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 روربش نم هللاب ذوعنو ع هيدهتسنو هرهغتسنو هليعتسلو ةهدييست ةهلإ ىيحبلا نإ

 . هلوسرو ةهديع !دمحيم نأ اهنا و هَل كيرشا ال هدحع و هلإ ال نأ دييشأو ءادشرم

 حرش مهف ليهست يف .ءطيسب ماهسإو .عضاوتم لمع اذهف .دعبو
 اذهب نوثحابلا ىنع دقو .هللا همحري يفنحلا زعلا يبأ نبال ةيواحطلا ةديقعلا

 جهنملاب امزتلم رثآلاب ًاذخآ ءدقتعملا يفلس هحراش نوك ءديفملا حرشلا

 ىدزالا ةملس نب دمحم مامإلا هبتك ىذلا نتملا حرش دقو .ىطسولا ىفلسلا

 .ىلاعت هللا مهمحر «ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم ىلع .يواحطلا

 ىلع تَنْرَو ؛«هحرش رصتخاو ( ةدع تارم قمقحو .حرشلا اده عبطف

 ةباحصلا نم مالسإلا ةمئأ اهيلع راس ىتلا ةيفلسلا ةديقعلا هذهل حيحصلا مهفلا

 ميظنتلاو بيترتلا يف هداهتجا هل لكو ءاذه انموي ىلإ مهعبت نمو نيعباتلاو

 لهأ دقتعمل يعرش ليصأت نم هيف امب لخي الو «باتكلا لصأب لخي ال يذلا
 احلا :منالا اذه نف 'امايتنإ عضاوتملا لمعلا اذه ناك اذلو «ةعامجلاو ةنسلا

 .هلجأ نم عضو يذلا ضرغلاب يفي نأو «هيف قفوأ نأ

 :يتآلا جهنلا باتكلا اذه يف تجهن دقو

 ةقيرط ييأر يف اهنأل ءرشابم لكشب «باوجلاو لاؤسلا ةقيرط ١
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 هنع ليزتو «ملعلا بلاط نهذل مات حوضوب ةمولعملا لوصو لهست ةحجان

 نم تادارطتسالا ةرثكو «حرشلا لوطل ًارظن ءضعبلا ههجاوي يذلا تتشتلا

 ىلع اهضعب مدقتو ءاهضعب ىف ةيدقعلا هثحابم لخادتو ءهللا همحر هحراش

 يف هميدقت ىلوألا نأكو ءاهضعب رخأتو ءاهعضاوم ريغ يف .ءضعب
 ٠ ةعبصت وم

 هدانسإ ناك ام الإ اهنم حضوأ ملف «ثيداحألا ىلع مكحلا امأ ١

 نم مدخ دق اذه نأل «نتملا وأ شماهلا يف ةرباع ةراشإ هيلإ ريشأف ءًافيعض

 . ليهستلا اذه مجح هب ليطأ ال نأ ترثآف «يريغ

 رهوجلاك . حراشلا مالك يف تدرو يتلا ةيمالكلا تاحلطصملا امأو:-

 ارصتختم انيوعت اهب فيرعتلا يف يعسو تلذب دقف .خلإ . .ةيهاملاو .ءضرعلاو

 . شقاهلا يف

 يف همالك تلعجف «حراشلا مالك نايبت يف طاقنلا ةقيرط تكلس دقو  ؛

 اذه لعج يف تدهتجا امك . عاطتسملا ردق اهراضحتسا لهسيل ةمقرم طاقن

 .ةديقعلا لئاسم مهأل ةعماج لوصف يف باتكلا

 ءاهتاذ ةيواحطلا لوصفو باوبأ ىلع هنأ ليهستلا اذه زيمي امم

 هحرشو نتملا ةقيرط ىلع هراكذتسا لهسيل «بيترتلا نم ءيش اهيف ريغتي مل
 .هحرش يف زعلا يبأ نبا هدعب نمو ءيواحطلا مامإلا اهعضو يتلا

 .هللا مهمحر

 دهجم رهو :ليهتسلا اذه”تيلأعي ىلع“ قم يذلا هللا ركشأ ًاركلو الواو

 يدلاو سدتأ امكن هللا عقيب نآ لص ملعلا ةبلط يدي نيب همدقأ  عضاوتم

 يعرشلا ملعلا بلط يف ينعجش يذلا «يدماغلا ديعس نب رضان خيشلا ميركلا

 دعب باتكلا اذه فيلأت يف ينعجش امك «ليبسلا اذه يف عيطتسي ام يل لذبو

 خيشلا ربكألا يقيقشو يخأ ركشأ امك ءءازجلا ريخ هللا هازجف ءهيلع هضرع

 يتايح يف «ةميقلا ةيملعلا هتاهيجوتب يندافأ يذلا ,يدماغلا رصان نب ديعس
 هللاو /هناهالا ىف عون يأب هيف ىنلاعأ نيزك كما نأ ينتوفي الو «ةيملعلا

 نمف اباوص نكي نإو .ءههجول اصلاخ هلعجي نأو «لمعلا اذه لبقتي نأ لأسأ

1 



 اناوعد ىفحاو . ناطيشلا نمو (عوتسلاب ةرامسألا ىسفنل نمف طخ نكي نإو هللا

 هلا ىلعو دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ

 . نيرهاطلا نيبيطلا هبحصو

 ديعس نِم رصان نب دلاخ هللا دبع وبأ :هبتك
 يدماغلا نيسح لآ

 هللا ةحماس

 اهبأ

 كرابملا ةعمجلا موي يف
 "ل لك ل
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 لوألا لصفلا

 . ؟هتافو تناك ىتمو دلو ىتمو ؟ةيواحطلا باتك فلؤم وه نم

 نب كيسا رمعج وبأ مامإلا وه ؛ةيواحطلا ةديقعلا بياشك فلؤم

 ةنس ىفوتو ه١ ةنس دلو .«يواحطلا يدزألا ةمالس نب رفعج نب دمحم

 .ها'1

 ةفرعم دحأ لك ىلع بجي لهو ؟لمجملا ناميإلا بجي نم ىلع (ن' سر
 .؟ليططفتلا ىلع ةلوطرلا هبا ام 0١

 15 ل سول هبل ءا امين كفن دحأ لك ىلع بجي (:ع)
 "1 داس ا واوا جا ا .ةليحجت

 غنتارقللا ريدك ف .هلوسر هب هللا ثعب ام غيلبت يف لخاد كلذ نإف «ءةيافكلا

 امم كلذ وحنو «نسحأ يه يتلاب ةلداجمو ركنم نع يهنو فورعمب رمأو
 .مهنم ةيافكلا ىلع بجاو وهف «نينمؤملا ىلع هللا هبجوأ

 بجي ال ام ليصفتلا ملع نم ءاهمهفو صوصنلا عمس نم ىلع بجيو
 ىلع بجي ال ام مكاحلاو ثدحملاو يتفملا ىلع بجيو ءاهعمسي مل نم ىلع
 .كنذكا 15

 . ؟قحلا ةفرعم نع زجعلاو دئاقعلا باب يف لالضلا ببس ام (_:*:سر

 نع هيف زجع وأ .بابلا اذه يف لض نم ةماع نأ فرعي نأ يغبني

 ١



 كرثو ديف لوسرلا هب ءاج ام عابتا يف هطيرفتل وه امنإف ؛ قحلا ةفرعم

 م هللا باتك نعي ررمرعاا 37 00 يبلإ وعلا لاو رظنلا

 ركل در دم 3 ةدديم 2 نو ىرخحذ نع ني نمو قْنَ
 كننأ َكِيَدَك لاَ 9 ام 201110101 1

 .0(4)) ىس مول َكِلَدكك ابيع اشي

 :ةدراولا هبشلا عفدو ةيعرشلا ةلدألا حاضيإ ىلإ ةجاحب نونمؤملا

 . ؟كلذ حضو

 هلهأ ةأنمس يذلا فيرحتلا وشك  عدبلا ترهظ دهعلا لعب املك هنآل

 مس لق'"ذإ .«ليوأتلاو فيرعحتلا نيب قرفلا ىلإ يدعهي نم .لقو :لبقثيل ةذليوأت
 نإو ءاليوأت ةلمجلا يف ظفللا هلمتحي رخآ ىنعم ىلإ هرهاظ نع مالكلا فرص
 علب وأت هامس اأذإف «داسفلا لصح انه نمو ءكلذ بجوت ةئيرق ةمئ نكي مل

 .امهنيب قرفلا ىلإ يدتهي ال نم ىلع جارو لبق

 ةدراولا هبشلا عفدو ؛ةلدألا حاضيإ ىلإ كلذ دعب نونمؤملا جاتحاف

 . اهيلع

 . ؟ةلاسرلا ملع نم ريثك باهذو سورد ببس ام (_:هس)

 نيذلا ةفسلفتملاو ةملكتملا نم ريثك طيرفتو لالضو لهج هببس - )62 ١

  تايلهج ةقيقحلا يف يهو  تايلقعلا نيب قيفوتلا ديرن امنإ :نولوقي
 .ةفسلفلاو ةعيرشلا نيب قيفوتلا ديرن وأ لي لوسرلا نع تايلقنلاو

 ديرن امنإ :ةقوصتملاو ةكسنتملا نم ةعدتبملا نم ريثك هلوقي امكو 50

 .ةبومسي يذلا لطابلا نم هنوعدي ام نيبو ةعيرشلا نسب قيف وخلاف ناسحالا

 :نولوقيب نيذلا :ةرمأتملاو ةكلمتملا نم ريثك قافنو لهجو ناودع ٠"

 . ةعيرشلا نيبو اهئيب قيفوتلاو .ةنسحلا ةسايسلاب ناسحإلا ديرن امنإ

١ 



 ملع مذ يف فلسلا ةمئأ ضعب نع لوقنلا ضعب انيطعت نأ كل له ( ::س)

 . ؟مالكلا

 لهجلاو «لهجلا وه مالكلاب ملعلا :يسيرملا رشبل فسوي يبأ لوق *
 يسر ىفأ 4قيدنز ليف ؛مالكلا يف اسأر لجرلا راص اذإو ءملعلا وه مالكلاب

 . ةقدنزلاب

 سالك ١5 كيدسلا بيره٠بلط يو ا لفلان اذا

 ديرجلاب اوبرضي نأ مالكلا لهأ يف يمكح :يعفاشلا مامإلا لاقو *

 باتكلا كا نم ءازج اذه :لاقيو .لئابقلاو وئاشعلا و مسه فاطيو «لاعنلاو

 . ءالكلا ىلع 'ليقاوا ةئسلاو

 : ىلاعت هللا همحر ًاضيأ لاقو *

 نيدللا'يىف هقفلا الإو تيدسلا الإ ”" ةلغشم نآرتقلا ىونم مولعلا لك

 نيطايشلا ساوسو كاذ ىوس امو انثدح لاق هيف ناك ام ملعلا

 امف "ملعأو مكحأ انتقيرط نإو ءملسأ فلسلا ةقيرط نإ" :ليق
 . ؟كياوج

 مهردقي مل نم هلوقي امك ءمهتلهجو نيملكتملا لالض هلاق لوقلا اذه 62)

 اوغرفتي مل مهنأل ء مهنع هقفأ نيرخأتملا نإ" : هقفلا ىلإ نيبستنملا نم مهردق

 11 قف مهش ( هريعد مهنم الاغتشا هماكحأو هلذعاوق طبضو هطاشتسال

 ةلقفو مهمولع قمعو ملا ريداقم ةفرعم نع نوبوجحم ءال وه لكو

 فلكتلاب الإ نورخأتملا مهنع زاتما ام هللاتو .مهرئاصب لامكو ءمهفلكت

 طبضو ءاهلوصأ ةاعارم (فلسلا) موقلا ةمه تناك ىتلا «فارطألاب لاغتشالاو

 .رخآ نأش يف موقلاو نأش يف نورخأتملاف

١ 



 . ؟"”ضّرَعلاو "”هسجلاو ''”رهوجلاب ملكتلا فلسلا هرك اذامل

 نمو «قحلل ةفلاخم ةبذاك رومأ ىلع اهلامتشال اهب ملكتلا فلسلا هرك
 :ةنضلاو ةياتكلل اهفلاغم كلذ

 نينمؤملا ماوع دنع ام ةفرعملاو نيقيلا نم اهلهأ دنع دجت ال اذهلو

 .؟اهحرش اذاملو ؛ةيواحطلا ةديقعلا نتم حراش وه نم
 صعب ىأر حراشلا نكلو «ءءاملعلا نم دحاو ريغ ةديقعلا هذه حرش ©9)

 مهتارابعب ملكتو مهنم دمتساو :مومذملا مالكلا لهأ ىلإ ىغصأ دق نيحراشلا

 .يقشمدلا زعلا يبأ نب دمحم نب يلع .يضاقلا مامإلا اهحرش اذلو
 0 يذلا

 ىلع جسنأو ٠ مهتارابع يف فلسلا قيرط' كلاس :اهحرشأ نأ !ثببحا دقو"
 ءمهدادع ىف لخدأو ءمهكلس يف مظنأ نأ ىلعل ٠ .مييلع دافطتم ٠ :مهلاردم

 . .مهترمز يف رشحأو

 ا

 لصأ 5 عدتبم ثدحم ظفل وهو .ماسقنالا لبقي الو أدعي يذلا ءزجلا وه :رهوجلا )1١(

 :ىلاعت برلا تاشص يفن كلذب مهدارمو «ةلزتعملاو ةفسالفلا هب تلاق . عرشلا يف هل

 .رهاوجلا نم بكرملا وه مسجلا :ليقو «ةثالثلا داعيا لباق نهوج .: مسجلا (9)

 (5 ١ ص «يناجرجلل تافيرعتلا)
 جراخلا ئشلا ىلع لومحملا يلكلا ىلع ًاضيأ قلطيو ءرهوجلا لباقي اه وه :ضَرَعلا ()

 ناولألا لثم رهوجلا يف ضرعي ام وه وأ .يتاذلا هلباقيو ءأضرع ىمسيو ءهنع

 .هدوجو دعب هُواقب ليحتسي امم هريغو سمللاو قوذلاو موعطلاو

 جاتحملا نوللاك هب موقي - لحم أد عضوم ىلإ هئاقب يف جاتحي يذلا دوجوملا وه وأ

 .هب موقيو هلمحي مسج ىلإ هدوجو يف
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 مناعلا لمغلا

 ديحوتلا عاونأ
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 يناثلا لصفلا

 ديحوتلا عاونأ

 . ؟لسرلا ةوعد لوأ يه ام ( :١٠س)

 ءاقع"لوأو .«قيرطلا لزانما لوأو.ءليمرلا ةوعد لوأ ديخوتلا نأ ملعا 68

 ديحوتلا ىلإ مهماوقأ اوعد لسرلا عيمجو .َكي هللا ىلإ كلاسلا هيف موقي

 .هدحو هللا ةدابعو

 يف ةنسلا لهأ فلاخ يذلا نمو ؟فلكملا ىلع بجاو لوأ ام ( :!!'س)

 : ؟كللد

 ؛ يلاعت لاق امك ءهللا الإ هلإاذل نأ ةدانيش + فلكشلا "ىلع تجاو لوأ 62

 .* ْتتِْؤُمْلاَو َنِيؤنللَو َكْيَدِل ٌردْفَتْساَو هَل الإ َهَلِإ آل مَن لعادل
 لاقو ءرظنلا بجاو لوأ :اولاقف مومذملا مالكلا بابرأ كلذ يف فلاخو

 .بجاو لوأ كشلا لب :اولاقف نورخآ الغو ءرظنلا ىلإ دصقلا لب :نورخآ

 .ناتداهشلا ؛دبعلا هب رمؤي ام لوأ نأ ىلع نوقفتم مهلك فلسلا ةمئأآو

 . ايندلا نم هب جرخي ام رخآو ءمالسإلا يف هب لخدُي ام لوأ ديحوتلاف

 نم كلذ ريغب ىنأ وأ ؛نيتداهشلاب ملكتي ملو ىلص نم مكح ام (ن11س)
 . ؟ال مأ ًاملسم ريصي له ءامهب ملكتي ملو .مالسإلا صئاصخ

 .مالسإلا صئاصخ- نم وه ام لكب ًاملسم ريصي هنأ حيحصلا :حراشلا لاق (ج)

 . ؟ديحوتلا عاونأ ام



 . ءيش لك ربدمو ءيش لك قلاخ ىلاعت هللا نأ داقتعا وهو : ةيبوبرلا ديحوت ("2)

 .هتافصو هئامسأ يف دحاو هللا نأ داقتعا وهو :تافصلاو ءامسألا ديحوت

 هدحو هتدابعو هل كيرش ال دحاو هللا نأ داقتعا وهو :ةيهلإلا ديحوت

 :هلا كياشإاال

 . ؟ركذلا ةفنآلا ديحوتلا عاونأ داضي ام ركذا

 يف نآفاكتم ناقلاخ ملاعلا اذهل نأ دقتعي نأ هداضي :ةيبوبرلا ديحوت (6)

 نه رك نيف ةيافلا/ رهر مف تيننأل نع يشيردلا 3 زاد لامك لاو تلافلا

 هضيقن ىلإ بهذي مل ديحوتلا اذهو .ةيفوصلا نم ةفئاطو مالكلاو رظنلا لهأ
 يف عقو نممو .هب رارقإلا ىلع ةروطفم بولقلا لب مدأ ينب نم ةفورعم ةفئاط

 مهنسو هةللا ريغ اقلاخ ريثلل نأ اومعز نيذلا سوجفملا :ةيبونرلاب كرذلا

 . قحلا هلإلا ركنأو هللا هنأ معز يذلا نوعرف

 قلخلا فصو وأ .ءتافصلا هذه يفن هداضي :تافصلاو ءامسألا ديحوت

 ..ديحوتلا ئهسم ئف تافضلا ىفن اولخدأ تافصلا ةافثو ؟ىلاعت ةللا تانص نفعبب

 عاونأ 95 عون يأ فرص وأ هللا ريع ةدابع «هداضيو : ةيهولأآلا ديحوت

 حبذلاو «رذنلاو .ءاجرلاو .فوخلاو «ءاعدلاك ؛ىلاعت هريغل ةيدوبعلا

 . خلإ . 1 ةنافتح

 ىنج اذامو ؟تافصلا راكنإ يف ناوفص نب مهجو ةلزتعملا ةهبش ام

 . ؟لوقلا اذهب ءالؤه

 ددعت مزلتسي تافصلا تابثإ :اولاق مهنأ «تافصلا يفن يف مهتهبش (2)

 تاذ تابثإ نإف ؛ةرورضلاب داسفلا مولعم لوقلا اذهو «(قلاخلا) بجاولا

 لق نهذلا امئإو ءجراخلا يف دوحو اهل روصتي ل تافصلا ميه نع ةدرجم

 .ليطعتلا ةياغ اذهو هليختيو لاحملا ضرفي

 ا .. ''”لولحلاب لوقلا ىلإ موقب ىضفأ دق لوقلا اذهو

 نم ئش يف لح هللا نأ نويلولحلا معزو «ىزغملاو ىنعملا دساف ثداح ظفل :لولحلا )١(

 -نيمسجلا داحتا وه وأ رخآلل ًافرظ نيمسجلا دحأ نوك نع ةرابع مهدنع لولحلاو .هتاقولخم
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 .حيسملاب هوصخ ىراتصتلا إف ؛؟ضرابصتلا رم نم حبقأ وهو ابوح

 . تاقولخملا عيمج - |ومع ءالؤهو

 اذامو «(تافصلا راكنإ) ةلزتعملا ديحوت ءهللا همحر حراشلا نيب

 هيف الغ نم دنع ءديحوتلا اذهل ًاعورف ركذ مث .هلهأ ىلع ىنج
 .؟ىه امف

 نوفراع «ناميإلا ولماك ءهموقو نوعرف نأ :ديحوتلا اذه عورف نم - ١

 ب هللا اودع

 07 ءحاكنلاو يلب : ا ملاو ءاملا رين قرش الو 0

 . ةدحاولا 0 . ةدحاو

 نولوقي امع هللا ىلاعت ع« نمانلا ىلع اوقيض ءاسنألا نأ :هعورف نمو

 :ًازيبك اوطع

 . ؟ملو «قلاخلا راكنإب هلهاجت فرع نم رهشأ نم
 ةروس يف هتصق هللا ىكح لوألاف ؛نوعرفو دورمن ؛كلذب فرع نم رهشأ 6)
 لاق امك ”نطابلا يندب نيتفعسم اناك دقو: تارقلا نييطلعا ' ضارج[ يف ا ا

 ا _

 . «ٌرباَصب ضرألاو ٍتاوئمَسلا بر الإ لوم لزنَأ آم تَمِلَع َدَقَل َلاَق# : مالسلا هيلع ىسوم

 ةفلاخمو عرشلا ةلدأل بيذكتو هللاب رفكو ةلطاب ةدساف ةديقع هذهو .درولا ىف ذ ءاملاك ءامهضعس حك

 مجعم)رظنا .هتاوامس قوف هشرع ىلع ٍلاع هللا نأ ىلع لدت يتلا ةرطغلاو لقعلا ةلذأل

 17 "و 1/0 مذاشالا خبش راين عردجم)و (الال" .ةيفوصلا تاحلطصملا

 لولحلاو :هتاقولخم نم ئىش يف لح هللا نأ لومع ريو ؛ةنحرلا ها لومسيو :داحتالا 6

 ءامهضعس نيمستجلا داحعتا وه وأ رخآلل افرظ نيهسجملا دحأ نوك نع ةرابع مهدنع

 ةفلاخمو عرشلا ةلدأل بيدذكتو هللاب رمكو ةلطاب ةلساف ةديفع هذهو «ذرولا ىف و ءاملاك

 مجعم) رظنا .هتاوامس قوف هشرع ىلع ٍلاع هللا نأ ىلع لدت ىتلا ةرطفلاو ل اقعلا ةلدأل

 05 / ماللسإلا خيش ىواتف عومجم)و هةر : ص ؛ةيفوصلا تاحلطصملا

 لع



 عاق مر راد < لتس يع قي لح ني هج

 . 4 املظ مهسفنأ اهتنقتساو 8 أوُدَحَحَو#' :همهوق نعو هنع ىلاعت لاقو

 الأ :هلوح نمل نم لاق (59 يقوم مك نإ 16 مو ِضراْلاَو ِتاولمَّسلَأ ٌتيَر#
 ميل ليسَ و 3 9 ص © 007 هيب يو فر لك (7 ميت
 09 نلت دك نإ انبي امور برتساو نينكلا 3 350 وي

 نع ًامهفتسم ىسوم لأس نوعرف نأ 1 هع
 . ؟ركذلا ةفنآلا تايآلا يف ''”ةيهاملا

 نأو :؛ةيماملا نع اهيفعسشم يصوم لاش وطرف نآاةفئاظ تمعز 69
 .طلغ اذهو .ءباوجلا نع ىسوم زجع «ةيهام هل نكت مل امل هنع لوؤسملا

 نوعزف نأ ىلع 6نآرملا تابآ كانو لق اسك" نعسوا راككتإ ماهفتسا اذه امنإو

 .ىسوم مهل نيب اذهلف .هتيهامب ملعلل ًابلاط نكي مل ءهل ًايفان هلل ًادحاج ناك

 ؟وغ امي هنع لاشي نأ نم' رهشأو رهظأ هتيبوبر لئالدو ةتايآ نأو ٠«فورغم هنأ

 رطفلا يف ةرقتسم هتفرعم لب ؛لهجي نأ نم نيبأو رهظأو فرعأ هناحبس وه لب
 .فورعم لك نم مظعأ

 ناقلاخ هل ملاعلا نإ :لاق هنأ فئاوطلا نم دحأ نع فرع له
 . ؟اذه لدي مالعو ؟لاعفألاو تافصلا يف نالثامتم

 نالثامتم ناعناص هل ملاعلا نإ :لاق هنأ فئاوطلا نم دحأ نع فرعي مل
 .لاعفألاو تافصلا يف

 نأو «ةملظلاو رونلاب نيلئاقلا  ''ةيوناملاو .سوجملا نم ةيونثلا نإف

 نم لقعتملا رمآلا ىلع ابلاغ قلطتو ءهرهوجو هتقيقحو هساسأ ؟عيشلااةيهام. :ةيعاملا )1١(.

 .عاونأ يه ىهو ءناسنإلا

 ملاعلا ًأدبم نإ :نولوقيو .كتاف نب ينام اهسسؤمل نوبسني «ةيونثلا نم مه :ةيوناملا (9)

 .قحلا هلإلا وهو لوألا ميظعلا وه رونلاف .ءةملظ :يناثلاو ءرون :لوألا ؛نائيش



 هلإلا وهو «ةملظلا نم ريخ رونلا نأ ىلع نوقفتم  امهنع ردص ملاعلا

 يه له ةملظلا يف نوعزانتم مهو «ةمومذم ةريرش ةملظلا نأو ء«دومحملا

 .نيلثامتم نيبر اوتبثي ملف ؟ةثدحم وأ ةميدق

 بابرأ ةثالث ملاعلل اوتبثي مل مهنإف ؛ثيلثتلاب نولئاقلا ىراصنلا امأو

 ءدحاو ملاغلا عناص نأ ىلع نوقفتم مه لب ءضعب نع مهضعب لصفني

 يف مهفالتخا ىلعو .دحاو هلإ سدقلا حورو نبالاو بألا مساب :نولوقيو

 مث «مونقألاب ةثالث «تاذلاب دحاو وه :نولوقي مهنإف «هنع ريبعتلا يفو هنييعت

 . مونقألا ةيهام يف نوفلتخي

 يفو «ماتلا روصتلا دعب لاوقألا هذه داسف ىلع دابعلا هللا رطف دقو

 تبثي نم فئاوطلا يف سيلف .نيلثامتم نيقلاخ تابثإب نولوقي ال مهف ةلمجلا

 .نيلثامتم نيعناص ملاعلل

 لهو ؟هب نولدتسي اذاملو ؟رظنلاو مالكلا لهأ دنع عنامتلا ليلد ام

 . ؟هيلإ اوبهذ ام حصي

 لثم) امهفالتخا دنعف «ناعناص ملاعلل ناك ول هنأ :مهدنع عنامتلا ليلد 62)
 هءايحإ ايهازسأ كيري وأ تيك رخآلاو « مسج كيرحت انفع دمع كيري نأ

 .(ةتتامإ رخآلاو

 .امهدارم لصحي نأ امإف -

 امدح داره 1

 .امهتم دخاو دارم لصحي ال“ وأ ” 

 هنأل ؛عنتمم ثلاثلاو «نيدضلا نيب عمجلا مزلتسي هنأل ؛عنتمم لوألاف

 ديحاو :لكبرجه مولتسيو. .« عنتمم وهو !«نوكسسلاو ةكرعتلا نبع مسسلا زكخل مدا
 اذه ناك رخآلا نود امهدحأ دارم لصح اذإو .أهلإ نوكي ال زجاعلاو ءامهنم

 . هيهلوال حلصي ال زجاع رخآلاو ءرداقلا هلإلا وه

 ةاسعرب ةهدق ريكو ا «ةيبوبرلا ديحوت تابثإ ىلع عنامتلا ليلدب نولدتسيو

 . 4 .انَيَمَسَل هنا الإ ةملا# امي ناك وآل .: نلامت/ةلوق. كتم وع عنامتلا ليلد نأ
 نارقلا هنيب يذلا ةيهلإلا ديحوت وه هوررق يذلا ةيبوبرلا ديحوت نأ مهداقتعال
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 تعد يذلا ديحوتلا لب .كلذك رمال نييلف «مالسلا مهيلع لسرلا هيلإ تعدو

 ؛ةيبوبرلا ديحوت نمضتملا ةيهلإلا ديحوت.وه :بتكلا هب تلزنو لسرلا هيلإ
 نورقي اوناك برعلا نم نيكرشملا نإف .هل كيرش اال هدحو هللا ةدابع وهو

 مهنع ىلاعت ربخأ امك ءدحاو ضرألاو تاوامسلا قلاخ نأو «ةيبوبرلا ديحوتب

 اسرق ميله 4# هللا نلركل سالو يوكل َقلَح نم ينام ياو :ةلوبقب
 نولسوتي نيكرشم اوناك لب «ملاعلا قلخ يف هلل ةكراشم مانصألا نأ نودقتعي

 .برعلا كرش لصأ ناك اذهو «ءاعفش مهنوذختيو «مانصألا هذهب

 نكي مل برعلا كرش لصأ نأ ىلع ةلدألا ضعب انيطعت نأ كل له ( ::'!س)
 . ؟ةيهلإلا يف ناك امنإو ءةيبوبرلا يف

 نمل لق# *قلاّعت هلوق انهدمو :ةنسلاو باتكلا يف ةريثك اذه ىلع ةلدألاو معن 6ج)
 تلا هلع ال بعصا ىو ا يس ا - : مضل 2 ربع 1 عرقا

 5 لف (مه) توركدت الفأ لق هلي َنولوفِمس (01) سوماعت مك نإ هيف نمو ضرألا
3. 

 سر يع م د رادو دعا رمادا عا كدي ع لاا رع رع ع را 5 كرا لا سرع ردا , ”-ف ىلا
 8 ا 8 5 : ل سس 17 3 3 13 هه 0 تبا

 لق (29 وقتل القأ لق هر َنوُلوفَس (0) يلظعلا شرسعلا برو بسلا تاومّسلا بَ
 يع و مو عر ل رص 7 سرع با رق 500 2 نا كا وو ده عل ع ل

 نوماعت متدك تبإ هيلع راجي الو ربص وهو ٍءىش لك ت ودب نم
 ل تس

 اميف «ةيهولألا ديحوت يف ناك مهكرشف . 23(4) تيورحسف نأ له هِي رلوشَبم

 . * قلز هلأ لإ آًوبرفل الإ ْمُهُدْبَعَن ام أيؤأ ونود ني ْأوُدَحَعَأ

 دوهيلا هللا نربغل" : هتوم ضرم ىف لاف هنأ لَم يبنلا نع نيحيحصلا يفو

 يضر ةشئاع تلاق ءاولعف ام رذحي" دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو

 10 لختي نأ ةرك نكلو ( هربق زربأل كلذ الولو :اهنع هللا

 . ؟كلذ حضوأ 'ةيبوبرلا ديحوتل نمضتم ةيهلإلا ديحوت'"

 ىلع ردقي ال نمف ؛«سكعلا نود «ةيبوبرلا ديحوتل نمضتم ةيهلإلا ديحوت
 قلي ال ام َنوكِرْشِيأ# :ىلاعت لاق ءاهلإ نوكي ال زجاعلاو ءًازجاع نوكي «قلخلا

 :ةدابعلا قحتسي يذلا وه هدحو هللا نأب رارقإلاف .408)) نولي مو انيك
 .تيمملاو ييحملاو قلاخلا هدحو هنأب رارقإلا نمضتي

 وه هللا نأب رقي دق هنأل ؛ةيهلإلا ديحوت نمضتي الف ةيبوبرلا ديحوت امأ
 . هيلإ هبرقت اهنأ معزي ةهلآ هنود نم دبعي مث ءهدحو ربدملاو هدحو قلاخلا
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 يذلا) ةيهلإلا ديحوت وه رشبلا نم بولطملا ديحوتلا نأ كليلد ام

 . ؟هيلع نوروطفم دابعلا نأو (ةيبوبرلا ديحوت نمضتي

 اًنيِنَح نيل َكُهَجَم ْرِقأَتط :ىلاعت هلوق اهنم «ةريثك اذه ىلع ةلدألا
 هوكلو "دنبلا كريز كريت للا. قتل, ليي 1 يلع ساق رظ ىلا تاع

 اووكك الو ةدلّصلا اوُمِأَو هوقو هْلِإ َنِبيم © َنوُمَلَسِب ال_ساسكلا رك
 .4 © ةكرشلا تم

 .* ٍكألاَو ِتومَسلَآ رياك كس َِّلَأ نأ :ىلاعت هلوقو
 وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف «ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك" :ِةِلك هلوقو

 "ناس

 مهتلاتجاف ءافنح يدابع تقلخ " :هبر نع هيوري اميف كي هلوقو
 : ”نيطايشلا

 رشبلا نأ نم ِهَك لوسرلا هب ربخأ ام قدص ىلع ةيلقعلا ةلدألا ام ( ::؛س)

 . ؟ةرطفلاب هللا ةفرعم ىلع نولوبجم
 ةتاداقتعالا نه هلا رتطسماوق ناتمنالا نأ توتال ناشي للا

 كركتنم سانطع وهو ءالطاب نوكيام ةراتو ءاشكح كوكي ايه تادادألاو

 اذإ هنأ ملعنو .امهدحأل حجرم نم هل دب الو ءامهدحأ نم هل دب الف «ةدارإلاب

 ىلإ هترطفب لام ءررضتيو بذكي نأو «عفتنيو قدصي نأ دحأ لك ىلع ضرع

 وأ قحلا اوه هن ناميآلاو عناصلا دوجوب فارتعالاف ٍذئنيحو «عفتنيو قدصي نأ

 . هضيقن

 ام ةرظفلا ئف نوكي نأ ثنجوف ؛لوألا نيعتف ءاعتطق دساف ىناقلاو
 ديملا عفن تحتم نوكت نآأ امإ : كلذ بحير. .دي ناميالاوب هئاصلا لال
 .هعفني ام ةبحم هترطف يف نوكي نأ بجوف ءأعطق دساف يناثلاو ءال وأ

 ذئنيحو ءهبسحب راضملا عفدو عفانملا بلج ىلع روطفم هنأ :اهنمو ١

 نيعم ببس ىلإ جاتحي لب .«كلذ ليصحتب ةلقتسم دحاو لك ةرطف نكت مل نإو
 اهيف امل تباجتسا «عناملا ىفتناو طرشلا دجو اذإف ءهوحنو ميلعتلاك «ةرطفلل
 . كلذل يضتقملا نم

 اذنلا



 ةدارإو ملعلل ةلباق سفن لك نأ مولعملا نم :لاقي نأ :اهنمو -

 يف نأ الول «ةدارإلاو ملعلا بجوي ال ضيضحتلاو ميلعتلا درجمو .قحلا

 .البقي مل مئاهبلاو دامجلا ملع ولف الإو «كلذ لبقت ةوق سفنلا

 نم لصفنم ببس ريغ نم نكمم عناصلاب اهرارقإ لوصح نأ مولعمو
 .سفنلا يف ًامئاق يضتقملا ناك اذإف .كلذ يف ةيفاك تاذلا نوكتو «جراخ
 ملعف « هأاضتقم جوي ضراعملا نع ملاسلا يضتقملاف ضراعملا مدع دقو

 عناصلاب ةرقم تناك ؛اهدسفي نم اهل لصحي مل اذإ ةميلسلا ةرطفلا نأ

 .هل ةدناع

 حلصملا الو «جراخلا دسفملا لصحي مل اذإ هنإ :لاقي نأ :اهنمو  ؛
 مئاق ةدارإلاو ملعلل اهيف يضتقملا نأل ءحالصلل ةيضتقم ةرطفلا تناك «جراخلا
 . فتنم عناملاو

 .خلإ . .ةلجد يف ةنيفسب الثم مهل برضف .ةيبوبرلا ديحوت اوررقي نأ اودارأ

 مهعفني لهو ؟مالكلاو فوصتلا لهأ ضعب هدقتعي يذلا ديحوتلا ام
 . ؟كلذ

 هركذ امك «نيكلاسلا ةياغ هنولعجيو هيف ''"نونفيو ةيبوبرلا ديحوتب نورقي
 مل نإ كلذ عمو «هريغو  يورهلا ليعامسإ ماد ةويوفانلا لزانم بحاص

 همسقادكو .! قداضلا ديرملا وأ كلاشلا نع ةموعتملا فالهوألا طوقش رع :ءانفلا "(1)

 عونو «نيحلاصلاو ءايبنألا نم نيلماكلل عون : ماسقأ ةثالث ىلإ ةيميت نبا مالسإلا خيش

 ءانفلا :لوألاف .نيهبشملا نيدحلملا نيقفانملل عونو «نيحلاصلاو ءايلوألا نم نيدصاقلل
 .هيلع الإ لكوتي الو هايإ الإ دبعي الو هللا الإ بحي ال ثيحب ؛هللا ىوس ام ةدارإ نع

 ثيحب «هريغب نورعشي الو هللا ريغ مهبولقب رطخي الف ؛يوسلا دوهش نع ءانفلا : يناثلاو

 نأو داحتا هنأ اونظو ماوقأ هيف لز عضوملا اذهو «هريغب رعشي ال هقارغتسا نع نوكي

  دوجوملا يف ءانفلا  ىوسلا دوجو نع ءانفلا :ثلاثلاو .بوبحملاب دحتي بحملا

 كوق اذهو :ةريغب الو هب ال ءاوسل دوسو أل هنأو دوجولا وه هللا نأ ىئري هلأ ىنععي

 ٠١/ ىواتفلا)رظنا .مهريغو يونوقلاو يناسملتلاو ينايلبلاك ةقدانزلا ةيداحتالا لاجر

 .(5؟10 ةيفوصلا ظافلأ مجعم) و 4١( ؛يناجرجلل تافيرعتلا)و (377 64
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 هلاثمأ قدح عم اكرم ناك .ءءاوس ام لك ةطابح نس 1 وزيو « هدعوهللا ارد

 . نيكرشملا نم

 ركذ عم كلذ نيب .ةيهلإلا ديحوت ريرقتب ءولمم ميركلا نآرقلا
 . ؟ةلدآلا ضعب

 كلو نارا للا ألا :قلاخل ال هنأ نيبو اةيئوبرلا يح رت رتب هنا كلذ نم 6

 نوملسي اوناك ذإ «يناثلا ىلع اليلد لوألا لعجيف «هللا الإ دبعي ال نأ مزلتسم

 الإ قلاخ مهل نكي مل اذإ هنأ هناحبس مهل نيبيف «ىيناثلا يف نوعزانيو لوألا

 ُرْمَآ لق : قلاع لاق اهك !؟ئرخأ هلآ ةعم نولعجيو هريغ نودبعي ملف هللا

 توخا 001ا تررتو ام نيم هلا ةقطسا تملا ردن 5 ملسو هَل
 ذَّ ةَجهَب ةضئاذ قباَدَح دهب اتينا 7 ءانسلا | تل رم .مكحل لانو ضيا تاَونَمَسلَأ

 لوقيف .4 62 َنلوَمَب موق مه لب هلأ َمَم هلو اهي اهي ل40 تاك

 ماهمتسا ذدهو ؟اذه لعف هللا عم هلإأ يأ هللا عم هلإأ : ةيأ اك ريع وك لاخلا

 هنظ امك ؟هلإ هللا عم له ؛ماهفتسا ىنعملا سيلو .كلذ يفن نمضتي راكنإ

 لبق نم َنبذَلاَو ْحَفَلَح ىلا ير أوُدْبْعُأ ُساَّنلأ ايي :ىلاعت لاقو
 . 42 َنوُقَتَت حلم

 نم مكيولُق لع 1م معو خَرصأَو مكعمم هل هنآ نك نإ شكلا 5 رولا لاقو
 ب هلأ ريغ هل

 . ؟ديفي اذامو «عنامتلا ليلد ام |

 دنا نو كن اكحاااعو راف قم هنأ لفل ا ةن»“ :.لاعت اهلوق عنامتلا ليلد 6

 ل المع هللا .هلرداو 14 نيني قع كوشي كلا كج اهو 01

 ىلاعت هللا هركذ يذلا اذه ىف دب الف ؛«ةيبوبرلا ىف هناحبس هب كرشأ نم لوق

 .هناطلسو هقلخب هلإ لك بهذي نأ امإ ١

 . ضعب ىلع مهضعب ولعي نأ امإو - ؟
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 الور اشي لبكي حوسج دحاو قللعا ريو ضقت اريوكم نأ انوا

 نم نوروهقملا نوبوبرملا ديبعلا مهو «هلإلا وه هدحو نوكي لب «هيف نوفرصتي

 .هجو لك

 هاوس هلإ الف هريغ بر ال دحاو ملاعلا قلاخ نأ ىلع لد عنامتلا ليلدف

 ليحتسي امكف ؛ةيهلإلاو ةدابعلا يف عنامت اذهو داجيإلاو لعفلا يف عنامت كاذف

 ناهلإ مهل نوكي نأ ليحتسي كلذك «.نائفاكتم ناقلاخ نابر ملاعلل نوكي نأ

 . ناد وبعم

 تدافأ اذامو ؟ملو «عنامتلا ةيآ اهنأ فئاوط نظ يتلا ةبآلا ام ( ::*س)
 . ؟ةيآلا

 هلؤق :ئهو ءىئه تنسبل .انهيذكلإ «عئاستلااةيآ:نف انهانعميِيْزَق ةيآلا ج)
 ليلح انه نأ كعازظ ' نلف دمر 4 نمل 21 كلك اميه نك ارا >> لاح
 : ةيآلا نومضم نع اولفغو 5 مدقت يذلا عنامتلا

 .بابرأ :لقي ملو ةهلآ امهيف ناك ول هنأ ربخأ هناحبس هنإف #

 مهو  امهينب ناك ول هنأؤ ءامعورجو كعب وه اننإ اذه نإن افياواه

 .اتدسفل ءاوس'ةهلا © ناثد وجو

 .ادجوي مل : لقي ملو ءدوجولا دعب داسف اذهو (اتدسفل) :لاق هنإف ًاضيأو #

 ءهلك هماظن دسفل نادوبعم ناهلإ نوكلا اذهل ناك ول هنأ ةيآلا تدافأو

 .هاوس دوبعم الو هل كيرش ال دحاو هلإ هنكلو

 . ؟كلذ نيب «ةيبوبرلا ديحوتل نمضتم ةيهولألا ديحوت نوكي فيك

 ردقي ال نمف «سكعلا نود ةيبوبرلا ديحوتل نمضتم ةيهولألا ديحوت معن (ج)
 :ىلاعت لاق .اهلإ نوكي نأ حلصي ال زجاعلاو ءًازجاع نوكي قلخي نأ ىلع

 . 462 هلي مم انك قب اه وتم
 ! 2 هريس 7235 2 ع ناحل

 . 469 دوركم اَقأ قلي ال نَمَك ُقْلَي نَمَقَأظ : ىلاعت لاقو
 5-5 رج و امم ع رع رحل رع صر يع دارا نمسا ع ص 2 9 5

 شمل ففي هللا 1زتدبال 6[ نولوقل اك هناء قمم ناك زل لقطد»: نلاعت ثلوق اذكو

 . « (50) اليس
 تتيح ص

 ؟



 . ؟ركذلا فنآلا باوجلا يف ةيآ رخآ ريسفت ام

 يلا او لإ تنل 6 وثوم اك 221 قمت ن6 ول لق هنيآلا:ةذها بارع
 . 462 اليس

 :نالوق نيرخأتملل اهيف
 .هتبلاغم ىلإ الييسااوذختال :امهدحأ

 يذلا وهو «هريغو ةداتقك «فلسلا نع لوقنملا حيحصلا وهو :يناثلا

 : ىلاعت هلوقك .هيلإ برقتلاب اليبس اوذختال :هريغ ركذي ملو ريرج نبا هركذ
 . 409 اًلببَس وير لإ َدَحَتل َهلَس نسم هرج ذه ّدإ»

 ديحوتلا امو ءدصقلاو بلطلا ديحوتو .تابثإلاو ةفرعملا ديحوت ام
 . ؟يدارإلا يبلطلا ديحوتلاو :يربخلا يملعلا

 تابثإ وهو (يربخلا يملعلا ديحوتلا) وه تابثإلاو ةفرعملا ديحوت - ١
 ىلاعتو هناحبس هب ربخأ امك «هلاعفأو هتافصو هئامسأو ىلاعت برلا تاذ ةقيقح

 .ِةلِلَي هلوسر ربخأ امكو هسفن نع

 هللا دارفإ وهو (يدارإلا يبلطلا ديحوتلا) وه دصقلاو بلطلا ديحوت - ؟
 .هل كيرشال هدحو هتدابعو «ىلاعت

 . ؟نيقباسلا نيعونلا ىلع ميركلا باتكلا نم ةلدأ تاه (:”"”سر

 :ةغوتتمو ةريثك ةلدألا 6ج)

 رخآو (هط)و (ديدحلا) لوأ يف امك :لوألا عونلا ىلع ةلدألا نمف

 .(صالخإلا) ةروسو (نارمع لآ) لوأو (رشحلا)

 ءاهرخآو (ةدجسلا) لوأو (نورفاكلا) ةروس :يناثلا ىلع ةلدألا نمو

 . (ماعنألا) ةروس ةلمجو ءاهرخآو اهطسوو (سنوي) ةروس لوأو

 : نآرقلا نإف ءديحوتلا يعونل ةنمضتم نارقلا روس بلاغو

 .هلاعفأو هتافصو هئامسأو هللا نع ربخ امإ

 .هل كيرش ال هدحو هتدابع ىلإ ةوعد امإو

 .ةرخآلاو ايندلا يف هديحوت لهأل هماركإ نع ربخ امإو

 اخ



 يف مهرظتني امو ايندلا يف مهل عقو امو «كرشلا لهأ نع ربخ امإو

 هلهأو كرشلا نأش يفو «هئازجو هقوقحو ديحوتلا يف هلك نآرقلاف

 .مهئازجو

 . ؟اهبتارم امو ةداهشلا ىنعم ام ( :”# س)

 نايبلاو مالعإلاو ءاضقلاو مكحلا ىلع رودت (دهش) يف فلسلا تارابع 6ج)

 مالك نمضتت ةداهشلا نإف ءاهنيب ىفانت ال قح اهلك لاوقألا هذهو .رابخإلاو

 . هنايبو هرابخإو همالعإ نمضتتو «هريخو دهاشلا

 : عبرأ بتارم اهلف

 .هب دوهشملا ةحصل داقتعاو ةفرعمو ملع :اهبتارم لوأ -

 كلذ ةملكت :اينانأ#

 .هل اهنيبيو اهب هريغ ملعي نأ :اهثلاثو -

 .هب هرمأيو اهنومضمب همزلي نأ :اهعبارو -

 . ؟ملعلا ةبترم ىلع اليلد تاه ( : 1

 .4 َوُمَلمَي ْمُهَو َيَحْلآي دس نَم الإ :ىلاعت هلوق 6©)
 . سمشلا ىلإ راشأو "دهشاف اهلثم ىلع" كك هلوقو

 . ؟اهب ملكتلا ةبترم ىلع اليلد تاه ( :"هس)

 مُهَتَلَع اودهَتنأ اقتإ نمي ُدَبِع مه نبا دكيتملا لتجمو م

 . ؟امه ام «ناعون رابخإلاو ا ل

 . لوقلاب مالعإ - ١ 6ع)

 . لعفلاب مالعإ -

 . ؟ليلدلا عم «لعفلاب مالعإلاو ةداهشلا نوكت فيك حضو

 ا



 هيف لاكشإب ال (ذهو . لاوقلاب نركب ةرات ميلعتلا (6ج)

 اهزرفأو اهباب حتفو ًادجسم هراد لعج نم :هلاغم .لعفلاب نوكي ةراتو

 . هب ظفلتي مل نإو فقو اهنأ ًاملعم :اهيف ةالصلاو لوخدلاب سانلل نذأو ءاهقيرطب

 َنيِكِرْتَمْلِل نك اًمإ# :ىلاعت هلوق لعفلاب نوكت ةداهشلا نأ ىلع لدي اممو
1 

 50 اي ان تراس عع لل ا | ضخم( ع 5 تاز نع خوي

 ىلع مهنم ةداهش هذهف .4 رْثْكْلاِب مهسفنأ مَع َنِيِرِهَس هلأ َدِحدَسَم اؤورمعي ن

 . هنولعفي امب مهسفنأ

 . ؟كلذ نيب (همزلتسي ال ةداهشلا درجم) ؛هب مازلإلاو رمألا ةبترم

 نكل «همزلتسي ال ةداهشلا درجم نأو هب مازلإلاو كلذب رمألا ةبترم (62)
 نم ةداهش هب دهش هناحبس هنإف  هنمضتتو هيلع لدت عضوملا ذه يف ةداهشلا

 أةدبعت الأ َكُيَر ئّضقو# :ىلاعت لاق امك هب هدابع مزلأو ءرمأو ىضقو «هب مكح

 .* ُهَّيِإ آلِ
 هتداهش مازلتسا هجوو .4َرخاَ اَهَكِ ِهَّلَأ َمَم لَعَجَي الو# :ىلاعت لاقو

 مكحو ملعأو نيبو ربخأ دقف ءوه الإ هلإ ال هنأ دهش اذإ هنأ :كلذل هناحبس

 .ادحاو اهلإ هذاختاب رمألا مزلتسي كلذو «هلإب سيل هاوس ام نأ ىضقو

 . ؟يهام «ثالث قرطب نايبلا ةياغ هتينادحو نيب ىلاعت هللا

 : يه ثالثلا قرطلا 6ج)

 .عّمسلا ١

 . ملا ع

 .:لقعلا 2#

 . ؟ثالثلا قرطلا هذه نيبت نأ كل له ( :؛١س)

 هلامك تافص نم هايإ انفّرع امل ةنيبملا ةولتملا هتايآ عخيسم : عمسلا امأ

 انلوسر لع امن اوملعاف# : نلاعت لاق امك :نايبلا ةياغ اهريغو:ةينادحولا ءاهلك

 . *توُركَشلي مُهَلعلَو مهلا َلْرذ ام سائل َنيبْنِل ركز َكّيِإ آَرأَو» © نحل ٌمَكَبل
 انبر انجوحي مل «نآرقلا هيلع لد امل ةررقمو ةنيبم يتأت ةنسلا كلذكو

 مولا :ىلاعت لاق ءاننيد لوصأ يف ٍهدجوو نالف قوذ ىلإ الو نالف يأر ىلإ
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 جاتحي الف .« ايي مكنإلا كك ثبت بني هم ةنقاو يو ا

 انهت ئلع قدي اهب كالدتشالاو ايف" لظتلاق ”ةيقلخلا!ةيئاشلا فئابآ امأو ©

 .ةيعمسلا ةيلوقلا هتايا هيلع لدت

 ع لوسرلا هد ءاح أم ةحصب مزجيف ؛هذهو هذه نيب عمجي لقعلاو 2

 . ةرطفلاو لقعلاو رصبلاو عمسلا ةداهش قفتتف

 .؟كليلد ام . هقدص ىلع لدت ةيآ هعمو الإ ايبن هللا ثعب ام (:؛١س)

 :ىلاعت هلوق ءاهنمف «ةنسلاو باتكلا نم ًادج ةريثك اذه ىلع ةلدألا 6ع)

 4طن شال مي ةاريلار تتكلا ممم لَ تكتل, انو انس دنا
 رهَس ال كك نإ ْرّذل ذأ وق يلا نيت ال الإ كلك سي انآ نو
 .* رْيزلاَو تسلب

 ا نه 010 نورا اني قر ذأ أوَدَبْشَأَو َهَّنأ 1 دبْشأ نإ © :ىلاعت هلوقو

 ره الإ ٍةَبآَد ني ام ُركَيَرَو قر ِهَّنَأ َلَع سكت نإ ©9 دوزلف ال رخ امبَج نرثكك

 نم نسحأ ناهربو ةيآ يأف .4 (©) مقسم ٍطِرَص َكَع ِقَر َّنِ اهييصاَني ادا
 يلا و ب ربو مالسلا مهيلع ءايبنألا تايآ

 يحولا نأ مهل نيب ام ةيسفئنلاو ةيقفآلا تايآلا نم هدابع قري ىلاعت 3

 يبل فو قاد ف اَمَيِئَياَء ٌمِهيِرْبَس# :ىلاعت لاق 2 قح 0 ب يذلا

 لالدتتتلا :كوآلاو ةهتاغصو هئاعسأب لالدعسا اذهو .. 4 نذل ديا هبت قنا 22

 . هتاقولخمو هلاعفأب لال دحسا ةيسفنلاو ةيقفآلا تايآلاب هلال دتساو «هتاملكو هلوقب

 نأ ىلع . هتاقص لامكو هتيهولأ ىلع.ةتافضو هئامسأب لدتسي فك ([ 5
 . ؟حالطصالا يف دهعي ال كلذب لالدتسالا

 سجنتت مل يتلا رطفلا يف عدوأ دق ىلاعت هللا نأ ١ :باوجلا 6ج)

 هئامسأ يف .لماكلا هناحبس-ةنأ «ليثمتلاو ةيبشتلاب الو ءاليطعتلاو 'دوحجلاب

 نع ىفخ .امو ءهلسر»هب هقضصاوو:ةسفن ةب فصو اهب تفوضوملا' هثأو «هتانتصو

 : .هنم هوفرع امم مظعأو مظعأ هلامك نم قلخلا

0 



 ال ثيحب ؛«هيلع هعالطاو ءىش لك ىلع هتداهش ؛ سدقملا هلامك نمو

 تعرفنا اذنه نمو ارعاظو ًانطاي نمرألا ىف ةلرادمسلا فدوة

 #1 ريغ عع ودعي نأو ؛بااوكرشي نأ دابعلاب قيلي

 هنع ربخيو «بذكلا مظعأ هيلع بذكي نم رقي نأ هلامكب قيلي فيكو
 هتوعد بيجيو هنأش يلعيو هديؤيو كلذ ىلع هرصني مث «هيلع رمألا ام فالخب
 ىوق هلثم نع زجعي ام نيهاربلاو تايآلا نم هيدي ىلع رهظيو .هودع كلهيو

 يهو قيرطلا هذه نم ءولمم نآرقلاو .هيلع رتفم بذاك كلذ عم وهو ءرشبلا
 .هلعفي امو هلعفي نأ هب قيلي امو ملالا ىلع هللا «صاوخلا قيرط

 ُهْنِم اَنعَطَقل 2ث (45) نيلي هني [ َرْيْقَل 590 ليواقألا صعب اَنيَع لوق دلَو# :ىلاعت لاق

 .< 020 نيب ةتعونل ني كب ان (و) هيلا

 . كرشلا نالطب ىلعو هتينادحو ىلع هتافصو هئامسأب ًاضي اضيأ لدتتمل 1
 ٌنِمْوَمْلا ملل شوّدفل ُكَِمْلا َرْه اَّلِإ َهَلِإ آل فَلَا ُدَّسأ ٌرُه# :ىلاعت لاق
 فاعضأو .7(4 َنوُكرْنم اَمَع ِهَّلَأ َّنَحَبْس ةعتملا اذاقجلا ةيرخلا ةييتلا
 ' ةلازصلا كرك دعسب ال ايكاش نيه ريل هذهو ءنآرقلا يف كلذ

 لهو ؟عاونألا هذه ام «عاونأ ةثالث ىلإ ديحوتلا مسق نم كانه
 . ؟لسرلا هي تثءاج يذلا ديحوتلا عم قفاوتت 3

 ةثالث ىلإ هومسق ومسفو «ةيفوصلا ضعب مه اذهب اولاق نيذلا 6)

 وهو ءهيلإ 0 تمدقت يذلا ديحوتلا وهو : ةماعلا لديحوت :لوألا

 . بتكلا هب تلذثأو ةاسرلا هب تلا يذلا ديحوتلا

 قئاقحلاب تبثي يذلا وهو :ةصاخلا ديحوت : يناثلا
 00 3 كليحوت وهو : ةصاخلا ةصاخ ليحل وت :كثيلاثلا

 ل ب سس ردا نيتي اسيل مسالا ودعا هيلا لالا ل

 كرشلا نالطب يف هموق ميهاربإ ةرظانم ركذ دعب ىلاعت لاق امك «هيف مهب يدتقي نأ

 0 اعلا دل هس ىَّدَه َنِذَّلَ هي ا
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 هفسأ نه وهف هنّ بغر نم اقفلا اةصاخللا ةضاخ ةيهرتت وغااذإوف

 دلو ٌمَسْنَت فَ نم اَلِإ متدرب ْهَلَم نَع كَصضْرَي نمو# :ىلاعت لاق ءانهفسلا
 لاق ّمْسَأ هير مل لد ذإ © َنِجِيِدَقلا نيك ةَييآلا يف ُهَنإَو ابتُألا ىف ةكيتلكمأ
 . < (7) َييَلعْلا بَ ٌتَمَلَمَأ

 . ؟ةصاخلا ديحوت هنأ اوعدا يذلا ديحوتلا ةروطخ نيب

 ديحوت هنأ اوعدا يذلا ديحوتلا نم ثلاثلاو يناثلا عونلا نأ كشال

 :هيفوصلا تلاغهيلإ وصفي ىذلا ؟!؟ءابفلا قلإ نيفيا مالا "فاش ةياحلا

 وبأ مالسإلا خيش هدشنأ ام ىلإ رظنا .داحتالا ىلإ يضفي رطخ برد وهو

 ديشالط ةدسحت هيب اليخ ذل دسحاو نيف لمحاوملا كح ةرانف

 ةيحاوبل[ اني طبأا ةيراتم“ ةمعت مه ييطشت نتن لا

 يس ا وس تتم اي ع نا

 المجم أظفل ركذ نكل «داحتالا هب دري مل هللا همحر هلئاق ناك نإو

 ) )1١:ض .هعاونأو ءانفلا فيرعت نظنا 15.

 نيقطانلا ديحوتو !؟هديحوت ةقيقحل دحاج وهف هللا دحو نم لك نأ تايبألا هذهب ىنعي (؟)

 نم ةقلطم ةدحو يهف ءاهبحاص ىلإ عجرت نأ دب ال ةيراعلاف ؛دحاولا اهلطبأ ةيراع هنع

 داحلإ هل تعانلا تعنو ءهسفنب هسفنل هديحوت وه يقيقحلا هديحوتو ء؛هوجولا عيمج

 !؟باوصلا نع ليمو
 :ىلاعت هلوق نم (دحاو نم دحاولا دحو ام) :هلوق نيا هللا هوجو ميقلا نبا لاق

 .* ٍاْسَقْلاب ميك ليلا اولوأو ٌةكهلمْلاو ره الإ َهلإ 5/ ُدَنَأ هنأ دهّم»

 هرابخإ كلذكو «هنودحوي ملعلا يلوأ نأو ءهنودحوي مهلك ةكئالملا نأ هناحبس ربخأف

 : لاقي نأ لطابلا- لطبأو . .ًائيش هب اوكرشي ملو هودحو مهنأ هعابتأو هلسرو .هئايبنأ نع

 (015/7 نيكلاسلا جرادم) رظنا .هل دحاج نيرخآلاو نيلوألا نم هللا دحو نم لك

 نع حفان نمم هنأ ركذو .(ةنسح لماحم ىلع همالك لمحو ميقلا نبا هل رذتعا دقو

 ام هللا مهمحرف «(مالكلا مذ)باتك لثم «ةيلولحلاو ةلطعملا مذ يف بتك هلو «ديحوتلا

 هجو هل ماد ام لمحم نسحأ ىلع مهضعب مالك لمح يف مهضعب عم مهبدآو مهلجأ

 كلل

 ب



 كلس ولو ء.هعم هنأ هناميأ دهج هللاب مسقأو ءهيلإ يداحتالا هب هبذج ًالمّتحم

 ماح يذلا ىنعملا نأ عم .قحأ ناك اهيف لامجإ ال يتلا ةيعرشلا ظافلألا

 ىلع ٌنإف «هنيبو هيلإ سانلا اعدو هيلع عراشلا هبنل انم ًابولطم ناك ول هلوح

 .نيبملا غالبلا لوسرلا

 اذهو ءةصاخلا ديحوت اذهو «ةماعلا ديحوت اذه :لوسرلا لاق نيأف

 هذهف 2! ؟ةيلإ راش وأ ؟ىنعملا اذه نم برقشي ام وأ ةصاخلا ةصاخ كيحوت

 ةدايز نم اذه لصح امنإو ؟ءانفلا ركذ اهيف ءاج له ةرضاح لوقعلاو لوقنلا

 هللا مد دقو ءمهليد يف ىراصنلا ولغل لب جراوخلا ولغل هيكملا نيدلا يش ولغلا

 قولخمللو تافص قلاخللو تافص قولخملل نوكي نأ نكمي له (:؛هس)

 . ؟كلذ نيب ؟ءامسأ قلاخللو ءامسأ

 حس يس يرش سوس سو سرس

 نأ نم ؛ لقعلا بيلع لدو نآرقلا ا . حيحصلا هنمشلا كسلا

 هلئامي الو 0007 تافص نم ءيش اهب فصوي الا يلاعت "كيرلا 00

 ٌعيِمَسلأ َوَهَو 0 1 000 سيل# : هتافص نم ءيش يف تاقولخملا نم

 .4 صل

 . ةيسملا ةلكدمسل ١ ىلع دو 0 وش هلع نيو

 . ةلطعملا ةافنلا ىلع در # َريِصَبلا ٌعيِمَسلأ َوَهَو

 لطبملا هبشملا وهف ؛قولخملا تافص لثم قلاخلا تافص لعج نمف

 ىراصنلا ريظن وهف قلاخلا تافص لثم قولخملا تافص لعج نمو .مومذملا

 سرفر
 . (يح) (ريدق) (ميلع) (دوجوم) : هنأ ةنسلا لهأ نوقفاوي ةلطعملا نم ريثكو

 تجيبي هةسشن اذه لاقي الو ءريدق ميلع يح دوجوم :هل لاقي قولخملاو

 هيف فلاخي الو . لمعلا حيرصو ةئسلاو باتكلا هساغ لد امم اذهو «هيشن

 ايلا



 نمسا كلذكو ءايب ةدابع نفح ىمسو هءاهسأب ةيسنا ىدنم هللاد نافع لقاع

 ميال 0 0 بملح رباع نت :ءايمشأب ةتامصض

 3 10 110 ذهب هدابع ضعب ىمس دقوا اريكتم اراب

 ُتأَرْمأ 7 <« ست كوني خييؤنلاب» 4( ريع ٌركك :ةكرتنتال 4 نيل
 17 نك 2

 0 يلام لاق فوقع ةردقو ,اذلع ادللا تافرق هلونم رورشللا لكس نقر

 .ةوقلاك ةوقلا الو .ملعلاك ملعلا سيل سيل هنأ راسو

 هيسشتلا هولتسي ثتافصلا تابئإ نأ عدبلا لهأ ضعب معز

 . ؟مهلوق مهيلع درت فيك .«ميسجتلاو

 : نضعيلاو تحلاو ءاهرلاو ع سل عج فصو ا

 لثم سبيل هتبثت تام نأ عم ؛ :ددهتلاو عمسلاو مالكلاو ةداراألا هل كيفن

 ا ارب من ةئوظ رو هللا هتبثأو ةتيفن اميف لقف ا تافص

 . امهنيب قرف ال
 :!تافصلا نم ًائيش تبثآا ال انأ لاق نإف

 ءريدق ؛ميلع ا جا هلام ةفافإ" ل لكق

 امل قام ءامسألا 0 را ا اةنايطألا ل

 يهو ءزاجم يه :لوقأ لب «ىنسحلا ءامسألا هل تبثأ ال انأو :لاق نإف
 . !ةفسلفتملاو .ةينظاملا ةالغ لوقك ءهتاعدتبم .ضعبل ءامسأ

 دوجوم مسجلاو 0

 .بجارلا ادوجو: ركنأ لب اعيش تبثأ ال انأ لاق نإف
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 ريغ امإو «' ''هسفنب بجاو امإ دوجوملا نأ لقعلا حيرصب مولعم :هل ليق

 انو وع مل نأ دعب نئاك ثداح امإو 2 ميدق امإو يشب ةةنيبخلاو

 ىلإ ريقف امإو «قلاخ ىلإ رقتفم الو قولخم ريغ امإو «قلاخ ىلإ رقتفم قولخم
 الإ نوبخي ال ةييفني ياوتلا ريعو هوس ام نع تي غاابإب 0 210

 : قلاخي الإ نوكي ال قولغيلاو .ءميدقي الإ نوكي ال ثداحلاو' (هسفنب يجاولاب
 دوجوم دوجو ا ل ريدقت ىلع مزل دقف .هنع ىنغب الإ نوكي ال ريقفلاو

 . كلذ ةقالغب ءاوس ب نا

 ضعب نم تافصلاو ءامسألا يف قولخملاو قلاخلا قفتي له (_:4“س)
 ,ءويصولا

 سيل امهدحأ نأ مولعملا نم نكلو ءهنع حصفي فنآلا باوجلاف ؛معن (6ع)
 . ةتقيقج يف وخلل الئامم

 : عنتميو زوجيو بجي اميف الثامتل كلذك ناك ول ذإ

 الو همدق بجي ال رخآلاو «هسفنب دوجوم وهو «همدق بجي امهدحأف

 . هسفنب دوجوم وه

 .قلاخب سيل رخآلاو :قلاخ امهدحأو
 .ريقف رخآلاو «هاوس امع ىنغ امهدحأو

 : مزلل الثامت ولف

 . بجاوب سيل مدقلا بجاو امهنم لك نوكي نأ

 .قلاخلا وه )١(

 .قولخملا وه (؟)

 توبث نم مزلي لب ءدحاو نأ ىف ناعفتري الو ناعمتجي ال ناذللا امه :ناضيقنلا (9)

 مارك تاوبث امهدحأ ىفن نمو ءرخآلا مدع امهدحأ

 .اهنومهفيو اهنوقطني يتلا مهتاحلطصم عدبلا لهأ ىلع درلا قايس يف حراشلا لمعتسي (4)

 ماحفإو ماهفإ ماقم انه ماقملا نكل «ةيعرشلا ظافلألاب عدبلا لهأ ىلع درُي نأ لصألاو
 ميقلا نباو ةيميت نباك ٠ ءاهلثمب مهيلع اودر الا 1517 بلا ا غوسيف

 .مهريغو
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 . هسفنب دوجوم ريغ هسفنب ًادوجوم

 .ينغ ريغ ًاينغ «قلاخب سيل ًاقلاخ
 ٍفتنم امهلئامت نأ ملعف ءامهلئامت ريدقت ىلع نيدضلا عامتجا مزليف

 . عرشلا صوصنب فتنم وه امك «لقعلا حيرصب

 ام ىفن نمف ءهجو نم امهفالتخاو ءهجو نم امهقافتا ةلدألا هذهب ملعف
 الئاق اهبشم ناك «نيلثامتم امهلعج نمو «لطابلل الئاق الطعم ناك هيف اقفتا

 صتخم ىلاعت هللاف «هيف اقفتا ام ىمسم ىف اقفتا نإو امهنأل كلذو .لطابلل

 . كلذ نم ءيش ىف هكرشي اال دبعلاو .هتافص رئاسو هتردقو هملعو هدوجوب

 ةكراشم نع هزنم ىلاعت هللاو هتردقو هملعو هدوجوب صتخم ًاضيأ دبعلاو
 . هصئاصخ- يف دبعلا

 يف دوجوملاو «نايعألا يف ال ناهذألا يف دجوب وللا قلطملا ( :ة8س)

 ام .«ناقيرف لصألا اذه يف لض .هيف كارتشا ال صتخم نايعألا

 يف قافتالا نأ اومهوت ثيح ءراظنلا نم ريثك هيف برطضا عضوم اذه 6ع)
 يذلا« دوجولاك :برلل يذلا دوجولا نوكي نأ تنجوي ءايشألا هذه ىمسم

 . دبعلل

 نوكي ةيلكلا ةماعلا ءايشألا هذه نأ مهمهوت :طلغلاو أطخلا لصأو

 سيلو «نيعملا اذهو نيعملا اذه يف أتباث هنيعب وه يلكلا قلطملا اهامسم

 :كللذك

 ان ءًايلك ًاقلطم دجوي ال جراخلا يف دجوي ام نإف

 هي اصتختم انيعم اهامسا ناك اهب هللا "لكستا اذ( ةامألا هذه ١ امد

 اهيف هكراشي ال هتايحو هللا دوجوف «هب ًاصتخم اهامسم ناك دبعلا اهب َيّمُس اذإف
 . !قلاخلا دوجوب فيكف «هريغ هيف هكرشي ال نيعملا دوجوملا اذه دوجو لب «هريغ

 لخدت نأ زوجيف هيف ةكرشلا عوقو نم هانعم روصت عنمي ال يذلا وه :يلكلا قلطملا )١(

 .دوجولا ظفل ةريثك دارفأ هيف
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 قيهوي لكل .نحاو هلا ناشملافا كاذك رم اذهات لوقت كنا ىرت الأ

 ىلع هيف اودازو ىنعملا اذه اوذنعأ ةهبشملا نأ كل نيتي ةلثمو اذهبو

 هيف اودازو هوجولا نم هجوب ةلثامملا يفن اوذخأ ةلطعملا نأو ءاولضف قحلا

 ١ ولف تي قتلا ىلع
 ةميلسلا لوقعلا هلقعت يذلا ضحملا قحلا ىلع لد هللا باتك نأو

 . هيف فارحنا ال يذلا لدتعملا قحلا وهو .ةحيحصلا

 . ؟كلذ نيب .ءاسأو نسحأ مهنم لك «ناقباسلا ناقيرفلا (_::ةس)

 . هقلخ نم ءيشب هيبشتلا نع هناحبس قلاخلا هيزنت يف اونسحأ :ةافنلا 62)

 :رمألا سفن ىف ىلات هلل ةنباتل يناعملا يفن يف اوؤاسأو

 . تافصلا تابثإ يف اوئسحأ :ةهبشملاو

 : ةينتعلا ةدايزب وانا

 . ؟اهيف مالكلا لهأ جهنمو .تافصلا تابثإ يف فلسلا جهنم ام( 5٠: سآ

 يتأيف «ىلاعت هللا باتك يف امك «تافضلا :تابثإ يف. فلسلا جهنم ©ع)

 لصفملا يفنلاب نوتأي مهنإف «مومذملا مالكلا لهأ ةقيرط سكع ىلع

 الو «.ةروص الو ةثج الو «حبش الو مسجب سيل :نولوقيف «لمجملا تابثإلاو
 الو هدودذحبمب عسل « ضرع لاو ( رهوج الو ع« صخش الو ءمد الو محل

 . خلإ 15 ...اتعالا هيجحت الو ءرادقألا هي طيحت الو كلو 45 عكدلاو

 . ةنسلاو باتكلا فرعي نمل كلذ رهظيو . لطابو ىقح ةلمجلا هذه ىفو

 ول كنإف «بدأ ةءاسإ هيف ءهيف حدم ال هنوك عم درجملا يفنلا اذهو

 تلييجا اذإ:اخدام نوكت امنإو ءاقداتم تنك نإو ءكفصولا اذه. لخ فلبدأل

 . تدألا' ىف .تلتهجأ ءىشلا ىف تليجأ اذإن

 انذأ



 دقتعم امو «تافصلاو ءامسألا ىف. ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعم ام
 : . ؟اهيف عدبلا لهأ ظ
 هب هفصوو ةسفنا هب فصو"ام ىلاعت هلل ناوعبثي ةعامجلاو ةنسلا لهأ 6ج)

 الو هتاف ىف قش هلكمك سيل « ليغمت الو. لبطغت الو :ةفيبكت 'ربغا نها هلطمز
 . هلاعفأ يف الو هئامسأ يف

 ؛بولسلا مهدئاقع بلغأو ءاهنولطعيو هتافص هنع نوفنيف عدبلا لهأ امأ

 ؛يحخ رداق :ملاع هنآ وهو «لبلق وهف هنوتبثيا ام امأو ءاذكب سيل ءاذكب سبل

 ةيلقعلا قرطلا نع الو ءةنسلاو باتكلا نم ىقلتم سيل روكذملا يفنلا رثكأو
 هيبنتلاو ةطقنلا هذهل نايب ديزم يتأيسو .تافصلا ةتبثم نم مهريغ اهكلس يتلا

 يفنلا نم اذه لهف "هزجعي ءيش الو" :يواحطلا مامإلا لاق (_:05 سر

 .؟ملو مومذملا

 ىنفنلا درع "و رعب 6 الو" صامل هللا ةمجح ) خيشلا لوق سيل 62)

 الو.تومتلا يف رش نبا مرجتل هنأ تنك امو#» لاق للاخت هللا نإف مومذملا

 نيل ةيالإ رخل ف 2 ىلاغتا هناحبس هبنف .# اًرِبِرَه اًميلع نك ٌمَّنِإ ضرألا ىف
 رطفلاو لوقعلا هنازبب يلع هعَر .ةردقلاو ملعلا لامك وهو ءزجعلا ءاقتنا ل

 ىلاعت اهلإ نوكي نأ حلصي ال زجاعلا نآل ؛ :جعلا ىفتناف هملعو هتردق لامك

 مك ولع كلذ نع هللا

 يف ةرابعلا هذه نيب .لامتحالا هيلإ قرطتي دق درجملا تابثإلا
 . ؟" هريغ هلإ الو" :يواحطلا لوق ءوض

 تابثإو ءهركذ مدقت امك اهلك لسرلا اهيلإ تعد يتلا ديحوتلا ةملك هذه 6ج)

 تابثإلا نإف' ءةيصحتلل ئيضتقملا:تابثإلاو ئفنلارابغعاب ةتتلكتلا لهب هيكوتلا
 :ىلاعت لاق امل - ملعأ هللاو  اذهلو :لامتحالا هيلإ قرطتي دق درجملا
 .ىفن مث ًالوأ تبثأف . 402 محتل ُنَسْملَأ َرْه الإ َهَلِ 34 ديو هَلِإ ْكَهلِإَو#
 ههريغ هلإا ان ريغلفا ةدحاو نيل ذأ هه قاطبغ 200 نابي ىلهشي نهدف
 . < رشا هلي هل» : كاع اناقف
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 . ؟انه حراشلا اهدروأ ملو ؟'" هللا الإ هلإ ال" :يف ربخلا ريدقت ام

 . هللا الإ دوجولا يف هلإ ال : ةريدشت : نييوحنلا ضعب لاق (ج)

 دوجول ًايفث كلذ نوكي :لاقف " بختتملا " تحاص. ههيلع,ضرتغاف
 .دوجولا يمن نم فرضلا ديحوتلا نيف ىروقأ ةيهاملا ىهعن نأ مولعمو هلإلا

 ! واوا رامضإلا اذه نع ضارعإلاو .هرهاظ ىلع مالكلا ءارجإ ناكف

 ةغل فرعي ال نم مالك اذه :لاقف "نآمضلا ير" يف يسرملا باجأو

 "ال" مسا هريغ دنعو «هيوبيس لوق ىلع أدتبملا عضوم يف "هلإ" نإف برعلا
 .دساف رامضإلا نع ءانغتسالا نم هلاق امف

 يفن نأل .«ءيشب سيلف «ةيهاملل ايفن نوكي رمضي مل اذإ :هلوق امأو

 نوتشي مهنإف .ةلزتعملل افالخ ؛ةنئسلا لهأ بهذم اذهو "دوج 0 "هام

 .دوجولا نع ةيراع ةيهام

 اذام ." ءاهتنا الب مئاد ءادتبا الب ميدق " :يواحطلا مامإلا لاق
 . ؟لوقلا اذه نم دارأ

 4 كيألاو لّثألا رهط :ىلامت هللا لاف

 سيلف رخآلا تنأواءءئيش'كلبق نسيلف لوألا كنأءويهللا" :1395 لافو

 1 1 كدعب
 اين

 همسا ىنعم وه «ءاهتنا الب مئاد ءادتبا الب ميدق :هللا همحر خيشلا لوقف

 .رخآلاو لوألا

 يف رقتسم " ىحالاو لوألا 5 نيفصولا نيذه توبث ناك مل نة

 . ؟رطفلا

59 



 ءوجلا ثداوحو نداعملاو «تابنلاو ناويحلا ثودح دهاشن انإف «؟'”لسلستلل

 نإف :ةعبشمم تسبل اهريغو ثداوخلا ةذشو كلذ ريغو رطنفلاو تاحسلاك

 لبقي ال هسفنب دوجولا بجاو نإف ءاهسفنب دوجولا ةبجاو الو ءدجوي ال عنتمملا
 ءاهعانتما يفني اهدوجوو ءاهدوجو يفني اهمدعف «ةمودعم تناك هذهو «مدعلا

 مآ :ىلاعت لاق امك ءهسفنب هدوجو نكي مل ؛مدعلاو دوجولل الباق ناك امو

 ْثِدَحُم ريغ نم اوُنَدَحَأ :هناحبس لوقي .9©(4) َنوُمِلَكْلا ْمُه م ِءْنَش ِريَع َنِم اق
 . هسفنب دجوي ال ثّدحُملا ءيشلا نأ مولعمو «؟مهسفنأ اوثدحأ مه مأ

 نم وه لهو «ىلاعت هئامسأ يف "ميدقلا" مسا لخدأ يذلا نم
 . ؟ىنسحلا هئامسا

 نموها نميلوردعن وهلكتملا مه ىلاعت كيل ىف "هيدقلا" لخدأ يذلا

 مدقتملا وه :نارقلا اهب لزن يتلا برعلا ةغل يف ميدقلا نإف «ىنسحلا ءامسألا

 . هريغ ىلع

 اذه اولمعتسي ملو ءديدجلل ثيدح اذهو «قيتعلل ميدق اذه :لاقيف

 :ىلاعت لاق امك مدع هقبسي مل اميف ال «هريغ ىلع مدقتملا يف الإ مسالا

 :ميدقلا نوجرعلاو .4) ٍمِرَتلا نوبل 26 ّنَح َلِزاتَم ُهََرَدَم َرمَقلاَو
 :لوآلل ليق «ديدجلا دجو اذإف «يناثلا نوجرعلا دوجو نيح ىلإ ىقبي يذلا
 مدقتم يأ .#ٌريِرَم َكْنِإ آًده َنوُنوُفَبَض وب ْاوُدَنَهَي ْمَل ْدِإَو## :ىلاعت لاقو «ميدق

 .نامزلا يف

 لهأ رثكأ دنع روهشم وهف «ىلاعت هللا ءامسأ يف "ميدقلا" لاخدإ امأو

 . مزح نبا مهنمو فلخلاو فلسلا نم ريثك كلذ ركنأ دقو «مالكلا

 ىلع لدت يتلا ىنسحلا ءامسألا يه ىلاعت هللا ءامسأ نأ :ًاضيأ لاقيو

 ىلع مدقتلاب صتخي ال قلطم ةغللا يف مدقتلاو ءهب حدمي ام صوصخ

 عنتمم : عاونأ ةنالث وهو ء.ةياهن ال ام ىلإ قلخلا ةدايزل ةلباق يهو «ةلسلسلا نم

 .نكممو بجاوو

 ٌ؟



 2 همساب عرشلا ءاجو ةىتسحلا الا نم نوكي هاف ءاهلك ثداوحلا

 .هل عباتو ءهيلإ ليآ هدعب ام نأب رعشُي هنأل "هيدقلا" نم نسحأ وهو ."لوألا

 . ةنسحلا ال «ىنسحلا ءامسألا هل ىلاعت هللاو "ميدقلا" فالخب

 هله نينعف نيب  دييسي الو سفياال " :يواحطلا مامإلا لاق

 . ؟ةرابعلا

 يتم نع لك ٠ :: لماق نم رع لاق .«نلاعتو .هناسئنم هللشي ءاواني نارأاا ذه
 يف نابراقتم ديبلاو ءانفلاو .4 (9) ِراَكِإْلاَو ٍلكِبَل وذ َكْيَر ُهْبَم َقْبيَو ]7 نا
 " :هلوقل دكؤمو ررقم ًاضيأ وهو ءديكأتلل ركذلا يف امهنيب عمجلاو «ىنعملا

 .."" ءاهتنا الب مئاد

 .؟قنيري ام الإ نوكي الو". :هلوق يواحطلا دروأ 3 ( :8ة سا

 نم ناميإلا دارأ هللا نأ نومعزي مهنإف «ةلزتعملاو ةيردقلا لوقل در اذه 62
 باتكلا هتفلاخمل دودرم دساف مهلوقو .رفكلا دارأ رفاكلاو ء.مهلك سانلا

 ةدايز اهل يتأيسو .ةروهشملا ردقلا ةلأسم يهو.حيحصلا لوقعملاو «ةنسلاو

 ..ىلاعت هللا علك ثا ناي

 .؟مسالا اذهب ةيردقلا تيمُس مل

 ردقلاب نوجتحملا ةيربجلا ىمست كلذكو ءردقلا مهراكنإل ةيردق اوُمُس

 ..تلغأ ؟ىلوألا :ةفئاطلا نلع' ةيهسلاو اضيأ ديرذف

 . ؟هيف ةنسلا لهأ دقتعم امو ءردقلا ىف ةيردقلا تلاق اذام

 .رفكلا دارأ رفاكلاو .مهلك سانلا نم ناميإلا دارأ هللا نأ نومعزي ©2)
 ةلأسم يهو «حيحصلا لوقعملاو «ةئسلاو باتكلا هتفلاخمل دودرم دساف مهلوقو

 . ةروهشملا ردقلا

 يصاعملا ديري ناك نإو هللا نإ :نولوقيف ءةعامجلاو ةنسلا لهأ امأ

 اهطخبسيو اهضغبي لب ؛ايييإ رماياالو ءاهاضري الو اهبحي ال وهف ءاردق

 « ناك هللا ءانش ام :نولوقيف ءغةبطاق فلسلا لوق اذهو ءاهنع ىهسيو اههركيو

 هللاو :لاق ول فلاحلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا اذهلو ءنكي مل أشي مل امو
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 ةةلحنعم زلااعا رةناك ذو اوي الاب يبول .هللا ءاش نإ اذك نلعفأل

 سعت ذأ اجناو ناك اذإ يده ةللا حا لاح: :لاق ولو

 . ؟نيمسق ىلإ ةنسلا لهأ اهمسق ملو ؟ةدارإلا ماسقأ ام ( 257

 :ناعون هللا باتك يف ةدارإلا :نولوقي ةنسلا لهأ نم نوققحملا 6ج)

 . (ثداوحلا عيمجل ةلماشلا ةئيشملا يه) ةيقلخ ةينوك ةيردق ةدارإ

 .(ىنهرلاو ةبعتلل دمشفعملا ونا ةطاد ةيرمأ ريع ةدار] ولا
 ىلاعت هللا هردق ام نيب اوقرفيل «نيمسقلا نيذه ىلإ ةنسلا لهأ اهمسقو

 ةيردقلا هب تلاق امك . نيتدارإلا نيب مزالت ال هنأو ءاهرش هل رمأ اذ نينر كلنا

 .ردقلا باب يف اولضف ةيربجلا و

 . ؟ةدارإلا عا ونأ نم عون لكل ةلدألا صضعب دروأ

 .ةينوكلا ةيردقلا ةدارإلا ىلع ةلدألا

 نأ ٌدِرَي نمو يتلسوا و هردص سس هيِدهب نأ ُدَّسَأ قرف نمف#» :ىلاعت لاق

 . 4 لكلا ل دهم اناكل 2 502 ةدنم لمع 11
 ديرب هللا َناَك نإ ّمْكل حصنأ ْنَأ ُتدَرَأ ْنِإ حضن ْيَفَفَي الث :ىلاعت ءاوذر

 . 469 ود دكار كتارك 3 : دعب نأ

 .4 ٌديِري اَم ُلَعْفَي هلأ َنِكلَو## :ىلاعت هلوقو
 0 ةيعرشلا ةينيدلا ةدارإلا امأو

 4 معلا 1 7 3 فلا مكب هنأ ٌدِيِرب# : ىلاعت هلوقكف

 كح زوو هدرا نت مضبرجو كل نيج ن1 ةيرثإل ”قلاغت هلوقر
 كل ٌديْزَو ْمُكسِقَع تب كآ ديب نك ( ل يع هَ كَ اع بوي

 رح“ ريا عوج تع اب نيرا 2 2

 تو 1 فسكت همم رس ل 0 سو و

 خل ةرهطو تلا ّلهأ سحرا مكحنع بهذ ٍ :١
0-5 

 َ ١ 2
 1 4 5-2 3 0 ديوس 4

 - ع

5" 



 . ؟ديفي اذامو .سانلا مالك لثم يف ةدارإلا يعون ركذا

 اسف نمل شانلا !لوق ؛لكم نع ةييشألا ةيعزشلا ةيفدلا ةدارإلا )62 ١
 هب ارهأي 0 ءهاضري الو هنحي ال : يأ عهللا ير ام لعفي اذه : حئابقلا

 : نيملسملا لوق يف ةروكذملا ةدارإلا ىهف :ةيثوكلا ةيردقلا ةدارإلا - ؟

 .نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش ام

 نأ هريغ نم هتدارإ نيبو« ل عفي نأ ديرملا ةدارإ نيب تباث قرفلا نأ ديفيو

 دارأ اذإو .هلعفب ةقلعملا ةدارإلا هذهف ءالعف لعفي نأ لعافلا دارأ اذإف

 لوقعم نيعونلا الكو ءريغلا لعفل ةدارإلا هذهف ءالعف لخفي نأ هريغ نم

 دابعلا رمأ اذإ ىلاعت هللاف «ىلوألا نود ةيناثلا ةدارإلا مزلتسي رمألاو «ساتلل

 . ؟ةلثمألا ضعب برضب كتباجإ حضو ؟ةدارإلل مزلتسم رمألا له 7:

 مزلتسم وه له :ىلاعت هللا رمأ يف عازنلا لصف نيبي امم اذه قيقحت (ج)
 امب مالسلا مهيلع هلسر ةنسلأ ىلع قلخلا رمأ هناحبس وهف ؟ال مأ هتدارإل

 دارأف ءهلعف قلخي نأ دارأ نم مهنم نكلو ءمهرضي امع مهاهنو مهعفني

 قلخي نأ دري مل نم مهنمو ؛هل العاف هلعجيو «لعفلا كلذ قلخي نأ هناحبس

 هرمأ ةهج ريغ تاقولخملا نم اهريغو دابعلا لاعفأل هناحبس هقلخ ةهجف «ءهلعف

 رمأ اذإ هناحبس وهو . دينمو دوعلل ةحلصم اوعاايلا :«نايبلا ةجو ىلع دبعلل

 اذإ مهحلصيو مهعفني ام مهل نيب دق ناك .ناميإلاب امهريغو بهل ابأو نوعرف
 . مهنيعي نأ مهرمأ اذإ مزلي الو «هولعف

 نم ةدسفم هجو هيلع مهتناعإو لعفلا كلذ مهل هقلخ يف نوكي دق لب
 لعفلا ناك اذإ مزلي الو ءةمكحل قلخي ام قلخي هنإف ءهل لعف ىه ثيح

 وأ ءوه هلعف اذإ رمآلل ةحلصم نوكي نأ هلعف اذإ رومأملل ةحلضم هب رومأملا

 .؟رمألا ةهج نم قلخلا ةهج. :يأف اءةلب ةلعاف ىومأملا لعج

 نإو ءهعفني ام هل ًائيبمو ءهحصنل ًاديرم هاهنيو هريغ رمأي سانلا نم دحاولاف
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 يف ناك ام لك سيل ذإ ءلعفلا كلذ ىلع هنيعي نأ ديري ال كلذ عم ناك

 يلع انأ هنواعأ نأ يف يتحلصم نوكي هحصنأو يريغ هب رمآ نأ يف يتحلصم

 هلعف ةهج ريغ ًاحصن هريغل هرمأ ةهجف .هداضي ام ةدارإ ىتحلصم نوكت دق لب

 . ناكمالاب:يلوأ هللا نحس يف. رهق ,زنيةوطتملا قدنا ىف قرفلا نكمأ اذإو 4 هسغل

 نأ دب ال هنإف «رمأب هريغ رمأ نمب الثم برضتو ردقلا يفنت ةيردقلا

 ةئيهتو «ةقالطلاو رشبلاك .هلعف ىلإ برقأ ُرومأملا ُنوكي ام َلعفي

 . ؟مهيلع دري مبف .كلذ وحنو دعاقملاو دناسملا

 :نيهجو ىلع اذه مهل لاقي 62)

 امب هد كلغلا نمأك "رمألا" لإ دوعت  ىآلا ةخلسم ترك نأ ةانفدحا

 نت هءاكرش تانإلا "تاز اكلم كلفن هي وي دينا تار كس
 : تللذ وشنو اسوي ك تكدلا ردألا ٌحلصُي

 رمألاك ءهل ةحلصم رومأملل ةناعإلا ىري رمآلا نوكي نأ :يناثلا

 هنيثي هللا .نأ ٌمِلَع دق هنإف+ «يوقتلاز# اربلا قلع ؟روماملا نانقأ اذإو ءةقورعملا

 .هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هنأو «ةعاطلا ىلع هتناعإ ىلع

 دوعي عفنل ال ءرومأملا ةحلصمل رومأملا رمأ امنإ رمآلا نأ ردق اذإ امأف

 نكي مل هناعأ اذإ هنأ ردقو ءريشملا حصانلاك ءرومأملا لعف نم رمآلا ىلع

 لم د نمآلا »نلعب ةرشع رومأسلا :ةعيلطعم :لولصحتا 5 نوب ركل ةاعح كانو

 كب َنوُرمتأي ًاَلَمْلأ كرإ» :ىسومل لاقو «ىعسي ةئيدملا ىصقأ نم ءاج يذلا

 هيلع ىسوم رمأي نأ يف هتحلصم اذهف .4 َنِدِصَتلا َنِب كَل نإ َيخت كُن
 اذه لثمو ءهموق هرضل هناعأ ول ذإ «كلذ ىلع هنيعي نأ يف ال جورخلاب مالسلا

 ىلع مهنيعي نأ كلذ نم مزلي مل مهحلصي امب دابعلا رمأ هللا نإ ليق اذإو

 ريصي هب ام ىلع أدحأ نيعي نأ ردقي ال ةيردقلا دنعو اميس ال ءهب مهرمأ ام

 ال رعي انك نرو-ءرمألا نشن ؟ يآ ةتباث نيف" ةجكحلاب هلاعقأ تللغ“ اذإو عاف

 يف نوكي نأ ةرمألا يف” ةنمكسا هل ارمآلا نيفلا ئفا ناك اذ مرلو ذلقا ءايملعل

 هنيعي ال نأ يضتقت ةمكحلا نوكت دق لب .ةمكح هب رومأملا لعف ىلع ةناعإلا

 ؛ءء



 ةحلصملاو ةمكحلا ىضتقم نوكي نأ قولخملا ىف نكمأ اذإ هنإف .كلذ ىلع

 ال نأ رمآلل ةحلصملاو ةمكحلا نوكت نأو .روماملا ةحلصمل رمأب رمآي نأ

 .ىرجأو ىلوأ :برلا قح ىف كلذ :ناكمإف كلذ ا ىلع ةنعي

 . ؟هرمأو هقلخ يف هللا ةمكحب دحأ طيحب د له هعمل

 ءرشبلا لوقع اهتفرعم نع ْرِجْعَي هرمأو هقلخ يف هللا ةمكح ليصفت ©2)

 اوتبثي ملو .هقلخب اهيف هللا اولثم ةدساف ةقيرط ىلع ليلعتلا ىف اولخد ةيردقلاو

 هكردت الو .ماهوألا هغلبت ال " :يواحطلا لوق ىنعم ام
 . ؟"ماهفألا

 .* املع ب ةةروطتم الو## .: ىلاعت هللا لاق ع)

 .هتملع :ءيشلا تمهفو ؛هتننظ :ءيشلا تمهوت :حاحصلا يف لاق

 .ملع هب طيحي الو ءمهو هيلإ يهتنيال ةنآ١ هللا همحر خيشلا دارمف

 .اذك ةفص ىلع هنأ نظي يأ ءهنوك ىجري ام : مهولا : ليق

 را ل ل يتافقامللاو «هب طيحيو لقعلا هلصحي ام وه :مهفلاو

 ١ هنأ ونهو «هتافصب هناحبس هفرعن امنإو «ىلاعتو هناحبس وه الإ

 ل ُموََقْل ىلا وه اَّلِإ هلا ال ُهّنأ## .دحأ ًاوفك هل نكي ملو .دلوي ملو دلي

 هلإ ةلءاغزلا هلأ رك 4 ألا ١ ى اني توعتلا نام 5 الم هني هدأ

 1 َنسَحَبْس ٌدكَتل ذاكجلا ةيرملا نيون نيزنلا كَل ضودتلا كنملا زك كا

 هيض خلا 3 كلا هل دولا يبن يروا م

 .* 0 ركل ٌريدعْلا وهو ضرالاو ِتاونمَسلا يف ام مل

 . ؟اهانعم امو " مانألا هبشي الو" :هلوق خيشلا دروأ مل (:5ةسر

 هناحبس قولخملاب قلاخلا نوهبشي نيذلا 06

 : 4 كبعلا | يتلا قم ةادش لَك َسْيلا+ :كك لاق «ىلاعتو

 ةفينح يبأ مالك نمف «عدبلا لهأ لوقي امك تافصلا يفن دارملا سيلو

 مث + هقلخ نم ءيش ههبشي الو ءهقلخ نم: اعيش هبشي ال '' :ربكألااهقفلا قف
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 ءانملعك ال ملعي «نيقولخملا تافص فالخ اهلك هتافصو - كلذ دعب لاق

 . ىهتنا ”* انتيؤرك ال ىريو ءانتردقك ال ردقيو

 ركنأ نمو ءرفك دقف هقلخ نم ءىشب هللا هبش نم :دامح نب ميعن لاقو

 هلوتسر“ الو هسفن هب هللا( فضصو: اميف نييلو عرفك دقف هسفن هل هللا فصضصو اه

 ةيستللا لهأ ةيعيمست ةيسيجلا| امآللع :فلسلا ةمئأ نم ريثك قلخ لاق 62)

 تيقملا يس الإ 4 تافتعلاو ءافسألا ا نم ء يش ةانثا وه دعا نم اه هنا

 ةظمارعلا) ": ةقماقزلا ةيلاغارم ةساكلال اها ىلينتلا كلا لن ءايلع ابن
 هامس نم نأ معزي ءرداق الو ملاع هل لاقي ال هللا نإ :لاقو (ةفسالفلاو
 .هانعم يف هابتشالا بجوي مسالا يف كارتشالا نأل ءهبشم وهف «كلذب

 :لاق نم نأ معزي (ةيمهجلا ةيلاغك) زاجم وه :لاقو مسالا تبثأ نمو

 .هبشم وهف «ةقيقح رداق «ةقيقح ملاع هللا نإ

 ءةبحم الو «ةردق الو ءملع هل سيل هللا نإ :لاقو تافصلا ركنأ نمو
 ةافن بتك اذهلو ءمسجم هنإو ءهبشم هنإ :تافصلا تبثأ نمل لاق ةدارإ الو

 ةيمستب ةنوحشم اهلك ءمهوحنو ةضفارلاو «ةلزتعملاو ةيمهجلا نم تافصلا

 ةمسجملا ةلمج نم نإ :مهبتك يف نولوقيو ؛ةمسجمو ةهبشم تافصلا ةتبثم

 اموقو «ءسنأ نب كلام :هل لاقي لجر ىلإ نوبسني ةيكلاملا :مهل لاقي ًاموق

 ىتح !سيردإ نب دمحم :هل لاقي لجر ىلإ نوبسني «ةيعفاشلا :مهل لاقي

 لك دومسي ءامهريغو «؛يرشخمزلاو رابجلادبعك مهنم نارقلا نورسفي نيذلا

 دنع بلغ دق لامعتسالا اذهو اهبشم ةيؤرلاب لاقو تافصلا نم اًئيش تبثأ نم
 .فئاوظلا رئاس نم نيرخأتملا

 . ؟هيبشتلا ىفن ىف ةنسلا لهأ ةلاقم ام

 ال بينا : نيروهشملا ةنسلا ابلغ همغ لظفللا انه لافطتس ف روهشملا ©2)

 لب .تافصلا تبثأ نم لك هب نوفصي الو «تافصلا ىفن هيبشتلا يفنب. نوديري
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 مالك نم مدقت امك .هلاعفأو هتافصو هئامسأ يف قولخملا هبشي ال هنأ مهدارم

 3 كورك ل ىقىريو «انتردقك 2 ردهقيو ءانملعك ال ملعي ىلاعت هنأ ةقيئح ئبأ

 ىفنف .# ريِصِبْلا ٌعيِمَّسلأ وَهَو : نك قرنق سلو :ولاعتا هلو يشل اذني
 . فصولا تبثأو لثملا

 يف يوتسي ''”ليثمت سايقب يهلإلا ملعلا يف لالدتسالا زوجي له
 . ؟هدارفأ هيف يوتسي ''”يلومش سايقب وأ «عرفلاو لصألا

 لصألا هيف يوتسي «ليثمت سايقب هيف لدتسي نأ زوجي ال يهلإلا ملعلا 6ج)
 .هدارفأ يوتسي يلومش سايقب الو «عرفلاو

 زوجي الو .هريغب لثمي نأ زوجي الف «ءيش هلثمك سيل هناحبس هللا نإف
 فئاوط تكلس اذهلو ءاهدارفأ يوتسي ةلك ةيضق تحت هريغو وه لخدي نأ

 اهب اولصي مل «ةيهلإلا بلاطملا يف ةسيقألا هذه لثم ةملكتملاو ةفسلفتملا نم

 ةريحلاو يفانتلا دعب مهيلع تلغو .مهتلدأ تضقانت لب «نيقيلا ىلإ

 .اهئفاكت وأ مهتلدأ داسف نم نوري امل «بارطضالاو

 . ؟حيضوتلاو ليثمتلا عم «ةسيقألا نم هللا قح يف لمعتسي اذام ( :“س)

 لاك الريش وأ ةايكعت ناك ءااويس «ىلوألا سايق كلذ يف لممتسي (8)

 وأ نكمملل تبث لامك لك نأ ملعي نأ لثم .* لَعألا لكلا ِهَلَول :ىلاعت

 ريغ دوجولل ًالامك ناك ام وهو  ءهوجولا نم هجوب هيف صقن ال ؛ثدحملل
 هنا لدا ميدقلا بجاولاف  هجوب مدعلل مزلتسم

 بوبرملا قولخملل هعون تبث ء«هوجولا نم هجوب هيف صقن ال لامك لكو

 ىلع ىنبم وهف .عرفلاو لصألا نيب ةعماج ةلعل لصأب عرف قاحلإ :ليثمتلا سايق )١(

 ما الصأ هللا لعج ؛ةفسلفلا لهأ هب ديريو «عرفلاو لصألا نيب ةيوستلا
 ىلاعت برلا قح ىف هلامعتسا مرحيو دساف سايف اذهو. ”نتكعلا وأ «تاقولخملا

 .# 2. ٍىلْئُص سيل :هلوقل

 هريغ عم يئزجلا كلذ جاردنا ةطساوب يئزج ىلع يلكب لالدتسالا :لومشلا سايق ()

 امنإو ؛ و وا يرسل لولا .هقياسك همكحو .يلكلا اذه تحت

 « لمذا لكلا نيل : ىلاعت هلوق يف روكذملا ىلوألا سايقلا مدختسي

 ا



 صقن لك نأو «هنم هب قحأ وهف ءهربدمو هبرو هقلاخ نم هدافتسا امنإف ءربدملا
 ءيش نع هيفن بجو اذإ لامكلا اذه بلس هنمضت ام وهو ءهسفن يف بيعو

 ىلاعت برلا نع هيفن بجي هنإف «تاثدحملاو تانكمملاو تاقولخملا عاونأ نم

 . ىلوألا قيرطب

 هبشي الو :هلوقب هللا همحر خيشلا ىفتكا ّمِلَو ,مانألا ىنعم ام ( :“*؛س)

 . ؟مانألا

 نم ءيشل هتهباشم يفنل مزلتسم هل هتاقولخم نم ءيش ةهباشم يفن (ج)
 . مانألا هبشي الو : هلوقب يا كلذلف .هتاقولخم

 انلا : مانألاو

 .مهلك قلخلا : ليقو

 .حور يذ لك :ليقو

 .2©4 راَمأَلِل اَهَمَسَو ضتالاو# : يلاعت هلوق رغاظو نالقعلا *ليقو

 . ملعأ هللاو . يقابلا نم رثكأ لوألل دهشي

 ملو .ةيمويقلاو ةايحلا يتفص ىلع ىلاعت هللا باتك نم لدتسا

 . ؟عضوملا اذه يف هللا همحر خيشلا امهدروأ

 14057 دلو ةقرز ةةقلدامما ذا نا حلا هللإ 57 هنأ # ىلاعت هللا لاق (6ج)

 ملا# :ىلاعت لاقو . هتيمويقو هتايح لامك ىلع ليلد مونلاو ةنسلا ُيِفَنَف

 .4 نعل بتكلا كي 15 © مثقل يلا رم الإ هلإ آل هلأ 2

 .* ٍروبقْلا يحلل هوجولا ٍتنَعو# :ىلاعت لاقو
 كيده" ءاني نأ هل يغبني الو ماني ال هللا نإ" :ِةِِلَت لاقو

 هب عقت ام ىلإ راشأ هيبشتلا هللا همحر ىفن امل هنأل ءانه خيشلا امهدروأو

 ال يح هنأ :كلذ نمف «هقلخ نود ىلاغت هب تفصتي امب «ةقلخ نيبو هني ةقرفتلا

 .نوتومي مهنإف ءهقلخ نود ىلاعت هب ةصتخم ةيقابلا ةايحلا ةفص نأل ؛تومي

 .هقلح لود ةثيبلاو مونلا مدعب صتحم وه دإ , ماني لأ مويف هنأ هلنمو

 يتقن .هقتما حاولا, سيلا هيبنشعلا يفع: نآ نيلإ ةزاشإ هئللذ ا يقرا ةلرسانب مهل
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 .هتاذ لامكل عءلامكلا تافصب فوصوم هناحبس وه لب «تافصلا

 رادم (مويقلا يحلا) نيمسالا نيذه ىلعف :هللا همحر حراشلا لاق ( :“:س)

 . ؟كلذ حضو ءاهلك ىنسحلا ءامسألا

 اهئاقب ىلع لديو «لامكلا تافص رئاس مزلتسي يحلاب هنارتقا نأل ؛ معن 62)
 الإ َهْلِإ ل ُهّنا# :ىلاعت هلوق ناك اذهلو ءادبأو ًالزأ هنع صقنلا ءافتناو اهماودو

 . 385 يبنلا نع حيحصلا يف تبث امك نآرقلا يف ةيآ مظعأ .4 ملقا يلا

 عجرت امهيلإو ءاهلك ىئسحلا ءامسألا رادم نيمسالا نيذه ىلعف
 الإ ةفص اهنع فلختي الف «لامكلا تافص عيمجل ةمزلتسم ةايحلا نإف ءاهيناعم

 لك تابثإ اهتابثإ مزلتسا ءاهمتأو ةايح لمكأ هتايح تناك اذإف «ةايحلا فعضل

 .ةايحلا لامك هيفن داضي لامك

 هنإف ءهتردق لامكو ءهانغ لامك نمضتملا وهف :؛مويقلا امأو

 مايق الف هريغل ميقملا ءهوجولا نم هجوب هريغ ىلإ جاتحي الف ءهسفنب مئاقلا
 . ماظتنا متأ لامكلا تافص نامسالا ناذه مظتناف «هتماقإب الإ هريغل

 اذام " ةنؤم الب قزار ةجاح الب قلاخ " :هللا همحر يواحطلا لاق ( :7“س)

 . ؟ةنّوم ىنعم امو ؟تافصلا نم اهيف

 . ةنسلاو :تتاتكلا خس دج هريك اهيلع ةلدآلاو قررلاو قلشلا ايت اهيف 62)

 :ةفلك الو لقب أن يأ : ةنوؤم الب :هلوقو

 لغ ." ةقشم الب. ثعاب « ةفاخم الب تيمم " :يواحطلا مامإلا لاق ( :“8س)

 . ؟كليلد امو «كلذ يف فلاخ نمو ؟ةيمدع مأ ةيدوجو ةفص توملا

 ىِذَلاأ# :ىلاعت لاق .مهقفاو نمو ةفسالفلل ًافالخ ءةيدوجو ةفص توملا ©ج)

 ءاقولخم هنوكب فصوي ال مدعلاو .4 ًاََمع ُنَسْسَأ دن وبل ةيللَو تملأ َّقََ
 حبذيف «حلمأ شبك ةروص ىلع ةمايقلا موي توملاب ىتؤي" :هنأ ثيدحلا يفو
 ىف ديرو امك :انيع ةيلقي ئلاعت .هللاف ."'”يضّوع ناك'نإوا وهو: '' نانلاودةنجلا نب

 ١ ص ؛ ةشي رعت رظنا : ضَّرَعلا 010(
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 حيبقلا لمعلاو ,.نسحلا باشلا ةروص يف هبحاص يىتأي هنأ " :حلاصلا لمعلا

 بحاشلا باشلا ةروص ىلع ىتأي هنأ " :نآرقلا يف دروو ." ةروص حبقأ ىلع

 يف عضوت اهينأ " :لليعألا يف دروو .«ئراقلا ةءارق : يأ نكي طحملا نوللا

 . ضارعألا نود نزولا لبقت يتلا يه نايعألاو "نازيملا

 نالظي " :ةمايقلا موي امهنأ :نارمع لآو ةرقبلا ةروس يف دروو

 ." فاوض ريط نم ناقرف وأ ناتيايغ وأ ناتمامغ امهنأك امهبحاص

 . " ءامسلا ىلإ دعصت دابعلا لامعأ نأ " :نيحيحصلا يفو

 مهنوكب دزي مل .هقلخ لبق ًاميدق هتافصب لاز ام "' :يواحطلا لاق (

 ال كلذك ءايلزأ هتافصب ناك امكو .هتفص نم مهلبق نكي مل ًائيش
 . ؟نايب ةدايزب ىنعملا اذه حضو " ًايدبأ اهيلع لازي

 :لامكلا تافصب ًافصتم لزي مل ىلاعتو هناحبس هللا نأ يأ 62

 .تاذلا تافص

 . لعفلا تافصو

 نأل اهب ًافصتم نكي مل نأ دعب ةفصب فصو هللا نأ دقتعي نأ زوجي الو

 دق نوكي نأ زوجي الو .ءصقن ةفص اهدقفو ءلامك تافص هناحبس هتافص

 .لعفلا تافص اذه ىلع ُدرَي الو ءهدضب افصتم ناك نأ دعب لامكلا هل لصح

 ضيقلاو .:ةثامالاو ءايحالاو ءريوصتلاو قلخلاك ءاهوخنو ةيزايتخالا تافصلاو

 .بضغلاو .«لوزنلاو ءيجملاو .«نايتإلاو :ءاوصسالاو7 ءيطلاو ءطسبلاو

 كردن ال انك نإو ءهلوسر هب هفصوو هسفن هب فصو امم كلذ وحنو ءاضرلاو

 . هليوأت يه. يتلا هتقيقحو ههنك

 هلصأ نكلو ءانئاوهأب نيمهوتم الو ءانئارآب نيلوأتم كلذ يف لخدن الو

 .؟ىوتسا فيك «ءءاوتسالا نع لئثس امل كلام مامإلا لاق امك انل مولعم

 ثداوحلا هذه تناك نإو .لوهجم فيكلاو ءمولعم ءاوتسالا :لاقف

 بضغ دق يبر نإ " :ةعافشلا :ثيدح ىفءامك «تقو نود تقو يف ثدحت

 اذهب ثودحلا نأل " هلثم هدعب بضغي نلو «هلثم هلبق بضغي مل ًابضغ مويلا
 .نكي مل نأ دعب ثدح هنأ هيلع قلطي الو عنتمم ريغ رابتعالا
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 مكح امف .ىلاعت برلاب ثداوحلا لولح نوفني مالكلا ملع لهأ

 . ؟(ةلمجملا ظافلألا) ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع كلذ

 دري مل ؛مومذملا مالكلا ملع يف يفنملا «ىلاعت برلاب ثداوحلا لولح 6ج)
 لحي ال هناحبس هنأ ديرأ نإف ءلامجإ هيفو .ةنس الو باتك يف هتابثإ الو هيفن

 ٍدحأك ال ىضريو بضغي هنأ الو ءءاش اذإ ءاش امب ملكتي الو .ديري ام لعفي

 امك نايتالاو ءاوتساالاو لوزتلا نم هسفن هب تنصو امب فصوي الو «قىرولا خرم

 . لطاب ىفن اذهف ءهتمظعو هلالجب قيلي

 نم مهدارم ام ؛ثداوحلا لولح يفن نوقلطي مومذملا مالكلا لهأ

 . ؟كلذ

 ُيْنَسلا ْمْلَسُيَف ءثداوحلا لولح يفن نوقلطي مومذملا مالكلا لهأ 6ع)

 امنإو ءهل مزال وهو لعفلا تافصو ةيرايتخالا تافصلا ىفن همزلأ ءىفنلا اذه

 مل «ءلصفتساو رسفتسا ولف الإو «لمجملا يفنلا اذه ميلستا نه ىلنيلا ىلا

 .لمجم اهظفل ؟ال مأ تاذلا ىلع ةدئاز يه له :ةفصلا لاسم ,اذكو

 اهب هب داري دقو .«ءهايإ وه سيل. ام هب داري دقف «لامجإ هيف "ريغلا" ظفل كلذكو

 .هل هتقرافم زاج

 . ؟همالكو هللا تافص ىلع "ريغلا" ظفل قالطإ زوجي له

 نأ همالكو هللا تافص ئلع نوقلطي ال ىلاعت هللا مهمحر ةئسلا ةمئأ (6©)
 هل نيابع كلذ: نأ نسثيدق تانثالا قالطإ نآألا ةريغ سيلاهنأ الو يراغ

 قلظي الف. ءلامجاإ هيف ريغلا ظفل ناك اذإ ءوه وه:نأب رعشي دق نفغنلا قالطإو

 ا . ليصفتلاو نايبلا عم الإ
 انساب وع ةليمشت ايت ةمئاش ةذارعما اناذا كلذ نأآ هل انيزآ نإ

 تاذلا ىلع ةدئاز تافصلا نأ هب ديرأ نإو ءحيحص ريغ اذهف ءاهيلع ةدئازلا
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 يف سيل نكلو .قح اذهف ؛ةفصلا ىنعم نم مهفي ام ريغ اهانعم نم مهفي يتلا
 ةتباثلا لامكلا تافصب ةفوصوملا تاذلا لب «تافصلا نع ٌةدرجم ٌتاذ جراخلا
 نشيل نكلو ..هذدحو الك ءةفصو اتاذ نهذلا ضرفي امنإو ءاهنع اصشتا؛ال اهل

 .لاحم اذه نإف «ةفوصوم ريغ تاذ جراخلا يف

 :لوقي وأ .هريغ الو فوصوملا نيع ال ةفصلا :مهضعب لوقي
 لوقلا لصف .هللا ريغ هللا تافص وأ «؛تاذلا نيع تافصلا

 . ؟كلذ يف حيحصلا

 .حيحص ئنعم هل اذهو .هريغ الو فوصوملا نيع ال ةفصلا : مهضعب لوقي (ج)
 يه لب ةدرجم نهذلا اهضرفي يتلا فوصوملا تاذ نيع تسيل ةفصلا نأ :وهو

 . ددعتم ريغ دحاو ءيش هتافصب فوصوملا لب ,فوصوملا ريغ تسيلو «اهريغ

 :هلوق نيبو .«تاذلا ريغ تافصلا :لئاقلا لوق نيب قرفي نأ قيقحتلاو

 هتافص هيف لخدي هللا ىمسم نأل .«لطاب ىناثلا نإف ءهللا ريغ هللا تافص
 تافضلا نأ ةارشلا نأل . ءتافصلا'ةيف هبي ال هنإف «تاذلا ىمسم فالخب

 ةفوصوملا تاذلا وه ىلاعت هللاو .تاذلا نم نوتبثملا هتبثأ ام ىلع ةدئاز

 ام :لقي ملو "هتافصب لاز ام" :هللا همحر خيشلا لاق اذهلو «ةمزاللا هتافصب

 هللا همحر دمحأ مامإلا لاق كلذكو «ةرياغملاب نذؤي فطعلا نأل ءهتافصو لاز

 نكلو «هرونو هللا ءهتردقو هللا هملعو هللا :لوقن ال ءةيمهجلل هترظانم ىف

 . ىلاعتو هناحبس دحاو هلإ وه هرونو هتردقو هملعب هللا : لوقت

 عم ؟هوجولا نم هجوب تاذلا نع تافصلا لصفنت له
 . ؟لالدتسالا

 ناع إو [ءزجارلا ةممجرت تالا اع تاكا لا فنقتاز5 وبعتو ال
 لاق دقو <لاحتملا ضرفقي انك (ةلافصتلا مع .ةدرسم اتاذ نقرفي ديف, نهذلا
 ذوعأ".: هلك لاقو "'نذاحأو.دجأ انارش نس هتردقو هللا ةزعل ةرضأ" هلك

 لاق الكوتا هللا ةريغب 85 ةوحي الو " ىلع ام رشا نم تاماعلا شا! كاملخب

 ةوعأو 6 كعيوقم نم كتافاعيمتتو قاطخيس نم -ةلاضرب ذومأب ينإ مهلا" >1
 . "كنه ادقلي

 نإ



 رتب ذوعأ" .: 286 لاقو ."' ادتحت نم لاتحن نأ كياذوعنو" 208 لاقو

 5 تاملظلا هل تقرشأ يذلا كهجو

 . ؟هريغ مأ ىمسملا نيع مسالا له (:ههسر

 يف سانلا نم ريثك طلغ ؟هريغ وأ ىمسملا نيع مسالا له :مهلوق 62)

 ظفللا كر داريو «ةرات ىفسملا هل كاري مسالاف ( هيف باوصلا اولهجو «كلذ

 وحبو 6: ةلمحجت نمل هلل | عمس وأ ءاذك هللا لاف *: ا أذإف عفر هيلع لادلا

 . هسفن 2011 اذهف .«كلذ

 يف امل « هريغ لاقي الو اش اا 0 0 هللا اننا

 00م عسل نأ ةرياغملاب ديرأ نإف 25350006 ه4

 يف داحلإلاو لالضلا مظعأ نم اذهف .مهعنص نم ءامسأب هقلخ هامس ىتح

 . ىلاعت هللا ءامسأ

 . ؟عضوملا اذه يف ىمسملاو مسالا حراشلا خيشلا دروأ مل (:45سر

 ناك مالكلا نأل ؛عضوملا اذه يف ىمسملاو مسالا حراشلا خيشلا دروأ 62)

 مث ءاهمكحو ةلمجملا ظافلألاو ءاهركنأ نم ىلع درلاو اهتابثإو تافصلا يف

 ءال مأ هتاذ يه همالكو هللا تافص له ؛ةلمجملا ظافلألا نم نأ خيشلا ركذ
 سيلا هنأ الو ةريغ هنأ همالكو هللا تافض ىلع نوقلطي ال ةنسلا ةمكأ نأ نيبو

 مث .ليصفتلاو نايبلا عم الإ قلطي الف «لامجإ هيف ريغلا ظفل نأ ركذو «هريغ

 ءهوجولا نم هجوب تافصلا نع لصفنت نأ روضعي ال تاذلا نأ خيشلا رمد

 ركذ دعب ءامسالا ماقملا اذه يف ركذي نأ بسان .كلذ ىلع ةلدألا ركذو

 نم. "هريغ" ةظفل نأ نيبو..«هريغ وأ ىمسملا نيع مسالا لهو. «تاغصلا

 .اهيف لوقلا لصف مث ةلمجملا ظافلألا

 لبق ًاميدق هتافصب لاز ام" :هللا همحر يواحطلا مامإلا لاق

 . ؟لوقلا اذه دروأ مل " .

 نم



 نم مهقفاو نمو ةبمهجلاو ةلزتعملا ىلع درلا يف لوقلا اذه دروأ 62)
 نكي مل نأ دعب مالكلاو لعفلا ىلع ًارداق راص ىلاعت هنإ :اولاق مهنإف «ةعيشلا
 بلقتا هنأو ءاعنتمم ناك نأ دعب ًانكمم مالكلاو لعفلا راص هنوكل «هيلع ًارداق

 نمو:يرعشألاو بالك نب. يلعو -:!يتاذلا ناكمإلا ىلإ يتاذلا عانتمالا نم

 .هنم اعنتمم ناك نأ دعب هل انكمم راص لعفلا نإ :اولاق مهنإف ءامهقفاو

 ءيش وه لب ةردقلاو ةئيشملا تحت لخدي الف ءمهدنع مالكلا امأو

 . هتاذل مزال دحاو

 ةيمهأ امف .ثداوحلا نم ىهانتي ال ام دوجو عانتماب ةيمهجلا تلاق (

 . ؟مهلوق مهيلع درت فيكو «هب اولاق ملو :مهيدل لوقلا اذه

 هللا تافص اوفنيل هب اولاقو «مومذملا مالكلا لهأ لوصأ نم لوقلا اذه ©6ج)
 .رانلاو ةنجلا ةيدبأو ءاقب اوفنيلو ءهمالكو ةيلعفلاو ةيتاذلا ىلاعت

 ماود نإ :اولاق مهنإف ءةيمهجلا نم مالكلا اذه لصأو : حراشلا لاق

 لوأ ال ثداوح عانتمال ءأدبم ثداوحلل نوكي نأ بجي هنإو «عنتمم ثداوحلا

 نأ عنتمي لب «هتئيشمب ًاملكتم العاف لزي مل دلك يرابلا نوكي نأ عنتميف ءاهل
 . !ةعنتمم عنتمملا ىلع ةردقلا نأل ؛كلذ ىلع ًارداق نوكي

 ثداحلاو .«.ثداح وهو ملاعلا ثودح عانتما ىلع لدي هنإف ءدساف اذهو

 هل سيل ناكمإلاو ءانكمم نوكي نأ دب الف ءاثدحم نكي مل نأ دعب ثدح اذإ

 لعفلا ناكمإل سيلف «هيف تباث ناكمإلاو الإ ُرَدَقُي تقو نم امو ءدودحم تقو
 . هيلإ يهتني أدبم هتحصو هزاوجو

 . مهيلع ًارداق برلا لزي مل هنأ مَرلَيَف

 .اهل ةياهن ال ثداوح زاوج مَرلَيَف

 ةيادب ال ثداوحلا ناكمإ نأ ملسن ال نحن :مهقفاو نمو ةيمهجلا تلاق

 فل ةيادب ال مدعلاب ةَقوبَسَم اهنوك ظوشب كدارحلا ناكمإ ": لوقت نكل دل
 ثودح بجي لب «عونلا ةميدق نوكت نأ عنتمت اندنع ثداوحلا نأل كلذو

 ناكمإف ءهنبعب تقو يف ثودحلا بجي ال نكل ءاهعون مدق عنتميو ءاهعون

 . ثداوحلا سسنج فاللخب «ءهل ةيادب ال مدعلاب ةقوبسم اهنوك طرشب ثداوحلا

 ه5



 ثداوحلا سنج ناكمإ : لاقي نعل «كلذ نولوقت مكنأ به :مهل ل اقيف

 نيكي ميل نأ دعب انيك منك دن ثوتنيستلا ننتج راو اذنإو قيود نع <

 0 الإ ضرفي 1 ؛ نيبعم تفو ناكمإلا 546 سيلو ٠ انكم

 ل سنج ةقيقح - بالاقنا نأ مولعمو ( ءيش ةويع ف نم :ناكمالا

 نم كلذ هبشأ انم:وأ: «ءثادحألا سج وأ لعفلا نس وأ «ثداوحلا ىسنج وأ

 ناك نأ لعب ازئاج انك كلذ بصي اوه «ناكمالا لولا عانتمالا نم تارابعلا

 . لقعلا حيرص يف عنتمم اذهو دعت ةيبشا ىيغ مما اكمل

 يضاملاو لبقتسملا يف اهماود نكمي له ثداوحلا عون نأ :لصاحلاف

 . ؟طّقف يضاملا وأ ؟ طقف لبقتسملا يف وأ ؟يإ مأ

 . ؟ثداوحلا عون ماود ةيناكمإ يف رظنلا لهأ لاوقأ ام ( :3

 : مهريغو نيملسملا نم رظنلا لهأل ةفورعم لاوقأ ةثالث اذه يف (2)

 يف الوايضاصلا يف ال اهماود نكسي ال :لوقي نم لوق :ايفعضأ
 . فالعلا ليذهلا يبأو ءناوفص نب مهج لوقك .«لبقتسملا

 .يضاملا نود لبقتسملا يف اهماود نكمي :لوقي نيف لوق :اهيناثو

 امك « لبقتسملاو يضاملا يف اهماود نكمي | : لوقي نم لوف :اهثلاثو

 اهماود نكمي :دحأ لقي ملو :ازابكلا لئاتملا نساىفد ؛ كيفصلا لا هلوقي

 . لبقتسملا لود يضاملا يف

 ىوس ام لك نإ :نولوقي فئاوطلا عيمج نم ملاعلا روهمج نأ كش الو

 نم مهعابتأو لسرلا لوق اذهو ءنكي مل نأ دعب نئاك ءقولخم ىلاعت هللا
 .مهريغو ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملا

 ةيلقعلاو  ةنسلاو باتكلا نم  ةيعرشلا لئالدلا هيلع تلد يذلا قحلا لوقلا وه اذه )1١(

 .هيلع ةنآلا  كلس عامجإو
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 (لبقتسملا يف اهلسلستو يضاملا يف ثداوحلا لسلست) عنمي له ( :
 رخآلاو «ءيش هلبق سيل يذلا لوألا وه هناحبس برلا نوكي نأ

 .؟لوقت امل لالدتسالا عم « ءىش هدعب سيل يذلا

 - هعم لاّري' الو:لزي مل  هلعافل ًانراقم لوعفملا نوك نأ مولعملا نم 6ج)
 نوكي نأ عنمي ال لبقتسملا يف ثداوحلا “'"لسلست ناك املو .ءلاحم عنتمم
 يف ؟فثدارحلا!نلسلست اذكف' ىوش هدعبانسبل ىذلا رخآلا وها هناجبنا ىلا

 .ءاشي ام لعفي لازي الو لزي مل ىلاعتو هناحبس نوكي نأ عنمي ال يضاملا

 4 كاتب ام لعفيا هنأ "هكللدك . لاث# "< ىلاغت لاق .ءءاشي 'اذإ ملكتيو

 .* ٌديِرر ام ُلَمْفَي هلأ َنكَلَوأ# :ىلاعت لاقو

 .# ديرب املا ّلاَعَ 2 ديلا ٍشرَعْلا وذ## :ىلاعت لاقو

 دفنت نأ لبق ٌرحْبلا دل نو ٍْسكِل اًدادِم دعبل 36 ول لق :ىئلاعت لاقو
 دوجولا نكمملا لامكلا وه امنإ تبثملاو .53(4) اَددَم لِي انتج ْوَلَو َنَر ْثتْك
 نم درف لك ىلع مدقتلا وه لمكألاو نكمملاف ءامئاد عونلا ناك اذإف ٍذئنيحو

 .هوجولا نم هجوب هنراقي ئش ملاعلا ءازجأ ىف نوكي ال ثيحب دارفألا

 لامك ةفص ناك اذإ لعفلا نإف ؛لامكلا نم ًاضيأ وهف .لعفلا ماود امأو

 .لامكلا ماود هماودف

 . ؟هماسقأ امو ؟ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع لسلستلا ظفل مكح ام ( 9١: س]

 «ةنس الو باتك هتابثإ الو هيفنب دري مل ءلمجم ظفل لسلسعلا ظفل 6ج)
 .نكممو «عنتممو «بجاو :ةثالث ماسقأ ىلإ مسقني وهو «هظفل ةاعارم بجيل

 . ؟ةيحيضوت ةلثمأب لسلستلا عاونأ نيبت نأ كل له (:5” سر
 لاحم وهف .«نيزثؤملا يف لسلستلاك :(هلاثم) عنتمملا'لسلسعلا - ١ج)
 هلبق نمم هريثأت دافتسا مهنم دحاو لك «نورثؤم نوكي نأ وهو «هتاذل عنتمم

 :ةياغ ىلإ ل

 )١(. نك لسلستلا فيرعت رظنا 5٠

 6ك



 برلا لاعفأ ماود نم عرشلاو لقعلا هيلع لد ام :بجاولا لسلستلا - "

 ال رخآ ًاميعن مهل ثدحأ ميعن ةنجلا لهأل ىضقنا املك هنأو ءدبألا يف ىلاعت

 .هل دافن

 امك ءفرطلااذعا نم هيالوعفن ىفا لشليبتلا< : يلا قيلت

 ةماكللذر تايلعم ادي رهتارداق اح لزي.مل اذإ هنإف «دبألا فرط ىفالسلستت

 نم لمكأ لعفي نأو «هل تافصلا هذه بوجوب هل نكمم لعفلاف  هتاذ مزاول
 . لعفي ال نأ

 مأ بجاولا نم ؛لزألا فرط نم ىلاعت هلاعفأ يف لسلستلا له
 . ؟نكمملا مأ عنتمملا ظ

 لعفب قوبسم لعف لك نأو «لزألا فرط نم هناحبس هلاعفأ يف لسلستلا 6ج)
 ةفص هل ثدحت ملو ءاش اذإ املكتم لزي مل هنإف .همالك يف بجاو اذهف ءرخآ

 .لاعف يح لك نإف ؛هتايح مزاول نم يه يتلا هلاعفأ اذكهو ءٍتقو يف مالكلا

 يحلا :ةثفلسلا نم دحاو ريغ لاق اذهلو ؛ لعفلاب تيسلاو يحلا نيب قرفلاو

 تقو يف ىلاعت انبر نكي ملو «لاعف يح لك :ديعس نب نامثع لاقو «لاعفلا

 .لعفلاو ةدارإلاو مالكلا نم هلامك نع الطعم تاقوألا نم

 مل قلخلا نوكي نأ هتالوعفم يف نكمملا لسلستلا نم مزلي له (:ة؛س)
 .:؟ادبأو الزآ اةعما اولادي

 هنإف ءهعم قلخلا لزي مل هنأ هتالوعفم يف لسلستلا نم مزلي ال 68

 0 ل ةلرأ ال امي هتاقولشيب نم .دزق هك يلم ماع ا

 . نكي مل ادعي دعب نئاك «قولخم

 . هنالطبب يضقيو هدري لقعلا حيرصف ءاذه ىوس لوق لكو

 همزلي «لعفلا ىلع ًارداق لزي مل ىلاعت برلا نأب فرتعا نم لك
 .؟كلذ لدي مالعو.ءامه ام امهنم هل دب ال نيرمأ دحأ

 :امهنم هل دب ال نيرمأ دحأ همزلي (62)

 ه/



 .انكمم لزي مل لعفلا نأب :لوقي نأ امإ - ١

 .ًاعقاو لزي مل :لوقي نأ امإو - ؟

 ىلع ارداق لوي مل قيلاعت بولا نأ مهر ثيخ' ءاديب اضفانت قات: الإو

 هتدارإ ضرف لب ءهدوجو نكمي مل هدارأ ول «هتاذل عنتمم لاحم لعفلاو «لعفلا

 : انيقكي هلفعي ارفعي لوق اذهو هل رودقم وهو لاحم ةدئنع

 هّللا قوس ان لك نا ,لقعلاو عرشلا هيلع لد يذلا نأ ىلع كلذ لديو

 . نكي مل نأ دعب نئاك ثدحم قلاعت

 0 ول نمي

 ىلع راظنلا نم ةوغو ' ماشرإ" ! يف ينيوجلا ىلاعملا وبأ درو | :ة5 سا (:ة:سر

 الإ امهرد كيطعأ ال :تلق ول كنإ :اولاقف .يضاملا يف لسلستلا

 امكردا كاطعأ ال :تلق ولو انكم اذه ناك ًامهرد هذعب كتيطعأ

 مهيلع دري فيكف ءًاعنتمم اذه ناك ءًامهرد هلبق كيطعأ ىتح

 . ؟مهلوق

 :لوقت نأ ةحيحصلا ةنزاوملا لب ؛ةحيحص ريغ ةنزاوملاو ليثمتلا اذه (6ج)

 «ضام لبق ًايضام لعجتف اقعد هلق كتطعأا اللا كيف كتيطعأ ام

 يوجع ٠ ايقكتملل يمن وهف هلبق كيطع ١ سخ كيطعأ ال : لئاقلا لوق امأو

 . لبقتسملا دجوي ىتح لبقتسملا ىفن دقف .هلبق نوكيو . لبقتسملا يف لصحي

 .نكمم اذه نإف ء«ضام هلبق نوكي ىتح يضاملا يفن امأ «عنتمم اذهو

 ا ءاهتناو ءادتبا هل ىذلا لبقتسملاو .ىئىطعفملا نم هؤادتبا لبقتسملا ٌءاطعلاو

 . عنتمم ىهانتي اميف هل ةياهن ال ام نإف ءهل ةياهن ال ام هلبق نوكي

 يضاملا يف ثداوحلا لسلستب لوقي يواحطلا مامإلا له

 . ؟هب لوقي ال مأ لبقتسملاو

 ىف ثداوعلا .لسلست عنمي هنأ ىلاعت هللا همحر خيشلا مالك رهاظ

 هم



 :هلوق وهو لبقتسملا يف هعنمي ال هنأ ىلع لدي ام همالك يف ىتأيو «يضاملا

 .نوهمجلا نعهذم اذهو "' ناديبت الو.ادبأ ناينفت.الا ناتقولشم رالاو ةذجلاو"

 هيلإ بهذ امك «لبقتسملاو يضاملا يف كلذ عنم نم لوق داسف يف كش الو
 .هعابتأو مهجلا

 نم ءاهل لوأ ال ثداوح زاوجب لاق نم لوق .ةحصلا يف رهظأ ام ( :ةمس)

 رقأ يأ) امهنيب قرف نم لوق مأ اهل رخآ ال ثداوحب نيلئاقلا

 . ؟(رخآلا ىفنو اهدحأب

 نيلئاقلا نم ءاهل لوأ ال ثداوح زاوجب لاق نم لوق امأو :حراشلا لاق 62)

 هناحبس هنإف ءامهنيب قرف نم لوق نم ةحصلا يف رهظأف ءاهل رخآ ال ثداوحب
 فصو امك «ديري امل العاف لزي ملف «ةايحلا مزاول نم لعفلاو ءًايح لزي مل
 : 49 دير اني لَك 2 ديلا شرا وذ :كوقي ثيح هسفن كلذب

 ُديجْلآ ٍشْمْلأ د :ىلاعت هلوق يهو ركذلا ةفنآلا ةيآلا تلد (:ةةس)
 . ؟اهزكذا:' .ةدع-رومأ ىلع 43 220 0301

 . هتئيشمو. هتدارإب لعفي ىلاعت هنأ :اهدحأ 6ع)

 ءانثلاو حدبملا,ضرعم يف كلذ قاس هنأل :«كلذك كزي مل هنأ :: قئاذنلا

 كلذل امداع نوكي نأ زوجي الو ءهناحبس:هلامك نم كلذ نأو هةهيفن رلع

 لف 0 3 ل : نّمفأ# :ىلاعت لاق دقو تاقوألا نم تقو يف لامكلا

 م :هلإلج توعنو هلامك فاصوأ نم ناك املو 409 َنوَُكَن
 . نيكي مل .نأ دعب

 ام لك لعفي يأ ءةماع ةلوصوم «ام» نإف «هلعف ًائيش دارأ اذإ هنأ : ثلاثلا

 دبعلا لعفب ةقلعتملا هتدارإ امأو .هلعفب ةقلعتملا هتدارإ ىف اذهو ءهلعفي نأ ديري

 هلعجيو هيلع هنيعي نأ هسفن نم دري ملو دبعلا لعف دارأ نإف ؛رخآ نأش اهل كلتف
 . العاف هلعجي نأ هسفن نم ديري ىتح هدارأ نإو ؛لعفلا دجوي مل العاف

 هلعف امو .هلعف هلعفي نأ دارأ امف «نامزالتم هتدارإو هلعف نأ :عبارلا

 امف ءديري ال ام لعفي دقو «لعفي ال ام ديري هنإف ءقولخملا فالخب هدارأ دقف

 .هدحو هللا الإ ديري امل لاعف مث
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 ةدارإ هل لعف لك نأو «لاعفألا بسحب ةددعتم تادارإ تابثإ :سماخلا

 ؛ماودلا ىلع ديري هنأ هناخبس هنأشفا ءرظقلا ىفالوقعملا وهءاذه ءههصخت

0 

 لوقلا ركذاو اهنيب ؛مزاول هنم مزلي لوأ اهل ثداوحلا نأب لوقلا 1

 . ؟كلذ يف حيحصلا

 ىلاعت هللا نأو «كلذ لبق ليطعتلا هنم مزلي لوأ اهل ثاوحلا نأب لوقلا

 .العاف راص مث «لعاف ريغ لزي مل

 نكمم ثدحم ىلاعت هللا ىوس ام لك نأل .ملاعلا مدق كلذ نم مزلي الو

 رّفلاو .مدعلا لإ هيسفنا عم هل ميل هل ىلاعت هّللا داجيإب دوجحجوم ءدوجولا

 دوجولا بجاو ىلاعت هللاو .ىلاعت هللا ىوس ام لكل مزال يتاذ فصو جايتحالاو

 . ىلاعتو هناحبس هل مزال ىناذ فصو ىنغلاو «هتاذل ع ءهتاذل

 . ؟ملاعلا اذه يف سانلا لاوقأ ام (: ٠١١ س)

 . ؟ال مأ ةدام نم قولخم وه له :ملاعلا اذه يف نالوق سانلل ©ج)

 . ؟ملاعلا اذه لوأ ام( :١٠س)

 نسال رولا لامع لاقت ؟وه ام ملاعلا اذه لوأ يف : اوفلتخا (ج)

 4 ملا لع م 2 تاكو ِماَنيأ ب ف ١ توصل

 نميلا لهأ لاق :لاق هبط نيصح نب نأرمع نع هريغو يراخبلا فىورو

 : لاف ءامآلا اذه لوأ نع كلأسلو « نيدلا يف هةققحتل كاددح : دلع هّللا لوسرل

 يفو 0 ةعرم ءيش نحف ملو دف : ةياور يفو ب هلبق ءيش نكي ملو هللا ناك 0.

 قلخعو ءءيش لك ركذلا يف”بتكو .ءءاملا ىلع هشرع ناكو" 0" هريغ" :ةياور

 5 مرالاو تاواعلا

 01 يلا دلو ا :ِهكلَك هلوق ىنعم ام ( : ٠١ س)

 : ىلاعت لاق امك «ظوفحملا حوللا ينعي "ركذلا يف بتك" :ِِلَي هلوق

 ءاركذانيدلا ىف بيكي اه.ىئش 4 ذك دن لم رنا نكت ذل
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 نكي ملو هللا ناك" :فنآلا ثيدحلا اذه مهف يف سانلا مسقنا (:٠'؛سإ
 . ؟امهركذا «نيمسق ىلإ "هلبق ءىش

 : نيلوق ىلع ثيدحلا اذه يف سانلا (6ج)

 ملو .هلج-و دووم ناك هللا نأب هرابخإ دوصقملا نإ * لاق نم مهنم - ١

 ةقوبسم اهنايعأو اهسنجف «ثداوحلا عيمج ثادحإ أدتبا مث ؛ًامئاد كلذكا لذي

 مل نأ دعب العاف راص هللا نأو «نامز يف ال ثداح نامزلا سنج نأو .مدعلاب

 . انكسم“ لعفلا ناك الو: لعفلا :ءادعبا نيح ىلإ لزألا نم اعيش لعفي نكي

 يذلا دوهشملا ملاعلا اذه !دبم نع هرابخإ دارملا : يناثلا ناوقلا

 يف كلذب نآرقلا ربخأ امك «شرعلا ىلع ىوتسا مث «مايأ ةتس يف هللا هلقخ

 نع امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع ملسم حيحص يفو «عضوم ريغ
 تاواتمسلا قلخي.نأ لبق قلخلا ريداقم ىلاعت هللا ردق " :لاق هنأ كلك ىبنلا

 نيدقت نأ ريهاف "اءاولاا ىلع هشرع ناكو نط نقلا يس ىيرألاو

 نأو ء«ةنس فلأ نيسمخب هقلخ لبق ناك مايأ ةتس يف قولخملا ملاعلا اذه

 .ءاملا ىلع لقيح ناك ىلاعت ترلا شرع

 .؟ملو .حجارلا وه نيقباسلا نيلوقلا يأ ( :١٠ه س)

 : ةيلاتلا هوجولل ءامهنم حيحصلا وه يناثلا لوقلا
 وهو. ءرمألا اذه لوأ نع كلأسل انثح : نميلا لهأ لوق نأ :اهدجا ١1-

 هد يذلا :.ىأ ءروماملا ىنعمب انه رمآلاو .دوجوم دوهشم رضاح ىلإ ةراشإ

 سنج نع ال دوجوملا ملاعلا اذه ءدب نع ِةَِك يبنلا هباجأ دقو ءهرمأب هللا

 ضرألاو تاوامسلا قلخ نع مهربخأ دقو «هنع هولأشي مل مهنأل ؛ تاقولخملا

 لبق قولخم وهو «شرعلا قلخ نع مهربخي ملو «ءاملا ىلع هشرع نوك لاح
 .ضراألاو تاوامسلا قلخ

 هعم "' يور دقو "هلبق ءيش نكي ملو هللا ناك " :لاق هنإف : امفيأ ت5

 نارخآلاو ءظافلألا دحأ لاق هنأ ملعف انحاز ناك سلجملاز "هريطالا عزرا"

 . ثيدحلا اذه ريغ يف هنع تبث "لبَقلا" ظفلو .ىنعملاب ايور
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 يف لوقي ناك هنأ لَك يبنلا نع © ةريره يبأ نع ملسم حيحص يفف
 مل نارخألا ناظفللاو .ثيدحلا "ئش كلبق سيلف لوألا تنأ مهللا" :هئاعد

 هيوري امنإ ثيدحلا لهأ نم ريثك ناك اك اذهلو ءرخآ عضوم يف امهنم دحاو تبثي

 اذه يف نكي مل كلذك ناك اذإو ءريثألا نباو يوغبلاو يديمحلاك لبقلا- ظفلب

 .قولخم لوأل الو «ثداوحلا ءادتبال ضرعت ظفللا

 نأ "هيلع" ىأ كهل ءىشا نكي ملوي للا ناك" :لاق هنإف!:ايضيلو

 نع ويخاف ب" ءيش لك رقذلا يف ننكوت عانلا ىلع هشرع ناجر" لو نا

 نأ رهظف ءمثبو واولاب يوُر " ضرألاو تاوامسلا قلخو" ءواولاب ةثالثلا هذه

 يهو ءامهتيب-امو ضرأآلاو تاوامسلا قلخ ءدبب مهايإ هرابخإ هدوصقم

 «كلذ لبق هللا هقلخ ام قلخ ءادتبا ال «مايأ ةتس يف تقلخ ىتلا تاقولخملا

 ىلع لدي امب امهلبق ام ركذو امهقلخ ىلع لدي امب ضرألاو تاوامسلا ركذو

 .هل هقلخ ءادتبال ضرعتي ملو ءهدوجوو هنوك

 امهدحأب مزجي القا اذجو اذهنادرو دق ثيدحلا ناك اذإ ةنان ًاضنأو - 4

 : وهف ءرخأآلا ىنعملا دارأآ لوشرلا .نآب مزج نمف ءامهدسأ حجر اذإف «ليلدب الإ

 هرخآلا ىنمملا ىلع لدي امةنسلا يف الو باتكلا يف تأ مل ءًاعطق ءيطخم

 ”هعما ءيبش الو هللا: ناك" :ذري لو ثيدعللا ىدعم هنأ نظياامب هتابثإ زوجي الف

 ليظحتب ٌرابحإلا. :هانعم نأ نظي الف ءروكذملا قايسلا ىلع درو امنإو. ؛ ادرج
 : ضرالار تاوامسلا_ قلد نيح العقلا نع امئاد ىلاعت ترلا

 وأ "هعم" وأ "هلبق ءيش نكي ملو هللا ناك" :ِيلَي هلوقف ًاضيأو  ه

 لاحت هنا ىتفملا نوكي نأ ميفي ال "”ءاملا ىلع هشرع ناكر" ("اءريؤ"

 ' :ءاملا قلق ةتكرع ناكر" لوقا ةأل ١ فاصأ كفي قرلخم الاليحر رجب

 زا ؛ ةيلاخ امإ اداملا ؟ىلع هنشرع ناكو" : نحو ةلمجلا ءلهاقزف ءانلط

 نأ َملْعف «تقولا كلذ يف دوجوم قولخم وهف «نيريدقتلا الك ىلعو «ةفوطعم
 1 ويشمل بلاقلا هذه اس ل 1 يل م

 . ؟هللا همحري همالك ىنعم امف ." قولخم الو قلاخلا
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 .بوبرم دجوي نأ لبق "برلا" هنأب فوصوم ىلاعت هللا نأ ينعي
 .قولخم دجوي نأ لبق "قلاخ" هنأب فوصومو

 ىنعمو ةيبوبرلا ىنعم هل" :لاق امنإو :نيحراشلا خياشملا ضعب لاق

 دوجولا ىلإ مدعلا نم ئشلل ُجِرْخُملا وه قلاخلا نأل «ةيقلاخلا نود "قلاخلا

 «ةيبرتلاو ريبدتلاو ظفحلاو كلملا ىهو «ةريثك ىناعم ىضتقي برلاو «ريغ ال

 .يناعملا هذه لمشي ظفلب يتأي نأ هرج الف .سيردتلا هلامك غلا غيلبت يهو
 : نهتنا :ةيبوبرلا وهو

 .اضيأ .ريدقتلا' ننعم نوكي ىلخلا 'نأل ؟نلظلن هيفو

 ءايحأ ام دعب ىتوملا ييحم هنأ امكو" :يواحطلا لوق حرشا

 لبق قلاخلا مسا قحتسا كلذك .مهئايحإ لبق مسالا اذه قحتسا

 . ؟"'مهئاشنإ

 :مهئايحإ لبق ىتوملا ييحم هنأب فوصوم ىلاعتو هناحبس هنأ ينعي (2)
 امك ءمهلوقب لاق نمو ةلزتعملل ًامازلإ «مهقلخ لبق قلاخ هنأب فصوي كلذكف
 . ءاشي ام لعفي لزي مل ىلاعت هنأ ريرقت مدقتو «مدقت اميف مهنع انيكح

 ءىش لك ىلع هنأب كلذ " :هلوقب خيشلا راشأ اذام ىلإ ١
 ا

 لك ىلع مالكلاو «هقلخ لبق لزألا يف هتافص توبث ىلإ ةراشإ كلذ 62)

 . ىلاعت هللا ءاش نإ مالكلا ةلأسم

 دقتعم امو ؟مهيلع دري مبو ؟ ىلاعت هللا ةردق يف ةلزتعملا دقتعم ام (:١٠؟ةس)
 . ؟كلذ ىف ةنسلا لهأ

 ءّىش اح ع راو : ىلاعت هلوق نم موهفمل | ىنعمل ١ ةل عقلا | تفرح 62)

 كلو. «دانعلا .لاعفأ .نسفن .امأو .ءهل ارودقم وه ام ىلع رداخ هنإ.:اولاقف 4 ديف

 ىنعمللا ناك ولو ؟ال.مأ اهلثم ىلع .ردقي له ”:اوعزانتو «مهدنغ اهيلع.ردقي
 قلاخو .هملعي ام لكب ملاع وه :لاقي نأ ةلزنمب اذه ناكل ءاولاق ام ىلع

 و



 لامك ةفص اوبلسف ءاهيف ةدئاف ال يتلا تارابعلا نم كلذ وحنو هقلخي ام لكل

 .عئيش لك ىلع هتردق

 وهف «نكمم لكو ءريدق ءيش لك ىلع هللا نأ مهدنعف «ةنسلا لهأ امأو

 امودعم ادوجوم دحاولا ئشلا نوك) :لثم «هتاذل لاحملا امأو ءاذه يف خردنم

 ائيش ىمسي الو ءهدوجو روصتي الو ءهل ةقيقح ال اذهف .(ةدحاو لاح ىف

 كلذ لاغمأو ع ةسفن ءادغإو. هةدسفن» لدم قلت تابلا اذهل مز ىءااقعلا قانتاب

 .كاعسلا نب

 بر هنأب نمؤي ال هنإف «ةماتلا ةماعلا هتيبوبرب ناميإلا وه .ءلصألا اذهو

 هتيبوبر مامتب نمؤي الو ءءايشألا كلت ىلع رداق هنأ نمآ نم الإ يشأ لك

 .ريدق ءيش لك ىلع هنأب نمآ نم الإ اهلامكو

 برلا ةردق يف لهو ؟جراخلا يف دوجو هل نكمملا مودعملا له

 . ؟كلذك وهو هركذيو هملعيو هبتكي نأ ىلاعت

 . ؟ال مأ ءيش وه له نكمملا مودعملا يف سانلا عزانت 62)

 لب ربح بخ انو يع

 يف ال .«باتكلاو ركذلاو ملعلا يف ًائيش نوكيف © ٌديِليَع ءَْس ِةَعاَتْلَأ

 نكت مل : يأ 1# ةيلطع تش ةقاكلا دار كرا: ىلاعت لا ابك «جراخلا

 لع نأ له : ىلانعت لاقو: «ىلاعت ملغ يف ًائيش ناك نإو «جراخلا يف ًائيش

 40 اندت اك ذكيه ردا ني يع نتنإلا
 ةريشلا ركوا ديوك ل اوت : تانج لون معيتنالا ةروآ من

 لك قلغ 'هناجا كلذ" :هلوق دعب فنآلا عضوملا يف * َريِصَبْل

 . 57... .ريدق ءيش

 5-0 َسْيل# :هلوقف ةلطعملاو ةهبشملا ىلع ادر ةيألا هذه دروأ 6ع)

 لغة 4 ريوق -نزوقلا قرط قلاع هوقو ةييقسلالا قلع را
 .هيبش اهيف هل سيلو «لامكلا تافصب فوصوم ىلاعتو هناحبس وهف ءةلطعملا

 برلا عمسك هرصبو هعمس سيلف ءنيصب عيمس هنأب فصوي ناك نإو قولخملاف
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 هب قيلي امك قولخملا تافص ذإ «هيبشت ةفصلا تابثإ نم مزلي الو ءهرصبو
 .هب قيلي امك قلاخلا تافصو

 ىلاعت هللا هبش نم وأ ؟هسفن هب فصو ام هللا نع ىفن نم مكح ام (:5١1؟ سا

 . ؟هقلخب

 كرعأ هب هفنصو.امو. ءةتسفن هب فضو انمإ هللا نعاافنت الو : حراشلا لاق 62)

 مهردقأو مهحصفأو هتمأل مهحصنأو .هيلع عنتمي امو هل بجي امو «هيرب قلخلا

 .206 دمحم ىلع لرتأ امب ارفاك تدك كلذ نم اكئتش تيفن نإ كنإف نائبلا ىلع

 .ءيش هلثمك سيلف .هقلخب ههبشت الف ءهسفن هب فصو امب هتفصو اذإو
 نم " :يراخبلا خيش دامح نب ميعن لاق .هب ًارفاك تنك ءهقلخب هتهبش اذإف

 ام سيلو ءرفك دقف هسفن هب هللا فصو ام دحج نمو ءرفك دقف هقلخب هللا هبش
 . " ًاهيبشت هلوسر هب هفصو ام الو هسفن هب هللا فصو

 لكملا هِيَ سلا لَم ةَرخيآلاب َتْودب ال َنَِلِل : ىلاعت هلوق حرشا
 لثم هل لعج دق اهبلسو هتافص هللا نع ىفن نم لهو ؟# نمل
 .كلذ حضو ؟ءوسلا

 لايران < ىلاعت لاقف ىلعألا لعملا هل" أب هين ىلاعت هللا فصصو (©2)

 .« لكلا لكلا هو رمل لكم ةّرخيآلاب تو
 .* مِيكَحْلا ُريِرَمْلا وهو ضرالاو توسل يف لَعأْلا ُلثمْلا ُهَلَو## :ىلاعت لاقو

 - لامكلا بلسو صئاقنلاو بويعلل نمضتملا  ءوسلا لثم هناحبس لعجف
 تابثإل نمضتملا - ىلعألا لثملا نأ ربخأو :مهناثوأو نيكرشملا هئادعأل

 لعج دقف «ىلاعت هللا نع لامكلا تافص بلس نمف ؛هدحو هلل هلك لامكلا
 لامكلا وهو .«ىلعألا لثملا نم هسفن هب فصو ام هنع ىفنو ءءوسلا لثم هل
 يف رثكأ تناك املك ىتلا «ةيتوبثلا يناعملاو ةيدوجولا رومألل نمضتملا قلطملا

 .ةريغ نم ىلعأو لمكأ اهباناك . لمكأو ثفوصوملا

 :ىلعألا لثملا هلا ناك «لمكأو رثكأ :ىلاعت ءتررلا :تافضص تثناكااملو

 يلعألا" لغملا نفد كاتلغيا نأ ليستمب لب فاو اما لك وعادي ىحلأ ناكر
 م ىلاعأ دعا نكي مل ءهجو لك نم ًافاكت نإ امهنأل «نانثا قلطملا
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 نمل نوكي نأ ليحتسيف ءهدحو امهدحأ هب فوصوملاف «آفاكتي مل نإو ءرخآلا

 رين وأ لغم ىلعألا لكملا هل

 ةدع ناعم ىلع :ىلعألا لثملاب دارملا ىف فلسلا تارابع ثراد

 اهركذا د

 صعب مهلوق نيب ققوو 0 2 يف نيرسفملا تارابع تفلتخا (ج) 2

 سيفتي ايلغألا لثملا * لاف .«هادهو هّللا هرقف و نم

 اهنع ربخلاو .يملعلا اهدوجوو ءاهب نيملاعلا ملعو ءابلغلا ةمصلا

 هيدباع تولقبي ةمئاقلا ةفرعملاو ملعلا ةطساوب ىلاعت ترولا ةدابعو ءاهركذو

 .هيركادو

 :رومأ ةعبرأ انه اهف

 اذهو ال وأ دابعلا اهملع ءاوس .«هتاععبس' هلل ايلعلا ةفشلا توبث : لوألا

 نم لاق نم لوق ىنئعم اذهو «روهعشلاو ملعلا ف اهدوجو : يناثلا

 .هيركاذو هيدباع بولق ىف هنإ :فلخلاو فلسلا

 .صئاقنلاو بويعلا نم اههيزنتو ءاهنع ربخلاو هتافص ركذ :ثلاثل
 ةبانالاو ء«هيلع لكوتلاو ءهل صالاخإلاو هديحوتو اهب فوصوملا ةبحم : عبارلا

 . ىوقأ صالخإلاو بحلا اذه ناك «لمكأ تافصلاب ناميإلا ناك املكو «هيلإ

 فيك ؛تافصلا ىفنو عدتبا نمل نيلثم حراشلا خيشلا دروأ
 . ؟امهركذا «نآرقلا فيرحتب رمألا ىلإ مهتعدب مهتلصوأ

 لكملا هلو## : ىلاعت لوق نيب ضراعي نمم لضأ نمف : هللا همحر حراشلا لاق ©ج)

 ل هلوقن 'لدعستيو 4 ترك ءيقبك سا# هلوق نيبو © نعل

 ٌعيِمَسلا وهو :هلوق وهو ؛ةيآلا مامت نع ىمعيو تافصلا يفن ىلع 4
  يضاقلا داؤود ىبأ نب دمحأ وهو  مهضعبب لالضلا اذه ىضفأ ىتح #2 رِصلا

 وهو ءيش هلثمك سيل : ةبعكلا رتس ىلع بتكي نأ نومأملا ةفيلخلا ىلع راشأ نأ ىلإ

 . ريصبلا عيمسلا هنأب ىلاعت هَّمْضَو يفنيل هللا مالك فرح «ميكحلا زيزعلا
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 تاهيل نب كح نا 0 00 نس 8 0 ا لاق انفك

 همركو هنمب 0 1 ايندلا ةايحلا ىف تباثلا لوقلاب انتي ةبشي

 . ؟ركذلا ةفنآلا ةيآلا يف "هلثمك" بارعإ ام ( :١١"س)

 :هوجحو "ل فبارعإ يف

 "1مل ا ين نرحل :ديكاعللا تذخذز ةللس ةقاكلا نأ ؟اهدحأ

 ل اهيإو

 .كيعب لوقلا اذهو ءءيش وهك سيل :يأ "لثم" دئازلا نأ : يناثلا

 ال: كلثع :ميلوت بايام اذه لب كلصا ةدايز فق ليل هلآ ةدلالا
 ةغلابملا ىنعم يف اولاقو «ةغلابملل لثمب ىتأو «هلعفت ال تنأ :يأ ءاذك لعفي

 ريغ ليقو .هل لثم الو فيكف ءُلْثِملا ضرف ول ُلْثِم هلثمل سيل :يأ :انه
 . ىلوأ لو لاو كلذ

 ردق : ىنعمب انشنأ هن ىتأيو 0 ايكنأو دجوأ يأ :قلخ ©ع)

 لحم يف "هملعب'" :هلوقو «قولخملا ىنعمب : انه وهو « رذدصم :قلخلاو

 وهو 3 نم وهو َقَلَح نم ُمَلعِي الآ :ىلاعت لاق ءمهب ًاملاع مهقلخ :يأ «لاحلا ىلع بصن

 كَعو و همها 1 د ٍبيَمْلأ حِتاَفَم موو : ىلاعت لاقو 49 ريبخلا كربلا

 ءااهماعا لإ | وَفََو نم ا اك امد ا ريل ف ام

 ريغ رك لإ يك ال يك

 ا كلذ يفو 7 راهتلاب ند

 . ؟ هتينت 3 0 هللا 5 ب 3 8 ام

 ا يو ا 9

 هللا همح ىعفاشلا مامإلا بحاص :يححمللا :فزعلا دنع مامإلا لاق

 ديع ئكيرملا ارشب هتوظاتماهيف : نكح ىلا "ةديصلا" |باتكا ىف هسياكو

51 

 : ب نإ قو ل 7



 رركي لعجف .لهجي ال لوقأ :رشب لاقف :ّئلاعت هملع نع هلأس نيحخ نوقأملا

 ملاع هنأ فرتعي الو .لهجي ال : لوفي ىشيو هلال ورش ملعلا ةفص نع لاؤسلا

 : يلوق نإف ءحدم ةفص نوكي ال لهجلا يفن :زيزعلا دبع مامإلا لاقف .ملعب

 ىلاعت هللا حدم دقو ءاهل ملعلا تابثإ وه سيل «لهجت ال ةناوطسالا هذه

 دقف «ملعلا تبثأ نمف «لهجلا يفنب ال .«ملعلاب نينمؤملاو ةكئالملاو ءايبنألا

 ام اوتبثي نأ قلخلا ىلعو ءملعلا تثي مل ءلهجلا ىفن نمو ءلهجلا ىفن
 .هنع كسمأ اًمع اوكسميو «هافت ام اوفنيو «هسفنل ىلاغت هللا ةتبثأ

 يلقع ليلد ركذب كل لهف «ةريثك ىلاعت هللا ملع ىلع ةلادلا تايآلا
 © لاعت هملغ نلع

 : ىلاعت هملع ىلع ىلقعلا ليلدلا

 «هتدرإب ءايشألا هداجيإ نألو «لهجلا عم ءايشألا هداجيإ ليحتسي هنأ *

 داجيإلا ناكف ءدارملاب ملعلا وه :دارملا روصتو «دارملا روصت مزلتست ةدارإلاو

 .ملعلل مزلتسم داجيإلاف .ملعلل ةمزلتسم ةدارإلاو «ةدارإلل امزلتسم

 لعافلا ملع مزلتسي ام ناقتإلاو ماكحإلا نم اهيف تاقولخملا نألو *

 .ملاع ريغ نع هرودص عنتمي نقتملا مكحملا لعفلا نأل ءاهل

 ال نأ عنتميو «لامك ةفص ملعلاو ؛ملاع وه ام تاقولخملا نم نألو *

 !اهلاع :قلاشلا نركب

 نم نأ ؛هللا ملع ىلع يلقعلا ليلدلا يف هللا همحري حراشلا ركذ
 نوكي ال نأ عنتميو لامك ةفص ملعلاو ؛«ملاع وه ام تاقولخملا

 . ؟امه ام «ىلقعلا ليلدلا اذهل ناقيرط ركذو ءاملاع قلاخلا

 نم لسكأ قلاخلا نأ ةرورتغضلاب ملعن نسن“ لاَتقُي نأ :امهدحأ 6ع)
 انضرف ول انأ ةرورض ملعنو .نكمملا نم لمكأ بجاولا نأو «.قولخملا

 قلاخلا نكي مل ولف لمكأ ملاعلا ناك :«ملاع ريغ رخآلاو ملاع امهدحأ «نيئيش

 . متمم وهو -«هنمأ لمكأ (قؤلخسملا) نكعملا وكي نأ مزل. ءًاملاع
 .هنم وهف تاقولخملا يه يتلا تانكمملا يف ملع لك :لاقي نأ : يناثلا

 هللاو ءهب قحأ وه لب «هنم ًايراع هعدبمو لامكلا لعاف نوكي نأ عنتمملا نمو
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 .*'”ليثمت سايق يف ال“ تاقولخملاو وه يوتسي ال ءىلعألا لثملا هل ىلاعت
 قحأ قلاخلاف ءلامك نم قولخملل تبث ام لك لب «*'”لومش سايق يف الو

 . قلوا دنع قلاشبلا هيزنتف ءام قولخم هنع هزنت صقن لكو 6 هب

 ل ا

 , أب صصص هب فيرعتلا قبس )0غ(
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 ثلاثلا لصفلا

 . ؟ردقلا ىلع ةنسلاو باتكلا نم ةلدأ تاه (:١؟١س)

 . 4 اري ْمدَدَعَك ءئت لك َقَلَعَو#» : ىلاعت لاق (ج)
 . 49 ِرَدَقِب م 06 م لع نإ :ىلاك لاقو

 08 ادهم رد 00 : ىلاعت لاقو

 ا 530 قلخي نأ لبق قئالخلا يا هللا ردق" :لاق هنأ ِلَك يبنلا

 3 ءاملا ىلع هشرع ناكو «ةنس فلا ,نيسمخعب

 . ؟لوقت امل لالدتسالا عم «ةبورضم ةردقم لاجآلا له نسل

 ادرج هو :هللا همحر يواحطلا لاق ؛كلذك يه معن 6)

 ال مهلجأ ءاج اذإ ثيحب .«قئالخلا لاجآ ردق ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىنعي

 “#1 ير ك هلع هآج اًدإَ# : ىلاحت لاق .نومدقتسي 0 ةعاش نورحاتسي

 توهرتام "الو ربح ع هو يع

 (اليون نكن ذنب الإ ثرثك انآ نيتت هاك انين: :نسص لل
 جف ةيبح ا تلاق" :لاق دوعسم نب هللا دبع نع ملسم يعمم يفو

 . هذ ودعم مايأو ؛« ةبورضم لاجل هللا تلأس لق : دع يبنلا لاّقف :لاق «ةيواعم

 هاو



 ولو .هلح نع ءيش رخحؤي 6 ؛هلح لبق ائيش لجعي نل «ةموسقم قازرإو

 اريح ناك ؛ربقلا ىف باذعو نانلا ىف .بتاذع نم كنيعف ذأ ها تلاف كنف
 َِح

 ."(.[ضقأو

 . ؟اهيابسأو لاجآلا يف ةلزتعملا لوق ام (:1؟١س)

 ىلاعت هللا ملعف ؛هلجأب تيم لوتقملاف ءببس لجأ لكل نأ مولعملا نم ج)
 .قرحلاب اذهو ءمدهلا ببسي اذهو «لتقلا ببسب تومي اذه نأ ىضقو ردقو

 .ةايحلاو توملا قلخ هناحبس هللاو «بابسألا نم كلذ ريغ ىلإ «قرغلاب اذهو

 .ةايحلاو توملا ببس قلخو

 ىلإ شاعل .لتقي مل ولو .هلجأ هيلع عوطقم لوتقملا :ةلزتعملا دنعو
 هنأ ىلاعت هللا ىلإ بسني نأ قيلي ال هنأل «لطاب اذهو «نالجأ هل ناكف ءهلجأ

 لعفك «نيرمألا دحأ هلجأ لعجي وأ «ةتبلأ هيلإ شيعي ال هنأ ملعي الجأ هل لعج

 يهنملا هباكترال .«لتاقلا ىلع نامضلاو .ءصاصقلا بوجوو «بقاوعلاب لهاجلا

 محرلا ةلص" :ِلَك هلوق جَّرخي اذه ىلعو ءروظحملا ببسلا هترشابمو «هنع

 لصي اذه نأ هللا ردقادقو ءزمعلا لوط: ةسبس نع :ىأ "سعلا ىف ديون

 ىنلإ شعب مل بيلا كلل الور. «ةياغلا ماله ىلإ ببشلا اذهب رحبت دمع
 عطقي اذه نأ ردق كلذكو ءهاضقو ببسلا اذه هللا ردق نكلو «ةياغلا كلت

 .همدعو لتقلا يف انلق امك ءاذك ىلإ شيعيف ءهمحر

 . ؟"رمعلا يف ديزت محرلا ةلص" :ِةَِك هلوق ىنعم ام

 شيعيف ءهمحر لصي اذه نأ هللا ردق دقو ءرمعلا لوط ببس يه :يأ 62)
 «ةياغلا كلت" ىلإ تنعي مل ببسلا كلذ الوثو .:ةياقلا هفعأ ىلإ ييمسلا ذي
 شيعيف .همحر عطقي اذه نأ ردق كلذكو .هاضقو ببسلا اذه هللا ردق نكلو

 ءاعدلا ريثآت هناصقنو رمعلا ةدايز يف محرلا ةلص ريثأت نم مزلي له

 . ؟ال مأ كلذ يف ؛

 هللا تلأس دق" :اهنع هللا يضر ةبيبح مأل ِةِلي هلوقل ءمزال ريغ كلذ 6ع)
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 .مدقت امك «ثيدحلا " ةبورضم ٍلاجآل ىلاعت

 نم ةاجنلا فالخب ءاهرييغتب ءاعدلا عرشي مل «ةردقم رامعألا نأ ملعف

 رمعلا رييغتب اعدلا نأ ىرت الأ «هيف عفان هل عورشم ءاعدلا نإف ءةرخآلا باذع

 ثيدح نم يئاسنلا هاور يذلا ءاعدلا يف امك عرش .«يورخألا عفنلا نمضت امل

 :قلخلا ىلع كتردقو «بيغلا كملعب مهللا" :لاق هنأ ِهبَذ رساي نب رامع

 رخسآ ىلإ " .ىل ًاريخ- ةافولا تناك اذإ ئنفوتو :ىل ًاريخ ةايحلا تناك ام. ينيحأ

 ا | .ةاعدذلا

 نع هذ نابوث ثيدح نم هحيحص ىف مكاحلا هاور ام اذه ديؤيو
 لجرلا نإو ءربلا الإ رمعلا يف ديزي الو «ءاعدلا الإ ردقلا دريال" :ِِلَ يبنلا

 ." هبيصي بنذلاب قزرلا مرحيل

 . ؟مهيلع دري مب «ءالبلا عفد يف ببس رذنلا نأ سانلا ضعب نظي (:١1"س)

 يف ديزي الو ءءاعدلا الإ ردقلا دريال" ركذلا فنآلا ثيدحلاب مهيلع دري (2)

 نم ىلع در هيفو " هبيصي بنذلاب قزرلا مرحيل لجرلا نإو ءربلا الإ رمعلا
 نيحيحصلا يف تبث دقو «ءامعنلا لوصحو ءالبلا عفد يف ببس رذنلا نأ نظي

 هب جرختسي امنإو ءريخب ىتأي ال هنإ" :لاقو ءرذنلا نع ىهن هنأ ِةِْكَم يبنلا نع

 . " ليخبلا نم

 صقني اَلَو ٍرَمَحُم ني رمح امو : ىلاعت 'هلوق يف رطل انونمي نسل ا
 . 4 نك قال ءورمع نم

 :مهلوق ةلزنمب هنإ # ءورمع ْنِم## :ىلاعت هلوق يف روكذملا ريمضلا ليق 6
 نم صقني الو ":ىنقلا نوكف ءيخا مهرد فصنو يأ «هفصنو مهرد يدنع

 .رخأ رمعم رمع

 .ةكئالملا يديأ يف ىتلا فحصلا يف ناصقنلاو ةدايزلا ليقو

 ام ُهَّسأ اوْحْنَي 9 كانك ٍلَجَ ٍلكِلِل :ىلاعت هلوق لمح مالع (:!"هس)

 ؟ 429 بتكلأ 6 هدْنِكو 0-2 سس

 1 وس نر ومع

 ؟ه



 ىلع لديو .ظوفحملا حوللا <49 ) بتكحلأ م 1 هكنوول# هنت نأ  ةكحملا

 امي ين ماشا لا 2 "يلام زورا نايا لااا

 : يأ 49 [ بتوحجأأ ذأ :ةكدور» «باتكلا كلذ نم يأ 4 ٌتدْييَو ةَكَمَي اَم هنأ

 رسولا نزلا كو ءهلصأ

 الف ءءاشي ام تبثيو «هخسنيو عئارشلا نم ءاشي ام هللا وحمي :ليقو - ؟

 :ىلاعت هلوق وهو .لوألا هجولا نم هجولا اذه ىلع لدأ 0 هكا

 نأ رئي ابن ع6 27 بأ لعيب أ ندي دلإ يك قي دأ 1! لسا نك نو
 ٍلَجَأ ٍلكِل# . لفن مث .هدللا دنع ني يلب ديت نيس نعال ارسل

 ةباغو لجأ اهل عئارشلا نأ :يل 4ث هلم م ( اذني 9 تاك
 دنع عئارشلا نم ءاشي ام هللا خسنيف نرعألا ةعيرشلاب خسنت مث ءاهيلإ يهتنت
 .ءاشي ام تبثيو «لجألا ءاضقنا

 .باوصلاب ملعأ هللاو .ىرخأ لاوقأ ةيآلا يفو

 ام ملعو .مهقلخي نأ لبق ءيش هيلع فخي مل" :يواحطلا لاق ( :

 . ؟اذه هلوق ىنعم ام " مهقلخي نأ لبق نولماع مه

 تنيك ناك ىلونأ نكي ماكو «نوكي امو تاس ام يأ 62

 ثنإو « 49 َنويْكَل مهو ةنع أومن اَمِل أوداعل أود اودر 2م ' ىلاخت لاق امك ءنوكي

 : ىلاعت لا ءاوعب ول مهنا اج نحو ءَنوُدَرُي ال مهنأ ملعي ناك

 . 4009 تروُضرْعُم مشو أوال يعم ةرايبد ١ ول يسال 1 ف 4 َمِلِع وو

 نأ: لب ءيش هيلع فخي مل" :فنآلا هلوق يواحطلا دروأ مل
 , ؟" مقل ظ 1

 رشا هيله ل ةنإ :اولاق نيذلا ةيردقلاو ةضفارلا ىلع در كلذ يف نأل (ع)

 ناين ةدايز اهل يتأيسو ءردقلا 6 عورف نم يهو «هدح ويو هقلخي نأ لبق

 . ىلاعت هللا ان نإ

 دعب " . .هتعاطب مهرمأو " :هلوق يف يهنلاو رمألا خيشلا ركذ مل (:١15س)

 . ؟ردقلاو قلخلا هركذ
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 ىلإ ةراشإ ءردقلاو قلخلا هركذ دعب «يهنلاو رمألا هللا همحر خيشلا ركذ 62

 الإ دولار لل ا كتل "انو: ىلاغ لاق امك دتداسل ىلا وربك لاض 211

 . 42 زودت
 يب يعرب رعد 2ث مساع هل صد كرم. لص يس ا نع نثر م١ : 5 <

 . © المع نمل تأ ةولبل ةؤيللو توملا َنَلَح .ىِلَلا# :ىلاعت' لاقو

 .هتكئيسشمو هريدقتب ىرجي ءىسش لكو 95 : يواحطلا مامإلا لاق

 مهل ءاش امف ءمهل ءاش ام الإ «دابعلل ةئيشم ال ذفنت ُهُتَتيشمو

 . ؟لالدتسالا عم هلوق حرشا " نكي مل أشي مل امو «ناك

 . 4) امك اًميِلَع نك هَل َّنِإ هَ ََمَي نأ لإ َدوُبآَتَم اَمَو# :ىلاعت لاق (©)

 . 404 تييلعلا ّبَر ُهَّسأ هني نأ اَّلِإ َنوُمآَمَم اًمَو## :لاقو

 لك ميتع َرَكَحَو َقْوْنَأ ْمُهمكَو دك بكمل ْمهلِإ آر أ ْولَر» : ىلاعت لاقو
 .4 دّمأ هاكني نأ هّلإ ائبؤيل انك اك الم وت

 .* اًميِج َمُهَلُك ٍضْرألا ىف نم َنَسآل َكْبَر ع ْولَوط : ىلاعت لاقو
 .« و يِقَتَسُم طر َلَع ُهَلَمي ٌَمِي نمو هدي ُهَنأ ٍاَمَي نما» : ىلاعت لاقو
 .نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش ام هنأ ىلع ةلدألا نم كلذ ريغ ىلإ

 هللا نأ معزي نمم رفكأو ًاليبس لضأ نمو !هؤاشي ال ام هكلم ىف نوكي فيكو

 !هللا ةئيشم رفاكلا ةئيشم تبلغف ءرفكلا ءاش رفاكلاو ءرفاكلا نم ناميإلا ءاش

 .ًاريبك اولع نولوقي امه.هللا ىلاعت

 امو .نكي مل هللا اشي مل ام هنأ ًافنآ تركذ ام ىلع لكشي ليق نإ (: 175 س)

 ىف امك ةئيشملاب كرشلا لهأ جاجتحاب .هيلع تللدتساو ناك هءاش

 لو اكرشأ 6 هنأ اك ل اًويضأ نزلا لوثيس» - لاش هلوق

 دقو .4 َمُهكدَبع ام ُنَمَلا 5 ول أله : ىلاعت هلوقبو 4 اَنْ«
 ىلع بيجت مبف هللا ةئيشمب ًانئاك كرشلا اولعج نأ ىلع هللا مهمذ

 . ؟لاكشإلا اذه

 .هتبحمو هاضر ىلع هتئيشمب اوجتحا مهنأل «ءكلذ مهيلع ركنأ هنأ *
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 هللا" درف اء هاضر: ليلد هتئيشم اولعجف ةوءاش امل ؛ءهطخسو: كلذ:هرك ول-*اًولاقو

 . كلذ مهيلع

 .هب هرمأ ىلع ليلد هللا ةئيشم نأ مهداقتعا مهيلع ركنأ هنأ وأ *

 لزنأو هلسر هب لسرأ يذلا هرمأو: «هعرتش ةضراعم مهيلع ركنأ هنأ وأ

 ةئيشملا اوركذي ملف ءرمألل ةعفاد ةماعلا ةئيشملا اولعجف ءهردقو هئاضقب هبتك هب

 .هعرشل اهب نيعفاد «هرمأل اهب نيضراعم اهوركذ امنإو ءديحوتلا ةهج ىلع
 .ردقلاب اوجتحا اوهن وأ اورمأ اذإ .لاهجلاو ةقدانزلا لعفك

 ءاضقب كدي عطقأ انأو :لاقف ءردقلاب هذ رمع ىلع قراس جتحا دقو

 .4 ٌرِهِلتم ني َنبِدْلا بدك َكِلَدَكاط» :ةبآلا يف ىلاعت هلوق كلذل دهشي ءهردقو هللا
 ؟هرْذَقُي مل هللا نأ هل نيأ نم : ل .بيذكتلا مهدارم نأ ملعف

 .!؟تيغلا“ علطأ

 جتحا دق :لاقو ءردقلاب هيصاعم وأ هكرش ىلع جتحم جتحا نإ

 جتحا امل مدآك انأف ,ةجحلاب هبلغف .ردقلاب ىسوم ىلع مدآ

 1 جتحأ .ردقلاب

 بيذكتلاو درلاب ال «ةعاطلاو لوبقلاب هاقلتن حيحص ثيدحلا :هل لاقي 62)
 . ةدرابلا: تاالياواتلاب الو :ءةيؤدقلا تلعف امك ءديوارل

 ناك وهو «بنذلا ىلع ردقلاو ءاضقلاب جتحي مل مدآ نأ حيحصلا لب

 «لطاب هنإف ءردقلاب جتحي ال نينمؤملا نم هينب داحأ لب «هبنذو هبرب ملعأ

 دق بنذ ىلع ٌمِةْدِتِلَظ مدآ مولي نأ نم هبنذبو هيبأب ملعأ ناك ْدِاْدِيِلَظ ىسومو
 يتلا ةبيصملا ىلع موللا عقو امنإو «هادهو هابتجاو ءهيلع هللا باتو ءهنم بات

 ىلع ال «ةبيصملا ىلع ردقلاب ٌدِادتِقَع مدآ جتحاف «ةنجلا نم هدالوأ تجرخأ

 .بياعملا دنع ال «بئاصملا دنع هب جتحي ردقلا نإف «ةئيطخلا

 .ردقلاب جتحاو # ىنَكْي ل روغأ آي بر# : هير ىلع اجتحم سيلبإ لاق

 . ؟باوجلا امف ءهاوغأ ىلاعت هللا نأب

 .ردقلاب هفارتعا ىلع ال ءردقلاب هجاجتحا ىلع سيلبإ مذ ىلاعت هللا 6ج)
 قيمت

 حصن 3 تدر ْنِإ ل كل ل واط حون لوق عمست ملأ ءهل هتابثإو
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 مل سيلبإو «4 9 ترعَجت ِهْيلِإَو كير ٌرْه ةيركحا درر نام نإ م

 : لئاقلا قوايسخأ دقلو «هب ةيعرشلا رماوألا عفدل امنإو «هب هناميإل ردقلاب جتحي

 نبكي ملل اهنا نإ: ثتشش امو ٠ اسأااملل نإو.نافك تتكش امن

 تان من ؛«تريحتف ردقلا ىف ترظن :لاق هذآ فشق ني ايهو نعو

 ردقلاب سانلا لهجأو ءهنع مهفكأ ءردقلاب سانلا ملعأ تدسوو .«تركتف هيف

 . هيف مهقطنأ

 اعيو مصعيو .ءاشي نم يدهي" :هلوق يواحطلا دروأ مل (:!!:س)

 ا الدعغأ ىلتبيو لذخيو ءاشي نم لضيو الضنف

 ىلع دبعلل حلصألا لعف بوجوب نولوقي نيذلا ةلزتعملا ىلع اكو هدروأ ©2)

 .لالضلاو ىدهلا ةلأسم يهو ء«هللا

 . ؟اذه اونب ام ىلعو .لالضلاو ىدهلا ةلأسم يف ةلزتعملا لوق ام (:2س)

 :لاليفإلاو .«باونصلاز قيزات .نايبب# هللا نوم ضدعلا ن ةلوتعملا تلاق (©)

 دبعلا قلخ دنع «لالضلاب دبعلا لع ىلاعت ةمكج ا, الانظمدسلا ةييسنل

 . هسفن ىف لالضلا

 .مهل ةقولخم دابعلا لاعفأ نأ :دسافلا مهلصأ ىلع ىنبم اذهو

 عم .لالضلاو ىدهلا ةلأسم ىف ةعامجلاو ةئنسلا لهأ لوق ام (:18سأ

 . ؟لالدتسالا

 نمو ..ءاشي نم .يدهيو .ءاشي. نم: لضي هللا نأ وهو .ًافنآ مهلوق مدقت (:)

 نم ىِدَبي هلأ ّنكللو يصل نع فرج 3 كتر :ىيلاعت ةلوق ,كلذ ىلع ةلدألا

 ا هنأل  هيبن نع ىفنلا اذه حص امل «قيرطلا نايب ىدهلا ناك ولو 0 0

 نيف لك است ننس و1 : ىلاعت هلوقو «ضغبأو هحأ نمل قيرطلا نيب

4 
 .# 1 6 د ع : هلوقو

 .# يقيم ٍطارص لع ُهَلَعَجي ْأَمَنِي نمد كل ا ا نّم# : هلوقو
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 نيب .هتئيشم يف نوبلقتي مهلكو" :يواحطلا مامإلا لوق ىنعم ام
 "ب هلدعو هلضف

 ياا يب لكم شن ثقي اقرلا خط :ىلاعت هللا لاق امك مه ©ع)
 هلو ءهلدعيبف كيف نمو ءدمحلا هلو هلضفبف ءناميالا يل هللا هاذه نمف

 همحر خيشلا نإف «ىلاعت هللا ءاش نإ حاضيإ ةدايز ىنعملا اذهل نتايسو ةكمحلا

 . هبيترت ىلع هب تيتأف هقرف لب ءدحاو ناكم ىف ردقلا يف مالكلا عمجي مل هللا

 ىنعم ام 00 دادنألاو دادضألا نع لاعغتم وهو" :يواحطلا لاق

 . ؟دادنألاو دادضألا

 اخملا :دضلا 62)

 1 : لامن نافتانبع وح وب 2 نقرامم 0 دانس وم

 . <42 راما جخرخارا

 . ؟"دادنألاو دادضألا نع لاعتم وهو " :هلوقب خيشلا 50 ل

 يف ةلزتعملا ىلع ايلا لإ ءدنلاو دضلا يفنب هللا همحر خيشلا ريشي

 .هلعف قلخي دبعلا نأ يي

 بقعم الو . هئاضقل دار ال "فلا همحربي يواحطلا لوق حرشا

 قد هرمأل بلاغ الو .همكحل

 9 هللا ءاضق دري ال يأ 62

 .راهقلا دحاولا هللا وه لب .«بلاغ هرمأ بلغي الو

 .؟'' هدتع 0 نأ 3 ١ 6 لوق ىنعم ام

 ل 0 6 ا كو اج عا بو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ .هعضوم يف كلذ ىلع مالكلا يتآيسو . هنيوكتو هتئيشمو هتدارإو

"0 
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 عبارلا لصفلا

 لسرلاب ناميإلا

 .ىفطصملا هدبع ًادمحم نإو " :يواحطلا مامإلا لوق فطُع مالع
 4 . . ىبتحملا هيبنو

 ال دحاو هللا نإ " :هلوق ىلع ًافطع ةزمهلا رسكب "ًادمحم نإو" :هلوق (©)
 . "لئلا | ديحوت يف لوقن" : هلوق : ىنعأ «لوقلا لومعم لكلا نآلا هل كيرش

 رم كر دج وري و ورع نوفا

 كيش وديع ليسم نإو "

 دبعلا دادزا املكو «ىلاعت هلل هتيدوبع قيقحت يف قولخملا لامك نأ ملعا

 جرخي قولخملا نأ مهوت نمو «هتجرد تلعو «هلامك دادزا «ةيدوبعلل ًاقيقحت

 لهجأ نسي وهن .لمكأ اهنع عورخلا نأو ءهوجولا نم هجوب ةيدوبعلا نع
 هع لب مدطتم 15 لقتلا دا .ارلاقوا# : ىلاعت لاك: ءميولساو قلخلا
 . تايآلا نم كلذ. ريغ ىلإ 439 ترش

 : ءارسإلا ركذ يف لاقف .«تاماقملا فريشأ يف دبعلا مدمج يل هّللا ركذو

 )0 ءوِدَبعي رس ىَذلَأ نحس

 6 ةركلي شأ لع ماَق ل 6 : ىلاعت لاقو

 .4 انوَبَع لع الز امم ٍبْبَر يف َمُتنُحح نإوإ» :ىلاعت لاقو
 لوقي كلذلو «ةرخآلاو ايندلا يف سانلا ىلع ميدقتلا قحتسا كلذبو

 هذآ



 : مالسلا مهيلع ءايبنألا دعب ةعافشلا هنم اوبلط اذإ «ةمايقلا موي ٌرِاَكللَظ حيسملا

 هل تلصحف " رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل ٌرِفَغ دبع ءدمحم ىلإ اوبهذا"

 . ىلاعت هلل هتيدوبع ليمكتب ةبترملا كلت

 . ؟ءايبنألا ةوبن ريرقت يف مالكلا لهأ دنع ةروهشملا ةقيرطلا ام (:١؛”س)

 ءايبنألا ةوبن ريرقت ىه نظتلاو مولكلا نعأ دنع ةرويشملا ةقيرطلا 62)
 اوررقو «تارجعملاب الإ ءايبنألا ةوين فرغياال مهنم ريثك نكل .«تازجعملاب

 ع ؛ءايبناألا ريغل تاداعلا قرخ راكنإ مهنم ريثك مزتلاو «ةيرطضم قرطب كلذ

 .ثللذ وحنو .رحسلاو ءايلوألا تامارك اوركنأ

 . ؟ءايبنألا ةوبن فرعت مب (:6١“س)

 نئارقبو ةريكك ىرحأ ةيلقع ([كالدبو !تارجمملا) كيدآلا هوبن فرعت (62)
 . هلاعفأو هلاوحأ

 نم قداصلا اهب فرعي ىتلا نئارقلاو لئالدلا ضعب ركذب كل له (:١؛هس)

 . ؟ةوبنلا ىوعد ىف بذاكلا

 الو «نييذاكلا  تذكأا وأ + نيقداضلا قدتصأ اهيعدي امنإ ةوجلا نإفأ :تاذحعملا

 نامهينَع ةيرعت امهلاوحأ نئارق لب «نيلهاجلا لهجأ ىلع الإ ادهن اذه رسل

 قىوعد نوح اهيا ةريثك قرط هل بذاكلاو قداصلا نيب زييمتلاو ءامهب فرغت

 :هلؤطا ناسخ لاق ان نسكأ ام 1؟ةىدلا ىوعدب [تنيكف .قوبلا

 لهجلا نم هبلع رهظ كفو الإ ءةقيباذكلا نم ةويدلا ىعدأ لأ نم أمو

 نإنا ويمن ندا هلا هزل ريظءان هيلع :صطابقلا تاوحتساو زروهفلاو :ثدعلاو

 ؛« هقدص اهننا يبي ارومأ عفي* نأ لد الو :زومأب سادلا رثيخي نااعاآل لوسرلا

 هبذك هب نيبي ام هلعفي امو .هنع ربخي امو «هب رمأي ام سفن يف رهظي بذاكلاو

 . ةهةلذضص قداصلاو « ةريثك هوجو نم

 م



 نأ. دب ال «تذاك رخألاو :قداض .انهدخأ :ارمأ ايعدا نيصخش لك لب

 بذكلاو ءربلل مزلتسم قدصلا ذإ ؛ةدم دعب ولو اذه بذكو اذه قدص رهظي

 .قدصلاب مكيلع" :لاق هنأ ِةِلَي يبنلا نع نيحيحصلا يف امك روجفلل مزلتسم

 لجرلا لازي الو «ةنجلا ىلإ يدهي ربلا نإو ءربلا ىلإ يدهي قدصلا نإف
 نإف بذكلاو مكايإو ءأقيدص هللا دنع بتكي ىتح قدصلا ىرحتيو قدصي

 لجرلا لازي الو ءرانلا ىلإ يدهي روجفلا نإو ءروجفلا ىلإ يدهي بذكلا
 .. "اياذك هللا نع نكي ع سذكلا صرستب و, نيذع

 ' لع ليَ (()) نصبت ُلّْزََت نم ّلَع كَيُأ لها :ىلاعت هللا لاق اذهلو 3 د ُء رج تيم 2 نحب رجع 2- قمع 1 ْ 1 نقب مت نع يب
7 
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 نوكيو تابيغملا نم ءيشب نوربخي انايحأ ارتاك ثان .مهوحنو ناهكلاف

 نع سيل هب نوربخي يذلا نأ نيبي ام روجفلاو بذكلا نم مهعمف ءاقدص
 كلل تاادك © انس نبال 44 ىبنلا لاف انلااذيلو عاينام 0 ْكَلَم

 امنإ ينعي 0 ردع نلف دش" : لَك يبنلا هل لاق خدلا :لاقو نإ 17

 م وبا م ورروم ينعم سر مكتحح سو ادس ىورو» ه2 رار ع يدر مقل ما
 ءواغلا مهعبني ءارعشلاو توذك مهراكأو عملا نوقلب هقول مش ِكاَفأ
 م ممتعج موب ا نا يل رخص يعول رمق ل 9 دم" نياق : ع م 0

 . 4099 نعني ال ام بوق مهم 9 دوُمِيِهَي داو لك قب مُهَنإ رت ولأ

 افرع ىرا ؛ لاقو 1: تذاكو ا قداس يتينأي : هك ىبنلل لاق دقو .نسهاك تنأ

 .«نوواغلا مهعبتي ءارعشلا نأ نسور «ناطيشلا شرع وه كلذو ء«ءاملا قلع

 .ةبقاعلا يف هل ًارضم كلذ ناك نإو .هتوهشو هاوه عبتي يذلا :يواغلاو

 اينيقي ًاملع ملع «هلمعل هلوق ةقباطمو هءافوو هقدصو لوسرلا فرع نمف

 يف قت ؛ةلدآلا نم عاونأب بذاكلاو قداصلا نيب لوزيمي سانلاو

 ربخ نأ ىلع نيققحملا نأ بير الو" :هللا همحر حراشلا لاق

 هعم لصحي ام نئارقلا نم هب نرتقي دق ةثالثلاو نينثالاو دحاولا

 . ؟ىنعملا اذه حضو " ضوورفلا ملعلا

 يهو ءاهب لوسرلا فصتي نأ دب ال لامعأو مولغ ىلع ةلمتشم ةوبنلا 62)

 م6



 .!؟بذاكلاب اهيف قداصلا هبتشي فيكف .لامعألا فرشأو مولعلا فرشأ

 هب نرتقي دق ةثالثلاو نينثالاو دحاولا ربخ نأ ىلع نيققحملا نأ بير الو

 لجرلا ىضر لجرلا فرعي امك «يرورضلا ملعلا هعم لصحي ام نئارقلا نم
 مسد درب لب بأ ها هسفن يف امم كلذ ريغو هنزحو هحرفو هضغبو هبحو

 يتورع رهكتسرال ةاكك ولو : نلاعت لاق امك :ءانهتنع رثبعتلا نكمي ال لق

 هج لزتلا نق نحل يف ٌرُهَئفرمَتلَو#» :لاق مث ٠ #2 رهدميس 2

 ههجو تاحفص ىلع هللا اهرهظأ الإ ًةريرس ناسنإلا رسأ ام :ليق دقو

 :ةناسل تانلفو

 فيكف «نئارقلا نم هب نرتقي امب ملعي هبذكو ربخملا قدص ناك اذإف
 ال فيكو !؟هبذك نم اذه قدص ىفخي فيك !؟هللا لوسر هنأ يعدملا ىوعدب

 .!؟ةلدآلا ٠ نم هوجوب بذاكلا نم كلذ يف قداصلا زيمتي

 فتحا امو ِةِككَذ لوسرلا قدص ىلع (ةيلقعلا ةلدألا) نم ةعبرأ ددع
 . ؟هقدص ىلع لدت نئارق نم هتلاسرب

 ملعت تناك امل ءاهنع هللا يضر ةجيدخ نينمؤملا مأ عم كي هتصق )62 ١
 ينإ " :يحولا هءاج امل اهل لاق «رابلا قداصلا هنأ ِهلكك يبنلا قدس نم

 ليصتل كنز ادنا للا فيرشي ال .هللاو الق :تلاقف'ةيفن( لع ةتينح
 ,مودعملا بسكتو «فيضلا يرقتو «ٌلكلا لمحتو ؛ثيدحلا قدصتو ءمحرلا

 7 قحلا بئاون ىلع نيعتو

 نارقلا مهأرقتساو هب ربخُي امع مهربختسا امل يشاجنلا لاق كلذكو - ؟

 . ”ةلكلاو ةاكشم نم جرخيل ىسوم هب ءاج ىذلاو اله نإ" : هيلع هوؤرمف

 هرتلا ةردخأ امل ءلفوت:ا نيا ةقرو كللكو

 نبا نم عمسا مع يأ" :ةجيدخ هل تلاقف :ةيبرعلاب ليجنإلا بتكي ناكو رصنت

 يذلا ''"سومانلا وه اذه :لاقف ء«ىأر امب لكي يبنلا 2 *لوقن ام كيخأ

 دق ةقرو ناك «هأر امب ِيِبَ
 تع

 مك



 هوعدي اباتك هيلإ بتك امل لي يبنلا نإف ءمورلا كلم لقره كلذكو - 5

 يف مدق دق نايفس وبأ ناكو ءبرعلا نم كانه ناك نم بلط «مالسإلا ىلإ هيف

 لاسف ٠ ِةكَك يبنلا لاوحأ نع مهلأسو «ماشلا ىلإ ةراجت يف شيرق نم ةفئاط
 يف هل نيقفاوم مهتوكسب اوراصف ء«هوبذكي نأ بذك نإ نيقابلا رمأو «نايفس ابأ

 :رابخألا

 , ؟هبف

 ١ - ؟كلم نم هئابآ يف ناك له :مهلأس .

 .ال :اولاقف

 . ؟هلبق دحأ لوقلا اذه لاق له :لاق - ؟

 .اال :اولاقف

 . ؟بكيف بسن وذاوهأ |: مهلآسو - 9

 .معن :اولاقف

 . ؟لاق ام لوقي نأ لبق بذكلاب هنومهتت متنك له :مهلأسو - 5

 . ايدك ةيلغ انيارج ام ا ولاقف

 . ؟مهفارشأ مأ سانلا فاعض هعبتا له :مهلأسو - ه

 .هوعبتا ءافعضلا نأ اوركذف

 . ؟نوصقني مأ نوديزي له :مهلأسو - 5

 . نوديزي مهنأ اوركذف

 لخدي نأ دعب هل ةطخس هنيد نع مهنم ّدحأ عجري له :مهلأسو -

 .ال :اولاقف

 . ؟هومتلتاق له :مهلأسو - 6

 .معن :اولاق

 . ىرحأ هيلع لاَذُنو قرم انيلع لاَذُي :اولاقف

 .؟رِدْعَي له : مهلأسو - ١

 ملال



 .ردغي ال هنأ اوركذف

 .؟مكرمأي اذامب :مهلأسو ١

 ديمي ناك مغ اناني ةاكشأ هنا كرشنا ذل مرو شا "دنع نأ" نرمين: اوئاقف

 .ةلصلاو فافعلاو قدصلاو ةالصلاب انرمأيو ءانؤابآ

 :ةلدألا نه لئاسملا هذه يف ام مهل نيب مث «لئاسم رشنع نم رثكأ هذهو

 : لاقف

 .ال :متلقف ؟كلم نم هئابآ يف ناك له :مكتلأس ١

 .هيبأ كلم بلطي لجر :تلقل .كلم هئابأ يف ناك ول :تلق

 .ال :متلقف ؟هلبق دحأ مكيف لوقلا اذه لاق له :مكتلآسو - ؟

 . هلبق ليق ٍلوقب متئا لجر :تلقل «هلبق ٌدحأ لوقلا اذه لاق ول :تلقف

 : متلقف ؟لاق ام لوقي نأ لبق بذكلاب هنومهتت متنك له :مكتلأسو - “

 .بهذي مث «سانلا ىلع بذكلا عديل نكي مل هنأ تملع دق :تلقف

 . هللا ىلع بذكيف
 .مهؤافعض :متلقف ؟مهفارشأ مأ هنوعبتي سانلا ءافعضأ :مكتلأسو - 4

 .مهرمأ لوأ يف ىنعي «لسرلا عابتأ مهو

 .نوديزي :متلقف ؟نوصقني مأ نوديزي له :مكتلأسو :لاق مث  ه

 . متي ىتح ناميإلا كلذكو

 لخدي نأ دعب هل ةطخس هنيد نع مهنم دحأ دتري له :مكتلأسو - 5

 .ال :متلقف ؟هيف

 .دحأ هطخسي ال بولقلا هتشاشب تطلاخ اذإ ناميإلا كلذكو

 نأ دب ال لطابلاو بذكلا نإف «ءقحلاو قدصلا تامالع مظعأ نم اذهو

 .هيف لخدي مل نم هنع عنتميو «هباحصأ هنع عجريف ءرمألا رخآ يف فشكني

 . فشكني مث اليلق الإ جوري ال بذكلاو

 ٠ - لود اهنإ :متلقف ؟هنيبو مكنيب برحلا فيك :مكتلأسو .
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 اهل ةبقاعلا نوكتو «ىلتبت لسرلا كلذكو

 .ال :متلقف ؟ردغي له : مكتلأسو : لاق

 :ردغت ال لسرلا كلذكو

 ةراث هنأ «متهيف هللا ةتسو" لسرلا ةداعب ةملغ نم هذنع ناك اهل وهو

 نأو . لسرلا تامالع هذه نأ ملع «نوردغي ال مهنأو , مهيلتبي ةراتو مهرصني

 ركشلا ةجرد اولانيل «ءارضلاو ءارسلاب مهيلتبي نأ نينمؤملاو ءايبنألا يف هللا ةنس

 . ريبهلاو

 الو هللا اودبعت نأ مكرمأي هنأ متركذف ؟هب رمأي امع :مكتلأسو :لاق - 4

 مكاهنيو «ةلصلاو فافعلاو قدصلاو ةاكزلاو ةالصلاب مكرمأيو ءًائيش هب اوكرشت

 . يبن ةفص هذهو «مكؤابا دبعي ناك امع

 قنا تددولو ءمكنم هنظأ نكأ ملو هنحتت اني نأ ملعأ تنك دقو

 لوقت ام نكي نإو «هيلإ تبهذل .كلملا نم هيف انأ ام الولو .«هيلإ صلخأ
 .نيتاه يمدق عضوم كلميسف ءًاقح

 ديشأ نما فاه انهي رحو «برح نب نايفس وبأ كلذ بطاخملا ناكو

 .ِةلَك يبنلل ًةوادعو ًاضغب سانلا

 ُرْمَأ َرِمَأ دقل : جورخ نحنو يباحصأل تلقف :برح نب نايفس وبأ لاق
 رمأ نب انقويم تلز امو. ءرفصألا ىنب كلم همظنحيل هنإ ءةشبك نبأ نبا

 .هراك انأو مالسإلا ّىلع هللا لخدأ ىتح « ءرهظيس للك ىبنلا

 ام ؛مهلاعفأو مهلاوحأ نئارقب ءايبنألا ةوبن ىلع سانلا لالدتسا يف [:

 . ؟كلذ حضو «ةلدألا رفاظتب ديزي كلذ نأ ديفي

 ؛هب اهضعب لقتسي ال دق ءرومأ عومجمب بلقلا يف لصحي امف «معن 62

 ال .ةعمتجم رومأب مغو حرفو ركشو يرو عبش نم ناسنإلل لصحي ام لب

 .رمألا ضعب لصحي دق اهضعبب نكل ءاهضعبب لصحي
 عون بلقلل لصحي دحاولا ربخ نإف «نابجألا .نمربقكيا معلا كلذكو

 كلذكو «ىوقيو ديازتي ىتح .ملعلا ىلإ يهتني نأ ىلإ .هيوقي رخآلا مث ءنظ

 .كلذ وحنو .بسذكلاو قيل

1 



 ىلع ةلادلا راثآلا.ضعب ىقبأ هللا نأ ءايبنألا قدص ديؤي امم |
 .؟راثآلا هذه ضعب ركذا ءمهقدص +٠

 هئايبنأب هلعف ام ىلع ةلادلا راثآلا ملاعلا يف ىقبأ هناحبس هللا نإف ءمعن
 .ةبوقعلا نم مهيبذكمب هلعف امو «ةماركلا نم نينمؤملاو

 .نافوطلا توبثك *

 .هدونجو وعرف قارغإو #
 .ءارعشلا ةروس يف يبن دعب ًايبن ءايبنألا صصق هناحبس ركذ املو *

 َكِلَذ يف َّنِإ## :ةصق 0 رخآ يف لوقي .هلعب نمو ب ميهارباو ىسوم ةصقك

 .4 01 محل ٌريِزَعْلا وهل 1 كبَر َنِإَو ف نيمو مهر نك اَمَو 1

 داو .ةهللا وسو نإ. لوحي نم نرطرألا يف داق ناي مقا اجلا
 لعجو «نينمؤملاو لسرلا رصن هللا نأو «مهوفلاخ ًاماوقأ نأو ءمهوعبتا ًاماوقأ
 .اهالجأو ةرتاوتملا مولعلا رهظأ نم وهو «مهءادعأ بقاعو .مهل ةبقاعلا

 نم ىضم نم رابخأ لقن نم حضوأو رهظأ رومألا هذه رابخأ لقنو
 سوميلطبو سونيلاجو «طارقبك .بطلا ءاملعو .سرفلا كولم نم ءممألا
 . هعابتآو ءوطسرأو نوطالفأو طارقسو

 .مهئادعأو مهئايلوأو ءايبنألا لاوحأ نم رتاوتلاب ملعن مويلا نحن

 ركذا «ةددعتم هوجو نم قحلا ىلع نيقداص اوناك مهنأ انيقي املع
 9عيولا هَكَط

 .كئلوأ نالذخو مهراصتنا نم نوكيس امب ممألا اوربخأ مهنأ :اهنم - ١
 . مهل ةبقاعلا ءاقبو

 فرع اذإ ءمهودع كالهإو .ءمهرصن نم مهل هللا هثدحأ ام :اهنمو - ؟

 .مهلاوحأ ةيقبو «حون موق قرغو .ءنوعرف قرغك ءهيلع لصح يذلا هجولا
 . لسرلا قدص فرع

 ليصافتو عئارشل ههه وج ووو اهيا بعيد

 باذك نم كلذ لثم لصحي ال هنأو «قلخلا ملعأ مهنأ هل نيبت ءاهلاوحأ

 ةلالدو ءريخلاو ىدهلاو ةحلصملاو ةمحرلا نم هب اوؤاج ام نأو «لهاج
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 رب محار نع الإ ردصي ال هنأ نيبي ام مهرضي ام عنمو ؛مهعفني ام ىلع قلخلا

 . قلخلل ةعفنملاو ريخلا ةياغ دصقي

 . ؟كلذ نوكي فيك ء«ىلاعت برلا يف نعط ِهَِك يبنلا ةلاسر راكنإ ( :٠ه؛ س)

 ملظلا ىلإ هتبسنو «ىلاعتو كرابت برلا يف نعط ِةِلكَي يبنلا ةلاسر راكتإ ()
 .راكنإو ةيلكلاب تمرلل لوب لب ار ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت «هفسلاو

 كلم لب «قداضص ىبنب سيل مهدنع دمحم: ناك اذإ هنأ :كللذ نانو

 .«باقرلا برضيو للملا حسنيو . عئارشلا عرشيو «ضئارفلا صضرمعيو ءمرحيو

 .مهرايدو مهلاومأ ملعيو ( مهءاسن يبسيو ءقحلا لهأ مهو لسرلا عابتأ لتقيو

 يف رمتسم وهو «قحلا لهأب لعفي وهو هدهاشي ىلاعت برلاو «هل هتبحمو
 ىلعيو «هرصنيو هديب هلك كلذ عممارخر عاتب نيرشعو اثالث هيلع ءارتفالا

 كلذ نم غلبأو ع نتكيلا ةجاح نع ةجراخلا ركصنلا كابسأ نهال كتر ؛هرمأ

 هناغ يي مهدنع وهو اذه ةفركد هل عفريو اديها كلهيو هتاوعد بيجي 2

 عئارش لطبأو مدل ىلع بذك نمم ملظأ ال هنإف .«ملظلاو ءارتفالاو بذكلا

 هرشي ىلاعت هللاو ؛ امئاذ مهيلع هثرصن ترمتساو .هءايلوأ لتفو ءاهلدبو ةئايبنأ

 . نيتولا هنم عطقي الو «نيميلاب هنم لخأي الو «كلذ ىلع

 ريدق رسدم هل ناك ولو ء ربذم الو «ملاعلل عناص ال :اولوقي نأ مهمزليف

 . ؟نيمكاحلا مكحأو .كولملا كلمب فيكف «كلذ ريغ كولملاب قيلي

 هل ةداهشلاو «هتوعد رهظأو ءهركذ هل عفر دق ىلاعت هللا نأ بير الو

 كيف لربقك نأ ركن ال ير دليلا رئاس يف داهشألا سوؤر ىلع ةوبلاب

 ا ملو هوتعأ متي ةي مل نكلو «ةكوش هل ترهظو .دوجولا يف ماق نياذكلا

 هله 1 لاو هرباد اوعطقف .«مهعابتأو هلسر هيلع دلثأآ لعل 0 ع هثدم

 ..ليق نم .تلخع ىلا هللا ةنبس

 . ؟لوسرلاو يبنلا نيب قورفلا ام
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 :اهتلدساوب ءلوسزلا بلا نيب ًاقورت اوركذ 62)

 .لوسر يبن وهف «هريغ غلبي نأ هرمأ نإ ءءامسلا ربخب هللا هأبن نم نأ *
 أر

 لوسرب سيلو يبن وهف «هريغ غلبي نأ هرمأي مل نإو *

 . الوسر يبن لك سيلو «ىبن لوسر لكف « يبنلا نم صخأ لوسرلاف

 نم صخأو «اهسفن ةهج نم معأ ةلايمولا" : حراشلا لوق حضوأ 1س

 . ؟'" اهلهأ ةهج

 ين لك 7 يا 5 0 ؛ئبنلا نم 0 8 مم

 ءاييثألا ا 9 ع كَ 58 ءاهريغو ا لوانتت ةلاسرلا

 . اهلهأ

 هللا معن مظعأ نم كي هللا دبع نب دمحم ًاصوصخو لسرلا لاسرإ (نادا'س)
 . ؟كلذ ىلع ليلدلا ام ءهقلخ ىلع

 هينمؤُمل لع دنا نع ليلا : لاخت هلوقءانيبم هريك كلن ىاعاةلألا لإ
 ْمُهَمْلَعِيَو ميكرو ءهتلياع ٌمِهِبلَع ْاوُلَت أهلَ لتي هيف نم 0 مبيق عرعب بسنكلا

 407 نع لتس قل لَم ني 36 نإر كا حلاو

 . 49 َيِمِلْصْلِل ٌةمحر الإ كلَْأَسرَأ امو# : ىلاعت لاقو

 . ؟ةنسلاو باتكلا نم ِةَكَك دمحمب ةوبنلا متخ ىلع ليلدلا ام

 . * نيب را هلأ ل ك1 : ىلاعت هلوق اهنمو ( ةريثك ةلدأآلا

 هسا كرتو ”«ةتايثب نشحأ .نصق لثمك مايبثألا لثسو نلثب"

 اع*ا

 م

 : 5 هلوقو

 : اهم فيراتي لوسرلار بلا بعير 90
 . هغيلبش رمأو قباس عرشب هيلإ هللا ىحوأ «ركذ حث رح «ناسنإ : ىينلا

 . هغيلبتب رمأو ديدج عرشب هيلإ هللا ىحوأ ءرح «ناسنإ:لوسرلا

 هذ



 متخو «ناينبلا يب متخ «ةنبللا كلت عضوم تددس انأ تنكف ءاهاوس نوبيعي ال

 . نيحيحصلا ىف هاجرخ ع لسولا ب

 وححمب «ىحاملا انأو ديا انأو ؛ لمحعيم انأ !ةلجسا 2 نإ" : هِئَع لاقو

 .بقاعلا انأو ءّيَمدق ىلع سانلا رشحي يذلا رشاحلا انأو ءرفكلا يب هللا

 : هيلع قفتم . " ىتنءهدعب لل ىذلا فاشللب

 نم نوكيس هنإو" :ِهلَك هللا لوسر لاق «نابوث نع ملسم حيحص ىفو

 . "يدعي, ىبل ال  نريستلا متاخ انأو ( يبن هنأ معزي مهلك «نوثالث نوباذك يتمأ

 تيظعأ « تسب ءايبنألا قلع تاافن" : لاق ِيِكَع هللا لوسر نأ :ملسملو

 5 ثويينلا يب متحو . ةفاك قلخلا نقلا تلابرأو دكت اروهط

 . ؟"ءايقتألا مامإو" :يواحطلا لوق ىنعم ام

 ءادتقالل ثعب امنإ ِةلَك يبنلاو ءهب نودتقي :يأ ءهب متؤي يذلا مامإلا

 .ءاقتالا نم وهف «هب ىدتقاو هعبتا

 : هلع ىفطصملا فصو يف يواحطلا مامإلا لوق ىلع لدتسا

 ,؟ءايليسارملا كسول"

 ربقلا هنع قشني نم لوأو ؛ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ" :ِهِلك لاق (ج) 0

 . ملسم هأآور "ءعفشم لوأو عفاش لوأو

 " ةمايقلا موي سانلا ديس انأ " :ةعافشلا ثيدح لوأ يفو

 نإ دب : دع لاق * لاق يي ةنج ول اا ها ع ل

 ١" مشاع ,ينب: نم#يئانطتساو شاهي يبا لخوما
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 موي نوقعصي سانلا نإف ,ءىسوم ىلع ينولضفت ال " :ِةلكي لاق (:١"١س)
 الف .شرعلا قاسب ًاشطاب ئسوم دجأف «قيفي نم لوأ نوكأف «ةمايقلا

 . نيحيحصلا يف هاجرخ .' هللا ىنثتسا نمم ناك وأ ,يلبق قافأ يردأ
 فيكف «لاكشإ هيف هيف اذهو ." رخف الو مدآ دلو ديس انأ" : دلع لاقو

 ىفطصا يذلاو ال :يدوهي لاق دق ناك هنإف ءببس هل ناك اذه نأ ١

 .!انرهظأ نيب هللا لوسرو اذه لوقتأ :لاقو ملسم همطلف ءرشبلا ىلع ىسوم

 نأل .اذه لك يبنلا لاقف ءهمطل يذلا ملسملا نم ىكتشاف يدوهيلا ءاجف

 لب ًاموعذم ناك 1 ل ع ل ا

 نيت نفقا ل عت ليم تل ل يع م مح بح يم

 .# نننب ع ل 2 نه ني : ىلاعت لاق 7

 ص لي يع

 مقَرَو' هللا ملك نم مُهْنُم نحب لع ْمُهْيسب اَنلَُم ُلْسلا قلتا» ”ىلاغت لاقو
 وأ ءرخفلا هجو ىلع ليضفتلا وه امنإ مومذملا نأ ملعف «# ْنَجرَد ْمُهَصََب
 اولضفت ال" :ِك هلوق اضيأ لمحي اذه ىلعو «لوضفملاب صاقتنالا هجو ىلع

 وهو .ءىسوم ثيدح سفن يف يور دق اذه نإف ءاتباث ناك نإ " ءايبنألا نيب
 كيد افالغتب ةلع هّيق-نإ -لؤقي' ساتلا لضفنإ نككل هريغو قراخبلا ف
 . مهقافتاب هيف ةلع ال حيحص هنإف ا

 ل 1" هلع هلوف نأ :وهو ا ا ا يسولا 51

 يضلل نع كين "ةيلييألاا دي اولضفت ال" لوقو ع "ىسوم ىلع ينولضفت

 انآ "_ :هلوق فال نيك نضع قلع لسإللاة نشب لفني أل : يأ «صاخلا

 :ليق ول امك اذهو هنم عنمي الف ءٌماع ليضفت هنإف 2" رخف الو مدآ دلو ديس

 :ليق ول ام :فالخب « ههدارفأ ىلع بعضي ال ءدلبلا لهأ ليقفأ نألث

 .راثآلا يناعم حرش يف هللا همحري يواحطلا اذهب باجأ دقو

 هرسفو '' سنوي ىلع ينولضفنت ال " :لاق هنأ ٍهكَع ىبنلا نع يور
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 برقك .توحلا نطب يف وهو هللا نم سنوي برق نأ ء.مهضعب
 . ؟كلذ يف باوصلاو قحلا نيب «جارعملا ةليل هللا نم ِةِْلَت يبنلا

 سنوي ىلع ينولضفت ال " :لاق ٍْلَك يبنلا نأ ىوري ام امأ : حراشلا لاق ج)
 ءةلليزجلا الام نطعي: نحن ةيلذحلا اذه. مهل رسقب أل :لاق خويشلا ضعب نأو "

 نما يبرقك كلوا قليب :نقك وهو ؛ بلل نير سلويا ترق نأب هرسف ءهوطعأ املف
 .ًاميظع ًاريسفت اذه اودعو «جارعملا ةليل هللا

 نإف .ىنعمو أظفل هلوسر مالكبو هللا مالكب مهلهج ىلع لدي اذهو
 ءاهيلع دمتعُي يتلا بتكلا لهأ نم دحأ هوري مل ظفللا اذهب ثيدحلا اذه

 نم ريخ انأ :لوقي نأ دبعل يغبني ال " :حيحصلا يف يذلا ظفللا امنإو

 «ىتمت نب سنوي :نمريخ ينإ ::لاق نم " :ةياور يفر. ." نعم نيب نسنوب
 . ذك نقف

 ىلع هسفن لضفي نأ دحأل يغبني ال يأ «مومعلا ىلع لدي ظفللا اذهو

 ء«ميلم وهو توحلا همقتلا هنأ هنع ربخأ دق ىلاعت هللا نآل كلذو : ىبم ري نسون

 سيل مظعم برقم وهو «هبر ىلإ هب يرسأ يذلا ماقمف .هيلع مالي ام لعاف : يأ
 نم برقملا مظعملا نيأو !ميلم وهو توحلا نطب يف يقلأ يذلا ماقمك

 . بيدأتلا ةياغ يف اذهو «بيرقتلا ةياغ يف اذهف « !بدؤملا نحتمملا

 .لوسرلا هلقي مل ظفلل فرحملا ىنعملا اذهب لالدتسالا اذه ىلإ رظناف

 ةحيحصلا ةلدألا هقلخ ىلع ىلاعت هللا ولع يفن ىلع ليلدلا اذه مواقي لهو

 . ليلد فلأ ىلع ديزت يتلا «هقلخ ىلع ىلاعت هللا ولع ىلع ةيعطقلا ةحيرصلا

 . ؟سنوي ىلع هسفن دبعلا ليضفت نع هلك يبنلا ىهن ّمل (:175س)
 هالي ام لعاف :يأ ؛ميلم وهو توحلا همقتلا هنأ هنع ربخأ ىلاعت هللا ع)
 دل يقل ل نأ لن اًيمدتم نكد ذإ نوثلآ اذو# :ىلاعت لاقف عةيلع

 ديفا 11111 بيرل نو هدم نإ كقطتلل نأ لإ َهَلِإ ال نأ ٍتمَلظلا ىف
 ذإ .«ماقملا اذه. ىلإ جاتسي الف ء سنويا نم لمكأ :هنأ. قمانلا'نضعب سفن ,يف عقب
 هللا دابع نم دبع لك لب .بذك دقف اذه نظ نمو «هيلع مالي ام لعفي ال
 4 ريشا ني تيس نإ فتحت تل كلو هلا ل3 نينوي لاق 2

 هه



 ل نِإَو اَمَيقَنَأ متاظ امير : لاق لق ءمدآ مهلوأف :مهزطعأو ءاننتألا لوأ لاق مك

 يي هرماعماو ا © ةيرطلاا م هيلدا 2 31 18 ر

 . ملسم هأور 5 . .ىل رفغاف ( يبنذب تفرتعاو « يسمن

 | مل :نقعف .ىل وفات :ىبقت ٌكَنَلَط نإ نراط :٠ ل6 نقوم لاق (ذنكو

 .4 دما رولا ره
 اوعضاوت نأ يلإ يحوأ " :لاق هنأ دك يبنلا نع ملسم حيحص ىفو

 7 ده ىلع نسأ ىقبي الو :ءدحلا ” لع ديس قطني تح

 .!ميرك يبن ىلع فيكف «نينمؤملا مومع ىلع رخفُي نأ ىهن ىلاعت هللاف

 يهن اذهف . "ىتم نب سنوي نم ريخ انأ :لوقي نأ دبعل يغبني ال " :لاق اذهلف

 ىتم نب سنوي نم ريخ ينإ :لاق نم " يطوي ع
 ' بذك دقف

3 

5 

 ايذاك نوكيف لصق ريصي مالكلا ا را 59 2 ردق ول هنإف 3 3

 . # َكْلَمَع اس 2 7 : ىلاعت لاق امك «يبن هلوقي ال ناك نإو «بذاك

 .لامعألا ريداقم نايبل :ديعولاو دعولا نكل .ءكرشلا نم ًاموصعم للك ناك نإو

 .هربخب الإ كلذ ملعن نأ انئكمي ال انأل .مدآ دلو ديس هنأ ِةِكَي ربخأ امنإو

 هلبق ءايينألا“لتاضفب وه انربخأ امك هللا دنع هردق انرخي' هذعبب ىثاأل ذإ

 ملعن نأ اننكمي ال انأل ءمدآ دلو ديس هنأ ِةِِكَي ربخأ امنإو هما

 وها انريخا ءامكا .هللا دنع هردق ميظعب انربخي هدعب يبن ال ذإ .هربخب الإ كلذ

 :هلوقب ةعبتأ اذهلو . نيعمجأ ملسو مهيلع هللا ىلص «هلبق ءايبنألا لئاضمب

 ..ةياوزرب ىف هاج انك "ادي"
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 ملو .دوصقملا نم ." نيملاعلا بر بيبحو " :يواحطلا لاق

 . ؟لوقلا اذه دروأ

 ءةيحلا يتارم ّيلعأ ١4 تت ديقف 26 لوسرلا وغ فاكذنن دارست لا

 هللا ليلخ ميهاربإف «دمحمل ةبحملاو ميهاربإل ةلخلا :لاق نم ىلع أذو هدروأو

 . هبيبح لمحمو

 . ؟ لَك دمحم انيبنل ةلخلا توبث ىلع ليلدلا ام (:1772س)

 ؛"اليلخ ميهاربإ ذختا امك اليلخ ينذختا هللا نإ " :لاق هنأ ل هنع حص 6)

 نكلو ءاليلخ ركب ابأ تذختال اليل ضرألا لهأ نم ًاذختم تنكاولو " :لاقو

 : لاق نم لوق نالطبي امهو . حيحصلا يف ناثيدحلاو ." نمحرلا ليلخ مكبحاص

 . هبيبح دمحمو هللا ليلخ ميهاربإف .دمحمل ةبحملاو ميهاربإل ةلخلا

 " هتلخ نم ليلخ لك ىلإ أربأ ينإ " :ًاضيأ حيحصلا يفو

 ةصاخ ةلخلا لب «دمحمب ةبحملاو «ميهاربإب ةلخلا صخ نم لوق لطبف

 تما يصح ا

 هاور امب ديو دمحمل ةبحملاو «ميهاربإل ةلخلا تبثي نم لدتسي

 " :هيف لاق ىذلا ءامهنع هللا ىضر سابغ نبا ثيدح نم ىذمرتلا

 / رخف الو هلا هيحاناب الأ هللا يلغي“ بيهاربإ نإ

 «دئاقعلا :تابآى ف نب لدكسي لو ةعبقياال ةفيعض ثيدع اذه 6ع

 ؟تتبث نملو ؟ةبحملا بتارم ىلعأ ام (:1١"ةس)

 .  دمحملو نم تلا ميهاربول تتبث تتيدو .ةلخلا ءةبحملا بتارم ىلعأ (0)

 . ؟ةبحملا بتارم ام ( : 1٠١ س)

 برا
 . بوبحملاب بلقلا قلعت يهو ؛ ةقالعلا :اهلوأ

 . هل هبلطو ( كب وبجحعم ىلإ بلقلا ليم ىهو ءةدارالا : ةيناثلاو

 .هبحاص هكلمي ال ثيحب ؛هيلإ بلقلا بابصنا ىهو «ةبابضلا : ةثلاثلا
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 ةئمؤو .هتمزالمل ميرغلا هلنمو «بلقلل مزاللا بحلا يهو ؛مارغلا : ةعبارلا

 4 1ملنخ نك انباَنَع كيال :(ام هوت

 لاق ءاهبلو اهصلاخو ةبحملا وقص ىهو يدولاو .ةدوملا :ةسماخلا

 . 4 اكو لميا ع3 ُلعْجَمَس» : ىلاعت
 . بلقلا فاغش ىلإ ةبحملا لوصو ىهو .فغشلا :ةسداسلا

 . كيه هةيحاص ناع فاخي يذلا ءطرفملا بحلا وهو ع«قشعلا : ةعباتسلا

 :ديعتلا : ةعساتلا

 . هبلقو بحملا حور تللخت يتلا ةبحملا يهو ءةلخلا : ةرشاعلا

 . هيناعم يف لمأتلاب

 ةبحم يف دبعلا هب فصوي لهو ؟قشعلاب ىلاعت برلا فصوي له (:ا!س)
 . ؟ملو . ةير

 نق نك نإ ود« هير عم ىف كيشلا 9و «قشعلاب ىلاعت برلا فصوي ال 62)
 ريغ ليقو «فيقوتلا مدع :ليقف «عنملا ببس يف فلتخاو .مهضعب هقلطأ

 .ةوهش عم ةبحم قشعلا نأ هقالطإ عانتما لعلو «كلذ

 . ؟ةلخلاو ةبحملاب ىلاعت برلا فصوي له (:17س)

 قيلي امك وه ؛ةلخلاو ةبحملاب ىلاعت هللا فصو نأ ملعاو :حراشلا لاق 6ع)
 نم ىلاعت هللا فصوي امنإو : ىلاعت هتامص رئاسك .هتمظعو ىلاعت هللا لالجب

 : صنلا درو اميسح «؛ةلخلاو «ةحملاو ءدولاو .ةدارإلاب عاونألا هذه

 . ؟ةبحملا دحح ام (:19 س]

 دعت الو. اوشا ذاق ركنا لاوتأ ننس يبقا ديدحت يف فلتخا (2)
 ةحضاولا ءكانشألا هلذهو . ًءامخ 2 اهديزت ال دودحلاف ءاهنم حضوأ لحب ةبحملا

 .كلذ وحنو «عبشلاو عوجلاو بارتلاو ءاوهلاو ءاملاك ءديدحت ىلإ جاتحت ال
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 . ؟ىوهلاو يغلا امو ؟ىوهو غ ِةْدََب يبنلا دعب ةوعد لك
 . بذاك وهف ة ليلا 1 طا ودا عطب .نييلا متاخ نأ تب ان ()

 يروه تبسب ةوعدلا كلت. نأ :: ىأ ءسفنلا ةوهش. نع ةرابغ.:ىويلاو

 .ةلطاب :توكتخ ءليلذ نعال ءراذلا

 ةقراخلا تازجعملاب لكك يبنلا دعب  ةوبنلل يعدملا ءاج ول (:170س)
 . ؟هيبذكتب لاقي فيك . ةقداصلا نيهاربلاو

 هللا نأ قابلا شرخ تايدوما نعو :ةدسوب كازو الان :لوقن 62)

 الو «ةوبنلا يعدي عدم يتأي نأ لاحملا نمف «نييبنلا متاخ هنأ ربخأ امل ىلاعت

 .هاوعد ىف هبذك ةرامأ رهظت

 . .ىرولا ةفاكو «نجلا ةماع ىلإ ثوعبملا وهو " :يواحطلا لاق

 . ؟كلذ ىلع ليلدلا ام"

 . هلأ اد أوج آموَقَي» :نجلا نع ةياكح ىلاعت هلوق «هيلع ليلدلا 6ع)

 .اضيأ مهيلإ لسرأ هنأ ىلع لدت نجلا ةروس اذكو

 نجلاو سنإلا ىلإ ًالوسر هللا ثعبي مل :لتاقم لوق ةحص ام (:177س)
 .؟هلك لوشرلا لبق

 لكم كيب لأ ضل د همم لا لافت نيسان ده(

 0 وود نإ ظ نجلا نع ةياكح ىلاعت هلوق هيلع لذيو, 4
 نص عت

 .4 سوم ِدَعَب

 . ؟طقف سنإلا نم لسرلا مأ «لسر 5ظ0006

 هريغو دهاجم لاق اذك ءلوسر نجلا نم سيلو ءطقف سنألا نم لسرلا 62)
 ؛مدآ ينب نم لسرلا :امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو .فلخلاو فلسلا نم
 لولا ةهتكش انتج نإ : نجلا نع ةياكح ىلاعت هلوق رهاظو .رذن نجلا نمو

 . ملعأ هللاو .ًاضيأ مهيلإ لسرم ىسوم نأ ىلع لدي .# سوم ِدَعَب نم
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 نأ َرَسْعَمَي# :ىلاعت هلوقب السر نجلا يف نإ لاق نم لدتسي (:17ةس) 1س)
 .؟كباوج امف ه4 مني لفي كيرالا لضالاو

 اهنأل ءرظن ءالسر نجلا يف نأ ىلع ةميركلا ةيآلا هذهب لالدتسالا يف (ج)

 ولؤللا امن جرخي# :ىلاعت هلوقك  ملعأ هللاو - يهو «ةحيرصب تسياو ةلمتحم
 .امهدحأ نم دارملاو .*(59 ُتاَمَْمْلاَو

 . ؟سانلا عيمجو ىرولا ةفاك ىلإ ٍةْلَك يبنلا ةثعب ىلع ليلدلا ام

 : اهنم «ةريثك كلذ ىلع ةلدألا 6ج)
 7 ها( 7-0 هبا لت دعم ان الا ' ع

 . #4 اريذكو اريشي سائلل ةفاح َ!إ كدنلسرأ امو# :ىلاعت هلوق -

 .* اَسيِج مُكحَدلإ دل ُلوُسَر نإ .شاتلا هيَ لق: ئلاعت ةلوقو ب
 . 42 اًرِذَد تييلتلل َنْْكَيِل ودَبَع لع َناَْرمْلا َلَزَن ىلا َكَراَبت# : ىلاعت هلوقو -
 ترصن :يلبق ءايبنألا نم دحأ نهطعي مل اسمخ تيطعأ " :6 هلوقو -

 نم لجر اًميآق ءاروهطو 1 ضرألا يل تلعجو ءرهش ة ريسمت تعرلاب

 .يلبق ا لحت ملو ءمئانغلا يل كتلحأو ء«لصضيلف ةداصلا هتكردأ ئعمأ

 سانلا ىلإ تثعبو ةصاخ هموق ىلإ ثعبي يبنلا ناكو «ةعافشلا تيطعأو

 . نيحيحصلا يف هاجرخأ ."ةماع

 ةمآلا هذه نم دحأ يب عمسي ال هديب دمحم سفن يذلاو '" :دللك لوقو

 . ملسم هأور ' رانلا باحضأ

 .ةصاخ برعلا ىلإ لسرأ ٍةْكَذ لوسرلا نأ ىراصنلا ضعب معزي
 . ؟مهيلع دري مبف

 .نالظبلاب رهاذظ ((ةسصاخل توعلا نلإ كوسراهنإ :ىراصنلا ضعب لوق (ع)
 :لاق دقو «هب ربخي ام لك يف هقيدصت مهمزل ؛ةلاسرلاب اوقدص امل مهنإف

 دقك «انمح هقينيعت مزلف .بذكي ال لوسرلاو «ةماع سانلا ىلإ هللا لوسر

 يشاجنلاو رصيقو ىرسك ىلإ ضرألا راطقأ يف هبتك ثعبو ءهلسر لسرأ

 . مالسإلا ىلإ وعدي .فارطألا كولم رئاسو «سقوقملاو

 ١و و



 كاك لإ ككل او :ىلاستت هلوق ىف. "ةفاع" لام[ ان

 .؟*«نياَتلُل 0

 لا رقأ ةثالث ىلع اهبارعإ يف اوفلتخا 62)

 «لعاف مسا يهو "”كانلسرأ" لن " فاعلا" نم لاح اينا !:اهينحأ

 . لطابلا نع سانلل افاك الإ : يأ «ةغلابملل اهيف ءاتلاو

 نسانلا فكت نأ الإ : يأ ءانكا دعم ىهف ناكل ردصم ىه : ليفو

 .ٌريثك الاح ردصملا عوقوو ءًافك

 ال رورجملا لاح نأب ضرتعاو ."سانلا " نم لاح اهنأ :يناثلا " 

 بجوف ءاريثك برعلا نع ءاج دق هنأب بيجأو ءروهمجلا دنع هيلع مدقتي
 . ةفاك سانلل الإ كاتلسرأ امو: :ئأ .ءهللا همحر كلام نبا رايتخا وهو عهلوبق

 مدعت امب صضرتعاو « ةفاك ةلاسرإ : يأ «فوذحم ردصمل ةمصض اهنأ د ©

 . الاح الإ لمعتست مل اهنأ

 . ؟" ءايضلاو رونلابو .ىدهلاو قحلاب " :يواحطلا لوق ىنعم ام

 هريعا لاي ديؤملا . عرشلاو نينا نم ع يتلا هب ءاج أم فاصوأ هذه

 وجل : ىلاعت لاق ءرزنلا نم لمكأ :ءايضلاو. :ةلدآلا رئاسو نآرقلا| نم قرعالا

 .4 انو َرمَكلاَو ةةيض سْنمّنلا َلَمَج ىلا
 كنا
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 سمواخلا]

 ىلاعت هللا مالك نآرقلا

 قولحمب سيل
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 سماخلا لصفلا

 ١ 0 ونلا ىلاغت هللا مالك نآرقلا

 .ةنسلاو باتكلا نم «ةلدألا هيلع تلد يذلا قحلا دقتعملا ام
 . ؟ميركلا نآرقلا يف .ةرطفلاو لقعلاو

 مامإلا هركذ ام «ميركلا نآرقلا يف ةنسلا لهأ هب لاق يذلا قحلا دقتعملا 62)
 ىلع هلزنأو ءالوق ةيفيك الب ادب هنم ءهللا مالك نآرقلا نإو ' :هلوقب يواحطلا

 ىلاعت هللا مالك هنأ اونقيأو ءاقح كلذ ىلع نوئمؤملا هقتدصو ءايحو هلوسر

 دقف ءرشبلا مالك هنأ معزف هعمس نمف .ةيربلا مالكك قولخمب سيل «ةقيقحلاب

 هبلَصأَس# ا ىلاعت لاق تتح عءرقسب هلدعوأو «ةباعو « ىلاعت هللا ةعمذ دقو و

 انملع 429 ركل لوف الإ آَذَه نإ # :لاق مل رقسب هللا دعوأ املف 4059 َرَكَم را

 شيلا لوف ةيط الو ءادشلاا لال 00 هنأ 0

 . ؟اهركذا :ءلاوقأ ىلع ىلاعت هللا مالك ةلأسم يف سانلا قرتفا

 :لاوقأ ةعست ىلع مالكلا ةلأسم يف سانلا قرتفا

 ىلع ضيفي ام وه هللا مالك نأ :ةفسلفتملاو ةئباصلا لوق :اهدحأ ١

 . هريغ نم وأ ١ مهضعب برع ا لقعلا نم اما . يناعملا نم سوفنلا

 كلف اهنع ردص كالفألا ضعب تاكرح نم ةكرح ؛ةفسالفلا ضعب دنع :لاعفلا لقعلا )١(
 هقلطي دقو ءاهرادقأو اهتافصو اهعاونأ فالتخا عم «هتحت يتلا رصانعلاو هسفنو رمقلا

 ( 7١8/٠١ :”6/4 لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد) رظنا . ٌدْواِلاَظ ليربج ىلع مهضعب

 ه١٠١



 :هنه المتماشا هقلخعا قولشمل["؟ ةل مغولا لت اير

 .هللا تاذب متاق دحاو ىنعم هنأ :ةرعاشألاو ةيبالكلا لوق :اهثلاثو - "“

 نإو ةلئارق ناك, ءةييرحلاب هتع رش نإ ىراشتالاو ريشنادب نهنلاو سال نوه

 .ةاروت ناك «ةيربعلاب هنع ربع

 نأ دعت اهب هللا ملكت تاوصأو فورج هنأ :ةيماّركلا لوق :اهسماخو  ه

 نأ :قازولاو "ريهسلا'" يحام تاكربلا نتا ل هايف

 . هتاذب مئاقلا يسوم ير سا همالك

 ميدقلا ىنعملا نيب كرتشم هنأ :هعبت نمو يلاعملا يبأ لوق :اهنماثو 6

 .تاوصألا نم هريغ ىف هقلخي ام نيبو «تاذلاب مئاقلا

 اذإ «ًاهلكتم لزي مل ىلاعت هنأ .:ةنسلاو ثيدحلا ةمئأ ,لوق : اهعسات - 9

 مالكلا عون نأو ءعمسُي توصب ملكتي وهو ءءاش فيكو ءءاش ىتمو ءءاش

 ةنسو هللا مالك هيلع لد ام اذهو .ًاميدق نيعملا توصلا نكي مل نإو «ميدق

 .ةنشلاوا تييحلا ا ةمكآ دع روتاملا وهو 4 ةلودر

 . ؟" هللا مالك نآرقلا نإو " :هلوق يف ةزمهلا خيشلا رسك مل (:16:س)

 ةدمهلا سك "نإ "© للا مالك نارقلا نإو هللا هنو عيشلا»لوق (9)

 هلع اذمحتم ثإو :لاق مث ءهل كيرش ال دحاو هللا نإ :هلوق ىلع فطع

 ينعأ ءلوقلا لومعم اهنآل ءةئالثلا عضاوملا هذه يف نإ ةزمه رسكو ىفطصملا

 .هللا ديحوت يف لوقن :همالك لوأ يف هلوق

 ةيفيك الب ادب هنم ءهللا مالك " :يواحطلا مامإلا لوق ةدئاف ام
 ماكي



 ُدْبَي مل نآرقلا نأ معزت ةلزتعملا نإف ءمهريغو ةلزتعملا ىلع در اذه ©ج)

 . لطاب مهلوقو «ةهعضاوم نع ملكلا نوفرحي هللا ةقانو

 ةفاضإ هللا ىلإ فاضي امنإو «قولخم نآرقلا نأ ةلزتعملا تمعز (:

 00 م هللا ةقانو ءهللا تيك فيرشت

 .نايعأو «ناعم «ىلاعت

 ةقانو هللا تيك ل ةقولشم ئهو «فيرشتلل هللا ىلإ نايعألا ةفاضإف

 «هتايربكو هلالجو .هتزعو ءهتردقو هللا ملعك ءىناعملا ةفاضإ فاالخعب . هللا

 نوكي 9 نحمي ال ؛« هتامص نم هلك اذه نإف «هرهفو .هولعو هتايحو .همالكو

 .اقولخم كلذ نم ءيش

 00 َرَلَأ *آ ع مهي

 .؟ملو ءهب لدتسا مالعو 4 كيب

 ىلع اد ا . ىلاعت هّللا مالك ىلع «ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةبآلا هذهب لدتسا (:ج)

 صقتنلا ةيايبأ نم هلضو «لامكلا فاي وأ نم م فصولاف 0

 أورب لأ 0 1 ادي كجع ْمِهَيِلَح نم دعب ره ل سوم موق 06 : ىلاعت لاق

 هللاب فرعأ ؛«مهرفك مم لجعلا دابع ناكف .# البس مبعد و ةهملحَم ل مّن

 : ىلاعت لاقو .ًاضيأ ملكتي ال كبرو :ىسومل اولوشي مل مهنإف «ةلزتعملا نم

 يفن نأ ملعف .*(©9) اعْنَن الو اَرَص مط ُكِلْمَي الو كوك رهَيلِإ مج الأ َنْوَري الفأ»

 . لجعلا ةيه ولأ مدع ىلع هب لدتسي صقن «ملكتلا ىفنو «لوقلا عوجر

 مبو «ىلاعت برلا مالك يفن ىلع ةلزتعملا اهب جتحت ةهبش مهأ ام (:١15س)
 00 درس

 . مهتم تفتنا «هلالخب قبلي امك 2 38 هةنإ :انلق اذإ 0 لاقيف

 الديك



 .4 مُهُلمَا دَبنَكَو مدل آضنكدَو مهم كع ميك مولا :لاق هنأ ىرت الأ
 5 ْمتدِهَس َمِل ٌمهِدوُلُجِل اوُلاَقَو## :ىلاعت هلوق كر كك اهنأ نمزن نحش
 مالسو «ماعطلاو ىصحلا حيبست كلذكو * ِءَْس َّلُك طن هَمِرَلأ ُهّنَأ انقطنأ أوُلاَ
 ىلع ديوحتلا جاو سحب يووم بلوق

 .فورحلا عطاقم

 مالإو " ًالوق ةيفيك الب ادب هنم " :يواحطلا مامإلا لوق ىنعم ام
 . ؟اذه هلوقب راشأ

 . هلالجب قيلي امك ىلاعت هلل مالكلا ةفص تابثإ ىلإ اذه هلوقب راشأ ©62)

 ةفك ردي الو .هنم رهظ يأ تلوق ةيفبك لب ادن ةتف :هلوق ىئعمو

 ةقيمعلل 'فوعملا ارديفملاب جتا "الوز" :لرقن عسل اذن .لكاو 4 مملح
 :هلوق يف زاجملل ىفانلا ةقيقحلل تبثملا ردصملاب ميلكتلا ىلاعت هللا دكا يك

 .!؟لالضلا الإ قحلا دعب اذامف .# اًميِلكَت ئسوُم ُهَّللأ َمَلكَو#

 امَلَو## :ىلاعت هلوق دوو سرس د يا

 1000 هذه دروأ 62)
 دحأ «ءالعلا نب ورمع يبأل مهضعب لاق دقلو :حراشلا لاق .ةلزتعملا ىلع
 نوكيل ؛هللا مسا بصنب «ىسوم هللا ٌملكو :أرقت نأ ديرأ :ةعبسلا ءارقلا

 ءاذك ةيالا هذه تأرق ينأ به :ورمع وبأ لاقف هللا ال ملكتملا وه ىسوم
 د ب نع

 تسويق ير ربل كيلا كرت ءاحااملو » :ىلاعت هلوقب عنصت افيكف

 . ! ىلزتعملا

 ةنجلا لهأل ىلاعت هللا ميلكت ىلع ةنسلاو باتكلا نم هلدألا ام (:

 . ؟مهريغو

 5 نم ََِ ملَس# : لاعت هلوق اهنم 1 كلذ ىلع ةلدألا

 لئعأ اني" 95 هللا! لوُْسَر لاغ :لاق فضا رباح نع . 409 ويحل

 لج برلا اذإف ءمهراصبأ اوعفرف ءرون مهل عطس ذإ مهميعن يف ةنجلا
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 لهأ اي مكيلع مالسلا :لاقف .مهقوف نم مهيلع فرشأ دق هلالج

 :لاق :9(4 ربحت بر ني ال ُملَس» :ىلاعت هللا لوق وهو ءةنجلا

 .ميعنلا نم هيف مه امم ءيش ىلإ نوتفتلي الف هيلإ نورظنيو مهيلإ رظنيف
 مهيلع هرونو هتكرب ىقبتو ءمهنع بجتحي ىتح «هيلإ نورظني اوماد ام

 .هريغو ''”هجام نبا هاور "مهرايد ىف

 فيكو ءولعلا تابثإو «ةيؤرلا تابثإو «مالكلا ةفص تابثإ ثيدحلا يفف
 . !ادحاو ىنعم هلك برلا مالك نوكي نأ اذه عم حصي

 5 تلِقكو يَ اَنَمَث ْمهنَمْيَأَو هللا ٍدَهَعِب َنوُرَتَي َنِذَلَأ َّنإ## :ىلاعت لاقو

 كرتب مهناهأف «.# َمِيَلِإ ٌرظنَي الو ُهَلأ ْمُهُمْلَكُي اَلَو زرْخآْلا يف ْمُهَل َقَلَح
 يف ربخأ دق ذإ .«حيحصلا وه «ميركت ميلكت مهملكي ال هنأ دارملاو .مهميلكت

 ال ناك ولف .# ِنوُمْلَكُم الو ايف ْاوُتَسْحَأ» :رانلا يف مهل لوقي هنأ ىرخألا ةيآلا

 تكاد يدل نفا نيرلو ءًءاوس هؤادعأو مه اوناكل نب نينمؤملا هدابع ملكي

 . لضأ ةدئاف مهملكي "ل هنأ

 لهأ عم ىلاعتو كرابت سرلا مالك باب :هحيحص ىف يراخبلا لاقو

 كرابت ههجو ةيؤر ةنجلا لهأ ميعن لضفأف .“'”ثيداحأ ةدع هيف قاسو ؛ةنجلا

 ءاهميعن ىلعأو «ةنجلا حورل راكنإ كلذ راكنإف ءمهل هميلكتو .«ىلاعتو
 .هب الإ اهلهأل تباط ام يذلا ءهلضفأو

 انَمَث َمِهتَمَيَأَو هلل ( ِدْهَعِب َنوُريْنَي َنَدَلأ َّنإ# :ىلامت هلوقب لدخسا نس | لو

 رظني اَلَو هلأ ْمُهَمْلَكُي اَلَو َرَرِْحأْلا يف َمُهَل َقَلَح ل كلل وأ البل

 .؟ملو هب لدتسا اذام لع « مل

 هلل مالكلا ةفص تابثإ ىلع .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةيبآلا هذهب لدتسا

 : يش د ني وسلا مساس يو 0و : ,.ديرتنلا نين امك فيدعلا لا .ناداعلا : ىصاع نأ هذكس قو :هنعتق هدانا [1)
 لهأل لوقي هللا نإ " :6 ىيبنلا لاق :لاق كيف يردحلا ديعس ىبأ ثيدح :اهنم (5)

 له :لوقيف ع« كيدي يف ريخلاو ؛كيدعسو انير كبل :نولوقيف ءةنجلا ١ لهأ أي : ةنجلا

 نم ًادحأ طعت مل ام انتيطعأ دقو بر اي ىضرن ال انل امو :نولوقيف ؟متيضر
 .تثيدحلا " 2. .فماح

٠ 



 .ةغصلا هذه نوغي نيذلا ةلدقعملا ىلع ادوو ءنلاعت

 مهملكي ال هنأ دارملاو .مهميلكت كرتب مهناهأ هللا نأ نايب ةيآلا يفو

 يف مهل لوقي هنأ ىرخألا ةيآلا يف ربخأ دق ذإ ,حيحصلا وه «ميركت ميلكت

 مه اوناكل نينمؤملا هدابع ملكي ال ناك ولف .* ِنوُمْككُت الو ابي ْاوُنَسْحَا# :رانلا

 / لأ ةدئاف مهملكي ال هنأب هئادعأ صيصخت يف نكي ملو ع ًءاوس هؤادعأو

 مالعو # ٍءْىَت لك ٌنِنَح ُهَللا» :ىلاعت هلوقب لدتسي يذلا نم (:١ةهس)

 .نآرقلا قلخب لوقلاو «مالكلا ةفص ىفن ىلع ةيآلا هذهب ةلزتعملا لدتست

 3 9 لك قل هلأ 8 : ىلاعت هلوقب مهلالدتسا امأو : حراشلا لاق

 بجعأ نمف !!ًاقولخم نوكيف "لك" مومع يف ًالخاد نوكيف ؛«ءيش نآرقلاو

 امنإو «ىلاعت هلل ةقولخم ريغ مهدنع اهلك دابعلا لاعفأ نأ كلذو .بجعلا

 اولخدأو ا مومع نم اهوجرخأف هللا اهقلخي ال ءاهعيمج دابعلا اهقلخي

 ذإ «ةقولخملا ءايشألا نوكت هب .هتافص نم ةفص هنأ عم ءاهمومع يف هللا مالك

 تومي ِتاَخَسم موج يل سما : ىلاعت لاق .تاقولخملا نوكت هرمأب

 مزلل ًاقولخم رمألا ناك ولف ءرمألاو قلخلا نيب قرفف .# ُسَأْلاَو َقْلَكْل هل الأ

 ؟"”لسلستلا مزليف «ةياهن ال ام ىلإ ءرخآب رخآلاو ءرخآ رمأب ًاقولخم نوكي نأ
 ةردقلاو ملعلاك .هقولخم هتافص عيمج نوكت نأ :مهلطاب درطو .لطاب وهو

 « ءيش هتايحو « ءيش هتردقو ءيش ةملع نإف ءرفكلا حيرص كلذو ءامهريغو

 امع هللا ىلاعت «نكي مل نأ دعب ًاقولخم نوكيف «"لك" مومع يف كلذ لخديف

 .ًاريبك ًاولع نولوقي
 َرَمَقْلاَو َسْمَّسلأَوا# :ىلاعت هلوقب ةعامجلاو ةنسلا لهأ لدتسا مل
 كا رعب نخاع لل 2 5 رى 5

 ىلع در .مالكلا ةفص تابثإل ليلدلا اذهب ةعامجلاو ةنسلا لهأ لدتسا
 . ىلاعت قلاختلا لع ةفضلا هذه اوفن نيذدلا هلزتعملا

 00 ص (هفيرعت رظنا )001(



 :ىلاعت لاق «تاقولخملا نوكت هرمأب ذإ :ةيآلا داريإ دنع حراشلا لاق

 نيب قرفف .#© ٌتَأْلاَو ٌقْلَفَل ُهَل الأ هورتأب ٍتَكَسُم موجُدلاَو ٌَرَمَفْلاَو سْمَّشلاَو#
 ءرخآ رمأب ًاقولخم نوكي نأ مزلل ًاقولخم رمألا ناك ولف ءرمألاو قلخلا

 : مهلطاب درطو .لطاب وهو لسلستلا مزليف «ةياهن ال ام ىلإ ءرخآب رخآلاو
 حيرص كلذو ءامهريغو ةردقلاو ملعلاك ءهقولخم هتافص عيمج نوكت نأ

 يف كلذ لخديف «ءىش هتايحو ءءيش هتردقو ءىش هملع نإف ءرفكلا

 ًاولع نولوقي امع هللا ىلاعت ءنكي مل نأ دعب ًاقولخم نوكيف «"لك" مومع
 .ًاريك

 موقي مالكب ملكتم ىلاعت هللا نأ :مالكلا ةفص يف لاق يذلا نم (:197 سا

 . ؟لوقلا اذه ةروطخ امو .هيلع دري مبو (هريغب

 لوقتو «ىلاعت هللا نع مالكلا ةفص ىفنتل لوقلا اذه ةلزتعملا تلاق
 نوكي نأ حصي فيكو .هريغ ىف هللا هقلخ قولخم هنأو «نآرقلا قلخب

 نم هثدحأ ام نوكي نأ مزلل .كلذ حص ولو ؟هريغب موقي مالكب ًاملكتم

 الو «تاناويحلا يف هقلخ ام ًاضيأ كلذكو !همالك تادامجلا يف مالكلا

 ملو .# ُهَّنَأ انَقطنَأ# :دولجلا تلاق امنإو «قطنأو قطن نيب ٍلئنيح قرفي
 اروز «هريغ يف هقلخ مالك لكب ًاملكتم نوكي نأ مزلي لب ءهللا قطن :لقت
 كلذ درط كفؤ ءكلأ نع لا ىلاعت !!انايذه وأ ءارفك وأ :ابذك وأ ناك

 : يبرع نبا لاقف ةيداحتالا

 هياتعتو ةركن انيلع ءاوبن همالك دوجولا يف مالك لكو

 : ريصبلل لاقي نأ حصل .هريغب تماق ةفصب دحأ فصوي نأ حص ولو

 حصلو !هريغب ىمغلا فصو ماق دق ريصبلا نآأل .ءاريضيب : ىسعاأللو ا ىنيعا
 حئاورلاو ناولألا نم «هريغ يف اهقلخ يتلا تافصلاب ىلاعت هللا فصوي نأ
 .كلذ وحنو رصقلاو لوطلاو موعطلاو

 يف قولخم نآرقلا نإ :لاق نم ىكملا زيزعلا دبع مامإلا مزلأ فيك

 . ؟هتاقولخم نم هريغب مئاق وه وأ .هتاقولخم نم ءيش يأ
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 نأ دعب «نومأملا يدي نيب يسيرملا ًارشب يكملا زيزعلا دبع مامإلا مزلأ 62)

 .ةجحلا همزلأو «ليزنتلا صن نع جرخي ال نأ ًامزتلم هعم ملكت
 ؛هريغب ينرظانيو «ليزنتلا صنب يتبلاطم عديل «نينمؤملا ريمأ اي :رشب لاقف

 . لالح يمدف الإو ةعاسلا نآرقلا قلخب رقيو .هنع عجريو «هلوق عدي مل نإف

 . ؟كلأسأ مأ ينلأست :زيزعلا دبع لاق

 .ّيف عمطو .تنأ لأسا :رشب لاقف

 : اهئم دبال ءثالث نم ةدحاو كمزلي :هل تلقف

 .هسفن يف نآرقلا قلخ هللا نإ :لوقت نأ امإ ١

 :ةسفنو هتاذبا انفاق علك

 . ؟هريغ يف هقلخ وأ -

 .باوجلا نع داحو .اهلك ءايشألا قلخ امك هقلخ :لوقأ :لاق

 .عطقنا دقف ءأرشب عدو «ةلأسملا هذه تنأ حرشا :نومأملا لاقف

 هللا نأل .لاحم اذهف ءهسفن يف همالك قلخ :لاق نإ :زيزعلا دبع لاقف

 .اقولخم ءيش هئم نوكي الو «ةقولخملا ثداوحلل الحم نوكي ال

 مالك لك نأ سايقلاو رظنلا يف همزليف ءهريغ يف هقلخ :لاق نإو

 .همالك وهف .هريغ يف هللا هقلخ

 نم الإ مالكلا نوكي ال «لاحم اذهف «هتاذو هسفنب ًامئاق هقلخ :لاق نإو

 لقعي الو «ملاع نم الإ ملعلا الو ءديرم نم الإ ةدارإلا نوكت ال امك .ءملكتم

 نوكيا ذأ تانهجلاا هذه نما لاحتسا املق | ءهئاذب ملكتي هسفنب مئاق مالك

 .هلل ةفص هنأ ملع ءاقولخم

 ىلع # ٍءْنَن لك َنينَح ُهَّللا» :ىلاعت هلوقب ةلزتعملا تلدتسا (:١!ةةس)

 . ؟لوقلا اذه در «نآرقلا قلخب لوقلا

 4 ردت لقس ةزعبتلال : . كاعت ةلوقب مهلالدتسا امأو :حراشلا لاق ©ع)

 بجعأ نمف !!ًاقولخم نوكيف "لك" مومع يف الخاد نوكيف «ءيش نآرقلاو

 امنإو 0 هلل ةقولخم ريغ مهدنع اهلك دابعلا لاعفأ نأ كلذو «بجعلا
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 اولخدأو ."لك" مومع نم اهوجرخأف «هللا اهقلخي ال ءاهعيمج دابعلا اهقلخي
 ذإ «ةقولخملا ءايشألا نوكت هب ءهتافص نم ةفص هنأ عم ءاهمومع يف هللا مالك

 دورمأب تاركطسم عجشلاو َمَقلاَو سنّقلاو# : ىلاعت لاق "«تاقولخملا نوكت
 مزلل ًاقولخم رمألا ناك ولف ءرمألاو قلخلا نيب قرفف .* ةدكلاو كلك د

 لتسلنسلا) َْرَلْيَق ؛ةباهن الااع ىلإ رخآب "رضا رفا رقاب اف راكم 0 نأ

 ةردقلاو ملعلاك «هقولخم هتافص عيمج نوكت نأ :مهلطاب درطو .لطاب وهو

 .ءيش هتايحو «ءيش هتردقو ءيش هملع نإف .ءرفكلا حيرص كلذو ءامهريغو

 هللا ىلاعت ,نكي مل نأ دعب ًاقولخم نوكيف ."لك" مومع يف كلذ لخديف
 .اريبك 'اولع نولوقي امع

 ىيرتألا . نئارقلاب كلذ هفرعيو هس ميضوم لق ىف 1 مومعو

 .4 مهنكسم اَّلِإ ري ال أوُحَبَصأَف اَبيَر ِرْثأب ٍءْيَش ّلك ٌُرْمَدُت 59 :ىبلاعت هلوق ىلإ
 نأل كلذو .حيرلا هترمد ءيش لك مومع يف لخدت ملو ءيش مهنكاسمو

 اذكو ءريمدتلا قحتسي امو «ةداع حيرلاب ريمدتلا لبقي ءيش لك رمدت :دارملا

 ءيش لك نم دارملا .# ِوْيَم ٍلُكِح ني َتيِوُأَول :سيقلب نع ةياكح ىلاعت هلوق
 اهنأ دهدهلا ذارم:ذإ «مالكلا نئارق نم مهفي ديقلا اذهو ءكولملا هيلإ جاتحي

 اذهلو ءاهكلم رمأ هب لمكي ام ىلإ ةجاتحم ريغ ؛«كلملا رمأ يف ةلماك ةكلم

 . ةريثك نئاظن

 ينك اك: يأ 4 وقال ك خيرت .:ىلامم هلوف نيمادارس 0١
 مومعلا اذه يف لخدف «قولخم وهف «ىلاعت هللا ىوس دوجوم لكو .قولخم
 ؛هريغ تسيل هتافصو ؛ىلاعت قلاخلا مومعلا يف لخدي ملو ءامتح دابعلا لاعفأ

 هتاذل' ةفزالس هتافصو.:لامكلا تافصب فوصوملا وه ىلاعتو هناحبس هنأل
 .«ىنعملا اذه ىلإ ةراشإلا مدقت امك .هنع هتافص لاصفنا روصتي ال «ةسدقملا

 لك ُقِدَح ُهَّلأأ# :ىلاعت هلوق ناك اذإف ءمهيلع لدي هب اولدتسا ام سفن لب
 .اليلد نوكي نأ حلصي ال ءًاقولخم .«# ِءَْت

 ىلع «# ايبَرَع انف ُهَنَلَعَج اَنِإأ# :ىلاعت هلوقب ةلزتعملا لدتست
 اذه دّنَف ءهانقلخ ىأ .هانلعج :لوقتو .نآرقلا قلخب لوقلا

 'َ : ؟لوقلا
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 نم هدسفأ امف © اًيبَرَع انَءْرَو ُهَئلَعَج اَنإ# :ىلاعت هلوقب مهلالدتسا امأ
 .!لالدتسا

 هلوقك .دحاو لوعفم ىلإ ىدعتي ايا ىئعمب 0 نإف ١

 يح ٍءْيَس لك وآَمْلا َنِم اًنلعَحَو## :ىلاعت هلوقو #2 روثلاو تظل ٌلَعَجَول :ىلاعت 5 رع  ةسطب مسرع ل 2م 53 ا شرا د ها نعاس يا
 .+ .ةهب ديم نأ تيتا ضلالا يب الَعَتَو نم الف

 الو :ىلاعت لاق "قلخ" ىنعمب نكي مل نيلوعفم ىلإ ىدعت اذإو - ؟
 الَوظ : ىلاعت لاقو * اليك َمُكحِنِمع هلا ٌمُسْلَمَج َدَهَو اَهدِيكَو َدَمَب سلا اوُصُقَن
 43 َنيِضِع َناَرْمْلا اوُنَمَج َنبِدَلا# :ىلاعت لاقو 4 ْمْكِيَنَْأل ٌةصْرْع هَل أوُنَسَج
 هللا مم لعجي الو# :ىلاعت لاقو * َكِقْنع لإ ةلولغم َكَدِي َلَعْحَي الو :ىلاعت لاقو

 هرئاظنو 4 انتِ ميلا ُدبع ْمُه َنبِدْلا ٌةكيكملا العجول :ىلاعت لاقو * َرَخاَ لِ
 . # اًييَرع اثق ُهَنَلَعَج اَنِإإ# : ىلاعت هلوق اذكف «ةريثك

 يف ِنَمْيأْلا دال طنش نم ىووت# :ىلاعت هلوقب لدتسي يذلا نم (:
 . ؟قحلا حيحصلا لوقلا نايب عم :# َوَرَجَّشلا ّنِم ٍةَكَرمْلا ٍوَمقْبَ

 ةنسلا لهأ اهب لدتسيو «قولخم نآرقلا نأ ىلع اهب ةلزتعملا لدتست
 .قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا نأو «مالكلا ةفص تابثإ ىلع ةعامجلاو

 يف نميأْلا داولا ىطنم نم تئوو# :ىلاعت هلوقب ةلزتعملا لالدتسا دسفأ امو
 هعمسف «ةرجشلا يف ىلاعت هللا هقلخ مالكلا نأ ىلع .4 ََرَجَّشلا َّنِم ٍةَكَرمْلا ٍةَعَفبلا

 املفق# :لاق ىلاعت هللا نإف ءاهدعب امو ةملكلا هذه لبق امغاومعو ء!اهنم ىسوم

 ىسوم عمسف ءٍدعب نم مالكلا وه :ءادنلاو # ِنَمْيأْل داولا ىطلش نم ىوون هنت
 : أ 4 زرجشلا نم ةكرملا ةمعلا ىف# : لاق مث .«يداولا ةفاح نم ءادنلا ٌرْوِلكيلَط

 نم ديز مالك تعمس :لوقت امك «ةرجشلا دنع نم ةكرابملا ةعقبلا يف ناك ءادنلا نأ

 مالكلا ناك ولو «ملكتملا وه تيبلا نأ ال «ةياغلا ءادتبال "تيبلا نم" نوكي «تيبلا

 كثير هنا انأ تزإ يرمي » 1ةلئاقلل يه ةرجسلا تئاكت [ةرجسملا نقافرلعب
 . ؟نيملاعلا بر ريغ 4 َتييَدَصْلا ُث هَل انأ تْذِإ» :لاق لهو «تييكصلا

 ْمْيَر انآ :نوعرف لوق ناكل ءهللا ريغ نم ادب مالكلا اذه ناك ولو
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 .!هللا ريغ هلاق دق قولخم مهدنع نيمالكلا نم لك ذإ .ًاقدص # َلَكْل

 انآأ# :نوعرف نع ةياكح «ىلاعت هلوقب اومزلأ اذإ ةلزتعملا لوق ام
 مالكلا يف مكبهذم ىلع الطاب لقي مل نوعرف نأ .* َلَمأْلا يَ

 قولخم نيمالكلا نم لك ذإ .ةرحشلا يف هقلخك هللا ريغب همايقو

 . ؟هللا ريغ هلاق

 نأ :دسافلا مهلصأ ىلع نيمالكلا نيب اوقرف مهنكل ءمهل مازلإ اذه معن 6)

 اولدبو اوفرحف !!نوعرف هقلخ مالك اذهو «ةرجشلا يف هللا هقلخ مالك كاذ

 هللا ءاش نإ «دابعلا لاعفأ ةلأسم ىلع مالكلا ىتأيسو .هللا ريغ ًاقلاخ اودقتعاو

 . لاعت

 : ىلاعت هلوقب «نآرقلا قلخب لوقلا ىلع ةلزتعملا هب لدتست امم

 .هثدحأ لوسرلا نأ ىلع لدي اذهو :49) ريك لوسي ُلوَل نإ

 * هج وأ ةدع نم كلذ نع باوجلا 6ج)

 هنإ :لقي مل هنأل ءهلسرم نع غلبم هنأ فّرعم لوسرلا ركذ :ليق - ١

 . هسفن ةهج نم هأشنأ ال ءهب هلسرأ نمع هغلب هنأ ملعف «يبن وأ ِكَّلَم لوق

 6غ لمحيم ىرشألا يفو ء ليربج نيتيآلا ىدحإ ىف لوسرلاف اشو

 نأ عنتما امهدحأ هثدحأ ول ذإ . غيلبتلل ةفاضإلا نأ نيبت امهنم لك ىلإ هتفاضإف

 لوق هنإ :لوقي نأ نيب قرف الو ءرفك كقف .هاشنأ هنأ نتعس دمحم رك لعج

 ٍلزنمو بيبح ىركذ نم كبنافق
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 تاينلاب لامعألا امنإ ' :لوقي هعمس نمو ءنتدعلا ئرما رعش اذه :لاق

 : لرش يسمو ”هاوسيربلا ماك اذه ضنا هم ا

 ييدلأ موت كلدم 00 دوبعلا نحيل ( 2 يللا بر هل ذمحلا»

 ناك نإ بتعلللا هالك | 0 :لاق ل َكايإو دبعن َكاَيِإ يي

 كلذ دحأ هيلع ركنأ ولو ؟اذه نم مالك يردأ ال :لاق الإو كلذ رح

 اذهأ ؟نم مالك اذه :هل لوقي ءأرثن وأ ًامظن هريغ نم عمس نم اذهلو .هبذكل

 .؟كريغ مالك وأ كمالك

 نأ ىلع ةعبرألا بهاذملا لهأ نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ قفتا له

 . ؟قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا

 بهاذملا لهأ نم .مهلك ةنسلا لهأف ةلمجلابو :هللا همحر حراشلا لاق
 ريغ هللا مالك نآرقلا نأ ىلع نوقفتم فلخلاو فلسلا نم مهريغو ةعبرألا

 .قولخم

 دحاو ىنعم وه له هللا مالك نأ يف نورخأتملا عزانت كلذ دعب نكلو

 اذإ املكتم نكي مل نأ دعب اهب هللا ملكت تاوصأو فورح هنأ مأ تاذلاب مئاق

 . '"”ويدق مالكلا عون نأو ءءاش فيكو ءاش ىتمو ءءاش

 . ؟قولخم ريغ نآرقلا نأ اوقلطأ اذإ ةلزتعملا ضعب دارم ام

 ريغ هنأ مهدارمو «ءقولخم ريغ هنأ نآرقلا ىلع ةلزتعملا ضعب قلطي دق

 ٍفتنم ىنعملا اذه نأ بير الو ءقدصو قح وه لب .بوذكم ىرتفم قلتخم
 .نيملسملا قانا

 همالك وه وأ هللا هقلخ ًاقولخم هنوك يف وه امنإ ةلبقلا لهأ نيب عازنلاو

 ابوذكم هنوكف الإو ءاذه نع اولْيس ةنسلا لهأو ؟هتاذب ماقو هب ملكت يذلا

 . هنالطب يف ملسم هيف عزاني ال امم ىرتفم

 مل " :هلوقب حراشلا راشأ هيلإو ةمألا هذه فلس هلاق اميف قحلاو ءحوجرم لوق اذه )١(

 مل نإو ءميدق مالكلا عون نأو ءعمسي توصب هب ملكتي وهو ءءاش اذإ ًاملكتم لزي

 :"ةنسلاو:ثيدحلا ةمثأ نع: روثأسلا اذهو ءاميدق نيعملا توصلا نكي
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 باب يف .مهريغو ةلزتعملاك عدبلا لهأ دنع يقلتلا ردصم ام
 . ؟ردقلاو تافصلاو ديحوتلا ؛دئاقعلا

 .عدبلا لهأ نم مهريغو ةلزتعملا خياشم نأ كش الو :حراشلا لاق ©ع)

 الو باتك نم هوقلتي مل ردقلاو تافصلاو ديحوتلا يف مهداقتعا نأب نوفرتعم

 لقعلا نأ نومعزي امنإو «ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا ةمئأ نع الو «ةنس

 ل ةمئآلا سارع ا امنإو ع هيلع مهلد

 يس 17 روع ا 0 ناطيشلا ىقلأ نكلو 1

 .* دب َقاَنِش ىل بكل يف ذ أوفلتخا َنِذَلا َّنِإَو#

 . ؟نآرقلا يف ةفينح يبأ مامإلا دقتعم ام (:707س)

 هل .ىلاعت هلأ: هللا: همخر ىواجطلا مالك هيلع لدي يذلاو : حراشلا لاق (2)

 مالك رهاظ كلذكو .ءميدق همالك عون نأو ءءاش فيك ءاش اذإ '.امبايعيما لور

 يف هللا مالك نآرقلاو :لاق هنإف "ربكألا هقفلا " يف هذ ةفينح يبأ مامإلا

 يبنلا ىلعو ءءورقم نسلألا ىلعو .ءظوفحم بولقلا يفو .ءبوتكم فحاصملا
 ىسوم نع ةياكح نآرقلا يف هللا هركذ امو «قولخم نآرقلاب انظفلو «لزنم هي

 هلك كلذ نإف .«سيلبإو نوعرف نعو ؛مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نم هريغو

 نم هريغو ىسوم مالكو .قولخم ريغ هللا مالك .مهنع رابخإ هللا مالك
 وش ىسوم عمسو ؛ءمهمالك ال هللا مالك نارقلاو <« قولخل نيقولخملا

 .لزي مل هتافص نم وه يذلا همالكب هملك ءىسوم ملك املف :ىلاعت هللا مالك

 ءانتردقك ال ردقيو انملعك ال ملعي «نيقولخملا تافص فالخ اهلك هتافصو

 ىهتنا .انمالكك ال ملكتيو ءانتيؤرك ال ىريو

 ملك املو :ربكألا هقفلا يف ةفينح يبأ مامإلا لوق نم مهفي اذام (:8١7س
 . ؟هتافص وه يذلا همالكب هملك ءىسوم

 نماوق يذلا همالكب هملك ىسوم ملك املو :هلوقف : حراشلا لاق 6ع)

 ادبأو ًالزأ لازي الو لزي مل هنأ ال .هملك ءاج نيح هنأ هنم ملعي . ةتامص
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 م ديوب را وتواجد +

 وبأ لاق امك ءءاوهلا يف توصلا هللا قلخي امنإو .عمسُي نأ روصتي ال سفنلاب

 . هريغو يديرتاملا روصنم

 . ؟لزي مل هتافص نم وه يذلا همالكب هملك :هلوقب مامإلا در نم ىلع ا

 . املكتم نكي مل نأ دعب مالكلا فصو هل ثدح هنإ :لوقي نم ىلع در اذه (ج)

 ؛مالكلا ةلأسم يف لطابب هطلختو قحلا نم ائيش قرفلا ضعب لوقت 7٠١:( س)

 . ؟كلذ نم ىَنَسلا فقوم امف

 هنأ ىلع لدي امم ةلزتعملا هب جتحت ام لكف :ةلمجلابو :حراشلا لاق 62)

 :ءىش دعب ائيش ملكتي هنأو ءءاش اذإ ملكتي هنأو .«هتردقو هتئيشمب قلعتم مالك

 . هلوبق بجي قح وهف
 ال ةفض تارا "يقال مئاق هللا مالك نإ :لوقي نم هب لوقي امو

 بجيف «هب لوقلاو هلوبق بجي قح وهف «ءفوصوملاب الإ موقت ال ةفصلاو

 عرشلا هدري امع لودعلاو «باوصلا نم نيتفئاطلا نم لك لوق يف امب ذخألا

 امهنم لك لوق نم لقعلاو

 نوكت نأ مزلي :هلل مالكلا ةفص تبثأ نمل لاق نم ىلع درُي فيك (:١١5س

 . ؟هب تماق ثداوحلا

 .هب تماق ثداوحلا نوكت نأ مزلي :انل اولاق اذإ 62)

 هب ىنعملا اذهب ثداوحلا مايق مكلبق ركنأ نمو «لمجم لوقلا اذه :انلق

 اضيأ ةمثآلا نضوشضنو "كلذ حمض ةنسلاو نآرقلا ١ ضصوتقنو ب ؟ةنئألا نم قلاعت

 ..لقعلا جير“ حم
 ىدانو لاق هللا نأ مهوربخأو «سانلا اوبطاخ نيذلا لسرلا نأ كش الو

 يذلا لب ءهنع ةلصفنم تاقولخم هذه نأ مهومهفُي مل ءلوقيو ىجانو

 .ةيديرتاملاو ةرعاشألاو .ةيبالكلا لوق اذه )١(
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 هنأو «هريغب ال هب مئاق مالكلاو .ملكت يذلا وه هسفن هللا نأ :هايإ مهومهفأ

 : كفإلا ثيدح ىف اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق امك .هلاقو هب ملكت يذلا وه

 ناك ولو ." ىلتي يحوب َيف هللا ملكتي نأ نم رقحأ ناك يسفن يف ينأشلو"
 تقو نع نايبلا ريخأت ذإ .«هنايب .بجول ءةهموهفم كاللخ هلك كلذ ند دارملا

 .زوجي ال ةجاحلا

 امنإو مالكلاو لوقلا هب موقي ال ملكتم لئاق لقع الو ةغل يف فرعي الو

 اوتبثي الف هيبشتلا نم ارذح كلذ نم اورف مهنأ اومعز نإو «هريغب مالكلا ماق

 ءانملكتك ال ملكتيو :انلق .انملعك ال ملعي :اولاق اذإ مهنإف ءهريغ ةفص

 هب موقت ال يح وأ «ةردقلا هب موقت ال رداق لقعي لهو .تافصلا رئاس كلذكو
 1 ؟ ةاحلا

 تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ " :ِةلَك يبنلا لوقب لدتسا يذلا نم
 . ؟هب لدتسا مالعو 1 رجاف الو رب نهزواجي ال يتلا

 دوعأ "7:28 ةلوق وهو ليلذلا اذهب ةغامجلاو ةنسللا زغأ لدتا

 مالكلا ةفص تابثإ ىلع " رجاف الو رب نهزواجي ال يتلا تاماتلا هللا تاملكب

 ذوعأ " لَك هلوقك اذه لب !قولخمب ذاع ِكَي هنإ :لقاع لوقي لهف ىلاعت هلل

 هللا ةرعلا ةرعأ " :ةلوقكر " كتيرقع نهم كتافاتسيو اكلطغخم 5 كافرب

 نم .لانقتا نأ :كعبلظع "ةرفاوب " :ةنلوقكو .." رئاخأو دجأ ام ارش 4 هتردقو

 يف ةطوسبم يناعملا هذهو «ىلاعت هللا تافص نم هذه لك ." انتحت

 . ةراشإ انه اهيلإ ريشأ امنإو ءاهعضاوم

 مامإلا در اذامبو ءهللا مالك يف ةيفنحلا يرخأتم نم ريثك لوق ام
 . ؟مهلوق حراشلا

 ددعتلاو ءدحاو ىنعم هنأ ىلع ةيفنحلا يرخأتم نم ريثكو :حراشلا لاق 62)

 هلغو (لولدقلا يف ال تالالدلا يف «لضاح ضعبعلاو ورجتلاو رثكتلار

 ربع نإف ءاهب هيدأتو ءهيلع اهتلالدل " هللا مالك " تيمسو ءةقولخم تارابعلا
 . مالكلا ال تارابعلا تفلتخاف «ةاروت وهف ةيربعلاب ربع نإو .نارق وهف ةيبرعلاب

 .ازاجم هللا مالك ترابعلا هذه ىمستو :اولاق
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 وه # نزلا اونرفَت الو :هلوق ىنعم نأ همزال نإف ءدساف مالك اذهو

 مك قدوم اضم 5 تيديمصاو : 7
 املكو <03 ّبَكَو يبل اىإ ادي تيَت# : ىتعم وه نضاللخالا هروس ىنعمو

 .فلسلا مالكل فلاخم هنأ ملعو هداسف هل نيبت «لوقلا اذه ناسنإلا لمأت

 ال هللا مالكو ءةقيقح هللا مالك نم روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا نأ قحلاو

 لاق - كلاذك كادي الو « ءاش فيك ءاش اذإ ءاش امب ملكتي لزي مل هنإف . ىهانتي

 3و قب تقلا دقن نأ 03 1 هينا قوش ةققما رتل نلا ى لثا :١ يلاغ
 ريع ساس و 04 سرس هع 2 ا خا . ك2دحو يدر ها حو
 ٌُرَحَبْلاَو سلق رجس نم ِضْياأْلا ىف امّنَأ وَلَول : ىلاعت لاقو 3:(4) اندم ولي اج

 مرح امل «هللا مالك وه سيلو ؛هللا مالك نع ةرابع فحصملا يف ام ناك ولو

 امل هللا مالك سيل ئراقلا هّؤرقي ام ناك ولو 6 ةيسه ثدحيملاو بتنئجلا ىلع

 . نآرقلا ةءارف فبنجلا ىلع مرح

 يف ظوفحم هللا مالك :"ربكألا هقفلا" يف ةفينح وبأ مامإلا لاق

 . ؟لوقلا اذه نيب . فحاصملا ىف بوتكم «نسلآلاب ءورقم .رودصلا

 .ةقيقح اهلك عضاوملا هذه يف وه معن (2)

 . يقيقح ىنعم هنم مهف ؛هللا مالك فحصملا يف بوتكملا :ليق اذإو

 ةموهفملا ةيفرظلا ريغ هيف ةيفرظلا تناك .؛فحصملا ىف دادملا :ليق اذإو

 كلذ وحينو ؛« ىسيعو دمحم هيفو «ضرألاو تاوامسلا هيف : لئاقلا لوق نم

 هذهو ؛ةتاكلا نالف طخ هيف :لئاقلا لوق ىنعمل نارياغم ناينعملا ناذهو

 قورفلل هبتني مل نمو . هللا مالك هيف : لئاقلا لوق ىنعمل ةرياغم ةثالثلا يناعملا

 . باوصلل دتهي ملو « لض ,يناعملا هذه نيب

 لوق وه يذلا ءورقملاو .«ئراقلا لعف يه ىتلا ةءارقلا نيب قرفلا كلذكو

 : ًابوتكم ةقرو يف دجو ًاناسنإ نأ ولو ءأضيأ لاض وهف هل دتهي مل نمو «يرابلا

 لييط تح يللا ومس [جم ع وحل ىرككاالا

506 



 الف مالك اذهو .«ةقيقح ديبل مالك اذه :لاقل فورعم بتاك طخ نم

 ةقيقحلا هذه هبتشت الو «ةقيقح ربح اذهو .«ةقيقح ءىش لك اذهو «ةقيقح

 ش . ىرخألاب

 غلبملا نم 10007 عمسي ام يه :ةيجراخلا ىلاعت هللا مالك ةقيقحو

 مولعم هل عومسم هللا مالكف ءهظفحو هملع .عماسلا هعمس اذإف ءهنع

 هل بوتكم وهف هبتك نإف ءولتم هل ءورقم وهف «عماسلا لاق اذإف ءظوفحم

 .اهلك هوجولا هذه يف ةقيقح وهو ءموسرم

 قر يف هنوك نيبو .نيلوألا ربز يف نآرقلا نوك نيب قرفلا ام
 . ؟كئلوأ ىلع لزنأ هنأ اذه ينعي له .نونكم باتك يف وأ ءروشنم

 فحصملا نيبو هنيب سيل هنإف مالكلا امأو :هللا همحر حراشلا لاق

 يف هنوك نيب قرفلاو «ناسل الو نهذ ةطساو الب بتكي يذلا وه لب ءةطساو

 . حضاو :نونكم باتك يف وأ ءروشنم قر يف هنوك نيبو «نيلوألا ربز

 هفصوو هركذ : يأ 4 َنيِلَوُأْل ربز ىقل َمَنِإو## :نآرقلا نع هلوقف

 ؛الصأ هريغ :نلغا هلزني ملو ءدمحم ىلع هللا ؛هلزنأ نآرقلا ذإ ءهنعا رابغالاو
 " نأل «قّرلا يف الو ءفحصملا يف لقي ملو "ربزلا يف" :لاق اذهلو
 ىف منو :هلوقف .عمجلاو ةباتكلا :وه ب ل ١ 7 "ل عمج "لا

 نيبي ام هقاقتشاو ظفللا سفن يفف «نيلوألا روبزم :يأ ..40)) لوألا ري
 لثم اذهو :«ىسبللا نم هصولخو نآرقلا نايب لامك نيبيو. «داردلا .دككلا

 ٍِقَر يف :هلوق فالخب هركذ يأ # ْمُهَدنِع اًبونَكَم ٌمَتوُدَي ىَِلا# :هلوق
 فرظلا يف لماعلا نأل «ٍنوثكُت بتك# وأ 4 ٍرظوُفَحَت جْولا وأ 42 روش
 وحنو لوصحلاو رارقتسالاو نوكلا لثم ةماعلا لاعغفألا نم نوكي نأ امإ

 : فر يف وأ ءباتك يف بوتكم :ردقُي وأ ءكلذ

 مالكلا هب داريو ركذي ةراتو «ةباتكلا لحم هب داريو ركذي ةرات : باتكلاو

 نايعألا ةباتكو «باتكلا يف مالكلا ةباتك نيب قيرفتلا بجيو «بوتكملا

 ناسنإلا ربدت املكو ءاهركذ بتكي امنإ كلت نإف ءهيف جراخلا يف ةدوجوملا

 . قرفلا هل حضو «ىنعملا اذه
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 وأ .عماسلا هعمسي امدنع ؛ةيجراخلا ىلاعت هللا مالك ةقيقح ام

 . ؟بتاكلا هبتكي وأ .ئراقلا هؤرقي

 ءهنع غلبملا نم وأ «هنم عمسُي ام يه :ةيجراخلا ىلاعت هللا مالك ةقيقح (ج)

 اذإف .ظوفحم مولعم هل عومسم هللا مالكف ءهظفحو هملع «عماسلا هعمس اذإف

 وهو .موسرم هل بوتكم وهف هبتك نإف ءولتم هل ءورقم وهف «عماسلا لاق

 نأ زوجي الف ءهيفن حصي زاجملاو «هيفن حصي ال ءاهلك هوجولا هذه يف ةقيقح

 لاق دقو «هللا مالك ئراقلا أرق ام :الو ءهللا مالك فحصملا ىف. نيل لاقي

 ال وهو 4 لَ ملك َمَمْسَي َّقَح هَل َدَراَجَتْساأ نكرم نيب دَحَأ ْنِإَوط :ىلاعت
 .هللا نع هغلبم نع هعمسي امنإو «هللا نم هللا مالك عمسي

 هللا مالك نع ةرابع عومسملا نإ :لاق نم لوق داسف ىلع لدت ةيآلاو

 ىتح لقي ملو 4 لأ ملك َمَمْسَي ٌَّقَح# :لاق ىلاعت هنإف ؛هللا مالك وه سيلو
 .ةقيقحلا لصألاو ءهللا مالك نع ةرابع وه ام عمسي

 ةياكح وأ «هللا مالك نع ةرابع فحاصملا يف بوتكملا نإ :لاق نمو

 قمألا :كفلسوءةنسلاو  تاتكلا ىفلاخ دقق :ةللا مالك اهيف سيلو ء«هللا مالك

 .الذانخ كلذبا نكي

 57" لدن اهتم"! هللا مالك نع هلوقب يواحطلا در نم ىلع (:؟32س)

 هعامس روصتي ال دحاو ىنعم هنإ :لاق نم ىلع اذه هلوقب يواحطلا در 62)

 ةرابع وه امنإو هللا مالك سيل بوتكملا ءورقملا لزنملا عومسملا نأو «هنم

 نم هريغ لاق كلذكو .ادب هنم هللا مالك :لوقي هللا همحر يواحطلا نإف ءهنع

 .دوعي هيلإو ادب هنم نولوقيو .فلسلا

 :نولوقي اوناك مهريغو ةلزتعملا نم ةيمهجلا نأل ءادب هنم :اولاق امنإو

 هنم" :فلسلا لاقف «لحملا كلذ نم مالكلا ادبف ءلحم يف مالكلا قلخ هنإ

 لاق امك «تاقولخملا ضعب نم ال ءادب هنمف .هب ملكتملا وه :يأ " ادب

 4 قم ّلْوَْلا َّنَح نكلو» 42 كفل ٍريِرَمْلا هلأ ني ٍبتكلا ُلِيِرنَتال : ىلاعت
 نبع 2# 0 010 3

 .* قلاب كلير نم نسَدَمْلا حور ملْزَن لقإ#

 .؟ هوعي هيلو. " :قآرقلا: ىفي فلسلا لوق ىتعمأ ام
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 الف .فحاصملاو رودصلا نم عفري هنأ .دوعي هيلإو تفلسل ا لوق ىنعم (ج)

 00 راثآ ةدع ىف كلذ ءاج امك .فحاصملا ىف الو ةيآ كرولا

 . ؟" ةيفيك الب " :هللا نم ادب هنأو نآرقلا يف يواحطلا لاق مل

 هب هملكت ةيفيك فرعت ال :يأ " ةيفيك الب " :هللا همحري يواحطلا لوق
 . زاجملاب سيل الوق

 . ؟" ايحو هلوسر ىلع هلزنأو " :يواحطلا مامإلا لوق ىنعم ام

 :هللا نم ليربج ُكّلَملا هعمسف ءكّلَملا ناسل ىلع هيلإ هلزنأ :يأ 6©)
 ةايرقو# ١ ىلاعت لاق اعلا ىلع ا :كلملا نم للك دنحم لوسولا ةعمشو

 قرأ هب درت :ىلاعت لاقو :4(آ3 البز ُهَنلرَزَو كَم َلَع سلا لع مارق هد
 كلذ يفو 409 نم ٍيَرَع ٍناَسلِي 2 نيزلا نس سَ كِل ّص 9 نيل

 . ىلاعت هلل ولعلا ةفص تابثإ

 هللا نم نآرقلا لازنإو :ىلاعت هلل ولعلا ةفص يفني نم جتحي (:١71س
 ءرطملا لازنإ ريظن نآرقلا لازنإ نأ تايآلا نم ريثك يف .ىلعلا

 فيكف .ماعنألا نم جاوزأ ةينامث لازنإو .ديدحلا لازنإو

 . ؟تاوجللا

 در 9 م١2 : دانت لاق دلل هنادمأ رعت فن نا

 زيزعلا هللا نم بتكلا ليت :ىلاعت لاقو 4 ©( رباع ريل لأ يلجأ

 نيرا" : ىلاعت لاقو 6 ) محلا نحل نم ٌلِبِزنَتا# :ىلاعت لاقو 402 ري

 © َيِدُم اك اني وكم ركب ى هتلر آَنإٍ .ىلام لاف
 :ىلاعت لاقو 4( نلت ا نإ اينو نيت 03 ريع لل

 لالفو 4 ينس ثق نإ هني انتي ىدتأ رم هلأ نعني بنكي اناخ)

 سردي " ْ:ِةِي هللا لوسر لاق :لاق ءناميلا نب ةفيذح نع هدنسب هجام نبا ىور )١(.

 فو كس دو ةاللص الو مايص ام ىردي ال ىتح «بوثلا يشو سردي امك مالسإلا

 "با دنع نشرألا ىف: قبب الغ .ءةليل ىف 388 هللا تانج ىلع ىاشيلو :ةشح

 . ىبهذلا هقفاوو مكاحلا هلاق «تاقث هلاجرو حيحص هدانسإو « ثيدحلا
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 .ىلاغت لاعز 4 قليب هنآ هي ليغ هنأ تلي يعقل هونت نقاط نال
 .# ىلا َتلْيَر نم سُدَمْل حور ملّزَن لق

 نس لزَنأ»# -: نلاعت لاق ءامسلا نع لزتم ةنابرديقم ,طملا لارتلو 3
 «نزملا ْنم كرت هنأ را ناكم ىف ءاج دقو ىولعلا ءامسلاو 5 م هاك

 . تارصعملا رع لزنم هنأ :رخآ ناكم ىفو «باحسلا نزملاو

 اذهب لازنإلا اذه هبتشي فيكف ءٌقلطم ماعنألاو ديدحلا لازنإو * 

 يف يتلا نداعملا نم نوكي امنإ ديدحلاف !؟لازنإلا اذهب لازنإلا اذهو «لازنإلا

 ناك .ىلعأ هندعت ناك اهلك هنإ :ليق دقوا« نضرألا ئلع ابلاغ ردو :لاكللا

 اهبالصأ نم ءاملا روكذلا لازنإ مزلتسملا دلاوتلاب قلخت ماعنألاو «دوجأ ةديلدجح

 نوطب نم لزنت ةنجألا مث «لزني ملو لزنأ :لاقي اذهلو «ثانإلا ماحرأ ىلإ

 دنع اهثانإ اهلوحف ولعت ماعنألا نأ مولعملا نمو ءضرألا هجو ىلإ تاهمألا

 ةدالولا دنع اهدلو يقلتو «ىثلالا محر ىلإ اولغ نم لجفلا ءام كزتيو ءظرلا

 < ينشالا_ َنَي ركل لزنأو# >ىلاعت هلوق ليعتيف اذع ىلعو « لس ىلإ ىلع وب

 . نيهجو

 .نسحلا نايبلا "* ني" نورك نأ ءايعبخأ

 يف َنالمَثْحُي ناهجولا ناذهو «ةياغلا ءادتبال " نم" نوكت نأ :ىناثلا

 .4 اًبوْرَأ نمتألا َنَو اًودأ كش ْنَي دك َلَعَجل :هلوق
 كلذ ىلع نونمؤملا هقدصو 1 : هلوقب ىرواحطلاراشأ ع ىبش ىأ ىلإ

 : يأ «هلازنإو روكذملا هجولا ىلع هب ملكتلا نم هركذ ام ىلإ ةراشإلا

 اذه نأو .حلاصلا فلسلا مهو .«ناسحإب مهل نيعباتلاو «ةباحصلا لوق اذه

 .قدصو قح

 ىلع ىلاعت هللا مالك هنأ اونقيأو " :هلوقب ىواحطلا در نم ىلع

 . ؟" ةيربلا مالكك قولخمب سيل ةقيقحلا

 . رهاظ لوقلا اذهب مهريغو ةلزتعملا ىلع هدر (6ج)
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 ؟''هللا تاذب ماق دحاو ىنعم هنإ :لاق نم ىلع در «ةقيقحلاب هلوق يفو

 مالكلا هب ماق نمل لاقي ال هنأل «يناسفنلا مالكلا وه امنإو ءهنم عمسُي مل

 سرخألا نوكي نأ مزلل الإو «ةقيقح ٌمالك اذه نإ :هب ملكتي ملو يناسفنلا

 الو «نآرقلا وه قالطإلا دنع فحصملا يف يذلا نوكي نأ مزلو ءاملكتم
 ىلإ نيرخا راشأا وا ابك للا مالك يه تسيل هنع ةرابع نكلو .هللا مالك

 ىبعتملا نع هيرابص“ضعتخلا "كلذ تعكف «هدوضتتا اهب ملهذ:ةرالشإب لس
 كلذ نع صخقتلا كلذ ةوابع وه :توتكملاف «سرخألا كلذ هيلإ هاحوأ يذلا

 م ىلاعت .هليلا ناكا نإ و.« هتولوقي امل ةقياطملا ةباغ قباظم لقنلا انهو: ندحلا
 ملو .هسفنب امئاق ىنعم هنم مهف كلَملا نأ مهدنع نكل "س رخآ " دحأ ىمسي

 يذلا وهف ءهنع ربع مث ءادرجم ىنعم مهف لب ءًاتوص الو أفرح هنم عمسي

 ءاوهلاك ماسجألا ضعب يف قلخ هللا نأ وأ .يبرعلا هفيلأتو نآرقلا مظن ثدحأ

 . ةرابعلا هذه َكلَملا نود وه يذلا

 .تاذلاب ًامئاق ًادحاو ئنعم هللا مالك نأ :ةرعاشألا لوق انل حضو
 . ؟مهلوق داسف نيب مث

 وه امنإو ءهنم عمسُي مل هللا تاذب ماق ىنعم هنإ نآرقلا نع مهلوق (2)

 :هب ملكتي ملو يناسفنلا مالكلا هب ماق نمل لاقي ال هنأل «يناسفنلا مالكلا

 نوكي نأ مزلو ءاملكتم سرخألا نوكي نأ مزلل الإو .ةقيقح ٌمالك اذه نإ
 ةرابع نكلو «هللا مالك الو «نآرقلا وه قالطإلا دنع فحصملا يف يذلا

 اهب مهف ةراشإب صخش ىلإ سرخأ راشأ ول امك ءهللا مالك يه تسيل هنع
 كلذ هيلإ هاحوأ يذلا ىنعملا نع هترابع صخشلا كلذ بتكف .هدوصقم

 اذهو .« عملا كلذ نع ىضخشلا كلذ ةرابهاوه :توعكشلاف نى رخالا
 دحأ ىمسي ال ىلاعت هللا ناك نإو «هنولوقي امل ةقباطملا ةياغ قباطم لثملا

 ها : سي اهلاق | ينعم هدم مهف َكْلَملا نأ مهدنع نكل 00

 يذلا وهف ءهنع ربع مث ادرجتم ىدعم مهف. لي ءاتوص الو افرح هلم
 ماسجألا ضعب يف قلخ هللا نأ وأ .يبرعلا هفيلأتو نآرقلا مظن ثدحأ

 .ةيليرتاهلاو ةيرعشألا لوق اذه )1١(
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 .ةرابعلا هذه ِكَّلَّملا نود وه يذلا ءاوهلاك

 عيمج دالك ىسوم عمس له :دحاو ىنعم هنأ :لاقادمل لاقيو >1

 . ؟ةهضعب وأ ىنفملا

 . رهاظ اذه داسفو !هللا مالك عيمج عمس هنأ معز دقف هلك هعمس :لاق نإف

 وأ هللا هملك نم لك كلذكو : فكي لاك دقن بكقعب : لاق نإو

 . همالك نم ائيش هيلإ لزنأ
 : سهل لاق دامنو © ةكيزك ألا ب ةوج قي: نام ناطور

 .؟هضعب وأ همالك عيمج اذه له :كلذ لاثمأو * َمَدآِل أوُدُجَسأ©

 .ةرباكم اذهف ءهعيمج هنإ :لاق نإف

 ىنعم هنأ لوك كلذب لطيف :هددعتبا فرعا كقف ع ةقعت لاق نإو

 .برلاب مئاق دحاو

 . ؟قالطألا دنع لوقلاو مالكلا ىمسم يف سانلا بهاذم ام

 :لاوقأ ةعبرأ :قالطإلا دنع لوقلاو مالكلا ىمسم يف سانلل 6ج)

 لواتتيا امك :ءاعيمتج ىتعملاو ظفللا :لوانتي هنأ !بقلسلا لوق اهدحأ ١"

 .ًاعم ندبلاو حورلل ناسنإلا ظفل

 .ءطقف ظفلل مسا هنأ ءمهريغو ةلزتعملا نم ةعامج لوق :يناملا

 . ةلهمس لولدم وه لب < ةأمسم ءزج تبل ىنعملاو

 ظفللا ىلع هقالطإو ءطقف ىنعملل مسا هنأ «ةيبالكلا لوق :ثلاثلا * 

 يلف لاو هلذلا هنادي

 ظفللا نيب كرتشم هنأ : ةيبالكلا نم نيرخأتملا ضعب لوق :عيارلا 4

 .نييمدالا مالك يف ةقيقح ءهللا ءالك يف زاجم هنأ : ثلاث لوق ةيبالكللو ىنعملاو

 : رعاشلا لوقب لدتسي يذلا نم

 اليل داوتنلا نين نايك لسع <: كوتنإ و هوانا يدفسل مالنا نإ

 : ؟لالدتسالا "اذه داسفو تفاهت نيب مث ؟هب لدتسا مالعو
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 ىنعم مالكلا نأ اومعز نمم مهريغو ةرعاشألا لوقلا اذهب لدتست © ع)
 .دساف لوق اذهو ء.دحاو

 !دحاو ربخ اذه :اولاقل نيحيحصلا ىف ثيدحب لدتسم لدتسا ولو ١-

 اذهو فيكف «هب لمعلاو لوبقلاب هيقلتو. هقيدصت: ىلع:ءاملعلا قفتا امس نركز
 .!؟هناويد يف وه سيلو «لطخألا ىلإ بوسنم عونصم هنإ :ليق دق تيبلا

 عملا ىلإ. برقا اذهو١ .فاؤغلا ىفل نابثلا نإ :لاق امنإ : ليقود 9

 نقب اوليخ ادق ئراصنلا نإف تب لالدتبنألا وجي لذ هع هلكس يللا
 ترها عيتاو هللا ةملك سنن ةلكقظ  ىسيع نأ ارييعزو مالكا كحل
 ليغ دق نئارست كرقب ليتنتقأ .!نيابثا خم عي دلالا نم يع يل !سرشالا
 ةغل يف مالكلا ىنعم نم ملعي ام كرتيو «مالكلا ىنعم ىلع مالكلا ىنعم يف
 1 ترعلا

 :ًاملكتم ىمسي سرخألا نأ همزال ذإ ء.حيحص ريغ هانعمف :اضيأو - '"
 كلذ قلع مالكلاو: .هننم ممسي علو, ودب قطني مل نإو مهبلي مالكلا لينل
 .هعضوم يف طوسبم

 نيبو «توسانلاو توهاللا يف ىراصنلا لوق نيب هبشلا هجو ام
 نكحبال هللا تاذب مئاقلا- ىتعملا:ىه هللا مالك نإ :لاق"نم لوق 5١

 . ؟هعامس

 يوق هبنش هل لوقلا اذه نأ :وهو «بيجنَع ىنعم انهو: :حراشلا لاق 62)
 وه هللا مالك :نولوقي مهنإف !توسانلاو توهاللاب نيلئاقلا ىراصنلا لوقب

 عومسملا مظنلا امنإو ء«هعامس نكمي ال يذلا هللا تاذب مئاقلا ىنعملا
 توسانلاب توهاللا جازتما هبشي قولخملا مظنلاب ميدقلا ىنعملا ماهفإف .قولخم
 . 85202 ىسيع يف ىراصنلا هتلاق يذلا

 , جا انآ ةلقلا اذه ىلإ ركنا

 ةيعرش ةلدأب «سفنلاب مئاقلا ىنعملا وه مالكلا نأب لاق نم ىلع در
 ..؟ةنسلا "وم

 : للك هلوق سفنلاب مئاقلا ىنعملا وه مالكلا نأب :لاق نم. لوق دري (©)

 نفي



 ١ " سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصيال هذه انتالص نإ "" .

 ال نأ كدحأ انعم نإ هءاشيءام مرمأ فا تسحوللا نإ" لانو

 ةالصلا يف ملكت اذإ يلصملا نأ ىلع ءاملعلا قفتاو ." ةالصلا يف اوملكت

 بلقلاب موقي ام نأ ىلع مهلك اوقفتاو ءهتالص تلطب ءاهتحلصم ريغل ًادماع

 «كلذب ملكتلا اهلطبي امنإو «ةالصلا لطبُي ال ءبلطو ةيويند رومأب قيدصت نم
 .مالكب سيل اذه نأ ىلع نيملسملا قافتا ملعف

 زواحف هللا نإ 5 نو هنأ لَك يبنلا نع نيحيحصلا يفف ًاضيأو - “

 هللا نأ ربخأ دقف ." هب لمعت وأ هب ملكتت مل ام اهسفنأ هب تثدح امع ىتمأل

 «مالكلا نيبو سفنلا ثيدح نيب قرفف «ملكتت نأ الإ سفنلا ثيدح نع افع
 فافتاب «ناسللا هب قطني ىتح :دارملاو ءهب ملكتي ىتح هب ذخاؤي ال هنأ ربخأو

 ةغلب انبطاخ امنإ عراشلا نأل «ةغللا يف مالكلا وه اذه نأ ملعف «ءاملعلا

 :هيسرعلا

 نوذخاؤمل انإو «لوسر اي :لاق هيض اذاعم نأ :ندسلا ىفف ًاضيأو 4

 دئاضتح الإ: منهرخ اتم قلع راثلا يف. نئانلا بكي لهو " :لاقف ؟هي هلكتناامب

 ا يهتملا

 امو " مالكلا " و "لؤقلا " ظفلقف «ناسللاب وه امنإ مالكلا نأ نيبف

 نارقلا يف فرعي امنإ «لعاف مساو رخو عراضمو ضام لعف نم امهنم فرصت

 . ىنعمو أظفل ناك اذإ برعلا مالك رئاسو ةنسلاو

 .؟مالكلا ىمسم يف :عازنلا لصح ىتم (:؟؟ةس)
 .ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا نيب عازن "مالكلا "' ىمسم يف نكي مل 6ج)

 . رشتنا مث «عدبلا لهأ ءاملع نم نيرخأتملا نيب عازنلا لصح امنإو

 قلخب لاق دقف .هسفنب ٌمئاق دحاو ئنعم هللا مالك نأ معز نم (:*:س)

 . ؟ىنعملا اذه حضوأ !رعشي ال وهو نآرقلا

 دحاو ىنعم هللا مالك نإ :لاق نم نأ كش الو :هللا همحر حراشلا لاق 6ج)

 ةياكح ئراقلا نم عومسملا بوتكملا ظوفحملا ولتملا نأو «ىلاعت هسفنب مئاق

 ءرعشي ال وهو ىنعملا يف نارقلا قلخب لاق دقف ,ءقولخم وهو هللا مالك
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 اذه نقم اوأي نأ وع نيلاَوا شالا تَعَسسَعَل نإ لث# :لوقي ىلاعت هللا نإف
 1 رو ناهيك ل 4# ىلثمب نوي ال ِنرعْل

 ؛عومشملا ولتملا اذه: ىلإ يه امنإ ةراشألا نأ كش.الو ؟عومسملاولتعلا اذه
 .عومسم الو ولتم الو لزنم الو «هيلإ راشم ريغ هللا تاذ يف ام ذإ

 يف ام لثمب نوتأي ال :لوقي هناحبس هارتفأ .# دِلْئِِب َنوْنأي الإ :هلوقو
 ىلإ ةليح اال كبك يرابلا سفن يف امو «هوفرعي ملو هوعمسي مل امم يسفن

 . هيلع فوقولا ىلإ الو ءهيلإ لوصولا

 وه هللا مالك نإ :لاق نم لوق لاطبإ ىلع نآرقلا نم اليلد تاه (:7*١س)

 ؟. .برلا سفنب مئاق دحاو ىنعم

 اَدَه ٍلْثمي أونأي نأ ع نِجْلاَو شالا ِتعَمَتْجأ ِنَْل لُث# :ىلاعت هلوق ليلدلا 6©)
 ىلإ قأ ةسفن ىف ام ىلإ ريشي ىلاعتو هناحبس هارتفأ «# ءيِلْثِمِب نوني ل نادل

 .عومسملا ولتملا اذه ىلإ يه امنإ ةراشألا نأ كش الو ؟عومسملا ولتملا اذه

 .عومسم الو ولتم الو لزنم الو .هيلإ راشم ريغ هللا تاذ يف ام ذإ

 يف ام لثمب نوتأي ال :لوقي هناحبس هارتفأ «# لَن َنوأَي الا :هلوقو
 ىلإ ةليح ال كيك يرابلا سفن يف امو «هوفرعي ملو هوعمسي مل امم يسفن
 . هيلع فوقولا ىلإ الو ءهيلإ لوصولا

 ولتملا وهو هترابعو هسفن يف ام ةياكح ىلإ راشأ امنإ :اولاق نإف
 نأب لوقلا حيرص اذهف الق هئاذ ىلإ ريشي نأ امأف ءعومسملا بوتكملا

 هلثم ئشلا ةياكح نإف «ةلزتعملا نم رفكأ كلذ يف مه لب .قولخم نارقلا

 ةوالتلا هذه تناك ولو ءةيكحم ىلاعت هللا تافص نأب حيرصت اذهو ءههبشو

 ىلاتلا نوكيو !؟مهزجع نيأف ءهللا مالك لثمب وتأ دق سانلا ناكل ةياكح

 سيلو «فرحو توصب سيل ام فرحو توصب ىكح دق  مهمعز ىف
 :ىلاعت لاق .ةرهطم فحص يف «ةرطسم تايآو «ةرّوسم ارو الإ نآرقلا

 وي دوب + تانَدَي تيا وه لبو تيرم فلخو روس ٍرشعب أونأَم#

 | َوَبَرَم نم نا 4( نوط الإ آَتنِلَ دحخي اَبَو هلا أنو
 م من0

 رواجا جالا اوس يبالون .* 99 َنرَهْطُم قف
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 .فرح مالو «ءفرح فلأ نكلو .ءفرح ملآ لوقأ ال ىنإ امأ " :ِةِلَي لاق

 نسلا نما عومسملا نيظفاحلا رودص ىف ظوفحملا د 5 فرح مك

 ..نيلاتلا

 . ؟ةيبرعلا ريغب ةالصلا يف نآرقلا أرق نم مكح ام

 يف أرق نم نأ :هللا همحر ةفينح يبأ ىلإ بسني امو :حراشلا لاق
 ةردقلا عم ةءارقلا روج ال :لاقو (ءةئنع عجر لدقف هأزجأ ةيسرافلاب ةداصلا

 .ةيبرعلا ريغب

 اقيدنز وأ «ىواديف ًانونجم نوكي نأ امإف «ةيبرعلا ريغب أرق ول :اولاقو
 .هانعمو همظنب لصح زاجعإلاو «ةغللا هذهب هب ملكت هللا نآل ١ لتقيف

 دقف ءرشبلا مالك هنإ :لاقو ءهعمس نمو " :يواحطلا 0 "سر
 ِ؟

 مالك هنإ :لاق لب ءهللا ءالك نآرقلا نأ ركنأ نم ريفكت يف كش ال 62
 مث «هللا مالم تارا نإ اناا ءارشب را ناك اكلت ءقلشلا هه ةريغرأ نيحم

 م رش 07 لإ ده نإ :لاق نم لوق قفاو دقف ءفّرحو لو

 لوق دنع هيلع مالكلا يتأيسو «ناطيشلا مهلزتسا نيذلا كئلوأو ءرفك هب ام

 هللا ءاش نإ " هلحتسي مل ام بنذب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رفكن الو " :خيشلا

 لاحت

 0 رشبلا لوق هنكي الو" : نارقلا نع يواحطلا مامإلا لاق مل 4”117 س

 اًثيِدَح هنأ نم ٌقَدَصَأ نمو ' قلاعت لاق «قدصأو مييصفأو فرشأ هنأل

 3 ال ِناَمْرَفْل اذنه لثيَب أون نأ حل ُنِحْلَأو نسإلا .تعمسعا نب لق# : ىلاعت لاقو

 أونُأَم لْق# :ىلاعت لاقؤ * ءولَتُم ٍرّوْس ٍرْشَمِب اونَأَم لق :ىلاعت لاقو < فني
 نع  ةوادعلا ةدش عم .برعلا ءاحصف مهو  اوزجع املف © ِِلْثَم ةَروُس

 نم هزاجعإو «هللا دنع نم هنأ ٍةِلكَي لوسرلا قدص نيبت ءهلثم ةروسب نايتإلا

 وباب جريس ءطقف امهدحأ ةهج نم ال ءهانعمو همظن ةهج

 .ةيبرعلا ةغللاب : يأ «نيبم يبرع ناسلب جوع

 , ماهم

 لي



 ثيح نم ال «ىنعملاو مظنلا ثيح نمو ملكتلا ثيح نم ةهباشملا يفنف
 لئاوأ يف ةعطقملا فورحلاب ةراشإلا تعقو اذه ىلإو .فورحلاو تاملكلا

 هنأ كرت الأ ءاهب نوبطاختي يتلا مهتغلبو مهمالك بولسأ يف هنأ : يأ ءاروسلا

 َكِلَذ (ني) ملا» :ىلاعت هلوق يف امك ؟نآرقلا ركذب ةعطقملا فورحلا دعب يبي
 َكِيلَع دي 02 قل 5 هلإ دل كل هنأ 09 مكا## هيف ا 3 ُبَتكْلا

 تيم كلي ْرَلا» .ةيآلا 4 َكِِإ لأ تنك () صلا» .ةبآلا 4 قلي بتكنا
 مكتأي مل ميركلا لوسرلا اذه نأ مههبني يقابلا كلذكو .29©4 كلل بتكلا

 . مكناسلب مكبطاخ لب «هنوفرعت ال امب

 عهب هللا ملكت يفن ىلإ اذه لثمب نوعرذتي ةدسافلا تالالاقملا لهأ نكلو

 ىلإ 2و بنك , ضال اج ةيلاعت هلؤقب نوح ان نب 00 عامسو
 وهو :ىلاعت هلوق وهو ”ميلرق مهيلع دري اه ةيألا يفو . .تافصلا يفن

 نم ىلع دري ام * ءِلْنَي َوَروُسِي أونأَم# اا
 رصقأو «ةملكب وأ فرحب لقي ملو «زروُسِي ُاَوْنْأَمل :لاق هنإف ءفرحلا يفني
 اساس يئابيشلا لمحمو بتسوي وبأ لاف ايلي :تايآ ثالث نآرقلا ىف ةروس

 وأ اصف مسارآ ثالث ةالضلا يف يري ام ىندا نإ: كلان اههسحر هس ا
 .ملعأ هللاو .كلذ نودب زاجعإلا عقي ال هنأل ءةليوط ةيآ

 . ؟رشبلا يناعم نم ىنعمب هللا فصو نم مكح ام ( :7”هس)

 لدقف روفكحلا يناعم نم ىنعمب هللا فصو نمو 1 : يواحطلا مامإلا لاق 6ع)

 نير

 رمك

 نم ىنعمب هللا فصو نمو " :يواحطلا مامإلا لوق دافأ اذام (:!75س)

 لوق لثم نعو ءربتعا اذه رصبأ نمف ءرفك دقف ءرشبلا يناعم

 .؟" ريقبلاك نسيلا هتافصب ةللا نأ ملعو ءرجزنا رافكلا

 يناعم نم ىنعمب فصوي ال نكل .ملكتم هنأب فصو نإو ىلاعت هنأ : ينعي

 عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل هللا نإف ءاملكتم اهب ناسنإلا نوكي يتلا رشبلا

 ايس

 "ا



 .«ليطعت الو هيبشت ريغ نم تافصلل تبثملل بورضملا لثملا نسحأ امو

 ءهيبشتلا مدو «ليطعتلا ثرف نيب نم جرخي «نيبراشلل غئاسلا صلاخلا نبللاب

 مل نمو": خيشلا مالك نيف نتايو  امديع ديعي هيفعلاو ا ادعت ابابا لطعأللاو

 هيبشتلا نيب وهو " :هلوق اذكو " هيزنتلا بصي ملو لز «هيبشتلاو يفنلا قوتي
 امل .؛هيبشتلا نم رش ليطعتلا نأ كش الو .مالسإلا نيد :يأ " ليطعتلاو

 .. ىلاعت هللا ءانقأ ناو ركذلم

 تافص (لب> ءاهيشتا هلوتير هباوغظو ا ام الوهدسفت هيب هللا فصو ان نسيلو

 ا للي امك قلافلا

 هلاق اميف0هتردصب نيعبارظن نم :ئأ " ريبصا اذه رصبأ نمق " ةدلرتر

 لثم نع رجزناو ربتعا «ةهبشملا ديعوو «هيبشتلا يفنو .فصولا تابثإ نم
 :ارافكلا لو

 يد ا

 نمد



 ةيؤرلا
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 سداسلا لصفلا

 . ؟اهتبثأ يذلا نمو «ىلاعت مهبرل ةنجلا لهأ ةيؤر ركنأ يذلا نم

 مهلوقو «ةيمامإلاو جراوخلا نم مهعبت نمو «ةلزتعملاو ةيمهجلا تركنأ
 ةمئأو ءنوعباتلاو ةباحصلا ةيؤرلا توبثب لاق دقو ءةنسلاو ساتكلاب دودرم لطاب

 لهأ فئاوط رئاسو .«؛ثيدحلا لهأو «نيدلا ىف ةمامإلاب نوفورعملا مالسإلا

 . ةعامجلاو ةنسلا ىلإ نوبوسنملا مالكلا

 ىتلا ةياغلا ىهو ءاهلجأو نيدلا لوصأ لئاسم فرشأ نم ةلأسملا هذه 6ج)

 مهبر نع مه نيذلا اهمرحو «نوسفانتملا اهيف سفانتو «نورمشملا اهيلإ رمش

 . نودورطم هباب نعو .«نوبوجحم

 «ةيؤرلا تابثإ ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ هب لدتسي ليلد رهظأ ام

 . ؟هريغ نمو هنم .اهافن نم فقوم امو

 دك ديو قال :نلاغت هلوق ةلدآلا نم.هللا همحر ىواحطلا كذ
 امب اهفيرحت الإ ىبأ نم امأو «ةلدألا رهظأ نم يهو # (53) ٌةرِظ6 اهي َكِ 0 ' 1 00 سل ب 5 همنا 07 ضرع

 نم لهسأ «باسحلاو رانلاو ةنجلاو داعملا صوصن ليوأتف ليوا كسسست

 نع اهفرحيو «صوصنلا لوأتي نأ لطبم ءاشي الو «ليوأتلا بابرأ ىلع اهليوأت
 . صوصنلا هله لوأتم هلدجحو أم ليبسلا نم كلذ ىلإ لجو الإ اهعضاوم

 م

 . ؟نيدلا نم ةيؤرلا ةلأسم ةلزنم ام



 . ؟حراشلا هركذ اذاملو .ءهلهأو نيدلا ىلع دسافلا ليوأتلا ىنج اذام

 يف ىراصنلاو دوهيلا تلعف اذكهو «نيدلاو ايندلا دسفأ يذلا اذه

 الإ نولطبملا ىبأو ءمهلثم لعفن نأ هللا انرذحو ءليجنإلاو ةاروتلا صوصن

 لهف ءةيانج نم هلهأو نيدلا قلع دسافلا ليوأتلا ىنج مكوا «مهليبس كولس

 .ةلزتعملا تلاتعاو ءجراوخلا تجرح لهو ؟ةّدحلاو هنطط نقيشحللا لتقمو

 . ! ؟دسافلا

 ليلد دان صضوصتنلا ليوأت 8 دسافلا جهنلا اله رطخ يبول حراشلا هركذو

 . لقعوأ لقن نم «ليلد الب اهل عدبلا لهأ ليوأتو ةيؤرلا ةلأسم ركذ امل

 يف ةيؤرلل نيتبثملا لالدتسا ىف فيرحتلا لهأو ةلزتعملا تلاق اذام (:!؛١س)

 .؟ 4 29 ةرطا ايي. لإ (0) رض َنبَمَو ريكا: كلاعت هلوق

 باوث ةرظتنم ىنعملا :اولاقف «ليلد الب ةيآلا اولوأو «ةيؤرلا مدعب اولاق 62)

 هيلع تعمجأ امو هلوسر هل هتبثأ امو هسفنل ىلاعت هللا هتبثأ ام اوفنف !؟اهبر

 .ةمآلا

 " ةادأب هتيدعتو «ةيآلا هذه ىف هلحم وه يذلا هجولا ىلإ رظنلا ةفاضإو

 فالخ ىلع لدت ةنيرق نم مالكلا ءالخإو «نيعلا رظن ىف ةحيرصلا " ىلإ

 ىلإ هجولا يف يتلا نيعلا رظن كلذب دارأ هللا نأ يف حيرص ءهعوضومو هتقيقح

 . هلالج لج برلا

 اهركذ قايس يأ ىفو «ءىه ام نآرقلا ىف تالامعتسا ةدع رظنلل

 .؟هللا همحري حراشلا 0

 :هسمنب هيدعتو هتالص بسحب «تاللامعتسا ةدع رظنلل 62)

 سف اًبورظنأ : هلوقك «راظتنالاو فقوتلا :هائعمف « هسفنب يدع نإف ١"

 .* كرون نم
 :ىلاعت هلوقك ءرابتعالاو ركفتلا :هانعمف ء" ىف "ب يدع نإو  "؟
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 ريب و بح

 . 4 ٍضرأْلاَو تاومَسلا ٍتوُكلم يف أورظني ٌملوأ#
 :ىلاعت ةلوقك ةيزاضبالابا ةتباعملا ':دافعمف "لإ" نا يدع إف 0

 . !رصبلا لحم وه يذلا هجولا ىلا فيضأ اذإ فيكف .# رمت لِ ًاويظنا#

 «ةيؤرلا اوركنأ امل «عدبلا لهأ ىلع درلا قايس يف فلؤملا اهدروأ دقو

 تيدغ اهنأل رظنلا ينعت ةيآلا نأ حضوأف ءراظتنالا ينعت ةيآلا نأ اومعزو

 . ىلإب

 . ؟ةيؤرلا تابثإ يف فلسلا مالك ضعب ركذت نأ كل له (:14"س
 85 هللا لوسر لاق :لاق ءرمع نبا ىلإ هدنسب هيودرم نبا قس ١

 جيب نيف نسل ءاهبلا نم :لاق 40597*  هسا بم هيث : ىلاعت هلوق يف
 . كيك هللا هجو يف :لاق 462) ٌهَرظا

 . هرونب تَرِظْنَ اهبر ىلإ ترظن :لاق نسحلا نع  '؟

 * 69 هر ايي َلإ# :امهنع هللا يضر سابع نبا نع حلاص وبأ لاقو -*
 . كبك اهبر هجو ىلإ رظنت :لاق

 يرءلإ» ميعتلا نم: لاق 43) هيأ زبي ةقاطا: همركع لاقو 4
 هللا يضر سابع نبا نع ىكح مث ءارظن اهبر ىلإ رظنت :لاق 42 رِظاَ
 . ثيدحلاو .ةنسلا لهأ نم رسفم لك لوق اذهو :هلثم امهنع

 . ؟ةيؤرلا تابثإ ىلع نآرقلا نم ةلدألا ضعبب لدتسا

 لاق .: يربطلا لاق .(©9) ُدِيِرَم اَنْيَدْلَو ايف َنوُماَتَي ان ل :ىلاعت لاق - ١
 ىلإ رظنلا وه :امهنع هللا يضر كلام نب سنأو «بلاط يبأ نب يلع

 . كبك هللا هجو

 : ينتسحلاف 4 وقل رك اوم ننزل 87: ىلاغت لاقو 1

 اه درا لوسر كلذب اهرسف «ميركلا ههجو ىلإ رظنلا يه :ةدايزلاو

 هللا لوسر أرق :لاق «بيهص نع هحيحص ىف ملسم ىور امك «هدعب نم

 لهأو ءةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ :لاق .«* ٌةَداَيِزَو ٌىَسْلْل اوْنَسْحَل َنيِدَلِإ» : لي

 نأ يربو ادصوم هللاودععح يكل نإ ةدحلا' لهآ اير «داشع داش ءرادلا ىاعلا
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 انلخديو ءانهوجو ضيبيو ءاننيزاوم لقثي ملأ ؟وه ام :نولوقيف «هومكزجني
 ابيش متهاطعأ امف ةهيلإ نوزظتيف «تاجحلا فشكيف ؟لاثلا نم انرجيو ءةئجلا

 ."' ةدايزلا يهو هيلإ رظنلا نم مهيلإ بحأ

 نع كلذ ريرح نبا قىورو «مهنع هللا يضر ةباحصلا اهرسف كلذكو

 رساعع نباو «يرعشألا ىس وم وبأو ةفيذحو ؛:قيديصلا كب وبأب# . مهنم ةعامج

 . مهدع هللا يضر

 مهسقا 47 ةقشت ديت قاوم هو 39 ءىضيع تاق نب
 ركذ .ةنجلا لهأل ةيؤرلا ىلع ةيآلا هذهب ةمئآلا نم هريغو هللا همحر يعفاشلا

 انثدح 0 انتوحع ركام ' ' لاقو ا 20 نم هريغو يربطلا

 هيَ نع مهن 00 : كيك هللا ' لرخ ر و ا

 يف ناك .ءطخسلا يف ءالؤه بجح امل :يعفاشلا لاقف 24009) َةورُجْحَ ٍذِوي
 .اضرلا يف هنوري هءايلوأ نأ ىلع ليلد اذه

 نم يهو 4 (592 را اي لإ 7 ةضأ ذب يو» :ىلاعت هلوقو 5 معوجح وعل لش عر عا  رتمتطا هر سرع وعر 8 7
 .افنآ اهيلع مالكلا قبس دقو «ةيؤرلا تابثإ ىلع ةلدألا رهظأ

 ةيؤرلا يفن ىلع عدبلا لهأو ةلزتعملا اهب جن جوسي رجب

 اهب لدتساو مهيلع ليلد ةيآلاو .* ا :ىلاعت هلوقب نوجتحي 6ع)

 .هوجو نم هتيؤر توبث ىلع

 هبر مالسلا هيلع م م 0 ا نأ يناثلا

 .4 ناهجلا 0 ذم 50 :لاقو يا هبا ةاحن

 نه نا ألا 0 معا نسب ا «يتيؤر روجت

 : حيحصلا باوجلاف ةيئمعطأ :لاقف امال اجر: هتظف «رجح همك ىف ناك
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 لدي اذهو .هلكأت نل كنإ :لاقي نأ حص ءًأماعط ناك اذإ امأ ءلكؤي ال هنإ
 هذه يف هتيؤر هاوق لمتحت ال لا ويسرا

 ملاكم ٌرَفَتَسأ ِنِإِف ٍلَبَجْلا لإ ٌرظنأ نكلو» :هلوق وهو :عبارلا هجولا
 هذه يف يلجتلل تبثي ال هتبالصو هتوق عم لبجلا نأ هملعأف . يرن َفْوَسَف

 :لوشب 1000 ناكل كاني تناك ولو «ةيؤرلا هب قلع دقو ءنكمم

 . ءاوس (ةلزتعملا) مهدنع لكلاو «مانأو برشأو لكآ فوسف «لبجلا رقتسا

 اذإف 4# انكم ُدْرَعَج هو 2 قم ا امله نلامل هلوق لمسلا

 . فعضأ رشبلاف ءرادلا هذه يف هتيؤرل تبثي مل اذإ لبجلا

 ملكتلا هيلع زاج نمو .«هأجانو هأدانو ىس وم ملك هللا نأ ميلا

 اذهلو «زاوجلاب ىلوأ هتيؤرف .ةطساو ريغب هماللك هبطاخم عمسي نأو .ميلكتلاو

 .امهنيب اوعمج دقو ؛همالك راكنإب الإ هتيؤر راكنإ متي ال

 ىف ةيفرلا ئىفن ىلغ لدي كللذا نآو 1" نر فعلا دشأت مهاوعد امأو

 .ةرخآلا يف يفنلا ماود ىلع لدي ال ديبأتلاب تديق ول اهنإف .دسافف «ةرخآلا
 كزئمي اوداَو# ”هلوق عم 4 انبآ نكتب هي نأو# :ىلاغت لاق !تقلطأ اذإ فيكف

 لعفلا ديدحت زاج املا ءدلظملا ديبأعلل تناك ىلاينالو < تي  :نونل

 4# أ ل نكي حل ألا نبأ ّنلف## :ىلاعت لاق .كلذ ءاج دقو ءاهدعب

 :ديؤملا نشلاا يفيق ل "ل" نأ تو

 : ىلاعت هللا همحر كلام نب نيدلا لامج خيشلا لاق

 يق اقدام كرا هل وقفا - اديؤما سلع ىنيقشلا يأ نب

 مالعو * ُرصْبَأْلا ٌهكيرَدُت اَلا» :ىلاعت هلوقب لدتسا يذلا نم (:145س
 . ؟كلذ يف لوقلا لصف ؟اهب لدتسا

 نلوم



 لهأ اهب لدتساو «ةرخآلا يف هللا ةيؤر يفن ىلع ةلزتعملا اهب تلدتسا ©ج) 2

 نم ةيؤرلا ىلغ اهب لالدتسالاو :ةرحآلاا ىف: [لاَغت هعيوو نلت ةعامجلاو'ةلكلا
 مولعمو «حدمتلا قايس يف اهركذ امنإ ىلاعت هللا نأ وهو .فيطل نسح هجو

 .لامكب سيلف ءضحملا مدعلا امأو «ةيتوبثلا تافصلاب نوكي امنإ حدملا نأ

 ءايدوجو أرمأ نمضت اذإ يفنلاب ىلاعت برلا حدمي امنإو ء«هب حدمي الف
 نمضتملا .توققلا:يفنو  «ةيمويقلا لامك نحضعملا» «مولاو ةنللا يفتي, هحادمك
 كيرشلا يفنو «ةردقلا لامك نمضتملا .ءايعإلاو بوغللا يفنو «ةايحلا لامك

 لكألا يفنو ؛هرهقو هتيهلإو هتيبوبر لامك نمضتملا ءريهظلاو دلولاو ةبحاصلاو
 هنذأي الإ هددع ةعافشلا ىفتو :ءءاغو هتيةمض لايك نيفتملا بزتكلاو

 هلدع' لامك نسنهتملا ركظلا7 يقنو هقلخ نع ءانعإ هدوم لامك ملل
 هملع لامك نمضتملا هملع نع ءيش بوزعو «نايسنلا يفنو «هانغو هملعو
 :هتافضو. هتاذ لامكل .نيتضفملا لثملا يفتر .هتطاحإو

 كراشي مودعملا نإف ءايتوبث ًارمأ نمضتي ال ضحم مدعب حدمتي مل اذهلو
 .هيف مودعملاو وه كرتشي رمأب لماكلا فصوي الو «مدعلا كلذ يف فوصوملا

 هحرَدَت لو :ةلوقف .ةباطاستالو كردي الو يريدوا": تدعشلا :نذإف

 هتمظع لامكل هنأو «ءيش لك نم ربكأ هنأو «هتمظع لامك ىلع لدي «ٌرّصْبَأْلا
 لئاز ردق وهو يخل ةطاحإلا وه 0 نإف ءهب طاحي ثيحب كردي اال

 فد إ هون تعش لب ةناكزجتا ج2 اكن :كئاعتا لاق اسك ءةيؤرلا ىلع
 - ءكارذإلا ئفن' انإو"  ؛ةيؤرلا مام ىسوم تفني ملف 166 5 2 ٠

 امك ءكردُي الو ىرُي ىلاعت برلاف «هنودبو رخآلا عم دجو امهنم لك ككاردإلاو
 امك «ةيآلا نم ةمئألاو ةباحصلا همهف يذلا وه اذهو ءاملع هب طاحُي الو ملعُي

 نم اهيئار نكمتي ال ةقولخملا سمشلا هذه لب .ةيالا ريسفت يف مهلاوقأ تركذ

 . هيلع يه ام ىلع اهكاردإ

 ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ اهب لدتسي يتلا ةيؤرلا ثيداحأ ةحص ام (:11“س)

 . ؟اهنم اضعب ركذاو ءاهتابثإ

 ؛ةيؤرلا ىلع ةلادلا مهنع هللا يضر هباحصأو دلي يبنلا نع ثيداحألا 6ج)
 :اهنمف .نئسلاو ديناسملاو حاحصلا باحصأ اهاور «ةرتاوتم
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 ىرن له «ءهللا' لوسر اي :اولاق ًاسانأ نأ" :هذ ةريره يبأ ثيدح ١

 ؟ردبلا ةليل رمقلا ةيؤر يف نوراضت له دِةْلَي هللا لوسر لاقف ؟ةمايقلا موي انبر

 ؟كباحس اينوفا نبل نسماكلا ب يف :نوراضت له .:لاقا هلقلا كوسوراب 8 :ارلاا
 نيحيحصلا يف هاجرخأ ثيدحلا ." كلذك هنورت مكنإف :لاق ءال :اولاق

 .هريظن نيحيحصلا يف ًاضيأ يردخلا ديعس يبأ ثيدحو .هلوطب

 يبنلا عم أسولج انك" .: لاق ءيلجبلا هللا .دبع نب ريرج ثيدحو - ١

 86 مكبر نورتس مكنإ :لاقف ءةرشع عبرأ ةليل رمقلا ىلإ رظنف « هلي
 .نيحيحصلا ىف ةاعرخلا كيدحلا".* هتيؤر يف نوماضت ال ءاذه نورت

 .هريغو ملسم هاور .مدقتملا هَ بيهص ثيدحو

 ؛هاقلي مد 1 هلثا .:يقليلو" : هن متاح نب يدع ةيدخ ا نمو ا

 ثعبأ ملأ : ملول هل مجرتي نامجرت الو باجنحب هنيبو هنا لو

 0 رصف الام كطغأ ملأ :لوقيف ءبر اي ىلب :لوقيف ؟كغلبيف ًالوسر

 .يراختبلا هاور " تر اي ىلبا :لوقين

 ةفرعم اهب طاحأ نمو ءًايباحص نيثالث وحن ةيؤرلا ثيداحأ ىور دقو

 . اهلاق هيك لوسرلا نأب عطقي

 . ؟ةيهلإلا تافصلا ىلع ملسملا فقي فيك

 ثيداحألاو «ةينآرقلا تايآلا عامس ؛بضاويلف اهيلع فوقولا دارأ نم
 قلخلا يتأي هنأو ءءاش اذإ ءاش نم ملكي هنأ ةيؤرلا تابثإ عم اهيف نإف «ةيوبنلا

 نم هعمسي تدع مهيداني هنأو «ملاعلا قوف هنأو «ةمايقلا موي ءاضقلا لصفل

 نم كلذ ريغ ىلإ كحبضي هنأو «هدابعل ىلجتي هنأو ءاسيرق نع هعمسي انك دع

 . قعاوصلا ةلزنمب ةيمهجلا ىلع اهعامس ىتلا تافصلا

 . ؟لالدتسالا عم «مالسإلا نيد لوصأ ملسملا فرعي فيك

 ريغ نم مالسإلا نيد لوصأ ملسملا فرعي فيكو :حراشلا لاق 62)

 هللا لوسر هب هرسف ام ريغب هللا باتك رسفي فيكو !هلوسر ةنسو هللا باتك
 يف لاق نم '" :ِِلَك لاق دقو !مهتغلب نآرقلا لزن نيذلا ء«هلوسر باحصأو كك

 ريغب نآرقلا يف لاق نم " :ةياور يفو :" رانلا نم هدعقم أوبتيلف هيأرب نآرقلا
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 : ىلاعت هلوق نع هذ قيدصلا ركب وبأ لئسو ." رانلا نم هدعقم ويكلف ماع
 اذإ «ينلقت ضرأ يأو ينلظت ءامسم أ :لاقف هيكل ان .9©4 أو كمت ُهَهكفَو

 .هيبشت اهيف ةيؤرلا ت تتبثأ يتلا ثيداحألا نأ ةيؤرلا يفني نم معزي : 505 نم

 . ؟مهيلع درُي مبف .ةهج يف ال ىري هنأ اهتبثأ نم معزيو

 وه لب ء«هلل ًاهيبشت رمقلاو سمشلا ةيؤرب ىلاعت هللا ةيؤر هيبشت سيل (2)

 ىلع ليلد اذه يف نكلو «يترملاب يئرملا هيبشت ال «ةيؤرلاب ةيؤرلا هيبشت
 يف ال ىري :لاق نمو !ةلباقم الب ةيؤر لقعت لهف الإو «هقلخ ىلع هللا ولع
 ةليقغ يف وكي نأ وأ ءهلقعل ًارباكم نوكي نأ امإف ءهلقع عجاريلف ء!!ةهج

 نع الو هنيمياحع الو ءهفلخع الو . يئارلا مامأ ال ىري :لاق اذإف الإو « ءيش

 . هميلسلا هترطفب هعمس نم لك هيلع در «هتحت الو هقوف الو هراسي

 :اولاقو «ةيؤرلا يفنب تاذلاب ولعلا يفن نم ةلزتعملا مزلأ اذهلو

 .؟ةهج ريغب ةيؤر لقعت

 هذهف «ءةيؤرلا عانتمال ال ءانراصبأ زجعل ايندلا يف هرن مل امنإو

 عانتمال ال ءاهتيؤر نع فعض ءاهعاعش يف ريكا يئارلا قدح اذإ سمشلا

 هللا لمكأ «ةرخآلا رادلا يف ناك اذإف «يئارلا زجعل لب «يئرملا تاذ يف

 ئموم ٌرَحَو# 0 هللا قاس امل اذهلو «هتيؤر اوقاطأ ىتح نيتمحالا ٍىوق

 كاري ال ناب #2 تكينيزثلا ' لوا انو تكنيك كت ةكننتا لاق ق1 1215 اك

 ةيؤر نع نوزجعي رشبلا ناك اذهيلو ءءدهدتا ال! ناثإ الوأ تاع "الإ ىتح

 هلو اوُلاَيَو8# :ىلاعت لاق ءانيبن ديأ امك هللا هديأ نم الإ ءهتروص يف 0
 ال :تفلسلا نتف دخاو ريغ لاق 4 ”تألا يملا كلم ل1 1و هلم .ونلعا لين
 يف هانلعجل ءاكلم هيلإ انلزنأ اولف ءهتروص يف كلملا اوري نأ نوقيطي

 مامت نمو ؟كَْلَم وأ رشب وه له :مويلع هبتكي لمنيجو ركب ةرونع
 :انمر الوسر انيف ثعب نأ اانيلغا هللا! ةمعن

 ملاعلا لخاد ال هنأ ىلع مهوقفاو امل الإ مازلإلا اذه ةلزتعملا مهمزلأ امو

 لقعلا ىلإ برقأ ؛ةهج يف ال ىري ًادوجوم تبثأ نم لوق نكل :هجراخ الو
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 . ؟ةهجلا وهو اهمزال ءافتنال ةيؤرلا ىفن نم ىلع دري مب ( :!ه١س)

 أرمأ ةهجلاب ديرتأ :ةهجلا وهو اهمزال ءافتنال ةيؤرلا يفنب لاق نمل لاقي

 : ريداقتلا ناك ءايدوجو ارمأ اهب ثدرأ نإف

 ليلد الو ءةعونمم ةمدقملا هذهو «ىري ال دوجوم ءيش يف سيل ام لك

 يف ملاعلا سيلو «ىرُي نأ نكمي ملاعلا حطس نإف «ةلطاب يه لب ءاهتابثإ ىلع
 الف «ةعونمم ةيناثلا ةمدقملا تناك ءًايمدع ًارمأ ,ةهجلاب تدرأ نإو ءرخآ ملاع

 .رابتعالا اذهب ةهج يف هنأ ملسن

 ةنس وأ باتك نم ليلد الب نيدلا لوصأ يف اوملكت نيذلا مه نم ( :!١5س)

 . ؟كلذ مكح امو

 عدبلا لهأ مه ةنس وأ باتك نم ليلد الب نيدلا لوصأ يف اوملكت نيذلا (62)
 لهأ نم مهتمئأو لقعلا اومكح دقو ءمهريغو ةضفارلاو ةلزتعملاو ةيمهجلا نم

 لوصأ يف ملكتي فيكو ءاولضأو اولضف ةيعرشلا صوصنلا نم ًالدب عدبلا
 معز اذإو «!نالف لوق نم هاقلتي امنإو «ةنسلاو باتكلا نم هاقلتي ال نم نيدلا

 الو هللا لوسر ثيداحأ نم هللا باتك ريسفت ىقلتي ال هللا باتك نم هذخأي هنأ

 نع انيلإ لوقنملا ءناسحإب مهل نوعباتلاو ةباحصلا هلاق اميف الو ءاهيف رظني
 لب ءهدحو نارقلا مظن اولقني مل مهنإف ءداقنلا مهريخت نيذلا «ةلقنلا تاقثلا

 هنوملعتي لب «نايبصلا ملعتي امك نارقلا نوملعتي اوناك الو ءهانعمو همظن اولقن

 قلتي ملو هللا نيد هنظي امو «هيأرب ملكتي هنإف «مهليبس كلسي ال نمو .هيناعمب

 باتكلا نم ذخأ نمو .ءباصأ نإو موثأم وهف «ةنسلاو باتكلا نم كلذ

 .هرجأ هل فعاضي باصأ نإ نكل .أطخأ نإو روجأم وهف «ةنسلاو

 ةيؤرلاو" :هلوق يف ةيؤرلاب ةنجلا لهأ يواحطلا مامإلا صصخ مل (:75*س)
 . ؟" ةنجلا لهأل قح

 يف كش الو ء«مهريغ نع ةيؤرلا يفن مهفي ءركذلاب ةنجلا لهأ صيصخت (ج)

 ١



 مهلوخد لبق رشحملا يف هنوري كلذكو «ةنجلا يف مهبرل ةنجلا لهأ ةيؤر

 :نيلاغل هلوق هيلع لدتو . ع هللا لوسر نع نيحيحصلا يف تبث انك «ةنحلا

 1 ع ميرتلب 0-2 0

 * ماس رييوتلي موب مهتم

 . ؟ ىلاعت مهبر رشحملا لهأ ىري له (ن'54,
 :لاوقأ ةثالث ىلع :ىلاعت مهبرل رشحملا لهأ ةيؤر يف فلتخا (6©)

 .:نمعوملا الإ هاري المدإ ءاهذحا

 رافكلا نع بجتحي م .«مهرفاكو مهنمؤم ؛فقوملا لهأ هاري : يناثلا

 . كلذ دعب هنوري الو

 فاللخلا كلذكو . رافكلا ةيشب لود نوقفانملا نينمؤملا عم هاري *كثيلاغلا

 . فقوملا لهأل هميلكت ىف

 . ؟هينيعب ايندلا يف هبر سانلا نم دحأ ىأر له (:!ههس)

 يف اوعزانتي ملو «هينيعب ايندلا يف دحأ هاري ال هنأ ىلع ةمألا تقفتا 62)

 . ؟ايندلا يف هبر هلك دمحم ةيؤر يف لاوقألا ركذا

 مهنمو «نيعلاب هتيؤر ىفن نم مهنمف «مهنع هللا يضر ةباحصلا فلتخا

 ةباحصلا فالتخا "افشلا" هباتك يف ضايع يضاقلا ىكحو هِي هل اهتبثأ نم

 ىأر يك نوكي نأ اهدغ هللا ىضر ةشئاع راكنإو :لع هتيؤر يف مهدعب نمو

 ؟يبديسم ىلإ كرر ع ل ل كل ينال هةسار نعي هبل
 هير أر اذمحم نأ كثدح نم :تلاق مث «تلق امم يرعش فق دقل :تلاَمف

 .الك دقف

 نع روهشملا وهو اهنع هللا يضر ةشئاع لوقب ةعامج لاقو :لاق مث
 يف هتيؤر عانتماو اذه راكنإب لاقو ءهنع فلتخاو «ةريره يبأو دوعسم. نبا

 ةيسلكتلاو نيعنلاو فديعما ' يايعاكت سدا

 ءاطع ىورو «هئيعب هبر ىأر ٍةَِك هنأ : امهنع هللا يصر سابع نبا نعو

 :لاق مث .ءدئاوفو الاوقأ ركذا مت هلق آر: فع
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 رهن اللو عطاق كبش نسيلف 6 كلنيععل هآر هنأب لوقلاو ّةِْكَ اتيدل ةيوجح و انمأو

 . نرخ اهل لامتحاالاو 1 ومأم اهيف عزانتلاو ءمجنلا ةيآ ىلع ةيفال ّوعملاو

 . ؟ايندلا يف ةنكمم ىلاعت برلا ةيؤر له

 .خلإ . . . عطاق هيف سيلف :هلوقب ًافنآ ضايع يضاقلا هركذ يذلا لوقلا (6©)

 امل «ةنكمم نكت مل ول ذإ ءهنكمم ايندلا يف ةيؤرلا نإف ءقحلا وه
 .هسأر نيعب هبر ىأر هنأب صن دري مل نكل . كَ ىسوم اهلأس

 . ؟ايندلا يف هبرل ِدلَك هتيؤر يف حجارلا لوقلا ام (:؟ه8س)

 يفن ىلع لدي ام درو لب .هسأر نيعب هبر ىأر ِِكَي هنأب صن دري مل 62)

 :'" هحيحص'" يف ملسم هاور ام وهو «ةيؤرلا

 ؟كير تأ ليه هك هللا .لوسر تلأس :لاق هيض رذائبأ نع. ١

 "1 مسار :ةياذي ف هارأ نينا ارث "لاق

 ماق :لاق هنأ هذ يرعشألا ىسوم يبأ نع. اضيأ ملم ىورادفو 1

 نأ هل يغبني الو ماني ال هللا نإ " :لاقف ءتاملك سمخب ِككَي هللا لوسر انيف

 لمعو ء«راهنلا لمع لبق ليللا لمع هيلإ عفرُي «هعفريو طسقلا ضفخي «ماني

 تقرحأل هفشك ول - رانلا ةياور يفو  رونلا هباجح ؛ليللا لمع لبق راهنلا
 . " هقلكلا نه هرضباهنلا ىيتنا ام هيو تلج

 "5 اروت تايلور 0 يبل واوا ملعأ هللاو  نوكيف

 نم عنمي باجحلا وه يذلا رونلا :" هارأ ىنأ رون " :هلوق ىنعمو «باجحلا

 نم ينعنمي هنيبو ينيب باجح رونلاو هارأ فيكف :يأ !هارأ ىنأف ءهتيؤر

 . ملعأ هللاو «ةيؤرلا يفن يف حيرص اذهف «هتيؤر

 . كلذ ىلع ةباحصلا قافتا يمرادلا ديعس نب نامثع ىكحو

 .ىلاعت هبرل هتيؤر ريرقت ىلإ انم جوحأ ليربجل هتيؤر ريرقت ىلإ نحنو

 اهيلع اهتوبث فقوتي ال ةوبنلا نإف «ىلعأو مظعأ ىلاعت برلا ةيؤر تناك نإو
 هتبلأ

 . ؟" ةيفيك الو ةطاحإ ريغب " :هلوقب ةيؤرلا يواحطلا ديق مل

 ١ عه



 هئاهبو هتمظع لامكل " ةيفيك الو ةطاحإ ريغب " :هلوقب ةيؤرلا ديق (62)
 هب طاحي الو ملعي امك .هب طيحت الو راتشنألا هكردت ال ؛ىلاعتو هناحبس

 وب توطيحم الو# :ىلاعت لاقو * ُردَصْبْأْلا ةكرّدت لا :ىلاعت لاق ءًاملع
 4 كم مي
- 

 انئارآب نيلوأتم كلذ ىف لخدن ال . ." :هللا همحري يواحطلا لاق

 ىلعو «ةقباسلا ةرابعلاب مامإلا دوصقم ام ." انئاوهأب نيمهوتم الو
 .؟اهب در نم

 ةيؤرلاك ةنسلاو باتكلا يف ةدراولا تافصلا صوصن تابثإ اهب هدوصقم ©)
 نع ءاج ام لكو ءهّمِلَعو هللا دارأ ام ىلع اهريسفتو ءاهريغو ولعلاو

 كلذ يف لخدن ال ء.دارأ ام ىلع هانعمو لاق امك وهف «حصو كلي هللا لوسر

 باتكلا صوصنب ةلزتعملا تلعف امك ءانئاوهأب نيمهوتم الو انئارآب نيلوأتم
 .هعضاوم نع هلوسر مالكو هللا مالكل فيرحت كلذو «ةيؤرلا يف ةنسلاو

 فلاخملا دسافلاو «ةنسلا هب تءاج ام قفاوي يذلا وه حيحصلا ليوأتلاف

 . هيل

 ةنيرق هعم الو «قايسلا نم ليلد هيلع لدي مل ىنعمب ليوأت لكف
 مالكلاب فحل هدصق ول ذإ ؛همالكب يداهلا نيبملا هدصقي ال اذه نإف «هيضتقت

 سبللا يف عماسلا عقوي ال ىتح ءهرهاظل فلاخملا ىنعملا ىلع لدت نئارق
 ملو ؛هرهاظ فالخ هب دارأ اذإف ءىدهو انابيب ةياعك لزنأ هللا نإف ءأطخلاو

 نكي مل ءٍدحأ لك مهف ىلإ هريغ ردابتي يذلا ىنعملا ىلع لدت نئارق هب فحي
 .ءاشنإ ال «ملكتملا دارمب رابخإ ليوأتلاف «ءىده الو ًانايب

 ملكتملا دارم مهف دوصقملا نإف .«سانلا نم ريثك طلغي عضوملا اذه يفو

 .ملكتملا هانع يذلاب ًارابخإ ناك ءاذكو اذك ظفللا ىنعم :ليق اذإف ءهمالكب

 . ملكتملا ىلع ًابذك ناك .اقباطم ربخلا نكي مل نإف

 هذه حراشلا ركذ ّمِلِو ؟ملكتملا دارم اهب فرعي يتلا قرطلا ام( :!'"١س)

 . ؟قرطلا

 : ةددعتم قرطب ملكتملا دارم فرعي (2)

 لكلا



 ١ ىنعملا كلذ ةدارإب حرصي نأ :اهنم .

 "'  نيبي الو .ءعضولاب رهاظ ىنعم هل يذلا ظفللا لمعتسي نأ :اهنم

 ام همالك فح اذإ فيكف « «ىنعملا كلذ دري مل هنأ مالكلا بحصت ةنئيرقب

 رسوم - لأ ملك :هلوقك ءهل و امو هتقيقح .دارأ امنإ هنأ ىلع لدي

 سيل ةريهظلا يف سمشلا نورت امك «انايع مكبر نورت مكنإ"و :4اًميِلَكَت
 نع ربخأ اذإف ءملكتملا دارمب هيف عماسلا عطقي امم اذهف ."باحس اهنود

 ناك .؛ةدكؤملا نئارقلا عم هل عضو يذلا هظفل ةقيقح هيلع لد امب هدارم

 ام هب نرتقا الو ءهيلع لدي ال امب مالكلا لوأت اذإ امأو .هرابخإ يف ًاقداص

 مهوتو «يأرلاب ليوأت وهو «هيلع ٌبذك هدارم اذه نأب هرابخإف ءهيلع لدي
 ىوهلاب .

 عدبلا لهأ نم مهريغو ةلزتعملا ىلع دريل قرطلا هذه حراشلا ركذو
 ىلإ هلوسرو هللا نع ءاج ام اودري ملو ءاهضعب وأ تافصلا اوركنأ نيذلا

 .مهئاوهأب نيمهوتم مهئارآب نيلوأتم كلذ يف اولخدو ءهلوسرو هللا دارأ ام

 نم ليلد هيلع لدي مل ةنسلاو باتكلا صوصنل ليوأتلا نأ قرطلا هذهب نابأف

 ىتح «همالكب ىداهلا هدصقي ال اذه نإف ءهيضتقت ةنيرق هعم سيلو «قايسلا

 اذإف ةىدهو ًانايب هباتك لزنأ هللا نإف' ءاطخلاو ىسبللا ىف ة عماسلا عقوي ال

 ردابتي ىذلا ىنعملا ىلع لدت نئارق هب فحب ملو :هرهاك فاللخ هب دارأ

 دارمب رابخإ ليوأتلاف «ئده الو ًانايب نكي مل ءدحأ لك مهف ىلإ ةريغ
 :ءاشنإ/ الإ ' ينلكتديللا

 ملكتملا دارم مهف دوصقملا نإف «سانلا نم ريثك طلغي عضوملا اذه يفو

 «هلكتملا هانع يذلاب ًارابحإ ناك .ءاذكو اذك_ظفللا ىنعم : ليق ااذإف ءهمالكب

 حراشلا دروأ مث .ملكتملا ىلع ًابذك ناك ءًاقباطم ربخلا نكي مل نإف

 ملكتملا دارم اهب فرعي يتلا قرطلا هللا همحري .

 باتكلا صوصنل (فيرحتلا لهأ) ةلوؤملا ليوأت ةقيقح ام

 .؟ةنلاو

 اذك ىلع هلمحت :- فيرحتلا لهأ يأ  مهنم لئاقلا لوق نأ :رمألا ةقيقح (ج)
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 نإف ءهل عضو امع ظفللا ةلالد (ًدر) عفد باب نم وه امنإ ءاذكب ةلوأخت وأ ءاذكو

 هدورو عفد هنكمي ملو (ليلدلاب) هب هيلع جتحا امل (تافصلل تبثملا) هعزانم

 .هرهاظ فالخ ىلع هلمحأ :لاقو «هانعم عفد «(هتوبث)

 الو ءدرو امل صنلا نإ :اولاق ول فيرحتلا لهأ ىلع دري اذامب

 هزاجم نأ ىلع ءهرهاظو هتقيقح هب داري نأ لاحتسا .هليطعت نكمي

 . ؟دارملا وه

 نكمي الو ءهرهاظو هتقيقح هب داري نأ لاحتسا امل ظفللا نإ :ليق نإف (خعو)

 وه هزاجم نأ ىلع (ليوأتلا) هرهاظ ةدارإ مدعو هدوروب انللدتسا «هليطعت

 . ًءادتبا ال ةلالد هيلع انلمحف 5

 .هدارأ هنأ (هلوسرو هللا) ملكتملا نع رابخإلا وه ىنعملا اذهف :ليق

 هتقيقح فالخ ديري نأ عنتمملا نمو «مدقت امك بذك امإو قدص امإ وهو

 ةدارإ دكؤي ام همالكب نرقي لب «هدارأ يذلا ىنعملا عماسلل نيبي الو «هرهاظو

 دصق اذإ «هرهاظ فالخ همالكب ديري دق ملكتملا نأ عنمن ال نحنو .ةقيقحلا

 همالكب ديري نأ ٌركنملا ّنكلو «(ليوأتلا) كلذ غوسي ثيح عماسلا ىلع ةيمعتلا

 فيك .!هدارم ماهفإو ءحاضيإلاو نايبلا دصق اذإ هرهاظو هتقيقح فالخ

 .ةرم ريغ هرركيو ءزاجملا يفني امب همالك دكؤي (هلوسرو هللا) ملكتملاو
 :لايمألا هل ترفيو

 هلل مّلس نم الإ هنيد يف ملس ام هنإف " :يواحطلا لوق ىنعم ام (:554س)
 . ؟هملاع ىلإ هيلع هبتشا ام ملع درو ِةِكَي هلوسرلو كبك

 هبشلاو كوكشلاب اهيلع. نضرتعي ملو ءةنسلاو تاتكلا صوصنل ِمَلَس : يأ 6ع)

 لقعلاو !لقنلا هيلع لدام دضب دهشي لقعلا :لوقي وأ «ةدسافلا تاليوأتلاو

 . !لقعلا انمدق هضراع اذإف !!لقنلا لصأ

 مهوي ام ءاج اذإ لمعلا امو ؟لقنلاو لقعلا نيب ضراعت نوكي له (:"75س)

 . ؟كلذ لثم

 لثم مهوي ام ءاج اذإ نكل ءطق نوكي ال لقنلاو لقعلا نيب ضراعتلا 62)
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 وه امنإ لوقعم هنأ ىعدي يذلا كلذف ءاحيحص لقنلا ناك نإف «كلذ
 هاف .حيحص ريغ لقنلا ناك نإو :«كلذ رهظل ءرطنلا قققكح ولو «لوهجم

 .ادبأ حيحص لقنو .«حيرص لقع ضراعتي نأ روصتي الف . ةضراعملل حلصي

 . ؟لقنلاو لقعلا ضراعت اذإ مكحلا ام (:75:س)

 نيب عمجلا نأل .لقنلا ميدقت بجو .لقنلاو لقعلا ضراعت اذإ 6©)

 .عنتمم لقعلا ميدقتو «نيضيقنلا عفر امهعفرو «نيضيقنلا نيب عمج نيلولدملا

 ولف لَ لوسرلا هب ربخأ ام لوبق بوجوو .عمسلا ةحص ىلع لد لقعلا نأآل

 حلصي مل .لقعلا ةلالد انلطبأ ولو .لقعلا ةلالد انلظلا دق انكل .لقنلا انلطبأ

 نم ءيش ةضراعمل حلصي ال ليلدب سيل ام نأل «لقنلل ًاضراعم نوكي نأ
 نيب اذهو ءهميدقت زوجي الف «هميدقت مدع ًابجوم لقعلا ميدقت ناكف «ءايشألا

 قباطم هربخ نأو ءهتحصو عمسلا قدص ىلع لد يذلا وه لقعلا نإف ء.حضاو

 لقعلا نوكي الأ مزل «لقنلا نالطبل ةلطاب ةلالدلا نوكت نأ زاج نإف ؛هربخمل

 نع الضف «لاحب عبتي نأ زجي مل ءًاحيحص ًاليلد نكي مل اذإو ؛ًاحيحص اليلد

 . لقعلا يف احدق لقنلا ىلع لقعلا ميدقت راصف .مدقي نأ

 . ؟ةيعرشلا صوصنلا هاجت ةماعلاو ملعلا لهأ ىلع بجاولا ام

 هربخح ىقلتو .هرمأل دايقنالاو ٌدْيِكَع لوسرلل ميلستلا لامك مهيلع بجاولا 62)

 وأ ؛الوقعم هيمسي لطاب لايخب لأ ةضراعي نأ لود ةييصعلاو لوبقلاب

 هلح ويف .مهناهذأ ةلابزو «لاجرلا ءأوأ ةضق مدقي وأ لكش وأ ةييك هلمحي

 عوضخلاو ةدابعلاب ليرعلا لجو امك «ناعذإلاو دايقنالاو ميلستلاو ميكحتلاب

 .لكوتلاو ةبانإلاو كلألار

 ام ءامهب الإ هللا باذع نم دبعلل ةاحن ال نيديحوت فلؤملا ركذ

 .؟امهركذ ملو امه

 ءامع ءاميب الا دعلل ةاحت 1 ناذللا ناديحوتلا 62)

 .لوسرلا ةعباتم ديحوت - '
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 .هرمأ ذيفنت فقي الو ءهريغ مكحب ىضري الو «هريغ ىلإ مكاحي الف
 نمو هتفئاطو هبهذم يوذو همامإو هخيش لوق ىلع هضرع ىلع هربخ قيدصتو
 هضوف «ةمالسلا بلط نإف الإو «هربخ لبقو هذفن «هل اونذأ نإف ءهمظعي

 اليوأت هفيرحت ىمسو «هعضاوم نع هفرح الإو هربخو هرمأ نع ضرعأو . مهيلإ

 .هلمحنو هلوؤن :لاقف ءالمحو

 نأ نم هل ريخ .. ةللاب كارشإلا لكمام - بتذ لكي بو دعلا ىقلي نآللق

 .لاحلا هذهب هاقلي

 هللا لوسر نم هعمس هنأك هسفن دعي ء.حيحصلا ثيدحلا هغلب اذإ لب

 نالف يأر ىلع هضرعي ىتح ء.هب لمعلاو هلوبق رخؤي نأ هل غوسي لهف هيك
 ىلإ تافتلا ريغ نه ء:هلاثثما ىلإ ةردابملا ضرفلا ناك لب !هيهذمو هماللكو

 الو: ءهلوقل ءارآلا لكشتست لب «نالف يار .هتفلاخمل'هلوق لكشتسي الو هاوس

 همالك فرحي الو ءهصوصنل ىغلتو «ةسيقألا ردهت لب «سايقب هصن ضراعي

 باوصلا نعو «لوهجم وه معن ءالوقعم هباحصأ هيمسي لايخل «هتقيقح نع
 .ناك نم انئاك ءنالفو نالف ةقفاوم ىلع هلوبق فقوي الو «لوزعم

 امهدحأل نوملسي نيذلا عدبلا لهأ امهب جاحيل حراشلا مامإلا امهركذو

 .دئاقعلا باب يف ةصاخبو هنوصقني لب رخآلل نوملسي الو

 نآرقلا يف لادجلا نع ىهنلا يف ةنسلا نم ًادحاو اليلد تاه (:754 س

 . ؟ليلد ريغبو ملع الب ةيعرشلا صوصنلاو :

 يخأو انأ تسلج دقل :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع 6)
 نم ةخيشم اذإو «يخأو انأ تلبقأ .معّنلا رمح هب يل نأ بحأ ام ًاسلجم
 مهني دز نأ انهركف «هباوبأ .نم باب دتع سولج لكك هللا .لوسر فاحصأ

 تعغفترا ىتح ءاهيف اورامتف «ناآرقلا نم ةيا اوركذ ذإ يك ةرجح انسلجف

 «بارتلاب مهيمري ( ههحو رمحا لق انظنم 6 هللا لوسر جرخف . مهئاوصا

 ىلع مهفالتخاب مكلبق نم ممألا تكلهأ اذهب .موق اي الهم " :لوقيو

 .نيدرفتم' ةيحان_ ىف :ىأ (1)
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 هةضعب تبذكي نأ دش مل نارقلا نإ « صعبب اهضعب تتكلا مهبرضو . مهئايبنأ

 هنم متلهج امو ءهب اولمعاف هنم متفرع امف ءًأضعب هضعب قدصي امنإو ءًاضعب

 هملاع لإ هودرف

 . ؟ملع ريغب هللا ىلع لوقلا ميرحت يف نآرقلا نم نيليلد تاه | : ظ

 . ملع ريغب هيلع لوقلا حاس دا ينو

 َىعبلأو 0005 سيرت لي ْمُرَح اَمَنِإ لقا : ىلاعت لاف د
 . 402 نوبل ال اَم هَ 3ع ارث داك انلقخ قب زج لاك شاب يق 1 1

 بوس »فو : .لاعتا لاق

 قحلا وه هبتك هب لزنأو ءهلسر هب هللا ثعب ام لعجي نأ دبعلا ىلعف

 سانلا مالك رئاس نم هاوس امو ءقدصو قح هنأب قدصيف «هعابتا بجي يذلا

 له :ملعي مل نإو «لطاب وهف هفلاخ نإو .قح وهف هقفاو نإف ءهيلع ضرعي
 دق وأ ءهبحاص دارم فرعي ال المجم مالكلا كلذ نوكل «هقفاو وأ هفلاخ

 كسمي هنإف «هبيذكتب وأ هقيدصتب لوسرلا ءاج له .فرعي مل نكل هدارم فرع
 .ملعب الإ ملكتي الو «هنع

 . ؟سانلا رئاس نم ملعلا ذخأ زوجي لهو ؟عفانلا ملعلا ام (:1'“7س)

 ملع نوكي دقو .لوسرلا هب ءاج ام هنم عفانلاو «ليلدلا هيلع ماق ام ملعلا (6ج)
 امأو «ةحالفلاو باسحلاو بطلا لثم «ةيويندلا رومألا يف نكل «لوسرلا ريغ نع

 . ريغ ال لوسرلا نع ذخأ ام اهيف ملعلا ؛هذهف ؛ةينيدلا فراعملاو ةيهلإلا رومألا

 ىلع الإ مالسإلا مدق تبثت الو " :يواحطلا مامإلا لوق ىنعم ام
 . ؟" مالستسالاو ميلستلا رهظ

 .ئش رهظ ىلع الإ تبثت ال يسحلا مدقلا ذإ «ةراعتسالا باب نم اذه ©ج)
 ضرتعي الو ءاهيلإ داقتيو ؛نييحولا صوصنل ملسي مل نم مالسإ تبثيال : يأ

 مامإلا نع يراخبلا ىور ءهسايقو هلوقعمو هيأرب اهضراعي الو ءاهيلع
 لوسرلا ىلعو «ةلاسرلا هللا نم :لاق هنأ هللا همحر يرهزلا باهش نب دمحم

 . عفان عماج مالك اذهو .ميلستلا انيلعو «غالبلا
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