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 هداز هللأ حتف خيشلا نبا ىدتبغمتلا
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 ( برعملل رك ذلا يف ةماخ هيليو )

 ياا 0 رمل ةظوفع عبطلا قوقح »ع
 2 لا صح ل

 1 ىلوألا ةعبطلا 0



 مارزاتبلس
 « نيفراعلا بولق ىف هرارسأ فئاطل عدوأ ىذلا هل دجلا

 مالسلاو ةالصلاو + نيدشرتسملا ىلا الوصول اًسرط نايبلا لعجو

 « نيداحلا هبحص وهلا ىلعو انا مهحضوأو « اناسل ءاسلا حصفأ لع

 هيرب نافل لوتفا ف امأ ) « نيلمأملا هتميرمث ٠ ءايلع ميج ىلعو

 ٠ ايرثم ىدنيشمتلا ٠ ايهدم يفاشلا | نيمادمت) هيلا ريغفلا » نينملأ

 قرص دق هنا . ةماقإ ىرهزالا . ةدلب ىلبرالا . ةبسن ىدركلا

 .ةفللا حاشوب ةحشوم . ةيملالا مولعلا نم ةسغ ةردب دمخلا هلو هل

 فيئاصت سفنأ نم ىهو اهب ماملا هل سيل نمت تبجتحاف . ةيسرافلا

 دمش نب دمج خيشلا مالسالا ةحح . ةمابنلا رحبلاو . ةمالملا ماعلا

 فيرعتلا نع ىنلا وهو ءاحالا باتك بحاص ىسوطلا ىلازغلا
 نيملسملاةحيصت نمي أرف . هرب ني.اسملا ىلع ضافأو . هرسدهّللا سدق

 مةيبرعلا ىلاةيسرافلانم اهتجرت ىلعتلابنيمتسأ نا ٠ نيدلا ةمدخو

 ماملاو ص املا أبم عمت يف . ىببملاةلوبسو . ىنمللاةلازحو ظفالا ةقر

 :١ ىف ىسرافلا ابلقان لاق ٠ مالسلار ادب زوفلأبانيط نع نأ لاس هللأو
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 ( فينامتلا ةمالخع ) ةموسوملا ةلاسرلا هذهل ذاتسالا فيلات ببس
 ( دعب امأ ) هتبجرت اذهام هب لصتت امو ىلاعت هللا ىلع ءانثلا دعل
 .٠ ىلازفلا درع نس درع مالسالا هحح د نم لجر ناك دف

 نيتسلا نم ةدم مولعلا ليص# ىف بمن دق . ىلاعلا هرس هللا سدق

 ركفتي راصمايالا نمموب تاذ يفف ارفأو ابيصن نف لك نم زاح ىتح
 لنيضخت .ى ةلاوط ةدم' ىدقت :تبفلا داق ىلا لوطاو هس ىف
 دوك ايل مقنأ "7 ىأ ىردأ ال تآآلاو مولملا كلت
 ريغ اضيأ ىردأ الو . ةمايقلا تاضرع ىف يندوسو تادمل اس
 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ام هنمز رتحأو دعابتأ ىتح اهنم مفانلا
 ىت> هيلع للفن ةركفلا هذه تلازامو ( عمتن.ال لع نم هللابذومن)

 هده هتصق نع هف هيتفتس اياك هخيش ل 5 نأ ع هتلمح

 هيف لاق ءاعدلاو ةحيصنلا كلذ عم هنم بلطوو ىرخا لئاعقو
 ةديدعلا كيتك يف انودم ىباو> ىلا قيرطلا ناك نزا ىالوم

 لمعلا نازمو . نارقلارهاوجو . ةداعسلا ءايميكو . مولءلا ءايحاك

 املاثمأو ٠ نيدياعلا جاهنمو . سدّلا جارعمو . ميقتسملا ساطسقلاو
 نم باطأف اهيف ةملاطلا نع فرطلا ليلك فيمض كمداخ نافذ
 لاقامرخا ىلا هيف امم لمعاو موب لك هارقأ ارصتخم ىذاتسأو ىذيس

 هللا ىضرهلوق وهوهيلا هلسرأو ى الا باتكلا هدر ىف خيشلا بتكف
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 هتعاطو كءاَنن هلالاطأ ٍصلخملا بحاصلاو زيزملا دلولا اهسأ ملعأ هنع

 نيوحالاو نيلوالا ئاصن ع لج نأ ٠ هابحأ قيرط كي كلسو

 يلا وه هبال لسو هيلع هللا لم نيلسرلا ديس ثيداحأ يف ةعومج

 داو لا رب ع اح حا كن ملكلا عما ون نوأ

 الف ةيوبنلا متاصنلا نم ؟ 0 د هللا لص هحصن

 ىذلا ام ىل لف ابنم ءىث كيلا لصي مل نأو ىحئاصن يلا كل ةجاح

 اهمأ . (ىدس 00 كرمنم هتيضمأ امف كمولع ن٠ هتلصح
 ةبوتكمنيلسرملا ديس تالاقم فنيرخ الاونيلوالا ئاصن لك دلول

 ضارعاةمالع)وهوثيدحلا اذه اهنفةماتةدئافديفي اهنم لكو نيملاعلل

 ريغ ىفهرمت نمةعاست ب هذآ سما ناوهينعب الا<هلاغتشا دبعلا نع هللا

 بلشيو نيعبر الازواج نهو هنرسح هيا لوطي ناريدمل هل قاخام

 انندلا لهالة يفك ةظعوملاوةحصنلاهذبف (راناا ىلا زهحتيلف هرم هريخ

 مط نال اهب للسلاو اهلوبق ىف ةيوعصلاو لهس ةحيصنلا لمف ىدلواي
 مومعلا يلع ةبوبحم تايبنملاو ص ىوهلا دباع م ىف ةحرمللا

 ةرابملاو لضفلاو مسرلا مولع باط ى هته لدب نمدنع اصوصخ

 ليصحتب دصقي اهناهنال ىويئدلا فرشلاو زملا باستك ال اهوحتو

 ملاع نالف لافو و ملعلا هيلا بس بسنيل هب لمعلا نود ملعلا درجممولعلا

 ةفسالفلا تهدم ةءابم وه ردقلا اذهو ةدساف ةديمع هذبف لضاف
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 اويعإ و لهعلا ىلا تافتلا نودي لعلا ليصحت مهتياغذا هللأب ذايعلاو

 هيض لمار ضلع و مر هذ ع مظرك معلا نأ

 ىورو (هملع هللا هع , مل ماع ةمايقلا موياباذعسانلادشأ نإ ) لسو

 اذا ملاعلا نأ انغلب ) لاق ناذاز نب روصنم نع قييبلاو دما مامالا

 تنك اناعنل لرا رراتر زا عمرا لمأ ست دب اذ

 06 نحنام كيف كيما كحير نتنب انترذأ دقف ثييخاي لممت
 ضعل نأ ىكحو ( ( ىهلب عفت مق انأع تنك مل لوقيفرشلاو

 4 كب هللا لمفام لاقف هتاقو دمن همون ىف هآر دينملا باحصا

 مولعلاك لت تينفو . تارايعلا كلت تياغو . تاراشالا كلئ تحاط

 ليللا فوج ىفاممك رانك تاعيكرالا أنءفن امو . موسرلا كل: تدفتو

 لاو>الا نمايلاخ ه لاممالا نماسافم ن وكن ال نأ ىنني لولا اهسأ
 كدم ذخأال هد رج معلا نأ انيمي ملعأو . ةيلاعلا ةفررشلا ىلاعملاو

 الر تن رول قرارا لا موتها اذه كال حضتيو ةمايقلا موي

 ةيدنه فويس ةرشع هعمو ةزافم ىف ريس وه امنبب برحلا نس

 ميظع دسا ءأجاف ذا اهم دلت دهتوةدوجلا ةياغ ىف ءاهسو ىسقو

 تناائيش دسالا رش نم اهدرحع ةحاسالا هذه هنع عقدي له

 كاذكفاهنم دصق ايف ارلستسي ىتحانيش هنعىتنالاهنإب مات نيقب ىلع
 ممل تناف ةدحاوب لس: لو ةلاسم فلا ةلام لع اصخش فاول
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 ول لوقتف رخا الاثم كل برضنلو . ام ةدئاف هديفيال لملا اذه نأ

 الع معو ءارقصلاو هرارحلا هرم فعضو ضرم هب اصخش نا

 هلوانتب م هنكلوا نيبجاكسلا لواثت ىف هءانش نأ كلش همم سيل

 هب لمع ىت> ءادلل مفاد الو ءافشلا ىف مفانب سيل ملا ادب

 برشت مل اذا اناوشن ريصتل « نكت ل رمح لطر ىفلا تاك ول

 « لمعت ملام بتكلا عجو ملعلا ليصحي ةرثك كديفيال هنأ معاذ
 حاصلا ىل.ءلاب لجو زمع هلالا ةحرل ننال ادمتس» نكن مل نا ىدلوأي

 ناسنالا سيل ناو ) نارقاا ىء ىللدلا عمساو هتحر كلا لدن ل

 لو اذاف ةخوسام ةب آلا هذه نأ تانظ نا ىدلواي ( ىعسام الا

 ال لمعياف هبو ءاقل وجرب ناك نف )ى رح تانا يف ىلاعن هلو يف

 نبذلا نا ) هلوق ىفو ؛ نولمعب اونآك امب ءازج ) هلوق ىفو ( املاص

 نيدلاخ الزن سودرفلا تانج مل تناك تاحلاملا اولمعو اونما

 لوقت اذامو ( الاص المع لمعو نماوباتن مالا ) هلوق يفو ( اوف

 ناو هللا الا هلإال نا هدابش سخن ىلع مالسالا ىنب ) ثيدح ىف
 جو ناضمر مومو ةاكزلا ءاتياو ةالصلا ماقأو هللا لوسر ادت

 ناسللاب رارقأ نامالا ) ثيدح ىفو ( اليبس هيلا عاطتسا نه تيبلا

 دبملا ةمالس نا ىلع لئالدلاو ( ناكرالاب لمعو نانحلاب قيدصنو

 دبعلا نأ ىمالك نم كل رطخ ناف ىص# الو دمتال هريثك لمعلا
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 ىنارلعاو ٠ ىمالك تميف اف هتمرو هللا لضفب ال هلمعن ةنملا لخدي

 هتنحروهمرك و هللا لضفب ةنملا خدم دبملا نإ لوقأ لب كلذ لوقأ ال
 اًنثالواهلادعتس مناك اذا الادبعلا ىلا لصنال ىلامت هللا ةمحر نا ريغ

 بانتجاو تارو.أللا لاثتمابالا كلذك نوكب الو احلال ن وك. نال

 ريشن 5 لمملا يف صالخالاو برّقلاو تاعاطلا ةمزالمو تايبنملا
 ىلا ريخأث يح ( نينسحْلا نم بيرق هللا ةمحر نا ) ىلاعت هلوق هيلا

 نأناسحالا ) ملسو هيلع هللا لصلاة دو نينسحلا نم هتمحر برب

 نكن ناف . نينسح ا ريغ نمهتمحر دعب دف وهف ( هارت كناك هللا دبعت
 كيلالصت مل اذاوهتح كيلا لصن الر وكذملا هجولا لعهتمحرل ادعتسم

 ناعالادرحأب ةنملا لخدب دبعلا نا دحأ لاقنافةنإلا لخدتالهتحر

 تاحلاص الاابلبسي ال يتلا تابقعلا ةبومص قوذب ىتحنكلو ممن انلق
 انيشم امو طار.هلا ىلع روبعلاب الا اهلا دبعلا لص.ال ذا لامعالا

 امورادلا هذه يف يونعلا طارصلا لعانيشم ةروص ىلعالا هيلع
 ةردابملا يف انه مهفالتخاب الا ءطبلاو ةعرسلا ىف سانلا فلتخا

 انه اطبأ نهو كانه طفح انه ظفمم نفاهنع فلختلاو ةعاطلا ىلا

 لس وهيلع هللا ىلبص يبنلا نقود نو انيق نا اك تلاته ةقاعن اعز

 ةنللا لو:د نوك ىنعفاذاو ةرهطملاةعيرشلا نم انعاضن ردّش نوكم

 انبي .واهاص نوكتل هلضفب لمملا حلاصل هللا كقفوب نا هللا لضفب
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 مل لمعت ل نا كنأ انيقب معا ىدلوأي « « ةنْلا كلخديف هلضفو هتمحرأ

 اصلخم هللا دبع ليئارسا ينب نم ادبع نأ يح « لمملا ةرجأ ذخأت
 ةكدااملل هصالخا ربظن نأ العو لج ىرابلا دارأق ةديدع نينس

 ىلا اذه مت قت ىلا لوقت لانت هلا نا هريخم اكلم هيلا ثعبف

 هلاق ام كلملا هربخاف رانلا لهأ نم تنأو ةدابعلا ف كفن سنتو

 هلإ وهو ةيدوبملا دبملا نأشو دبع نأ هباوج ىف دبعلا لاقق ىلوللا

 تنأ ىلإ لاقو هر ىلا كاملا عجرف وه الا هملسي ال ةيهولالا نأشو
 دسلا اذهناك اذا ىلاعت هللا لاقف كد.ع هلاقام لو قخأو رسلا لمت

 اودهسشا ) انمرك عم هنع عجرن فيكف انع مجري مل هفعض عم
 هللا لص يللا كيردع ىفا يارا (0 كرش دز نا ودنا

 نأ لبق اونزاوبساحت نأ لبق ميسقتأ اوبساح ) لو اذام لسو هيلع

 نودي هنأ نظ نم ) ههجو هللا مرك ىلع نينمؤملا ريمأ لاقو( اونزوت

 وهف لصيردهملا لذيب هنا نظ نمو ندتم وهف ةنألا ىلإ لصي دهملا
 لم الب ةئحلا ىلط ) ىلاعت هللا همحر ىرصيلا نسحلا لاقو ( نعتم

 عمطب نم 82 لقاام ) ىءدقلا ثيدحلا ىفو ( بوذلا نم نفذ

 لاقو ( ىتعاطل لدم 2 وا ب وايقي

 ثيدحو( لمعلا رثال لمعلا ةظحالم كرت ةقيقحلا ) راك الادحا

 كلا نم حضوأو فرشأو نسحأ ملسو هيلع هللا لص قلعصلا
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 قمحالاو توملا دمن ل لمعو هسفن ناد نم سيكلا ) لاق ثيح

 ىلايللا تييحأ اريثك ىدلواي ( هللا ىلع ىنتو هاوهو هسفن مبتأ نم
 ناك نإ كلذ ىلع كل ثعابلام يردأ الو ةملاطملاو للعلا راركتب

 ىلع ءاهابلاو بصانما ليصحتو اهماطح بذجو اندلا كضرغ

 ءايحإ كمضرمغ ناك او ٠ كل ليو مث كل لبوف كلاثمأو كنارقأ
 ىبوط مث كل ىبوطف قالخالا بيذهمو ىدمحلا نيدلاو ةميرشلا

 لاق نم قدص دملو كل

 لطاب كدف ريذل نهؤاكبو ه معئاضكهجو ريغلزورملا ربس

 كناف تئشام شع) ملسو هيلع هللا ىفص هللا لوسر لاقو

 (هب ىزجم كاف تئشام لمجاو هقرافم كناف تئشام ببحأو تيم

 نيواودلاو بطلاو فالملااو مالكلا لع ليص# ىف كتدئافام

 عييضت ريغ تاصدام اهريغو فيرصتلاووحنلاو موجنلاو راعشالاو

 ليجنا يف تارق ينال هردقو هتمظعو هللا لالج نع ةلفغلا ىف كرمح

 ىلاتهللا هلأسي هربق ىف عضوو تام اذا دبعلا نا مالسلا هيلع ىسدع
 له نينس قلك ارظنم تربط دق ىد.ء ) اهلوأ ال وس نيعدرأ هسفنب

 عمستل نأو كاف ىفىدانب موب لك يدلواب * ةعاس ىرظنم تربط

 لمح ريغت معلا ىدلوأب ( ىريخم فوذحع تنأو ىريغا عنصنام )

 نع مويلا كدعابي مل نا ملعلا نال ىنجا ملع ريغ لمعلاو ونج
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 لمعت مل ناف مهج ران نع ادغ كدعاب مل امئاط كريصي ملو يصاعملا
 لوقت ةمايقلا ىفادغ ةيضاملا مايالا نم كنافام كرادنت ملو مويلا

 ) فيكف اهنمتدت آت ن اقمح الا اهمأ كال لايف( اح اص لممن انمجراف

 تاعاطلا يف كحور فرصت نأ ةيلاعلا ةمحللا ىدلواي  اييلا عجر
 لصت نا ىلا كتلزتم ايندلا نال توملاب دسحاا نم كنحور رارف لبق

 لك يف كنوراظتني رياقملا لزانم يف نيذلا مولا ءالؤهو راقملا ىلا
 لاق داز ري بهذت نا نم رذحلا رذحلاف مهملا لصن نا ىلا ةظحل

 لاا فا والا فاو روزا صفت داسجالا ) ريكالا قيدصلا

 شاشعالا باحصأ رويطلا نم تنك ن اف تنأ امهأ نم كسمت ىف

 ساجتل رطف ( ةيضصص ةيضار كير ىلاىعجرا ) لبطت وص تعم
 مهفهالاق نم تنك هللب ذايعلاو باودلا نمتنك ناو ىلعأ ناك
 يكب ريخذ تثعل لعي> كبأ انيفي رلعأو ) لضأ ملب مامن الك كنلوأ)

 را ديدشناكواموو شط ءىرسهبلانسحلا نا للفن . ةيواهىلا ةيواز

 حاص هلام هدوربب سحأو هديب هسمايف درابلا ءاملا نم حدشب هل ىتأف
 هل لبق قافأ الف هدب نم حدقلا مقوف هيلع ايشْدم رخو ةميظع ةحيص

 نأ ) ةنملا لهأن وداني نيحرانلا لهأة با تركذلاقكل صح يذلا ام
 يارد ملا لملا كيبفكي. ناك نا يدلواي © ٠( ءاملا نم انيلع وضيفا

 نم ىله فئات نم له لثا- نم له ءادن ىف لوقتاذاش ىلا ىلا
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 سانلاو ليللا فصن ىم اذا هنأ ةحيحص رابخا ىف دروهنالر فغتسم

 لئاسنم له بنات نمله ) هسفنب ىلاعنو هناحبس لوما يداني ماين
 لاق ايولطم راحسالاب رافنتسالاو مايقلا راص اذلو ( رفغتسم نم له

 نورفختسي مراحسالابو نوعجهمام ليللا نم اليلق اوناك ) ىلاعت (
 موي تاذ نيسلاج اوناك منع هللا ىضر ةباحصلا نم ةعاج نا ليق
 باطملاانب رم نب هللا دعا وردي هو ع اركب لا ىدب نيب

 اكاد . ليلا يف ىلصي ول وهلجرلا مهن ملسو هيلع هللا ىلص لاقق ريخم

 مونلا راكنال ) ةباحصلا دحال مل-و هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 ( ةمايقلا موي اريفق اهبحاص عدت ليالاموتلا 5 ةرثك ناف ليللاب

 سمأ ( كل ةلفان هب دجبتف ليللا نمو ) ىلامت هلوق ىدلوأ

 ( را>سالاب نيرففتسملاو ) ركحش ( نورف:تس, مث راحسالابو )
 ىلاعت هللا اهبحي تاوصأ ةئالث ) لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوعي ركذ

 (راحسالاب نب رفغتسلا توصونارقلارقيىذلاتوصو كيدلاتوص

 به احير ىلاعت هلل نا « ىلاعت هللا همر ىروثلا نايفس لوقيو
 اضيأو * راما كلملا ىلا رافغتسالاوراكذالا ىلكت رادسالا تقو

 نودداملا هّميِل الا ىئرعلا تحت نم دانم ىدان ليللا لوأن اك اذادهل
 متيلالا ليللا رطش يف دانم يداني مك هللا ءاشام نولصيف توموقيف

 دانم ىداني رحسلا ناك اذاف رحسلا ىلا نولصيف نوموقفزوتاقلا



 ف
 دانم ىدان رجفلاملط اذاف نورفغتسيف نوموقيف نورفختسلا ميل الا

 » ممروبق نم اورشن ىتوملاك مهشرفم نم نومويف نولفانلا تيل الا
 كيدلا نوكي ال ينباب هنبال لاق هنأ نامل اياصو ىف درو ىدلواي
 نم قيلأو لجأ امو (متن تنأو راحسالاب ىداني كنم سيك أ

 لاق ثيح لئاقلا لوق
 مئانل ىناو انهو نق ىلع «٠ ةمامح ليل حنج ىف تغته دفل

 مثالا ءاكبلاب ىتقبس امل » اقشاعتنكو لدا تديوتبذك
 مئاببلا ىبتو ىب الويب »« ةنابص وذ ماه ىنا مذأو

 يام ةدابملاو ةعاطلا ةقيقح ملأ نأ ةحيصنلا ةصالخ ىدلواي
 صماوالا ىف سو هيلع هللا ىلص عراشلا ةمباتم ىه ةدابملا

 افراو ةدابمإ سيلف هب روم امب تسلو المف تلمفزاف ىهاونلاو
 ناك ناو انايصع نوكي دق لب هداسلا ةروص ىف لعفلا كلذ ناك

 مايأو نيديعلا ىموب صخش ماص اذا هنأ ىرت الأ هالصو اموص
 مل هنال ةدابعلا ةروص ىنهلعفام ناك ناو ايصاع توكي قيرشتلا

 مضاولا ىف وأ ةَعَو هركسألا تاقوالا ىف لبص نم اذكو هب سقي

 0 م طل خلا هنأ ملعاو هامثا ١ نوكي ةيوصخلا

 000 سعللا اذه نال سل ةروص ىف كلذ ناك ناو روحأم

 درحم ال ىمالا لاثتما يه ةيقيقملا ةدابعلا نأ امولعم راص اذبو
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 ناك اذا الا ةدابع نانوكي ال موصلإو ةالصلا نال موصلاو ةالصلا

 هب ارومأم كلاوقأو كلاوحأ ميج نكيلف ىدلواي ه اميب ارومأم

 قطصللا ىوتف ريب تاقولخلا لمحو لع نال ةمي رشال اًمهاوم

  1سنا اذهل ىلاعت هللا نع دعبلل ببسو ةلالض لو هيلع هللا

 كناسل كرحم الف ةّقاسلا لامعالا لسو هيلع هللا لص ينطصلا

 ىلامت هللا قيرط نأ انقيتم نكو . اهب رومأم ريغ نوكت ةملكب
 اضيأ هيلا لصت الو هب صثوت ملام ريغب هيلا لصت تأ ردقتال
 قيرطلا اذه ىلا لصنال لب اءسر. ةيفوصلا تاهرتلاو تاحطشلاب

 تادهامجلا فيس سفنلا ظوظحو ةوبشلاو ىوملا عطقب الا

 كنم ارارتغا لوصولا تمعز ناف تاهرتلاو تاحطشلا تابثو.ال

 ةقالطو تاقوالاو مايالا ءافصو قيقرلا مالكلا نرم هيدبت ام

 ىلع ةمالع كلذ ناك ةلفنلاو تاوبشلاب باقلا قلعت مم ناسللا

 اهريصتو تادهاجلاب سقتلاو ىوهلا رقت مل اذاو لابولاو ءاقشلا

 ةلئسأ تلأسىدلواي ةفرعملا رونب ايح ىلقلا نكي ل عرمشلا تحب
 ايقوذ ناك ام لكو يقوذ هنال ةباتكلاب الو لوقلاب فيك« ال ابضعب

 امو هيلا تلصو اذإ الا هءلمت الف ةءاتكلاب الو لوقلاب فيكب ال

 نأ دارو الثم ةرارملا اة رولا يد لثك الا كلذ ىف كلثم

 نينع بتك نأ ىدلواي « ةتبلا ردقي الف ةباتكلاو لوقلا درجع هفيكي
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 هباوج ىف هلا نىك عامجلا ةدل نع هلأسي عاملا ةذل فرع د>ال

 لوقلاب فيكي الف الاو هلا تلصو اذا الا هنرعت ال قوذ اذه نإ

 والكتاءة  ىنذلا ردقلا امأو ليبقلا اذه نم كتلئسأ ضعب ىدلواي

 نم هريغو مولملا ءايحإ انبانك ىف هتنيب دقف ةياتكلاو لوقلاب فيكي
 ىتتل اسوةراشالا ةقي رط ىلع انلق اف انه امأو كانههبلطاف فيناصتلا

 بام لوأ نأ عاف العو لج قحلا قيرط ديرص ىلع سبي امي

 ال ناب حوصنلا ةبوتلا ( ياثلا ) عدبلا نع ىلاحلا مياسلا داقتع الا هيلع

 نح هيلع قد د ىح ءامصحلا ءاضرا ( ثااثلا) تالزلا ىلا مجري

 نقفو هللا صاو ل ورا هب رثشلا لع ليص# (مبارلا) قولخل

 ريغ امأو كلذ يوس ة ةعلإ رم :لا ٍلع نم هيلع بجيت الو هيهاون نع

 ادهو تاجنوهصالخ هب يذلا ردملا ملعتي نأ هةيفكف ةءيرشلا لع

 نأ يمهو خياشملا نع تدرو ةباك> ثني كل امولءم نوكي مالكلا
 مييلع تارقو ذاتسا ةئاسسبرأ تمدخ ىنا لاق هللا همر ىلبشلا

 كر رة و ادحاو اد دح اينم تريخاو ثيدح فالا ةعب را

 ىصالخ هيف تيارف دحاولا ثيدحلا اذه ىف تامات ىنال ابيقاب
 وهو هيف جردنم نيرخ لاو نيلوالا ىلع نا كا اهاوناعو

 لمجاو اهيف كماقم ردقب كايندأ لمعا ) سو ل

 لمجهاو هيلا كادجاح ردّقب هلل لمعاو ايف كئاتب ردقب كترخاأل
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 كن أ "كل مع ثيدحلا اذه نم يدلوأب ( ابيلع كربص ردقب راثلل

 ةءافكلا ضورف نم ملا ة ةرثك ليصحتو ريثكلا رمل جاتحمال

 انمتم نوكت ىت ةناكملا هده قامو نايعالا ضورف نمال

 » اعيلع هللا همر يخلبلا قيفش ةدمال: نم ناك مصالا اعاح نا درو

 نيثالثواثالث لاق يب ىف تنأ ةلس 1 متاحأب موب تاذقيفش لاقف

 لاق قس اتذخا ةدئاف كو ماعلا نم: :هكطحمىالا امن لام هَ
 متاحاي نوعجار هيلا اناو هلل انا قيمش لاق دئاوف نامت ىلع تاصخ

 ىوس ىلع ينم تاصحنام تناو كميلع” يف كءعم ىرمت تفرص انآ

 تاصخم اف قدصلا ينم تبلط ناىذاتسا أب ماح لاَقف دئاوفلاوده

 لص اال ىلات نمي ىبال اهربغ ليص# بلطا 1 و هتلق ىذلا ريغ للع

 اهاوسام تاو ةيناملا هذه. الا نيرادلا ىف يناحنو ىصالخ ىلع

 لامذ ةيناملا دئاوفلا هذه ام ىل لق قيقش لاق اهم هنع ىتنتسم"

 ) ابومراتخا مهنم دحاو لك تيأآرو تاقولذلا ف ترظن ( ىلوالا
 ربقلا فرط ىلا ضعبلاو توا ضرم ىلا بحلا بحصي ضببلاف
 دجال تلمأتو ربقلا هعم نولخدي الوذوءجروو هنوعدويكلذدعلو

 اصلا لمعلا يوس ثتدجو (فريقلاىف اسيناو اقيفرىل نوكي ابوبحم

 لاقق ريقلا ىف اسنؤمو ايفر نوكي ابوبحم هتلعجو هترتخا اذباف
 لكلاتبارذ تاقولخملا ىف ترظن ( ةيناثلا ) متاحا تنسحا قيقش
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 مام فاخ نم امأو ) ىلاعت هلوق ىف تلمأتو ىوحلاو سفنلا ريسا

 نا انيقي تملعف ( ىواملا ىه ةنجا ناف ىوهلا نع سفنلا ىعنو هبر
 يف ةقطنملا تددشو ءوسلاب ةرامالا سفنلا تفلاخو قح نارَقلا

 قحلا ةعاط تحتداقنا ىتح اهلاماو اهمر آم اهيطعا امو تادهاحما
 لك تب ارفق لملا اذهىلاترظن ( ةثلاثلا ) كيف هللا كراب قيقشلاق

 هيلع اولصمم اموايندلا ماطح نم ءىث ليضحن فسعترو ىدسي دحاو

 ىلامعت هلوقيف ترظن مث 'ىشىلع | ولصحم مبلل مهظاهب او>رفوهوظةح

 ) تقدصن نينس يف هتمجوهتلصحا ( قأب هللادنع امو دفش ةكدنعام

 ادازو ايقاب هدنع ىل نوكيل هللا دنع ةعيدو هتلمجو ءارقفلا ىلع هن

 ملاملا اذهيف ترظن يبا ( ةءبارلا )تنسح/ق يقشلاقىئرخ ال ار خدم
 رئاشعلاو براتالاةرثكب هنعو ناسنالا فر. شنان ونظياموق تيأرف

 ةرثكب هءايربكو ناسنالا فرش نا نونظي اموقو . مهم نورختفيو
 ام اورختفاف دالوالاو لاومالا ٠ فرشلاو زعلا نا نونظي أضعلو

 ترظنو كلذ. اورختفاف ءامدلا كفسوببرضلاو سسلاو سضغلاب

 قح نارقلا نا تملعف ( م اقتأدلا دنع يمرك | نا )ىلامت هلو# يف
 نم هللا دقع نرك 1 ىع وعلا ترتخاد اطخ قللغا نوئظ ناو

 ىلملا اذه ىلا تورطت ( ةشماخلا)تيبحا قرع لاق قيمركلا

 مالاو لأملا بح بيسل أضل مهضعل دس و ضب اموق ترف
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 ةأيللا يف مهتشيعم مهنبي انمسق نحب ) ىلاعت هلوق يف ترظ ىلاو
 هحالرابتخا ال لزالا ىف ةتباث ةمسقلا هذه نأ تملع ىاو ( انذلا

 تحاطصاو ىلامت يرابلا ةمسّب تيضرو دعب ادحأ تدسحاف اهف

 اده ىلا تران ( ةسداسا ) تنسحا قيقش لاف انيدلا لهأ عم

 ةئأاسفن ضاسغأ بيس اضع ىداعل مهضعل ترف ماعلا

 وذ 3 ناطيشلا نا ) ىلاذ هلوق يف ترظنو ةناطيش سواسوو
 هعاداو ناطيعلا ون قاو قع نإ رقلا نا كيبلعو (اودنغ هذا

 تلثتماو ام صا ىف هعطأ موىودعناطيشلا تذخناف اودع نوكال

 نأ تملعو هقلخنم ادحا داعأ مو هتمظع تسقارو ىلا هللإ سما

 ال فا مدا ىناي ميلا ديعا مآ ) قات هلوق يف مقتساا طارصلا

 فت سمطأ رصاده ىلودي ءاناو قف ودع ؟ل هنا ناطيشلا اودع

 تاو ماعلا اذه ىف ترظن ( ةعاسلا) متاحا ثاسحأ قيفش لاق

 توقلا ليصحم ىف هسفن لزا دقو هدهد ةنأغ قرص دعاو لك

 ىلا هلوقيف ترظنو تاهمشلاو مارألا يف اومقو دق كلذ ببسنو

 نار ناقل قو انقر هللا ىلع اللا ضراالا يف ةباد نم امو )١

 قذر ناو ض رالايفباودلا د /ىنا تماعف ( يعسامالا ناسنالل سبل

 تانتشاف ةر لا بلط يف يمسلاب فاكم يناو ىلأعت هنم نومضم

 كر اذ قالا اذه لا كتنرخن ( ةنمانلا ):كلاشعلا قع لاق قلاذاب
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 اًضميوهتعانصو هتفرح ىلع دمتسي اضمبو هكلمو هلام ىلعدمتعب اضعلإ
 وبفهللا لعلكوتب نمو ) ىلاعت هلوق يف تلمأتوهلثم قواخم ىلع دمتمي
 تنسحأق يقشلاق ليكولا من و ىبسح وهو ىلامتهّللا ىلع تاكو نف (هبسح
 ناقرفلاوروزلاو 00 هللا كفو ماحأ

 .ينالاوةيناملادئاوفلا هذه نع رخمالةعبرالا بتكلا يىتأم تدجوف

 كلام اعمر اص ةياكتملا هذهبو ةمدرالا بتكسلا فام لم هن اك المعي

 امك لك ذن وهيف نحتام ىلا ن الا جرتلو رملا ة ةرثك ىلا جاتحمال كنأ
 برم ودش مهل ن وكي نا ( سماخلا ) قا قيرط كلاس قحيف جي

 قالخالا اماكم عضيوةمومذملا قالخاالاهنعمفريو قيرطلا ىلع هديل

 عرزلا يبرب ىذلا عرازملاك يبرملا نوكي نأ ةدرتلا ىنعمو ةدومحلا

 ىقسلو اجراخ هحرطو هعلق عرزلاب ارضم انابث وأ ارجح ىأر الكف

 تملع اذاوهريغ نم نسحأ نوكيل ىبرتيو ومن ناىل ارامص عرزلا
 برص دش نم كلاسلل دبال هنا تملع يبرملل جاتحم عرزلا نا

 قلخلل مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا لسرأ ىلاعن هللا نال ةنإلا
 لاقتنا لبقو مقتسلا قيرطلا ىلا مودشربو مل الملد اونوكيل

 ءانلللا لمح دق 1 الا رادلا ىلا مالسلاو ةالصلا هيلع نطصلا

 موي ىلا اذكهو هللا قيرط ىلا قلملا اولديل هنع اباون ندثارلا

 نوكي.نا دشرملا طرشو ه ةتبلادشرملانع ىنغتسيال كالاسلاف ةمابقلا
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 هل املاع نوكي نأ دبال لب داشرالل حلصي ملاع لك سدل نك الاع
 ديالام كل ركذن نحمو تامالع دشرملا اذهل وداشرالا ةعانصةيلهأ

 دشرملاف » ريحتم لك داشرالا يعد. ال ىتح لاججالا قيرطن اهنم هل

 سسأتو هاملاو لالا بح هنطأي نم جرخ دق نوكي ىذلا وه

 ينلاىلا ةلسلسلا يهتنت قحلهو كاذك دش رم دب ىلع ةتيبرت ناينب

 مالكلاو لكلا ةلقك تاضايرلا ضمن قاذو ملسو هيلع هللا لص
 راونا نم ارون سدتقاو مو-ملاو ةقدصلاو ةالملا ةرثكو مونلاو

 قالخالاو ةنسحلا ةريسلاب رهشاو ملسو هيلع هللا ىلص دمج انديس

 ةعانةو ءاخسو هنهأ امو كفو كو ركنا سوف نم ةدومحلا

 نانو نوكسو ءايحو راثوو قدصو ةفرعمو عضا ونو محو ةنامأو

 دتحلاودسل اول خبلاو ريكلاك ةميمذلا قالخالا نم ربطتو اهلاثماو

 نييصعتملا بصعت نملسو اهوحنو شيطلاو ليو طاا لمالاو صرح او
 هيلع هللا ىلصدللا لور نع يقتلتلا معلا نيفلكتلا لع نع ىقغتساو

 ردان هلثع رفظلاو باوصلا نيع وه دغرملا اذه لثع ءادتقالاف مللسو

 ةفيمحلا يوهو داشرالا يعدب نمهيفرتكه نآقنامزلا !ده يف امسالا

 داشرالا نيدحلاا نم ريثك ىعدا لب وخالاو وهلا ىلا سانلا وعدي

 فتودشرملا ينتخ ١ نيعدملا ءالؤه ةلغ ببسبو ةعيرشلا ةفااخع

 دشرملا تامالع يكل اعو اياوزلا ناكرأ يف نويقيقلا
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 نكي نمو نيدشرملا نوهنا معأبب أهلختم دجون م هناّيح ىقيفحلا

 دش رم ا اذه لدم لع لا لص لاف نيعدلا ن* هنأ ملع م املختم

 يرهاظلا مارتحالاف مانطأبو ارهاظ هءارتدا هيلع بنحو دشرملاهلبقو

 اهرك ذةلئسميا يف هيلع ةحملا مشي الو هيلع ركشي الو هلداجمال نا

 ةداحسلا شرفب دشرملا ماما هت رهظرال ناو هاطخ ققحم ناو

 هءم ايدات ةداحسلا كرت ةالصلا نم غرف اذاف اماما نوكي نأ الا

 ولو ذرمأ لاثتا ف غلاب ناورفك هنال ه ريل الو هل دحصسال ناو

 هل همل املك ناىنطابلا مارتحالاو * ةيصعملا ةروص يف هرهاظ ناك

 كلذ ىلع ردي نافاةفانم نآأك اللاو نطابلا ف هركش ال رهاظلا ْق

 ف ةدئافالهن المر هااذىؤ أفا ومهتطاب فام وكب قد ةنبحص كو

 ةقااخم ( سداسلا ) هك الهيناببسنوكت امر لب راكتالا ع٠ ةبحصلا

 دب هنع رصمتا ءوسلا ءاساج كرت الا ريتال اذهو سفنلا ةسايس

 ةناطيشلا تاثولتلا هع عفن رثو نحل و سنالا نيطايش ف سهل

 عارف قيرطلا اذهلصانال ءارّفلالاوح! ميج راتخم نا ( عياسلا)

 كبلقؤتدجو ءارقدلا لا وحأ عيمج رت مل اذاف ايندلا بح نم بالا

 كلت كرتف اهبح نم صالخلا ىلع ردفت نا 'لقف ةيويندلا بابسالا

 اذه كإ 00 الو ايدل بح نمباعلا عارفل اهسن وكي بابسالا



 و5
 1 هللأ قيرط كلاس ىلع ةبحاوةعيسلاهدهو رايتخالا كلديالا كرتلا

 عي ودعا ناكش فوصتلا نا عاف فودتلا 57

 هدحاو هللا عم قدص نم لك ف سانلا عم ةلمأل ملا نسحو ىلأهل هلأ

 دبملا ىتفي نا وه ىلاعت هللا عم قدصلاو يفوص وبف قالا ةلماعم

 .لضفي, ال نا وه ناملا عم ةلماعملا نسح و ىلاعت هصال هسفن ظوظح
 ةفلاخمع ىضر نملك نال عرشامامفا وم عدا م مادام مدا م لعدد سم
 . اباذك نوكيفوصنلا ىعدا ناو ايفوصزوكيال هفلاخ وا عرشلا
 دبملاروضح ماود نع ةرابعىممةيدوبعلاز ا رلعافةيدورملا ىهامتسل دو

 ال يهو هاوسام لك نع لوهذلا عملب نيدلا روهشالا لاق لا

 اضرلا ( يناثلا ) عرشلا رمال هابانالا ( لوالا ) ءايشا ةنالثبالا يلاتت
 كدسفن رايشخا لطدل را( تلاثلا) يلاعت هللاةمسقو ردقلاو ءاضقلاب

 لكوتلانا معاف 00 تلأسو ٠ كل ىلامت هللا راتخابكحرفو
 كرتك نم كدارلا هك قتال رةودلا يعطوا قالا

 كيلا لصي كل مقامك ناب نيقيلا مامتكل نوكي نا ىن تمظامنو
 كيلاللصو ناكل مسني ملام ل اكو 000 لهأ مم جا ناو
 نا معان ا وهام تلأس كلذكو ه ايندلا 000 ناو
 ىنوكي الث يح ىلاعت هلا ةرداص|رلك كلامفأ ن وكت نأ وه صالخالا
 را رورطا نع ناك دبا الو لمعلا نيحقلحلا نمءىثلتافتلاكبلق
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 نمو . كتببج ىف دوجسلا رثأ روبظو هجولا روننم كيلع ةعاطلا

 كل مبمذب نزحم الو كيلعقلملا ءانب حرفتالنأ كصالخا تامالع
 هيفا هطومم وتيءأ .رلاذأوعا و . نارمألا دنع ىوتسلب

 لروما نأ ظحالتو هللا ةردقل ا رميه قالا ىر ' نأ هحالمف

 انهن كنلأ اوامؤت نا ىلع نوردقيالف مهل ةدار | الو ةردق ال تاداجلا

 نظن تمد اف الاوضرألا اذه نمتصلخ كلذ تامف اذاف ًارضالو
 ةيقب امأ ىدلوأ . ءايرلا كنع عفن ريال نوديرصو نورداق قلخلا نأ

 هتباتك ينينتال اهضعلو كانه هبلطاف يتك ىف رطسم اهضعبف كتلثسأ
 لكشأ اذإ ىدلوأب . هتقيمح نع كلل فشكي تملع اع تامج اذإ نكل

 مهنأ ولو ) ىلاعت لاق لالا ناسابالا ىتلأ الف اذه دعب ءىش كيلع

 هيلعرضخلا ةحيصن لبقأو ( مل ًاريخ ناكل مهيلإ جرخم ىتح اوربص
 ثدحأ ىتح ءىش نع ىنلأست الف ) ىلاعت هلوقب اهلا راشملا مالسلا
 نوكي تقو ىلا لصت كلناللاٌوسلاب لجعتسنالو ( ارك ذ هنم كل
 الف ىتانا 5 راس ) قاعت هلوق ةراخا رت الا كلل نيلأ وه

 ىلامت لاق رب لو لصت مل رن مل ترا كنأ انيق ٠ ملعاو ( نولجعتست
 قيرط ىف تبهذ اذا ىدلوأب ٠ ل

 لذ نم لمعلا عم كإ دب ال ىدلواي . ىئاجعلا ىرت اميرس هللا

 لدب نودب لمعلا 2 قا ةرضح ىلا لوصولا ليبس ىف كحور



 فن
 دحال هيلع ىلاعت هللا ةمحر يرصملا نوتلا وذ لأق . ديني ال حورلا

 تاهرتب لثتشن الف الاو . لامتف حورلا لذب لعترردق ناةدمالتلا

 ةملرا ءايشأ ةينامث ىف ةحيصنلا كل رصتخا ىدلواب . لاقلاو ةيفوصلا
 ةجحو كل أمهخ ةمايقلا موب كملعزوكياليتح ةيلمف ةعئراو ةيكر
 ةحملا ةماقاو كناكما ردي ةرظانلا كرت اهدحأف ةكرتلا اما كيلع
 نم رثكأ اهرضو ةريثك كلذ تاقآ ناف ةلأسم ركذي نم لك ىلع
 ربككلاو دّدملاو ءايرلكةميمذلا قالخالا لك عبتم ىه ذا اهمقت

 ةلاييدتل رع توو كدي .فيدقو نان هوقو ةاهانلاو لو اذمقلاو
 كلن ىف ثحبلا كل زاج ملا فشكت. نأ ةرظانملاب درت تنأو

 قرفتال نا اههادحا ناتمالع ةينلا هذه قدصلو ةينلا هذه. ةلأسملا
 نا بحت لب كمصخ ناسل وأ كناسل ىلع قملا فشكني نا نيب
 اهلوبق ىلا هل ىعدأ كلذ نوكيل كمصخ دي. ىلع ةقيقملا فشكنت
 ثحباا نوكي نأ امتينات كتم هلوبقىلا برقا هسفن نم هلوبق نال

 تاأو ةلأشم دحال تلق اذا امأ الملا ىف هنم كيلا سحأ ةولملا ىف

 هعم ةحملا مق نا نم رذحلان ءئزبلسل وهو كدب قملا نا ملعل

 انهاهو ةدئاف همم نوكك الف ةثحولا ىلا ىدؤي.هناف مالكلا كرئاو
 ضرع لثم ةلكشملا ءايشالا نع لاؤسلا نا ملعا ةدئاف كل ركذا

 اذه ءافشيف بيبطلا ىعس لثم باوجلاو سيبطلا ىلع هتلع ضيرملا
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 نأ قيليال صقانلا ماعلاو مهؤابطأ ءايلعلاو ىف ص ؟الهجلاف ضرما

 وه هنال لماكلا ملاملا وه يضرملا ىوادب ىذلا لب مهل الو

 اديدش ضرملا نوكي دقو ةلعلا ةميّمح فرعي نأ هيف لمؤي ىذلا
 .هتاوادع لاغتشالا مدع ىف نوكك بسبطلا ةرابف هجالع نكمي ال
 هجالع نكميدحاووا4 جبالعالة ثالث ماسقأ قايل سرع ملعاو

 دسملاو دس> نع عشا ضارتءالا وأ لاؤسلا نورك نا لوالا

 هحض ونو هئيزت باوج ىاب ةتبجا اهلك كنا ملعاو هل العال ضيم

 يغبذيف 1 الا هدسح هديزب الو ادسحالا كياوح هديربال هل

 رعاشلا لوق ةنيعا ام و هنأ وجب لغتشنال نأ

 دسحنم كاداع نمةوادعالا ابلازا ىجرت دق ةوادعلا لك

 ىلاعت هلو ال هنع ضرءلو هضرع 1 ترا ةرييدنو

 تضرمت !ذاف ( ايندلا ةايحلا الإدرب وان ركذ نعىلوت نميضرعاف)
 طبخ ام ىع يتلا هدسح ران تلعشأ دقف هتاوادع تلفتشاو هل

 .راثلا لكأت 15 تانسلا لك أب دسملا) ثيدملا ىف م لامجالا
 لوقلهجالع نكعال اذهو ةقاما نم ةلعلا نوكك نا يناثلا ( بطحلا

 لن تزجت نكلو ىنوملا ءايحا نع تزجتام ) مالسلا هيلع ىسدع
 ليصحت ةئالث وأ نيموب لغتشا ىذلا وه اذهو ( قالا حالصا

 ءالعلا ىلع ضرتي اذه عمو الصأ ةيلقعلا مولعلا ىف عرشل ملو ملا



 "و

 ىلع ضارتعالا نا ملم ملو مولعلا ليصحمت ىف هرم اوفرص نيذلا
 .ادبف ةفرعملا,دعو لهجلا نم الا نوكيرالريغص سل أط نم ميظملا/لاملا

 يئبنيف هتةرعمءدعو هتقامح نمماعلا اذه ردو 0

 لئاسلاز وكب. نا( ثلاثلا ) هاو جن لغتشنالو انعبأ اذه نع ض رعت نأ

 لأساوهنعهميف روبضعل رباك الا مالك مه ةيلها هيف سبل ادم

 كاردا نعارصاق نوكي ىتلارومالا ضماوغ نع ةدافتسالا ةهج لع
 لص ينلا نال ًاضيأ هباوجم لغتشتالف همبف روصق ىري الو اهفثاقح
 ردق ىلع سانلا ملك ناب ان سما ءايدن الا رسشاعم نحت ) لاق ملسوديلع هللا
 بوانم سيل الفاءأبيل اك ذ ١ ادم كي نا (عبارلا) ( موقع

 نالا قيرطل ًاباط لب هاملاو لالا بخو دسحلاو ةوهشلاو ضغلا
 هءاوجن لاغتشالاف هجالع نكي ضلرملا اذبف تاعت ريغ نم الئاس

 نأ الا ريكذتلاو ظعولا نم زرتحت نا ( ىناثلا ) بجاو لب ىقنال
 ىلاعت هللا لاق كت نا لبق المأتم لومت اه الأ تلمع كلنا

 ظمذ تظعءتا ناف كسفن ظع ميسم نبااي ) مالسلا هِيثع ىسدعل

 ظعولاب هللا كالتباو كلذك تنك ناف ( ىنم يحتساف الاو س

 تارابملاب مالكلاىف فاكتلا نم زرتحم نا لوالا نيئيش نم زرتحاف
 ىف نيفاكتملا "دعي ىلاعت هللا نال رامشالاو تاحطشلاو تاراشالاو

 ةلفغو هبحاصن طاب بارخت ىلع لدي فاكتلا نأل هل ءادعأ مالكا



>١1 
 ريصقتلاو ةرخ آلا ىئاصم راضحتسا ريكذنلا نمدوصقلا نأ عمدبلق

 ىف يتلا تابقعلاو ىذالا رمعلا ق لمأتف العو لح ا

 ةضبق لوه نم وجتو ناميالا ةمالس ايندلانم جرخم ىتح قيرطلا
 ىف لمأت اضيأو امباوج درو ريكنو ركنم لاؤسو توملا كلم

 رانلاو طارسدلا ىلع روبعلاو نازيملاو اهباسحو اهفقاومو ةمايقلا لوه

 ىلع مهملطتو هب قالا ريك ذتو هركذت يخبفي يذلا هاذبف اهئاصمو
 ةرارح فوخ سلجملا لهأ بولق يف مقوت نأل جال مهبويعو مريصقت

 رسحتلاو هيلع مدنلاب يضاملانمزلا ف مهطدرفت اوركدتيلاهئاصمو رانلا
 ةمدقنملاةيفيكلابةروك ذلاةلمباف ةعاطر يغب يضقنا ىذلا رمعلا عايض ىلع

 كالذريغو عيجستلا وةحاصفلابمالكلا ف فاكتلا مدع مم ظعواحللاقب

 فا وهو ليسلا ءاج دقوهلايعهيف تبي بح اص لثك ظعاولا لئثمنال
 تبيبلا لهأاي رذحلا رذحلا ىدانيو دالوالا قرثيو تييلا ذخأي نأ
 لوقيال ةلاخلا هذه ىف لجرلا اذبف ملصو ليسلا نال او رها

 قلخلل ظعولا لثفتاراشالاو عيجستلاو تارابعلاو فاكتلاب مالكلا

 نيخراصلا خارص ىلا كلظع ولاحكبلق لي؟ النا يبني واذكهن وكي

 نسح ظعاولا اذه نا محلوق سلجمل لهأ ءاغوغو نيك ابلا ءاكبو

 0 نا ىجيفي, لب ةلفغلا نع دلوتب ليملا اذه نال سلحملاو .ظعولا
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 ناو ىوقتلا ىلا رورغلا نعو ظممتلا ىلا ةلفغلا نعو ةعاطلا ىلا

 لسه مهتبغر ىلا رظني ناو ةيدوبعلاو هيلا لع ىف همالك نوكي.

 عرشلا ف الخوه له مهبولق ليم ىلاو الوا قلامخلا ىذرفالخ يه

 يذلاو ىلغأ امهأ ةديجلاو ةميمذلا مهتالخاو محلامعأ ىلاو الوأ

 ىلا همجريف بلاغ هاجر ىذلاو ءاجرلا ىلا هعجريف بلاغ هفوخ
 تافص مهعم قب مل ثيحم ساجلا نم اهب نوفرصني ةيفيكب فوملا
 نوصرحتو نويغريو ة ديلا تافصلاب نوفصتيو انطابو ار هاظ ةميمذ
 نوصرحي اوناك يتلا ىصاعملا نوهركيو اينعاول ساكت يتلا تاعاطلا ىلع

 ظعاولا ىلعالابو توكي اذكه لقي ملو نكي مل ظعو لكو ابيلع

 نع سانلا لي هنال اثاطرشو الوغ ظعاولا نوكي لب ظوعوملاو

 هنماو:ربمنا قلملا ىلع بجو ايدبأ اك اله ميكلمو قالا قيرط

 هل نم لكو هولعفي كرا نيطايشلا ردقيال هلي يذلا داسنلا نال
 مالا نم هنال هعفديأ ربلملا نع هلزنينا هيلع بج ةردقلا د

 ءارمالاو كولا ىلإ ليال! (ثلاثلا)ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب
 مهتطلاخم يف نال مبيلارظننالو لب مهسلاجم الو موطلاخم الو ماكملاو

 مبحدمك أف وست مهتسلاجو مه. ؤرب تيلتبا ناو ة ةريثك تافا مهتسلاجمو

 بضشللا ناف اذكه نوكي. نأ كليبسف كترايزل اًواج ١ اذاو مهءانو

 نا بحا دقق ءاّقبلا لوطب ملاظل اعد نمو ملاظلاو قسافلا حدم اذا



11 
 .تملعناو أثش اش مهنم لبن الثا ( عبارلا ) هكرأ يف ىلاعت هللأ ىصعي

 ةنهادملاو نيدلا داسفل اببس نوكي مهلام يف عمطلا نال لالح هنأ

 موقسف ابهنم دلوتو مهملظ يف ةقفاوملاو مهبناج ةأعارمو ةاباحلاو

 مهبحم نا ابنم دلوت ةرضم لك ندلا يف كاله هلك اذهو مروجو

 بحا هرمج لوط تعا اذاو هرمع لوط بحي ادحأ يحن نم لكو

 ناطيشلاكلضين !نمنامالانامالاّا لأن وملاعلا بار خو هملظ لوط
 ايطعتو ٠ مأر دلا مبنم ذخأت ناىلوالا كل لوقي هنال قا قرع نع

 ةرورمغلاو اهفر.هن دانا ابفرصب نيك اسملا رو شيواردلل
 ناط.ث)| نال روجفلاو قسفلا يف ابفرصيف وه اماو ريا باونأو

 يف امم ركذ ةريثك عمطلا تاقاو ريبك قلخ ءامد كفس قبرطلا اذه

 ةميرالا هذه بنتجا يدلوأي * كانه اهبلطاف مولعلا ءايحا انباتك
 كمزا» ( لوالا ) ابل مت نا دب الو اضيا ةعب راف ةيلءفلاامأو ةيكرتلا

 هيرماام كدبع ىدؤي نا بتم لث» هب ىلاعت هللا كرماام ىدؤتتنا

 يضرت الف كدبع نم هلمفب يضرتال ءيش لكو هنع ضار تناو هب
 وه سيف كلذ عمو ىلامت هلل كتيدوبع ققحت ىف هلءفي كسسفن نع
 كنال تنديعدسملاو قللاَو مارد هترتشا كنال ةمدقح كدبع

 نأ بحي امب قالا لماعت نا ( ىتاثلا ١ كل قلاخ وهو هل قولخم

 دبعلا ناعيا لمكيأل ) لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق هب كولمامإ
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 لعلاب لغتشت نا ( ثلاثلا ) ( هسفنل بحنام سانلا رئاسل بح ىتح

 كلرمع نم قب هنا تملع ول يذلا وهو سمالا سمتو مقاولا ىمفانا

 لغتشتال كلذك ناك اذا هنا مولعملا نمو هاوسب لفتشت مل عوبسا
 عفتتال مولملاءذه نا لمت كنال اهلاثمأو بطلاو فرصلاووحتلا رعبا

 هريبطت, لغتشنق هتافص ةفرمموكبلق ةبقارع لفتشت لب كتئاغأ يف

 ةبحمو ةنس !قالخالاب ةتيلحتو ايندلا قئالعوةميمذلا قالخالا نم

 اهنةيقحيف لمأتو ةدحاو ةلك عمسا ىدلواي# ةدابملاب لفتشتو ملا
 ناطلسلا نأ تربخا نا ةتبلا كتاجمو كصالخ اههذ دج اهم لمعاو

 اذه يف لغتشتال كنأ ملعأ انف الثم عوبسالا اذهيف كترايز دصاق

 اذا هياع مم ناطلسلا نيع نا ملءام حالصا ريغ ءىثب عوبسالا

 لتشت نأ الا كل ينبخ, ال هنا ىلوالاب تققحت هانركذام تملع

 هللا لوسر لاق ىلتلا وهو ىلاعت هللا رظن لحم هنأ منام حالصماب
 امعأ ىلا الو 5روص ىلا رظني. ال هللا نا ) ملسسو هيلع هللا ىلص

 لاوحأ ملع ملست نأ تدرا ناو ( عناق م للا رظني نكلو
 اذهو قيناصن رثاسسو ( مولعلا ءايحإ ) يباتك نم هبلطاف بواقلا

 مست نا الا ةبافك ضرف مولعلا ىقابو ملم لك ىلع نيع ضرف
 ( مدارلا ) ىهاوذلا باتتجاو رماوالا لاثتما ىلع هب لصحتأم ردقب

 لد ىلا نال ةنيجبلا قيد الاج ضرآلا كل نها



 (افانك دمع لا قزر لمجأ مهلا ) هجاوزال لاق 9 هللا
 امأ نيقيلا ةوق نحل نكي مل نمل لاق لب هجاوزأ لكل كلذ له و

 الو ةنس توقامل بترب ملف اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ةديسلا لثم

 ينبنيف ةلاسرلا هذه يف كل هتبتك ين « هتبلطام ميج يدلوأب « موي

 كئاعد اصب ىنرك ذا كلم ءانثأ يفو اييفام لكك لمعت نا كل
 تدبلا لهأ خمر اتو حاحصلا ىف ةر وك ذُف ةيعد الا نم هتباطام امأ

 هاصوصخ ماودلا ىلع هأرقاف ءاعدلا اذه كل ركذاو كانه اهبلطاف

 ةمصعلا نمو « اهمامتةمعنلانم كل اسا ىنا مثلا وهو تاواصلا مع

 شبعلا نمو + اخ وصح ةيفاعلا نمو * اهومش ةمحرلا نمو ه ابماود

 ماعنالا نمو « هنأ ناسحالا نمو * هدمسأ رمعلا نمو « هدغرأ

 لمعلا نمو * هيرقأ فطالا "”زمو « هيذعأ لضفلا نمو » همحأ
 الوات نك ماو قزرأأ نمو + هعفثأ ملعلا نمو ه هحلصأ

 « انلامعأ ةدايزلاب قدحو « انلاجا ةداعسلاب محا مقل © انيلع نك
 « انلاماو انريصم كتمحر ىلا لعجاو «انلاصاو انودغ ةيفاءلاب نرقاو

 « انبويع حالصاب انيلع نمو ه انبونذ ىلع كوفع لاجس ببصاو

 »ان دامعاواتاكوت كيلعو © اندامج!كنيد يفو « ايداز ىوةللالمجأو.

 « ةمايقلاوبةمادنلاتابجوم نمان ذعأو « ةماقتسالا جسبم ىنعانئانملا

 فرصاو انفكو ه راربالا ةشيع انقزراو ه رازوالا لتث انع فنخو,



 ىلا
 «رانلا نمانتابماو « ائابا باقرو « انباقر قتعاو# رارشالا رش انع

 « رابجاي ملح, © راتسأ ع اب, « رافغاب رب نع اب ملاظملاو نيدلاو

 هلاو دم هقلخ ريخ ىلع ملسو هللا يلصو هنيجارلا محرأ اي كتحرب.

 « بترعملاةمئاخ  نيما نيملاعلا بر هلل دجلاو « نيعمجا هيحصو

 هللا لع هارد رتل قرط ا

 هللا رك ذ اهؤالجو ديدحلاأ اأدصن !ر ًادصت بوقا لل وو

 ليصحتل ناسالا ركذف باقلاب اماو ناسللاب اما ركذلا نا مث ( ىلاعك

 باقلل ةيفصتلا برقأو ةبقارملا ليصحتا بلقلا ركذو بلقلا ركذ

 وأ تاذلا مساب ركذلا وهو ةيدنيشقتلا ةقيرطلا رك ذب لافتشالا

 ناسلب رك اذلا ظفلتب نأ تاذلا مسا ركذ ةيفيك و تابئالاو يفنلاب
 امأو رسصب هلكو عمس هلكو ناسل دلك بلقلا نال ( هللا ) ةظفل بلقلا
 باقلا ناسلب ركاذلا ظفلتب نأ ىهف تابثالاو يننلا رك ذ ةيفيك
 ناسلب ظفلتي مل هللا ىوس امبلقلا تاملعن ميج اهم ايفان ( هلال )

 ركاذلارك ذ اذاف هيف قحلا ةيئادحو دوجو اهب اتيثم ( هللاالا ) ىلقلا

 سفنلا ءاكزو فاقلاةوفص هل لصحت ةيفيكلا هداهم نيمسالا نىده

 ىلع ةيرك ذلا ةفيظو مدقيو « هيلا الصاو ىلاعت هللاب افراع نوكيو
 لصحت ناوىلا تاقوالا عيمجيف ابيتاورو ضئارفلا دم تادابعلا رئاس

 هن ال تادأس لا نم لئاضفلا عيمجدل زوج كلذ دمبوةدي مح كلم هلق ف



 نفي
 هيلا برقتلا قب لا قرط قرع

 ةالصلل بترملا درولا نه » قيرطلا ىف نسحا هللا رك دف

 تالفانلا لكك لمع نمو » قح لوق ةءارق نم نسحاو

 تابجاحلا لك هنع مقريو « بلق ًادص لح ركذلا نال

 تادراو..دبعب للا 5 ذي «فلاو قمرا عيمج يف دهاجو

 تايلاعلل عفترأو بمارو © او خدو هلال هجوت

 ةريصبلا نيم ىلاعتو هناحبس قملا بانج ةءؤريهو ( ةبقارملاو )
 ثيح نم ىلاءت هلا ىلا قرطلا برقأ يهو مهظعتلا عم ماودلا ىلع

 تاك رد نم غلب أبولقلاب لجو زع هللا ىلادصقلا يق 6 هيلابرقتا
 اهوحنو داروالاو راكذالاو مالسلاو ةالصلاب لامعالا ىف ءاضعالا

 ىلع هدعاسن مل ناو هِلَش الماع لازي ال ةيلاعلا ةمحلا بحاص نال

 مث« ببحتل يف ذ ادب اوبرذتلا يف اًعاد نوكي وهذ هحراوج لامجالا

 ةيحلالا دوجولا ةدحو هلت تت ةيقارملاة 000

 نابّةدهاشملا ة ىلا قرت ةيقارملا ىلع وداذافةءدوبعلا ما ماودب قمحتو

 هلع 11 يادار ةةعووو سور اوازإ ةومبلا نيد دل نفكت
 بس و هناعونصم يف # ايناو داق لكم لانك هاوءاقألا عيمج

 فاشكتسالاو ةيوبرلا راو تسإلا بص نيدهاشملا دادمتسا

 ةيدحالا رارساب




