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 ع لهأ نم هسن ىف كرتشا نم حئابذ | ٠08 ندا د
 مجريغو للا ب هكم لوخد

 ؟م6 ميملا»و هلك حايبأ ا هكدا 3 افص'ا ىلإ جورخلا

 4 دصلا ىف دصلا 1١ هلمحم لحرلاب فوطي لجراا

 0 حراجلا لجرلا لاسزإ | مو هر ان اافكا لك را[ ل

 00 ىمرإاو ةاكذلا ىف باد 1١١" نر'ةاو جاحلا لعف

 01 ْ ةاكذا | م«ر» ةقرع ند عقد نه لعفي ا 1

 511 خاهتاكذ ىلع رودق“| ىف ةاكدلا عضوم باب 5 ىم لوخحد

 5-2 قاس اع لئاسم هيف رز 5 00 00

 14 هذ زو<+ نه هفو ةحيدلا » ١" ضانأ نمو ضفي مل نم فاوط

 841١ خا! مجارملاف سيو ةمعطألا باتك 5 0

 1 ليئارسإ ىنب حئابذ » | «م جحلا دسفيا»

 ما مهسفنأ ىلع نوكرششلا مرحام | جرم راصحإلا

 144 صنلا ةلالدب مرحام | مرو هريغو سراب راصحإلا
 1 باريشلاو ماعطلا | م هب ريغص'ا جحلا رصتخم
 ؟8؛6 مرجم و تاريثلا و ماعطلا نم لح ام عاج 00 ةبلتلا

 541 خلا هبرسثو هكأ مرو لحبام عاج ]| ١ ( اياحضلا تك

 ؟ 7 مرو لحمام عب رفت + [ احلا قددعلا نم ةندلل'هنعىز ام باب

 [007 بكا لك ان الام ةبح نم مرحبام | 7 ىناثا اياحضاا
 54 عابسلا نه بان ىذ ل5 51 1 ( حئابدلاو ديصلا باتك )

 518 ن.ءبانىذ رك ةقفاوملاو فالخلا
 اهنا غل

 6 طوأ شحو نم هب ديصاد لك دصب اب

 ”امو عاقللا "1 ل دنع لجو زع هللا ةيمست د
 1 قف لكأ هن داطص ام

 لل مرح و رئاطلا نم لحي ام. | +»#م»# : بلكلا ىسوجلاو لسملا لاسزإباب

 ان تبضلا ك1 5١١ ملا كنع ىراوتف ديصا » 9

 رفا ليلا موحل لكأ اناا ديصلا نم سانلا هكلمام »

 5-5 ةلهألا رجلا مول لكأ | ؟م) ناككلا لْعأ حئابذ »

 كي ةرورضاب لحب اه | ٠" برعلا ىراصن حئابذ

 ؟: ٍ ( دا باتك ) م برعلا ىراصن حبذ

 96+ نآعأ ةرافك اعرافك ىلا رودتلابا | ؟م» ىسوجلا بلكي ديصي ملسملا

 504 هلاليبسفف وأ ةقدص هلامنءاعيشلعج نم | ممم نات دارطاءاك

 ااا و ار رتب 0 ةحيب للا نم 2 ام

 ١ ها/ رودنملا ىدحللا» قلعتت صوصن 0 ةحيذلا نطب ىفام ةاكذ

 ههه0 (©9 0هه»
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 هوهثأ زحب م فاوطلا:ف ا
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 "تب
 االد انطوان وو ١ رإاي 0 اعلا 0

 ؛ ةبادلا ىلع كك لاا

 1/5 ىعس ءاسنلا ىلع سل »

 ١ زودالو طوش لاقيال »

 11 فاوطلا لاك »

 ١و فاوطلا عضوم ىف ءاجام 1

 ١ ىصلا جح ىف »

 ا1/1/  ةيركال ى

 ١م ةرايط ربغ ىل ع فاو وطلا ىق فالخلا

 0 فاوطلا لمع لاك

 ا فاوللا ف كلا
 ٠/| فاعرلاو سجنلا بوثلا ىف فاوطلا

 فاوطلا ىلع ءانياو ثدحلاو

 | يب ةفرع دعب فاوطلا

 0 عادولا ضئاخحلا كرت

 1/4 ديصلا مرح
 ١ م7 شحولا نم هلتق مرحملل لحام لصأ

 هك
 ا طخ دصلا لتق

 م - دينعلا| لتقل داعب نم
 1 ديصلا ىده لحم نأ

 7100 ماسلا لا
 امه ماعطلاو مايصلا لدعا فالخلا

 ١ ماب معنلا ريغب هيدفي نأ ديصلا باصأ نإ له
 ام هتقوو ةعتمللا ىده نم زاؤعالا ليلا

 1 3 0 هدزل ازرع ارا تركوا لكن بأ 0ك ٍ
 -. و7

 م
 أد .٠ ماعنلا ةيدق لا

 اك مرحلا هييصي ةماعنا ضد

 5١ ماعلا ضيب ىف فالخا

 ١5٠ لتيثاو نشخولا رامحو شحولإ)ا رعب باب
 لعولاو

13 

 يس 0

0 
 ا

 أ لازغلا ىفباب
 تفرألا »

 عوبريلا ف »
 كك

 بضلا »

 رولا »

 نيبح مأ »

 مس مل ىلا ديطاا تاودا

 مرحللا هبيصي رااطلا ةيدف

 مالا ةيدف

 دارحلا ىف

 ةكم ماه ىف فالخلا

 مالا ضب
 ماا ريغ ريطلا

 دارا باب

 دارخلا صد

 هلق هريغل ديصلا نم ذخأ امف للعاا باب

 _مدكلاو بدانجلا رئاطلا شر فن

 لك

 ضقانلا وأ ريغص'ا ديصلا لتي مرا

 خلا ديصا نم سانلا ىديأ ىف دلاوتي ام

 طسوتملا جملا د

 مارحالل ةرابطلا

 مارحالل سبللا
 مارحالل بيطلا

 ةيبلتلا

 مارحالا دنع ةاللعلا

 مارحإلا دعب لسغلا

 هةيح شل كد

 هلعفي نأ مرحلل ام

 هلعفي نأ مرحمال سيل ام

 مرا] ديص'ا باب

 ب ,لا رجش عطق ) ل ديص'ا رئاط

 ديصلا نم لك وي الام
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 - جملا ىلإ ةءاطتسالا فيك باب

 ١ تملا نع جحلا ىف فالخلا »

 او حملا اهيف بحي ىتلا لاحلا »

 ١1 جحلل فالستسالا

 101 دبعلاو ةأرملا جح »
 ١ بابلا اذه ىف فالخلا

 ١١.١ مزلي الو جحلا اهبف مزلي ىتلا ةدملاباب
 اا هريغو هدفت ةعاطتسالا »

 ١١١ لجرأا انج نآزوحم ىلا لاخلا »

 هريغ نع

 00 هريغ نع جح نأ هل 0

 يق جلا ىلع ةراجإلا »

 ١١ه  جحم ملو تام نم ةقفت نيأ نم »

 5 ا ا
 1 جحلاب ةيصولا »
 ا جحلا غلاباا لجرلا نع ىدؤي ام »

 1 هد نأ جحلا ردك لجرلا

 .+١ قتعي كوامملاو غلب ىصلا جح د
 ملي ىمذلاو

 5-0 بابلا اذه ىف فالخلا »

 ١ ١8) جملا بوجو ةرمعلا بحي له »

 اع ةرمعلا هذ زو< ىذلا تقولا »

 ا نيترمع وأ نيتج+ لهأ نم »

 ١ 1/ نيترمعوأ نيتجحم لهأن ففالخلا »

 1 تا
 ليل تواوملا عيرفت باب
 ١6٠ ةرمع الو جح ةدارإ ريغل هكم لوذد »

 5 جحلا عم ةرمعلا تاقيم »

 000 لالهالل لسغلا »

 4 0 د للا
 ١ مالا مرحلا لوخد د

 !؛5 | لسغلا هيف بحتسي ىذلا عضولا »
 ١4 بايثا نم مرحلا سبلي ام »

 ا بابا نم ةأرملا سبلتام

 00 1 2 مارحالل تيطلا

 01 17 راما ةبطو ءرحلا سل د

 6١غ ةرمعلاو جحلا هفزو<# ىذلا تقولا »

 ١١6 لالهإالادنع ةرمعاا وأ جا ىمس له 0(

 0 ةيبلتلا ةيفك »
 ا ةيبلتلاب توصلا عفر »
 0 ةيلثا موزل بحتس نبأ »
 ١هال ةيلتلاب توص'ا عفر ىف فالخلا »

 دحاسما ىق

 اها لاح نك ىف ةبلتا د

 اذ الا تاق لرقا نم سعسأت و

 1١04 خلا ىف ءانثتسإلا »

 1 ودعلاب راصحإلا

 010 ردا نس رع راحإلا د
 116 ضرملاب راص>إلا »

 ١55 ضرود الو ودعرصح الب جحا توف »

 لقثلا نع ةياغ الو

 15 جحا هتوفي ىذلا ىده »

 1 5 كر دلا للا

 5 تينا ةيور دنع لوقا

 ١14 نيح تيبلاب فاوطلا ل دعت ىف ءاحام ))

 2ك لحدي

 اا/ ٠ فاوطلاب د أ نم 7

 ١ نكرلا مالتسا دنع لاقيأه »

 ١/6 ناكرألا نم تسر امو فاوطلااهب حتتفيا» 0

 ١ا/ا آان نادللا ناتكراإ

 ا/ رتولا ىف مالتسالا بابحةسا »

 ١ عءاحزإا ىف مالتسالا

 1 فاواطلا ىف لوقلا

 1 فاوطلا ىف مالكلا لالقإب اب

 ا فاوطلا ىف ةحارتسالا »

 ١ ًايكار فاوطلا

 ,١ ١/4 .فاوطلا ف ةلعاا نم بوكرلا باب

 لى



 -؟41-
 ص .٠

 5 ةاكزاا هذ ىذلا لاملا ىف عيبلا »

 هه لالا موقلا ثاريم »

 650 ةقدصلا ى سسانلا لع ئدعتا كرت

 ها/ ١ ةقدصلا لولغ »

 هرب مهلاو.أ نم اوطعي نأ سانلل لحام »

 ه6 ١ ' ةيالولا بيشب ىلاولل ةيدحلا
6 

 5 نا ةقالشإا ذأ اذإ قدصملا لوقيام »

 ةقدصاا عايتبا 2

 هئم اهدحان

 +0 0 مسوت تفكو ةقدصلا دعت فيك »

 7 ةقدصلا ف لكش

 1 كرشملا ىلع ةلئانلا ةقدص

 ١ كلي الام ةاكز فالخلا

 7 رطفلا ةاكز »

 6 ىتاثلا رطفلا ةاكز »

 1 رطفلا ةاكز ةليكم »

 ا قاغلا رطفلا 2 1 0(

 1 اهمدق لق رطنلا ةاكز ةعش

 -5 ١ ناثلا امس لبق رطقا اك ةعض

 اج هتوق فلت لدحرلا 2

 0 قا هلوق فاتح لخرلا

 07 رطف كك رع 2

 “7 ةاكزنا ضرف عاج د

 06 ( تاقدصاا مسق باتك)

 07 تاقدص'ا لهأ ناب عامج

 0م ناعرساا لهأ نم بلط نم

 01 ىعامربغ ىطعأ امدعب ةقدصلا مساق مع 2

 75 نامبساا عيرفت عاج »

 7 نامهسلا مسق ناب عامج »

 ٠71 ضعب نع لضف# ىتح نامهساا عاسنا »

 اهلهأ

 ٠7 اهزحعو ضعب نع ناحرسلا عاسنا 2

 ضعب نع

 كي

 / ضعب ن ودا لهأ ضعب نع نام سلا قرض باب
 ١و0

 اال لاملا برو ىللاولا نم لاملامسق عاج (

 دحوي أم ىلع كاك مق 2

 ام ابلهأ ةعاج نع نامبسلا لخف »

 7 نيتقددلا كل راد ار(

 را ةعدصلا ناريح »

 ٠و  ةقدصلا لهأ ىلع نامرساا لضف »

 74 ةثدصلا مسيم

 /ْ معقل ىف ةلعا »

 مل ةقدصاا لهأ عاّمجا ىف ةلعا »

 2 ناك كانرك مسق

 مى تاقدصلا مق عب رفت فد

 /1/ نامب.سأاا لهأ ىلع لضف ١ در

 ممم مسقلا 2 هق ىلا امو نامرساا قض

 4 ( ريغصلا مايصلا باتك)
 644 وهو اهاندكا ةشماه قا طلغ انه عقو

 اباتك باوضصلاو « ماصلل اريد .اناتك

 معلق مايصال اريك

6 

53 

 هف فالخلاو مايدلا ىف لوخدلاباب

 ناضمر موص »
 6-5 »ع

 ه3 هففالخلاو روسو حاصلا رطفيام

 هم هيف فالخلاو ناضهر ىف عاملا »

 ١م عوطتا مايص »

 ١ ناضمر ىف رطفأ نم ماكحأ 2

 0 و ثتوع لحرلا ثلا فالتخا ىفو

 ارد هلع ناك ذأ 2

 ٠مم ( فاكعالا باتك)

 15 ناضمر رش ىف ابن> حبصأ نم
 0 ماصلا ةماجح

 ٠١8 ىلع جحلا ضرف باب ( جحلا باتك)

 جحلا هيلع بجو نم

 : ! "ا رمح عب رقت ت

 1 دبعلل نذالا



 ةقدصابمف ناكلبإلا هتغلب اذإ ىذا اددع'ا باب

0) 

 0 كا ل نقل را

 تكرار

 ةقدصا ضرف مك

 اهصقنو لبإلا بيع

 نسلا دجوت ُ اذإ

 لبإلا ىف ذ>ؤت ةاشنا

 رقلا ةقدص

 رقماا ةقدص عب رفت

 ما ةقدص

 مثغلا ىف دْحّوَت ىلا نسلا

 تفلتخا اذإ منغلا

 ةيشاملا ىف ةدايزلا

 ءاطلخلا ةقدح

 ةاكزهلام قت.> ودق و تام اذإ لحرلا

 ةشاملا| بر لع ةندعب اه

 مغلا ند دحؤت ىلا نسلا

 ةئدصاا هف بحجب ىدلا تقولا

 اهريغب طلتخم منغلا

 ةشاملا قاريفا

 ةيشاملا ذخؤت نأ

 ةشالا نس فك

 ةقدصلا ىلجعت

 ةاكزلا عاردإ ف ةبنلا

 ةيشاملا نع ةقدصلاا طقس ام

 ةيشاملاب ةلدابملا

 ةأرما قدصت .لجرلا

 مالا رهو
 ةشاملا ىف نءدلا
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 حسب حس اساس _ىلالماب . ل ا ا ا_ اراا ا ا ايش ب بيييييييجيبججججببببببييببيببببل يي يي !-!بلطل

 98 ليلا ىف ةاكزال نآب اب

 ةقدصلا هيلع نحب نم

 ايلا كارما ف اكرر
 ىاثا متيلا لام ةاكز

 هف تبحو رمتلا هغلب اذإ ىذا ددعلا

 ةقدصاا

 كلو لدبلا هاكر حوت تك

 سارغاا ةقدص

 عرزلا ةقدص

 ةطنحلا ةاكز عيرفت

 ةطنخلا ريغ بوبحلا ةقدص

 امت ةقدصلا هف ٌدْخْو2َ ىذلا تقولا

 ضرآلا تجرخأ

 تاقوأ ىف عرزلا

 2 رآلا ترحل كف ةفدص'ارزودق

 ا 1 لا ةعدملا
 لا ىف هكر ل نأ

 قرولا ةقدد

 بهذلا 1

 ىلا 0

 " ىلحلا نم هبف ةاكز الام

 نداعملا اك

 زاكرلا ةاكز
 زاكرلا نم دوام

 ةراجتلا ةاكز
 دا ناك ءاك

 ةقدصلا عم نبدلا

 نردلا ةاكز

 نأ لبق كالتف هتاكز عفدي ىذلا

 . اهلهأ ىلإ اهعفدي
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 ا 3 19 2 17 / 7

 رذنب دصق ول م٠ هيلع 25 100 و رطفنا مويو ناضهرل موصي هنإف « ناضهر ١
 د ل ا ا رذن نإف « ءاذق الو رذن هلعن ن1 هده موضي ن نأ

 0 جلاب لهم هنأ تمعز اذإ هاضق « ناوت وأ نآيسن وأامدع اطخ وأ ضارد هيو هبا كا ت11 ةلءاك

 ْنِإ هضقي نأ هترمأ ءاضقلا ةلع,نإف رصحأ اذإ هنأ تمعزاامو « هلثم هن اجح رذن نه ناك ء ءاضق هلع نوكي الف

 0 ك6 نإ سرت نادأل نمل ىلا مانألا الإ اها 2 عرق ريس هشام ناارذل ناك ريصحأل هذا
 هرماف مرحب مل اذهو « مارحإلا نم جورخلل هب محرما: تلق اذه هل 1 ءانالو ىدتملاب يصح |ذإ ومش 0

0 

0 

 عوطت وأ هوجولا نم هجوب تبحاو وأ زاقك موص و أ 0 وأ ناضهر قبرش وأ مئاصاا لك اذإو (لاقأل يدل 1 ١

 ع ا

 ملاصب سلق 6 ملعيال وهو ليللا هل رطفأ وأ ءمعيال وهو رحفلا دعب ردسن اذإو . هيلع ءاضم الو مات ه4موصق « انسانا |

 ىلع مدقي ىذلا مولا مودأ نأ ىلع هلل : لاق اذإو ٠ هقتاتس نأ هيلعق اعاتم'هموص ناك نإق . هلذي'هلغو «مويلا كلذ
 . ههاص ول ىلإ بحأو ٠ راهتلا ىف:مدقب ملو ىلللا ىف مدق هنأآل مويلا كلذ ةحييص موص هيلع سياق اليل مدمف ع نالكا د ل

 هماص ىوتي نأ الإ هيزحنال رذنلاو ء ردن هنآل هيض نأ هللعف « موصلا ردن ىذلا ر ,طفأ لعق ]| راهن لح رلا مدق ولو ٠

 امئاص هيف نوكي نأ هل حلصيال هنأ لبق نم هؤاضق هيلع نوكي ال نأ سايقنا لمتحم دقو" طابتحا اذهو ءارجفلا لق |

 نالف مدقه دعب هدوص هيلع ناكامإو « رطفلا موك وه سيلو « موصي نأ ازئاج نأ طايتحالاب انلق اعإو . هرذن ْنَع 7 ْ
 يح ناضمر ءاضق وأ اذه ربغ ركن نو انكم هيف حبصأ ولو 5 لوألا د ساملاوؤ 1 ادهو « هواضق هيلع : انلقف أ /

 م قا 3 0 ) ا رك قم ! 0 *رلا | ردنلا هن وأ رطفلا 0 دق نال 0 نأ ىف 5 0 كمل هد وصأ داوعلا 5 هئاضقو را كل دكا وع نأ

 : لاق ولو . هف ةعاط الام ىضقي الف ةعاط مويلا كلذ موص ىف سيل هنأل « هؤاشق هالعالو مويلا كلذ موص هيلع ن --

 موصو هيف مدق ئذلا مويلا ءاضق هلع نإف نع هنثالا موي نالف مدقف » ادبأ نالف 4ف مد قى مون ١١ موصأ نالت

0 

 الف قيرخدلا مايأ وأ ىحضصا وأ رظْف 00 نينثالا 0 نك نأ الإ ءهاضق لبقاسا مف كرت نإف 0 ءهلدقتسا انك ني قالا

 ماص ناضمر موصي نأ رذن الجر نأول اك . ناضهر ىف هءاصو هضقي مل ناضمر ىف ناك نإ كلذكو . هيضقي الو موص: ا ع 0

 . قيرستلا مايأ وأ ىحضألا وأ نطفلا موي موصي نأ رذن ول كلذكو . هضقي لو رذنلاب همصي ملو ةشيرفلاب نادر
 امينم نينئا لكىضقو ءامماص«نيعباتتم نيرهش موص هيلع بجو دقو نينثالا موي نالذ مدقو املا ةلاسملا ١ تناك

 نق ناطمر ءوضو« نينثآلا مون عوض هيلع بحوأ ام دع هش ىلع هدأ ءىع اذه نأل ناضمر رش اذه هش ال9 | 1

 نه اهيلع رمام 02 لحترلاكتشف هاما رداتلا نآكف املا ةلآسلا تناك ولو ,هشف لع هلخدأ ءىذال هللا هجوأ ْ

 0 الل , كاشف الو ومال لف: ءىشح مايأ وأ تلطح ا[ عوطأ نإب لغات : : ةأرلا تلاق اذإو . انهخا | ل

 مويموصلا نمو «ناتبكز ةالصلا ن هع ن1 لك اددع وني لو اهوص وأ ءراص لح را ردن اذإو ' نضءاح هو ةعاشلا 31
3 
7 

 ةعكرب رتوأ نامع'نأو« 500 رارثع دعب ةعكرب رتوأ ملسو هيلع هلا ىلذ هل لوس نك ؛ةقكرب ل 6 رخل

 8 3 - 5 1 5 08 كل 4 3
 0 ع هااص هك 0 « ةعل رن ىلدف اددع و 1و ةالد ىل دب نأ ردو ع ةعكر تناك اهلف ( عبرلا لاق )3 0

 . هأزجأ قتعأ ةبقر ىآف ةبقر قتع ىلع هلل لاق اذإو ( ىتنا_ةلالاف )

 هممو ((9 نههوو

 « عويبلا كاتك ار : هلوأو . ثلاثلا ءزجلا : هليو « قانا ءزجللا هع

 فور ه1 كاذو هان او هكر 3 0 رخآ لوق هي 5( 1 لاق :ولاال موصلاو ةالعلا نم نوكي ام لقأ اذه نآلا 011

 يكل 4

 أ

7 
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 يس

 2 تا مت

 ك2 ا نن نيب رع سجيت ع« عدت

 كنس

 د2+

 د تيس حس

 0 نيلالملا نيام 1502 2 ةءاض ةلعألاب اهذم ماص م 0 مارص م اذاو (لاق) اعباتتم ءاش نإو « اقرفتم ءاش نإ

5 0 - 8 1 :. 9 200000007 - " 5 / 
 2 اهنيعي ةداس مايص رذن اذإو .٠ اموي نكثالث رش لك نع ماص 6 ددعلاب هماخ نإف . ندثال'و نبيرشءو هعسن نك نإ

10000 
 اكحاأو م ىلع ةداعإ الق لعف نإف »2 0 وأ ىدوهع ا حبذا 0 1 [ ىلآ الإ

 ' ىلع م سل مه اذإو ( لللاف 0 ةرفخملا مدلا حوفس دنع ىجري هنإف حبذلا رضحم “ وأ امحاص

 1 سا ىده ن0 لك لأ 10 مش 0 الف هعذب هرمأ ىذلا («نالف نع للبت وأىنع ليقت مهالا) :لاق نإو هنع 1

 ا 1 هلال ناسنإلا ىلع انحاو هلصأ ناكام لكف . عوطتو بجاو نايده ىده' او ( كاك ) ىذهلا باب ىف هانرك ذ دقو

 0 للك | ناك ةكلإو رودتااو دضلا ءارجو تلعلاو .داسفاا ىدهر لكم كلذو عش همم لك اي الق هسيح

 ا ملو هيده دلقي مل نإو ( لاق ) مدقت دقو عوطتلاب قلعتيام ركذ مث ءهنه لك أ ام ةميقب قدصت بحاولا

 8 لمع ىدهلا ىلع ل مث ( ةكم »نءوأ « ىنم » نم ايده ىرتشي نأ هأزحأ ؛هريغ و وأ ناك

 ١ لائاذإف ( قل[ تلالإك ) لجو رع هللا ىلإ هيا نونرقح لاومأ نكاذه اعإو مهل كنسنلاو نيسدالا :ىلع لمعلا

 0 لما وأ. | ا نكد نأ نإلق ء ءاشلإ وأ ا وأ اذه ىمو ىفو 1 هده دا قف لل ودسإ نأ الإ 7 ىهالغ :لحرلا

 0 علا نكي « ةحشم ىدتسا ىلا 1 وأ ءاشف نالق اع وأ ء اذه ىموي ىف اقلاط ا نأ ءاشأ" نأ الإ قلاط

 " نأ هلعو ءامدم نأ هاف ارذن ىثمأ وأ اردن ةاشلا هذه ىدعأ انأ : لحرلا لاق اذإو ( لأق ) اقلاط ةأرملا الو ارح

 اردن اذا  ناخإ رثل هلاق اك وهو كلذ :همزإ الف اه انهاط ىإ وأ ادن 'ثتدحتاس ىإ .:. ذازأ نوكي نأ الإ ىثك

 ةؤرع ىلاي نأ رذن ولو ٠ ارمتعم وأ احاح مرحلا ناب نأ هلعق ك1 وأ ايشام مرخلا نم اعّصوم قاب نأ لا

 كح لجرلا رذن اذإو ٠ ةعاط ريغ ىف ردن اذه نأل. ءىش هيلع نكي ل ء مرح سيل مرحلا نه ابيرق اعضو» وأ ارم وأ

 1 | الل سلف« نإلف ءاش نإ[ جحر ا كد « لاق اذ دإو . ءاش ىد كل ررشأ ىف هب مرح « جح هيلعف انتو مس ملو

 الرا ردن اة[ :ذانلا ريغ ةئيشم الو و ولو قاع لع سيلا هن لجو 1 ,دنلااعإ . نالف ءاش ولو

 الغ هب قدصعتب وأ هده نأ الإ « هزحب م اعاتم 'ئىدهبم ناركدن اذإو ٠ هيدهم نأ الإ هز مل 3 معنلا نم ايش ىده نأ

 ا از ١ قرن تح هلعج ؛ تيل: كيط ى لعبت وأ تيبلا لع .هقلح نأ ةذهأ ىف هنأ تناك نإف:ء مرخا-ناك انس

 ىلع هعيلعتو كلذ ةقدص ردن ىذلا نيو . هنعأ ىدهأف كلذ عاب 6 رودلاو اك رألا 0 3 لمح كلا ىدهع نأ

 د وأ « لبالا نم ىث الإ ابنم هز مل ءةندب ىده. نأ رذن اذإو . هب كلذ ىل ةقث هب لكوي وأ « هب هبيطتو تيبلا

 ١" آذإو ٠ ادعاصف ةنث ةرقب ىدهأ ةندب دحب مل اذإو « ىلإ اهبحأ انمث اهرثك أوأء ىصخلاو ىثألاو رك نلا كلذ ىف ءاوسو
 ل - 3 . ع . . ب َّء

 هنو تناك نإو . انأض نك نإ « ادعاصف اعذج وأ.« ىزع. نك نإ ءادعاصف اينث متغلا نم اعبس ئدهأ ء ةرقب دخل

 - ونيملو ىدملا مس مو ايدهلجرلا ردن اذإو ٠ اهتميقب الإ اهناكم ىدهع نأ هيزحم الف « رقلا نود لبإلا نم ةندب نع

 , ©00ىدغأ ولو ؛ ىده اده كن 5 هر هتوقام وأ ةطتح دم نم ىدحأ اهو ةاش ىدهع نأ !| ! لحأت « انش

 | لتفام قدم ءازح 5 15 مد هلتق دع 0 لحو 7-2 هللا لوق نإ ىرت ال . ىده اذه 015 ها ! بحأ ناك اعاب

 رنا هلثع هيزحم اعإو : امو جرعأ ريغح وهو دصلا لقي دقف « ايده تم كدع اوذ هب محم معنلا نم

 "هللا ئم دقو 3 ةضإق هلعلو .؟ هتمرق روفصعلاو ةرهثك ةدارخلا ىزرحف ديصلا نم امو 03 روفصعلاو ةدارخلا لتقي هنأ

 |” ردن اذإو 2 ىدغأ , مرخعا نم ةعقب وأ مرا ىلإ ىده ءذه فاش : لجرلا لاق اذإو . ايده هلك اذه كحو زع

 ةماص موص دلع لحرأاا 0 اذإو . هتأزجأ هف اه عب قالا ند اعدوم ئ نإغ 0 35 الإ هتزح 9 ةندب لحخرلا

 و

 )١( طظفللا اذه ررحو « طقن نودب ؛ لعألا ىف اذك اان: هلوق 1 1



 مل #مأ/ تح

 طسوتلا جلا رصتخم مجارت ىف ةروك ذملا ىذهلا ةمجرت فذ

 ب ا
 سيماوجلاو رقبلاو لبإلان ؛بارعلاو تخبلا ءاوسو .منغلاو رقبلاو لبإلا نم ىدهلا :هللا همحر ىعفاشلا لوق ابنف

 همزل اتش مس مل نمو . 0 وأ ناك اًريغَد « ىمس ىذلا 1 ههز ع ىمسف ايده رذن نمو « زعملاو ناغذلاو

 ركذلا هيزخمو ادعاصف ىنث الإ , زعلا الو رقبلا الو لبإلا نم هيزحم الف ٠ هلدع نوكف « ديد نم ءازحب سيل ىده
 ىمسي نأ الإ هنود ىدبلل لحمال « مرحلا هيف هلع بحب ىذلا عضوللاو : عذجلا هدحو نأضلا نم. ىرعو قا

 مركا:ىف الإ ىدد الو ءرصحأ ثنح رخنف + ودعي لحجر ريدم وأ ءاندههف رحنيف «ضرألا ن ةافصوت ككل

 عوطتلاو روذنملاب قاعتي وهو « جا رخآ ىدبلا باب ىف قبس دقو « راعشإلاو درق:ا انه ركذو . كلذ ريغ ىفال

 هلو . هل حداف ري هكر .ةيباسما اذإو ٠ ةرورمض ن. الإ هبكري نأ هل سيلن « ىدبلا قاس اذإو ( لاق )

 هلمح هعيتي ل نإو هقاس ابملصف ابعبت نإف « تحتنف ىثنأ ىدهلا ناكاذإو . هيده ىلع رطضااو ىعا لجرلا لمحم نأ

 ! ايلا لمح نأهلو ..ادحأ قشر نأ هل سيل كلذكو ء.اهليصف ىو دعب الإ اهنبل نم كرتش_ نأ هل سالو 05

 مرغ « ابلصف كهنيام اهنبأ نم برش نإ 00 اهصقنام ةميق مرغ « اهفجعأف ةرورضص رغ نمابلع كل نا

 هل سيلف « ىنده هذه » لآن مالكب امببجو وأ « ثيباا ىلإ اببجوو اهرعشأو اهدلق نإو ٠ برش ىذلا ندللا ةحبق

 نا هجروا نكي ل تامؤل كاذكو « ةكار ريغ وأ هكا تاكا ( اس قر الذ رح امل لو 7 اهيف عجرب نأ

 نوكي الام وأ ٠ جرع وأ روع كلذ دعب هباصأ مث , ايفاو ناك نإف ء بجو: موي ىلإ ىدهلا ىف رظنأ امنِإو . اهوثري

 رحني لبق ايفاو ريصي ىتح حص مث فاوب سيل بجو موي ناك نإو . كسنملا غلب اذإ هرضي مل « ءادتبالا ىلع ايفاو هب

 لق ١ ا[ كح[ نوك وأ © هرج عم هلادبإب عوطتي نأ الإ هلي نأ هيلع الو هسيحم نأ هل ع نادل ةنعارجا

 ىديلا باب, ىف قبسام هءاعطإو هبطع ىف رك ذف , عوطت هلصأ ىده « نايده ىدبلاو ( لاق ) فاو الإ هيف هنع ىزحت

 لاحلكب هلدب هرلعو كاس إو ةبهو عب نه ءاشام هبحاص هب عنص مرحلا نود بطع اذإ كلذف بحاو ىدمراا لاق )

 5 هلحم غلبي نأ لبق يطع نيح ا ده 00 نم جر 0 0 هيلعناك « نك 10 ىلع هعضوم ىف هب قددت ولو

 : ناار نارده اميلع ناك نيلخر نأ ولو و (لاق) ىدبلا بابىف هايكا داع كل ذ ريغو نارق'او عتمتلا مد انهركا ذو

 عجرو .« هسفن ىدد اهرنم دحاو لك دحأ هب قدصت نأ لق مك 5 هدأ هيحاص ىدهم امهنم دحاو لك الحف

 اه,نم دحاو لك نمضاملكب اقدصتو امنع أزجأ و نيرو>:مو نيح نيردبانيبام ةمرق, هيحاص ىلع امبنم دحاو لكل

 امر:ه دحاو لكىلع ناكو ءايح ىدبلا ةميق هبحاصل امه دحاو لك نمض ةقدعب تاف ىتح هاكردي مل ولو هبحاصل

 نأولو ءايده هلدبي ىح داز ايده هده نمث دب 1 نإو هده ص عيمج الإ ام.:ه دحاو لدبي نأ بحأ الو لدنلا

 "هلي نأ دلع ناك ناب ىح ةنباو نيك اسلا ناب 0 ملو ةحانب هرحن وأ م,يلإ هعند نيكاسلا عنف انده رح الجر

 ناكا ند نآرالا نر الف نمشلا تاغ اذإف اهمانأ

 حبذ هرك أ امنإو رابنلاو ليللا ىف حبو . ءاضق مرحلا نيك اسم هاطعأو هر بجاو ىده هلع
 5 7 ع 0 . 03 3

 مرخلا ىا قف ءاوسف نيرضاح ناو اسم لدوف حبذا باصأ اذإ اماق . نورضخاح 0 كحوب ال حبذلا ق كح

 بحأ إو ةلوقعم ريغ امايق لبإلا رحنيو ٠ سان عضو. ريغ ىف ها. إ هحبذزاك نإو هأزجأ مرحلا نيك اسد هغابأمث هذ

 1 هسمشلا بغت يح الك « ىنه » مايآو رحناا موب رحنااو

 ءىطخحب الك ىلالا

 6 اورقبا ارح نإوءمنغلاو رقلا حد ولب الارحتيو هنع تأزد أةقلطم 0 اهرحخنإو . اهع اوقىدحإ لقع

 ىقلبللا ةخسن بيترت ىف ةمجرتلا تعقو اذك )١(

 (« > ممم)



 70 سل 1 نعل لالا ) نيصحنب نارمع نع بامملا ىبأ نع ةبالق ىبأ نع بويأ نع باهولا دبع

 لام رحنب نأ انرربت رذت نم َنِإ لوقن كلذكو (لاق) رفكت الو اهرحنت وأ اهلثم رحتت نأ اهرمأي ملو هتقان ملسو
 : رذنلا طقس لاحم هلمعي نأ قطب الام رذن نم ىلع اسايق لوقن َكلّدِب و هنغ طقاس رذدنلاف كلع اال ام رذن اذه هربغ

 نارع نع لاى أ نع راق أ 2 كرت نع ناش ان بخأ هاوس امم كلعال اك ويف هلمعي نأ كللثال هنأل هنع

 4 دنع تندح قا ناكو ( مدآ نبا كلت 1 مف الو هللا ةيصعم ىف رذنال »لاق سو هلع هللا ىبد هللا لوسر , نأ نيصح نبا

 هللا اهاحيأ نإ سو هيلع هللا لص هللا لوسر ةقان ىلع تبرهو تر رذن راضنألا نم أر ها نأ دانسالا اذه ىئمثلا ناهولا

 لوقن كل كت ا حت لآ اهزمأي ملو هتقان ذخأو لوقلا اذه ٍلسو هيلع هللا ىبص ىنلا لامف ا 5-53

 الام رذن نم ىلع اساق لوقت كلذكو هنع طقاس رذنلاو كلمم ال مف رذن اذبف هريغ لام رحنب نأ ارربت رذن نم نإ

 لجرلا رذن اذإو ( قفا لال( ) هاوس امم كلم ال اكوبف هلمعي نأ كلعال هنأل هنع رذنلا طقس لاحم هلمعي نأ قط.

 1 فوطي قحىنئم ايشام رمتعي نأ ردن اذإوءاذه جح لاككلذو ءدعب بك ري مث ءاسنلا هل لح ىح ىئثم ايشام جحم ن نأ

 2 ايشام جحم نأ زذن اذإو ( قفا تلالاك ) اذه ةرهع لاك كلذو رص#ي وأ قلبو ةورملاو افضلا نيب ىعسرو تيبلاب

 اذإلباق جح هيلع نوكي ام ايشام لباق جح هيلعو لح ايشام ةورملاو افصلا نيب ىعسو تيبلاب فاطف جحلا هتافف ىف

 اذه ىزحي الأ هترمعو مالسإلا ةدح هلع ناكوأ هل ًارذان وأ جحلاب اعراب نك قريك نأ ىرتخلا جحلا اذه هتاف

 اعإ ىذلا ىثملا طقس ال فيكف ةرمع الو ججح نم ىزحم الو طقس نأ هككح ناك اذإف ؟ ةرمع الو جح نم جحلا

 ناك نإف رمتعي لو جحم ملو رمتعي نأ رذن وأ جحم نأ لجرلا رذن اذإو ( قثاذ كالو ) ؟ ةرمغلاو جحلا ىق ةئه وه

 جحم نأ هيلعو هترمعو مالسإلا ةجح ىشم امتإف ىثم نِإف هترمعو مالسإلا ةجح اعيمج امهنأل ىنع الف ايشام كلذ رذن

 ةدح وني مل نإو مالسإلا ةجحوه اعإف جو رمتعي مل اذإ ةرمعو جحنه لجرلا لمعيام لوأ نألبق ن. ايشام رمتعيو

 ردن أ” هيفوق هرذنل دوعب نأ هلعو هترمعو مالسالا ةدح هلك وبف اعوطتوأ هريغ نع احح وأ ازذن هن ىونو مالسالا

 ىلع هيلع ءىش الو بكريف هب ارضم ناك اذإف ىثع نمي رضنال ىنثملا ناك اذإ اذه ( عييرلا لاق ) شام ريغوأ ايشام

 هب رضي الو ربلا هيف ىذلاب هرمآف س.شلا نع ىحنتيو ههوص مثيب نأ ليئارسإ ابأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ ام لثم

 |0219 دكرت هب رضي هل ايدعت ىقلا ناك اذإ ىثع ىلا كلدكو هيد ىف هلل ةجاحال هنألا هسفنأ س دعت نع ةاهتو
 را ىو نوكي ىح ىثم هلع نك مل ىثمأ نأ ىلع هللف انالف هللا ئش نإ : لاق الجر نأ ولو ( ىفان:_ثلللاف ) هلع

 لاقق ردن ولو ( ىتف|* :ل/ل|و ) رب كربلا عضاوم ريغ ىلإ ىثملاف سيل هنأل هلع ءىثالف ًاعيشوني مل نإف هل هلك رك

 نادلبلا نم ءىش ىلإ ى كاف ةعاط هلل سيل هنأل ىث هلع نكي ل نادلبلا نم امهريغوأ قارع'اوأ ةيقيرفإ

 ةنيدملا دجس» ىلإ ىشع نأ رذن ول ىلإ بحأو مارحلا دجسملا كلذو ربلا اهيف ىجن ري ىتلا عضاوملا ىلإ ىتثملا ن نوكي اعإو

 دجاسم ةثالثىلإ الإ لاحرلا دشتال» لاقلسو هيلع هنلأ لع قا لوشار نأل ىتع نأ سدقلا ثم دجحسم ىإو ىتع نأ

 5 ملسواهع 12 لا ىلص ىنلا دحسم ىلإ ىشثلا بجوأ منال نس الو « سدقأا تيب دحسمو اذه ىدحسمو مارحلا ددملا

 ' نلاقي رلاو ضرف هللا تب نابتإن ربلا نأ كلذو .مارجلا هللا تيب ىلإ ىثلا بجوأ نأىل نيب اك سدقملا تيب دجسمو

 هلع كلذ يحن الو مارحلا هللا تيب ىلإ ىتنمت نأ رايتخالاف هل ةين الو هللا تيب ىلإ ىشي نأ رذن اذإو نيتلفان نيذه

 ارب رذن ولو هيلإ ىثعي نأ هيلع نكي مل رصم دجسم ىلإ ىثع نأ رذن اذإ وهو هللا تويب دجاسملا نأل هيؤني نأب الإ
 1 : لجو زع هللا نيبو هنيب امف لمع اذه نيمدآلا نم نييمدالل دْحْوِي اك اذه سيلو . هيلع ريح ملو هب ءافولاب هان رمأ

 02 رحنا نأ رحني نأ الإ هزحب مل ةكع رحني نأ لجرلا رذن اذإو هنيعب هسفن َّط هنامإب الإ ههزليال

 رب اهريغفرحنلاف سيلو هتبجوأ اعإو . قدصت نأ ردن ثيح الإ رحنب نأ هزحب مل قدصتيل اهريغب نحم نارك ذاع

 ٠ مهيلع قدصتي نأ هيلعف «٠ دلب نيك اسد ىلع قدصتي نأ رذن اذإف « دلبلا كلذ ناك اسم ىلع قدصتي نأ ردن هنأل



 - #«نواح

 لجو نع فات لإ قع نا نم اهبفو مجارتلا ىف سيلو رربتلا رذن باب

 نإو ىنثملاىلع ردق نإ ىنثعي نأ همزل مازحلا هللا تْنب ىلإ ىثع نأ اراربت رذن ئمو : هللا هحر:( قنانتلالاغ)

 قطي مل اذإ هنأ لبق نم مد هيلع نوكي ال نأ سايقلاو رذن اكرذن اب تأ ملهنأل اطابتحا امد قارهأو بكر ردقي مل
 نيبانقرف امنإو . اهدطضمىلصيف دوعتلا قيطبالو ادعاق قصي هنع طمسيف ةالدلا ىف ماقاا قيظيال اك هنع طقس ائيش

 ةالصلاب الإ ةالصلا رمأ اودلصي ملو كسنلاو ةقدصلاو 1 جحلا رمأ اوحلصأ سانلا نأ ةالصلاو ةرمعلاو جحلا

 هنأ رخآ لوق ىعفاشللو ( عسبرلا لاق ) هنم.ةلذب الإ ارمتعم وأ اًجاح الإ هللا تيب ىلإ دحأ ىنع الو ( قفا: لالا )

 ( عمرا لاق ) نيميلا كلذب دارأ نإ كلذ نم هئزحن نيم ةرافكف ثنحف مارحلا هللا تيب ىلإ ىثع نأ فلح اذإ

 ءاطع :لاق ؟وه نم :لاقىند ريحو وههنم لوق اذهلاقف ؟هللا دبع ابأ كل وق'اده : لاقف الحر كلذب َقفأ ىغفاشلا تعمس و

 نم لك نأ ءاطع لوق ىنعد لوقع» امهدحأ نالوق اهمفف هللا تيب ىلإ ىنثملا, فلح نمو ( قنا ةلالاف ) حاب د ىبأ نبا

 موص الو ةرمع الو جح هيلع نوكي الو ثنح اذإ نيم ةزافك هترافكف ةرمعوأ جحوأ موص كسنلا نم ءىشب فلح

 العام اماف“هن"ةثلا ديرب ارزيت وأ هيلع لجو رع هلأ ضورف نم يدور ضرش الإ نوكم ال هلل رلا لامعأ نأ كد ١

 ارربتم هرذن اذإ هيلع نوكي اك ىذشملا هلع : ءاطعريغلاق دقو ٌواعلا زيغل رربتلا لمع. انإو اررتت نوكي الف ناعألا ولع

 ذك كاك ا ىضق وأ هرفس نم نالف مدق وأ انالف هللا 0-0 !2 هلل : لوقي نأ 2 قنانتلالا )

 قاعمال ناعألا ىناعم:نم اذهف هللا تيب ىلإ ىثملا ىلعف كقح كضفأ مل نإ :لاق اذإ امأف .رربتلا وبف ءار ,ذن هل جحأ نأ

 هلع نكي مل هللا ةيصعم ىف ارذن رذن نم نأ ىلإ بهذي هنأ اذه نم روذنلا ىناعم ىف ءاظع لوق لوقعم لصأو روذنلا

 اذك لءنأ نأ وأ ىبا'رخأ نأ انالف ئش وأ ىافش نإ نع هلل : لوقي نأ كلذو ةّثسلا قفاون اذهف ةرافكا الو واسف

 ةريحبلا ىف رذنلا لجو زع هللا لطبأ انو :ةيئاسا فو هيف هلع ءىثالف اذه لاقنف هلعفي نأ هل لحال ىذلا رمألا نم

 الو في ال نأ لجو زع للا ةيصعم رذن نه نأ ىلع ةلالد هيف ناكو ةرافك كلذ ىف رك ذب لو ةيصعم اهنأل ةبئاسلاو

 ىلألا كلملا دبع نب ةحاط نع كلام انربأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عب رلا, انربخأ ةنسلا تءاج كلذبو هيلع ةزافكا
 رذن نمو هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم »لاقوسو هيلع هللا ىلص ىتلا نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع دمحم نب مساقلا نع

 تناك لاق نيصح نب نارمعنع كلبملا قأ نع ةنالق أ نع نو.أ نع نانس ( انربخأ ) « هيصعب الف هللا ىصعي نأ

 نه الجر اورسأ نيماسملا نإ مث نيماسما نم نيلجر ترسأ دق فيقث تناكو ةيلهاجلا ىف فيقثل ءافلح ليقع ونب

 ىف جاحلا تقبس اذإ ةقانلا تناكو. ةرم اذكو اذك ةيلهاملا ىف جاحلا تقبس دق هتقان تناكو هل ةقان هعمو ليقع ىنب

 ملسو هلع هللا ىلص ىناا هب ىف ) قثانغلالا هنم عرشأ ضوح نم عن ملو هيف عترت 61 0 عنع مل ةيلهاجلا

 « فيمث كئافلح ةريرحب » ملَسو هلع هللا كدَص قتلا لاق 6-0 دق اكسا تنحل ندد مق دمحم اي لاقق

 هل لاقف كلذ دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب 0 ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىنلا هب رع ثيح -- قناتثلالاف )

 هب ربه مث لاق ( حالفلا لك تحلفأ دق تنك كرمأ كلم تنأو ابتلتق ول» ملسو ُش هللا فص ىننلا لاقف سم ىنإ دمحم اب

 كلت )راسو هيلع هّنلاىلص ىناا لاقف ىنقساف نآمظو ىنمعطأف عئاج ىنإ دمحاي. : لاقف ىرخأ ةرمهسو هيلع هللا ىلص ىتلا

 ىلعراغأ هنإ مث ةقانلا كسءأو فيقث ترسأ نيذللا نيلجرلا هب ىدافق هل ادب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نإ مث « كتجاح

 دق نيماسملا نم ةأرءا مهدنع تناكدقو لاق اهيف ةقاناا اودجوف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا حرس اوذخأف ودع ةنيدلا

 اهيلإ تهتنا تح اغرالإ ريعب ىلإ ءىح ال تلعجف معنلا ىلإ ةليل تاذ ةأرملا تءاجف ءاشع معنلا نوخحري اوئاكو اهورسأ ١

 الع ىناجبأ هللا نإ ترن ىنإ :ةأرملا تلاقف ءابضعلا ءاّضع'ا سانلا لاق ةنيدللا تمدق الف تجنف املع توتساف غرت ملف

 انربخأ « مدآنبا كللبال امفالو هللا ةيصعم ىف رذنل ءافوال اهتيزج امش »سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اهرحنأ نأ



00 

 : : روذنلا تا :١

 0 ناعأ ةزافك اهترافك ىتلا روذنلا.باب

 00 7 ءاعم ردتلا لآل  ةراقك الو رذنالف ف مسإ لو « رذن "يلع » لاق نمو : ىلاعت هللا همحر ( قنا تلالاف)

 5 ىون ام وبف « هللا ةعاط نه ًائيش رذنلاب ىون اذإو لعفأ يف « تفلح الو تعأ ىنأ ىنعم هانعم سيلو ربأ نأ ىلع ىنع»

 0 نأ « هترجه ديري « انالف ملك أ نأ رذن ىلع وأ « انالف تلك نإ « رذن ىلع » لاق نميف لوقن انإف ( فا: ئلالان )

 0 هرجهأ نإ هلوق ىنعبال : امشفن هترجه رذن كلذب ديري ٠ هرجهأ نأ هرذن ىلع » ٠ لاق نإ هنأو . ني ةرافك هلع

 انالف ملكبال نأ فلح نمو ( ىف: لالا ) ةيصعم ىف رذن هنأل , هملكيلو « هيلع ةرافك ال هنإف . هرجهأ مل وأ

 ىف لجو زع هللا ىصعت كنأل « ثنحاو رفكف ربلا نم كل ريخ نيميلا ىف ثنحلا هل لاقي ىذلا اذبف ءانالف لصيال وأ

 0 رع ىدذلا تالق ملسو هيلع هلل ىلص ىنلا لاق ىذلا ىنعم ىف اذهو . هنكص عضوم ىف لضفلا كرتتو « هترجه

 00 ل لذإو . ةعاطلا ىايو تنححو ةصخلا كوت نأ دان رمأ الع ف لح ةضعم: نك اذكهو: (: ةنع نع :رفكسلو

 لوقف « ةلفان ةعكر اذكو اذك نيلصأل هللاو « مولا مرموصأل هللاو »-هلوق:لثم . ثنحح الو ربلا أن :نأ ةاترمأ ء رب
 رذن نم نأو « نيمي سيل رذنلا نأ « هبلإ بهذنام لصأو : رفكو ثنح « .لعفي مل نإف « كبر عطأو كنب رب 5

 . رفكي لو« ةصعب + ل هللا ىدعب 3 0 ندف © هعاطأ لو رح هللأ عييطب نأ

 هللا ليبس ىف وأ ةقدص هلام نم ًاّئيش لعج نم
 . هللا ليبس ىف اذه ىلام : هلوق نه قالطلاو قتعلا ىوس ءىشلك ىف لجرلا فلح اذإو هللا همحر ( قنفات الا )

 الإ بهذي ىذلاف ناعأألا ىتاعم ىلع ناك اذإ هللا ليس ىف وأ ةقدص كللع امم كلذ ريغ.وأ هللا لبس ىف هذه ىراد وأ

 بهذم وهو قالط وأ قتع ىوس هيف ثنح ام لكىف هلاق لوقلا اذه لاق نمو نيم ةرافك كلذ نم هيزحي هنأ ءاطع

 عيمجم قدصتي :هريغلاقو ؛معأ هللاو سو هيلع هللاىبدىنلا باحصأن م ةدع بهذمو سايقلاو « اهنع هللا ىضر ةشئاع

 0 هلام ثلثي قدصتي هنأ ىلإ هربغ بهذو . سبح ىذلاب قدصت رسسإأ اذإف « هتوقي ام ردق سيحم و : لاق هنأ الإ كلعام

  ناعألا ىاعم ىلع تناك اذإ هللا ليبس ىف لاق وأ ةقدص لاق ءاوسو « هلام ةاكزب قدصتي هنأ ىلإ هريغ بهذو

 ا لإ لثم « ارربت كلدي دارأ نإو «نيع ةرافكف انيع دارأ ناك نإف ثنحف هلام ةقدصي فلح نمو ( قنانتلالاف)
 هللا عيطي نأ رذن نم » لاق سو هيلع هللا ىلص للا لوسر نأل . هلك هب قدصت « هلك ىلاع قدصتأ نأ ىلع هلل : لوب

 . « هعطيلق لجو زع

 2 رد ( قئانشلللا ( اهلل اع رجم ال اهفاع هلعلو هملكي ليربج نآل حيرلا تاوذ لوقبلا لك

 ل 8 كنا هند هنأ سابع نبا نيب دقو هسفن ىن»ي ( ةلكك 5 تيل 0 لاق لسو هلع هللا ىلد ىنلا.نإ : رمع |

 7 سابعنباىنعم ناك نإو انيب سابع نبا ىنمع ءاجف ( لاق ) 6 همرح الو » لاق مسو هرلع هللا ىلص ىنلا نإ : رمع نبا

 7 هباصأ اذإو لالح بضلا لك أو ( قفا“ لالا ) ىسفن هلك 1 تسلو مارح سياو همرحأ تسل ( لاق ) هنم نيبأ

 2 ' لكك ضاق ل! ءاذه موع]

 عسيرلا ةخسن ىف اهعضومو ىنيقلبلا ةخسن ىف انه ةمدقم رذنلاب ةقلعتملا مجارتلا نم هدعب امو بآاتكلا اذه 0(

 ل | الأ ىف ىرقللا ةحشلا ينترت لع انرح دقو تاتكلا رخآ ىف“قتعلاو 0 باوبأ دعب هع

 , ةححدعصد هب 1 ماعلا ةترم ريغ تك رلا ة ةدعسا نذل 2 بيتار ىف اع رع مل تدفن اذإف ايذد اا احا رتشتتلا
27 



0 3 2-0 
 الجر رباكي نأ , لاحم , هل سيلو . ةتيملا لك أ عدبو هب ىلاغي نأ رارتخالاو . ةتبملا لك أ هل ناك ء هلثب سانلا

 0 ةتم هيف ابارش االاو ةتمم دحب مف راطضا نإو 3 ةتمم وأ ةتيم هق بارع ند هع هنغيام دحب وهو هبارعثو هةماعط ىلع

 دال اذإ ناك نإف » افاو هلع هاطعأ » هرباك اذإو م هطعب نأ لحرلا ىلعو 8 هراكي نأ هل ناك« ءىش لحجر عماد

 كرتو ةتملا 011 » ةتيم وأ كاص لآ مرح وشو رطضا نإو 5 هترباكم هل نكي « ةسفئ ىلع لاملا كلا فاح ايش 3

 0ك ًاينأ نه عنتم نأهل سيلف« هيقرسإب وأ همعطي نه دحوفزطضا نإو ٠ هلتقىذااوه ناك نإ 5 هادقدصلا لك أنإفءديضلا

 همدسإب نأ ؛ هاقس وأ ل نإ فاح نأ ,ةدخاو لاح 3 الإ ةرورضلا ةهنع تصهذ دقف دحو اذإو . برش وأ

 هرمضا ةماعب » ايارش وأ انافط لحر 0 دحوف اضررم ناك نإو 8 لاذدكأ هذه هبارثو ةءاعط كرت هلف »6 هلتمف 4ف

 اهحو ةرورضلا نم نإ : لوو دقو « ةتيملا هيف ىذدلا ءاملا برشو ةتملا 0 2 هكارت هل ناك« هضرد ىف ديزيو

 لك ه1 ناك نم أرب اما ذب يلعلا لهأ نم وه نرككما ف معلا لهأ هل لوقي ضراا لجرلا ضرعي نأ « ايناث

 : ذك ترخ قا ءاذك لك كتر ام لعأ' نإ للاي را 57-5 كك 5 دا انك لك 1 ك0

 وأ تامرحلا نم لقعلا بهذي اًئيش وأ ؛ هتركسأ اهنم كلذ غلب اذإ ارمح نكي ملام ء هبرمثو كلذ لك أهل نركف

 اهاوراو لالا نانلأ اري رش نأ كارعألا ملسو هيلع هللاىبدىناارهأ : لاقءاذهلاق نمو .مرحلقع'ا باهذإ نإف اهريغ

 لاوبألاو « مهتادبأل هحالصإل بارعألا نع هبهذي نأ كلانهام برقأ هنأ الإ : املاوبأو اهنابلأ ريغب ءابولا بهذي دقو

 باهذو . لقعلاب بهذت اهنال ءاودل الو : عيجنو شطعت اهنال ان ترش نأ هل سيلو« ل اهمال 3 ةمرح اهاك

 هتباداق ارفاشم ع 00 اهريغ لقعلا بهذأ ام كلذكو .٠ مراخلا نابتإ لإ ىدؤتو 3 ضئارفلا ع لما

 ندو ىلاعت أ ا نإ صن اع هيلعمرحأم هل لح ءلحو نزع 5 ةيصعمىف هرفس نكي » قطع وأ عوج ةرورض

 « ةرورضلاب مرح اد لحأ امنإ ىلاعتو كرابت هللا نأل « لاحم هيلع لجو زع هللا مرح ام ءىش هل لحن مل اصاع جرخ

 دعب ةزورضلا هتباصأف بات مث ايصاع جرخ ولو . مثإل فتاجتم الو داع الو غاب ريغ رطضا لا نوكي نأ طرش ىلع

 هتينو ةرورضلا هتباصأ مث « ةيصعملا ىون مث صاع ريغ جرخ ولو ٠ هبرعشو مرح لك | ةعس نأ تور هد

 00 1بنع تزرخأت الو اهتمذقت لاح ىفال #:ةرورضاا لاح هن ىلإ رظنأ أل مرا هعب ل نإ تين 000

 انريخأ لاق عيبرلا انربخأ هيفو ( بضلا لكل تدلل فالتخا ىف مرتو هصن ام انه ىنيقلبلا ةخسن ىف (1)

 تسل » : لاقف بضلا نع لئس ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلاه انربخأ لاق ىعفاشلا

 هللا لَك ىلا نع ر# نبا نع راند نب هللا دبع نع نايفس انريخأ هللا ةهن ) قفا 0 الأ « هةءرحم الو هلك اب

 سابع نبا“ نع فينح نب لمس نب ةماعأ ىلإ نع تايش) نبا نع كلام اندخإ 2 رح مسو هيلع

 اممنأ دولا نب دلاخو سابع نبا وأ « ديلولا نب دلاخ نع سابع نبا نع كلام لاق ءكشأ ( تنام. االاف )

 نس هيلع هللا كك ى | عن 0 2 لا عمد 4

 : تلاقف « لك أي نأ ديري امي مسو هيلع هللا ىلص هللا .لوتنر ىرحأ رز ةنوميم' تدب ىف ىاللا دوتسنلا ضع لاقت

 هدد لسو هلع هللا ىلص هلل لوسز هللإ ىوهاف ذونحم بضب ىلإف 0 ةنوميم تيد

 نكي مل هنكلو ال : لاق ؟ وه مارحأ : تاقف هدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفرف « هللا لوسراي بض وه »

 اكل د ملسو هب 1 : ثيدحو ( يف 0 للا )رظن رسُو هلع هللا ىلص هللا لوسرو هتلكأف هترري>اغ دلاخ لاق « هفاعأ كات وموقف ضنا

 دكهم رح هنأل ال هقاع هنآل فضلا لكن عنتما ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمح نبا ثيدح قفار سابع نبا



 30 : 0 _«يوز

 مثجتلا كلذ نه امحارف لك أ لح م 7 كرار تعانق ك2 قا رتكوأ اودص وأ اذحوأ رع

00-6 1 

 1 طالتخلال +

 اههدحأ ليزي ال اراضف لال< امرحم وأ : نميشب ٌريْرْتَح ' كدو وأ .”نيلب تطلتخا ول آرمح نأ ىرت الأ . هف لالخاو

 هيونأ ندا لال ردن" ملف ةهتملح تاكش اف" ديص ضد وأ تيصأ ًادص نأ ولا 0 نركت نأ مرح رخأآلا نك

 اها قل لإ طم نأ سساقلاو .: هلك نع فكلا. ظاسحالا ناك .: هلك ١ لع زخآلاز هلك [ لع الثا

 هلك أ مر ىذا ناك نإو . هلك أ هتقل ىلوأ هلك 1 لحن ىذلا ناك نإ - هكح ةكح .لعج-٠ هتقلخم ىلوأ ناك

 ًاسرف ىثحو رامح ازن ولو. ٠ ةسنأ اذاتأ وأ ©0ةيشحو اناتأ ىسنأ رامح وني نأ لثم كلذو ..هلك أي مل هتقلخم ىلوأ

 لك 5 164 لك ]1 دططاو شحوت اذإو هلك 1١ لح امن املك .نآل , سان هلك اب نكي ملايشحو اناتأ سرق وأ

 هادف. هل لكي ديَص نم مرحلا لتق امو ٠فلتخم ال « هضيو هخارفو هدالوأ راغد ىف لوقلا اذكهو . ديصلا هب

 اا6 نا ولو هدفي مل هضيب نم ةكاطأا وأ. ها 1 ل دص نم لتق امو . هين نم باصأام ئدفي كالدكم

 تفصو امل هلك أ لحم الف « عبسلا هل لاقي اضع بئذلا الو اضحم اههيشي ال دلوب ىنأت اهنإف دلوب تءاجف عسض ىلع

 . هيف نازنمتي ال امهنأو ؛ لالخلاو مرحلا طالتخا نم

 ةرورضلاب 1 ام

 هلع هللا مسا رك داع اوك اعل نأ 3 امو » ةاكذلاب لحن لو مرح امف لجو زع هللا لاق ( قفا: ةلالاف )

 ىلإ « ريزتخلا محو مدلاو ةّتيلا جلع مرح اعإ » لاقو 6« هيلإ:مررطضا 1٠ الإ جلع : رحام كل لصف دقو

 « محر روفغ هللا نإف منإل فتاجت٠ ريغ ةصمخ ىف رطضا نف » رح ام رك ذى لاكوأ ( محر روفغ » هوق

 3 رطضملاو : رطشاارخلا نم لقعلا ريغيال ام مرخ ام لكو رزخ محو مدو ةتيم نه مرح ٠١ لحف ( قفا: ثلالاف )

 *فاح ام عوجلا هغلسو 0 ههيشأ امو نبل نه« هةهعودح ةروف كيسا ءىش الو هعم هف ماعطال ء عضوملاب نر لا

 ثيح عولب نع فعضو ايشام نوكأ أ لتعب وأ هرضب و هفعشي وأ ثوملا فخ نإو « ضرلملا وأ توملا هنم

 0 لكأ نأ هلف هلاث اذه” ىاف ء نينلا زردلا نم ىملا اذه: اد وأ « هباذ بركر نع تعض اك ار وأ: «اديزت

 هلك 1 نوكي نأ ىلإ بحأو . ههبشأ اهو ةتبللا هيف عقت ءاملا لثد ع ركسملا ريغ مرخلا نء برشي كلذكو . مرحلا

 نأ هلع مرحخ نأ نييالو ةوقلا ضعب هب غلسو فوخلا هع عطقي ام ىلعف امه وأ برش نإ هبراشو لكل نإ

 ,هتزواحم هل سيلف ىرلاو عبشلا غاب اذإو ٠ ةرورضلاب هنع لاز دق مرحتلا نأل هنود كا نإو « ىوريو علا

 ةرورضاا دح نم هغواب ىف جرخ دقف عبشلا ىلإ غلب نمو . عفنلا ىلإ ان. برقأ ررضلا ىلإ ذئنيح هتزواجم نآل

 هم هعد و ولو 3 هحرط هع ىنغلا دحو اذإف » هلإ رطضا | ةتملا ند هكعد دون نأ 0 الو ىرلا كللذدكو

 ” «ءرطخضا ولو . اهنع ال .هندب ىلع نيبلا ررضلا عنم اهنم هل لح امتإ « اهنمت.هل ل مل « هنم اهءارشث دارأ ارطضم قلف .

 07 اماعط دحوو ههب ىرتشي ام هعمو « رطضا ولو « ةتيملا لكأ هل ناكو « ماعطلا لكأ هل نكي مل « هب هل نذؤي

 2ك ١ هوارة طف انه « خسنلا ىف اذكه ء نارس وأ : هلوق )١(

 يثحو رامح وأ » لصألاو خساناا نه اطقس مالكلا يف ٍلعلو « خسنلا ىف اذك ء ةسنأ اناتأ وأ : هلوق 09

 ةيكصَم ةتكا ع فس[ اذان



 3 7: 4 8 دي يبا < 0 رحل و
 ريس ا سرك 5 +

 9 - 4-7 ب د. ا 2

 0-00 قا ع
 تاق اذإو 9 لاق . معن : تاق ؟ هريغ ىنعد | لمتحم ال نيب 0 ؟ هلاق لسو ةيلع هللا لصاهلا لوسر نأ تعز

 ليلحتلا نم هجرحم مل ٍهسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر : هل تلق ء اموصعم سيل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نود نه

 5 لبو ملعب نع هدعب كح اذكه قلو 8 ةهمرح وأ 1 الإ هيف ع مرح الو ليلحم وكيل اهيا زوحب الف

 اذه نيب دق تلق ىذلا ىنعلا اف : لاق ٠ راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باوج ماق» هباوج موقي ال مث ء بحبو فقيو

 دياولا نب دلاخ لاقف ٠ اهلك أ نم عنتماف بض ملسو هياع هللا ىلد هللا لوسر ىلإ برق .: تلق ؟ هريغ نم ثيدحلا

 موق دلس نكمل امفاعأ نكلو الا
 ١

 اى
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ هلا لوسراي ىه مارحأ

 امارح تسيل « ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاق اذإو « رظني ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسرو اهلك اف داولانب دلاخ

 ٠ ابمرحال « اهفاع هنأ اهايإ هكرت نأ نيب دقو « امارح لك أي هعديالف « اهلك أب ادلاخ رقأ اذإو ء لالح ىبف

 ا مو

 لخلا موك ملَسو هيلع هللأ ىلد هللا لوسر انمعطأ 5 لاق رياح نع راند نب ورع 0 ةنينع نب نايفس انريخأ

 اهرتحاف «

 هللا لوّسر دهع ىلع اسرق ان رح .: تلاق ءامسأ نع ةمطاف نغ ماشه رع هنديعنب نآافس انرجأ .رداموط نع ا 0

 ارا نبأ دبع لل اسرف تك 3 لاق هما نأ نب عزت مم

 : لوا الك اف . نيداربلاو تفي راقملاو بارعلا نذ ليخلا مسا همزل ام ل اك ( قنانتلالاف ) اولح هتدجوف

 ةيلهألا رخلا مول لك أ

 هللا ىضر كاط ىلأ 0 لع نع اه ع « ىلع نب دمحم ىنبا « نسحلاو هللا دبع نع باش نع كلام انريخأ 3

 تعمس ( قفاه شلالاؤ ) ةيلهألا رخلا موحل نعو « ةعتملا حاكن نع رييخ ماع ىهن « ملسو هيلع هللا ىلص ىنا نأ : مهنع

 هللا ىضَر ىلع نغ . امهاضرأ نسحلا ناكو . ىلع, نب .دمخم ابا نسملاو هللا دبع انربخأ ىرهزلا نع تدحن ناقش

 موحل ةحابإ « ىرخألاو ةيلهألا را مول لك أ مرت . امهادحإ « ناتل الد ثيدحلا اذه ىف ( ىف(: لال( ) هنع

 دصق اس رحتلاب ماسو هيلع هللا ىلص هللا 0 ذصق اذإف . ىفح لاو لهألا الإ رجلا نم فن ال ةنال : شحولا رمح

 دصقف . عابسلا نم بان ىذ لك نع هيهن لثم اذهو ميرحنلا نم ىثحولا جرخأ هنأ ىلع لد : هفصو مث , ىلعألا

 هللا لوسر نع ءاج دق هنأ عم . هاوس ةفصلا كالتنم ج رخام لحو . هنع ىبنام مرحف ٠ نيع نود نيع دصق . ىهنلاب

 نيب. ةداتق وبأ هلتق آايشحو ًارامحمسقي نأ هنع هللا ىضر ركب ابأ رمأ ٠ شحولا رمح 05 ةحابإ ماسو هيلع هللا ىلد

 رجلا قلخ نياس ةيلهألا خا قلخو ( قئانتلالاف ) ىدحو رامح محل هعما ولك أ مهنأ ةحلط ثيدحو ٠ ةقفرلا

 لهأتسا ولو . مرحتلا ىف لصألا ىلع ناكو . هلك أ لحم مل ىلهأ شحوتولف . اهم ةريخلا لهأ اهفزعي ةنيابم ةيشحولا

 028 لع لغأ راجأت 3 نإو مزحلا هذي الو . ليلحتلا ف لصألا ىلع ناكو"هلك أ مزحن ل ىتثحو

 . اههنه دلولا نأل . ىزانلا امهأ ىلإ كلذ ىف رظنأ تسل ٠ اَمهنيب جنت ٠١ لك أ لح مل « ةيلهأ ناتأ ىلع سرف وأ

 لام هلك 5 لع مل. مأ وأ بأ لبق نم ىلهأ رامح هيف فرغام .لكو ..الالخ عم - امهم نوكي ىح لح الق

 0 لك 1 لح ىفحو نات لك سرف وأ ..سرف لو ىف راح ]د ول لس لك 0 2

 ماج . هم لحب رئاط وأ ىراح رك 5 ىرابح ملي اثاعب وأ ادح 0 وأ ابا :رغ نأ ول اذكهو ٠ اعم ناحابم



 11 كي اج اي د 9
 0 ع :

 لكو نأ ادا 0 يملا ه.بان 0 0 هلتق اذإ 0

 "اذه لق د دفادكو . هلك اك برعلا ركناك امة

 0 هللا لوسر نذأا6 .نأ 5 اهدحأ 5 نامجو رئاطلا ند مرو لع م. لع "ا همحر ) قنا 20 االاؤ (

 35 . هلك ال هلتق مرحلا ىلع مرح ىذلا دصلا ى عم نم جراخ هنأل ن6 الام هله عرشلل سو هيلع هللا ىلح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لحأ اذإف « مارحإلا لبق هل الالح ناك ىذلا دصلا مرحلا ىلع مرح اعإ هنأ طيحم داكي ملعلاو
 رب

 2 0 ل لحال » لاق ٍلسو هلع هللا لص هللا لور نآل هلك اي نأ رنا ىلع لد , ديصا ضعب لتق سو

 0 ش نه امهانمه لثم ىف ناك اف . مرحدلل هلتق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لحأ امت بارخاو ةأدلاف « لجو زع هللا

 00 نكست مل امم اضيأ امهنألو « امهانعم ىف هنأل , امه نك ( 2 ان 6 هج لك 1 زوعال نأ ف لخاد وبف ”راطلا

 3 رقصااوىزابلاو رسنلاو باقعلا لثمكلذو « رئاطو عبس نم حاورألا تاود نم رضاف لك» كلذو < ثرعلا 0

 ركاطلا نم ىنعملا اذه ىف ناك. لكف « مهرئاط ند هريغو شانلا مامح نا ع مش امو « قشاوبااو نيهاشلاو

 700017 يرعلا لك آن الام ىنعم ىف لخادو ٠ بارغلاو ةأدحلا 00 نذللا نيبجولل هلك أ زو الف

 - حابم هلكف «هل اراذقإ همر برعلا نكست يف « رئاطلا نم مهلاومأ نم ائيش سانلل لوانتي نأ غاببال ناكام لكو
 ش نم بان اذ نوكي.نأ نم جرخ ام نيب تقرف كارن : لئاق لاق نإف . هسايقو هلك بابلا اذه « اذه ىلعف « لكؤي نأ

 0 000 فرار نم رك أ نساتلا ا ىهو « الك أ تللحأف « بلعثلاو عبضاا لثم « عايساا

 0 ةنسلاب اهتحمأ امإ ءابتحأ ررضلا نم عبضلاو بلعتلا جورخل الو ؛ هتمرح طقف ررضال سيلف هتهرح نإو ىنإ تلق

 8 بانىذ ريغ ناك ات حابأ هنأ ىلع ةلالد هيف ء عابساا نم بان ىذ لك نع ىهن ذإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىهو

 0 ةكأ لل ا ل كا و لع اوك انك مل برعلا نأو « اصن عبضلا لحأ هنأو «. عابسلا نه

 0000001 الام كرذو « زارت ىو ةأدحاو تارغلاو نيهاشلاو رةصلاو ىزابلاو رسذلا 0 لز' مل برعلا نأو

 3 تاكا نم امهنأل < روحال امهلكأو « نارضيال اهو : ةماعتلا ورة رلا لثف كلذو « ةلكأ رجأ ملف ىاطلا 3

 37 - ةراضب تسيلو « سفانقتا الو ءاظعلا الو ءاكجللا لك أزجأوف « دودلا ىف اذه -لثم تلق دقو . تايطلا نم ناحرا>و

 0 "اكد ةتاللا ىعم ف الحاد «تانطلا قدم نو اجراخ ناكف اهلك[ عدت تناك ٌبرعلا نكلو

 يعل مك:

 0 0 مددت : لئاق لاق نإف 2 ازيك وأ ارعع ضلال مك 0

 '0 لأ لوسر نع ورب ل وهف هللا ءاش نإ هل لبق « ةمرحالو هلك ١ تسل » لاقف بضلا ن ع لثس هنأ لسو هلع هللا ىل

 ٍِق امل : لبق ؟ كلذ نبأف : لئاق لاق نإف 8 تان هيدي نيب هلك أ | هلياغ و.. اذه ريغ ًائيش بضلا ىف لسو هيلع هلأ ىلص

 7 9 16-5 5 ِء ع 53 -_ تن

 0 اهإف « هعرح ةبج نه نكي ملاذإو ء ةعرم ةبج نهال هلك | دك 7 نأ ىلع لد « ةءرخع الو هلك "تسل ) :: لاق

 " فاع امل امرحم ال ء عابطلا نم ًائيش كلذ ناك الذ ريغوأ ارع وأ اخ وأ اربح فاع ولو . هب ههتشي لو هفاع احابم كرت

 0 يتنلا ىنعملا ريغ يىنعع لمتخأ كو هلع هللا يبد هللا لوسر ربغ لوقلا اذه لاق نإ تأرأ ٠ سانلا ضع طن لاذ

35005 
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 ا 5060-6
 ليلتلاو مرحتاا نأ ىلإ كطلغ ثهذي نأ تدرأ : تلق ؟ اذهب تدرأ ٠١ نككلو . تّفصو اك اذه ٠ لحأ : لاق

 0 لك ىلع ةباغ وه ىذلا باتلا خلع لسف .. هقلخ نود هانعم ىف : تاق ؟ مفف : لاق . بابنألا ا ١

 .ةودس" الام نود... هام ةسقن. ىف ةراكمو ةاوه سانلا لع ف ردع ناكل ك9 تك تن[ ا

 دسألا ودعي : تلق .'ودعي ٠١ رك ذاف : لاق . معن : تلق ؟ اهنم هريغ نود ةرباكع سانا ىلع ودعي الام اهنمو : لاق

 1 الف : لاق هبشأ امو بلعثلاو عبضلا تلق . سانا ىلع ةرباكم ودعي الام رك ذاف : لاق . بئذلاو رعنلاو

 ال رايق كلقو (قيان 0/6 ابان هل قرع نك داك ناو قاتلا ىلا اذهو : تلق ؟ تقصو ا 0

 كل 0 تلق اذه ناكمإ ءىث حاضيإ نكس انقل و 3 داون لإ قل ا جاتحأ ام : لاق ٠ هنييبت ىف

 2 612 .ركذاف 5 لاق 5 هريغ نا بهذ همهفأ وأ تحف ام هند ميفي ١ نم كريغلو

 2 ميصلا لكل

 مل نأ د ف هاد جيرج نبا نع سهو نايفس انريخأ : هللا همحر ( قنانشلالا (

 الحإ ىف افالخ ة ظفحأال ؛ ةورملاو افصلا نيب ةكع اندنع عابت عابضلا موحد ( قئانشلالاو (

 ىنا ن. هتعمسأ. : .هتلأسو « معن : لاق ؟ لكؤتأ هتلآسو معن : لاق ل ارباج رامع ىنأ نبا ةلأسم ىفو

 ن. هلك أ لحب ناكام « هلتق نع مرحللا ىلاعت هللا ىهن ىذلا ديصلا نأ ىلع لد اذبف « معن : لاق ؛ ملَسو هياع للا ىلص

 قللذلو ,.ةنع لا ىذر ىلع تىدح ىف للذلا كلذ لثمو ء هلم لع ال 2 ءرط ال 26 امنإ مهنأو ء ديصاا

 ام ىنعي اعإ هنأ « نينمؤم هتايآب متنك نإ هيلع هللا مس | ركذ امم اوكف ) لِجَو زع هللا لود اتم , ناشلا تا

 1 ق و هيلع هللا مسا رك هلا لحم مل « هياع هللا مسا ركذو هيلع هللا مرحام حبذ ول هنأل « هلك أ هلا 0

 سانا! لع ادعام ٠“ 0-0 بان ىذ لك نأ ن. « انلق ٠١ ىلع ليلد عبضاا ىف ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا نع رياج

 عيمج نم مهيشاوم ىلعرضأ ىهو « سانلا ىلع ةرباكم ودعتال امنكل « عبس ىهو.. عبض'ا لك أ لح اذإو . ةرباكم

 هيف صني مل امم لك أت برعلا تناك ام لالحإ ىلع ةلالد هيفو . ةرباكم ةصاخ سانلا ىلع ودعتال اهنأ تاحأف ء عابسأا

 دسألا كك أ عذت لزت ملو ٠ عبض'اا لك أت مويا ىلإ لان مل اهتأ لبق ند ء ودعي امن ةمرح تناك ام حرحنو رح

 ةلالد هيفو ملعأ هللاو « تفصوام « باتكسلا عم اومرحو اولحأ امف ةنسلا تةفاوف « رذقتلاب ارح بئذلاو رمنلاو

 0 ملسو هيلع للا ىلص ىلإ نأ كلذو . هلك أ لحن ملام نود بيصلا نه هاك أ لحأ ١١ ىزح اعإ مرحلا نأ ىلع

 ايش هلتقب هبحاض نمضيو , هلتق لح الام لتقب' رهانال ودو « سانلا لع ادع[: وهو .'مارحالا ىف روتعأا تاكشلا

 « هللا دبع نب رباح ثيدح كلذ ىلع لدو-« هل لكؤيام , مارحإلا ىف هلتق هللا عرخ ىذلا دصلا نأ ىلع كلذ َلَدَ

 ىلع اسايق هريغو بلعثلا لثم « ضرألا باود نه شانلا ىلع ودعبال عبس نك لذ ا:ساتالو . تفصفاف 0

 لكؤي نأ لالحف , ودعيال ًاعبس ناكام ٠ نيد.٠ نه لكؤت املك ضرألا باود نه عبس ىوس اهو . عبضلا *

 ند جراح 0 ةنآل ىذف ف لحاد 2 : هلك ساب الز ةرورعد ريغأ هاك َّ برعلا تناكا مث َ 0 ريغ ناكامو

 هلعلو « هركذ هنم بلط امث ءىش كلذ دعب.نكذي مل ءاندب ىتلا خسنلا عيج ىف اذك « هركذاف لاق : هلوق )١(

 :ةهللا هر مامألا نتك نم مألا نخ ارو لك

 هححصم هدكذ نع لكشف ل1 6 عقبام اريثكو , ثيدحلا نكه ركذي م خشنلا ىف اذك (؟)

 ١ 5 ( 0م؟ 8 )



 ّ 5-3 ؟؛ / 2

 ناك ام الإ مارحإلا ىف را ديص ند مهيلع ردا لحو زع و 8 ل هلع تأ ىلد هين ةنسو هباتك

 ل ف كا ل0 رانلال « ةقرع هذه مو نأ لع كلذ لذتا+ تاملا لتقو رولا تلكلاو ةزاغلاو ترقعلاو ةأدحلاو بارا لتقب مرحلا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ الف . ملعأ هللاو ٠ مارحإلا لبق مهل الالح

 , برعاا نأ ء رخآ ىنع» ىلع لدو « هلتق ٍلسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر لحم مل « مارحإلا ىف ديصلا ند هلتق هللا مرحام

 ٠ سيل امم « هنع تلئس ام لكف ( لاق ) ائيش مارحإلا ىف هلتق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حابأ ام لك ات ال تناك

 نكي ملو هلك أت تناك نإف ٠ هلك أت برعا تناك له رظناف حاورألا تاوذ نم للحم الو مرح صن هيف

 . نوبيطتسي ام :نولحب اوناك مهنأل ٠ مجدنع تابيظلاو لالخلا ةل ىف لخاد هنإف « هلحأف « رحت صن هيف

 امج , ممل لحأ ام ىنع» نه جراخ « ثئابخلا ىنعه ىف لخاد هنأل ههرحف هراذقتساب هل اميرحن , هلك أت نكت ملاهو

 تسلو ( قفا لالا ) اهعرحت مهيلع تيثأف « مهسفنأ ىلع اوهرح ىتلا ثئابخلا ىنع ىف لخادو ءنولك ًاياوناك

 امم نوكي دق مرحتلا نأل اذه ةلجو . افالخ نيكسملا بهذ. بهذ ن. ملعلا لهأ نم هتلأس دحأ نع ظفحأ

 دله كلو , دعا ادها طقحأ ال تنك -نإو  تايطلا ىعد قف الحاد سل ا اهسنأ لع. ترغلا تمرح

 2 راك ىف رح داو ادهن نما ربك ان ةيححضوأل راصخالا الواو ؛ةجح معا لهأ نم هنعتظفح نم عباتت ىفو. ةلجلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هل حاضيإ باوبألا

 عابسلا نم بان ىذ لك لكأ مرح

 سردإ ىلأ نع بابش نبا نع كلامو « ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس انربخأ :لاق ىعفاشلا انربخأ عيرلا لاق

 نب ليعامسإ نع كلام انربخأ . عابسلا نم بان ىذ لك لك أ نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةئلعت ىنأ نع

 لك لك أ[ و لاق ٍلَسو هيلع هلال نس يا ال كرك ةوعره ىنأ نع .ةرضتلا نانس نإ دع نع مكح ىنأ

 لك مرحب اعإ : هللا هت>ر ىعفاشلا لاق ( عيرلا لاق ) لوقن اذه و ( قفا ةغلالاف ) « مارح عابسلا نم بان ىذ

 هريسفتو عابسلا نم بان ىذ لك لك أ ىف ةقفاوملاو فالحلا

 بان ىذ لكل اه عابساا نم بان ىذ لك ميرحن ىف انقفاوي نم ضعب ىل لاق هللا همحر ( ىقف[نةلالاف)

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىلاعت هللا ءاش نإ طيح ملع'ا هل تاق ؟ ةفد'ا هذه نم ج رخام نود ههرحآل عابسلا نه

 ول م« عابسلا ضعب نود عابسلا ضعب مرحب دصق دصق اعإف . افودوه عابساا ند مرحن نأ دصق دصق اذإ مسو

 ةيصولاب تدصق دق تنك « ةكع ه+ولا نسح لكل وأ . ةكمي خش لكل وأ ةكمي باش لكل تيصوأ دق تلق

 مرع 052 هنأ كولو .: لح ١ لاق كتيصو هل نأ فصت مل نه ةيصولا نم ت>رخأو . ةفص نود ةفص دعم

 ةلزئملا هذه : هل تاقف ( قفا ةلل/( ) مرحتلاب ضعب نود اضعب صخ هنكلو . برقأو عمجأ ناكل . عابسلا

 ؟هل بان آل قولت ءىثو تان هل قولخم ءىث اهنف له : لاق . ةناثلا نع لسف . بان ىذ لك مسرح لع نه لوألا

 : تلق. ؟ اف لوقلا فيكف ..ضعب نود اهضعبل باننألا نوكستف . فلتخم نكست مل نإف : لاق ؛ هتماع ام : تلق

 احراخ هيفنأ ائيش ءاوس باننألا قلخ ىف تناك اذإ دجأ ال ىنأل . رحت الو ليلحت ىف باينألا قلخ ىف ىنعمال

. 



 : 2 م دو ا

 نأ اذه عنم الو 5 محلا زيشكب ساقي دقو « لاحم هف صخرأ 00 هحأ الف 6 هريغ ةنم كَ 30 0

 ٠ هنرش مرح نوكي

 . مرحبو لحب ام ميرفت
 متنأو ديصلا ىلحم ريغ مسيلع ىلتي ام الإ .ماعنألا ةميهب سل تلحأ » ىلاعت هللا لاق هللا هحر ( ىف|:ةلالاث)

 انملالحإ لمتحاو « .اهاوس ام نود املالحإ « ماعنألا ةميهب ميل تلحأ » ىلاعتو كرابت هللا لوق لمتحاف « مرح ٠2

 « هيلإ متررطضا اه الإ مكيلع مرح ام يل لصف دقو » ىلاعتو كرابت هللا لوق لمتحاو ٠ اهاوس ام رظح ريغب 00

 مل وأ احوفسم امد وأ ةتيم 3 وكي نأ الإ همعطي معاط ىلع اهرحم ىلإ ,ىحوأ امف دجأ ال لق » لجو زع هلوقو ا

 «تايآلا ءالؤه هبشأ امو ع هنلع هللا مسا ركف اهتاولكتف) هلوكو م هب هللا ريغل لهأ اتسفاوأ سير اةنإك 5

 دزني مل حاورألا تاوذ . ند لوك ام لك لمتحاو ء-اصتةباتك ىف ةعرحم لري مل لوك اه لك تأ نورك

 تاكا ليحمو تاتكشلا ص مر مسو هلع هللا ىلص هين: ناسل ىلع هعرج را هنيعب هعرجم

 لمتحا اهاف ٠ نيهجولا ىف باتكلاب مرح امتإ نوكيف مسو هيلع هللا ىلص هيبن رمأ ىلإ ءاهتنالاب لجو زع هللا رمأب

 ل و هللا تاتك منع تبرعت ةنس م هللا تاتكي مرحخو لخخ اه ىلع كالدتساالا | :٠ ان اهالوأ 00 ىلاعملا هذه ع 1 »و

 مهتماع ىف امأو « مهضعب ىف نكمي اعإ الالح الو اهارح هلل اوله 2 نأ مهعاتجا ىف نكمي ال هنإف , هيلع نوماسملا عمجأ

 . فيذصتلا ىلع هعضاوم اذه انعضو دقو ؛ الف

 برعلا لكان ال ام ةبسن نم مرام

 هللا اق عامجإ وأ ةنس وأ باتك لج وأ نس وأ تاتك صن مرحتاا.لصأ .: هلل هحر ( قنانتلالاث )

 مهرمأي ليجنإلاو ةارؤتاا ىف مثدنع ابوتكم هنود ىذلا- ىمألا ىناا لوسرلا نوعبتي نيذلا »: ىلاعتو كرات

 لحأ اذام كنولأس » لجو زع لاقو « ثئابخلا مهيلع مرحبو تابيطلا ممل لحبو ركتملا نع مهاهنيو فوركللو

 « اذه نع اولأس نيذلا برعلا مهو . امل اوناك نيلكآلا دنع ثئابخلاو تابيطلا نوكت امنإو . ةيآلا« مهل ١"

 لهأ ضعب تعمسو ( ىف(: لالا ) مثريغ اههركي الام لك آملا ثيبخ نم نوهركي اوناكو « ماكحألا مهيف تلزنو .

 متنك امن ىنعي : ةيآلا « همعطي معاط ىلع اهرح ىلإ ىحوأ اف دجأ ال لق » لجو زغ هللا لوق ىف نولوقي علا

 لدي ام : لئاق لاق .نإف . تنفضو امن ىلع لدنام ,ةانعم ىف اهو. باتكلا اذه( ىف ترتد ىلا تالاف 0001 |

 امأ« ةنس وأ تانك ىف ”زيخ © ضنا هنف ءاج ام الإ ةجابم ءاشألا نأ انمعز ول ةتارأ ١ لف تشو 06

 ضضرألا شاشتو نالعللاو ءاظعلاو ءاكتتللاو سفانخلاو ةماحتلاو طاخلاو نايذلاو دودلا لك | نأ ان

 لد اف ::لئاق نات نإف . لالخ ,' احلا لكم قامو ء.راتلاو اللو نارداو كالاد تاعلاو مخرلاو

 مكيلع مرحو ةزايسالو ميل اعاتم هءاعطو رحبلا ديص ْمكل لحأ » لجو زع هلل لاق : لق ؟ ارحم ىلع

 ؟ 00ةناعطو رحلا ديض ؤهو ؟ امجدحأ للحم تيئات , نلالج ناكيع نكف 0 2-4 معد ام بلا ديص

 موملع رح »6 هلكأب نوعامتسإ مم عات» 4ف ام لكو 3 هكا ا 3 ةكلاب اوعمتس .نأرارلا# لكم

 . ةوءعم كك دار رظناو )») 1 هياعطو (( ردا قو 2 ةحس) قاذك حلاو هة.اعطو : .هلوق 00(



 2 ٠ مارت يو اي ني و عا حر ا صب

 00 ا , ٠
 لجو زع هللا عنم اذإف « ةنسلا هتنابأو « رخآ هجوب امارح : هجوب الالح لالحلا لعجف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىنعه كلذ ىفف « ريثكلاو ليلقلا ىلع عي لاملا مساو ء اهسفن بيطب الإ ةأرملا لام

 نذإب الإ لقألا مردف « نيتره وأ ةرم مويلا ىف فلختسيو « هكلا٠ ىلع هتنؤم فخم ىذلا نبللا ف سو هيلع

 و . ملسملا لام نم هنم رغصأ وه ام ىلع ؛ همظع ردقب ايرحخ مظعأ وأ لقألا لثم رثكأألا ناك هكلام

 5 ىذلا لالا تر نأ برق نكت مل انف ؛ .لادلا كلام توم دعب ثيراوملانِم لجو نع هللا ضرف:[٠ اذه

 اا 01 اف ا تم اوأ 7 ةشق هيط يدان ىح لام دحاب .نأل ناك يدلل اه'الإ كلام ريغ هكلاغ :ناض

 هنيبو « ةباتك ىف لجو زع هللا ضرف امب الإ ةعونمم ٠ ابكتلاعب ةمرخم لاومألاف ( ىف: لل ) دعبأ ء هل

 « سو هيلع هللا ىلص هلوسر ةعاط , هضرفب هقلخ مزاف « هلوسر ةنسبو « ملسو هلع هللا لص هيبن ناسل ىل

 وا كلذ مهسفنأ تباط « ندع راد كارد ف بجحوأ .امب ةعاط .؛ ل>وز هع هلل امم نيينعم عمجم هنإف

 نس ن« ىلع سو هلع هللا ىلص هللا لوسر نس نم مهريغ ثادحإو 0-0 مههزل امو“: ةاكزلا“ نما 6 تظت

 0 لجو زع هللا ضرفب مزالف ء ٍلسو هيلع للا لص“ هللا لوسر هن رمأ ٠١ نأ نيم ىناتلا يع“ مهلا ومأ نم هذحأ مهنم

 7 عوضوم وه ام كلذ ريغو « مهسفنأ اهب بطت مل نإو ةيدلا هتلقاع ىلع نوكيف « أطخلا لتاق ىلع ةيدلا لثم كلذف

 ا ست نم انعضوأل اذه ىف ,افصو اع ةماعلا مب ءافمالا لولو © تادلاو ةاكرأل نو ةعساولا ف

 ءىث ذخأ هل نكي ملء هلام نم كلذ ريغ وأ ةيشام وأ رمت وأ عرزب لجرل ره نق « ىلاعت هللا ءاش نإ انبتك 4

 هللاو « هندي الإ هكلاع عونمم وهف « هتحابإب ةتباث ةنس الو ٍتاتكهيف تأي ملامم اذه نأل « هنذإب الإ هنما

 «اندنع هلثم تبث ناكول « ثيدخ هيف ىورو « ةنبخ ذختي الو , لك أب نأ هلف « طئاح رم نم لبق دقو « ملعأ

 توملا فاخف لحجر رطضا ولو . هنذإب الإ دحأ لام لك أ زوجي ال هنأ ء تباثلا ثيدحلاو باتكلاو . هفلاخت ل

 ذك لجرألا رأ و 0 مرغيو . هعوح نمدربام « هناك ١ نأ ع رأ : « لجرا ماعطب رم مث

 فاخ اذإ « هلتق ىلع ناعأ نوكيو ء هلع كلذ قيضي نأ تف>و « هدنع ماعط نم الضف « لاحلا كلت ىف هعنع

 لتقلا عنملاب هيلع

 ا كلع أمم هب رشو هلك أ مرحنو لحب ام عامج

 «حور هيف اه « امهدحأ . نآيش ءابورمثمو الركام نوكي ام نشانلا كلمت ام لصأ : .هللا ةمحر ( قنات الاف )

 ناكو اهم هللا هقلخ ىتلا هلاخخ ناك اذإ , لالح هلك كلذو « هف حور الام هنمو « لالحو مرحم هيف ىذلا كلذو

 000 5 46 ناك امو ؛ عرج اذه نإف © [ركتم هودحنا يأ مزح ةوطلخ ةعتص هيف اوثدحم مل نومدالا

 000 اك اهو ةطاح مهسفنأ ميلتق © ١ نيمدالا لع فلا لق مرح < لو رع ةنانال : م12 خاب

 ب ساناا هفرع امو .٠ ان ناككام 6 فالح ىف لخديو : هرذقإ هل ارحم برعلا هتكرت دقو ارذق 0

 هريغ هطلخ « رك هليلق 5 » هريغ الو ءاودل هب رش ىف ةصخر ل نو ل د ل لتعم

 00000 لف ذفو  ةاقش نيو هنن التاق نوكت. نأ , ةقاسو هتراش ىلع هنم فاخآو .: هطلخم مل. وأ
| 

 , تام نمب تعمس دقو « التاق نوكي نأ غلبي الو عفني هنأ هنم بلغألا يذلا لبلقلا لحمو « هنم تحبلا ريثيكسلا



 50 ا ا ار اعلا

 كا فادح 5-001 . 0 :
 لدو 5 هللا نيف 2 ةلح نماقدص ءاسكلا أوتآو 7 لحو 2 لاقَو ى» اريعس نواصنسو أران مهن وطب نو 5 ١

 ةكلاق اهنأل اهسفن بيطب ةحابأو اهسفن بيطب الإ ؛اهيلع قتلا بجاولا اهجوز نم عونمت ةأرملا لام نأ هباتك ىف

 هه ناك خه رك نيب اذهو 0 هناتك ق لحو را هللا ىضق 3 امسفن ترطن حابم 0 ايكلع عون 3 املا

 1 ةأرملا نيب قرف ل 03 هز مكشلام ةحانبإب 0 نوككلو 0 هتحابإب هسفن بناططب »الأ 0 4 2 هلاق

 هللا لوقو بشارلا تعدو ..نعلا تقلي اذإ هلام: لح لحرلا ناطلسك: اشلاملع ةأرلا ناطلم نأ 1

 « ىماتيلا سفنأ بيطب الإ هيف ناتس. ل اذإ - لعأ هللاو لدي .« اماظ ىماتيلا لاومأ نولك اي ندلا نإ ةلخف

 فنا كلذك  انديع هلع روجحملاو , دحاو .كلذ ىف ةميتيلاو مهتيلاو « هلام لك لحال متيلا سفن بيط نأ لع

 لحاف هل لد اف هلام نيبو هيب ىل< 0 نينثا غ نم دحاو محلا ومأ ىف سانلا نآل معأ هللاو هلام ىلع طلسم ريغ

 6 : هل هتحابإ ىلع ل ريغ هنآل هل هحابأ نا زج ملهنم حابأ 0 6 1 نم عون وأ« لح « هريغل

 ناك نإف رن :لحو_ رع هللا لاق : | نا ءاش نإ « معن : ليق ؟ هيلع لد, لصأ نآرقلا ىف رجحلل لهفا : لئاق لاق .

 ( عييراا انريخأ ) ةيالا « لدعلاب هلو للميلف ء وه لمي نأ عيطتس,الوأ افيعض وأ اهيفس قحلا هيلع ىذلا

 لاق ٍلِسو هيلع انا لح لإ لرش لأ + نع نا نع عقات نع كلا انربخأ لاق ٠ ىعفاشلا انربخأ : لاق ٠

 يو رالف ( ؟ ةعاتم لقتتو ريكشتف هك رقما قوت نأ كدحأ بحنأ هنذإ ريغ هيخأ ةشام كدحأ نيل ال » .
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 الو 7 رديف ةكح ال ترك الامو 6 ةنح 02رجش الو لك الق طكاطا كذحأ لخد اذإ » هلثم تبثي ال ثيدح

 065 كك ىف ىلحعس' نيللا كلح نألو طاطا ٠١ 12 ت2 مل نإف . احابم نوكي نأ ىلوأ ةيشاملا

 هيلع هللا ىلد ىنلا نع تبث ولو« 0 نولدس الام هلدب نم نوء>وبو هنم نولذد مهنأ سانلا تفرع ىذلاو

 . هفلاخل لو « هبانلق « ملسو

 مرو بارش !او ماعطلا نم لح ام عامج

 نم هكلا٠ هلحأ وأ ٠ نييمدآلا نه كلامل نكي مل اذإ بورماملاو ل لا لكلا نإ هع (قنانتلالات )

 ةلوبمر مرام نإف « سو هيلع هللا ىلص هين ناسل ىلع وأ « هباتك ىف لجو زع هللا مرح ام الإ لالح « نييمدآلا

 ىف ناكو « .هعرحت ىف نوداسملا فاتخم ملام مرو مرحب نأ « لجو زع هللا باتك ىف مزل سو هيلع هللا ىلص هللا

 قح :هكلاع .ءالع لطألا :حابم ناكام لك نأ ىف كلف + لكان كاف ناك ٠ عاججإ وأ ةنس وأ تاكد

 هراخ نركك نأ دإ لطاللا عع ملاومأ اولك أم الدر لاق:لجو رع هللا نأ هيف ةجللق.؟ كلام ةفندا

 « ةلغ نهتاقدص ءاسنلا اوتآو » لاقو . ةبآلا « محلا ومأ ىماتيلا اوّتآو » ىلاعتو كزابت لاقو'« ؟نم ضارب ع

 « مهسفنأ بيطب الإ سانا لاومأ اهف رظح . لجو رع هللا ُباتك ىف. ةريثك ىآ عم « ائيرم ائينه » هلوقالإ

 « كلام انربخأ ( لاق ) ةجح هب تءاجو ء:ٍلسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنس مث لجو زع هللا باتك ىفهضرف اهي الإ

 بحبأ « هنذإ ريغب هخأ ةيشام كدحأ نيلحم ال » لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىلا نع « رمع ْنِا نع « عفان نع

 هنابأو . هنذإب الإ لاب لحم مل ىمدآل اكمله ناكام نأ هباتك ىف هللا نابأف 6 ؟ رسكتف هتبرشم قوت نأ ؟دحأ

 «تدش مل نإف» دعب هلوقو ؛ ناشالاىف انك كئضح ىلا ةدحوملا نرد ةمحعملا ءاخا مضب : ةنخلا )0(

 , هححدم هبتك ٠ ةرابعلا ررحو ؟ باوجلا نبأ رظناو , خسنلا ىف اذك خلا اذكه
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 1 ضنلا ةلالدب 1 8

 لح لاقيف « ثئابجلا مهيلع مرحبو تابيطلا ممل لحب و » ىلاعتو كرابت هللا لاق ىلاعت هللا هنحر ( قانا )

 0 .مسنم هلتق نمو مرح متنأو ديصلا اولتقت ال » لجو رع هللا كاك . مثدنع ثنا مهيلع مرخو « مثدنع ثتاسطلا مه

 7 مرحللا ىلع مرغ نأ ةلعص" ةنالا تناكو ٠ هلك شح رتلاب عنتما م ديصلا ناكو.« معنلا نم لتق ام لثم ءازجف ادمعتم

 نم نأ ىلع ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر ةنس تادف ٠ ضعب نود درصاا ضعب ىزجمب وهو « ديص مسا هيلع عقو ا

 ااا 01 دا الإ قرع . ىث ديصلا ىف نكي مو . هكتتيعرجللل حاب اهلك هؤازج مرحلا لع سيل ايش ديملا
 . ملعأ لاو هب هيينعم ىلوأ اذهو « دلك أ حانيالام ىدفب الو هلك [ حابملا ديصا ىدقي نأ دارأ لجو رع هللا نوكي أب
 ”0 دوش هللا ع وايل » ىلاعت هللا لاق لجو زع هللا باتك ةلالد هبشي وهو « اولتةيل ال ء.اولك أيل نوديصت اؤناك مهل

 9 رحبلا ديص عل لحأ » لاقو « مرح متنأو ديصلا اولتقت ال » لجو زع 0 محامرو ميدبأ هلانت ديصلا نم

 2 مرحملل رحبلا لة فان لح رك دف( امرخ متمدام ربلا ديص مكيلع مرحو « ةرايسالو يل اعاتد هءاعطو

 احابم هلك أ ناك 1٠ مارحإلاب هيلع مرح امنِإ نوكي نأ ةيشأف ربا ديص مرح مث , لعأ هللاو « اءاعط ىنعي « هل اعاتدو

 - بلكلاو « ةرآفلاو « ةأدحلاو « بارغلا لتقي نأ مرحملل سو هيلع هللا ىلض هللا لوسر حابأ مث « مازحإلا لبق هل

 | 0 لف هللا لوسر ناسل ىلع لك آلا ةمرح تناكف « سانلا ىلع ودع ىذلا تئذلاو ءرمئلاو ءدتسألاو «"نوّقعلا

 هتحابال لكألا مرح 0 نأ هنشلا 6 اهعم هلتق حيأ ام ناكف 3 عابسلا قم بان ىذ كك نَح ىهن ذإ لسمو اع

 ع

' 
 - بارغلا نم اررض مظعأ وهو « عبضلا لك أ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حابأو . اهررض رضي ال هنأو « اب

 00 درلو , كلك نإ هيدشرو ؛ رش الام لعش الو . يح ام مرجلا لدق نأ ىاثلا هحولاو « افاعضأ ةزافلاو ةأدللاو

 " مظعأ ىهو . اهودف مثدنع ةماعلاو فلسلا نأو « عبضلا م لكأ لحأ ملسو هيلع هلا 1[ هلأ لاسر ل 7 ا

 | ةرذقلا ىلع ةعدت تناك و« ةروربض رغ.نم هلك أت برعلا نكت ملام لكو - ةرافلاو ةأدحلاو بارغلا نم اررض

 | ةنراطلو , نفانحلاو . ءاكحللاو': .ةراقلاو ٠ مخرااو . ةازبااو . نابقعلاو ٠ ثاغبلاو . أدحلا لثم كلذو مرحم

 لو ٠ هعرجم لزني ل هلك ا 11 انه تا[ نا طلال كلا . تاظأو - تراقماا و: ءاطشلاو
- 2 

 7 ©0تضلاو . بلعتاو 39 عبضلاو . عوبريلاك .٠ لالح ويش : ةلالد هعرج ىلع 0 وأ 5 هعر# صنام عم نذي

 اهدنع دوحوم اذه مكال . ىنعملا اذه قامو . دودلاو 3 را : لّوبلا ل هعرجم لس لو 5 هلك امال تناك امو

 )0000 داك دلا لحب ملو هع مرح . مارح تلقام لك و * هاك دلاب لح و . هنت لج . لالخ :ثلقام لكو : مولآ لإ

 71 لاحخ ةتمزوجم الو . ةتملا زوحم ثبحَو . ةورض لاح ىف زوحم نأ الإ . تالا متوحلب لومعملا قايرتلا ل51 زو

. 06 - 

 ”بارشلاو ماعطلا

 |( ان الا اوتما نيذلا اهعأ اي ).ىلاعتو كرابت هللا لاق هللا هَمحَر ( قنا ةلالاث ) لاق ناملس نب عيراا انريخأ

 ' ١ اع اماظ ئماتيلا لاومأ 50 ندذاا نإ » لاقو « 6 ضارت نع ةراحجت نوكست نأ الإ لظابلان يمني جلاومأ

 ١ . ريخلا نيأ زظناو خسنلا ىف اذكه خا هلك انال 3 01( : 1 1 و“ 2 وكسل 9 ال اا 1 6 ل | وق

 ا انيرقت قاقحتسالا“ ةمحرت تقع ثلاثلا ثلثا لئاوأ ىف مجرتو هصن ام ىنيقلبلا جارسلا ةخسن ىف انه كد )م

 . ةححصم ا ها هيلع وهام ىلع كلذ 0 هف ني اع قلعتت مجارت هدعب و « بارمكلاو ماعطلا 11
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 مهو دب نع ةيزجلا اوطعي ىتح مهلاتقب انرمأو « نوماس» » هلوق ىلإ « متيبو اننيب ءاوس ةلك ىلإ اولاعت باتكلا
 ةاروتلا ىف مثدنع ابوتكم هنودحب ىذلا ىمألا ىلا لوضرلا نوعتي نيذلا » ىفالتاو ءاولس ما0] كف

 لبق اوثدحأ امت اوعنم امو مثرازوأ  دعأ هللاو ليقف « مهملع تناك ىتاا لالغألاو » هلوق ىلإ « لبجتإلاو

 ىناتك ٍلسو هيلع هللا ىلص ادمحم ىلاعت هللا ثعب ذنم  لقعي قلخ قد مف « لسو هيلع هللا ىلص دم نيد نه عرشام

 لجو زع هللا ةجح هلع تماق الإلسو هنلع هللا لص دمع ةوعد هتغاب  سنإ الو نح نم « حور وذىح الوىنثو الو

 لجو زع هللا مرحام سرحت ءرفكوأ هب نمآ مهنم *ىرما لكمزلو « هعابتا كرب ارفاكو هعابتاب نم ؤمناكو“ هنيد عابتاب

 دقو « باتكلا لهأ ماعط لجو زع هللا لحأو للملا نم ءىش ىف هلبق احابم ناك « سو هيلع هللا ىلص هيبن ناسل ىلع

 « ملسم لك ىلع مارح ةحيذلا ىفو ىناتك ةحيذ امن: مرحت نأ زوحم الف « ائيش اهنم نئتسي ملو « مهحابذ فصو

 كلذكو . منغلاو رقبلا محش نم قس نأ زوم الو « سو هلع هللا لص دمحم لق تاكلا لعأ لع مد نك 7

 الالح ءىث نوكي نأ زوحنالو ءىث اهنم منَغالو رقب محش نم لسم ىلع مرحب مل لسمل امحابأو هسفنل ىباتك ابحمذ ول

 مرح له : لئاق لاق نإف . اصاخال داع رك ذ ام حابأ لجو زع هللا نأل « هريغ ىلع امار> « دحأل ةاكذلا ةبج نم

 هللا ىلص ادمحم اوعبتي مل اذإ اهريغو موحشلا هذه ند ٍلسو هلع هللا ىلد دمحم لبق مهملع مرح ام باتكلا لهأ ىلع

 نيد فلاخ ٠١ خسن دقو ٠ مهماع امرحم نوكي نأ ىغبني الو « اونمْوي ىت> مهملع مرحم هلك كلذ لبق دقف ؟ سو هيلع

 ىلع تمرح ذإ « مهملع ةمرحم نوكت نأ الإ مهل الالح را تناك نإ « زوجي ال مك « هنيدب لسو هيلع هللا ىلص دمحم

 : هنيد ىف اولخدي مل نإو « ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ناسل

 موسفن أ ىلع نوكر شما مرحام

 تسيل اهنأ لجو زع هللا نابأ ءايشأ محلا ومأ نم مهسفنأ ىلع نوكرماملا مرح : ىلاعت هللا هحر ( ثان غلام )

 اوناك . ماحلاو ةلصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا لثم كلذو ء اهنم ىلاعت هللا رك ذ ام ضعب ترك ذ دقو . مهءرحتب امارح

 كرابت لاقف « عضوملا اذهريغ ىف هترمف دقو ء ابكلمو اهموحلو اهنابلأ نومرحف « قتعلاك منغلاو لبإلا ف اهنوكرتي

 ملع ريغب اهفس مدالوأ اولتق نيذلا رمخ دق » لاقو « ماحالو ةليصو الو ةبئاس الو ةريحب نم هللا لج ام » ىلاعتو

 اوهرح ام ركذي وهو لجو زع هللا لاقو « نيدتبم اوناك امو اولض دق هللا ىلع ءارتفا هللا مبةزر ام اومرحو

 نوطب .ىفام اولاقو « ميلع كح » هلوق ىلإ « مهمعزب ءاشن نم الإ اهمعطي ال « رجح ثرحو ماعنأ هذه اولاقو »

 « نينثا زغلا نمو نانا نأضلا نم جاوزأ ةينامث » لاقو ةبآلا « انجاوزأ ىلع مرحعو انروك ذل ةصلاخ ماعنألا هذه

 نيذلا ؟ءادهش هه لق » مهف تلزن : لاقيو ٠ اومرحام مهلع مرحب ال هنأ « هؤانث لج مهماعأف اهدعب نيتيآلاو ةبآلا

 ماخلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا نم اوجرخأ ام مهمإإ درف « مبعم دهشت الف اودهش نإن اذه مرح هللا نأ نودهشي

 نم ملعأ هللاو ىنعي « مسيلع ىلتيام الإ ماعنألا ةميمب مل تلحأ » لاقو مهرحتب اومرحام مهيلع مرحب مل هنأ مهماعأو

 «هب هلاريغل لهأ اقسف » هلوق ىلإ « همعطي معاط ىلع امرحم ىلإ ىحوأ امف دجأال لق » كلذف لزنأ : لاقيو ..ةتيملا

 ىهو اهنم احوفسم امد وأ ةتسم الإ ماعنألا ةميه ند ىأ « اير ل ) ىنعي ليق ام هبشي اذهو

 هللا هقزر امم اولكف » لاقو ٠ اذك الإ نولك أت متنك ام : لبق دقو !معمريزتخلا ميرحترك ذو . رفاك ةحيبذوأ ةيح

 . اهلبق ةبآلا ىنعم لثم ىف ةيآلا هذهو ( هب هللا ريغل لهأ اهو » هلوق ىلإ « ابيط الالح
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 7 عاب امو ( قفا لالا ) مع :لاق ؟مسو هيلع هللاىص هللا لوسر نم هتعمسأ :تلق معن :لاق ؟ لكؤتأ تلق .معن :لاقف

 0 يناثلا لع ادع 5 الإ تر ل نعبا 0 نك ورا ال ةكمب عابضلا مح 1

 )دك 1 تدك غانا ىلع ودعي الف عبضلا اماه اروكلاو : تانخلاو دسألا عابسلا نم فايصأا هثالثا ىف

 وهف تو انشحو. هلضأ اًهنم ناك انف ءانلوَصأ ىلع زيطلاو باودلاو ( ىنانعلاالاف ) ا عوبربلا

 8 00 الف ا راخلاو ناسن تس ىظلاو شحولا رامح لثم كلذو شحولاك مرحبو هنم لحم اهف

 ا صخولا ىف هل لصأ ال ناك امو 0 00 شحولا رامح حبذب نأ لو ئؤاَرِحن هيلعف هلتق نإف هلتق

 ' مرغيو , اهزحم مل , مرحلا اهلتقق تشحوتف . رقبلاو « منغلاو ٠ ليالاو : ةيلهألا رمخلاو « جاجدلا لثم

 | انو رع نيكولا ىف: :لئاق لاق نإف © ايطوصأ 0 انمألا هذه ار انا ا ناك نإ تالانللا اعف

 3 ل ١١ را نأ انمعز انأ ولو . اهنم ةفورعه امل اهيش « ةيلهألا قلخ ريغ قلخم « معن : ليق ؟ منغلاو ٌرقبلا لثم

 0 راخلا ىف انيلع لخدو « هزجي مل ايلهأ ارامح لتق ول ك٠ هزجم مل مرحم هلتق ول َنأ انيلع لخد ء هلكأ لحب اذ لفات

 ٠" ىنحوأا نم ىنأتسا اهو « ىثحولا يح ىف « لهألا نم نشحوت ام. لكو « لالخ ناك نثعوع ول نأ لكلا

 ”ىهف « لكؤت ىلا باودلا نم اذه عنص.ام لكف « ةسباِللا ةرذعلا اهفاع رثك أ ىتلا لبإلا امآق . تالاعشو

 5 00001 اكو ليلا ٠ ناك انو . ايبلقت ابى امموهل نأل « اهررجو اهقرعفف دجوت ةرذعلا حاورأو . ةلالج

 ' الزلل (سيلق « هريغ نم هءاذتغا نأل ء هرج الو هقرع ىف نت الف ء اللق اذه لاني ناكو « اذه ريغ نم هفلع

 "ام ابلقتم اهررجو ابقرع دحوي نأ ىلإ هب ريصت ٠١ هريغ افلع فلعت ىتح ابموهل نع ىبهنم ةلالجلاو . هنع ىهنم

 34 ائيش دن الو . اذكه تناك اذِإ لكؤتف اهررجو اهقّرع بلقتاف « بلقنا دق اهءاذتغا نأ معف هيلع نوكت تناك

 ادع ةاشلاو « ةلل نيعب رأ فلعب .ريعبلا نأ : راثآلا ضعب ىف ءاج دقو « اذه نم نيبأ اهلك اهف هدحن نأ .عطتسن

 7« ةهوركملا عابطلا نه اهريغت نه « تفصو ىذلا ىنعملا دارأ اعإ ىري امف مهلكو . اعبس ةجاجدلاو « اذه نم لقأ

 ٠ باودلا ةرطف ىف ىه ىتلا , ةهوركملاا ريغ عابطلا ىلإ

 ظ ليئارسإ ىب عابذ باب
 | احلا 0 ل اك اطل ىلاعتو كرابت هللا لاق : ( ىقف|إ:ةلالا.) : لاق عييرلا انربخأ

 ىنعي:( قفا لالا ) «مههتاحأ تاببط مهماع انمرح اوداهنيذلا نه لظبف» هرك ذا زعلاقو ةنآلا 6 هسفن لعل ئارس

 : 0 ا اعنا عودت لجو ع لاق 0

 ' ىلع ىلاءت هللا مرحام لزي مف « نطبلا ىف باريشلاو ماعطلا ىوح ام ؛ اياوحلا : ( قف[: ةلالاف ) 6 نرقداصل »

 - هيلع هللا ىلص ادمح هلالج لج هللا ثعب قح. همرح نيخا نم امرحم ب ةماع ريغو « ةصاخ دوهيلا  ليئارسإ ىنب

 | ٠ يال هتعاط نأ ةقلخ لعأو ”ادرمأ ةعاطو ٠ ٍلَسو هيلع هللا ىلص ةلوسر عا عانتاب رمأو هب ناعإلا ضر ىف سو

 لاف ب ارفاك همي وف هند وعم هكضأ نم لعبد لكك ناك نيذ 0 حاس ىدلا مالسإلا هنيد نأو

  لهأ اي لق » نيكرشلا ن « ٌباتكلا لهأ ىف لجو زع لز'أو « نآرقااىف اذه ناكف « مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ »
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 ايفل



 تأ يما

0 ِ 

 لك رخللا ةحسذ 2 الو ( قفا 3 اانا 1 ةمذ وأ نيت اتسم وأ اوناك نس نحنا لهأأ حئابذ اود كك

 لاقنإف ارح اهمإ لوقأ الو هنونج لاح ىف بولغملا نونلاو-ناركسلا ةحببذ هرك أو هتقافإ لاح ىف نونجلا الو مسملا

 ةالصلا فالتخال هللا ءاش نإ هل لبق ؟ ىزحن امهتاك ذ نأو الد ول نيذه نع ىزحم ال ةالصا:نأ :تمعز مف لئاق

 كلذ لقعيال امن امهو « رخاو كلوأأو تكف قو ةراهطب الإ ىزحي الو اهبلقع نم الإ ىزحنال لامعأ ةالضلا ةاكذلاو

 ضئاح ةكرشمو كرشم نم الاح أوسأ اهيف امبلعجأ نأ عطتسأ مل ابيلع ايتأ اذإف اهيلع ىنؤي نأ ديرأ اعإ ةاكذلاو

 نايتإلا ديرأ امنإ هنإ : ىنعملا اذهب تلقف « هتاك ذ ىزحن ءالؤه لكو , دودحلا هيلع بحنال نم وأ لقعتال ةزيغص وأ

 : هاك دل لع

 "'مرحيو لحيام هيف مجرتو مجارتلا ىف سيلو ةمعطألا باتك
 نوكيف ناقرفتي مث « نائيش:ريطلاو باودلاو ملاهبلا نم هلك "لحام لصأ ىلاعت هللا همحر ( قفاختلالاف )

 تاييطلا نم جراخلجو زع هللا باتك ةلنج ىف مرح ءىشو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىف اصن مرح ءىثث اهنم

 ىلإ بهاذ بهذنإف«تاببطلا يل لخأ» لوقيو « ماعنألا ةميهم ؟ل تاحأ »لوي لجو زع هللا نإف ماعنألا مد

 لوقي مهن« هن تعمس نم وأ ريسفتلا لهأت (همعطي معاط ىلع امر ىلإ ىحوأ امف دجأال لق»لوقي لجو زع هللا نأ

 نم اهنأ ىلع ءايشأ مرحن تناكبرعلا نإف نولك اترتنك امن ىنعي « امرح”ىلِإ ىحوأ امف دجأ ال لق»لجو زع هللا لوقف

 مهدنع ثئابخلا مهيلع تمرحو ابنم ىتثتساام الإ مثدنع تابيطلا مهل تلحأف تابيطلا نم اهمأ ىلع ءايشأ لحخو ثئانخلا

 ريسفت ىف زوجم ال لبق ؟ تفصوامىلع لدام لئاق لاق نإف ( ىف[: لال[ ) «ثئابخلا مبيلع مرو )لجو زع 1 6

 ْريَخ ىف. امإو اهناسل ىف امإ كلذك-تابطلاو اهم يطوخ نم دنع ةفورعم كئانخلا نوكت نأ نم تفصوام ط1

 دودلاو ةرذعلا لك أ لحأ لالح وبف مجرحتب صني ملامو هنيعب مارح مرحام لك لوةب نأ ىلإ بهاذ بهذ ولو اهمزلي

 مهعرختب مهلع تمرحف اومرح ىلا ثئابحلا ىنعم ىف لخاد هنكلو.امر نوكف' صني مل اذه نآل لولا بردو

 ةنحم ريغ توملا "لبق ةتملا تناكدقو اسامام ناسحتت ناسحم امهنأل نيمرحلا مدلاو ةّثملا لاح نم رش قادم كل

 عم ةيافك هيفف اذكه اذه ناك اذإو ابرشثي وأ الكؤي نأ امرحم نأ ىلوأ نيسحي الإ طق انوكي مل ناذللا ةرذعلاو لوبلاف

 مت برقعااو ةأدهلاو بارغلا لدقب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ردأ اماف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسب ةلالد مث نأ
 ا

 مباودلاو رئاطلا نم اذه ناك انو مارحإلا ىف هلتقب رهأ ١ لك أ مرحن ىلع اذه لد روقعلا بلكلاو ةرآفلاو

 نوكيف هلك ات برعلا نكت ملام ىلإ الالح نوكيف هلك اج برغلا تناك ام لك ىلإ زظنأ نأ ىلع اذه لد تقصو

 رب مرحلا اهءز حيو لالح عيضلاف خيا نك انو ارع الو دسا الو انذاالو الك لك ١ ترا 1ك مف امارح

 لول دحلا الو تانللآ الو“ ثّراتعلا هلو رانلا نك ا نكت كك وتوم اجا ملسو هيلع هللا ىلص ىغلا َنَع

 ريغ ناك ام مارحإلا ىف لتقي نأ ةحابإو اولحأ ٠١ لالحإو اوهرح ام ميرحتب نآرقلل ةقفاوم ةنسلا تءاجف نابرغلا

 لثم هلك رئاطلا نم دئاوصلا الو روقصلا الو ثاغبلا الو مخرلا لكؤي نأ زوحم الف « هلصأ اذه مث لكؤي نأ لالح

 رهن انززلا: الو توبكنغلا لاو ءاكحيلا:الزو . ءاظعلا لو نزاع: الو نضال لكي الو قشارلاو ةأرلاو ناك

 هادفوأ برعلا هتلك 1 ام. لكو شحولا:رامحو زيؤلاو تنرألاو,بضلا لكؤيو هلك اج ال برغلا تناك اهلك الد

 . هححصم هبتك_.. معيلف « اهبيترت ىلع انيرج ىتلا هتخسن ىف ىيقلبلا جارسلا مجرت اذكه (1)

 (؟- م١م)



 دي |

 نمحرلا دبع لاقف عفر مث لاطأف هرظتني فقوف ادجاس نمحرلا دبع هدجوف هعبتاف لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا همدقتف

 امل تلإ د 2 257 41 01 نعرل دعانا, لعق كدوجس قف كحور نق دق هرك د رع هلا قوكي نأ تيشح دقل

 هللا ىلص هللا لوسر لاقق اركش هلل تدجسف « هلع تملع كيلع ىلص نم» لاق هنأ لجو زع هللا نع ىربخأف ليربج

 ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلهيال كلام لاق (عيبرلا لاق ) «ةنجلا قيرط هب ءىطخ ىلع ةالصلا من نم» سو هيلع

 ةحسذلا ىلع ةيمستلا عم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصي لوقي ىعفاشلاو بجعل اذ 3 ةحيدلا ىلع ةيمستلا عم

 دقلو هللب ناعإإلا الإ سو هيلع هللا ىلص هيلع هتالص نوكست نأ هيلع فاحت الو اماسم عن انسلو ( قفا: ةلالغ )

 ةحيبذلا دنع مسو هيلع هللاىلص هللا لوسر مساركذ نع ىبنلا ةلابجلا لهأض عب ىلع لخدأ ناطيشلا نوكي نأ تيشخ

 هل اماظعإو ىملاعت هللا اناعإإ الإ دحأ هيلع ىلصي امو ةلفغلا لهأ :بولق ىف ضرعي ىنء لاح ىف هيلع ةالصلا مبعنميل

 وهف اكسن اهنم ناك امو ءاوس اباك حئابذلا ىلعرك ذلاو ىتلز هنم هيلع ةالصااب انبرقو ملسو هيلع هللا ىلص هيلإ ابرقتو

 لاقف دحأ نع اهم ىحض نإو«ىن» لبقتف كيلإو كنم مبالا لاقنإو هلاق« ىنم لبقت ضل ما كا

 هلثم تبثي ال هجو نم سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور دقو لاح ىف هركيال هل ءاعذ اذه سأب الف « نالف نه لبقتال

 دمحم نع مهالا درخآلا فو «دمحم لآ نعو دمحم نعمبالا» لجوزع هللا مسارك ذ دعب امهدحأىف لاقف نيشبكب ىحض هنأ

 . حبذي ىح هرضح ةحضلا حبذيل رازجلا رضح اذإ ىعفاشلا تيأر ( عيبرلا لاق) « دمحم ةمأ نعو

 هحنذ زوجي نم هيفو ةحيبذلا باب

 نم ىلإ بحأ نيباسملا نم ىصو ضنئاح ةأرما نم حبذلا قاطأ ن 5 حبذو هللا همحر (. ىقةعل ألا: )

 هللا ىلص ىنلا نأ ىوري هنإف هكسن حبذ ىلوتي نأ ءرمال بحأ ىتأ ريغ« ةحيذلا لالح لكو ىتارصالاو ىدوبلا حبذ

 .« اهنم ةرطق لوأ دنع كل رفغي هنإف كتكسن حبذ ىرضحا » اهريغ وأ ةمطاف « هلهأ نم ةأرمال لاق ملسو هيلع

 6 رحتو هيده ضعب رحب سو هيلع هلل لع ىلا نأل تاو كلام ع كس سنلا عبذ نإو ( فان ةلالا )

 برقتاه نوكي .نأل كرسشم كئاسنلا نم ائيش حبذي نأ هرك أ ىنأ ريغ هعم ءادهأ نم هرحن اعف ايده ىدهأو هريغ

 اذإ 'باتكلا لهأ ءاسنو تفصو امل ىتهارك عم تأزجأ هتحيذ لحن كرسم اهحبذ نإف نيماسملا ىدبأ ىلع هللا ىلإ هب

 اوناكو ماعنألا ةميهب وأ ديصلا نم هلك أ نيماسمال لحم امث مهسفنأل ىراصتلاو دوببلا حبذ امو مهلاج رك حب ذلا نقطأ

 زع_ هللا نأل هلك أ ىف نيماسملا ىلع سأب الف هنومرحم اوناك نإ هريغ وأ مظعب طلتخاام وأ اياوح وأ حش هنم نومرحب

 مرحخ ناك واف نومرحم امث ءىش هيفف انل اوحذام لكف مح ايذ ريسفتلا لهأ دنع كلذ ناكف مبماعط لحأ اذإ لجو

 مهماغط' نم سيل هنأب انيلع مرجم ناك ولو انل هوحيذ اذإ انيلع مرح مبميرحتب مهنيد لصأ نم مبسفنأل هوحمذ اذإ انيلغ

 ول انمزل ناكف « اماعط محل هنودعي انيلع امر نولحتس دق اوناك نولحتسام ىلع كلذ ناكو مههاعط انل لح عاف

 رعألاو انفضوام اهانعم ةبآلا ىنعم اذه سيل نكلو متدنع مملل لالخلا ممماعط نم هنأل هلك ان نأ بهذملا اذه انبهذ

 ناك ةمايقلا مود ىلإ لالح وبف هيف لحأ اه سو هيلع هللا ىلص هين ىلع هركذ زع هللا لزنأ دقو ( قفا شلالاف )

 هبا سلو نكي ل وأ هلبق امارح كلذ ناك ةمايقلا موب ىلإ مارح وف هيف مرح اهو اهرحم نكي مل وأ هلبق امرحم كلذ

 نم. ةيزجلا ذخؤت نأب هؤانث لج نذأ هنأ ريغ هعابتا قاخلا ىلع ضرتفاو هلبق ناك وأ هكردأ نيد لك نم هفلاخام

 همرح ائيش محل لحمالو هباتك ىف هلحأ اثيش مهملع مرخم الو ناعإلا مبكرتب ممل رذاع ريغ نورغاص محو باتكلا لهأ



”5 
 اوقع .هنق'يرخاولا هلأ لوتالا ةللا:ةلزبع 00 ز امو هليازيملو هنم هيث تيثامو ندبلا نع الإ مقي الو حبلا قا

 .-؟ ةاكذلا نيغ ىلوألا ةبرض'ا تراصف هتنكمأ دق ةاك لا نأل آئيش هنم لك آب مًابكرتف هتاك ذ كردأ مش

 هتنس كلذو ىلإ بحأ حبذي نأف ةباد وأ رئاط نم الوك أ. ناك ٠١ لكو : ىلاعت لا.همحر ( قفائتلللا )

 اهوحذف»لاقف هتراكحو « ةرقب اوعذت نأ 5. 7 هانا فايز كحو ع كرقل كلذ ىف ةلخإد ردنا هيف باتكلا ةلالدو

 رايتخالا ىف رحالا عضوفف « هندب رحت لسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر نأل رحنت اهنإف طقق لبإلا الإ «نواعفي اوداك امو

 نيبام حبذيو رحنيام 6 : ةاك داو نيالا نمل فسأ ةنسلا فب انخالا ف حبذلا عضومو « ةبللا ىف ةنسلا ىف.

 رحل 1 حيذ وأ حبذي ام رخ نإو ههضوهم ىف ؤ حبدلا عضو اذإ هزحن ام هو هارزحأ كلذ نم حبذ نآف قلجلاو ةبللا

 هكح )7 كلذا نما ءىم ل 00 تحأ قأ ريغ هلكأ تاك ذ حبذلاو رسال نأ كلذو هيلع همرحأ ملو هل هتهرك :

 رمع دازو باطخلا نب رمعنع كلذ لثدم ىورو «ردق ناقلحلاو ةلللا ىف. ةاك دلاز» سابع نءا لاق هريغ :إ هودعيال

 ةيللا ىف هتاك ذف هلك أ لحم ام هتكذ ىلع ردق اف ناتكذ ءاك اذ ) قئنانعلالا ) قهزت نا سفنألا اواجعت الو

 ناك 1 هيلع ردق ثيح حالسلاب لاني نأ هتاك ذف هيلع ردقي مل امو ايشحو وأ ناك ايسنأ امهريغب لحم ال قاحلاو

 زوحب ءىث وأ نيكس هيف نعطف ىذي ثيح هحندم الو و هرحنم ىلع ردقب ملف رعب وأ رهن ىف ريعب ىدرت نإف ايشحو وأ

 لئسف هتلك اش ىف نعطف رّثب ىف ريعب ىدرت دق ءهيلع ردقي الام ةاكذ اذكهو لك 1 تام مث هنم مدلا ربتأف هب ةاكذلا

 ردقب الف حالسلان هم ءىنشي لاني ىدرتملا نع بيسلا"ننا لثمو © نيمهرذ اريشع هنم ذخأو كل رمأف رمع نا هنعإ

 هجوتنأ ةحيدلا ف بحأو ( قثاخ ملا ) نيتفملا رثك أ لوق اذهو« هاكنف حالسلاب هنم تان مح : لاقف ةحيذمىلع

 رمح ىبن ( قفاذ ةلالاف ) كلذ اهمرح الو هل هبحتسأ اه كرت دقق حباذلا لعفي مل نإو كلذ نكمأ اذإ ةلبقلا ىلإ

 عضو» نم اهافقرسكي مث ةاشلا حبذي نأ عخنلاو قهزت نأ ةهالا لح ناد عخنلا نع هنع هللا ىضر»باطخلا با

 اهسفنو امنه ائيش عطقيوأ اهخلسي نأو اذه هرك أف اهتكرح عطق لجعل برضت وأ هيف رسكسلا ناكلو هغخنل حنبذلا

 "0 قانالا ل اه اعيش ا الو دريت ىتخ.هزبغ وأ برضب اهسع وأ برطضت

 اك 1 ا نايإف هب هتقبسف ةحيذ لجر حبذ و ( قنات تالاف ) ةكذ اهل كلذ اهمرحم ملو ائيسم ناك

 0 الكذب مل تنام ىتءولعي. مل مث اهقنع 0-5 وأ اهافق نم امحيذ ولو سأر رلا عطق لبق اق ةاك ذلاب ىنأ هنأ كلذو

 ىو اعبرعطةف ءئرملاو موقاحلا ىلإ ةزدملاب لصو ىتح قنعلا تحفص دحأ وأ انقل عطق دعب تييح اهنأ مع نإف معن

 موقلحلا عطق دعب هرضيالو الالج تناكو ًائيسم ناك اهاك ذ مث ابحرجول اكل وألا حرجلاب ائيسم ناكو لك 1 ةيح

 ةايحلا اهبفو امبعطق ىلإ لصو اذإف ءىرملاو موقلحلا ىلإ رظنأ انِإ ء هعطتي مل وأ اهسأر نه قبام عطقأ ءاع٠ ءىرملاو

 1 تعجن .اهتبجن ريغ م أدتبا دقو ىنع كلذ'ٍباغ اذدِإو ةتيم' تناك ةايحلا, اسف كلذ ىلإ ]لصيأمل اذإو ةككذ تناكآ

 ائيش كلذ ىلع داز اذإف هللا مساب ةحيذلا ىلع ةيمستلاو ( قفا لالا ) دعب ةايع نةرتسأ ل اذإ هنم أدتبا:ىذلا ىلع

 هل هبحأ 1 هللا لوسر ىلع هللا ىلص لوقي نأ ةحيبذلا ىلع هتيمسن عم هرك الو ريخ ةدايزلاف لجو زع هللا ركذب نم

 .للاعت(هللاب .ناعإإ هيلع ٌةالّصلاو لجو زع هللا ركذ نأل تالاحلا لك ىق.هلع هللا ىلضف هلع ةالصلا رثكت نأ هل نخأَو

 سو هيلع هللا .ىلص ىنلا عم ناك هنأ فوعنب نمحرلا دبع رك ذ دقو «.املاق نم ىلاعت هللا ءاش نإ ابيلع رجوي هل ةدابعو



 نالوا نيكسلا 00 ىمسف ىرخألا حبذي الو امهادحإ حب ذل نيتاش مج ولو هلكأ هل نكي مل هدف اهريغب

 3 امت لخد نإ د راك 1 الع لحدو اب ذ وني مل لإ ا ل ملو ابحذ ىون ىتلا ل 50 لح

 اهلك أ لحب ال هنأ معزف امل كلاملا لجرلا اهكرديف هريغ ةاش لجرلا حبذي نأ كلذو.مالكلا لهأ ضعب هلخدأ

 ميقتسيال لوق اذهو احبذب رمآ الو امل حباذ ريغ اهكلامو اهلك ؛ هل لحيب ال صاع اي معاذ نأ .لبق نم.امهنم دحاؤلا

 شحافتام هنه.لوق'ا اذه لئاق ىلع لخد دقلو ةاكذلا ريغ لمع ةيناا ىف الو حبذلاب رمألا ىف معأ الو راثآلا فلاخم

 ل دخلا هب برضف ناطلسلا بصاغا ناكولو انزلا دح هتمأ' هب برضف لجر نم اطوس بصغ ول الخر نأ معز ىح

 نكي
 هتبلط ١و ( قفا ةلالاف ) لعأ هللاو ائيش لمعت ديصلاو حئابذلا ىف نوكت ال نأ ىلوأ ةيبلاف لاق ام ريغ ىلع

 ا وقتا تلات اع اهنألا تلان امف ةاك ذلا نوكست امإو ةتيم هنأل لكؤي الف هلنت لو'تامف هتبعتأف ةازباا وأ تالكبلا

5 
 ! معا لهأ دنع اذه ناك اذإف توصخم ربغ طوس دجلا امماع ماقي 1 امهماع ناكو ادودحم نده ند دحاو

 ملو ناك ام حالس ىأب ديصلا نه بيصأ امو اهلك آي ل تتام ىتح اهبعتأف ابدل ةاش بلط الجر نأ ولو ةاكرذلا»

 حراوجلاو روةدلاو بالكلا هتلان امو كتبوأ قرخيف ءامدإلا زواجي وأ ىمديف رع نأ غلبي تح لك وبالف هيف رع.

 كانت هللا لاق دقو قرح ام حراجلا نأل نشأ فرك 3 05 ا ل [ نيينعم لمتحا همدت مو هتلتقف انك

 لفف ريغ اهلعف نوكيف ازئاج اذه نوكي دقو لح تلتق اهلعف ىأف ةاكذ هلك ابلعف نأ ىتاثلا ىنعلاو« حرا وبلا ىلاعتو

 8 | ف نأ لعال لعلا د العفو ىمذيا ند قرخام ىمدآلا هاك ذ قدأو ىمذدآلا لدق حالسلا لعف آل. حالسلا

 اقلطم نكسمأ ام. لك أو امزال امسا نوكيف حر اهنأل حراوج ىمسن دقو ةاك د ريغ رخآلاو ةاكذ امهدحأ نيلعف

 3 اكؤي مل حرجت ملْنإ اهنأ ال اهيلع  عوضوم مسا وه اهحرج نإ حرجلا نوكيو قالطإلاب الالح نكسمأ ام نوكيف

 ليوط رهد دعب وأ هتعاس نم هريغ هداصف هنم تافناف معي مل وأ هدنع مافأو هطبرف ديصاا لجراا زرحأ اذإو تلتقام

 يف هلق ول الجر نأ ىرت الأ هتاش كلع 5 احيحص اكبلمهكلم دق هنأل هزرحأ ىذلا هحاصل وهو هلك كلذ ءاوسف,

 آااونألا اراه نأ ىزرت الأ ةاشلا كلم هكلم دقف اذكه اذه ناك .اذإف هتاش.ةعبق هل 'نمضب اك هتميق هل نعض هيدي

 نأب الإ هكملءنم جرخم مل ائيش نييمدآلانم كمل نم نأ مالسإلا ةنسو لوألا كلام ناك لجر هذخآف شحوتسا ىل

 فلاخنم لأسو هكلم نم هجر ىسنألا برهناك هكملم نم هجرخم هيدي نم ىث>ولا بره ناكولو وه هجرخب
 بفيكو ال لاق نإف هكملع نأ هريغ دحأل زوجي الف هسفن كلع هسفن برهب هكلم نم جرخ بره اذإ لوقلا اذه

 0090 لاو هذي نم اهأإ هجارحإب الإ ايكسلم نم نع اهكبلم نم رعاهكلع ل اذكهو لق ايست مانيلا كلع

 لاق نإ تيأرفأ رخالل ناك دعابت نإو كلذ براقت اذإ لو الل ناك مربغ هذخأ نإف اعنتمم ريضف هدب نم جرب نأ نيب

 لكذلو الل نوكي نأالإ زوحي اللا. نأ الإ ىهله ؟ هلع ةحملا ٠م رخالل ناك براقت اذإو لو الل ناك دعابت اذإ لت

 نم عنتمم ل لك كرطاو هريغوأ رئاط نم ضرألا ىف ىو لذ ادكِهو ؟ةعاش نم ءدحأ نإ ناك تلقنا اذإو 1

 كلذ ءاوسف ةبرضلا كل: نم تا هلجر وأ هذب نانأف ةامرا وأ دضلا لح رلا برص اذإو ) قانشالا ١ ديصلا

 ىلع ةاك نت اكذلا عقوم تعقو اذإ ةبرضلا كتنأل ندبلا ع جو لجرااودلاو نيفدنلا لذا أف هفصن نابأ ولو

 01 نأ ةعمرلاو أتي ضاا وادعتإلو ندنلا عييمجو سأرلا ىلع ةاكذلا تناك هسأر ناب أف هحنذوأ هبرتضول | مة بو نابام

 الة فلو 5 دب لك قي الفا داك 3 نركب 'ال وإ نفح, نود ندبلا ضعت للعب نوكب ال ءاك داو ةاك ذ

 ةاك لا :تناكاو ةاك ذ ريغ تراص ىلوألا ةبرضلا نأل نابأ ىذلا وضعلا لك أي مل هاكرذف هتاكرذ كردأ مث اوضع هند



0 
 ءىرملاو موقلحلا عطق فظوتسا دقف نيجدولا ىلع ىنأ اذإ هنأ لبق ند نيجدولا ىلع ةاكذلاب توي نأ انببحأ امو

 وم ءىرملاو اح مث ناسنإلا نم ناليس دق ناقرع نيجدولا نأل نيحدواا ىف ال ةاكذلا عضوم امهمفو ا

 ةفرط زواجت ةايح الف اناب اذإو سفنلا عضوم موقاحلاو حب وأ رسب نم لك أيقلخ لك ماعط هيف لخدي ىذلا عضوملا

 كاكاو فرعق نإو هذمااده دس نوكت دق ةاحلا نأل ةكذ نكت مل ءىرملا نود نيجذدولاو موتلحلا عطق ولف نيع

 الف ترصق نإو ةدم اذه دعب نوكت دق ةايحلا نأ لبق نه ةاكذ نكت مل موقالا نود نيجدولاو ءىرملا عطق ول

 . امهريغ نود ءىرملاو موقلحلا عطق عامجا ىف الإ نوكي ال اذهو نيع ةفرط ةابح هدعب نوكي ام الإ ةاكزلا نوكست

 0 0 هيلع رودقملا ريغ محو 0 لع رودقملا قط ةاكذلا معصوم تان

00 03 

 رحنملاو ةبللا امبعضوهو رحنلا وأ حبذلا ىسنأ وأ ىثحو ند هيلع ردقام ةاكذف ناتاك ذ ةاكذلا ( قفنعلال)

 ملامو راثآلاو ةنسلا تءاج امب هيف ةاكذلا كلذف نيجدولاو ءىرملاو موقلخلا عضوم اذه نأل هريغ عضو٠ ال قلحلاو

 دقو: راثآلاو ةنسلاب هتسق لق ؟ اذه .تسق ئث ىأب لئاق.لاق نإف اشحو ؤأ ناك اسنأ ديلا ةكذ هتاكذو هلع 17

 ىثحولا ىفو هنم كلذ ىلع ردق اذإ رحتااو حيذلاب ىسنألا ىف .رمأ هنأ ةنسلا نأل عضوملا اذه ريغ ىف كلذ تبتك

 دارأ امتإ هنأ ىلاعت هللا نع الوقع. ناك ىسنألا هب لحم امب الإ لحم يف ىثحولا ىلع ردق اهاف حراوجلاب ديصلاو ىمرلاب

 ىف رحتلاو حبذلاب رمأ ال كلذكو رحنااو حبذلاب ىذم امف نوكي نأ ىلع املع ردقي ال ىتا لاخلا ىف ديصلا هب

 ىف اذه دجأ ال لئاق لاق نإف عنتمملا ىشحولا هب ىكذي امب يىذي هنأ الوقعم ناك ىشحولا عانتما عنتماف ىبنألا

 ارودقم راص نيح حيبذلا ريغ ديصلا ىف ىذلا لصألاو حيذلا ىلإ هتلحأ اذإف حبذلا ىشحولا ىف دحت الو لبق ىسنألا

 ةاكذ ىلإ عنتما نإو ىسنألا ليحأ ال تلق نإف ىشحولا ةاكذ ىلإ عانتمالا ىلإ راص نيح ىنألا لحأف كلذكف هيلع

 امهتم دحاو لك ىلع تنثأو ىنألا ةاك ذ ىلإ هلع ردق اذإ ىتحولا لخأ »ال لوتن نأ كرش كلع 007

 تش اريدملا ملعأ ال ىأل ىلوأ ديصلا بحاصل "اذه لب املاح نع اميلحأ ال ناكام لاك ىأ ف 63

 هناك د ىأر هنأ تكي سو هيلع هللا ىلص ىبلا نع اربخ عنتم ىسنألا ىف معأو اذه ىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 نم هريغ تبثيو ريخلا ةهج نم تباثلا لطبأ قرف اذإ مث ؟عمتجملا نيب قرفي نأ دحأل زوحم فيك ىددولا ةكذك

 وهف هيف راف نيكسلا دح وأ فيسلا دحم هباصاف اديص نيكس وأ فيسب لجزلا ىهر اذإو (لاق ) ؟ربخلا ةبج ريغ

 ةحفص وأ ءافكوأ نيكسلا تاضن وأ اف اذ ناك نإ ءافقوأ هش ع نأ تفسد حفصب هباصأ نإو هلصنب هبيصإ مهسلاك

 لك وب الف رنخلاو ةبشخلاو هب ىمري مهسلاك اذهو هتاكذ كردي نأ الإ هلك آ الف روع ىت> هيلع دحلا فرحتاف

 حبذي اك هلك أي نأ هلف هلك أي نأ ىوني الو مهس وأ فيسب هنيعب اديص ىمر نإو (لاق ) هلتق | ع ىرال الجل

 انيش وأ ارحش وأ ارجح وأ ةشح هيسغ هارب اضخش لتجر ىئارولو اهلك أ هل روف لكلا نأ كرد

 اهعذف هل ةاشي أطخأولالجو نآكلذؤ هلغ امر هتبازام هلك أولاو هلك 1 نع هزنتن نأ ىلإ ىحأ ناكهلتقف دش تاع

 نوكي نأىماع غلبام اهريغ وأ ةنيل ةبشخ اهاري وهو اهتاكذ ىلع ىتأ ىتح اهقلح زحف ليللاب اهذخأوأ اهتاكذاديزال

 الجر نأ معزينأ انيلعلخد ةاكذلا وني مل اذإ ةاكذ نوكي امىلع ىنأ اذإ هيلع ميرحتلاب انيلع لخدولو هيلع امرحم اذ

 باصأباؤدلاو رئاطلا نملك بالام ىمر ولنأ انيلعلخدو اهلك أ هل نكي م ىمسو اهحبذف اهيك ذبلال اهلتقيل ةاش ذخأول

 أطخأف ةاش حبذ دارأولنأ انيلع لخدو لوك ألا ةينالو ةاكذلا ريغ دصق ةيمرلاب دصق هنأ لبق نم هلك أي مل لكؤي اديص |



- 75- 
 ذاك ذلا هتضقنامرادلا بحاصىلع ناكو عدت ريغ رك غلب ىذلا هلال لو الل ناكا ءاق ديل ح رأأ هداف لحجر

 هذو نأ لق هذي ىف انام ولو ةبحاض ىلإ هدر .هلع ناك -هك ذي ملو رادلا بحاص هذخأ ولو ائيش هتصقن ناك" نإ

 ناكو عنتم ريغ نوكي نأ هب غلبت مل ةيمرلا تناكولو هتاكذ هبحاصنم عنمو هذ>أب دعتم هنأ لبقن.٠ هل انماض ناك

 لوألا هامر ولو ( ىف(: لل ) رادلا بحاصل ناك هذخأف لجر راد لخدف ايداع وأ ارئاط لماحتي ام هبف

 ىلع وهو اعد نيلتاقلا لعجم اك نيفصن امهنيب هانلعج ؛ عنتمم ريغ و هام ندرك نإ كو علبأ ردنا لك ىاثلا ةافرو

 يعي ىح ةاك ذلا

 كلذ ن 0 تغلب وأ هتمدأف ةنيح رح اذإ ناكل عجم ىأ أ وأ تك ةباصإ ىأ هناصأق ريطل لآ ءاط لحرلا

 ىمر اذإو (لاق ) تاكد لع [روادغت نوكيو عانتمالا ىلع اف ردقي ال لاح ىلإ راص دق هنأ

 لاح ع دن لع نم ل0 كانا كل راد ام دعب وأ كارما ف تامأ ردن مل ايم هاتدحوو ضرألا كل طقسف

 ا كارألا نركتا نأ اقوا[ ده, اًنمرخ ولو عوقولاب الإ در نارك نأ ىلإ لضرب ال هنو ةنصلا 1

 ىلع عقو ول هنكلو ذخأ ىتح هنع كرحت, ف هريغ وأ لبج ىلع عقو ول كلذكو ىذف هنم ذحأ ام الإ هاك ريطلا ديص

 تام معلا طبحم ىح ىكذي نأ الإ لك و اك ناك انيك دال هيلع عقو ىذلا هعضوم نع ىدرتف لبج

 عقو نإف 037 عقي مل هنأ ذعيح لعيف نينثاب هتعطق وأ هتحيذ وأ هسأر تعطق دق ةيمرلا دحن وأ ىدرتي نأ لبق

 لكؤي مل كلذ ىلع ىفأ وأ هفصن وأ هسأر عطق نوكي نأ نكمم ءىث وأ كوش وأ دادح ةراجحم رف ىدرتف عضوه ىلع

 00 70و دقاق هباضأاوأ هريغ تاصأف ادص همس لجرلا ىمر اذإو'تام ام ده الإ درتي ملهنأ معلا طيحم ىت

 اديص ىون نإو ةاكذلا اهب نوكت ىتاا ةيمرلا عمج دقف هاري ديص دصق ةيمرلاب دصق اذإ باصأ ام لك لك أو ءاوسف

 اهنأ اهنا بلاغلا نأل هتاك ذ كردي نأ الإ هلك أي الف قرخخ مل وأ تقرخف ةقدنب وأ رجحم ديصلا لجرلا ىمر اذإو

 ا واو داك دل نوكي ىذدلا حالسلا ىباعم نم تسل اهأو قرخلا نود لقثلاب تاتق امنإ اهأو ةذدقاوو 1 0

 اة 7 الك !افردف دع هلا ءدحو هلصنب كاصأ ولو لك وي ال اذ وقوم ناك لتقف هحفصا تاصاقا ضارعك

 نإف امهنم دحاو لك قسخ ولو لكؤي. ال اذوقوم ناك دو وأ اصعب ىمر ولو لقتلاب ال قرخلاب لتقي اهنإ مهس

 ناك نإف ترظن اهركتس٠ الإ روع ال ناك نإو للك أ حالسلا ةلجعب حالسلا روم رومي اددحم امنه قساخلا ناك

 ءىشب كلذ نم لقثأ اناك نإو « اثطبأ ناو روملاب الق افخ اذإ امهنأل تلك أ مهسلا ةفخك نيفيفخ اصعا وأ دوعاا

 ” ذر رم نوكم لكلاب لدقا نأ لع نلعألا نأ ليف نم لك وي ف احا

 ةاكذلا

 يكذملا ىلع فخأ ايحوم ديدحلا نه هب يكذ ام نوكي نأو ديدحلاب ةاكذلا بحأ هللا همحر ( ىفةةلالاث )

 ا كلدكو هتاكاد تزاح ناياسملا نه:ىص' وأ ةأرمإ نمئذ نمو اهقف السم اغلاب يذلا نوكي نأ: بحاو

 درتي ملو حبذملاو جادوألا ىرذو مدلا رهتأ ءىث نه هب ىذ اه لك كلذكو مهاسنو باتكلا لهأ نايبص نم

 اهو هنس وأ هرفظب ىكذ نف ميسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع امهق ءاج ىبناا نإف نسلاو رفظلا الإ ءاكاذلا 4 تراك

 لك هلا زجم مل هريغ وأ ريطلا رافظأ نم رفظلا مسا هيلع عقوام وأ هنس وأ عبس رفظب وأ هنع نالئاز وأ هيف ناتباث

 قورس» نب ديعس نب رمع نع هنيبع نبا انربخأ ( قفا _ثلالاف ) مسو هيلع هللا ىلص ىناا نع هيف ةنسلا صنل هب

 ءىرملاو موقلحلا نانثا ةاك ذلا نم. ىنكي ام لقأو نيجدوااو ءىرااو. موقلحلا عب رأب ةاكذلا لاك ( قإلخ_ةلالاف )

 ا
٠ 

 متجط»



0 

 حراجلا لجرلا لاسرإ

 ا هعرص' مث ئضق :دصلا ىلع ةناذ وأ ناك ارئاط حراجلا لجرلا لسرأ اذإو : هللا هحر ( قننعلالا 0

 1 دصلا لتق نإف م>ار ريغ للاط اذهف اهريغ ىلإ اهب رط ذخأو هنئس :رع عج اعإ ناك نإف هر ىفآ دخلا
 0 4 3 را

5 1 1 

 ىضقنا دق لولا لاسرالا انأ كنت 3 0 5 هلتقن هعوحر دعب داع /َ هرب مل 1 وأ دصلا عا هيحاص كل! ىلإ عجر اذإو

 قيرطربغ قيرط ىف وأ لبقتساف اهفقو ةفقو ىف وأ ردزئاف هعو>رب هبحاص هرجز نإف لاسرإ دعب بلط ثادحإ اذهو

 اتايثإ هتيثأف .ديصلا ىمر اذإو ( ىف: لال(: ) هدي ن“ هايإ هلاسرإك كلذ ناكو لك أ هلتقذ هيرج ىف داعف ديصلا

 0 رداد و, نأ نم عاتنمالا عسا نا ل ل اة عنتم نأ ىلع هعم ردقبال

 رءرأا زرع هيلع ردق اه .ىنأ وأ ىفعو نم نآك ام نآحو ةاكاذلاو ءاك دلإ الإ انه لحن دو هلك أ لحم ل لتقف

 . هل ةاك ذ وبف حالسب وأ ىمرب الإ هلع ردقي ملاو « ةاك ذب الإ لحم مل حالسلاو

 ىرلاو ةاكذلا ىف باب
 ةعافر نب ةيابع نع هيب أ نع قورسسم نب ديعس نب ره نع ةتيبع نب نايفس انر تأ هللا هقحر ( قنانتلللاف (

 غلا لاقف 2( ؟ طلاب ى ذنأ ىدم ادع لو 0ع ودعلا وقال انإ 00 هللا لوسراب انلق لاق جد دح نب عئار هدح نع

 ناسنإلا نم مظع نسلا نإف رفظ وأ نس ند ناك ام الإ هولكف هللا مسا هيلع ركذو مدلا رهنأاع» سو هيلع هللا ىلص

 عل لادعا هب علب وأ هحاند عطق وأ 5ك ادص ىمر لحر ناك نإ ) قفا 5 االاؤ 0 )») م ىدم رفظلاو

 الا هنمق ىمارلا لع .ناكو انارخ ناك هل 2|[ رف اذرحات كرك دل ا عنتع نأ ديصلا ردقإال

 0 0 كار مش هاصأف هاهر ولو »ع هريغل راد دق درصل كلب 0 اعوطقد وأا 00 اهم ا

 ناكو 5[ اف لرالا 40 را امف هباصأ ىتاا لالا ىف ةيمرلا هتصقنام ىئاثلا ىءارلا ىلع ناكو.كوألا ىءارال دال

 ىناثلل ناك نأ عنطتسال ىح ت16 قاتل هامر مث « ةباد ناك نِإو ء كعب وأ ارئاط ناك نإ نارطب ا:

 هامر 00 1 اعد هامدر ولو 0 هنود هل راد دق هنأل ىلاكإ هتحو ندض هإَتقف لاخلا هده ْق لوألا هامر ولو

 اعد هايمر ولو © ءاننص هداتقف ثلاثا ةيمر دعب نالوألا هامر ولو 3 نيلوألا نود ثلاثا ناك عنتم ريغ هريصق كلا

 وأ اعم هاتناصأ ولو انهاض هتمر هتباصأ ىذلا ناك ىرخألاهتاصأو نيسهرلا ئدحإ هتاطحاف رخالا لق اه |

 هذفنت لو هلتاقم (هادحإ تذفنأف هاتحرد ادق امهنأ الإ نيتفلتحم وأ ن(توتسم ناتمراا تناك ىرخالا كف [ 10

 حرجلا رخألاو فيفا حرجلا امهدحأ لجرلا نالجرلا حر امك امهنيب ديصلا ناكو هل نيلتاق اعيمح اناك ىرخألا

 هنم:: شرعي الام' ىلع .هنم تن نت.هراا ىدحإ تناك نإف نيلتاق اهي نان وكشف ةراثككلا حارجلا ددع وأ لعشا

 ةبموأا:تعقو م الوأ ثعتو ىلا« نع تناك نإف نيثاب هعطقت وأ هسأر وأ هئيرد وأ هموقل> عطقت نأ لثم نيع ةفرط

 نم دسفأ ام ردق نمضي اّط وأ ادلج ةيمرلاب دسفأ نوكي نأ الإ هلع نامذ الف اتيم رخآلا ئمر امإف ارخآ ىرخألا

 تغلب ىلا ةيمرااو الوأ هناك غلبت مل ىلا ةنمرأا كاكاو 01 ىئذلا ىدارلل دصلا نوكلف م>للا وأ دلحلا

 هل راص ام .دعب هلع نحم ل هنأل ءىث لوألا ىمارلا ىلع نكي ملو هاكذ ىذلا هنأل رخآلا ىمارلل ناك !رخآ هتاكذ

 راد حدف لماحتتو هلثم عنتميال نأ غلبف هامر ناك ولو هيمر هل اعنتمم اديص ئمزاامتإ هنأل ءىش هاك ذ: ىذلا ىلعالو



 نم هنم ةحبذ ريك -لايذثو الو ايسوحم- ا ٌسانلا نم ملعأ الو هند ىلع رش قناتك الو لعمل هدصي مل دص نك

 الب :ةعدب أ ىبرحلا ىلع ةردعلا دعب هل زوو هند ىلع هرشيو ىسوحلملا ند ةيزخلا ا نأ مك احلل او 20 لَ

 هينذ مظعل براخل ا ف لح 5 هبف لع الو بنراخلا مد هب لح 1 همد لحاف دترأا ىف اذه هل زوج الو لتق

 7, ئضن نأ ىذلا هللا نند نه ةحورحم

 حالسب  نآسنإلا هلان ام هيلع ردق, ملامفو رحنااو حيبذلا هياع ردق امف هجو : ناهجو ةاكذلا ( ىف[ ةلالف) *

 00 داب ىلا تاما حاورألا'تاوذ ' حراوللا نه لجو زع هللا لخأ ٠١ وأ هدي لمع ىبف هديب. هيمر وأ هذ

 نأ ولو # نكي مل وأ لتقي حالس اف ناك اذ نم ادحاو تسيل اهنإف ةرفحلا امأف هلعفب مهسلا بيصي اك ناستنإلا

 كلذكو دحأ لتق ريغب ةاكذ اهنأل هلك أ لحب مل هاكذف هباصأف هلإ اديص رطضا مث احمر وأ افيس بصن الجر

 هل نمت اهريغ اهلتاق ال اهسفن ةلتاق اهنأل ابلك أ لحم مل اهعلد ىلع ىنأف فيسب تك-تحاف ديص وأ ةاش ترم ول

 اتيم هتللحأ اذإ ههرحن مل كلذ كرت ولو ىلاعت هللا ىمس ول ىلإ بحأف ادارجو اناتتح لجر داص اذإو ديصاو حبذلا

 0 لع الكام انامل ناثاك دادأك دلاو 'ةمستلا كارتي تلح ةاكدنلا تلعقس اذإف ةاكذلا ةنس نم ىم امن ا
 00 هب هلا ام فيو وأ ىشأ  نمااةنم ترهام امأوب قلخلاو ةيلإا ىق الإ ةاكا ذ الق ىقحو وأ 0س

 ِتْرْضُِق هرحتم الو هحبذم ىلع ردقي الف رّثبلا ف ىدرتب هريغو ريعللا هلثمو « هلتق اذإ هتاك ذ وبف حالسلا

 ناروم روء قح ضارعملا ددخ ولو ( لاق ) هل اكاد كذا نركشو ىو هلع نك لاول ىأأ لع نبكسلاب

 هلك أب سأب الف حالسلا

 ديصلا قف ديشلا

 تيم ىف دجو ولو توحلا لك أب سأب الف عبس وأ رئاط وأ تو> نطب ىف توحلا دجو اذإو ( ىف ثةلالا )

 عبساا :نأل عبس نطب ىف هنم ناك ام لحم مل اهنطب ىف ام يح هنكح نأل همرحأ تنيك ولو اتم حانم هنأل مرح

 قولخيع :سإل هنأل زئاطلا ةاكذي هتاكذ لجأ نأ ىل ناك ٠ مث هتاك ذ كردأ نإ الإ رئاط نطب ىف الو لكؤيال

 نيبمدآلا ىف اهلياز ملام اهركح هنكحو اهنم قولخم هنأل هدأ ةاكذ نطبلا ىف نينجلا ةاكذ نوكست ا رئاظلا نم

 هخرطن نأ .هدجو نمىلع ناكو دزدزملا ذي نأبالالخ ناك ام اروفصع:دردزا ولف رئاط هدردزا ام أف. ٍتاوذلاَو

 عقت. اعنإفيهريغ نم ءىث هنأل ارئاط وأ ناك امل لكؤي الف توحلاو دارجلا ىوس رئاط نطب ىف انبصأ ٠م كلذكف .

 ان اغلا افلا توللا انك 1« ةأش دؤدزا ول توكلا كلذكتف هرتغ نماوه ام نعال هلم وهات لغ هتاكذ
 اليا نا توكل رع

 . طربشلا باوح نبأ رظناو« خسنلا ىف اذك خلا لاق نإف - :.هلوق (؟)



 كفر

 نايا دارحلا 56

 هتك ذا لحم نم هك ذي نأب'الإ لال فنص نافنص اهلكأ لخخ لا حاورألا تاوذ نإ ( قفا: ثلالاف )

 توحلا وهو ةاكذلا ريغبو 0 نإ هلوتقمو هّتعم ةاكذ الب 0 فئنصو 6# هيلع ردع الام ةاكذ ىهرلاو دصلاو

 قرف نف .امهنإب قرفال لك أ اتيم امهتدجو لاح ىأف اتيم لح ةاكذ الب لحم امهنم دحاو لك ناك اذإو دارحلاو

 الو ةتم لحم ةدارحلاو 'اتيم لح ورف دارحلا ةاك ذأ نم نكمأ هتاك ذا نأل اتبم لال نأ ىلوأ ناك توحلاف ا

 هضعب هلع مرحو اتيم هضعب هل لحأ وأ دارجلا ةاكذ هل نس نه للديلف قراف امهنيب قرف نإف امهنيب قرفلا زوحم

 هنأ نع ملسأ نب ديز نب نةحرأا دبع انريخأ ) قفا اانا ) توحلاو دارخلا الإ ءىش نم لحم تملا تارا ؟اتمم

 نامدلاو »2 دارحلاو تومحلا ناتتملا 6 نامدو ناتكيم انإ تاحأ» سو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق 0 نيا نع

 ىدرواردلاو ليعامسإ نب متاح انريخأ لاق ىعفاشلا ان ربخأ لاق عيدرلا ان ريخأ“ . :« لاحطلاو دبكبلا : لاق ةسْحأ

 .٠ ىذ دارطاو نونلا .: لاق امهنع هللا, ىضر هنأ نع رفعج نع امدح

 ةحبدلا مارك ا

 دعب كرحتب سيلو تلك أ اهلبق وأ ةاكذلا دعب كرحتت ةايحلا ةاشلا ىف تفرع اذإ : هللا همحر (قفانتلالا )

 تحمذ مث ةايحلا هف تفرعام لكو ( لاق ) ابلبق حورلا هيف ناك ام اهدعب كرحتي امنإ اهلبق تام ام ةاكذلا

 . تلك 2, هذعب

 ةحيبذلا نطب ىفام ةاكذ

 هللا ىلص هللا لوسر ىهن دقو « هيلع ءىثث الف لعفي مل نإو فرظنت هتحرذ امنإ نينحلا حبذ ىف ( قفانئلالات )

 . لبنلاب ىمرت مث طبرت « ةاشلا ةروبصملا نع سو هيلع

 ممريغو للملا لهأ نم هبسن ىف كرتشا نم حئابذ

 هنأل هديص الو هتحيذ لكؤتال ديصي وأ حبذي ىسو< رخآلاو ىنارصن هيوبأ دحأ مالغا ىف ( قفا ثلالاف)

 مالسإلا ظح نأ لبق نم اهنيد ىلع اهنبا نوكي ةءاسااك الو هنيد ىلع ريغص' هنبا نوكي لسماك اذه سيلو هيوبأ نم

 ةيسوجلا ظح نم ىلوأب ةينارصنلا ظح سيلو « هب ىلوأ مالسإلا ظح ناك ندي مل نميف رفكلا ظح كرش اذإ
 ةينارضت ىلإ ىسوجم وأ ةسؤ ىلإ ىنارمتن درا ولو هللاب رفك' اًنهالك ةننارصتلا ظح نم ىلوأت ةسوجلا ظح الو

 غلب اذإف بتي مل نإ هانلتق هريغ ىلإ مالسإلا نيد نه جرح نمو رفك ىلإ رفك نه جرخ هنأل هلتقن ملو هبنتسن مل

 قحلأ رفكلاب مالسإلا سيقي لجر بهذ نإف هتحيذ تلك أ مهنم وبف باتكلا لهأ نيد نادف دولوملا اذه

 ىلإ ةينارصن نم دترإ نم نيب قرف نأ هيلع لخد مالسإلا لمعيام لمعت ةينارصنلا نأ معزف ةينارصنلاب دلولا

 همأ يح هنكح رح دبعلا نه ةرحلا دوو « همأ مح هنكح دبع رحلا نم ةمألا دلو لوقي نأ هيلع هريغا لخدو ةيسوحم

 )١( هلوق عم هرظناو « خسنلا ىف اذك« ةاكرزلا ريغغو - : هلوق :  ةاكذ الب لحب هلبق .

 (مرعم)
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 ىه ىتاا ةندبلا نه لكؤيال نأ ىلإ بهذي نيماسمللا ضعب اندحوو «ابنم اولكف اهءونج تبجو اذإف»لاقف ةقلطم ندبلا

 هع ا(كلو نا هلل قداح نأ ال , ةلجا "ابك رثو هلإ انهذ ةنآلا هذه تلمتحا اماق ةيدقالو ديص ءارح الورذن

 هيلع ل عج يف ائيش هنم ْدْحَأي نأ هل انلعج اذإ انأل اعيش هنم ذحأ, نأ هل نكي مل هل٠ ىف ءىش هيلع بجو نم نأ لوقع»و

 . انلقام هيبش ىلع ةلالدلاب باتكلا لهأ حئابذ اذكبف ىطعأ ىذلا ضعبلا هيلع انلعج ام إ لكلا

 برعلا راش حئابذ

 ةجلفلا دعس نبا وأ رمع ىلوم ةجافلا دعس نع رانيد نب هللا دبع نع دمج نب ميهاربإ انربخأ ( ىقفانةلالاف )

 ًاوئلس ىحمبكراتب انأ اهو مح ابذ انل لت امو باتك لهأب برعلا ىراصنام »لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ

 هنأ هنع هللا نما ل نع 12 نع ن2 نا نع توا نع ع ىقثلا انريخأ ( ىقنانتلالا ) «مهقانعأ برضأ وأ

 ىلإ ابهذ امه“ اك( قفا لالا ) «رمحا برعشب الإ مهنيدنم اوكسمتي مل مهنإف بلغت ىنب ىراصن حئابذ اولك أتال»لاق

 دعب هب ناد نمال هوتوأ نيذلا مث باتكلا لهأ نأ ىلإ اوبهذو حئابذلا فيك نولقعيف نيدلا عضوم نوطبضيال مهنأ

 هنأ سابع نبا نع ةمركع ىور دقو . ملعأ هللاو ىنعملا اذهب برعلا ىراصن حئابذ لحتال لوقت اذهبو نآرقلا لوزت

 ىلعو رمع لوق ىلإ بهذملا ناك سابع نبا نع تدث ول وهو « مهنم هنإف ع مهطوت نمو » لا مهل ابذ لحأ

 لوقلا اذكهو مهئكح ريغ ىلع اهانعف « متم هنإف 2 طوخ نم اهآف لوقعملا هعمو ىلوأ اهينع ىاعت هللا ىضر

 . هتاكذ كردت نأب الإ هذيص لح مل هتحيبذ لحم مل نهو هديص لك أ هتحيبذ تلك أ نم مثديص ىف

 برعلا ىراصن حبذ ش

 مهعمجم اف ؟ مهحابذ كرت ىف ةجحلا اف لئاق لاق نإف برعلا ىراصن حئابذ ىف ريخال هللا هحر ( ىف[نئلالات )

 « مهحلابذ لكل دو للا راو انت ةنرطا مهنم دخان دقف لاق نإفنباتكشلا اوتوأب نيذلا ]وسل مهتأوا كرشلا نف

 باطخلانب رمع نأ اثيدح ركذ مث معنف ؟هيلإ عزف. رئأ نه ةجحنه لبف لاق نإف ةيزجلا ىنعه ريغ ىنعد حئابذلا ىنعمو

 ثيدحفلئاق لاقنإف هك 5 مثىحح ىنأ نب مهاربإ هارد « مهحابذ انل لح لو تاك برعلا ىراصتام » لاق

 لاق نإف سابع نبا روث كردي ملو سابع نبا نع ةمركع نع ىور « اود لف ؟ا تعا دقا ىح را سانع نبا نع روت

 ىرفأ امو لاق ثيدحلا اذهه سابع نبا نع ةكرتع نع روت مههاربإ انثدحف ؟ ةمركع هاور ىذلا ىلع لدام لئاق

 .امهب ةاكذلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنل امهب ةاكذلا لحتال هنإف نسلاو رفظلا ريغ هب ىكذ درثم ريغ 202 ادوألا

 بلكي ديصل مسملا

 نيدللا نيينعملا عج دق ديصاا نأ لبق ند لك ْوِ ملعملا ىسوجحلا بلكي ديصي مسملا ىف و هللا همحر ( قنانتلالاف )

 نارمألا عمتجا دقو ةاكذلا هب زوحم اع ىذ دق هنأو هتاكذ زو< ىذلا وه لسرملا دئاصلا نأ امهو ديصلا امهم لحم

 0١ لح كاسمإلاب بدات نأ الإ ىعم تلكللا ىف نيدل هنأل لسملا ملعتو ىسوخملا ميلعت ءاوسو ديصلا امهب لحم ناذللا

 نأل « هلك أ لحال لتقيف ىسوجملا هلسرب سملا ل بلكلا حال لسرملا هَح يسحلاف هب تدأت اذإ هلسرأ

 . ةادألا نم ةادأ بلكلا اعإو لسرملا ؟َح يحلا

 | دلو 0 ةاك 3ك ريعب ل ات ىذلا مح املا( ناسللا هناك دعو 35 للأ 5 0 1| ءارااو ةثلخلا ءاثلاب كرتم ربغ : هلوق )1(

 . هححصم هبتك . ها درثملا اذبف هليسب الو مدلا رهنيال ءىشب ةحيذلا حبذي نأ ديرغلا
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 دول 1

 حبقتسنو تحبقتساام نسحتسن نحن وهل لبق ؟اذه ىف تنسحتسا لاقنإف برق اذإ هدريالو دعب اذإ نمثلا دربي نأ هيلع

 نييح ناسحن امهنإف ريزنلاو باكلا الإ اممنم دحاو ىف ةساحن الو ريظ الو ةباد نم ىح عب مرحب الو تنسحتساام

 نكي ل ضرما بتك وأ ديص وأ ةشاميلك وأ عرز بلك لتق نمو ( :قفا نزلا )'كاحن نع امل لع الو نس

 هلنوكي نأ لح مل ىخ وهو هنت نع ىبنلاب مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نع ناك اذإ ربخلا نأ لبق نم هتميق هيلع

 ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهنام كلذو يح ًآنعأ هل تلعج دقتف هنهن هلتاق تمرغأ اذإ انأو ًاتيم الو ايح نع

 زوجأ عرزلاو ةيشاملاو ديصلل ىرتشملا هينتقي نيح ًاعيبم ةايحلا ىف هن ناك هيتلاح ىدحإ ىف نمت هل نوكي نأ زاج ولو

 ن٠ هكاضق مث ناكام هجو ىأ نه قح ىنارصن ىلع كل ناك اذإو ( ىف: لال[ ) هيف ةعفنمال نوكي نيح هن.

 م كمءطأ وأ كل بهو وأ هكاضق امف هءارحو هلالح كلذ ىف ءاوسو ها نأ كل لحم مل هماعت رين وأ رمح نك

 ملسم ىلع كل ناك ول

 مارحو لالح نه نوكي نأ لمتحم كاضق وأ كل بهو وأ كمعظأ وأ كلذ نه كاطعأام ناكف مسملاو ىنارصنلا

 ند هانم تع باغ اذإو ةدحا كلل لح 1 مارح 6 وأ اير وأ هيضع لاه ند كاطعأف ق

 َر 0 قارضصت كاطعأ ام ودعي الو هنع هزمت نأ عرولاو مارح هنأ لعت ى ح لالح هنأ ىلع هذدلات نأ كعَسو

 30 أ ةيد لكض 4 أ ن٠ هل>تسإ ناك اذإ هل لالح هنأل كل الالح نوكي نأ: كدع ةنم عوطت وأ كل قي 0

 الالح نوكي نأ امأو ههزل قحم وأ اعوطت كلذ نم كاطعأام نيب قرف الو ةكحو كح فدا كيلع 0

 مذا لإ رشلا لعن امرح امدعر , رثلاو 21 ف كلدكاد ساو مهيلع همارحو هقلخ عيت ىل !اعت هللا لالدف

 مماتلاو .هذاخما ند مرعنعال تنأو .تاتكلا لعل لد 0 ل 5 نإ لوقتال م اف لئاق لاق نإف ملسملا 0 2

 محو » هلوق ىلإ هلوسرو هللا مرحام نومرحم الو رخآلا مويلاب الو هب نونمؤيال مهنأ لحو.َز | الكل 5 ب

 ىلاعت هللا انريخأ دقولالح مهل اهنآ معرب نأ لجو زع هللا نعالتع دحأل زوي فيكن (قفا *لالاث ) «نورغاص

 للحفر ل نآل هللاب كرمشلا ىلعو معن : :تاقاك اع لع مث ل لئاق لاقنإف ؟ ؛هلوسرو هللا مرحا٠ نومرحمال مهن |

 دلة هنيد لهأل ةوق ةيزخلا مره ْذَخ 1 نأ قااند عركارتو اهم رمش مهالحتساو هب كرمشلا ىلع مثرقن نأ انلنذأ

 هداصاملكو هلوسرودلا مرحام اومرحبو هلوصرو هللاب اونمؤي ىح ايف محل رذعالو اهنم محل جرخال ةع اق .مهيلع ىلاعت

 أهم 00 ةمر> ةهئم عى ف الو هلك ديدلا ف نسل هنآل هب 3 الف هريغو اهمامح نم 5-3 رك مرح ربغ ىف لالح

 4س اماف « كلام 5 0 نأ نم هريغل ةمرح وأ مر مارحإ وأ دلب ند » هريغ نم ةمرحم 6 اعإ هيسفن

 عودمم سيلف

 تاكل حئابذ باب

 كهأ ند هنع تاففح نه ضع دنع مماعط ناكو تاتكلا لهأ ماعط هللا لح : ل همحر ) قفا 46 االاؤ (

 ريش ناك نإو لالخ ىرف ىلاعت هلل اهنومسإ مرح ايذ تناك نإف مح ابذ لال>إ ىلع لد راثالا تناكو محن اذ ريسفتلا

 مهجن ابذ نم اذه لحب مل ىلاعت هللا نود مساب هنوحبذي وأ حبسملا مسا لثم ىلاعت هللا مسا ريغ هيلع نومسإ رخآ جبذ 1

 نقلل حاب ادع ليف .؟ ةقلطم تح[ دقو نانح مرح اذ نأ تمعز فيكو لئاق لاق نإف اذكه 0 نأ تنثأ الو
 افافختسا هكرت نإو هتحدذ تاك أ ىلاعت هللا مسا ىسن نإ مسملا نأ معاز معز اذإف ضعب نود هممت داَر اهو اقلط

 ع سب 3 6 | ُْث 2 ِع

 مو لحو زع هللا لحأ دقو ء هتحمذ كريت نأ ىلوأ كريشلا ىلع هعدب نم ناك كرشلل هعدبال وهو هتحيذ 01



 5 04 1 0 1 3 5 ١

 قل الف ًابحاص هل فرعي مف هوجولا نه هجوب هيلإ راص وأ هل دص وأ هداص نأب اذه نم لجر ىلإ راصام لكو

 ' 1 عرولاف عدم هاعداف هيدي ف ىقب وأ هكلهتساف هذخأن إف هكلم دق هريغ نأرعي ىتح هيلع مرح الو حابم هلصأ نآل هيف

 آم سانلا ىديأ ىف ناك ام لكو هلع اهميقي ةئزبب الإ هقيدصت هلع سبل نأ حلاو هتميق وأ هيلع هدريو هقدضي نأ

 0 51 هلأل رولا ند ةجوب هدخأ دخألا سيلفا ريعبلاو ةاشلاك وهف ةكم مامح ريغ ماجلا لم نتحنولا ق:هل لضأ“ال

 0 ول مهتابمأ كلامل هخارفأ نأ لبق نم هذخأ هل نكي مل هيف خرف دق هريغ وأ لبجلا ىف هباصأ ول كلذكو اكولمم الإ

 1 ' نما ءىث هفادلب ناك نإف تقصو امكاندنع اذهو كلاما الإ نوكتال اهنآل اهذ>أ هل نكي ل ةحابم ةيلهألا رجلا باصأ

 'ال 23 ناحرب نيلخرل ناك اذإو ( قفا: غلا: ) اطقلاو لجحلا نم تفضو اك وبق كلام ريغل هنأ آفوُرعَم اذه

 3 .اهبحاصءاعداب الإ امفرعي مل نإف هلبإ ىلإ توأ اذإ لبإلا لاوص دري اكهدري نأ هل مزالف اذه جرب ىلإ اذه مامح ضعب
 "الو اهميقي ةنيبب الإ هقيدصت ىلع ربجبال نأ يسملاو هل سيلام ىعدا هفرعي ملام ىعدا امذ هقدصي نأ عرولا ناك امل

 اتاراو 2 لبج امف هحاص لالحتساو فرعي ملام ىحاتو فرعام هءاطعإ هل يرثو هيف كشن ءىش سبح هل بن

 ناك هريغ هذخأف هنم تلفنا مث ةعاس ديصلا لجرلا كلم اذإف ( ىف لالا ) قيقرلاو رقبلاو ىلبإلا ىف هلثم ماجلا ىف

  نوكي وأ اذه ريغ زوحم الو « كلذ نيب قرفال ةنس ةئام دعب وأ هذخأف هنم تلفنا ةعاس نه كلذ ناك هلإ هدر هيلع

 اديعب تلفتا اذإ هدري الو ًابيرق تلفتا اذإ هدري امأف 10©2هيلإ هدرب مل هتعاس نه هذخأ ولف هكلعال هدب لياز نيح

 سانلا الإ اهثدحمال ةمالع هب وأ اموسوم وأ ًاظرقم وأ ادلقمديصلا لجرلا باصأ اذإو هتلاب دحأ رذعي ام اذه سيلف

 ظ ضرألاب لحن دق اهسفن نع ىنغت ال منغلا ةلاض نأ كلذو منغلا ةلاض هب لحن امب الإ هل لحب الف هريغل كولمت هنأ لع دقف

 - .امعم»لسو هيلعهللاىلص هللا لوسر لاق دقو لبإلا ىنعم ىف هلك شحولاو امبحاص ءاج اذإ اهذخأ ن. ابمرغيو ةكسلبملا

 000000 عار رش يع هدب امنتع ناك ام لك القق «اهر ىأي حب ركشلا لك أنو ءاملا درت اهؤاقسو اهؤاَذَح
 (لاق) هاك ريالاو ءايظلاو ش>ولا ةرقبو ةيسنالا ةردبا كلذكف ىنعنا اذه ىف هاك شح-ولاو هيإإ ليس الف ريعنلا

 "17 (١ رو هل لك وبال انش دضلا نه مرحلا ىزمال هنأ سابقا مث راثآلا مث ةنسا مث باتكلا هع لدي امو

 اا رالإل اراب مرحلا لت نإف نابرتلا ءولل لكؤتال ام امو لك ؤتال انك دئاوص'او ىزابلاو ةنم الوك ام هل

 ' هلاح ىف هتمبق هل نمضيف ٍبتاكلا وأ غابصلا وأ زابخلا دبعلا هل لتقي ام ًاماعم اه هلتمي ىتلا لاخلا ىف هتمبق هل نمض

 - مارحإلا ىف ةيدف الو اهيف هلتق ىتلا لالا ىف هتمبق هل نمْصيف ىشاملا ©0نوذربلاو ببجنلا ريعبلا هل لتقيو ايف هلتق ىتلا

 مرا نيكاسم ىلع اهب قدصتي ةاش هلع تناك ًآببظ هل لتق ولو ةيدف هيف هيلع نكي مل دحأل سيلو هلتق ول هنأل هلع

 . نع مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهمن ( قنا ةلالاو ) رثك أ وأ.ةاش نه لقأ تناك هبحاصل تغابام ةغلاب هتميقو

 - 'كلذو عب هتميقو هتميق هياعف هلتق نإف لاقو انباحصأ ضعب لاق اذكهو هريغ الو راض بلك عبب لحم الف بلكلا نك

  ريزتخلاو را نوكي اك ةنس ةئام دعب وأ هتعاس ن٠ كلذب لعأ ادودرم الإ نوكي ال مرحلاو مرحلا نم هنأل دودرم

 |0001 نأ امأق ةاشلا نع زوحم اكزوحم هنت نأب نوبقرستملا لاقام:وأ اذه الإ هبف سيلو اذودرم لاحم هنمب لحال امو

 زاج مزلي ربخ الب دحأل اذه زاج ولو هب رذعي الو دحأل زوجم ال اذبف دعب نإ هدري الو برق نإ هدري مرح هلصأ نأ

 اة ها رظناو « خسناا ىف اذكه خلا هدرب امأف : هلوق (1)

 . هححص» هبتك . رظناو . خسنلا ىف اذكه « ىثاملا : هلوق (؟)



000 

 نم هانإ ةلاس اراك ناكو اهلج نإو لك 1 دنا لحاف هئالشتساب لشسسإو رد رافال 1115 نك بط لك

 الإ هتاك ذ كلا ردإب الإ هلك أب الف هذخأف هننس ىق.ىضف هبحاصأ ءالشتسا لقادصالا 35-4 اكلا نإك نإو 00

 ءالشتساب ىلشتساو لوألا رمألا كرت دق نوكف رخأآلا هئالشتساب كرحتف هلشتسإ مث ص رس وأ فقمق ةردز نركك

 الو ةجرع ثدحم ملف هالشتساف هننس ىف ناك نإو ءادتبالا ىلع فقيف هلسرأ ول هلك آي اك باصأ ام لك أف فتأتس»

 هتاك ذ .زوجم نمت هبحاص ريغ وأ هتحاص ةالشتسا) كلذ: ىف 'غاوسو لك أب الف ءالشتساب نسا ىف دارا 0

 ةتحب ذي ساب الف هرتش ةاك ذلاو مالكلا هلي نأل هد. سا دان هحيد ند ليسا لإ ديصو ( قفا لالا )

 افدومو نارص 00 روك" نم لكو !ءارملا كلذكو هاك د 000 هنم ىفأو حبذلا قاطأ اذإ

 وأ هسأر عطق وأ ن زيتعطق هعطقف هيلك ةيلإ لسرأ وأ هبرض وأ هنعط وأ ديصلا لجرلا ىمراذإو ( ىنانتلالاف ١

 ةاكذ ناك هضعبل ةاك ذ ناك ام لكو هتاك ذ هذهو اعم نيفرطلا لك ؛أ فصنلا نم نكي مل نإو هبلصو.ةنطب عطق
 ع

 وأ ةعاس هدعب شيعي نأ كلذ ىلع دز, مل ول نكمي ائيش وأ ابرإ وأ الجر وأ ادي هنم عطق ول هنكلو هيف وضع لكل

 يذلا وضعلا لك أي لو هئاضعأ نم هيف ايقاي ناك ام لك 1 ةيمرب دعب هلتق مث اعنتمت نوكي نأ دعب اهم رك | 0

 كردتاو أ هتاكذ تك ح 0 عطقام ل5 6 نم ع واطقم وضع هنأل اهدعب قع ىلإ ةايحلا هفو ةهئم ناب

 نم لقأب هعطق نإو لك أ نيفصن هعطقذ هبرض اذإ سانلا ضعب لاقو اعم امبلك أ لوألا عطقلا نه هتوم ناك ولو

 00 قنا غلا[ ) زجع'ا ىلإ ىذلا لك أي ملو سأرلا ىلإ ىذلا لك أ زجعلا ىلي امت لقألا ناكف فصنلا

 لكو(قثفا 1 الأ ! هيحاصن رود 0 9 امهم 0 ه١ نأ 6 0 لو كك ) ةاكذتناك هضعبل ةاكذ اهممد تامَتلا ةبرضلا

 هتاح لوطت ءىش نعم ناكولو 0 م 1 هاك ذ ولو هيلع ةاكذدال هتاكذ نخاف هريغ ١ ل الا ف شيعي ناك ام

 نم ىلابي الف هسفن ىف ىذ هنآل هل ةكذال ىنثو-ؤأ ىسوجم نه هذخأ نم ءاوسو هتهرك 16 هتوم لجعتسا نآل هد ع

 اذإو هشيع رثك أ هيفو ءاملا ىلإ ابوسنم ناك اذإ شيعي ناك امو ءاملا نم جر نيح تومي هنه ناكام ءاوسو هْذْخأ

 ظفل امب سأبال هنأ معزف نيقرمالا ضعب انفلا> دقو هنه جرخأ اهو هتترم ند افطو رحبلا ظفلام ءاوسف اذكه ناك

 ةنسلاو ىفاطلا ةيهاركل هجو ىأ ىردأ الو هف ريخ الف افط اذإف وفطي نأ لبق اتيم ناسنإلا هذخأ امو اتيم رحبلا

 باحصأ ضعب نأ انغاب هنكاو ءاوس هلك هنأ سايقلاو كلذلوقي وهو ةلل ةرمثع عضب اتيمرحبلا ظفلام لك أ ىلع لدت

 عبتت تنك ول انلق ( ىفإ: للا ) رثألا هيف انعبتاف ىفاطلا هرك « هزيغ وأ ارباج ىمس » لسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هللا ىلص ىنلا نع امل فلاخمال ةتباث اهكرتت كنكسلو كاندتح عاتالاب اهنم عمتجلا نيب قرفت نيح نئشلا وأ راثآلا

 لك أ دقو ىفاطلا هرك هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلد ىنلا باحضأ نم لجر نع ةياوزب تمعزام ذخأتو هباحصأو ملسو هيلع

 معز' تنأو ةنسلا انمعزو سايقلا تهعز هعمو ٍلَسو هيلع هللا ىلح ىتالا ةباحدأ نه لجر وهو ايفاظ اكمه بويأ وبأ

 ناك فلاخم الوق مهنم ددعو سايقلا هعم الوق.لسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ن. دحاولا لافف.,ةنس نكت مل ول هنأ

 دمح رس بوبأ 0 01 سا او هك ةعمو ا ف هك دقو سايقلا قئاوب ىذلا لوقا عابتا كلعو انلع

 . ايفاط اكس لك أ بويأ ابأ نأ نيريس نب

 ديصلا نم ى بالا 5

 ةليف لحر هناضاب كلا ف 2 نمانلا يكعأو آف ناكو شحولا ىف 0 هل ناكام لك ( ىف لالا )

 اهريشأ امو لجلاو ىسابدلاو 4و راعلاو 0 4+ مش أ اا ىؤرألاو عاملا كيم كلذو هتمق هيلعف هذب ف كلت نإف هد

 همي



 0007 ا ا ا ا

 00 ادم دكصلا دج مْ كد ىراوتف دصلا 3 لاسرإ
 عءا .

03 

 ريخلاف التق هدحوو هنع ىراوتف تاماءملا ضعب هيلع فت وأ ةذنخا لك رلا ىكر اذإو ( قنانتلالا )

 ا را تود 0412 لسرأ ام ريغ هلتق نوك نأ نك دق هنأ كبق نم هلك أي ال نأ سايقلاو سابع نيا نع

 ” (تيعأ 0 عدو تيهدأ ٠١ لك ». سابع نبا هل لاقق «ىعأو ىمصأف ىمرأ ىنإ ):لئاق هل لاقف سارع نبا لكس دقو

 . مارب وهو غلب دق ناك نإف لد كع باغ ٠١ تيعأ امو هازت تنأو بلكلا هلتق اف تيمصأ ام ( قفانتلالاف )

 ادع الو لتاقأا ضع. دفني ام دعب شيعي دقف لتاقملا ذاقنإ امأف هلك آ ىراوتف قدرت 6 حيل نم تفصو اه لثم

 . ىنلا رمأ فلاخ ءىش لك ل ا سو هيلع هللا ىلص ئذلا نع ءاخ 0 نأ الإ اذه الإ ىدنع هف

 مسو هيلع هللا ىلع هلوقب رذعلا عطق لجو زع هللا نإف سابق الو ىأر هعم موقي الو ٍلسو هلع هللا ىلص

 ١ رثأ هب دجوو هلك آي ل تءاشام هب تغلب وأ هتحيذف هاري ال ىمارااو ديصلا ةيمرلا تباصأ اذإو ( قفانتلالا 1

 : عليي ام هما ةئاعم وأ هنم هحالس غلب و ديضلا لجرأا كردأ اذإو هف هل 1 الام هلتقي دق هنآل هد ١ وأ اهريغ نم

 0 0110 سا 2 ىذيام نوكي نأ هناكمإ و هلك اي الق هلي مف هذي نأ هنكمأف ةايح هنف قبب ال نأ نم حيذلا

  خبذلاو رحتلاب الإ يدي ال كلذف هيلع ردق ام امهادحإ ناك نأل هذي الف هحمذي نأ اف هنكف ةدم

 نإ رحنلا وأ حب ,دلا الإ هيق ىزحم الف هيلع ردقو هتاكذ علم مل اذإف هيلع ردقي ام 0 هلع ردقي ملام ىرخألاو

 ولو ةتاك ذ ىلع هديصي نيح نه ردقي : اذإ هلك ١ اعإ هلك آي لتاف هل عجرف حبلا ىلع ردقو نيكسلا لفغأ

 : ةككاردأ اذإو هلك ا 15د نال تاق امر 0 هلع رذعت نإ هلان زدأ ةك ذتالب عوجرلاب هلك أ هل انزحأ

 ا ناكسلا تيندأو طرفت مف هحيذم كنكمأ نإو هاكف تام ىتح هيف طرفت ملو هحيذم كنكع ملف هب هكا دتاامإ كعمو

 ”00 ف كنكع هنأل هلكف ناوتت ملو تام ىتح اهرم ملو هقلح ىلع اهتعضو نإو هلكف هقاح ىلع ابعت نأ لبق تاف

 حيباذلا 6 اذإ ىتلا ةاكدذلاو اقنخ تام دق نوكيبدق هنأل هلك ا الف تامو.تلكف اهترمأ:نإو تاك ذ اذه: نم

 . عطق ولو نيجدولا اهماع و كلذ نود ءىثال ءىرملاو موقاحلا عطق عمت نأ حبذلا نه تأزجأ معلا وأ ىمارلا وأ

 ش ةاكذلا امأو ايحو ناسنإلا نم ناعطة دق نيحدولا نأ لبق نه ةاكذ نكح! ءىرااو موهلخلا عطقي مو ناجدولا

 ؛ 0 دك الإ نوكي الف الصؤتسا ىح امهدلع ىتأ اذإف امهنه ربظأ امتينأل ءىزماو موقلخلا وبف عطق اذإ هيف ةايح ال امف

 0 الف هريغ كلام اديص ىرب وهو ىلاءتو كرات هللا ىعشو همس وأ هبلك ل>راا لسرأ اذإو ءىرملاو موقلحخلا

 00001 لك ١ الف ىونو اديص ىرب الو اههلش رأ نإو هريغ باصأ نإو هاونو اددض ىأر دق هنأ لق نمو هلك

 ا 0١ نأ رو ال ناك ولو ةنم تاصأ ان لك أ. باصأ هنإ ىونو اعمتجم ادص ىءز ول اذكهو هارت نيع مم.الإ ةيلا

 اهاون اذإوابلك ابلتقي ملىظ ةئامىعابلكوأ ربط ةئامىلعامبسرسرأ ول الحر نأ طرح للعاا ناك هنيعب ىونام الإ ىمر اذإ

 0 | | ردانأ الإ طال كا ايالزاق نو. مزلي ناكوا هنظ اموت هيتغ تاضملا دخاولاف ادَحاَو ٍباَضأف ايلك
 0 وأوعم صاسإك اما املك و معأ هللاو هنيعريغب ىونىذلاف اذه معلا طاحأ اذإف اهلك ايلتقيالهنأ طبع ىلع! نآل ائيش هذه نم

 0 ا و تا .ةح.طنلاو ةيدرتلاو هقدر امك ةاكذلاب 0 6-00 هتاكذ كردت نأالإ ل ريغ ءىش وأ ةقدن وأ رجح
 ا

 ” هلك لجرلا ىلشتسا اذإو مهعبتت اهنأ الإ مهيديأ ريغ ىف ديصلا بالك نوكت اه رثك أو ( ننا:ةلالاث ) تيكذ اذإ
 )١1( هححدم هبتك . رظناو « خسنلا ىف اذك . ديصلا لاسرإ : هلوق ٠ 308



- 
 نوني نأ هيف كرت عضوم كلذف لك أو سبح نإف ةاكذلا ماقم موقي هلتق نإو ل كد لك الب شت محملا ُدخَأف

 هيفو ةيف حصيو سايقتا هلمتحم هجو اذهو ءادتبالا ىلع لحب ال ناك امكهلك أ لحم ال ءادتبالا ىلع .بك راصف العم

 ةسع ضع. ىف هضعب ىرجم نأ نكك ذق بطر ءىش نم لك فاش نك |! 52001 لاهفرسعد وا

 هف رود الف توملا دع ناك اذإ امأف هق رود حورلاب مدلاو هيف ةايحلاو الك 1 نوكب ىح لوقتي نأ زوحمال نك

 هرمع»يو هلسغي نأ هل ناك هلك هسحنولو رخآ لوق هفو عيرلالاق هبراق امو هنءلك أم مضوم ذئنيح سجني اعإو مد

 . هلك ايف محللا ةساحن بهذت كلذكو هتساحن بهذنف ربطيف دلجلا لسغرو ربطيف رصعيو بوثلا لستتي اك

 ريط وأ شحو نم هب ديص ام لك ديص باب

 ةيساحم الو اهسحمأ تلكلا نأ ْغ اعيش قرفال ككلا مياعتك تماع ةياد لك د ملعتو ( قفا: تلالاف )
٠ 

 ع

 وهو اهريغو باتعلاو نيهاشلاو رقصلاو ىزابلا دحاو هلك رئاطلا ميلعتو ريزتلاو بلكلا الإ ىحأ ىف 2 نأ عمي نا
 نإف ٍتلتقو.تذخأ ام لك وب ةماعم'ىبق ةرم دعب ةرمااذه تلعف اذِإف سرجف ذخأيو نيطف لشتسو نحف 2 س ع. ©

 لك أاذإ هنأ معزو تلك أ نإو:تلتق اما لكؤي هنأ نيقرشملا نضعب مءز 2 تلكلا ىف وبك ايف سائلا ك0

 اذه ىف قرتفت اهنأ معز اذإف برضرال ىزالاو برض. بلكلا نأ هدنع امهنيب قرفلا نأ معزو لكؤي ال بلكلا

 مل لتقذ هسفن نم راط ول هنأور طق ىلشتسو تيحيق ىعدبإ 36 وح هديص 000 , ال ىزابلا نأ معز تكشف

 عج وأ امهنيب عمج ثيح لجر امهنيب قرف ولف امهنيب قرفي نيماعم ىف زاجتسا اذإ تيأرفأ ؟ اماعم نكي مل اذإ لكؤي

 . ؟ هلع نك الإ هلع دعما ع تناك له امس قرت تا

 ةباداطصي ام لاشرإ 322 لجو رع هللا 22 اب

 لقت ايضان مس مل نإف ىمس, نأ هل تببحأ نيماعملا هرئاط وأ هبلك مسملا لجرلا لسرأ اذإو ( قفا ةلالاف )

 زع هللا مسا ىلع حيذي مسملا نأل لك أ ةحردلا ىف ةيمستلا ىنذ ول وبف ةاك ذلاك امهلتق ناك اذإ امهنأل لك

 . د.صأا 5 ىذلا كحالاس نم ءىثب تبصأ ام كلذكو يبا نإو لحو

 باكل سمول 011
 ملا | اصأن نميس وأ نب رئاط وأ ناقرفتم نلكو أ ادحاو انك واو لفل كفن اذاو ( ىثأ 5 اا( (

 2 2 م 31 ع 5 2 و2 ) 0 5

 كلذكو 1 5 لح أ ةحب دا ىف لدد | فا مهدد ق ةرئال ىد رو د هكا لكل الق هتاكذ كردت ملم

 نأ ل ال اع هر ع هلتف 7-8 ا اذ اهدفن ١ وأ هلتاقد ىلع كككلا وأ مهسلا 0 دبا وبس 8 عم 0 ا هناعأ ول
 5 - ٍ 5 . 6١ و ) مي -

 نوكست امتو نيع ةفرط هدعب شردي ال امم حوبذملاب ماتلا حبذلا غلب 1م هنم غلب دق نوكي نأ الإ ارح ذفنت دق هلئاقم

 لق هنآل هناصأ م هرضي الق اذه َّكإ 1! م ,> نإف ه>ورخ ماتتي ىا 00©6ةاملا م ةشاشعك حوبذملا ةكرحك هو
 ء(ى 3

 )١( نرجو 0 هد فا ريمض كو لوصوملا تن خسنلا قف 0 هحورخ ماتدي مل قلا : هلوق 6



 ن1
 . دخاو نغ:تطُقس ْنإو 0 اتيحاو مما دحاو ل كل 1 تاون هين قرقألا 0 اوس ةيدُص دحن نم

 - هلعوكسن اهعأل ةضئاو هلع نوكن < نأ وأ جالا ناك ضعب نود مهضعب ىلع ةبحاو تناك ولو مهلك" مهنع تطقسأ مهنه

 دبعل ْبَحأ تسلو اهلثمب الإ مهيب قرفي الو ةجحم الإ سانلاىلع بجوي نأ زوجي ال هنكلو هلع كسن ال هربغو كسن

 د ال كاذكو مهكلالل مهلا ومأ امعإو مهل لاومأ ال مهنأل اوحضي نأ دلو مأ الو بتاكم الو ريدم الو هل زيخأالَو

 - قتعلاو ةبحلا نم عنعو هالوم ىلإ هلام عحريف زجعي هنأل ماتب سيل هلام ىلع 0 ىنم نأ نجا الو اناككفل

 رعتنلا موي ةزاج ةيحضألاو ( قفا ةلالاث ) نطبلا ىف امع ىحضي الو ( قا ةلللا ) هلام ىلع متي مل هكلم نأل

 ا لذلا ف ىعضت نأ هل 0000 هنع أزجأ ىنم مايأ نم ليللا ىف ىحض نإو كسنلا مايأ اهتأل ابلك تم مايأو

 اك فاما رحنملا ل وأ هبراقي نم دال ار او حبذلا ىف ا فوخ امهدحأ : نيينعا ىدنلا رخنبو

 .مانأ نأ ىف ةجحلا ام لئاق لاق نإف 3 اذه ريغل امأف زاهنلا ف هانإ مهروضح ليللا ىف: هنورضحم ال نيك" اننملا

 0 تلل1 كفك لئاق لاق نإف ةحض ىموي ©"0رحنلا مويادعبا نيموي نآل عل تنك لبق ؟ ايلكى حضأ مانأ ىو

 نيموي وأ مويب رخنلا موي دعب اوحضي نأ سانلا ىلع رظحم مل اناف رحنلا موي ىف ىف ىحضو ملسو هلع هلل ىلع ىنلا رح لبق

 ' ؟ ريخ نه اذه ىف لبف لاق ْنِإف امهيف ىمريو كسني اك ىمريو هف كسني هنآل هلبق نيمولل اقرافه ثلاثا مويلا دحب مل

 1 . ؟9ةنس ةلالد هيف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع معن : لبق

 ع

 7 منابذلاو ديصلا تاك

 . اذإو ىشتسا ىلشأ اذإ ىذلا مل لا بنكلا : لاق ىعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ لاق ناملس نب عيبرلا انربخأ

 .اذإف لك ايحام لتق نإو هيلع سبح ام هبحاص لك" اي ايلعم ناك ةرم دعب ةرم اذه لعف اذإف لك اي لو سح ذأ

 آل تلكتلا هنم لك أ ئدلا كصلا نمل رك نأ نه هبحاص عنتماو اماعم نوكي نأ نم اذه هجرخم لنق ادقف لك أ

 'نإو لك أي نأ ضايقلا لمتحمو ملعم ريغ ديص نم لك أ أ بلكلا بحاص ةتم لك أ نإو هسفن ىلع ةكسمأ-باكللا

 ' احوب ذم ناكول مك اك ذ ناك ام هلك أ مرحب ملام لك آف ةاكذ هلتقراس اماعم راص اذ هنأ لقنم لكلا هنم لك“

 اك | اناحصأ ضحو صاقو ىبأ نب دعسو رمع نبا لوق اذهو لك أام لوحام حرطو مرح ل بلك هنم لك تأ

  «لك أت الف لك أ اذإف» لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمس هنأ محاح نب ىدعنع ىبعشلا ذ ىذلا رث الل اذه 05

 يولكلا نم معملا ىف اذه انلق اذإو ءىثل هكرت زحم مل سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ريخلا تبث اذإو ) قناتن لالا )

 )١( خاسنلا ةدايز نم « لك » ةظفل لعلو خسنلا ىف اذك دحاو لك ىلع .:.هلوق .

 ) )9هححصم هبتك . ةيدسألا ةغالا ىلع زئاج وهو « ىموي » بصنب خسنلا ىف اذك ةيحْص موي ٠

 انريخأ لاق عيرلا 0 يو مألا مجاررخآ ىهو « ةقيقعاا ىف باب » اهصن ةدايز انه ىنرقلبلا ةخسن ىف ()

 "بحتست لوقي ىمذلا ثرحلا نب مهار .! نب دمحم تعمس لاق ديعس نب ىحن نع كلام انريخأ لاق هللا همحر ئعقاتشلا

 لوقينأ نم مساقلا ف نك كك اما لكم ميهاربإ نب دمحم ىف نكمأ دقو لمعلا هيلع سيل كلامه لاق روفصعب ولو ةتَقْعلا

 هزلي ىنعم كباحصأ الو نا هرثامل مهفلسو نوعمجم ةنيدملا ءاماع روفصعب ولو ةهقعلا بحتسلا هنأ ىعاراعأا لكف

 01 ىذأ ىذا اذه "نم ىردن ال قلغم مالك اذه لوقت نأ الإ هكر ىف يلا ةجح الو هب لل نزلا هل نركب الو

 ؟ روفصعب ولو ةقيقعلا بحتست



 حعانة#؟ 

 ةدقوأ هنم داعأ هريغ وأ ادلج هترحض نم عاب نم نأ افالتخا اذهىف سانلا نيب ملعأ ملو هنع در هعئاب ىلع نإو لول

 محلب ةقدصلا ىلإ بحأ هب ةقدصلاو ةيحضلا هيف لعجب نأ زو امف نمشنا نك رك 1 ةندفلا تنك نإ هك عابام

 كرنالامو اهدلو نع لضفلا الإ هيحاص هنم برشيال ةيحضلا تبجوأ اذإ ةندبلا نيلك ةيحفلا نيلو ىلإ بحأ ةيحضلا

 ضايبلا, لقأو ءاروعلا ىزجمن الو ( قفا: :لا]إئ .) ءاشام عنص بجوي مل اذإف « ىلإ بحأ ناك هب قدصت ولو اجل

 اذإ جرع هنأ نيب ا لقأو ءاجرعلا *ىزجت الو نيبلا ةروعاا مسا هب عقي هريغ ىلع وأ ناك رظانلا ىلع داوسلا ىف

 ايده ىدهأ وأ اهجوأف ة ةيحض ىرتشا ن هو ( لاق ) نيبلا جرعلا كلذدف تباث جراخ ع وأ ةقلخلا نفت ند ناك

 نم جرخيف هيجوب موب ىلإ 05 ىفرظنأ اعإ هنع ًازحأ كسنملا غلبو صقن هل ضرع مْ ماتوهو هنجوأف ناكل 1

 اذه نم ىرتشا امو هدمأ هغولبو باحبإلا دنع هماتب هنع أزجأ هل هلعج ام غلبو اءات ناك اذإف هل هلعج ام ىلإ هلام

 كلذ نم ناك اف  ءئزي ريغوهو.هبجوأ هنأل هنعرجم ملو هحبذ هبجوأ مث ىزحمال ناكف صقنام دعب الإ هبجوي ملف

 اببجوأف ة ةلا ل (ك اذإد ( قئانشتالاث ) هد هيلع سلف اعوطت ناك" امو ماتين ىأت؟نأ هلعف هل امر

 وكر لف توعدت هحاص هيجوب عوطت ىده نم كا تسيلو هلع لدب الف تقرس وأ تل أ تك اهبجوي مل وأ

 امك ايلك رحنلا مايأ تضم نإو امحذ اهجوأ ام دعب اهدجو نإ ةكشل بجاولا ىف لادبألا نوكت امثإ لدب هلع

 ىلإ بحأ .نلك احنذ ىلو اهحعذ هلع نكي مل اهدجوت' اهبجوأ نكي مل نإو لك ىدها ند ندلا د عنصي

 وأ اميذي نأ لبق ح بدلا ةرضحم هعمزوج الام اهءاصأ ىتح اهبجوي ملف ةحضلا لجرلا ىرتشا اذإو ( قفانتلللاف )

 . ىلإ رظنأ امنإ هنع تأزجأو اهب ىحضىحضألا مايأ ثغابو كلذ اهءاصأ مث ةملاس اهبجوأ ولو ةيحض نكست مل كلذ لبق

 نيعال ةجوبذم ةك ذ دئنحىه:اعإ دحأ هنع لأسر ءىث اذ .ذعب اهءاصأ .امف'سلؤ:اهبق ايبجوأ ىلا لالا فة

 نأ انمعز اذإو ( قفا ةلالاؤ ) ريصت رييكسلا إف اضل اامالو اهردف ان اه ركل حوراا اهقراف دقوالإ ةعاق امل

 رثك أ ىفو ىنغلا اذه ىف ةلخاد لجر الواح دال وأ ءاروع تناك ؟اذإ تناك ةيحضلاف روح ل1 5

 تعدج ول كلذكو « زجن مل اهل نذأ ال تقلخ نإو تأزجأ تناكام نذأ امل تقلخ اذإو صقن نرقلا ىف سيلو هنم

 امهتقو ىف هنع احنذف ايده وأ ةيحض لجرلا بجوأ اذإف ( ىفإ:خاالاث ) اهنم لوك ألا نم صقن اذه نأل زحي مل

 ىلع عجري نأ هل ناكو تقو ىف ناتحوب ذمو ناتاكذ امهنأل هنع اعم انتأزجأ اه كلبتسي نأ لبق امهكردأف هنذإ ريغ

 نإو كلذ ريغ هيزجنال « ةيحضلا ليبس ىفو ىدحلا ليبس ىف هلعحب مث نيتحوبذمو نيتمتاق اههتميق نيب اهب ىدعت ىذلا

 اهتميق نيب امب هيلع عحرو هنع زحت مل ةيحض نوكت نأ ءاف اهكردأو اهتقو ىف اهبجود ملو اهارتشا دقو ةاش هل حبذ

 اهتميقب حالا ىلع عجرب هاك اذه ىف اهم تاف نإف اهبجوأ نكي ل هنأل هسيحامخ سيح نأ ءاش نإو ةحوبذمو ةمئاق

 ىفو» حج هدنع:نم هداز اهنع* نع صقن نإو ايده و وأ ةيحض ْض اهنم بجاولا ةميق ن م هذخأ اع عاتي نأ هيلع ناكو ةيح

 هلك اذه ىف باوجلاو ايش اهنم ذخأ امم سدح نوكي ال ىح ىدهلاو ةيحضلا لبسف هلك هلعج داز نإف همزلي ام لقأ

 نمض « هبحاص ةحضأ امنه ذحاو لك حيذ ول نييحضمو هبحاص ىده امهنم دحاو لكر حن ول نيجاح ىف باوجلاك

 اذإ هتحض وأ هيدهاممه دحاو لك نع 7 زجأو « احوبذمو ايح حبذا ةميق نيبام « هبحاصل هيده امهنم دحاو لكَ

 لكى لع ناكو ايح. هال تساامخةمئق امين دحأو لك نمض هتحض وأ هججاص ىذه اههن4 ذحاو لك كليشأ ناو

 ملاك كاع ميقملاو رفاسملاو ىوتنملاو ©2) عملا جاحلاو ( ىتفا_ةلالاف ) بجاو نك ىف لالا ا

 )١( ةغللا بتك ىف اك . دلب ىلإ دلب نم لوحتملا لقتنملا ىأ :.ىوتتملا .

 (مل)



 كا«

 ىعشي نال بحأ ليإلاو رقلاو ليإلاىثوأ زعملا ىث وأ رعأأ ىت وأ'نآضلا عنج هيفكي املقأف ىحضن ف اهكرت بجمال

 هم باطام لكو صخر امت ىلإ بحأ ناك معلا نم الغام لكو منغلا ند اهب ىحضي نأ ىلإ بحأ رقبلاو رقبلا نم اهب

 لأ اياحْضلا ىق ءاوسو دوسلا نم ىلإ تحأر فعلاو زعملا نم ىلإ بحأ نآضلاو (لاق ) هنط ثبحم امت ىلإ بحأ ناك

 ضعب معز دقو « ىلإ بحأ ءامدلا ريخف ىللاعت هللا ىلإ هب برقتي مد وه امإ اياحضلا تناك اذإف , راصمألا لهأو ىنم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئسو هناسحتساو ىدحلا نامستسا هللا رئاعش مظعي نمو كلذ » ىلاعت هللا لوف نأ نيرستلا

 اناكا لإ هل كك رمامداك نأ معي نأ ىلإ رطضملةعلاو ( ابلهأ دنع اهسفنأو انث اهالغأ »لاقف ؟لضفأ باقرلا ىأ : ملسو

 0 د اهث» عتمتملا فىلاعت هللالاق دقو هرجأل مظعأ ناكىلاعت هللا ىلإ هب برقتملا ىلع هتيزر تمظع الك اسيفن ناك اذإ

 نأجحلا ىلإ ةرمعلاب اوعتمت نيدلا هباحعأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأو ةاشىدملا نهرمديتساام سابع نب |لاقو «ىدملا

 أزجأ ام ةبجاو اياحضلانأ انمعزولو هنمريخمالعأف مدلا ىتدأ هأزجأ اذإ هنأل مه-زححام لقأ كلذ ناكو ةاش ةاشاوحمذي

 اذإ لجارا قأك ضر زيغ تناك امل اهنكلو روز ةعيس لك نع ىأ ةاشب ناسنإ لك نع الإ اوحض, نأ تنبلا:لهأ

 نأ لجراا مزاي الو ءاضرف كرتي مل هلهأ نم كلذ كرت نه ناكو « لطعت ملو هيلع ةحض مسا عقو دقق هتيب ىف ىحض

 اي نإ هعاركا ناجح ال اناك ءامينعت هللا ىضر رمحو ركب انأب نأ اتعاب دقو هتسفن الوادلو الو ةأرما نع حس

 اخ امهم اورتشا لاقف نيمهردب لسرأ مث هباحصأ عم سلج هنأ سابع نبا نغو ةبجاو:اهنأ امهآر نم نظيل امهب

 ىور ىذلالثم كلذب دارأ امنإو ةكمب حبذ وأهيف رحم الإ موي هب رع اماق ناكدقو «سايعنبا ةيحضأ هذه» لاق مش

 02 حل فال 2 دا كك لع ىف «ةحلاو نوكن نآراده اياحضلا ق كوعلا ودعت الو معو ركب ىأ نع

 اهدلو حبذ تدلوف ةيحشلا بجوأ اذإف ( ىف: لالا ) زوجي الف لوقلا نم اذه ىوس ام امأف ءدحأ لكن ع ةاش

 ءاش نإ اهتلزنمع اهدلوو « ابك اسمإ اهبف هل ناكدقف اهبجوي مل اذإو ابعم اهذلو حيذيف جتنتف ةئدبلا بجوي اك اهعم
 عضوملا اذه ىف اهلعج دقف ىزحم امت اهنود الو اهلثع ةيحضلا لدبي نأ هل سيل هنأ معز نمو « هذ ءاش نإو 5

 كري ادكه تالا اتم يح رعااع اهدي نأ.هل الو لوقي نأ مزايو انلق ام لثم عضوملا اذه ىف لوقي نأ 0 ةبحاو

 قل فلا لكس نأ اروع ذاق ىدملا كحاو ؟ح اهدكح نوكي نأ تيرتشا اذإ ةيحشلا ودعت الو بجوأ ام لكىف

 ااا 1 لك نإو سرر الخ راش اع اضخم نأ ساب الق ءاشام هن عنصي هلام يح اهركح وأ

 كسنلا نم كسن ةيحضلاو « اهفوص زحم نأ هلف اهبجوي ملامو اهفوص زحم مل ةيحتلا بجوأ اذإو ( قفا: لالا )
 هب ةلدابملاو هنم ءىش عبب هرك أو اهو اهدلج ةحضاا عنج ىف زئاج هلك اذبف هراخداو هماعطإو هلك أ ىف نو

 ناك ل هل ليق ؟ رخدتو لكؤت نأ هركست ال تنأو عابت نأ تهرك نيأ نمو لئاق لاق نإف ( قناننلالاف ) عب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نذأو «اومعطأو اب: اولكف »لجو زع لاقفكسن ىهىتلا ندبلا ىف 2 هللا ناكف اكسن

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هيف هللا نذأ ام ناك ماعطإلاو اياحضلا لك أ ىف

 ملسو ةيلع هللأ ىلص هلوسر وأ هف هلل نذأ ام الإ ءىش هنم ميكلام كك دوعلا الل 3 الوقعم لحو

 معن لبق ؟ اذه هبشي, ام دجتقأ : لاق نإف عييبلا نم عونمت هنأ كسناا لصأ ىلع عييبلا انعنمو هلوسر مث هف لجو زع هللا

 2 جرخأ ام لصأ ناكف هيف ان 1

 نذأ ام ىلع انرصتقاف

 هللأ ىلص هللا لوسر نذأو مهنيب ودعلا نم اوباصأ ام نركو مهملع اهرحم لولغلا قرككت ودعلا دالاب نولحدي شيلا

 هنإ اعيبم ناك اذإ هنأ انمعزو الوك 1٠ ناك .اذإ لولغلا نم هانجرخأف هلك أ نمل لوك ألا ىف اوباصأ امل ٍلَسَو هلع
 2. 0 - 0 رم و 5 م م



0 

 اميإ اياحضلا تناك اذإو هللا ءاش نإ هيلع ءىش الف ىسن وأ أطخأ نإو ىلإ بحأ وبف ةلبقا حباذلا لبقتسا نإو ىصلاو

 لف نمو كلذؤت جلو زع هللا لوق نأ نيرسفملا ضعب معز دقو« ىلإ حر ءاننلا لات هنا لإ هبا ترغم 5

 ؟لضفأ باقرلاىأ :دسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلئسو هناسحتساو ىدحلا نامستسا «بولقلا ىوقت نم اهنإف هللا رئاعش

 لجوزع هللا ىلإ هب برقتام لك نأ ملعنأ ىلإ رطضملقعااو ( قفا: ةلللاث) «اهلهأ دنع ابسفنأو انت اهالغأ »لاق

 . هرجأل ليعأ نك نات دايت هللا ىلإ هن ترقثلا لع ةكرر تمظع اك هسيفن ناك.

3 

 ىاعلا اباحبتلا

 اذه نود ءىش نوكي الو رقبلاو ليإلاو زعملا نم ىنالاو نأضلا نم عذجلا اياحضلا : هللا همحر ( قفا: لالا )

 زاك اذإ ريك وأ ريغض نص ءازط رم ناك امإ لكو اذكه روق عوطت نم ناك اه لكف ةنس عوطت ةيحضلاو ٠ ةيحض

 يس ]تف ) قئانشالا ) ج ا باتك ىف هججحم بوتكم اذهو فيصأاه لثم لدبلاو لدب هال ارد تاك

 نيتفيفخ نيتبطخ بطخم مث نيتعكر ىلصيف سمشلا تزرب اذإ كلذو ةالصلا لحن نيح ةالصلا ىف مامإلا لخديام ردق

 لبق اهنومدقيف ةالصلا نولوت, نيذلا لاجرلا لمع ىف تقولا سيلو ىحضألا لح تقولا اذه ردق رابنلا نم ىضم اذإف

 اهلبق وأ سمشلا عم فرصناو بطخو حبصلا دب ةالصاا كلت لجر ىلص ول تيأرأ « اهتقو دعب امنورخؤي وأ اهتقو

 ال1 تقولا .لدق ىحضي نأ مرح وأ كوالا .تقولا قب حش نأ زوحم ناك له لعألا خلا لإ ك1 0

 هيف تقو الف هلعف نع ه.دقتو لعفلا رخأت امأف « هتقو الإ ملسو هيلع هللا لص. هللا لوصر اهتقوا وش ف تفل

 لا 11 ىتلا ةالض ندقيا الإ تقدا رلاو ءاوش انه ىف ةمأ محل نيذلا ىرقلا لهأو ىداوبلا لهأو ( قفا: ةلالاغ )

 كنرق وارسو 0 اهمدقي نممهنمو اهرحؤب نمعبنم نأل تقو ايف سيلف هدعب نم ةالص امأفءرلسو هيلع

 هنأل احيحض وأ ىمدي اهترق ناك ءاوسونرقلاةروسكم نم ن رقلا نم ده | قرف ءاحلخلاب حس اذإو ءاحتللاب 200

 ارك اروسكم اهرقناكن إو اذهالإ اهلفزوحم الوضرملا ةيجنمىزحت الف ةضيرم هب نوكتف ابرق مدو الع فرد

 ىحض ءاشن هو ىحض هالصم ف ىحض, نأ ةعألا نم ءاشع ن»و ( قنا خلال )ىزح وهف ىمديال وأ نددت ريتك فت

 نأ مهلع قيضي الو ىحضي نأب اماع نودادزب اوسيلف تلح دق ةيحضلا نأ هعم نم لع دقف مامإلا ىلص اذإو هلزنم ىف

 ىّزحع الو ( فا: لل ) هدعب وأ دغلا ىلإ وأ راهنلا ضعب ىلإ ةحضلا رخأ وأ لاح ىلع حضي ملول تيأر رأ ء اوحض»

 اهؤارش سيل ةيحض هذه لوقي نأ اهاحبإو ةحض ةاشلا لحرلا بحوأ اذإو ةيحضلاىف انيب ناك ام ضرم ىأ ةضيرملا

 لع ناك لد.أ با حيذف املدبأ ولو 0 رش الو ريخ املدبب نأ هل نكي مل اببجوأ اذإف اياحمإ اهب ىحضي نأ ةينلاو
 دلل 00 5 . 53 0 لإ

 ىرتشي 5 املدس كنب موأ اًهديأ اه ى ك لأ نم عانتمالا هلف اهنحوي م ىدو اك اسمإ هل نكي ملو كول | حبديف دوعينأ

 هل اريخ ناك لعف ولو اذهم قدصت, الو اذه قتعي نأ هلع نوكي الف هب قدصت» نأ ىونب لاملاو هقتعن نأ ىوني دبع'ا

 عاب اذإو. ( يتفا غال ) نمثلل صقانو محلا دسفم نين ضرم هريثكو هليلق برملاو,ءاب رجلا ىزحت الو ( لاق )

 اهنمث غلب نإف اهب ىحضيف ةيحضأ اهنع عيلمجم ىرتشي نأ هيلعف تتاف نإف خوسفم عيبلاف اهبجوأ دق ةيحضاا لجرلا

 ىحض ةيناث غلبي ال ائيش دازو ةيحضأ غلب نإو ائيش هنم كلم نأ هل نوكي الو اهنه لدب ابنت نأل امهارتشا نيتيحضأ

 ديزي نأ هيلعف ةيحض نع صقن نإو هب قدصت ول ىلإ بحأو ( قا شلإلاف ) ةيحضلا كلسم لضفلا كلسأو ةيحضلاب
 ةنس اياحض' ( ىفإ: لال ) اهلثم ةيحض همزلي ام لقأف ةيحضلا كلهتسم هنأل كلذ ريغ هيزحمال « ةبحض ىفوي ىتح



000 
 1 1 ريغ ةعذجم هيرثأ نك كلك « ىزجن ىهف ةعذج ةنئاض هتحض ةداعإب هرهأ ىذلا رمأ: سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك نإو

 1 ا ترك دام'ىاوس امأو « كدع :ادحأ ئزحن الأو كير دز لاق هنأ جسو هلع هللا ىلد ىتلا نع ظفح دقف نآخا

 ىهف ذئمويإ حبب ذ امو ةيحض الف «ىنم)) مايأ تضع اذإف ةصاخ «ىن»» مايأن م هدعب امو تقولاو نسلا عمتجم ىتح اياحص

 لاقرشو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ انظفح انأل توفتال اهنأ انمعزو «ىن.» مايأ ىف ةيحضلاب انرمأ امنإو ةيحضلا ريغ ةحينذ

 اوهنو اهنع اوهن«ىنه»مايأ نعيسو هيلع هللاىبدىنلا ىهن ذإ نيماسملا انيأرو «راخلا اهلك ايف ىمرو كسن مايأ هذه»

 موب ىف ىحض امنإ لسو هيلع هلا ىلىنلا نأ ىلإ بهاذ بهذ نإف هجح نه ةيقب ىف هنأل اجاح ناك نم اهيف ةرمعلا ع

 نوماسملا لاق اماف «كسن مايأ هذه»لاق سو هيلعهللا لصىتنا نادل نك مف ىزحيب ناك نإو ىحضألا لضفأ كلذفرحتلا

 ليللاب دادحلا 0 انهرك 1١ وحن ىلع ليالاب ىحضي نأ انهرك اإو نيمويلاك ثلاثلا مويلا نأ معزي نأ همزل انفصوام

 نع لزجأ كلذ نأل اياحضلا موه ىلإ جات نم رضحم نأ انببحأف شاعملا بلطل هيف رسثتني راهنلاو نكس ليللا نأل

 1 ةرطح نأ ءاحلل هرض> نم نع قدصتب نأ نم ادب قالخألا مراكم: ىف قدصتلا.دحال نأ هيشأو قدصتملا

 ل دلي الو ىذأب ةلسفن تيصتال نأ ىرحأو هلغ كتحأ زابتلاب اهل اناحضلا ىلب ئدلا نأ عم مثريغو ناك اسما

 ؛اذحلأ ىحَص مث « قيرشتلا مايأ رخآ نم سمشلا تباغ اذإف « ىم » لهأ لثم كلذ ىف راصمالا لهأو اعيش ةيحخلا

 . هل ةحض الف

 اءياحضلا ىف ددعلا نم ةندبلا هنع ئى رام بأي

 هيلع هللاىلص هللا لوسر عم اورحن مهنأ رباج نع ريبزلا ىبأ نع كلام ثيدحب لوقأ هللا هجر ( قفا: ةلالاف )

 نإف » ىلاعتو كرابت هللا لاق نيرصح اوناكو ( قفا لا( ) ةعبس نع ةرقبلاو ةعبس نع ةندبلا ةيبيدحلا ماع لسو

 نإ روع ةعبس, نع ةندنلا, ترجف ةاش « ىذملا نم: رستسا اش رز الاق املف 220 ىنلحلا نم رسيتسا اف مر صحأ

 اذه نآل ةاش'مبنم دحاو لك ىلع تناك اذإ كلذ ريغ وأ دْنَص ءازج وأ'نارق نم مهيلع تبجو ةعبس نعو ناعتمتمو

 ©9هبنع تأزجأ عبي ريغب اهوكلم اذإو مهنع تأزجأ اهنم نم ةتصح مينم دحاو لك جرخأ ولو ةاشلا ىنعم ىف

 ةقرفتم بوعشو ىش لئابق نم اوناك ةيبيدهلا لهأ نأل مريغ وأ تيب لهأ اوناك كلذ ىف ءاوسو نمثب اهوكلم اذإو

 نم روزجلا ىزحتاك لضفلاب نوعوطتم مو مبنع تأزجأ ةعبس نم لقأ اوناك اذإو ةعبس نم انك نع :ىرج لي

 | 5 اللا اذه لعاساق منغلا نم ةعبس املدِع ناك ةندبلا دجوت مل اذإو ةاشلا نع اهلضفب اعوطتم نوكيو ةاش هتمزل

 ١١ 51 لع/نيمأأ وهو اهولك اب نأ: سانللاو نيمأ وهف حببذلا دنع ىلاعت هللا ىمس دق هنأ معز اذإو «ةرقبلا كلذكو

 مرحأالو ىنارصنلا هحبذ ىلوي نأ هل بحأ الف سم ىلع ابجاو ناك حيبذ لكو ( قفا لال ) ةالصلاو ناعإإلا اذه

 ةأرااو ىارصنلا هذي نأ سا الف تجاوب نشل حنذ لكو نس هتحب دف هع هل لد اذإ هنآل هحذ نإ هيلع كلذ

 ها . ررحو « رظناو خسنلا ىف اذكه خلا لاق اماف : هلوق )١(

 حاسنلا نم 32 ام ل باوجلا ل رظناو« خسنلا ق ا نمش اهوكسل» اذإو : هلوق 0(

 . ةحجحمد 7
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 ءاسنلا هل لح دقف اعيس ةورااو افصلا نيبو اعبستيبلاب فاط اذإف ةيبلتلا عطقي مث ةاصح لوأب ةبقعلا ةرمج ىمري تح

 فاط نإ هأزجأ ادرفم وأ انراق ناك اذإ هنأ ريغ تفصوام عنصيو هلاحب اهرحم مي نأ هيلعف ادرفم وأ انراق ناك نإو

 نإو ةورملاو افصلا ىلإ دوعي الو ءاسنلا هل لحن ةفرع دعب ادحاو اعبس تيبلاب فوطب نأ ةورملاو افصلا نيوو ىنم لبق

 راجلا ىمرا لستغي نأ هل بحأو اعبس ةورملاو افصلا نيبو اعبس تيبلا» فوط. نأ ةفرع دعب هيلعف ىنم لبق فطي مل

 ةالصلا الإ هل_عفت ضئاحلا نأل « هأزجأ ءوضو ريغ ىلع هلك جلا لمع لعفو لعفي مل نإو ةقلدزملاو ةفرعب فوقولاو

 سبح لو اهبجلو اهداحم قدصت هيلع تبجو ةاش حبذفرحنلا موي دعب ناك اذإف ارهاط الإ هلعفيال هنأل تيبلاب فاوطلاو

 ليالا نم ىلإ بحأ رابنااو اراهنو اليل اهلك ىنم مايأ ىف حبذيو نسحو لك أو اهنم قدصت ةلفان تناك نإو ائيش اهنم

 نم ءىث ىف نسمشلا لوزت قح اهيمري الو تايصح عسب نهنم ةدحاو لك ثالث ىهو اهلك ىنم مايأ راخلا ىَمَرَو

 نوفقي ساناا ىري ثيح ايندلا ةرمخا نع مدقتيو ةاصح لك عم ربكي نأ ىمر اذإ بحأو رحنلا موي دعب اهلك ىنم مايأ

 ىمرف أطخأ نإو ةبقعلا ةرمج دنع هلعفي الو ىطسولا 'ةرخخلا دنعب كلذ لعقيو'ةرقبلا ةروس ةءازق ردق ليظيو وعّذلف

 عضوم نم الإ ءاش ثيح نم راخلا ىصح ذخأيو تار. عب ىمري ىتح ةدحاو ةاصح ىبف ةدحاو ةرم ىف نيتاصحم

 نم رغصأ وهو فذخلا ىصح لثب ىمريو عضاوملا هذه نم دَحأَب نأ هل رك انت راجلا نم وأ دجسم وإ 0

 سمشلا تباغ نإو هل كلذف رحنلا مون دعب نيموي ىف لجعت نإو هلخ نأ لبق ىصحخلا رهطي نأ سابا لو ك0

 نأ هيلعف بيغي وأ ىسني نأب نايمر هيلع عبانت نإو لاوزلا دعب ثلاثلا موي نم راما ىمري تح ماقأ ىناثثا مويلا نم

 كم نع ليحرلا دارأو ردص اذإف دحاو فقوم ىف ةريثع عبرأب ىمري الو ايناث ايمر ىمرف داع هنم غرف اذإف ىمري

 ةأرماو لجرلاو هنع حبذت ةاشب ثعبفطي ملو جرخ نإف هلمعي لمت لك رخآ نوكي تيبلا هب عدوي اعبس تيبلاب فاط

 فقي نأ تيبلا عدو اذإ هل بحأو الع ىذلا فاوطلا تفاط اذإ عادو ريسغب ردصت اهنإف ضئاخلا الإ ءاوس اذه ىف

 ىلع ىتلمح كتمأ نباو كدبع نباو كدبع دبعلاو كتيب تيبلا نإ مهللا : لوقيف بابلاو نكرلا نيب وهو معلا ىف
 ىع تدضر تنك نإف ككسانم ءاضق لع ىتنعأ ىح كتف ىفاو كدازلب ىف ترش سلسل ا

 الو كب لدبتسم ريغ ىل تنذأ نإ فارصنا.ناوأ اذه ىراد كتنب نع ىأتت نأ لع نآلا ن الإو اضر ىنع ددزاف

 كتعاطىنقزراو ىلقتم نسحأو ىنيد ىف ةمصعلاو ىلدب ىف ةيفاعلاب ىنبحداف مهللا كتيب نع الو كنع بغار الو كتيب

 . ةأردأ ىلاعت هللا ءاش نإ داز اكو ( 35

 نمىنثلا هيزجبام لقأف ىحضن مو ابكرت بحأال ةنس اياحضلاىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالإؤ ) : لاق عسرلا انربخأ

 نأ تيبلا لهأ أزجأ ام ةبجاو اياحضلا نأ انمعز ولو اهدحو نأضلا نم الإ عذج ىزحي الو رقبلاو لبإلاو زعلا

 ه0 ىف ىجحض اذإ لخراا ناي نضرف ريغ تناك امل اهنكسلاو نورك ةعس لك نع قا داش ناز لك نك

 فارصنا اياحضلا تقوو (لاق ) اضرف كرتي مل هلهأ نم كلذ كرت نم ناكو لطعت ملو ةيحض مسا مث تعقو دق تناك

 (20نيتمكر هتالص ىضقي مث ةالصلا لحتام ردقف « هب ماءإال دلبب ىحضألا ناك وأ مامإلا أطبأ اذإف ةالصاا نم مامإلا

 هدعب ثدحأ اه ال ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تقو وه امإ تقولا نآل اهتقو نع ةالسلاب اطبأ نإ مامإلا ىلع نسيلو

 : نع د ى 96 حشللا ى 0 رام ا ا , ةحدصم هّشك . لمأتف « لمع ١ لع فرم « !غ ا ظفل لعمل ؛ ععسنلا ىف اككه لا ءامالا لع ل(



7 

 اا
 مرا بيطتي نأ سأب الو ( لاق ) اعقرب الو نيزافق ةمرحلا سبلت الو ( لاق ) اهببجو نع فشكو راملاب اهسأر

 اذإ نابيطتي كلذكو مارحإلا لبق بيطلا ناك نإ مارحإلا دعب هتخاار قبت امو رمجملاو حوضنلاو ةيلاغلاب ةمرحلاو
 جحلا ادرفأ اءاش نإو انرق اءاش نإف الهأ اذإف مارحإلا لبق امهروعش نم اذخأ اذإو ( لاق ) ةبقعلا ةرج ايمر

 اهادحم مل نإف ةاش اححذي نأ امهأزجأ انرق وأ اعتمت اذإو ( لاق ) ىلإ بحأ عتمتااو جحلا ىلإ ةرمعلاب اعتع اءاش نإو

 ىنمدعب ةثالث اماصو ىنم مايأ اموصي مل اهاموصي ل نإف ةفرغ مود ىلإ جحلاب اله نأ نيب امف مايأ ةثالث اماص

 نإو ةيلا امهم ا امر أ دارأ امهنأو 0 1 محل راتخأو كلذ دعب ةعيسو 00 وأ 3-5

/ 

 : سا الق هايس

 ةكييلتلا

 ىلعىلص ةيبلتلا نم غرف اذإف«كل كيررمشال كالملاو كل ةمعنااو دنا نإ «كيبل كل كي رش ال كيبل « كيبل مهللا كيبل

 055100 رو هللا ل ركو الا هطخس نم دافتساو ةنحلاو هاضر ىلإعت هللا .لاسو لو هيلع هللا :ىلص ىلا

 قافرلا مإطضا دنعو سمشلا بيغم عمو رجفاا عمو تاولصاا فلخ اههحتسأو ةأرملا اهب تفاح و هحدفي مل ام هتوص

 نأ سأب الو اضئاح ةأرملا ىلتو ؛ ءوضو ريغىلعو ءودو ىلعىلد نأ سأب الو اهبحأ لاخ لك ىفو داعصإلاو طويملاو

 اهلخد اذإف ةكم لو>دل لسغلا هل ب>أو هرعش عطقي الثل هسأر كلدب الو خسولا نه هدسج كلديو لجرلا لستغي

 ًافيرشت تيبلا اذه دز مهللا » لوقي نأ تيباا ىأر اذإ هل بحأو ( لاق ) تيبلاب فوطي ىتح جرح ال نأ هل تيبحأ

 نكرر ملتسل لاك اربو اع ركستو امظعتو آ افب يشن هرمتعا وأ هجح نمت همظعو هفرش نم دزو اع نك (طقو

 فاوطأ ةثالث لورهم مث مش هك زربي ىح نعألا هدككم 3 نم هءادر لحدي نأ وهو هوث عبطضيو دوسألا :

 ربكو ىغم اريثك ماحزلا نكن إف امهريغ متسإ الو رجحلاو ىناملا نكرلا ملتسيو ةعبرأ ىثكو رجحلا ىلإ رجحلا نم

 لا [فو هك ةردالا ىفو ةسح ايندلا ىف انج[ ان رز ) فاوطلا قادماك ريك ١ نوكي نأ تحأو ( لاق ) وتس مو

 هللاوهلق»و « نورفاكلا اهعأ ايلق»و نآرقلا مأب امبمف أرق نيتعكر رسبت اح وأ ماقمللا فلخىلص غرف اذإف « رانلا

 هلإ ال لوقيو » اثالث ربكي مث تيبلا هنع ىراوتي ال ًادوعص افص'ا ىلع دعصي مث هأزجأ نآرقلا مأ عم هب أرق هو ( دحأ

 كو هلآ الإ هلإ ال ريدق ءىش لك ىلع وهو ربخلا هدي تيعو 0 دجلا هلو كللا هل ؛« هل كن رش ال هدحو للا الإ

 رمأ ىف وعدي مث « نورفاكلا هركولو نيدلا هل نيصلخم هللا الإ هلإ ال هدحو بازحألا مزهو هدبع رمصنو هدعو قدص

 ليملا نود ناك اذإف « افصاا نع طبهم مث تارم ثالث لوقي ىتح همالك فاعضأ نيب مالكلا اذه ديعيو ايندلاو ندلا

 مث سابعلا زادو دحسملا ءانفب نياباقتما نياملا ىذاحب ىتح ادع عرذأ ةتس نم وحنب دجسملا ن كل ىلا لا

 قح هأزجأ اهملع هب اعدامو افصلا ىلع عنصام لثم اهملع عنصي مث * هل ادب نإ تيبلا هل ودب ىتح هدهج ةورملا ىلع

 هجوتلا دارأ اذإف الالح ماقأو هرعش نه ذخأ اعتمتم ناك نإو ؛ ةورملاب متو افصلاب اذ كساب تطالع

 ىلصف ىنم ىتأأ مث دجسملا نم اهجوتم جحلاب لهأ مث عادولل' اعبس تيبلاب فاطف ربظلا لبق ةيورتلا موي هجوت ىنه ىلإ

 رصعلاو رهظلا ده نأ هلراتخأو ءاش ثيح لزنف ةفرعىلإ اهنم ادغ مث حبصلاو ءاشعلاو برغلاو رصغلاو ربظلا اهب

 برغملا اه ىلصيف ةفلدزملا ىنأي ىتح هتنيه ىلع راسو عفد سمشلا تباغاذإف دهنحمو ءوعديو هنم ابيرق فقيو مامإلا عم
 تايصح عبسةدحاوةرجج ىصحذخأ,وانيب |رافسإ رفسأ اذإ سمشلا عاطت نأ لبق عفديووعدي مث ف ةيف ودغي محبا وءاشعلاو
 ىليو ءاسنلا الإ حلا هيلعمرحام هلل>دق مث :هأزجأ ىمر ثيح نمو «ليسملا نطب نم ىمري و« نيب اهد> وةقعلا ةرمج مرق
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 هردغو ا راصحإلا

 سابع نبا نع ٠ 7 سابع نبا نع هنأ نع سواط نبا نع نا.فس انريخأ : هللا هر ( قف 207 الا

 تهدي ىذلاو : قفا كاز الاف / » نال هلأ بهذ ) امهدحأ دازو « ودعلا رصح الإ رصح ال » : لاق هنأ

 نم لحب الق »2 صر م وأ ددع طع 0 سلحا نم 3 ودعلا ردح هحاص هنم لح لحو نع هللا 5 ىذلا يكمل نأ كل

 ىدهم ثعبيو هلعفي نأ مرا ىف ىدتفيو , ىدتفاو هلع ىذأ ةيدنت وأ ةيدق هف هلع ء ءاود لإ جاتحا نإو ء هفاركأا

 عجريو لو « هيلع تقو الف ارمتعم ناك نإف «ىعسلاو فاوطلاب هءارحإ نهلحف ىض» ىغملا قاطأ ىف : مرحلا ىلإ

 امو لاق 59 هيلعو » ةورااو افصأا نيب ىعس و تينلاب فاط « كارد ُ نإو , كاذف « جحلا َِك ندا احاح 0 نإو

 ةعاس لقعي م 0 هلع ىمعم الإ ةفرع لحدي م 1 نمف ) ىف 3 3 اانا 1 ا ضل نم اذكهو » ىدملا ند رستسا

 مف لقعي ال وهو مرحأ نإو 3 فب مد لمعي 2 وهو هب فيط نإو ؛ جحلا هتاف دقف « ةقرعب وهو نيع ةفرطاالو

 . هرضي مل « كلذ نيب ل : مر وهو ةعاس مارحالا دعب لقع وأ « ةعاس ةفرع 0 اذإو 2 مرح

 نأ الإ ةالصلا ىف الو فاوطلا ىف هنع ىزخحم الو ؛ تقولا كرتل مد هيلعف « تقولا زواحي ىتح لقعي مل نإ هنأ الإ

 2 اهرثك نم اهليلق ةيرج ةفرعو 6 كا هلياق » هبزحم الل كا اذه نأل 0 هلك اده َق القاع نركل

 ٠ مارحإلا كلذكو

 ريغصلا جحلا رصتخ

 ىلع كلس نمو « ةفياحلا ىذ نم لهأ ةنيدملا ىلع كلس نم (ىفإ:_ةلللاو ) : لاق ناملس نب عيرلا انربخأ

 نودنم ل لب نأ سب الو 2 ةفحملا ىذاح اذ دِإ كل لكشف ريغ وأ ارحب كالص ٠ نمو« ه0 له اهأ ؛ لحال

 نيك اسملا ىلع اهب قدصتي ةاش ىهو ءامد قارهأ عجري مل نإو « هتاقم ىلإ عجر زواج نإو « هدلب ىلإ كلذ

 امجرافظأو امهر وعش نم اذحابو مارحالل الستخ نأ اءاسفن وأ اضتاح تناك اذإ ةأرلإو لجرأل كو ( لاق )

 الهأو .العفي مل نإو « ةلفان وأ ةبوتكم « ةالصاا فلخ اله نأ بحأو : ( لاق ) اهأزجأ اضوتو العفي مل نإف « هلبق

 ةأردالو » نيليسغ وأ نب ديدح نيضيبأ نيب وت سلب نأ لحرال بحأو 5 ) لاق ) امهملع ساب الق 3 ءوضو ربغ ىلع

 لجرلا سليو « بيط وأ سنو فأ نارفعزب اغويصم نكي 5 ام « اسل مف امملع أ الو ؛ كلذك ابانث سلت نأ

 نيلعن دب ال نأو « ليوارس سبلف ارازإ دحمب ال نأ الإ « ءادرلا حرطي اك هحرطي افيظن ايوث وأ « ءادرااو رازإلا
 وأ هقتك لع كلذ حري نأ الإ « ةمامع الو اطخم ايوث سلب الو . نيبعكلا نم ل امهعطقيو نيفخ سليف ِِع .٠ ء - : 5 . 1 . - 1 4

 لكو ٠ راخلاو صيمقلاو نيفخلاو ليوارسلا ةأرملا سلتو 0 هسأر ىطغي الو هبجو ىطغ. نأ هلو 0 احرط هرهظ

 « اهبجو رتست .نأ ديرت نأ الإ اهسأر رمحم و « اهبحو رمحم الو « بيط هف ابوث الإ ةمرحم ريغ هسلت تناك م

 امهريغو ةسرتككلا و (12ةمقلا ىف ةمرخلاو مرح لظعس و افاحتم اهبهبجو ىلع بوثلا لدست 5 » راخلا قاحتو

 ناك انط تارقن لو ردصواءاك لسع عرشلا تان اذ[ ( لاق ) اهريغ ناسرليو ابيف امرحأ ىتلا امهءايث نالدببو

 اف راو تصقو ردسو ءاع تلساغ ةمرح لا تتام اذإو ( لاق ) هسأر رمح ملو هبجو رمحو ص.قي ملو هببو' ىف

 وهو « روبشملا ىنملا الإ ةغللا بتك ىف ظفالا اذمل دن مو . خسنلا عيمج ىف اذكه ةسينكلاو : هلوق (1)

 .؛ هححتمم هتك زرقا اذهل كلطانم ضارظر



 جملا 0

 تيبلاب فاوطلا لثكي نأ ىلإ لب نأ نيب امف هلهأ باصأ مث ةر.عب لجرلا لهأ اذإ ( قفانلالاث )

 ةرج ىمر نأ نيبو هنيب مف هلهأ باصأ مش ةرهمو حب وأ حج لحرلا لهأ اذإو دسفم وهف ةورملاو افصاا نيبو

 بجوي ىذلا جحلا دسفي ىذلاو دسف» وهف ةفرع دعب ةبقعاا ةرج مري مل نإو تيبلاب فوطيو تايصح عبسب ةبقعلا

 هلعف امو ءىث الف قفادلا ءاملا,ءاج نإو ذذلت الو ثبع نه كلذ ريغ ءىش جملا دسفيال ةفشحلا بيغي نأ نم دحلا

 هدسفب مل ول هيف ىضع ناك ا ا فا جلا لجر دسفأ اذإو هريغ وأ ديص نك ىبهن ام جاحلا

 ةندب هنع تأزجأ مارح وهو الالح هتأرما تناك ول كلذكو اعم امبنع ىزحت ةندب ىدهأو جح لباق ناك اذإف

 راثآلا نأو لعافلا هنأ لبق نم لباق نه اهجحمو ةندب هيلع تناك الالح وه ناكو أمارح ىه تناك ول كل

 *ىطو ولو ةرم هدسفأ دق هنأ لبق نم ادحاو ناك ارارم ءىطو ولو امهلك نع ىزحم ةدحاو ةندب تءاج امإ

 | لك نيد نأ ةلعو ٠ نملع دسفأ دقف تامر نك نإ نينأ الإ ةرم هدسفأ هنأ لبق نن..اذخاو ناك ءاَسن

 نود هتأرما نم هب ذذلت امو ىرخألا مارحإ ريغ نهنم ةدحاو لك مار>إ نآل ةندن نهنم ةدحاو 17 طرف مث

 اعبس حبذ ةرقب دب مل نإو ةرقب حبذ ةندب دسفملا دحي مل اذإو هيف هيزحم ةاشف ايندلا رمأ نه ءىش نم تفصو ام

 ملا ناك« نإ معطأ مث اماعط مهاردلاو 0 مهارد هل ةندباا تهوق هلك اذه نع ارمعم نأك اذإو منغلا نم

 اذكه هيف عنص ريح صن هسفن هيف نأ ُ ام هب ارداف هلع لحوام 0 اذكهو و كا نع ماص ماعطلا نع

 هةر اش تح عرلا نوكيو ىنمو ةكمم الإ ىدهملا الو ماعطلا نوكي الو هيف ءاج ام ىلع وهف ربخ صن هبف ءاج امو

 . همايص ىف مرحلا لهأل ةعفنمال

 تلزت « ىدحلا نم رسسيتسا ام مترمدحأ نإف » : لاف ىلاعتو كرابت هللا هركذ ىذلا راصحإلا ( قفا لالا )

 )ملا ىف رخ : لف دقو , لكلا ف مالسلاو ةالصلا هلع رخو : وذه مسو هيلع هللا ىلص ىننلا رصحأو ةيبيدحلا موب

 ىدحلاو مارحلا دجسملا نع ؟ودصو » لوقي لجو زع هللا نأل « مرحلا ىف اهضعبو ؛ لحلا ىف رحم هنأ ىلإ انيهذ امنإو

 ْ لحنا لهأ دنع هلح هلك مارلاو « هلحم غلب نأ افوكعم

 اذكهو « اهبجحبف مالسإلا ةجح هحح نوكي نأ الإ « هيلع ءاضق الو ٠ لحو ةاش حبذ  مرحأ دقو « رفاك وأ دسم
 »2 لئاح ودعب « ادعي وأ ناك اذ 0 لجرلا رصحأ اميحف :

 7 | ظاوز نذإ رش مرخ هأرملا كلذكاو ؛ هدس نذإ رثخ مرج دعلا اذكهو ؛ هريغ وأ نجس.ىف هشيح نإ ناطلسلا

 نا ءاحر رصحأ ىذلا ىنأت ولو : هيلع ىلوملا ىلع ىلولل الو 0 دلولا ىلع دلاولل اذه سلو امههاسحم نأ مل نأل

 لعفي لد نإو « امارحإ ددج ول ىلإ بحأف « ىل> مث لح اذإو « لح ىلخم ال هنأ ىأر اذإف ؛ ىلإ بحأ ناك« ىلي

 , ماص ولف « ءارقفلل احن ذي ةاش دحم مل أذإو . ةدوعلا هلعلعجأ مل  ءاضق ريغب لح نأ هإتنذأ اذإ ىنآل « هيلع ءىثث الف

 ىذأ هباصأ ىتمو ؛ ءىث هيلع نوكي ال نأ توجر « لحو لعفي مل نإو ؛ ىلإ بحأ ناك « لحم نأ لبق ةاشلا لدع
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 . مرحخلا هيده غلبي نأ الإ هيزحم ال كلذ ٠ مرحلا يلع ردق نم



0-2 

 ىتح هكرت ولف هنارق وأ هتعتا نراقلا وأ هعم ىدمللا عتمتملا قاس اذإو هلحم غلبي نأ لبق بطع نيح ايده نوكي نأ
 نادبألا يف ضرف نيضرف سانلا ىلع نأ لبق نم هنع ًازخأ مرحلا ىف هرحتف مدق نِإو ىلإ بحأ ناكر دنلا موي هرحند

 ؟درفم هقاس نإ اذكهو ضرفلا هن امت ائيش. ناك .اذإ تقولا لبق نوكيف كاومألا ىف ضرْفو تقولا دعب الإ نوكيا

 12 قلخ نأبلق ةؤرملاو افصلا عب .قعشو تيبلاي فوطنام دي ءرخس نآس كاس 1( ادار هي

 أ لبقو ةبقعلا ةرج ىمري نأ دعب ىنعي 2١2هرحني نأ جحلا ىف رايتخالاو هأزجأ ةكم جاجف نه هرحخ ثيحو ةورملا

 أاطخأف نابحاو نايده امبملع ناك نيلجر نأ ولو هأزحأ مركلا نيك اسم ءاطعأ اذإ دكم وأ ىم نم هر اًمِحو قلك

 دحاو لك عجرو هسفن ىده امبنم دحاو ل لك هب قدصتإ نأ ل اق هكر دأ مث 5 هحن لف هيحاص ىدهم امهنم دحاو نك

 ولو هبحاصل اههتم دساولك نمضا+لكت اقالصتو اجهاع أزحأو نب روحنمو ناح نيردأ ناناماةمقب هحاص لع ١

 لدلا امهنم دحاو-لك ىلع ناكاو انح ىدحلا ةحبق هيحاشل اههنم, دجاو لك نمض « هقدصت تاف 2-2

 الحر نأ ولو ايده هلدبب ىتح داز ايده هيده نمث دحب 5 نإو هيده 1 عيمجل الإ امينه دحاو لد 1 بحأأ الو

 هلدسإ نأ هيلع ناك 0 قدح هنيبو نيك اسملا نيب لحب و ةيحاش هر وأ مملإ هعئد نيك ككل عنق هيده رخ

 هلع ناك نم:نأ الإ رح الف سمشلا تباغ اذإف اهءايأ رخآ نم: سدشلا بيغت ىح اهلك ىنم مايأو .رحنلا مون ركلاو

 ءىطخم الث ليللا حبذ هرك أ امعإو راهنلاو لبللا ىف حبذيو ءءاضق مرحلا نيك اسم هاطعأو هرحن بجاو ىده

 ءاوسف نيرضاح نيك اسم دجوو حبذلا باصأ اذإ امأف نورضاح نيك اسم دجويال وأ حبذلا ىف لجر

 امايق لبإلا رحنيو . سان عضوم ريغ ىف هايإ هحيذ ناك نإو « هأزجأ مرحلا نيك اسم هغابأ مث هذ مرحلا ىأ ىفو

 رقبلا حبذيو لبإلا رحنيو هنع تأزجأ ةعجطض» وأ ةكراب اهرخآ نإو اهم اوق ىدحإ لقع بحأ نإف ةلوقعد ريغ

 لجر وأ ةأرءا نه حبذلا قاطأ نمو هنع تأزجأو كلذ هل تهرك لبإلا حبذ وأ منغلاو رقبلا 02 منغااو

 لعف نإف ىارصن وأ ىدوه ةكبسنلا حبذي نأ هرك 1في الإ !هتاك 3 تلح نى. اذكه و, ةكشسلا حبذي نأ أزجأ

 ةرفغملا مدلا حوفس دنع ىجري هنإف حبذلا رض وأ اهحاص ةكسنلا حبذي نأ ىلإ بحأو : هبحاص ىلع ةداعإ الف

 هدب هرمأ ىذلا نالف نع لبقت وأ ىف لفت ملا لاق إو هع ارك ككسدلا 0ع هلا 0 ادإ (قنانشلالا

 لك أي نأ ةرمآ اهنإو سأب الف لعفي مل نإو : اه وأ ضيفه نأ لثق هتحييذ دك نم لك أب نأ تحلأو ؛ لنا داق

 ك0 لك 1 الف هسح هل سيل ناسنإ ىلع اب>او ةلضصأ ناك لكشف عوطت و بجاو نايدد ىدهلاو عوطتلا ن٠

 ةمدق قدصت بجاولا ىدحلا ند لك أنإو . ةعتللاو روذنلاو دصلا ءاز>و بيطلاو داسفاا ىده لثه كلذو اًئيش

 قدصتو رخداو ىدهأو معطأو هنم لك أ اعوطت ايادحلاو اياحض'ا لثم اعوطت هلصأ ناك ٠١ لكو هنم لك أ ام

 ناك انراق هرعشب ملو هيده دلقي ل نإو ثلثب قدصتيو..اثلث ىدهيو انلث.الإ سدح الو لك اال نأ لإ 0ك

 نييمدألا ىلع علا اعإ لع ىدشأ لع سل هلال ةناكم هدب مث كو «ىم» ن٠ ايده ىرتشي نأ ك1 هريغ وأ

 ةندب ىف نوعتمتملا ةعبساا كرتشي نأ سأب الو لجو زع هلا ىلإ هب نوبرقتي مهاوهأ نه لام اذه اهنإو ممل كسنلاو

 هتصح مهنم دحاو 0 جد رخو نبيرصحم وأ هاش مهنم دحاو 07 ىلع ت.>و ةعبس اوناك ول تا ةرقب وأ

 ةيبيدحلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انرحم :لاق رباج نع رييزلا ىنأن ع كلام انربخأ ( قفا:ةلالاو ) اهنع ن*

 . ةعبس نع ةرقيلاو ةعبس نع ةندنلا

 )١( رظناف 08 6060 رلا ةرانع نم اهدعب امو ةيانعلا 0 لعلو خسنلا ع م قمح : : هلوق 5

  (0رر>و . رظناو )» هقدصو تام » أمن ععب ىو ؛ تنل سل و نك هقدصت تاف 2

)١ 0 



 كاوا
 الاف ما غلب نإو عوجرلاب هترمأ  ةالصلا هيفرصقت ٠١ نوذ بيرقلاو -ابيرق ناكنإف تيبلا عدوي نألبق

 انربخأ هقيرمم مد كلذ نه هأزجأو هجحل ًادسفم كلذ نكي ملو ًاعيس# ناك كلذ دمع هنأ واف ةكك هنع قاربهم مدن ثعب

 اك ناسانلا 21 ١ لاف شاع نبأ نع سواط نع كاوا ناملس نع نايفس ان :ريخأ لاقىعفاشلا انربخأ لاق عبرا

 ىبن مث هيلع بحاولا فاوطلا تيبلاب لجر فاط ولو ( لاق ) ضئاحلا ةأرمال صخر هنأ الإ تيبلاب مثدبع رخآ

 عضوم ىلك ىف حلصي لمع لكيىف لوقتن اذكهو « ةداعإ هيلع نكي مل ةورااو افدلا نيب ىعتس ىّتح ةبجاولا 0

 . مرح وأ لح نم امهرك ذ ثيح فاوطلا ىتمكر ىلصي نأ هيلع ناكو عضوه لكى ةالصلاو

 ا

 ناضلاو سيماو+لاو رمملاو ليلا 0 بارعلاو تحنلا ءاوسو «مغلاو رهملاو كان ىدشلا ) ىف 5 7 االاؤ 0

 تنل ىده همز وأ ع م ل ندو انيك وأ ناك اريغص ىلا ىذلا : ىلا هد 1 اًءيش ىمسف اي انده رذت ندأف كح ءلاو

 ىزحو الا < نلا هب زو ادعاصق تك لل زعملا الو رقما | الاقل ابالا ند هنز 2 الف هلدع نوكف دببص ند ءازحب

 نم اعضوم لجرلا ىمس نأ الإ هنود ىدولل لحم ال مرحلا هيف هيلع بجنب ىدلا 0 عدجلا هدحو 1 0

 ' راتتخالاو (لاق) كلذ ريغ ىفال مرحلا ىفالإ ىدهالو رصحأ ثيح رحنف ودعي لجر رصحن وأ ايده هيف رحنبف ض رآلا

 ”00 2 نأ ىدملإ ىف راغشإلاو . نعألا قشلا ىف هرعشن مث نيلعن هدلقي مث ةلبقلا لقتسم هيحاص هكرتي نأ ىدهلا ىف

 بردو عاقرلا داقيو معلا رعشلا الو ءاوس كلذ ىف ليالاو رقملاو ىو ىح رقلا مانس وأ ريع | مانس ىف ىف ةدب دخل

 ! 'مارحالا ديري ال وهو رعشأو دلق نإو هيلع ءىش الف راعشإلاو ديلقتلا كرت نإو هناكه ىدملا بحاص مر مث برقلا

 هل حداف ريغ ابوكر هكر هيلإ رطضا اذإو ةرورمض ن.ءالإ هبكري نأ هل سيلف ىدحلا قاس اذإو (لاق) !هرحم نوكي الف

 ' 1 اهعت, مل نإو هقاس ابلصف ابعبت نإف تجعتتف ىتأ ىدحلا ناك اذإو,هيده ىلع رطضااو ىعملا لجرلا لمح نأ هلو

 لمح نإو اهليصف لمحم نأ هلو ادحأ قس نأ هل سيل كلددلاو ايلاصت ىرادم دا اهيل نم ترش نأ هلا سلو اهلع

 | ىذلا نمللا ةمق مرغ اهمليصت كين اه امنبل ند برش هكا كك اهصقت او ةمق مرغ افدعأف ةرورسد 0 ند اهماع

 ' لح اهددالوااهمف عجري نأ هل سيلف ءىده هذهلاقف مالك, امببجو وأ تيبااىلإ امبجوو اهرعشأو اهدلقءزإو ء« برش

 ىلإ ىدملا ىف رظنأ امإو اهوثرب نأ هتثرول نكي م تامول كك 1 از ريغ وأ 1 0ك امنه رمشب الو

 : علب اذإ هرضل, مل اذ الإ ىلع افاو 4 0 الل ام وأ عع وأ روع كلذ كعب هباصأ 2 ايفاو ناك نإف 0 كو مون

 الو هسا لا هل 0 1و هنع زب ١ رحاب نأ لبق افاو ريدي ىح حد 2 فاوب سبل تبحو موي ناك إو 2 تكنلا

 ' ىده نايده ىدحلاو فاو الإ هيف هنع ىزحي الف ابجاو هلصأ نوكي وأ هرحن عم هلادبإب عوطتي نأالإ هلدبي نأ هيلع

 م هئدؤص اهم برضي مش همد ف هتدالق سوبا نأ هل تحل هردف هتاكذ كردأف بطعف هقاس اذإ كلذ عوطت هلصأ

 ' ةدحاوف هلعلدب الف 00 كارد يف بطع نإ[ للك للك هك رت 1 هرضحم مل نإف هن 0 هنيب و ساناا نيب ىلع

 و هع معطأ نإو هلدب هيلعف هعاب وأ ءاينغأ همعطأ وأ هلك اذ داك ذاوأ هك دب نأ. كرف:هتاك ذ كردأ نإف نيلالا ن

 3 .ءابنغألا معطأ اهو 0 | 0 ةميق مرع هنم قب 5 نيبو سانلا نحب ىل>و هضم 0 ا وأ 3-5 008 هذعو ءاذع ١

 ءاشاو هيحاص هب عن مرخلا نود تطع اذإ كلذف تحاو ىدهو « كلذ ريغ هيزحخال مرخلا 0 اسهىلع هب قدصتف

 ١ ند 0 لق هنآل هلدب هيلع ناك نا | ىلع هعطوم ف أ 4ب قدصتوو ولو لاح لك هلدب هيلعو كاسمإ و ةصو و عس

 ١ "5 هةححصو 0 رهاظوه امك نيتعكرلا نم ةدافتسملا ةالصلل فصو قف سلا ع عبق ف 0ك 1 وك ( ١)



 لك أيمثرصقي وأ قلح مث هدب اة[ رحنف ذك نادم ب ناكف ةرخلاى مر اذإ ل احرال بحأو ( قنات علالاف )

 7 الفرحنلا مو م لمعي 3 كن ليش يك مدق وأ حبدب نأل ققلح وأ ىمرب أل 5 حبذ نإف ضيفي , م هبده مل نه

 فقو لاق ورمعنب هللا 6 نع هللا دنع نب ةحاط نب ىسع نع باهش نبا نعوسم انربخأ ( قفا: :لالاؤ ) ةيدق الو

 لاقفحب ذأ ن أل بقت قتاحف رعشأل هللا لوسراد لاقفلجر ءاجف هنول أس سانلل تع عادولا ةجحىف وسو هيلع هللا ىلص هللا وسر

 لوسرلئس اف لاق «جرح الو مرا»لاقىمرأ نألبق ترحتف رعشأ مل هللا لوسرا»ب لاقفلحر هءاد“ ( 2 الو حيذا»

 فاطفىمري نأ لبق ضافأ ولو ( قفا: لالا ) جرح الو لعفا لاق الإ رخأ الو مدق ءىش نعوسو هيلع هللا ىنص هللا

 ةيدف هيلع نكي ل كلذ دعب وأ ىنم مايأ ىضمت ىتح ةضافإلا رخأ ولو فاوطلا ةداعإ هلع نكي لو ىمرن نأ هيلع ناك

 نم ةبقعلا تسيلو ةبقع'ا نيب ام ىنمو ىنع الإ جاحلا ن د تا (قئاتم اال ) فاوطلا ىف لمعلل تقو الو

 ىم عم سلف لابخلان هدأ ا امال 1ع للقأ امف هلبجو كلذلبس ءاوسو ىنهن هرمسحم نطب س دلو ريس نطت ىلإ ى؟

 تاياقسلا نود بلطملا دبع نب سانعلا ةباقس ةباقسلا لهأو ليلا ءاعر الا ىم نع تيمملا كر ف دحأل ة ةصخحرالو

 مثو ع 2 3 8 ءلع اولمعتسا ن 2 ءاوسو ميسم اهملع مايقلا ىلو نا الإ تاباقسلا لهأ نم نحل اهمق ةصخحر الو

 نكت :اسو هيلع هللا لص لا نأ ر#© ندا نع عفان نع رمح نب هللا ديبع نع ميلس نب ىحن انربخأ ( قناتعلالا )

 ءاطع كةعدد نبا 0 كلا نب ينل انريخأ ( ىتفا 3 55 املا ) ىم 9 ىلايل هكع اوتيس دل ةمد لهأ را ةنافدلا لهال 1

 0 قدص تيمس نم ريغ ىنم نع تاب نب مو (قناتتلالاف ) متياقس لجأ نم ءاطع دازو هلثم

 ىنم نع هرخآ وأ هليل لوأ نم جرخم تأ نع هل كل ل ل1 ناك اذ ( لاق ) مدي ثالث ىفو نيمهردب

 لبقنم ةيدف هلع 0 مل ةكك هرثك أ هلل نوكي قح فاوظلا هلغشت ضافأق ضفي م الجر نأ ولو ( قفا:لالاف )

 كلذكو ىدتفا عوطت وه اكلم ناك ولو كولا كلذ ف المك نأ هل لاك هناك جحلا لمع نم هل امزال ناك هنأ

 تيس نأ هلعف ارفان اهنم حر لو ىنع لوألا رفنلا موب سمشلا هل تاغندو « هئيدح وأ دحأ ةرابزل وه اعإ ناكاول

 هيلع نكي مل ارئاز وأ ارام اهبلإ داع مب ارفان سحشلا بيغت نأ لبق اهنم جرخ ول هنكلو دغلا نم ىمريو ةليللا كلت

 نم ىمدي نأ تاب ول هيلع نكي ملو تاب نإ ءىث -

 ضافا نمو ضف. مل نم فاوط
 تيدلان فوط َىَح لح الق ةورااو افصلا 2 2 تنينلاب ةقورعل اق جحلل هفاوط مدق نب هو ( قفا *لالاؤ 0

 نأ 3 الق ىد م 6 سى مح فاول وطلا رب د ادرفم وأ ان راق ناك ءاوسو ةورماو امتصلا دوعب نأ هع سيلو اعس ١

 نراملا ىلع نأالإ اههرمأ 0 ءاوس د رفلاو نراقااو 0 ركع انراق 0 اوصوءةور رااو افدلا نيبو تينلات فوطي ا

 ات اباصأ ام امأف هترهع ةداعإ درفملا ىلعو هترمعو مالسإلا ةحح ىضق دق نراقلا نألو درفملا لع كلذ سيلو افد

 نوكف دحاو ءىش ىف لجرلا فلاخم ةأرلا نأالإ هاك اذه ىف ةأرااو لرلا ءاوسو ءاوس هيف امرف ةيدفلا هيف امهملع

 كا تناك نإ لع تفاط اذإ تدبلا عادو ةأرملا ىلع 0 6 0 ىم دعب فاط نإو تلا 6 نأ لل ىلع

 551 جم دعا تببلاب, فطن مل تناك اذإو تيبلا عدت ىح هتك لآ اهءنك 0 احرلا لثد ىبف ارهاط تناك نإو
 ل ا.( ى أ

 لجرلا رفت اذإو ( لاق) اواعف ول نسحو اهملع اوبستحم نأ اهئاقفر 000



0000 2 

 )» وكتشاوو اللا 5 خاسنلا ند انيرح انه لعلو «هوبعأ» دعب هلوق كلذكو ١ خسنلا ىف 0 اوميقيوأ(1)

 0 7 0 00 كك 3

  ةكأ ىلع اهنأل نيمي ىلسولا ل هنأ الإ ىطسولا ةرآذا دنع كلذ ل 6-1 ع و ةرقلا ة هروسص ردقب اعدو هللا ك1

60 

1 

 .. مايأ ىف هعنصيو ةبقعلا ةرج دنع كلذ عنصي الو ىصحلا هلاني نأ نع اعطقنم ليسا نطب ىف فقيو كلذ ريغ هنكع ال

 تملا اوعدبو اوردع نأ ردنا 0 ةرآلا ءاعرلا ىدهر اذإ نأ الإ ةيدقالو هيلع ةداعإالف كلذ كلر نإو اك

 موي كلذو رحنلا موي ن. دمنا دعب اوتأي مثرحنلا موي دعب نهدغلاىمرلا اوعديو اوهيقيو 210مملبإ ىف اوتيبيو «ىع»د
 7 لوألا ةرجلا ىلع اوداعأ ئءرلا اولك أ اذإ ىخ ليلا. ىف هؤيعأ ىذلا ىضاملا. مويلل اومريف اوثدتبف.لوألا رفتلا

 ' ىنعب اوماقأ وأ لبإلا ىلإ اوءجر نإو ىمرلا نم مملع ١ اوضق دقف ردصلا اودارأ نإف كلذ مهموي ىمر اوقناتساف
 ةيدفالو الي اهامر اراه راخخا نم هةر ىمار ىس 106 (لاق ( رخآلا رفنلا 00 وهو علا اوهر ردصلا نودبري >

 ”' آذإ ثالثلا ىمر وأ هين اذإ ةبقعلا ةرج ىمر ءاوسو ىتم مايأ رخآ ىف اهيمري ىتح راما ىمر ىن ول كلذكو هيلع
 "00 ارك أمأ ني مري مل تايصح ثالث هيلع ترةب دقو ىمرلا مايأ تضم نإو هيلع ءىثالف ىمرلا مايأ ىف كلذ ىمر

 كدا اذإو مدق ثالث هيلع تس نإو ناذق ناتاصح تيقب نإو دم هيلعف ةاصح هيلع تيب نإو مد هلعقىمرلا عج

 ” ا ةرثع عبرأب دحاو ماقه ىف ىهري نأ هيزحجنالو رخآلا ًادتباف داع مث هلك ىح اناوألا ىمرلا أذها تامر هلع

 ىف ةيدفلا تفصو م ىدتفا سمشلا بيغت نأ ىلإ ىمرلا نم هيلع ام عيمج لكي مف ىنم مايأ رخآ ىلإ كلذ رخأ نإف

 "قب دق هنأ ركذ مث لوألا رفنلا موي رفن ول كلذكو ( لاق ) سمشلا تباغ اذإ ىمر الو مد ادعاصف تايصح ثالث

 7 نع ىمريو عطقلا هلو جحلا عطق دق هنأل هيلع ءىش الو كلذ هرك أ ل ىمرف طاتحا ولو امد قارهأ ىمرلا هيلع

 لعفب 1 نإو ل الف لعف نإف ربكو هنع ىدهرب ىذلا 3 ف ضرما ىدرد لق دقو ىءدرأا عيطتساب الل ىذلا ضرما

 ادع رع ئمريو هلع ءىث الق لعفي م نإف هل كلذ تببحأ هنع ىمر ام ىمرف ىنم مايأ ىف حص نإف هلع ءىث الف

 ' نع ىمرو هسفن نع لجرلا ىمر اذإو هسفن نع ىمر ةلاذإ يمر نأ لس ناك نان يسرا عيطتس, ال ىذلا

 )2 صحا ناك اذإو ( لاق ) هيلع ةيدف الق كلذ كرت نإو ةاصح 0 ريكو هيكنم تحمام ضاس ىري قح

 راجلا در هأزحأ هب ىهرو لعفيب 5 نإو رازالاوأ دبلا سجحأا الع ةيساحج 8 00 نإ كلذكو اع تببحأ

 / كل عفري نأ ىمر اذإ بحأو نايمر هيلع كزاد» اذإ لعفُ 5 هريغ نع ىمرف داع مث هسفن نع ىمرلا لك أ هريغ

 ملسو هيع هلل ىلص ىنلا نأ رباح نع ريب زلا ىلأ نع ع نبا نع 0 انريخأ كلذ ارواح فذخلا ىصح رذقب

 ال0 نع ىمتاا ثرخلا, نب مهاربإ نب دمحم نع سيق نبا ديمح نع نايفس انريخأ فذخلا ىصح لثع رامجلا ىمر

 0 تادلوع وهو مهل زان» ىنع سانلا لزعي ملسو هيلع هللا ىلص تلا ىأر ذاعم نبا وأ ذاعم هل لاقي مت ىب نع هموق نه

 اًض 0 الوط ةلعألا نم رغصأ كلذ ردقو لدحرلا هن فدخام فذخلاو 0 9 قفا “الاف ( فذدخلا ىصح لع اومرا

 : ةداعإ هلع, سلو كلذ تهرك ربك أ وأ كلذ ن ”ارتصا ىكد نلت

 - 5 .:ررخحو « رظناف »2 اومتعا كالذك و ةقوف | اهدعبو ةلمبملا نعلاب

 كد رظناو « لصألا ىف اذنك خلا فذخام فذخلاو : هلوق ()



 ا

 دم نع ةئيبع نب نايفس انريخأو رباج نع رييزلا ىبأ نع جيرج نبا نع دلاخ نب مسم انربخأ ( قفانةلالاف )

 وهو حزف ىلع افقاو قيدصاا ركن انأ تحأر لاق ثريوحلا ع عوبد نإ نمح رلا دبع نب ديعس نعو ركل نبا

 انريخأ ( قتفا*_ةلللاف ) هنجحمب هريعب شرح امم هذخف تيأرف عفد مث «او>بصأ سانلا اهعأ اوحيصأ سانلا امأ» كوقي

 : لوقيو رسحم نطب ْق كر ناك نأ هبأ نع ةورع نبا ماشه نعام وأ نايفس وأ 0 ىنأ نبا ةعقثلا

 اهنيد ىراصنلا نيد افااك هد اهنيضو الق ودعت كيإ

 ىناا مدق ندف تك وقي سابع نبا تعمس لوقي ديزي ىبأنب هللا ديبع عمس هنأ نايفس انريخأ ) قناتثلالاف )

 . ىنم ىلإ ةفادزملا نم ىنعي « هلهأ ةفعض نه مسو هيلع هللا ىلص

 ىد لوخد

 لبقو سمشلا عولط لبق ىمري نأ هيلع سأب الو سمشلا علطت تح دحأ ىمري ال نأ بحأ ( قفانتلالا)

 ةورع نب ماشه نع ىدرواردلا دمحم نب ربزغلا دعو نم رلا دبع نب ةواذ اننا ليلا فص دن نفر اذإ 50

 ىمرت ىتح عمج نم ةضافإلا لجعت نأ اهردأف ةماس مأ ىلإ رحنلا موي ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راد لاق هبأ نع

 ةيلس ىفأ تنب تنكر نع هيأ نع ءاشه نع ةقثلا ان رحنا ةمار نأ تكا 010 حبصاا ةالص ىفاوتو را

 ةعاسب رجفلا لبق ةرجا تمر دقوالإ نوكيال اذهو ( ىف[: للان ) هلثم مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةماس مأ نع

 نيرخآلا نيمويلا فىشثميو ابك ار رفّتلا موي اهيمري كلذكو ابك ار اهيمريو اهدحو ةبقعلا ةرمحالإ رحناا موي ىمربالو

 هللا دبع نب ةمادق ىنربخأ لاق لبان نب نعأ ىتربخأ لاق ملاس نبا ذيعس انربخأ هلع ءىث الف بكر نإو : ىلإ بحأ

 سو هيلع هللا ىلع ىناا تيأر لاق ىبالكلا رامع نبا

 ىلإ بحأو ( قفا: ةلالاف ) كيلإ كيلإ لبق سيلو

 هح جرخم الثا دجسملا نم عضاوم ةثالث نم هه رك أ ىنأ الإ هأزجأ هذخأ ثحنم الك ىم مايأ ىف كلذكو هأرَحأ

 نق ةناأاو ليقتم ريغ ىدح هنآل ةرخا نم 32- و 0 عض وم لك هتساحنل ل ند ههرك 0000 دحسأ |

 7 5 رط الو برص سيل ءامهصلا هتقان ىلع ةنقعلا ةرد 3 :
 هن اح نمو ةفلدزم نم رحناا موي هر دحام ن أ

 رجح مسا هيلع عق عق ناك اه كرر راك الإ ىهرلا ىزحم الو ( لاق ) هأزجأ هلك اذه اهامر نإو ةرم هب ىمر

 نيطلاو رجالا ل لثم هنأ زال رجح مسا هيلع عقب الام 0 هأ: زحأ ناوصوأ ناذكوأ مارب رع كك ورم نم

 نك ناكو داعأ ادهم ىدت نع 0 ةراححلا 0 هلع عقبال م كلذ ربغو رراوهأاو حلملاو عدن وأ ناك ا>وبطم عومجم ا

 نفر را الو ءىش هلع نكي مل هجو ىا ٠ اهءاذحم وأ اهتحب 3 و ود نعارإتلا ىمر نمو مدي مل

 تايصح مس نم لقأب ءىش اهنم ىمري الو داعأ.لاوزلا لبق اهامر نمو .لاوزلا دعب الإل نحنلا مو 22

 ىلوألاىمرف داع تسب ىمر ةرمج ىأ:ردب ملو راخخلا ىدرف نورشعو ىدحإ ىصح هع« ناكوأ تد تسب: اهامر نإ

 عاق ةاصخب ىمر نإو عبس عبسب نيتنثالا ىم 00 امهر لك دهرا ىلع نوكي يك ف ١

 ريعلا وأ ناسنالا امضفنف تعقو نإو هنع كا 15 نم ىصحلا عضو» تاق 2- تنتسا مث المح وأ اناسنإ

 هدحاو ةاصحكا الإ نك 1 ةرم ل ناسنإ ىمراولو هنع زمن ل ىصللا فون تاشات

 ةاصخب ىمر نإو ىصحلا عضوه ىف هاصح عقوي قح ىمري نأ ىمرلا ىف هيلع ام لقأو تارم عبس ىمري نأ هيلعو

 ناكر مادو نصل 0 اضف لف أ معي قح هنع زحن ملو اهداعأ تعقو نأ ردب , ملف هنع تباغف

 اهاهر ثيح نهو ىداولا نطب نم ةبقعا ةرجح ىمريو هأزجأ امهاهر ثيح نمو اولع امهولعي ىلعسولاو ىلوألا

 ريكف فقو مث ىصحلا ند 0 ام هلانيال ىذلا عضوملا ىف هافق ىف اهلعجف اهنع مدقت ىل وألا ةرخأ نمر اذإو ,ءارجأ
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 تلاز اذإ رصعلاو ربظلا نيب هعمجم اعمجو مامإلا عم ةالصلا ادبشيف ةفرع 0 ايضمب مث ابغوزب لوأ كلذو

 م1 ت1 ل و ها تسلل امل ةءاارقلاب دعوي ربجيالو اطل تدبحأ ام:لثم مامألل نجأو ىمشلا
 مالكلا ففخو مالكلا ىف 2 ناذألا ف نذؤملا ذخأ سلج اذإ: لوألا ةبطخلا بطخيف ريزم لا ىلع سلجيف

 ربظلا نم ماهإلا لس اذإ نذؤملا ميقي مث ربظلا ىلصيف نذؤملا ميقيف ناذألا نم نذؤملا غارف ردقب لري ىتح 00

 عنصيو ليللا قح وعديف ةلبقلا 0 مث تارخصاا دنع مامإلا فقوه دنع فقوملاىلإ حوريف بكرب مث رصعاا ىلصيف

 «فقوم ةفرع لكو فقوملا اذه » لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل مأزجأ ةفرع نمسانلا فقو اميحو 00 كلذ
 ىوقتي هنأ لعب نأ الإ ةباد هعم تناك نإ بوكرلا ىلع مايقلل ىدنع لضف الو ابكارو امئاق فقيو فقوملا ىف ىليو

 ال31 ءاوسف لبح وأ لهس نم فقو اميحو ءىث هيلع نكي ملا سلجف لز' ولو موقف لرد نأ سأب الف فعشت الف

 ةليل نم رجفلا عولط ىلإ لاوزلا نيب امف عدب ملو فقيل نإو ابلخدي نأ جحال كرس نوكي قح ةفرع ىف, ةفكب أك

 هيلع دسفي مل ءاعدلا نع لغاشتوأ رحنا ولو ءاعدلل ذئموي غرفت ول ىلإ 0 هتاف دقف اذه كرد مل نق رحناا

 نيبو هنيب امف عجر ١ نآكلع نإك سدقلا تعم لفو لاوزاا دك ةقرغ نم جرخ ولو «ةيدف هيف هيلع ن نكي لو هجح

 بيغتام دعب اليل اهنم جرخ نإوءامد قيرهم نأ ةيدفلاو ةيدفلا هيلعف لعفي مل نإو هيلع ةيدق الف لعف نإف رجفلا عولط
 0 الو دجسملا سيلو دجسملا هيق ىذلا ةنرع ىداو زواجام ةفرعو هيلع ةيدف الف اراهن كلذ لبق فقو نكي ملو سمشاا

 '0 اذ ترواج اذإف نصليا قيرطو رماع نبا طئاوح ىلي ؛امت اهلك ,ةفرع ىلع 'ةلباقلا لابخلا ىلإ ةفرع نم ةنرع ىداو

 0١ عقدي الو لزتملا كرتو اهب رم نإ كلذكو هيلع ءىتث الفةءادللا ف « ىنعود رورملا لجرلا كرت نإو ةقرع نم سلق

 5 اميعم نيسو سمشلا تيغت َىَح ةفرع نم

 / ةفرع نم عفد نم لعفي ام باب

 آ نا إو [شام ا ار.هتتيه ىلع ريس نأ ةفرع نم عفد اذإ بحأو ىللاعت هللا هحر ( ىنانتلالاف )

 نيمزألا نيب كلسإ قل بحأو هيلع ةيدف الف ىذأ نإف ىذؤي نأ 1 و ةعركا أ 1 ُ ادحأ ذ ذؤي و هتنيه ند عرسأ

 نيتماقإب امهنيب عمجنف اًمهبلصيف ةفلدزملا ىتأب ىتح ءاشعااو برغلا ىلصي الو هيلع سأب الف بض قيرط كلس نإو

 ن٠ ىضفي نيح نم ةفلدزملاو ةفلدزملا نود امهالص ةفلدزملا ىنأي نأ لبق ليللا فصن هكردأ نإو ناذأ امبعه سيل

 |0000 رآإ كلتا نه كلاعتو كن نعام رشح نرقو رسم نزق ىلا, نأ ىلإ ةفلذزملا ند نامزألا سيلو ةفرع ىمزأم

 3 ةيدق الق ليللا فصن دعب لحر هنم جرح اذإف لزيم ةفلدزمو ةفلدزملا نم ا تاعشلاو رهاوظلاو لباوةا

 : ا للك ىح مقي ن نأ حو امم قدصتيو امحندي ةاش ةيدقلاو ىدتفا ةفلدزملا ىلإ دعب لف إ5 لمللا فصن لبق 2 نإو هلع

 ) ةارحأ لزنوأ 00 فقو امو عفا © نيحشلا علطت كيقو رفسإ َىَح خزتاو اعافقي 2 اهتقو لوأ"ىف حبصلا

 الري لف ةفلدزملا كرت نإو هيلع ةيدف الو هل كلذ تهرك كلذ دعب وأ سمشلا علطت نأ ىلإ ل نم رح اتلاف

 مث هيلع ةيدف الف تقولا اذه نم ةعاس ىف اهلخد نإو ىدتفا حبصلا ةالص ىلإ لوألا لبللا فصن نيب امف اهلخدي ملو

 لعفي مل نإف رحح ةيمر ردق رس نطب ىف كر نأ بحأو ةفرع نه ريسلا تفصو امك هتنيه ىلع ةفلدزما نم ريس

 نع جييرج نبا نع دلاخ نب ملسم انريخأو هيأ نع سواط نبا نع نايفس انريخأ ( قنا: ثلالاؤ ) هلع ءىثالف

 ةيلهاجلا لهأ 0 لاق سو هيلع هللا ىلىناا نأ ىنعملاىف اعمتجاو رخآلاىلع امهدحأ دازو ةمرخنب سيق دمحم

 0 ريش امك ويبث قرشأ : نولوقيو سمشلا علطت نأ دعب :ةفلدزملا نمو سمشلا بيغت نأ لبق ةفرع نم نوعفدب

 7 سسشلا بيغت نأ ىلإ ةفرع رخأو سمشلا علطت نأ ىكبق ةفلدزملا مدقت هي . هذه مدقو هذه ىلاعت للا رأت
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 ل
 ىلص هللا لوسر ىلإ رظنن نيسحلا ىبأ نبا راد شيرق نم -ةوسن عم تلختد : تلاق رادلا دبع ىبب ءاسن ىدحإ ةأزحن

 نإ لوقأل ىإ ىتح ىعسلا ةدش نم روديل 00 نإو .ىئعسإ هتيأرف ةورملاو افص'ا نيب ىعس وهو مسو هيلع هللا

 نع جير> نبا نع نايفس ان ريخأ (قناتغلالا ( « ىعسلا لع كن نإف اؤعسا) لوعي هتءعسو 0 ىرأال

 رهظي الو افص'ا لفسأ ىف ضوح ىف موقي هنع هللا ىضر نافع نب نامع ىأر نم ىزيَحأ لاق هنأ نع حب ىنأ نبا

 ةروهثملا بحأو نهنمه ىلع نيثعو ةورملاو افصلا نيبالو تدبلاب لمر ءاسنلا ىلع سلو ( قنا خلال ) هيلع

 ةأرملاو لح رلا فوظبو رتش ىف: تفاطاوأا اهو لع اهيوث تلادس نايذلاب تفاط نإو نال ىعسنو فرط نإ

 ةداعإ الف ةلع ربع نم نيل رمل ومحم افاط نإو ةلع نم نيل ومحم افوط طن نأ سل لو نا مام ورماو افصلا نيبو تيبلاب

 باهشنبا نع بند ىنأ نبانع حادقلا | لاش نب ديعس انربخأ لاق ىعفاشا انريخأ لاق عيبرأا انريخأ 0 ةيدق الآ امهماع

 هنجحعب نكرلا تسي هتلحار ىلع تيبلاب فاط مشو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ سابع نب هللا دبع نب هللا ديبع ©10نع تنم هللا ٠
 ةضافإلاب اورج نأ هباحصأ رمأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هيأ نع شسواط نبا نع نايفس انريخأ ( قفا: لالا ) 03

١ 

 . نجلا فرط لضيو : ل اق هنظأ هنححع نسا سا تينلاب فاطو اليل هثاسن ىف ضافأو

 ةلمحم لجرلا" فارسا لحرا

1١ 6 
 ء ىضقي نأ كلذب ىوني هلمحم ريبك وأ ىبص مرحي فاطف امرحم لجرلا ناك اذإو ( قفا كلالاف)

 1 ف وطب نأ هلعو ةداعالا هلعو لمان فاوطال وكلا فاوط فاوطلاف هسفن نع و هغاوط ريغصلاو
 -_و

 ةورأاو أقصلا دعب ءرملا لعفيام

 هرحني نأ ةورملاو افدلا نم غرف اذإ هل تيبحأ ىده هعم ناك نإف ارمتع» لجرلا ناك اذإ ( قاتلا ) '

 ةيدف الف هرحنب نأ لبق رصق وأ قلح نإو هأزجأ ةكم نم هرب محو ةوراا دنع هرحنيو رصقي وأ قلحم نأ لبق

 ىمري ىتح قلحب مف قاحلا نع كسمأ اجاحوأ انراق ناك نإو اعوطت وأ ابحاو ىدحلا ناك ءاوسو ىدهلا رحنيو هيلع

 ىسوملا رمأ اقول وأ هسأر ىلع رعشالو علصأ لجرلا ناك نإو ىلإ بحأ قلحلاو رصقيوأ قلم مث رحن'ا موي. ةرمجا

 الف لعفي ل نإو هلل اعيش هرعش نم عضي تح هيراشو هتيخل نم ذخأ ول ىلإ بحأو هسأر ىلع

 دحأ ناو د معيو ةلعأ ردق نهروعش نم ذخؤيو رعشلا قلح ءاسنلا ىلع سيلو ةبجالا ىف ال سأرلا ىف وه اعإ

 ذخأ اهنيكو لاجرلا نعو نوع أزجأ ادعاصف تارعش ثالث ناك ام سأرلا ىحاون نم ةيحان نم وأ كلذ نم لقأ

 هلع ممل لخبو رع هللا هنه اع وضروماءىث تاكو «٠ ذخأ مسا هيلع عقو اذإ أزجأ « اضرق وأ افتن وأ اهريغ وأ ةديدحم

 . ادعاصق تارعش ثالث كلذو رعش عامج مسا

 نراقلاو جاملا لعفيام

 نأ تسحأ ةبورتلا موي ناك اذإو تيبلاب, فاوطلا رثكي نأ ؛نراقلاو جاحال بحأو ( قانغلالا )

 ريم ىلع سمشلا ا اذإ اودغب ح - حلاو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو ربطلا ايلصب قح مم امقي مش «(ىم» ىلإ اجرح"

 « سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع»» اهضعب ىفو « خسنلا-ضغب ىف اذك ء سابع نب هللا دبع نب.هللإ ديبع (1)
 .٠ هةددجدجعصو ا رظناو



 : 0 ردق ف متسإ نأ ىلإ بحأو (لاق) هيلع ةداعإ الو ةيدف الف هكرت نإ مالتسالاو عابطضالا

 | كن لو ليقتا هتكمأا نإ هليو اهلبقيو هدب نجحلا متسيو هلبقي الو اهابقي مث هديب ىتاملا ملتسي ىتاملاو رجحلا الإ

 اابذو اروربم اجح هلعجا مهللا » هلمر ىف لوقي نأو ربكي نأ هب ىذاح اك بحأو حرحجب نأ ههجو الو هينيع ىلع

 ' مرك ألا زعألا تنأ كنإ ملعت امع فعاو محراو رفغا مهللا » ةعبرألا ةفاوطألا ف الودي و (![بركشم اهسبو | روق

 | ًارقفنيتمكر ماقلا فلخىبص هفاوط نم غرف اذإف «رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا ىفو ةنسح ايندلا ىف اننآ انبرد مهللا

 الإ دوعي مث نآرقلا مأ دعب امه ةدحاو لكو «دحأ هللا وهلقرب ىرخألا ىفو «نورفاكلا اهمأ اي لق»“ ىلوألا ىف

 . هيزجم الو هيلع ءىث الف ىناملا نكرلا مالتسا كرت نإو هأزجأ نآرقلا مأ عم أرق امو هأزجأ ىلص اميحو هماتسيف نكرلا

 يابن عبس لبق جرخ نإف ماتا عب عيش نه لفأ تيبلاب فاوطلا نم هئزجم الو ارهاط الإ ةالصلا الو تيبلاب فاوطلا

  ثيح نم ىنب ةالصال فاوطلا هيلع عطق نإو ةراهط ىلع لماك عبس دعب هيعس نوكي ىتح هيعس ىغلأ ةورملاو افصلا نيب

 'نإو هؤوضو ضقتنا نإ اذكهو 217 عطق ثيح نم ىنبف عجر مث ًاضوتف جرخ فعر وأ هؤوضو ضقتنا نإو هيلع عطق

 ىت> كشاا ىغلأو نيقلا ىلع ىنب ؟ اعبرأ وأ فاط اسمح ردي يف هفاوط ىف كش نإو فاوطلا فنااتسا كلذ لاواطت

 1215 1 وأ اان ايا افاط نك نأ نقتل

 3 افصلا ىلإ جورخلا

 'اتيبلا لبقتسي مثتيبلا هنم ىري عضومف هقوف رهظيو افصلا باب نه افصلا ىلإ جرخم نأ ىلإ بحأو(قفانتلالام )

 هدحو هللا الإ هلإالو انالوأو انادهامىلعُش دجلاو انادهامىبعربكأ هلا دجلا هلوربك للا ريكأ هللا رك أ هلا »لوي وريكف

 هدبع رصنو هدعو قدص هللا الإ هلال رق ىق كر وهو ريخلا هدب تيعو ىحن دجلا هلو كلملا هل هل كب رشال

 دوعإ مث ىليو وعدي مث « نورفاكلا هرك ولو نيدلا هل نيصاخم هايإ الإ دبعن الو هللا الإ هلإال هدحو بازحألا مزهو

 000 3ع لرد مث ايدوأ نيد. ىف هل ادب اع نيتريبكت لك نيب امف وعدو اثالث هلوقي ىح.لوقلا اذه لثم لوقف

 | دعحألا نيلملا ىذاحب ىح اذيدشاايعس ىعس عرذأ ةتس نه وحنب دجسملا نكر ىف قلعملا رضخألا ليملا نود ناك

 عحص ام اماع عض 2 هل ادب نإ تيبلا هل ودسإ ىح ةورملا ىلع 2 ىح ىشع م سايعلا رادو دحسللا ءاتفب ندللا

 نإو ايعس وأ ايشم امهنيب ام ىفوتسي نأ كلذ ىف هلع ٠١ لقأو ةورملاب متو افصلاب أدبي اعبس لك نح انصلا'لع
 ش إ بحأو هب هلع 3 ةيدق الو ةداعإ الآ الخف كارد دقف ىعسلا| ىف عس م ا عديم وربكي ملو امه دحا و ىلع الو امهءاع رهظي 1

 تم نإو هلعفت ضئاحلا نآل هرضي مل ءوضو ريغ ىلع وأ ابنج رهاط ريغ ناكنإو امهنيب ىعسلا ىف ارهاط نوكي نأ
 1 رصنا هووضو ضقتنا وأ فءر نإو عطق ثيح نم ىنبف عجز مث ىلصف لخد ةورملاو افصلا نيب ىعسي وهو ةالصلا

 ار دعم ناكف هدلب ءاج ىتح لجر هكرت ولو هريغ ىزحنال بجاو ةورملاو افصلا نيب ىعسلاو ىنبف عجر مث . طر

 حري ىتح ءاسنلا نم امارح ناك قلحو ةرغا ىمر دق اجاح ناك نإو عجري ىتح ءىث لكن م امارح ناك

 نأك اعارذ عباسلا نم كرت اإ ناك نإف اعبس هلئكي ملو ردص ولف لماك عبس الإ ةورملاو افصلا نيب ىزحم الو
0 

 ٌلسْؤلا نب هللا دبع انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيررلا انربخأ افاوط ءىدتبي ىح عجرو فطي ملول هنثه

 ىلأ تنب 9 ىنتربخأ تلاق ةبيش تنب ةبفص نع حاب ر:ىلأ نب ءاطع نع نص نب نمحرلا دبع نب رمع نع ىدباعلا

 رظناف« هّووصو صقتا نإو» هلق هلوق عم رركن وهو خسنلا قااذك هووضصو ضقتا نإ اذكهو : هلرق )0(

 )١( حتفف نوكسف مضب ةأزحنو « ةبيبح اهسا : سوماقلا يف « ةأزجم ىبأ تنب ٠ 4
7 

1 



 اك + كريس لا 8

 تلا منا صح

 ىنعم قفاوم اذهو ( لاق ) هل لكؤيام الإ ديصلا نم مرحلا ىدفيال : لاق ءاطع نع جيرج نبا نع سم انربخأ
 لغتلا ناك اذإ هنأ الإ نالمقااو ثيغاربلاو ةلاتكلاو ©«0 حلاو نائملاو نادرا مرخا لتشو:ةئشلاو نارك

 ريخ وهف هب د ل ءىدب هيف قدصتب نأ هرمآو هلتق هل هك ةطامإ هنآل هنع ىلفي نأ بحأ 5 هسأرفف

 نايفس انربخأ ( ىف ةلل]اف ) لالحلا نم هلتقو . هلتقو هحرط هدلج ىلع هلربظ اذإو « ابجاو نوكي نأ ريغ ق1

 ارعش لوطأ الجر رأ مل لجر هيلإ سلجف سابعنبا ىلإ تسلج لاق نارهمنب نوميم نع حن ىنأنإا نع ةنيبع نبا

 ةأرما تلبق ) لاق « هنم نينذألا نودام ىلع لّمتْسا )سابع نبأ لاقف « رعشلا اذه لعو تمرحإ و © ك0

 نع كلام انريخأ « ىغتبتال ةلاضاا كللت » لاق « اهتحرطف ةلُق تر » لاق « كوف انز » لاق .« قارما تل

 مرحم وهو ايعسلاب نيط ىف هل ريعب دوي باطخلا نب رمع ىأر هنأ ردها نإ ةكدر نع ردككسلا نب 8

 . ةماللاو دارقلا مرحلا لتقي نأ سأبال : سابع نبا لاق ( قفانةلالاف )

 رحبلا كدمص

 ىوتس اهو»ىل>و زع هللا لاقو «ةرايسللو مل اعاتم هماعطو رحبلا ديص مكللحأ 2ىلاعت هللالاق ( قفا “ب *لللاف )

 ناكام لكف ( قفا لالا ) «ايرط ام نولك ات لك نمو جاجأ حلم اذهو هبارشش غئاس تارف بذع اذه نارحبلا

 ةمرك 2 ١ ام هنآل 0 داصبب مرخلاو لحلاىف ناك ءاوسو 0 وهيل «هريغ وأ عاطل ءام وأ نك قءودص هق

 اذإ رلا ديص ند وهف هيف َضانأ لإ ىوأ اعف هرئاط 0 » هشيع 0 هيف شعب اكلت الإ هديص نذل ءىش

 2 بيصأ

 5 لوخد

 جرعيالو تيبلا ىلإ ىضمي مث اهفرطىف لستغي نأ ةكم لوخد دارأ اذإ لجرلل بحأ ىلاعت هللا هحر ( قفا قل الاف (

 افي رست كبلا اده 5 مهللا » لاق تيبلا ىأر اذإو هلع 0 الف ةحاحل جر وأ كسعلا كارد نإو فاوطلاب أدبيف

 ارو د اهدو ك0 امظعتو افن رشت هردتعا وأ هحح نم كرك همظعو ةقربش نم دزو ةياهدو ع امظعتو

 نعل ك1 لخدأف عيطضا فاوطلا ىلإ ىهتنا ذإف « مالسلاب انبر انيحف مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهبللا

 2 2- لاقو هم الاس ىلع ردق نإ ةرسألا نك رلا متسا 7 نرد نعذلا هكشم 00 قىَح 0 1 ىلع هدرو

 نع ىضع مث «مسو هياع هللا ىلص دمحم كسن ةنسل اعاشتاو كدهعب ءافوو كب تك اقيدصتو كب اناعإ مهالا » همالتسا

 ىلع ردقرال ائيش ©"2ماحزلا ناك نإف :ةعب رأ ىثع و ثم امهنيب سنل رجلا ىلإ ريخلا نم فاوطأ ةثالث لكرَف هع ظ

 فوقولا ىف ادحأ ىذؤي ناك نإو لمري مث هيدي نيبام هل جرفني قح فقو ادحأ ذوي ل فقو اذإ زاكف لمري نأ

 كمر 2 ةيشاح سانلا نم جرح قح فرطت ول لإ بحأو 0 ةحرف هل تح>رفنا اكو مم سعب ساناا 6 ىشد |

 بهذ اذإ « ضقي مل ةثالثلا ا ة نإو دحاو .ىف لمر نينثا ىف هكرت نإو نينثا ىف لمر فاوط ىف لمرلا كرت نإف

 اذكهو ادماع هكرت ىف ءىسم هنأ الإ ادماع وأ ايسان هكرت ءاوسو ةداعإ الو هلع ةيدف الو قب مذ هضقب ل هعطوم

 0ك وه« نالمقلاو : هلوقو 2 هرر>ف طبض ىلع ةلوتعت و اهضعب ّق طقن نودبو خسنلا ف 0 هلاتكلا )0( ش

 . نابرغو بارغك ٠ لمقلا ىف ةغا ء مضلاب لامث عمج فاقلا

 ةةحشتضسم ةعك رظناف « اددش » نع ةفرحم ايلعلو َ خسنلا ف 05 : ايش )0(

 (؟- «؛م



0000 (0 
 ىدفام لكو ( فاننا ) ةرم ةدارجلا ىف رمع لاقو ( ىفان لالا ) أر كلذ لع نكللو 19تانارح

 ناسنإل بيصأ ول هتمرقك هيف باص, ىذلا عضوملا ف هتميق هيفف هضيب ٍبيصأف اهريغو ةماخلاو ةماعنلا لثمضابف ديصلا خم

 نم مرحللا باصأ امو نيكاسملل هؤازجو هبحاصل ريئاندوأ مهارد هتمق مرحلا ىلعف ناسنإل ديصلا نم بيدأ امو

 مرخلا ليلق نأل هلع مرحلا دعابت ىف هلع دازبال دحاو هؤازجف ارمتعم وأ ادرفم وأ ناك ان راق مرلاو لحلاىف ديصلا

 هجورخو هادف ةيدفلا هيف هيلع ام همارحإ نم جرخم نأ ىلإ مرحلا باصأ ام لكو « ديصلا اهب عنم اذإ ءاوس هريثكو

 ْ باصأ ولف قالحلاو ىمرلا لوألاف ناجورخ جحلا ن٠ هجورخو ريصقتاا وأ قاحلاو ىعسلاو فاوطلاب ةرمعلا - 252274 ل ير

 وأ تيبلاب فاطول اذكهو ءاسنلا الإ هءارحإ عج نه جرخ دق هنأل هؤازج هلع نكي مل مرحلا نم اجراخ ادص

 7” نع ىحح ىنأ نبا انريخأ ( قفا ةلالاو .) هل دصي وأ هدصي ان مرحملا لك ًايو مري ل نإو ةفرع دعب قلح

 هللا ىلص هللا كرر نأ هللا دبع نب 1 ع نطنح نت هللا دبع نب بلطملا نع للطملا ىلوم ورمع ىنأ نب ور

 ظ هاور اذكهو ( ىف لالا ) « مكل دصي وأ هوديصت هلام مارحإلا ىف مكل لالح ديصلا مل » لاق سو هيلع

 ش (00 رع هش ىب نم لج ر نع ورمع ىنأ نب ورمع نع ىدرواردلا انربخأو ) قناخ تالاف ) لالب نب ناملس

 « مكل دصي وأ هوديصت ملام مارحإلا ىف ركل لالح » ديصلا محل لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا 6 نأ هللا دبع نبا

 هحن ذف ديص هلجأ نم ديص اهرح نأ ولو ( قثاتثلالاه ) ىدرواردلا نم -أ ىحي ىبأ نبا ( قنانتلاإلا (

 1 دقو هلتقي م وهو هلتقب هءازح لعد اعإ ىلاعت هللا نأل هؤازح هيلع ن مو 4 اع ام ّح لكأ وه 1 5ه ريغ

 ظف
1 
2 

 ل هلتقف هلتقيل ةباد ىلع هل وأ احالس هاطعأ وأ دص ىلع الالح مرحم لد ولو ءازج هيلع نوكي الف ةمرحم ىهو ةتيملا

 0 رمألا ناكو ارا ىلعال لتاقلا ىلع صاصمعلا ناك لسم لتش هر ول 5 5 ع ناكو ءارج هيلع نك

 ىف ديص'ا لتقي لالخلاو هل لتاق ك1 هيلع ناكهعذف همتا وأ مر هنم هارتشاف اديض لالح داص ولو (لاق)

 , هلتق اذإ هب زحنو مارحإلاو مرحلا ىف هلتقي مر | لثف مرحلا

 0 عطق

 ىفو ةاش ةريغصلا ةرحشأاا قو 2 امارح وأ ناك الالح 2 هازح ايش مرا روعُش ند علق ندو ) قفا 0 االاز (

 ”اشلا نأل مرا رع ف رعشلا عطقي نأ مرحللو ( ىف :لل] ) ءاطعو ريبزلانبا نع اذهىوريو ةرقب هيكل

 . ديص» سيل

 ديضلا نك دا

 كلذو مرحلا هلتقيف لكؤيال هنأ هيفو ررض هيفف «داع ودع فنص نافنص ديصلانم هخلكؤيالامو( قفا: خللا )

 هراغص لتقيو مرحلا اذه أدسو روقعلا بلكلاو ةرأفلاو برقعااو ةأدحلاو بارغااو رمنلاو بئذلاو دسألا لثم

 اطقلاو ءاكحالاو ةمحرلاو ةئاغبلا لثم هل ررذ الو لكؤي ال فندو هرضي مل نإو هئدتبيو حابم فنص هنأل هرابكو

 ٌدصاا نم سيل هنأل هيلع ةيدف الف هلتق نإو هئادتاب هرمآف ءاضق اذه لثم ىف 3 الو نالعجلاو سفانخلاو

 هلوق ىعفاشلا لاق ولو نكساو ظفلب ثيدحلا اذه مدقتو انه خسنلا ىف اذك ىأر كلذ ىلع نكلو : هلوق ,(1)

 هنأ كتماعأ ام دعب كيلع امب رثك 1 جرختف طاتحت لوقي:ولو نكسلو هلوقو ةميقلا اف اإ تادارج هضبقب نذخألو

 يم هليتشم همك هأ كنلع اع :ثك ١



 لا معن ١

 ا

 هك يا

 بلعثلا ىف تكمل ح ىع» ناك ول لاق هنأ حيرمش نع نيريس نبا نع بوبأ نع باهولا دبع انربخأ لخلا نالجلاو

 ولو مثغلا نم بيعملا اهنم بيعملافو منغلا راغص ديصلا راغص ىف لاق هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع مسم انربخأ ىدحي

 ىذلاف ؟ شاع مأ تامأ ردب ملف هحرجف اديص لجراا برض اذإو ( لاق ) ىلإ بحأ ناك منغلا نم حاحص رابكب اهادف

 ءةاش نك نم رشعلا هيلعف رشعلا هصقن نإف اصقانو احيحص موق ايبظ ناكن إف حرا هصقنام ةمق ههف ىدنع همزلب

 اذإىلإ بحأو ىلإ بحأ ناك ةحيحصب هادف نإو ةحورجم ةاش هيلعف دعب ناسنإ هلتق نإو ةماعن وأ ةرقب ناك نإ اذكهو

 ةمات ةيدف هلعف عنتم مل نإف عنتميو أربي قح همعطي نأ هيلع اذكه ناك هرسك ولو اطايتحا هيدفي نأ هنع باغف هحرج

 اضخام ةاش حبذا هل تلق ول ىنأ لبق نم اهب قدصتي ضخام ةاش ةميق هيلع ناك تاث اضخام ايبظ برض هنأ ولو

 دادزأ ىنكلو مبيلع صقناا هب لخدأام ممل ددزأ مل ممل ةدايزلا تدرأ اذإف نيك اسملل ضخام ريغ ةاشنم ًارشش تناك

 نأ دري مل نإف هلثع ءاش نإ هازج هؤازج هيلع ىذلا ديصلا مرحملا لتق اذإو ( لاق ) اماعط هومهطعأو نمثلا ىف مهل

 هيزح الو امو دم لك نع ماص مايصلا دارأ اذإو ماعطلاب قدصت مث اماعط مهاردلا مث مهارد لثملا موق هلثمب هيزحب

 كلذ هروف ىف هيزحنو ىنم وأ ةكعب داعأ ىنم وأ ةكم ريغب هب قدصت نإف ىنه وأ ةكع الإ محللاب الو ماعطلاب قدصتي نأ

 هنأل ءءاش ثيح ماص موصلاب هازج نإف هنع ىزحب ىتح هئازجمب ثعب هزجب ملو ردص نإف لحمام دعبو لحم نأ لبق
 داع انك مث هازج اديص باصأ اذإو هازج ادمع وأ طخ ديصلا مرحلا باصأ اذإو همايص ىف مرحلا نيكاسمل ةعفنم ال

 مهملعف اديص ةعاملا وأ نامرحلا باصأ اذإو عنصام سئب و لك ألا ىف هيلع ةدايز الف هلك أ مث هباصأ نإف باصأام ىزج

 لجرو وه ىضق رمع نأ نيريس نبا نع بيرق نب كلملا دبع نع كلام انربخأ ( ىفا:_ةلالاث ) دحاو ءازج مهلك

 فربخأو ةاشب هالتقف ايبظ آطوأن يلج ىلع فوع نب نمحرلا دبع وه كلام لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم

 يلع رمع نبا ممل لاقف ًاديص اوباصأ امرح اموق نأ ةقث ناكو موز ىنب ىلوم دايز نع ةماس نب دامح نع ةقثلا

 ءازج تلك يع لب مب ررغل هنإ رمع نبا لاقف ؟دحاو ءازج انلك انيلع مأ ءازج ائم دحاو لكىلع اولاقف « ءاَرَح

 مهلع :لاق ديصلا لتق ىف نوكرتشي رفنلا ىف ءاطع نع جييرج نبا نع دلاخ نب مسم انربخأ ( ىف لال ) دحاو

 نم لتقام لثم ءازجف » لوقي ىلاعتو كرابت هللا نأل لجو زع هللا باتكل قفاوم اذهو (لاق ) دحاو ءازج مهلك

 ٠ نآرقلا ىنعم فلاخ دقف نالثم هيلع لاق نمو لثم اذهو « معنلا

 ديصلا رئاط

 نأو اعابتا ةاش هنم ةماجلا ةيدفف نأ وأ اركذ امامح هنم ناك امش ءمامحر يغو مامح نافنص رئاطلا ( ىقفا:؛ةلالاف)

 همست ىهو ءاملاف بعو ردهام لكم اجلاو رئاطلا ديس مالا لوقتو رئاطلا نم هريغو ماا نيب قرفت لز' مل برعلا

 انريخأ رده امن هريغو تخاوفلاو ىرامقااو ىسابدلاو ماميلاو مالا ىهو ءامسأ دعب هب قرفتو مالا ةعامج ءامسأ

 لاقو ( قفا_ةلالاف ) ةاشب ةكم مامح نم ةمامح ىف ىضق هنأ سابع نبا نع ءاطع نع ور نع ةنيبع نب نايفس '
 اذهو (لاق) ءاطعو بيسملا نب ديعسو رمع نب مصاعو رمع نب هللا دبعو ثرحلا دبع نب عفانو نامعو رمع كلذ

 تلق هيف باص, ىذلا عضوملا ىف هتميق ةيفف مامحم سّيل رئاطلا نم ناك امو (لاق) مرحلا اهءاصأ وأ ةكع تديصأ اذإ

 نع مساقلا نع هللا دبع نب ريكب نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعسو دلاخ نب حسم انربخأ ( ثا ةلالاف ) ترثك وأ
 هخقب ندخابلو : سابع نبا لاقو ماعطب نم ةضبقب قدصتي : لاقف ةدارج باطأ مرح نع ةلأس الحر نأ تاع نا



 انك الل

 هلعفي نأ مرحمال ام

 سابعنبا نع امهالك وأ امهدحأ سواطوءاطع نعرانند نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ( ىفانةلالاك )

 ةرورضريغ وأ ةزورص نم مرحلا مجتحم نأ ساب الق ( قفانتلالاف ) مرح وهو م>تحا لسو هلع هللأ ىلص قتلا نأ

 طاتحا ولف كلذ نم ءىش ىف هيلع ءىش الو ءاودلل وضعلا عطقيو حرجلا طبيو قرعلا حتفي كلذكو رعشلا قلح الو

 هل ىذلا وضعا عطق اعإ رعشلا عطقب مل هنآل بجاوت هلع كلذ سيلو ىلإ لحأ ناك ىدتفا رعشت هف اوضع عطق اذإ

 هحرق نم ائيش ئواد نإو هبنع ًازجأ فاغأ جح ولو هيلع ءىث الو ءاودلا هيلع قصليو مرحملا نيت و هعطقب نأ

 ٠ ةيدفلا هيلع نوكتف سأراا ىف كلذ نوكي نأ الإ دسحلا نم ءىث ىف هيلع ةيدف الف ءاود وأ ةقرخ هيلع قصاأو

 هلعفب, نا مردحملل سيل ام ِ

 نم رفظ ركنا نإو هرافظأ نم ائيش الو هرعش نم ائيش عطقي نأ مرحملل سيلو هللا همحر ( قفاه لالا )

 همم علق 3 ّق ريح الو زفظلا ةقس كلضصتم ريغ ناكو رفظلا ْئَد 0 كلا ام عطقب نأ 0 الق اقلعتم 86 هرافطأ

 ذخأ نإو انيكسم معطأ رفظ ضعب وأ هرافظأ نه ارفظ ذخأ اذإو هيف تباث سيل ذئتيح هنأل ةيقبلاب لصتوم ءىش

 ادم رفظ لك نع معظأ ةقرفتم اهذخأ نإو امد قارهأ دحاو ماقم ىف ةثالث ذأ ْنِإف نينيكسم معطأ ايناث ارفظ

 ةركأ لع شأب الو دوعالف بهذي +ىش هنأل ديصلا لتقو رعشلاو راقظألا ىف دمعلاو نابسنلا ءاوسو رعشلا كلذكو

 مرحللا رمأب لعف نإف هرعش قلم الو مرحلا رافظأ عطقي نأ لحمال سيلو هرعش قاح نأو لحما رافظأ عطقي نأ

 . لحما ىلع ةيدفلاب عجرو مرحملا ىدتفا هركم وأ دقار مرحلاو مرحلا رمأ ريغب هلعف نإو مرحلا ىلع ةيدفلاف

 مرحملل ديصلا باب

 اف باودو رئاط نافنص وهف هنم لك أ ام لكو لكْؤي فنح فانصأ ةثالث رباا ديصو هللا همحر ( ىفانةلللا )

 هب ىزجيف منغااو رقبلاو لبإلا معنلاو معنلا نم اهبش ديصلا نه لوتقملا نم ءايشألا بزقأ ىلإ رظن باودلا نم باصأ

 « شبك عبضاا ىفو ريع لازغلا ىفو ةرقب لتيثلا ىفو ةرقب شحولا رامح ىفو ةرقب شحولا ةرقب ىفو ةندب ةماعنلا ىتف
 ىدفروسكم وأ روعأ اذهنم بيصأ اذإف هذه دالوأ راغص اهدالوأ راغص ىفو ةرفج عوبريلا فو قانع بنرألا ىفو

 رييزلا ىأ نع كلاه انريخأ لاقىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ ءىلإ بحأ حيحصب هيدفينأو اروسكم وأ روعأ هلثم

 عوبريلا ىفو قانعب بنرألا ىفو زئعب لازغلا فو شبكب عبضلا ىف ىضق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ رباج نع

 هللا دبع نب ةديبع ىنأ نع ىرزجلا ميركلا دبع نع نارفس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عبيرلا انربخأ ةرفجم

 ديرأ نأ قراط نع قراخم نع نايفس انربخأ ؛ ةرفج وأ رفحب عوبريلا ىف ىضق هنأ دوعسم نبا هببأ نع دوعسم نبا

 هيف كاذف رمع : لاقق رجشلاو ءاملا عمج دق ىدج لاقف ؟ ىرتام رمع لاقف هلأسف رمع ىنأف هربظ رزفف ©1)ابض ًأطوأ

 0 هنلا نم نالمح نيبح مأ ىف ىغق هنع هللا ىضر نافع نب نامع نأ رفسلا ىنأ نع فرطم نع نايفس انريخأ

 رةفق ظفلب بشلا باب ىف مدقتو « ناسللا ىف مك هخسفو هقش ىأ ةلمبم ءار هرخآ ىازو ءافب رزفف : هلوق )١(

 . ملعيلف « ر ز ف » ةدام ىف ثيدحلا ركذ ناسللا بحاص نأل انهام باوصلاو فيرحن وهو ءافلا دعب فاقب

 . هححصم ةهبتك . نالمح هعمجو درفم لجلا نإف . طقس مالكلا ىف « للا « نالماو ب : هلوق )١(



 ل وم

 مارحإلا دنع ةزابقلا

 تاقتسا اذإف هتلحار بكري مث ةلفان ىلصي نأ هل تببحأ مارحإلا *ىدتبي نأ لجرلا دارأ اذإو ( ىناةلللاف )

 دلاخ نب مسم انريخأ ( قفا: لال( ) مرحأ ايشام هجوت اذإف ايشام ناك نإ و مرحأ ةرئاس ةلبقلل تمجوتو ةمئاق هب

 «اواهأف ىنم ىلإ نيبجوتم متحر اذإف» مهل لاق سو هيلع هللا ىلص ىناا نأ رباج نع ريزلا ىبأ نع جيرج نبا نع

 (قفاخ ةلالؤ ) هتلحار هب ثعبنت ىتح له هرب مل هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رمع نبا ىورو ( قفانةلالان )

 نراقلاو جاحلا ىليو ىلاعت هللا ءاش ْنِإ سالف, ةالصرثإ زيغ قوأ ىلص اذإ ةبوكم رثاف لها و[ كلذ لف ل

 ةفرع, فقوملا ىف ىايو ةفرعو ةكي ربنملا ىلعف امامإ ناك اذإو لاح لك ىفو ةورملاو افصلا ىلعو تيبلاب فوطي وهو

 ةيبلتلا عطقي مث ةاصح لوأب ةرمخلا ىمري نأ ىلإ ةفلدزم نم عفدي نيحو ةفلدزم فقوم ىفو ةفلدزملابو عقديام دعبو

 ه6 هللا لص ىنلا نأ! سابع نب لضقلا نايبحأ لاق شاع نا طا 3 نبا نع ديعسو ملسم انربخأ

 نع بيرك نع ةلمرح ىبأ نب دم نع نايفس انربخأ «ةرخلا ىمر تح ىلي لزي ملف ىنم 0 نم هفدرأ سو

 ىنلا نع دوعسم نبا ىورو ( قفانثلللاف ) هلثم م اسو هلع هللا ىلص ىنلا نع 0 لضفلا نع سابع نبا

 سابع نباو ةرخجا تهرىتح ملسو هيلعهللا ىلص ىنلا جوز ةنوميمو ةرخجا ىمر تح رمع ىبلو «هلثم سو هيلع هللا لص

 سم انربخأ ملتسم ريغ وأ اماتس» فاوطلا حتتتفي ىتح رمتعملا ىليو ( لاق ) دهاجمو سواطو ءاطعو/ةرمخا ىثز ىَح

 (لاق ) متسم ريغ وأ اماتسم فاوطلا حتتفي ىتح رمتعملا ىلي لاق سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع ديعسو

 .هريغ وأ ىكملا وأ هنود وأ تاقيملا وأ تاقيملا ءارو نم مرحأ نم ةيبلتلا ىف ءاوسو

 مارحإلا كعب لسسعلا

 سم اذإو هسأر ىلع ءاملا غرفي دربتم ريغ وأ ادربتم مرا لستغي نأ سأب الو هللا همحر ( قفا غل الان )

 « امرحم سو هيلع هللا ىلص ىنلا لستغا هسأر سمغيو ءاملا ف عقنتسإ نأ سأبال كلذكو هفتني الثل هب قفر هرعش

 انيأ ءاملا ىف كلقامأ لاعت» رمع ىل لاق امبر لاق سابع نبا نع ةمركع نع ىرزجلا مركسلا دبع نع نايفس انربخأ

 امبهني ملف نامرحم امهو هيدي نيب ءاملا ىف القامت هيْخأ نباو رمعل انبا نأ نايفس انربخأ نامّرحم نحو « ؟ اسفن لوطأ

 ةمركع نعىنايتخسلا بويأ نع هريغ امإو نايفس امإ ةقثلا انربخأ ماجلا مرحلا لخدي نأ سأب الو ( قفاعلالا )

 رمأ ماوعلا نب ريبزلا نأ حم ىبأ نبا انربخأ ( قفا شلالاف ) مرح وهو .ةفحجلا مام لخد هنأ سابع نبا نع
 . مرحم وهو كحف هرهظ ىف خسوب

 هدِشَح مرح لع

 سأب الو ءاش نإ هيمدي ىتخ هكحنو هريغو ءاملاب هدسج مرحملا كلدي نأ سأب الو هللا همحر ( ىف[ نةلالاث )

 جرخف امبسم وأ امبكح نإو رعشلا عطقي الثل هلمانأ نوطبب امبكحم نأ امهكح اذإ بحأو هتيحلو هسأر كح نأ

 هلعف نم جرخ كلذ نأ ملعي ىتح هيلع ةيدف الو اطايتحا ىدتفي نأ هل تيبحأ ءئش امهدحأ رعش وأ امهر عش نم هيدي ىف

 ملسو هيلع هللا ىل ىنلا دمي دم ةرعشلا ىف ةيدفلاو هعبت هسم اذإف ةيحللاو سأرلا ىف اطقاس رعشلا نوكي دق هنأ كلذو

 رعشلا نه ءىش زواحجم الو مد ادغاصف تالثلا ىفو نا كم ىلع نادم نيتنثالا ىفو نيكسم ىلع هب قدصت. ةطنح نم

 .مد نيك نإف



0 0 

 اههواهاسم نإف ةبطرنكت 3 ملام اهاسع نأو رمت ىهو هكا ع العا نأو اهداشج ا" كى .ءاسعإ ملام بيطلا

 او[ لا اع م[ ديس ةطر اهاسه نأ ادنع نإو اميلعا ءىت الو كلذ السغ امه.دباب تقلعف ةبطر اهنأ ناملعال

 اهف ىتاا ناهدألاو ىريلاو قبنزلاو شوشنملا ناباا لثم كلذو اييط نوكي ىذلا نهدلا نم ائيش ناسع الو نانهدي

 0 اببط نوك ام ضرألا تان ن٠ امث نإو ايدتفا ناحنراا اعث نإو ايدتفا نيدماع اذه نم ايش اسم نإو لاقبألا

 هيف ةيدف الف اماعط ناكام وأ لجرفساا وأ جرتألا وأ هامث وأ حافتتلا الك أ نإ كلذكو ةيدف الف اببط سانلا هذختبال

 نإو ايدتفا هالك اف ناسالا غبصي وأ همعط وأ هير دجوي ناكف ماعطلا نم ءىش ىف بيطلا وأ نارفعزلا الخدأ نإو

 قرفال اجيضن وأ ائين ناك ءاوسو ماعطلا ىف اكلهتس» راص دق هنأل ةيدف الف ناسللا غبصي الو همعط الو همر دجوي مل

 قاطعتسيو قدقسو (1)ديزو نعهو"قريشوتيز نه ببطن سيل ام الك أ ام لكب امهداسدأ عيج نانهديو كلذ نيب

 سأرلا ةأرما وأ لجراا نهد نإفنهدلا عضوم نيده نإف ةحللا لجراا نهد. وأ سأر'ا انهدب نأ ابنت>ا اذإ كلذ

 لكو (لاق) ايدتفاو هب ايوا بيطلا نه ءىشب ايوادتب نأ ىلإ اجاتحا نإو ىدتفا ناك اذه ىأب ةمحللا لجرلا وأ

 هداحم هبلإ ايضفم هيلع مان نإو هيلع مودلا هلا تاهرك تيط هدل ماو للك نم هيل وأ ةعشن نأ مرجملل 0

 : هيلع ة ةيدق الق بو ةنسو مان نإو « ىدتفا

 ةسسانا

 له نأهل عساوو ةرمعب لهم نأ هل عساوف نكي مل وأ جح نمت ناك مرح نأ لجرلا دارأ اذإو ( قفائعلللاف )

 عييرلا انربخأ درفأ سو هيلعدلا لع ىلا نانا دنع تباثلا نأل درعي نأ لإ بحأو درغ نأ هل عساوو ةرمعو جحم

 درفأ حسو هيلع هللا ىلص ىنلا نإ ةشناع نع هبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق

 نأب الف هعم وأ مارحإلا لبق ىمس نإف ةرمع وأ اجح ىمس, نأ نم هلك اذه ىف ةيثلا هففكتو ( قنا: لآلاف )

 الو اجح ديريال ىل نإو جح وبف اجح ديري وهو ةرمعب ىل نإو ةرمع وبف ةرمع ديرب وهو جحم ىل نإو ( لاق )

 ىل نإو ءاش امهمأ هلعجم نأ رابخلا هلف ةرمع الو احح ىوني الو مارحإلا ىوني ىل نإو ةرمع الو جحب سيلف ةرمع

 اجاح ناكنإو اجح دازو ةرمعلاب ءاج دقق ارمتعم ناك نإ هنأل كلذ ريغ هيزحال نراق وبف ىبنف امهدحأ ىون دقو

 دجلا نإ كيبا كلكيرشال كيبل كيبل مهللا كيبل »لاق ىل اذإو نارقلاب ءاج دقف انراقزاك نإو ةرمعو جحم ءاج دفف

 نإ كيبل » لوقيف هبحعي ائيشىري نأ الإ ارح ةسلتلا ىف اذهىلع ديزي نأ بحأ الو «كل كيرشال كالملاو كل ةمعنلاو

 هجحأن هآز ءىش دنع اذه ريغ افر> ةسلتلا ىف داز هنألسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوريال هنإف «ةرخآلا شيع شيعلا

 اال الا نو ةتمجر هداعتساو ةنملاو هاضر قاعت للا لأسو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلص ةيبلتلا نم غرف اذإو

 لاك لك لعو ارهطتمو ابنحو الزاتو اكاارو ادعاقو اماق ىليو (لاق ) سو هيلع هللا ىلح ىنلا نع كلذ ىورب

 عفر ةأرلا ىلع سيلو « عضاوملا نم عضوم لك ىفو اهريغو تاعاجلا دحاسم دحاسملا عي ىف ةسلتلاب هتوص عفريو

 فاخو طوبهلاو ؛ فارشإلا دنعو قافرلا ماطضا دنع ةيبلتلا نوبحتس فاسلا ناكو اهسفن عمستل ةيبلتلاب توصلا

 . لاح لك ىلع هبحن نحن و ليللا لابقتسا ىفو راحسألا ىفو تاولصلا

 كات ااا

 )١( هلوق :  هكحصم ةشكإ هز ردف 2 قعم الواط طبض ىلع هل فقن مو « خسنلا ىف اذك٠ قدسقسو .

 2011100 ناااااا17]00171 0| ]1 ]1 ]1 ]ذا ات 1".

 ظ ظ



 ١ ع 3 ام 12

 كك هزكنم

 اذإو ( فان غلللاف ) «نيبعكلا نملفسأ امبعطقيونيفخ سبلينيلعن دحمالنم»لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىلا 0

 ىلع ةقدص وأ ةاش كسن وأ مايأ ةثالث مايص ةيدفااو ىدتفاو هسل نيفخلاو ليوارسلا ريغ ءىش سدل ىلإ مرحلا رطضا

 ةرورضرغ نم ليوارسلاوامرعطقتالو نيفخلاو زاخلا ةأرملا سيلتو زو هلع هللا لص ىذا نع نيذم ناك اسم 27

 ةدماع اببجو ترمح نإف « ابسأر رمت و اببجو رمحم الف اهبجو ىف اهسبل نة اهمرحو ءابقلاو صيمقلاو عردلاو

 ىفاحمو هب رتتسن اببجو نع بوثلا ىفاحت نأ ةأرماو هبجو رمخم نأ هلو ىدتفا ادماع هسأر مرحلا رمح نإو تدتفا

 ( لاق ) اهتحنو بابثلا قوف ريناندلاو مهاردلل ةقطنملا ةأرملاو لجراا سبليو اهبجو سال اههجو ىلع هلدسن مث راخلا

 كلذىف امهملع امل نيلهاج وأ امممارحإل نيسان ايبطت وأ نكسان هاسالب نأ امل سيلام لحرلاو ةأرملا تسيل َنِإو

 هبأ نع ىلعي نب ناوفص نع ءاطع نع رانيد نب وره نع نايف انري>أ ءامهلع ةيدف الو باثلا اعزتو بيطلا السغ

 ىناا لاقف (قرتام لعو ةرمعب تهرحأ»لاقف ةرفصرثأ هبو ةعطقم هيلعو سو هلع هللا ىلص ىنلا ىلإ 3 اك نأ

 لعفتام كترمعىف لعفاف» سو هيلع هللا ىلص ىنلالاتف ةرفصلا هذهلسغأو ةقطنملا عزنأ لاق (؟كجحوف العاف تنك

 0 نيزافثلا ةمارلا ةأرملا شنلت نأ سانا الو ءراثكت ملسو هيلع هللا ىلد ا رمأي ملو ( قفا لالا: ) « كجح ىف

 مرحلا تام اذإو ( قفا لالا ) ةمرحلا عقربتت الو مارحإلا ىف نيزافقا نسبلي نأ هتانب رمأي صاقو ىبأ نب دعس

 هسفنب وه لعفي اك توملا ىف هب لعفي هسأر رمخم ملو هرجو رخو اصيق سبل ملو ردسو ءاع لسغو ابيط برقي مل
 , رخفرسو هلع هللا الط قتلا عم انك لاق سابع نبا نع ريبح نب ديعس نع رانيد نب ورمت نع نايفس انريخأ ةاحلا ق

 هيبوثىف هونفكو ردسو ءاعب هولسغا» لاقف سو هيلع هللا ىلح ىنلل كلذ ركذف تا صقوف ©20هريعب نع مرح لجر

 ريبج نب دعس نع ةرح ىنأ نب مهاربإ ىنريخأو نايفس لاق « ايباد وأ الهم ةمايقلا موي ثعبي هنإف امهف تام نيذللا

 جيرج نبا نع دلاخنب لسع انربخأ « ابيط هوبرقت الو » هيف دازو هلثم سو هيلع هللا ىلص ىناا نع سابع نبا نع

 لمحملا ىلع مرحلا لظتسإو ( قفا: لالا ) اذهب امبش اهرح تام هل نباب لعف نافع نب ناْمع نأ بابش نبا نع

 . هسأر سع ملام ءاش اع ضرألاو ةلحارلاو

 مارحالل بيطلا

 نع ةورع نع ةورع نب ناّمع دأ ةورع نب ماشهو بابش نبا نع ةنيبع نب نايفس انربحأ ( قزاكةلالاف )
 همارحإل نيتاه ىدبب ٍلسو هيلع هللا يلد هللا لوسر تديط تلاق ةشئاع نع هدأ نع مساقلا نب نمحرلا دبعو ةشئاع

 انريخأ بيطلا ثببطأت تلاق ؟ءىمىأب تلق ةبنأ نع ةورع ني نابع دازوءتدلاب فرط نأ لم هلل و عج 0

 نسح نع ملاسنب ديعس انربخأ ؛ ةريرذلاوكسلاب مارحالل اهابأ تيبط اهنأ دعس تنب ةشئاعنع نالجت نبا نع نايفس

 نم برلا لثم هتيحلو هسأرىفو امرحم سابع نبا تيأر لاق هببأ نع نسحلا نم هتعمس دقو الإ لعأ الو ديز نبا

 حوضنو ةيلاغ نم قبي ىذلا بيطلا ةياغ ىصقأب ةأرملاو ل>راا ناهرحلا بيطتي نأ سأب الو ( ىف ::ءلالاف ) ةيلاغلا

 نأ اممل سيلف امرحأ اذإو « هدعب ثدحأ ءىث مارحإلاف ءىش مارحإلا ىف قب نإو لالحإلا ىف ناك بيطلا نأل هريغو

 هريثكو كلذ ليلق ءاوسو « ةيدفلا امهلعف هيرو هرثأ ىتبب ناكو نيدماع امهديأب هاسم نإف ابيط اسمي نأ الو اببطتي

 و هتيب الحديو راطعلا دنع اسلحم نأ أي الو ةيدق الف مح هل قب نإف رد هل ىقيدال ناكو اسباب ناك نإو ايرتشلإ

 , هححصم هك ةغللا اعف د قنعلا 0ك : صقولا )0(



 شال أ 0 تك

 طبول محلا م

 نمو ةفيلخلا ىذ نم ةنيدملا لهأ تاقيم : لاق ىعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ لاق ناملس نب عرلا انربخأ

 لكو نميلا دحن لهأو ماي نميلا ةماهت لهأو ةفجحلا نم اهريغو رصمو برغملاو ماشلا لهأ نم ةنيدملا ءارو

 0000 م لكلو ايلعأل تقاولااو ' ىلإ "نحأ ناك قزقعلا قم [واعأ ولو ؛ قرع:تاذ « قرشملا لعأو نرق دحت

 ةناكلا ةناكا هنلللا» يدب ءرغ وأ ىرصم وأ ىماش وأ ىنرغم وأ قرشم رم ولف ةرمع وأ اجح دارأ نمت الع

 تيبقاوملاو هب رم ىذلا دلبلا لهأ تاقيم هتاقيم ناك هدلب نم تأي ملو هتاقبم ريغ تاقيمب ىدم رم ول اذكهو

 ىخأتيو تنقاوملا ىذاح اذإ لهأ ارحم وأ ارب تبقاوملا ريغ ىلع كللس نمو (لاق) ءاوس نارقلاو ةرمعلاو جحلا ىف

 اآ تاكل 2 دل هنأ الإ تقاوملا ءازإو نم دحأ! لهب نأ سان الو.« هئارو نما وأ! تيقاوملا ردج نم لبع ُقَح

 تاقيملا ناك اذإو (لاق ) امد قارغأ هيلإ عجري ملنإف هيلإ عجر تاقءملا زواج ىتح مارحإلا كرت نإف اهرحم

 ىذلا نم هدلب ىلبي ام هاصقأ نم لهأ اربظ وأ ايداو تاقملا ناك اذإ اذكهو هدلب ىلي امت اهاصقأ نم لهأ ةيرق

 رهظلا نم وأ ىداولا نم وأ اهتوبب نم جرخم ال ةيرقلا نم لهب نأ هيف هيلع ام لقأو مرحلا نم دعبأ وه
 نم مرحأمرحم نأ هل ادب مث مرحم مل هزواجف ةرمع الو اجح ديري ال تيقاوملا نم تاقيم ىلع ىنأ هنأ ولو امرحم الإ

 هلهأ نم جرخخ ثيح نم هتاقيق مرحلا ىلي ام تاقيملا نود هلهأ ناك نمو هتاقيم كلذو هل ادب ىذلا عضوملا

 ناكو هلهأ نم لهم ىتح عجر هزواج ام دعب مرحأ مث مرح ريغ هزواج نإف امرح الإ كلذ زواحم نأ هل نوكي ال

 - 6 قارهأ هيلإ عجري مل نإو « كلذ هعو>ر ىف امارح

 ظ
ْ 
' 
' 
 مارحالل ةرابطلا ٌْ

 لهأف اولعفي مل نإف مارحالل لسا ءاسفنلاو ضئاحلاو. رهاطلا ةأرلاو لجرلل بحتسأ ( قفانعلالاف )

 000 لارا ناك ةلعفت ضئاللا) تناك امو « ةرافكا الو هيلع“ ةداعإ الف انتج وأ! هوضو ريغ لع لجر

 ٠ ءىخوتم ريعو اينج

 مارحالل سبللا

 الف هيف ناعمتجمام امأف هريغ ىف ناقرتفيو ءىث ىف مارحإلا ىف سوبللا ىف ةأرملاو لجرلا عمتجم ( قفانتلالاف )

 | للا فانصأ نم كلذ ريغو سروؤلاو نارفعزلا تطلاو ءبيط هنف ًابوثالو بطب اًغوبصم آبوث امهنم دحاو سلب

 سب الف الوابم وأ ًآسباي بوثلا ناك اذإ حير هل دجوي الف هحمر بهذي ىتح لسغف ءىش كلذ نم ًابوث باصأ نإو

 ١ نفصعااو داوسلاو ردملاو ردسلاب غبصلا لث# ببط ريغب اهلك ةغبصملا باشا ناسيليو هنول بهذي مل نإو هسيلي نأ

 | آددج نكت مل نإو ةلوسغم وأ اددجامهبايث نوكت نأىلإ بحأو ضايثلا سيلي نأ هلك اذه ىف ىلإ بحأو «ءضمن نإو

 ليوارس الو ةمامع لجراا سبليال مث « هيف امر ملام بايثلا نم ناسيليو امهءايث نالسغيو امهرضي الف ةلوسغم الو

 نم ائيش اذه نم سلبي الو ههبشأ امو ةعاردلاو ءابقلا لثم ةطانخلاب سلب امن اطحم ابوث الو اصيق الو نيفنخ الو

 "نيبعكللا نملفسأ امبعطقو نيفخ سبل نيلعن دم مل اذإو هعطقي ملو ليوارس سبل ارازإ دحب مل اذإ هنأ الإ هيلإ ةجاح

 0017 لوس تعمم لوقب سابع نبا تعمس لوقي ءاثعشلا ابأ تعمس لوقي رانيد نب ورمع تعمس لاق نايفس انربخأ

 نبانع عفان نعشكلام انرب>أ «ليوارس سل ارازإ دحم مل اذإو نيف سبل نيلعن مرحلا دحم مل اذإ » لوقي سو هيلع هللا



ْ 0000 

 ن٠ لتق نم ( قفا ةلالاف ) « ىغتبت ال ةلاض كلت » سابع نبا لاقف اهدجأ ملف اهتبلط مث اهتقلأف ةلق تذخأ

 تناك قالو ديصب تسيل ةلمقلاو هلع ةيدف الف لالح الق لتق وأ اهاقلأ وأ هدسح ىلع ةرّهاظ هلق نيمرخلا

 وأ اهلتقف هسأر :نم اهحرخأ اذإ انلق اعإو ديضاا نم.ال ناسنإلا نم: هو ىدفت الفا ةلوك اه. ريغ تناك ادع

 اهنأل اهحرط وأ اهلتقف هسأر نم اهجرخأ اذإ ىدتفي انلق امإو اهنه رثك آ هب ىذتفا ام لكو ةمقلب ىدتقا ايحرط

 نه هركأ امف لمقلاك نابئدلاو ( قفا: للك ) رعشااو رفظلا عطق ةيهارك مانهركف ىذأالل ةطامإلاك

 . زيجأو اهلتق

 صقانلا وأ ريغصلا ديصلا لتقي مرحلا

 ةفذ لثم لثملا» ( ىف(: ئثلالاو ) « معنلا نم لتق ام لثم ءازجف » ىلاعتو كرابت هللا لاق ( قفا: لالا )

 اذه الإ ةيآلا لمتحم الو ( قفا لالا ) ماتلاب ماتااو صقانلاب صقانلاو حيحصلاب حيحصلا ءههيشو لتقام

 نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ . كلذ .همزلب الو ىلإ بجأ ناك اريك امات صقانااو زيغصلاب ىطعأف عوطت ولو

 "كده نإ ةرعأا هلكق صوقتما وأ 2 وأ 1 وه اذإف .ادص تلتق ول تيآرأ : ءاطعل لاق هنأ جيرج '

 هنأ جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ . معن : لاق ؟ كللإ بحأ فاوو هل تلقف جيرج نبا لاق . معن : لاش

 ناك : لاقل هلخفا ذأ ةرش دلو 0 ةرهب .دلو.تلتقب وأ هلثم .ةاش كو ةبفف ىظ كلو تلك نإ لاق

 ., كلذ ىلع كِلَذ لكف' هلثم ةاش: كلو هفق رئاط كلو كلك

 قتلا _لهأو "للا 2 ا

 ديص نم اهم دلاوتف ىرقلاب لهأ دق ديص لك تيأرأ ءاطعل لاق هنأ جيرج نبا نع ديعس انربخأ

 اهتابمأ ةلزمع اهدالوأ « ةيرقلا ىف دلو ام الو مرحم تنأو هحمذت الو . معن : لاق ؟ ديصلا ةلزمب وهأ هريغو ريطلا

 ربطلا ةنجاد ىري ناك هنأ هنم هعمسإ ملو رع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ

 لاح تلوم اذإ زاج ولو اذه الإ هيف زوحم الو ذخأن هلك اذه. ( ىف: لال ) ديصا ةلزم ءايظلاو

 هب ىزجبو هب ىحضي نأو هذ مرحال زاج. ىبنإلا يح ةكح ريعل نأ نتاسسالا لإ نحر نع دصاا

 هحنذ ول مرحلا هيزحم اديص نوكي نأ ءاشلاو رقبلاو 00 ىسإلا نتحوت اذإ زاحو: ديطلا نم لك

 ىثحولا كرتشا اذإو ( ىف: ةلللإ ) هلضأ ىلع اذه لك" نكلو ؛.ةريغ هل ىرحم الوان ىجضي الو ةلضاوإ

 1 فا ام ناك خرفلاو دلولا ىوبأ ىأو . الماك هلك هادف هلتق نإف هلتق مرحمال زجم مل « خرفلا وأ دلولا ىف

 ةبوقعي كيد وأ ةحاجد بوقعي وأ دلتف ةيشحو اناتأ ىلهأ رامح وأ ةيلهأ اناتأ ىتثحو رات وزن, نأ كلذو

 4 زيمتي ال هل لالخلاب طلت مرحلا ىلع هنم مرا أ لبق نم هادف مرا هلتق اذإ اذعا لكشف خرفت وأ ضدتف

 نم ءىش لتاق ىلع لكشأ نإو اذه هبشأ اهو لوك الاب رخلا طالتخاك مرح هنم زيمتي ملف لال طلتخا مارح لكو

 لتق دق نأ معي تح هؤادف بحن ملو ًاطايتحا هادف ىسنإ وأ ىشحو هنم لتق ام وأ هطلخم مل وأ ىثحو هطلخأ اذه

 . ئفخو هطلاخأام وأ تحول كااأ ىشحو ةطلاخ 09 0

 ىرقلاب يبل اعنا ىأ « مع باب نم :  لهأ )١(



 ٠ 0 كسا كاع دحن الو لا لا دعو ام رادار نك نإو : لاق هنأ ءاطع

 اذه هلوقو ( قفانتلالا ) دبال همرغتق قيرطلا ريغب هسفنب هلثع نأ اما.« هنطو نإ ىنعي ( قئان شلالات ) ءرْغ ْ

 باطخلا نب رمح عنص ام ىلع سابق هلك اذه نأ نم تفصو اه لمتحم دقو شارفلا نع طاع ةققلا قر

 . ماقتف ةح هتف اف ةئادإر نع ماجلا هتلازإ ق"

 رئاطلا 0

 مرا ريط نم ربط وأ ةماح نشلار ئفتن نم الاقا ءاطع نعو هنبأ نع دهاجم نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ

 هصقن ام ردق هيف لعجم مث افوتنمو ايفاع رئاطلا موقي «لوقن اذهبو ( قفا: لالا ) فتن ام ردقب هؤادف هيلعف
 جيمج هيدفي نأ طايتحالاف دعب فلت نإف كلذ ريغ هيلع ءىع الو ذخر نأ نم اعنتمم ريطب ناكام هتميق نم

 هنأ رعي ىح اعنتمم راط اذإ هيلع ءىش ال سايقلاو هفتت نم فلت هلع ىرد ال هنألا هنُم هذ اع ال“ هفاام

 هاقسو هطقلاف ءاش ثبح وأ هتبب ىف هسبحف عنتمم انيغ رئاطلا نم فوتنملا ناك نإو ( لاق .) هفتن نم تام

 ردب لف هءادف رخأ نإو ( قفا ثلللاف ) كلذ ريغ هلع ءىشث الو هنم فتنا صقن ام ىدف اعنتمم ريطي ىتح

 هفلتأف هفتن لاح ىف هباصأ امو ) قنا: ةلالاف ) فلت هملعي ىتح هيدفي ال نأ سايقلاو ًاطايتحا هادق عنص, ام

 نوكي ىح انباوج عيمج ىف ريطي. ال ! نك ناك هب عنتمم ريغ اناريط راط نإو « عانتمالا هعنم هنآل فلاتلا هيف نمض

 هق باوجلاف هعب عنتم ال 1 5 دع عنتع احرج هحرجف اريط ىمر نمو اعنتمم اناريط هناربط

 مث اروسكمو احيحص موق اعنتمم ريصيو ربحي .ىتح هسنح نإف « هفلاخمال“ ءاوس رئاطلا شير فتن ىف باوجلاك
 لاح عنتمم ربع هريص هنأ 6 هادف عنتم ال جرعأ ربح ناك نإو هئازح ةمق 0 هّدمق ني ا لَك مر

 همرغيلف ديصلا لعف ام ردي ل مث هباصأف اديص مارح ىدهر نإ : لاق هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ

 دخأ مارح ىف لاق ءاطع نع هارأ جيرج نبا نع ديعس انربخأ ىلإ بحأ وهو طانتحا اذهو (قفاتنثلالا )

 هلاشرإ نه تام وأ هايإ هذخأ نم تام هلعل ردب ل اذإ ملاس نب ديعس لاق ؛ همرغي هلسرأ ام دعب تاق هلسرأ مث .اديص

 هب تبعلف هتنبا هتذخأ نإ : لاق هنأ ءاطع نع جي رج نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ ؛ هل

 . فلت هءاعي ىتح سايقلا ىف هيلغ -ىث الو هيزحم نأ طايتحالا ( قفا:ةلالاف)

 مدكلاو بدانجلا

 ؟ ةدارجلا ةلزتع امهارتأ بدنحلاو مدكلا ©20لتق ّق ىر 0 اطعل لاق هنأ جير >> كح كليعس انريخأ

 قدصتلف لعف م ردن ملك

 كيلع سيلف امهلتق نإف بحأ ام :لاهث 9 املتقأ : تلَعو ديصت اتسيلو نالكؤيال امهو 6 ديص ةدارحلا . ال 5 لاق

 ' لكو امهف ءىشاالف التق نإو'التق. نأ بحأ ال « ءاوس ءاطع لاق اكامبف نالكؤيال اناك نإ ( قفا ةلالاف ) ءىث

 . مرحلا هيدفي الف هل لكؤي ال ام

 لمقلا لتق

 الاثق لجر هلاسف سابع. نبا, دنع تنك لاق ناره نب نوحبم تعمض لاق حيجم ىأ نبا نع نايفس انربخأ
 سلا حبب يااا

 م بدانجلا نم برض هنإ :لاقو , نيتحتفب يسحملا ىف هطبض :  مدكلا )١(



 -ا١و4- أ
 ةضبقب نذخأنلو هلوقو ( قفا: ةلللاك ) ولو نكلو تادارج ةضبقب نذخانلو ماعط نم ةضبق اهيف : سابع

 كيلع امن رثكأ هنأ كتماعأ نأ دعب كيلع ام رثك أ جرختف طاتحم لوقي «ولو» هلوقو ةميقاا اهيف امإ تادارج

 لبج نب ذاعم عم لبقأ هنأ هربخأ رامع ىنأ نب هللا دبع نع كهام نب سوي ْنَع جيرج نبا نع ملسم انربخأ

 ىف ىرب ال هنأ ىلع لدي « ةدارج ةئام نم ريخ نامهرد » رمع لوق ( ىف[ *:لا](ؤ ) داعم وهو ثيدحخلا ىور بعكو

 ابدلاو( قفا“ ةلالاف ) «كينع هنأ ال لعفاف ري عوطتب تمم كنأ كسفنىف تلعجام له>ا» هلوقو هتمق الإ دارحلا

 هلك رخل ىبف هبا ىذف امو ةريغص ةمقل. أ هيدقبىذلا ماش نإ ةرك 05 لكإ ةم نانا ل

 ؟ مرغأ ام تلق مرغاف هتلتق نإف ًآذإ هللا اه ء ال : لاق ؟ هلتقأ ابدلا نع ءاطع لأس هنأ جيرج نبا نع ديعس انربخأ

 تلق لاق جيرج نبا نع ديعس انربخأ ةدارجلا ةمارغ نم اهتمارغ ردق ردقا مث ةدارجلا ىف مرغت ام ردق لاق

 كلذب مظعت كلذ لك مرغا لاق هيلع انأو ىريعب كلذ لتق وأ هماعأ ال انأو ابدوأ ةدارج مارح انأو تلتق : ءاطعل

 هريعب ناك نإو هنم هريعب باصأ ام مرغ هقوسي وأ هدوقي وأ هريعب ىلع مرحلا ناك اذإ ( ىف[: لال ) هلا تامرح

 اهذخأ ام اذإ ةدارج ىف لاق هنأ ءاطع نع ورمع نب ةحلط نع ديعس انربخأ . هنم هريعب باصأ ام مرغي ل اتلفت»

 . ماعط نم ةضبق « مرحملا

 دارجلا صضيب

 باصأ نإو اهنم ريخ ىبف ماعط نم هنم ةضيب لك هب ىدف امو هادف دارملا ضي رسك اذإ ( قف[: لا]إ:)

 . ديص لك ضي ىلع اسابق هتميق نم رثك أ وأ هتميق ىدأ هنأ للعب تح طاتحا آريثك اضيب

 هلتقءاربكل ديلا 30 ايفا

 ىرأ ام لاق ؟ تتامث اهبلجر ىف ١١ صلخم ةمامح ذخأ ناسنإ ىف لاق هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع ديعس انريخأ

 قشوأ عبس وأره ىف نم ناك ام ءىش نم اهصلخيل 5 اذإ هلاق لوقلا اذه لاق نمو ( قفا: ةلالاؤ ) ائيش هيلع

 لعفي وأ اهنع اهرضي ام حرطيل اهذخأ لصأ ناكو اهواديل هريغ وأ اقايرت اهاقسف ةغدل اهتاصأ وأ هيف تححل رادج

 نإو هل نماض وه لجر لاق ولو لمتحم هجو اذهو ( ىف: :لازاؤ ) ديص لك ىف اذه : لاقو نمضي مل ابعفني ام اهب

 ءاطعل لاق هنأ جيرج نبا نع ديعس انربخأ . ىلعأ هللاو المتحم ابجو ناك هيدي ىلع فلت دنف احالص دارأ ناك

 ىف وأ ةوهس 20©2ىف تناكو ءاطعل تلقف جيرج نبا لاق كشارف نع اهطمأ : لاقف ؟ ىشارف ىلع اهتدجو ةمامح ةضيب

 ةيكلا ةماجلا ةضن جرخم ال لاق ءاطع نع ةحلط نع ديعس انربخأ اهطمت الف : لاق لزيعم كلذ ةئيبك تيبلا ىف ناكم

 نأ نم لمتحم هجو اذهو نمض تفلتف اهجرخأ نإف ءذخآ هبو لوق اذهو (قفا:_هلالاف ) كتيب نم اهحرفو

 تدسف نإ لمتحمو ةيدف هيلع نكي مل اهنع مالا لقنب هتلازإب تدسف ولف هرسكي مل اذإ هشارف نع ليز, نأ هل

 نع هتلازإب فلتف هشارف نع هلازأف هشارف ىلع عقو ول ماجلا لاق اذه لاق نمو « ةيدف هلع نوكت نأ هتلازإب

 نع جيرج نبا نع ديعس انريخأ هادفف هتلازإب فلتف هئادر نع ماخخلا رمع لازأ اك« ةيدف هيف هيلع تناك هشارف

 ريغصتيب ىه ليقو ءىثثلا هف عضو قاطلاو فرلاب هيشىه ليقو تيبلا ىدب نب ةفصلاك حتفلاب : ةوهساا (1)

 ناسللا ف 0 «كلذ ريغ ناعم امو عاتملا اهمق 0 ةريغدلا ةنازخلاب ةينش ءامسا ىف عفت رم ركوس صضرالا َّق ردحند

 . هدد صد 6 هلإ > راف



 ا

 هيف انلوق فالخ مالا ضيب ىف . ءاطع لوقو ( قفا ةلالاو ) دحأل اهرسك ول اهيذ ءىث هيلع نوكيال اكاهف هيلع

 نإو مهرد نيتضيبلا نيد م فص ) لاق ( 9؟ ةكم ماه ةضد ّق 57 ءاطعل لاق هنأ 0 نبا ن * ع ديعص انريخأ

 اذه دارأ ناك نإف هلاق موي ةميقلا اذه هلوقب دارأ ءاطع ىرأ ( قفا:ةلالاث ) ثر اهمفف رف اهيف ةضيب 2-7

 . هب ذخأت الف « اف كح اذه هلوق نوكي نأ هلوقب دارأ ناك نإو . 00 لك ف عفا هب دحلان ىدلاق

 مالا ريغ ريطلا

 ةاش هيفق اماَح ناك نإف عيبرلا كف عوضا وأ عوضلا 60 مل لاق ءاطع نع جيرح نبا نع ديعس انريخأ

 ريغ مرحلا هباصأ رئاط لك هتمق هفق ماجا مسا هلع عمت لو ماجا نود رئاط عوضلا ) قف 2 االاذ 1

 613 اك لثم ءاردف نر اذيملا ىف لاق للاعتو , كرايت هللا نأ كلذو 'رغصأ وأ ماجا نم نيك 1 ناك هتمق هبفق مامح

 ةميقلاب هيف لثملاف مرحتلا ىف لخاد هنأب افورعم ناكو لثم هل نوكي نأ ن٠ رئاطلا ج رخف ( قفا لالاف )

 ىفو انف مهمقاو نم لوقو ةدارجلا ىف سابع نباو رمع لوق ىلع سابق اذه نأ هيفو معنا نم هل لثم ال ناك اذإ

 هلاق ناك نإو « انلوق قفاوم وهف رئاطلا نمت ذعموي هنأل هلاق ناك نإ الوق رئاطلا ىف ءاطع لاق دقو مالا نود رئاطلا

 هب ددحب نأ ىلإ هب دمع هبسحأو دارا ىف هريغ لوقو هلوقو سابع نباو ردع لوق ىلع سايقلل هيف هانفلاخ هل اديدحم

 هانيدف ام ةكم ماح ىف فلتخم مل هنأ الولو سابق وأ هيف فلتخم مل رمأ وأ ةنس وأ باتكب الإ ددحب نأ زوحم الو

 لان ملو ماخلا ضب ىفو هنودو مالا قوف رئاطلا ىف هذيدحل ءاطع ىلع انكرت كلذبو سايقب سيل هنأل ةاشب

 ؟هف ءاطع لاقام دحام :لئاق لاق نإف ءاسانق وأ هل فلاخم ال ارثأ وأ ةنس وأ اباتك قفاو رمأب الإ هلوق نم انذخأ ام

 روفصعلا امأ ؟لاقرسفو هيف ىل نيب الوق ريفاصعلا ىف ءاطع ىل لاق لاق جس رج نبا نع ديعس انريخأ ( قنا تلالاف )

 روفصع كفاللاو ءاطع لاق مهرد هيفف روفصعلا قوفو ةماجا نود دهدملا ىرأو ءاطغ لاق مثرد فصن هيفق

 نيب هنآل مثرد دهده ىفو « هدنع مرد فصن رودصع ىف ناك اذإ هلوق كار اذه نم لاق املو ( قنات الا (

 لاق جيرج نبا لاق مثرد نم 0ك | دال نم هبرقل دهدحلا ىف لعجب نأ ىغنب ناكف روفصعاا نيبو ةماجخا

 . مهرد اثلث هفف دهدملا نودو روفصءاا قوف وهو طاوطولا امأف : ءاطع

 دارجلا باب

 « ال :لاقف مرحلا ىف دارجلا ديص نع سابع نبا لئس لوقي ءاطع تعمس لاق جيرج نبا نع ديعس انربخأ

 نوءاعيال «٠ لاف 5 د>سملا ىف نوح 0 هتردحاب كىوق نإف موقلا ن٠ لحجر وأ هل تلك انأ لاق هنع ىو

 , امهم وصأ سمو (قفانثلالاف ) ن ونحنم : لاق هنأ الإ هلثم سابع نبا نع ءاطع نع 0 نبا 0 مللسم انريخأ

 ةدارحلا ىف « لاق هنأ ءاطع نع جيرح نبا نع ملسمو لل عم انريخأ نونحنتم جيرح نا نع ظافحلا ىورو

 لاق هللا دبع نب ريكب انربخأ لاق جيرج نبا نع ديعس انربخأ « ديص ةدارجلا « اهمرغ ًآاذإ لاق ؟ لعيال وهو ابلتقي

 0 ]اذا . مر رطو ابلتق ةدارج نع لحجر هلاسف. سابع نبا( دنع اسلاج تنك لوقُي دمحم نب مساقلا تعمس

 هاكح ىنلا هنزو ىف فالتخالا عيبرلا كش لحم لعلف بنعو درص نزوب هنأ : سوماقلا ق 2 عوضلا :هلوق 0(
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 كن :

 لوقعم .ءاكسبو ءانغ اهتاوصأ نأ نه تفضو ام ىلإ هنف اوبهذ « اق دولاق نرثكا رعشا علا ( ىن[ةلازات

 ماخلا مسا هيلع عقو امف لاقيف ( ىف|: لاا ) ماما مسا هيلع عقو ام ريغ 'راطلا نم ءىتث ىف كلذ سيلو محدنع

 نه هقفلاب هبشأ بهذه هيف بهذي هيسحأ الو ةكم ماح ىف تيمس نمع ربخلا عابتاب قرفلا اذهل ةاش هيف « ركاطلا نم

 عضوملا ف هتميق هيفف اهقوف وأ اهمود امن ةمامح مسأ هلع عمي ملام لوهي نأ ىغنا تبهذملا اذه بهذ نمو « بهذا اذه

 ٠ هيق باص ىذلا

 نم هريغو ةكم مامح ريغ مامح نم هاوس امو ةاش ةكم مامح ىف نأ ىلإ بهاذ بهذ دقو ( قفانلالاف .)

 لعجم نأ هسفن ماخخلا ةمرحل هلع امنإ ناك نإ ةاش ةكم مامح ىف لاق ىذلا ىلع لخديو ( ىف لالا ) هتميق ركاطلا

 لتق اذإ ةكم ماح ىف ءىثالو ( قفا: خلال ) ةاش مارحإ ريغ ىفو مرحلا.نه اجراخ ةكم. مام دك نك لع

 ناك نإو ةكم ريغ ما ام الإ ةكم مان سيلف هبهذمو انيهذم اذه ناك اذإو مرحم ريغ هلتقو مرحلا نم احراخ

 مرا "قى ثق: هريغ نبض لك ىف اذه لاوقي نأ قغنا ؟ةككا (ءاح نمو رشا قا هنأ عج هنأ ىلإ بهذ

 رمتعملا وأ درفملا مرحلا هلتمي ديصلاك مرحلا ىف نراقلا .مرلا هلتقي ديصلا نأ هبهذمو انبهذمو ( قفانعلالاف )

 ةاش هق مرخلا ماح ْق لوش نأ م الو ه>و هل نك كا اذإ لوق اذه نم لاق امو مرحلا خرم احراخ

 هف ءىث الف مارحإ ريغ ىف هنم اجراخ بيصأ اذإ مرحلا ماح ْنِإ هلوق ناك اذإ ةاش مرحلا ماح ريغ ىف نوكياالو

 هيلعف مرحلا نم اجراخ ةما# مرحلا باصأ نإ :لاق هنأ ةداتق نع ةبورع ىنأ نب ديعس نع ملاس نب ديعس انريخأ

 سيلو هلق تنكح ىذلا لوقلا نم هحو ادهو ) قفا 3 الاف 1 ةاش هلعف مرخلا َّق مرا مامح ند باصأأ نإو مرد

 هيسحأ الو ةيدف مارحإ ريغ ىفو مرخلا ند احراخ بيصأأ اذإ 0 ماه ّق لعجل نأ ه4هزل هنأ لبق نم ع هحو هل

 تفصو امل هنم حصأ انيكح ىذلا انبهذهو هجوت. ابهذم ريطلا ديص ىف ءاطع بهذ دقو هلوقي ادحأ ٍلعأ الو اذه لوقت, '

 بوقعيلا ىفو ةاش ادعاصف ةماخلا ريطلا نم ديص *ىش لك ىف لاق هنأ ءاطع نع جسيرج نبا نع ديعس انربخأ .دعأ هللاو

 برخلا تيأرأ : ءاطعل تلقف ةاش ةاش برخلاو شرحلا ةحاحدو ءاملا نباو ركلاو ناوركلاو ةاطقلاو ةلجحلاو

 ةماقح ناك ريظلا نص نما ءىش لك. ال : لاق ؟ ةاش هه نوكت نأ كفا | نطلا ديص نماطف ةحاط د مظعأ هنإف

 ةاش ةماخلا ىف لع اذإ: ةمزلب ناك هنأو انفطو الل ءاطع لعاءابك رت اعإو ( قفا ةلالاف ) ةاش هيفف ادعاصف

 اع امهنيب قرفي مل اذإ اذه الإ مقتسإ ال املع رئاطلا نم اهزواج امف ديزي نأ اهاوس ام: اهتنباسمو ةماخا لّكفل ال

 ةماعو ( ىفأ 0 الاف ) ةاش ةاش.ىند دلاو ىرمعلا ىف :لاق هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع ديعس انريخأ .امهنبب هن انقر

 اذكهو . ما سلف جاجدلا كنويقك ةرطق ةرطق هب ريش اهو :ماح وف نااطلا رم ابع ءاملا ق بعام «تفصوام ماجا

 5 الد ع 0 نا نع سم انربخأ

 مالا صيب

 هف ىدؤي ىذلا دصلا نم ضي امت هريغو ماجا نه هريغو كك مامح ضم ىفو هللا ههحر ) قنفات الا ١

 ةضيد ةمق اهمفف اهق خ رفال اهريسك نإف « اهب اهرسكي ىتا لاحلاب ةماعنلا ضيب ىف انلق اك ( ىفا:ةلالاف ) هتميق

 ءىث الف ةدساف اهريك نإو هريغ اهرسكف ناسنإل تناكول خرف اههف ةضد ةميق اهمفف خرف اهيفو اهرسك نإو



1945 - 
 معن : كا 0 ١2 رمع لاقف رمع ىلع نيتدا 1 ا . مبعم تلخدو باطخلا نبا

 تاعجام لعجا ةدارج ةئام نم ريخ نامهرد خب :لاق نيمهرد لاق ؟كسفن ىف تاعج اه لاق دارجلا بحت ريمحنإ لاق

 ءارو وهو سدقملا تيب نم مر يغو نعكو ذاعم مارحإ اهنم لئالد ثيدحلا اذه ىف ( ىف[: لالا ) كسفت ىف

 لوقو هركني ملف رمع ىلع صق دق هلك اذهو « ةاكذ الب امهذخأ نيح نيتدارجلا لتق انك نأ هنو ريثكم تالا

 هللا دبع نب ريكب .نع ديعس انربخأ « اعوطتم هلعفاف كيلع سيل اب :تعوطت كنأ « ةدارج ةئام نم ريخ نامهرد رمع

 وهو اهلتق ةدارج نع لجر هلأسف سابع نب هللا دبع دنع اسلاج تنك لوي دمحم نب مساقلا تعمس لاق جشألا نب

 ةمبق هلع ىأر اهإ هنأ ىلع لدي اذهو ٠ ولو نكلو « تادارج ةضبقب نذخأنلو ماعط نه ةضيق.اهف : لاقف مرحم

 كهذا ادهور رثك ا يوأ لقأ وأ ةرغ 0 اهميصي ىذلا عضوملا ىف اهتميق ةدارجلا ىفو طايتحالاب هرمأو ةدارجلا

 ىف نأ مبهذم كلذك تدجوو اهتمق ايف نأ ةدارجلا ىف مثريغو سانع نباو رمع بهذم تدجوو رعأ هللاو موقلا

 عوبريلاو ازثع ىوسي الو ازنع ىوسي دق لازغلاو اشبك ىوشيال عبضلا نأل ةحبق الب معنلا نم هلثم ديصلا باود

 امد امل ملا ال نادبألا براقت ىلع ديصلا باود ىف اوبهذ مهتيأر املق . اقانع ىوسيال بنرألاو ةرفج ىوسال

 نامزألاو نادلبلا فالتخال مهماكحأ تفلتخال مهقلاب اومكح ولو « ىتش نامزأو ةفلتخم نادلب ىف اوكح مهنألو

 أمل رئاطلاو:تاوذلا ىف ؟حلا نيب قرفلا ىلع ةعمتجم مهيهاذ» تدجوو ةدارجلا ىف اولاق اك اولا

 تالحو م( قنا ةلالاو ) مالا نود امفو ةميق رئاطلا ن٠ ةدارجلا ىفو معنلا' نم الثم باودلا ىف نأ نم تفصو

 اهإَف اذكه اذه ناك اذإو ةاش ةكم مامح ىوسي سيل نأ طيح ىلعلا نآل ةدارجلا نيبو ماخخلا نيب قرفت مههاذم

 ديص نء هنود امو ةكم مامح نيب قرفااو « ميفلاخ مهلثم يلعن ملو مهلثم ىلإ الإ « مهفالخ ىف عسوتن ال انأل مبعابتا هيف

 ىذلاهنأب انمث هالغأو رئاطلا فرشأ مهدنع مالا نأ نم برعلا فرعت امب لامتي نأ الإ هبف زوجب ال مرحلا هلتقي ريطلا

 مهدنع امل ىتاا هتاوصأو ةفلألا ةعرسو «٠ فلي ثيحب ةيادهال هعجأو رئاطلا لقعأ هارتو مهلزانم ف فلؤت تناك

 ةلوك أم اذه عم تناكو اهخارفو اهتيادهو ابفلإو اهتاوصأل اهم نوعتمتسي اوناك مهنأو اهريده مهناسحتسال لض

 ةمامح برعلا هتمم رئاطلا نم ءىش لك لايف لك و. نأل. الإ اهدنع هب عفتني رئاطلا لوك أم نم ءىش نكي ملو

 ةماخح مسا هيلع برعاا تعقوأ ام لكف تتارفلاو يسال ىراقلاو ماملاو هسفن مالا كلذو ةاش هيفف

 برعلا ترك ذو. سانلا لقع لقعي ىأ رئاطلا سان رئاطلا مامح لوقي نم برعلا ند ناكدقو ( قنا: ةلالاك )

 . اهراعشأ ىف مالا

 اناث |[ رايت نأ .ةنامح | ٠٠ كلت ل8 فاش فوك ذو : ىلذهلا لاقق

 انينح ةلقرم قوق تنخت 200جو نطب ةمامح اذإ نحأ : رعاشلا لاقو

 البده نيمار عفدع وعدت ةمامح ريبزلا 3 ىلإ رح لاقو

 : رعاشلا لاقو ”عمرلا لاق
 - - عود

 عقو مسرلا ىلع تامامح ءاكب ىنجابف ليحملا مسرلا ىلع تفقو

 ررحو .٠ سمك ان كلذب. كلعل كلذب نم اهضعب ىفو خسنلا ضعب ىف اذك « ب هك مما كلذ ل َه هلوق )١(

 حسا ضعب ىف « ريمح نإ لاق هلوقو « معن لاق » دعب هلوق اهبعم متلي الو فيرحت نم واخت ال انه ةرابعلا نإف ةءاورلا

0 

 هدو هه

9- 

 تس بلا

 رسوم ا

5 
 ء



-١98- 
2 

 0 ( ا كالا ف عوترلا ىف ىهك ذيصلا نم باودلاو ٌضرألا ق عتاور اباود معنلا نأل ديصاا باودل لالا

 لاح ىف باودلا قلخ قفاوي ريطلا نم ءىش سيلو امل ةبراقمو معنلا نادبأ لثه نوكت اهنادبأ نأو رئاوط ال شاوم

 مث :باتكلاب لالدتسالاب هتيدف لبق ؟ معنلا نم هل لثم الو رئاطلا ىدفت تفيكف لئاق لاق نإف « اهمناعم اهناعم الو

 هماعطو رحبلا ديص مكل لحأ »لجو زع هللا لاق ليق ؟باتكسلاب لالدتسالا نيأف لاق نإف لوقتعملاو سايقلا مث راثآلا

 هللا تدجوو ميرحتلا ىف هلك لوك الآ دعا لد 1: 4 متمد ام ريلا ديص مكيلع مرحو ةرايسللو مكل اعاتم

 ىلص هللا لوسر تدجوو امرحم ناكو معنلا نم هل لثمال رئاطلا ناكاملف ؛هلثع ىدفي نأ هنم لثم هل امف رمأ لجو زع

 نم ديصلا ىف تيضقف هتميقب فلتر نا ناك اهف نوضقي نوماسملاو هنامضب عرزاا ىف ءاضقب ىضَ سو هلع هللا

 ديصلا نم لثلا هل للا لعج نمل ةميقلا كالت تلعجو عامجإلاو ةنساا ىلع اسايقو باتكلا ىف مرح هنأب هتميقب رئاطلا

 نيك اسملا نم ةبعكلا ةرضحب نميف امهنم لدبملا عضوب رمأ امل كلامال اعم نامرح امهنأل هئازحب ىضقملا مرملا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذأ املف ساقلاو راثآلاب هتمق الإ رئاطلا ف كلأ

 مانعا ةيدف

 نع ةصفح ىنأ نب ةحلط نع ىرادلا ارا نب هللا دبع نع نيسح ىنأ نب دعش نب رم نع ملاس نب ديعس انريخأ

 حاورلا اهنم برقتسي نأ دارأو ةعئلا موي ىف ةودنلا راد لخدف ةكم باطخلا نب رمع مدق : لاق ثرحلا دبع نب عفان

 ىلص املف هتلتقف ةيح هتزهتناف هراطأف ماجلا اذه نم ريط هلع عقوف تيبلا ف فقاو ىلع هءادر قلأف دجسلا ىلإ

 برقتسأ نأتدرأو راد'ا هذه' تلخد ىلإ « مويلا هتعنص ءىثىف ىلع كحا 2لاقفنافع نب نامعو انأ هلع تلخد ةعما

 هحلس هحطلب نأ تيشخف ماما اذه نم ربط هيلع عقوق فتقاولا اذه ىلع ىنادر ت.قلاف دجسملا ىلإ حاورأا اهنم

 ىلإ انمآ اف ناك ةلزنم نه هترطأ ىلأ ىسفن ىف تدجوف هتلتقف ةيح هتزمتئاف رخآلا فقاولا اذه ىلع عقوف هنع هترطاف

 اهم 1 كلذ ىرأفإ لاق ؟نينمؤملا 0 ام يح ءارفع ةينث زئع ف ىرت اك تامف « هفتحابيف ناك ةءقوم

 هللاقذ سابع نبا ءاحف ةمامح هل نبا لتق ديمح نب هللا ديبع نب ادع نأ! الط نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ 2

 ىفن( قثأ 0 اانا )معن :لاق 0 ما نمأ ءاطعإ تلقف جيرج نبا لاق «ام قدصتف ةاش حبذا )سابع نباذلاقف كلذ

 هب قدصتي لاق اذإو نيك اسملا ىلع ءادفلاب قدصتي هنأ ىرخألاو ةاش ةكم مامح ىف نأ امهادحإ ناتلالد سابع نبا لوق

 ءاطع نع ع نبا نع لي عس انربخأو »ع ءاطع نع رانيد نب ورم نَء نايفس انربخأ 03 هضعبال هلك ىنعي اممإف

 ةورلا ىكعتعقوف تريطاقإ ةماعخ باطلا نب نع رءل عا لنالا جيرج نبا نع ديعس انربخأ ةاش ةماخلا ىف

 ىلا راثآلا هذهل اعابتا « ةاش اهفف ةمامح ةكع دكم مامح نم باصأ نم ( قفا _ثلالاث ) ةاش اهيف لعجف ةيح اهتذخأف

 : اسايقال بيسمملا ناو ءاطعو ع نب مصاعو 0 ناو سا.ع ناك ناّمعو 0 نع انركد

 ١

 دارجلا ف

 لدج نب داعم م لبقأ هنأ هريخأ ناغ أ ص هللا ديغ نأ كهام نب فسصوي 0 00 ل ع كليم انربخأ

 هب ثارم لطصن ران ىلع كو قنرطلا يطعن اذك اذإ ىح ةرخذل سدقملا تي نك نامركم لا ف راجالا ت7

 رمع ىلعموقلا لخد ةنيدملا انمدق اماف .امهاقلأف هما
 ب 2

 ,-إ ركذ مث .هءارحإ ىسنو امهلف نيتدارج ذِخأِف ءدارج نم لجرا
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 بضلا باب
 ابْض دبرأ هل لاقي انه لجر طواف اجاجح انجرخ : لاق بابش نب قراط نع قراخم نع ةنيبع نبا انربخأ

 دعأو نينمؤملا ريمأ اي ىنم ريخ تنأ :لاقف « دبرأ اي هيف حا »رمع هل لاقف دب رأ هلاسف رهع ىلع انمدقف هربظ رقفف

 لاف رجشلاو ءاملا عمج دق ايدج هيف ىرأ : ديرأ لاقف 2ك نإ كرشأ ملو هيف - نأ كترمأ امنإ » رمع هل لاقف

 ةريغص ةاش دارأ ءاطع ناك نإ ( ىذا 3 ااا ( ةاش بضلا ىف :لاق هنأ ءاطع نع ماس نب ديعس انريخأ «هيف كاذف» رمع

 . نآرقلاب هبشأ ناكو هف رمع لوقت انلقو هانفلا> ةنسم دارأ ناك نإو « لوقن كلذف

 ربولا باب

 نإ » ءاطع لوق ( ىف: ةلالاك ) ةاش لكؤي ناك نإ بولا ىف :لاق هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ

 سيلو ةرفج هيفف ربولا لكأت برعلا تناكن إف ( قفاه ةلالاف ) لكؤي ام ىدفي امنإ هنأ ىلع لدي « لكؤي ناك
 . ةاش ربولا ىف :لاق ادهاجم نأ دبعس انريخأ ءاندب ةرفج نم رثك أب

 نيبح مأ باب

 منغلا نم نالسحب نيبح مأ ىف ىضق نافع نب نامع نأ رفسلا ىنأ نع فرطم نع نايفس انربخأ
 دلوب اهيف ىضقي ناّمع نع ىور 3 ىبش اهلك أت برعلا تناك نإ ) قفاتثلالا ( د ) قفانتلالا (

 ١ ْ . هتوفبال امم زعملا نم هلثم وأ لمح ةاش

 مسن م ىلا ديصلا باود باب

 باودنم ةباد لكو انرك ذ ام ىلع اهؤادفف اهانيمسلوك ألا ديصاا نم ةباد لك :ىلاعت هللا همحر ( قف[ نةلالا )

 عفري منغلا دالوأ اهنم ةاشلا نع رغص امف فلتخمال اهنم هءادف انيمس ام ىلع اسايق اهؤادفف اهمسن مل لوك ألا ديصلا

 الو « ائيش هنم اندب ربك أ وأ متغاا دالوأ نم هندب لثمي ايزجم ديضاا نوكي ىتح ديصلا عافترا ردقب منغلا دالوأ ىف

 تفصوام ىلع لدام : لئاق لاق نإف ( قفا ةلالاك ) متغااو رقبااو لبإلا معنااو معنلا نم الإ ديصلا نم ةباد ىزحي

 105 اكن تلق ابعمج اذإف تفصو اك ىلاغت هللا باتك اذه لق ؟ منغلا مغالو رقبلا رقبللو ماعنألا لبالل لوقت برعلاو

 ىلتيا الإ ماعنألا ةميهب مكل تلحأ »ىلاعت هللا لاق دقو اهبلعلالهأ دنع فورعم اذهو ىلعألا ىلإ اهنم ىندألا تفضأو

 نآكلا نم » ىلاعت هللا لاق ةنامثلا جاوزألا ىهو نع منغلاو ©22رقبلاو لبإلا ىنع هنأ افلاخم ملعأ الف « مكيلع

 ماعنألا ةميبم ىمف(نينثا رقلا نمو نينثا لبإلانمو»لاقو « ةيآلا( نييثنألا مأ مارحنيركذل[لق نينثا عملا نمونينثا

 . شحولا نم اهريغ نم كلذ نوكي الو مرحللا حب ذي ىتلا ندبلاو اياحضلا اهنم ىنلا ةيسنألا ىهو ةينامثلا جاوزألاىهو

 مرحملا ةينبصلا رئاطلا ةيدف

 «معنلا نم لتقام لثم ءازجف  هلوق ىلإ مرح متنأو ديصلا اولتقتال » ىلاعت هللا لاق هللا هنحر ( قفا اللا )

 هنم لثم هل امف الإ معنلا نم لثملا نوكيال هنأ ىلع لدي «معنلا نم لتقام لثم » لجو زع هللا لوقو ( قفا'ةلللاف )

 مل هتك: راوحلف 4, طقس وأ خاسنلا نم افيرحن انه لعلو « خسنلا ىف اذك . نأضااو منغلاو : هلوق )١(

 ديف ف تفس: يب تاسع م



 -اوعد
 ًارباج تلاس:رامعىفأ نبا لاقرامتىنأ نبا نعريمعنب ديبع نب هللا دبع نع جيرج نبا نع انربخأ دلاخ نب ملسم نأل
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس تلق . معن : لاق ؟ لكؤتأ تلق . معن : لاق . ؟ ىه ديصأ عبضلا نع هللا دبغ نبا

 نايفس انربخأ . لكؤي ال ام نود ديصلا نم لك وام ىدفي امنإ هنأ نابب اذه ىفو ( ىفإ:::لا]| ) معن : لاق ؟ سو

 . مرحلا اهءاصأ اذإ شبك اهنفو ديص عبضلا : لاق هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ًايلع نأ دهاجم نع حين ىنأ نبا نع

 لازغلا ىف باب

 0 0 ا ىنأ نع ةنيبع نب نايفسو كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيب رلا انريخأ

 ليئارسإ نع دعس انريخأ . زيعلا توفيال لاز زغلاو لوقن اذهبو ( فثاةثلاله ) زنعب لازغ :ا| ىف ىضق باطخلا نب

 هدم ءاشإ وأ رفعأ نست ىظلا:ىف : لاقهنأ سابع نبا نع محازم نب كاحضلا نع قحسإ ىنأ نع سوبا نا

 ىدفي نأ. ىلإ بحأ هلك اذه ىف ثانإلاو بيصأ امت ثانالاب ثانالاو نارك كلا نارك دا ىدفي ( قفا ةلالان )

 نع ملا نب ديعس .انربخأ . امهتادبأب :قحلي ىذلاب ىدفيو ركذلا دفق لوتقملا ندب نع رغص, نوكم نآ الإ هب

 اشبك دهأ : لاقف ايلع ىنأف مرتع وهّتو انيظ باصأ فئاطلاب الخر نأ ةمركع نع كاعت نع سرب ن كا

 امأف تبثي امم هلبق تفصو امل ذخأن اذهبو ( ىف[: مل( ) اسيت لاق الإ هارأ الو ديعس لاق . منغا نم اسيت لاق وأ

 : ةاش لازغلا ىف : لاق هنآ ءاطع نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ ٠ ثيدحلا لهأ هتش الف اذه

 نب ديعش انر>أ © قانعب' كن رآلا ىف ئضق باطقلا نب رمع نأ راج نع ردرلا أ نع ناسسو كلا 00

 انريخأ 3 فرألا قف لاق هنأ سامع نا نع محازم 1 هلا نع قحسإ أ نع سلوي نب ليئا رسسإ نع لاس

 رست اهماع 2 معلا 6 نيا . صا ( قفا *لللاث ) ةاش فرألا ىف و : لاق ادهاحم نا 6 نبا نع ديعس

 باطخلا نب رمع لوق انلقو امهانفلاخ ةنسم ادارأ اناك ولو لوقت كلذكف ةريغص ادارأ دهاجمو ءاطع ناك نإف ةاش

 5 كا هللا تان هبشأ ناكو ةنسملا نود اقانع اهنف نأ ن م سانع نبا نع ىوز امو دنع لاك اك در

 ف لاق هلأ حاير قنا ءاطع نع حيص نإ عب رلا نع ملا نب دعس انريخأ امملوق هش ام ءاطع نع ىور

 .لمج وأ قاتع ندا

 عوبريلا ىف باب
 انريخأ . ةرفحم عوبريلا ىف ىضق هنع هللا ىضر باطخلانب رمع نأ رباج نع رييزلا ىبأ نع نايفسو كلام انريخأ “

 ءاطع نع حببص َْس عيبرلا نع ديعس انريخأ دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع ىنأ نع ىرزملا مركلا دنع نع نايفس

 : ل هلك ادهبو ( قفا لالا ) ةرفج عوبرعلا ىف 5 لاق هنأ حابر ىفأ نبا

 تلعتلا كل

 شايغ نع جني رج نبا نع ديعس انربخأ . ةاش بلعثلا ىف لوقي ناك هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ

 ' . ةاش بلعثلا ىف : لوقي ناك هنأ دبعم نب هللا دبع نبا |

 (#« ؟هم)



- 199 
 1 ىللاق دقلو ( قا: لالا ) امتعبقب اف يح نأ الإ منا نم تسيل تناكاذإ زوجي الف اهننفن يح ةضيبلا

 اللا لقا ك2 فراج اذه نكلو اهلك ١ محمللو ناؤخ ريغ ةلوك ام اهمال ءئش ةبَكيلا هه قام : لئاق
 ١ ١ 59 - 3 ص

 لعولاو لتبثلاو "'"”شحولا رامحو شحولا رقي باب
 ىعفاشلل تلقف ةرهب امهنم دخاو لك ىف :لاقق؟شحولا رامح وأ شحولا ةرقب بيص, مزحلا ترأرأ ىعفاشلل تلق

 لتقام لثم ءازجف ادمعتم مكنم هلتقنمو مرح متنأو ديصل! اواتقتال :ىلاعتو كرابت هللا لاق لاقف ؟ اذه تذخأن أ نمو

 ؟ لإ رظن نأ الإ هف زج ملف ندبلا ةرظانم ىلع لثملا هلأ لع لد معنلا نم لتق ام لثمو ( ىف(: لالا ) « معنلا نم

 ةرقيلا زواج اذإف ةرقب ىلإ عفر شبكلا زواج اذإف شبكلا ىلإ عفر ةاشلا زواج اذإف ديصلا بواد نم لتق ام لثم

 ىلإ ضفخ ةغذج وأ ةينث ةاش نم رغصأ ناك اذإو ةندب ديصلا باود نم ىدؤي ام ءىش زواجم.الو ةندب: ىلإ عفر

 ىو ةرقب شحولا ةرقب ىف : لاق هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع ملسم انربخأ ديصلا باود ىف لوقلا اذكبف اهنم رغصأ

 محازم نب كاحشلا نع ىنادمملا قحسإ ىنأ نع ليئارسإ نع ديعس انربخأ ةرقب ىورألا ©0ىفو ةرقب؛ شحولا نامح

 ىورألاو ( قنا: ةلالاف )دوقن اذمو ( قفإ_لللاف ) ةرقب ليأإلا فو ةرقب شحولا ةرقبىف :لاق هنأ. سابع نبا نع

 لتق نإو ( قفا تالاث ) هب هادف ءاش كلذ ىأ ىتأو ارك ذ كيضع ©0هفوإشيكلا قوفو ةئسملا ةرقيلا نود

 باصأ اذإو ( لاق ) ىتنآلاب ىّثألاو رك ذلاب رك ذلا ىدفيو ةريغص ةرقبب هادف اريغص التيث وأ .اريغص شخو رامح

 دصلا باود نم ىدق امن اذكهو هتوفي الام هف لءحم ىح' رقبلا نم هنم رغدأ ىلإ هانضنخ ةريغص .ىورأ

 ةرقي ,امهادق تاه اح اهنطي ىفاام تقلق اه رضف بوقر ©29ةرقب ديصلا نم بيصأ ام' ناك نإ .6 قفانةلالا )

 اا كس تنانو اتيم جرخ نإو ( قفا زال( ) باودلا نم لمح تاذ لك ىف اذه اذكهو دولوم ةرقب داوو

 ْ . اماعط معنلا نم لثملا كلذ نمت موقيو اضخام معنلا نم هلثمي اضخام هنم باصملا موقي اماعط هءادف

 عيضلا باب
 عبضلا ىف ىضق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ رإج نع ريبزلا ىنأ نع ةنيبع :نب نايفسو كلام .ازبخأ

 راغص عبضلا راغص ىف ( قفا: لإ]( ) نيبكملا انيتفم نم هنع تظفح نم لوق اذهو ( قفا عاالاف ) شك

 شنك عبضلا ىف لوقي امهنع هللا ىضر سابع نبا عمن هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأو نأشلا

 هللا لوسر لزأأ : لاق سابع نبا ىلوم ةمركعنع جيرج نبا نع ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عييرلا انثدح

 هانرك ذ امنِإو درفتا ول هلثم تبثءال ثيدح اذهو ( قفا ةلالاف ) اشبك اهبف ىضقو اديص اعبض ملسو هيلع هللا ىلص
 مهممسستاسا

 رك ةغالا بتك ىف اذك . لوعولا نم نسملا ركذلا وه « ةتح ةانثم امهنبب ةيقوفلا ةانثملاو ةثلثملا حتفب :لتبثلا (1)“:
524 

1 

 . ةححومم ةضل

 ىنآلا ىهو را نوكسف)مضب ةيورأ هدحاو 2 مس نك امهْد ثااثلاو لوالا حتفب ىورالا 0(

 حتفب و ةددشملا ءايلا تف عم ا ةزمهلا مضب لي الاو ىربلا للا سن ىورالا نأ :حابصملا ىفو . لوعولا نم

 . لوعولا نم ركل نانا رسك عبإ ةزحهملا

 . ةغللا بتك ىف اذك . لوح هيلع ىنأي ام دعب كلذو هنرق علط اذإ ةرقبلا دلو نوكسف حتفب : بضغلا (<)

 . هحضضم ةبتك ١ ءرر>ف ءانته ام بساني ىنعع ظفللا اذه. ىلع فقت ملو خسنلا ىف كلذك وه : بوقد (4)
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 لوقت هلوقب و ةندب ةماعنلاىف ىرب ءاطع ىلع لدي اذهو ( قفانتل ”لالاؤ را :لاق ؟ههرغأ هلحم غلبي نأ لبق اهداو

 نانح تاذ داصل ديص لك ىف لوقنو اهعم رمح اهعم انين> تو ا هن دب هش ثدحو عضوم لك ىف نينحلاو ةندبلا ق

 . نانح تاذ هلثم هيفف

 موا نصف لا | هيمن ةماعتلا ضب . كات

 تفامرح كلدب مظعت اممرع دن تاو "1 صضي تي نإ «لاق هنأ ءاطع نع ع نبا 1 د.عص انربخأ

 انلاخع اذه ىف ملعأ الو اديص نوكست اهنأل اهنم ءزج ديصاا نه ةضيب نأل لوقن اذ و ( قفا غنالاف ) ىلاعت هلل

 ىلع اسانق فالتإ اذه نأل مغيب لهاخلا نأو مرغت ةضرلا نأ ىلع لدي اذه ءاطع لوقو تنقل نم هنع تظقح 5

 لثم هل امه جراخ هنأ لبق نم باص ثيح هنأل ©90هتمق ماعنلا ضب ىفو ( قفا-تاالا ) لوقت اذهمو طخ

 وو

 ا
 انف : ىغفاشلل تلمف اهتميق اف نإف ةدارلا ىلع اسايق اهريغو ةدا نر ريطلا نم ةميق هل اف لحادو معتلا ن

 نأ جرعألا نع دانزاا ىنأ نع ةقثلا ىفربخأ لاقف ؟ وه اش تلقف ءالف هلثم تش. ءىش امأ لاق ؟ ايلاع انش اف ىورت

 ةداتق نع ريشب نب ديعس نع ماس نب ديعس انريخأ 2 اهنمق مرحلا اهميصإا ةماعنلا ةضس ق 2لاقوسو هلع هللا ىلص ىناا

 نيكسُم ماعطإ وأ موي موص مرحلا اهيص ةماعنلا ةضد ىف : لاق هنأ ىرعشألا سوم :ىفأ نع نيطملا نب هلا دع نع

 نإ تارقأ : ىعئاشال تلقق هلثم دوعْسم نب هللا دبع نع ةديبع أ نع ةداتق نع ريش نب ديعس نع ديعس انريخأ

 هتميق هيف هيلعف رئاطلا نم هف رثأ الو معنلا ند هل لثءال ام مرحلا باضأ ام لك :ىل لاقف ؟خررف ةماعنلا ةضد ىف ناك

 خرف ال ةضي ا ةمق اهف خا 1 ناسنال وهو هباصأ ول هموقت 5 هيلع هموقت و هيف هباصأ ىذلا عضومل اب

 0 امو خر رف ال ةضد هلق ن1 كر أ وهو خ رف اهيف ةضيد ةميق شرف اهف ةضيلاو اههف

 ىعفاشلل : تلق ؟:اهف كدلع ءىث الف ةمبق اهل نكي ل نإو اهتمرقب قدطتو ةحف امل تناك نإ ةدساف ايموقت : لاق

 . عنتمم ريغ وهو عنتمم ديصلاف ىعفاشلل تلق ديص اهنم- نركي دقو ديصلا نم اهنأل ال : لاق ؟ مرحغلا اهلك ًافأ

 اذإ هيزح مرحملاو منتمم ريغ نوكيف اريغصو اصوصقم نوكي ام ديصلا نم نوكي دقو ( قفا ةلالاف )

 لو وي مث.خرف اهنم نوكي نأ ىلإ ةضيبلا لوؤت دقو : لاق عانتمالا ىل لا لوُؤي وا ١ ناك دق كلذ نإ : تلقف هباصأ

 ماعنلا ضيب ىف فالحل

 لمحتف ةندب ةماغنا' ىف ناك اذإ موقلاق؟لاق اذام لاق تلق معن :لاق ؟ةماعنلا ضي ىف دحأ كفلاخأ :ىعفاشلل تلقف

 ند نإبو ءاكان كلذدلو هلم ثيدحلاب معلا لهأ تنثيبال ةحاو نم| هنع هللا ىضر ىلع نع اذه ىورو ةندبلا ىلع

 لجر معن لاق ؟ هريغ كفلاخ لبف : ىعفاشلل تلق مئاقب هيزحم ابإو نوكي الو نوكي بيغع هزجم مل ءىش هيلع بجو

 ةميق رسثع ةمألا ندنج ىف نوكي اك همأ ةميق ريع هيلع : لاق ؟ هيف لاق امو تلق هيلع ىذتحاف لوقلا اذه عمس هنآك

 اهركحف ايمأل ةلءازم اهنأ لبق نم ائيش عنصإ مل ناك انينج تناك نإ ةضيبلا .ال :لاق ؟ ابجو اذهل ٍتيأرفأ تلق ةمآلا

 ناسنإ هعطقف اتيم جرخ ولو هسفن ةميق هيف تناك ىح وهو 0 نه جرخ ول نينجلاو اهسفن سح

 مسح اهإ ؟ نينجلاو ةعيبلل امو امهناب قرف دقف ىحوأ تيم لاح ىف ةضيبلا لعجاف تئش نإف ءىش هيلع نكي مل

 . رهظي ىنعم هل سيل انه ليلعتلا نإف خاسنلا ةدايز نم ةملكلا هذه لعلو «خسنلا عيبمجىف اذك هنأل : هلوق (1)



 ظ 0
 نع هي ايموص نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبنو ابموصو هموص نع ىهنم هنأل رحنلا مون انف زاج

 ٠ ارارمو ةرم رحنلا موي موص

 يدق وما همر اف !روذم فد ىلا نوكي ىلا لاا بان

 ىلع ردق نإف املع ارداق ناك اذإ ان هجر نأ هل سلف ةئدب هلع تبجو دقو لجرلا جح اذإ ( و ةنانعلالاف )

 ماص امهنم دحاو ىلع ردقي مل نإو ةكمب الإ ىدحلاو ماعطلا نوكي الو معطأ ىدحلا ىلع ردقي مل نإو معطي مل

 ىدتفلا مايص ىف لاق هنأ ءاطع نع جيرج نا ن ء ديعس انريخأ « ىلإ بحأ ناك كلذ هروف ىف ماص ولو ءاش ثىح

 ةيدف لومي دهاجم ناك لاق جيرج نبا نع ديعس انربخأ « كلذ هروف ىف هعندي نأ حلا ىلإ ور و ىتا كلذ: ىف ىذا

 ىدتفملا ف لاقىسوم نب ناملس نأ جيرج نبا نع ديعس انربخأ هترمت وأ كلذ هجح ىف كسن وأ ةقدص وأ مايص نم

 فرط.ناب ارمتعم ناكنإو رحني نأ اجاح ناكنإ + نأ نيبو ةيدفلا هيف هلع تبحو ىذا عنص نأ نيب امف هنأ ىنغلب

 تبجو ائيش ةيدفلا تناك نإ لبق ؟ تفصو ام ىلع لدام لئاق لاق نإو اذكه هللا ءاش نإ اذهو ( قفا: هللا )

 صإ نأ كلذو ةرمعااو جحلا ىف ىدتفي نأ ىلإ بحاف ةرمعو جحب نإو اهيف ةالصلا حالصإ نوكي اك هيف لمع لك حال

 نأ ىور دقو تفصوام هف رايتخالاف ةالصلا نم ةالصأا حالخإو جحا ريغ ةيدفلا نأ ةالص' قرافي اذه ناك

 1 نع هلال هرفس ىق.هيزح .موصلا ىأار هنأ. الول هنأكف ؛ةتقفن هل ردقو ىدتفي الو موصي الجز رمأ سابع نيأ

 ىف ةدفا هلع تب>و نم اح لإ ظن ا لالا 1 ارسوم تنك نإ كلاما لإ ! ريصت ىت> اذه رخآ لاقلو

 جوال هلع اهنلعح اهريغ اد>او ناك اذ! هيزحمال ١ ةيدفلل ا ناك نإف ةرمعلا وأ جحلا كلذ 2 ةرم وأ 06

 اطاتحا موصي نأ ىلإ بحأو م4116 دف ئه هدانا نك هلع ايف كك ررفأ ى ََح دتفد ىف هيلع اهلعج اذإؤ اهنم هل

 مث رركأ وأ اموي ماص نإف ماص ردقي م مل نإو قدصت رداق رع ناك اذإو ) قفان 5 االاز ىدعأ دحو اذإ 2 0 اياجإ ال

 مكي ملو قدصتي مف تبجو نيح ازوعم ن 1 نإو (كاق) ن ”سحف لعق ن إو ىدهم نأ هيلع سلق دعب وأ ءرفص ف سل

 هدلب ىلإ عجر نإو (لاغ) ده دجم و وهو امود الو ةقدص *ىدتسس الق اًيش ”ىدتيم هلال ذل داالو ىدهأ م

 را 6 ![ ىدملا ن رم جرخم مل هنأل هل دبال ىده هيلع ن ناك زوعأ مث رسب ىح دتفي لو هرفس ىف زوعم وهو

 ىرشا وأ هدلب نم هب ثعب ءاوسق انيد هيلع ىدملا تلعج اذإو ابجاوال اطايتحا موصي نأ كل 6 نه دب الف

 هرخأ اذإ ا ثيح هيضقف موصلا امأو 2 ماهطلا كانك هب قدصتو 2ك حبدب ىح هنع قى هنع رحنف 2ك هل

 1 الإ هيزحال ماعط 5 مد نم ناك هحو ىأ نم هلع بحاو 15 اذكهو هرفس نع

 ال
 ثباث نب ديزو فكااط ىأ نب ىلعو ناعو باطخلا نب ملا تا د ط6 نع جمر رح نبا ن ع دعس ان ريخأ

 رغ اذه ) قنانخلالا ) ليإلا نم ةندب مرحلا التقي ةماعنلا ىف اولاق عهنع ىلاعت هللا ىضر ةيواعمو سابع نباو

 ةندب ةماعنلا' ىف انلك سايقلابو ةندب ةماعنلا ىف نإ موف تقل نمت رثك آلا لوق وهو ثيدحلاب للا لهأ دنع تباث
. - . . © 0 - - - - ١) .٠ . 

 اهتيس نيح نينج تاذ تناكف ©12ءاطعل لاق هنأ جبرج نبا نع ديعس انربخأ ةندب اهيفف ةماعن مرحلا باصأ اذإف اذهمال

 كنف اميدهاف اه.داو ابعدو اهمعتاف كلك .٠ الل 3 لاق ؟هيرغأ هل< غلب 1 لق اهدلو كا تدلو 2 ةماعنلا ءازح م

 نأ الإ « خلا تناك نإف » مالكلا ل حخسانلا نم فرح هلعلو خسنلا ىف اذكه خلا تاذ تناكف : هلوق )0(



 هك نع
 3 ءاط نإ هأ لق ؟ عتمتملا ّق تلقام هش لقت " فك ةعتملا 0 ىلع هتسك اذإف :لئاق لاق نإف امويدم قا نع ماص

 ةاشو تاصأ 5 مظع ردع ىلع ةن دب 0 فلتع 2 ةنيدو ةئدد تقرقو ةناثإال لعق 1 ىف هعماج هنأ ّق هيلع هتسق

 أى

 ومعمل ىنعملا ىلإ موصلاو ماعطلاب انرصف ( ىف(: *ل/][م ) اعوطتم ناك هيلع داز نإو هنم رثك أ الو لقأ دجو اذإ
| 

 دحأ ىلع نوكيال ىذلا ةعتملا ىده ىنءللا اذه ىف قراف باصأ ام مظع ردقب رثكبو لقف لقتني ناك اماف كلذ نود

 6-0 ةفلدزملا كرو «( ىم»د هتوتنماا كر اذه نمو « ناضمر ربش 0 هلهأ بيسصملاو لتقلاو رهاظملا ةرافك نم ناآرقلا ّق

 ع

 : ةيشااامو راخبا كرو ةقرع نم نعشلا بف نأ لَك جورخلاو'

 هتقوو ةعتلا ىده نم زاوعإلا

 « ةلماك ةرضع!).هلؤق ىلإ « ىدحلا نم سيتسا اع جحلا ىلإ ةرمعلاب عتم نق » ىلاعت هللا لاق ( ( قنانعلالا:)

 هنأ الوقعهوموصلا هب بجوىذلاجحلا ىفهنأ باتكسلا ىف الوقعمناكو جلا فموصي نأ ىلع باتكلاددف ( قفا لالاذ )

 نإف « جحاا ىلإ ةزيمعلاب عتم نف»( قفا: _ةلالاث ) اهربغ الو جحلا روهشهف هلبقال جحلا ىف لوخدلا دعب الإموصلا نرككل

 جحلا نم جرح ال نأ هيلعو جحلا ىف لخد. نيح موصي نأ هل ناك ةجحلا ىذ وأ ةدعقلا ىذ وأ لاوش ىف جحلاب لهأ

 دا نم جرحم هنأ كلذو ةفرع موب ثالثلا همايص رخآ ىف مايألا نم هلام رخآ نوكي نأو ايده دحي ل اذإ موصي تح

 نب مهاربإ انربخأ زر ناو هشئاغ نب باو ءرحذلا مود هيف موصال موي ىف نوكيو جحلا نم ةفرع موب نه

 مصيلف ةفرع موب لبق مدي ملو ايده دحب مل اذإ عتمتملا ف اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا نع دعس

 انلقام ىنعم وهو « لوقت اذه و (قفا< للا 1 كلذ لثم همأ نع ملاس نع بابش نبا نع ميهاربإ انربخأ « ىنم مايأ

 نإ سم انربخأ متمتملا موص بوجو ىف رانيد نب ورمعو ءاطع فلتخاو ( ىتفا:.خاالاف ) نآرفلا هبشرو ملعأ تا

 ؤرمع لاقؤ جحلاب الهم ةفرع ىفاود ىتح موصلا هيلع تحيال لاق هنأ ءاطع نع جس رج نبا نع ملاس نب ديعسو دلاخ

 مث نآرقلاب هبشأ وهو لوقت رانيد نب ورمع لوقبو ( قفا: لالا ) موصاا هلع بجو جحلاب لهأ اذإ انيد نبا

 نالوق اهمفف موص, نأ لبق دعب وأ هتعاس نم تام مث جحلاب لهأ اذإف ( قفا ثلالاف ) رمع نباو ةشئاع نع ربخلا

 مدال. ىناثلا لوقلاو « لمتحم لوق اذهو هنع ماضي نأ زوجي الو مدي ملهنأل هيلع نيد هنأل ةعتملا مدزهيلع نأ امهدحأ

 ةدم قب ناك ن إف موصلا ىلع بلغو مدلا ضرف هنع لاز تقو موصلا هيف هلع بجو ىذلا تقولا نأل موص الو هلع

 عوجرلا دعب الإ هيلع بحت ال ةعبسلا نأل ةطن> دادمأ ةئثالث مايألا ةثالثلا ناكم:هنع قدصت طرفف 3 موصي نأ هنكع

 عبسلا نم هموص هنكمأ امو ثالثلا ىف هنع قدصت عبسلا الو ةئالثلا مصي لو تام مث هلهأ ىلإ عجر ولو « هلهأ ىلإ

 مايأ عتمتملا موص ىف ( قفا ةلالاؤ ) معأ هللا, الووشو اسامح حصي لوق 0 0 امو هكرتف

 نكي مل اذإ اصاخ ىبنلا نوكي نأ ىلإ ليبساا دحن الو ىنم مايأ موص نع .ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن : ىنم

 موصي لاق نم نوكي نأ زوجم دقو موصلا نم مزلي الام ىلع وه اهنإ هيهن ِنَأب ةلالد سو هيلع هللا ىلص ىتنلا نع

 هللا لأسأو هارأ تنك دقو ىنه مايأ موصي نأ ىرأ الف اهنع ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن هيلع بهذ ىنم مايأ عتمتلا

 اذه لوقأ نأ زحب ملف ءاسنلا تيبلاب فاط اذإ هب لحب جحلا نم اجراخ ىنم مايأ تدجوو ( قفا: لالا ) قيفوتلا

 معن لبق ؟ جحلا اف نوكي نأ ناشللا لمتحم لبف : لئاق لاق نإف هلمع ضعب هيلع قب نإو هنم جراخ وهو جحا ىف

 فاوطلا فطي مل اذإ زاج اذه زاج ولو « ارهاظال انطاب اهركتسم الاهحا ءىبث جحلا نم هيلع قبام ناسللا هلمتحم

 ىنه مايأ موصي نأ زاج ولو ( لاق ) جحلا ىف نبماص هنأ ىلع نبموصي نيرهش وأ ارهش ءاسنلا هجح نم هب لحم ىذلا



 م دع حرق سابا

 هدب ل نإذ ماعطق هدجم ل نإف هدجو نإ ىدهب رمأ نوكي نأ لمتحم دقو ةيآلاب ىلوآلا اهربظأو هنناعم ربظأ اًده

 فك زم سو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذو ام, ريشأ لوألا ىعلاو رابظلا ىف رمأ كو عتمتلا ىف رمل كرف

 لمتحا .نإو قلطي وأ ءىفي نأ ىلوملا ىلإ ىلاعت هللا لعجو ىذألا ةيدف ىف ءاش تارافكلا ىأب رفكي نآب ةرجع نبا

 لاق ءاطعنع جيرج نبا نع ملسنب ديعس انربخأ معن :ىلق ؟كريغ هلإ تبهذام لاقلبف :لئاق لاق نإفرخآلا هجولا

 ناك نإ هيلع ناك ةماعت ناسإ باصأأنإف ء ءاطعلاق «امانص كلذ لذع 11 يك اسم ماعط راك ةبعكلا غلاب ايده )

 اذكو اذك «ءازجف »)لجو رع هللالوق لجأ نم ءاش نهتنأ اماص املدغ وأ اماعط اهلدع وأ اروزج ىدبم نأ راس اذ

 تحس , ردقب الأ ماعطلا ىلعردق نإ تيان ءاطعل تاقف 0 نبا لاق ءاشام هحاص همم رتحلف وأ وأ نارقلا 2 اكو

 ةصخراا ىهو روازخلا نمت هدنع يلو ماعط هدنع نوكي نأ ىسع هللا صيخرت لاق ؟ باصأ ىذلا دصلا لدع ىلع

 طايتحالاو رايتخالاو هعم ريسيلا ىلع ارداق ناك نإو ءاش ةيأ لعفي نأ هل ناك كلذ هِلِإ انلعج اذإ ( قفا لالا )

 ور نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ اءرنم زاوعإلا دعب الإ موصيال نأو ماعطف دحب مل نإف معنب ىدفي نأ هل

 جيرج نبا نع نايفس انربخأ ءاش نهتيأ هل « كسسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف ) لجو زع هللا لوق ىف رانيد نبا

 نيدلا ءازج اعإ » هلوق ىف الإ جيرج نبا لاق ءاش ةيبأأ هلأ 2 وأ وأ نارفلا ىف ءىث لك لاق راتنج نب ورم نع

 هذه ىف هريغو براخملا ىف ورمتو جيرج نبا لاق اكو (قفاةلالاث ) اهيف ريخمع سيلف « هلوسرو هللا نوبراخ

 نسحلا نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ « معن : لاقق ؟ رابخلاب وه سيل دحأ لاق لهف ىعفاشلل لبق لوقأ ةلأسا

 « معنلا نم لتقام لثم ءازجف » هللا لاق ىذلاكلذف ةاش هيف غلب ام ديصلا نم باصأ نم : لاق ملسم نبا

 ىده هيف ا الف لتقي روفصعاا ىده هب 0 نأ علب ال ىذلا كلدف « 5 ماعط همك ذأ » امأو

 طع لاقف ا ءاطعل كلذ َت ركذف جب جيرج نبا لاق روفصعلا لدعو ةءءاعناا لدع « اهايص كلذ لدع وأ » لاق

 5 الجو نع هللا 0 او ل ( قفا لالا ) ءاش ام هبحاص هنم راتخم وأ وأ نآرقلا ىف ءىش لك

 ناك نق » هؤانث لج لاقو « امايص كلذ لدع وأ ناك اسم ماقط راقك وأ ةعكلا غلاب ايده » ديصلا ءازج ىف

 و دع هللا ىلص هللا لوسر نع ىورو (« كسن وأ ةقدص وأ مايص ن.ه هيدفف هسأر ن٠ ىذأ 4 وأ اضيره كن

 دق تيفأ ءىش نم ةيدف اعم امهتدجوو ( ىف[: لاو ) َكأزجأ تلعف كلذ ىأ ٠ ةرجع نب بعكل : لاق هنأ

 هتتافإ نع ىبن ام امهاوس مرحملا هتافأ ام لكف ( قنات لالاف ) رعثلا ىااثلاو ديصلا لوألا هتتافإ نم مرحلا عنم

 لاق داو ربغو ادحاو اراك لعق اش كلذ ىأ موصل وأ ماعطلا وأ معنلا نم هيدفب أ نيب د وهو هؤازح هلعف

 عتمتلا ناكف (قفان 4 3 االاؤ /ة ةبآلا « مايصق دح مل 9 نم ىدحلا نم رسيتسا ف جحلا نإ 55ه رمعلاب عم نق»ل احو زع هللا

 ناكو ةيدفلا هق هيلع قالا لعف ند مرخلا لعف اق ىدهلا هيف لح وزع هللا لعد ءىش ةتافإن 0 سلا ىلإ ةرمعلاب

 كلذو معنلا دحم وهو معنلا ريغب هيدفي نأ هل س و معنلا غلب نإ معنلا نم هيدفب نأ هلعف ءىش ةتافإب سبل لعفلا كلذ

 8 عما ف اه وأ كسل نم كارد وأ هتأرما نم لان وأ عماج وأ ةسنل هل نشيل ام سبل وأ هب ببطت ام ببط لثم

 اعأ معأ هللا ت تاق « ؟ هسأر نم ىذأ هب وأ اضيرم مكنم ناك ن كا لحوززع هللا لوق ىنعم اق لاق نإف ( قنات لالا: )

 ا هنإف رهاظلا
 معنلا ةيدفلا عضوم ىف هيلع تلعج اذإف ار ٌىذألاو ضرمل رعشلا قالخ.ن نو

 ىلع ردقبإ ناكف معنلا ند عاطقنا وأ ةحاجل معنلا نم ىدتقفملا زوعاف هدو>وم تكا معنلا نس الإ روح ال تلقف

 ماعطلا نم زوعأ نإو دعب نيكسم لك ىلع ماعطلاب قدصت مث « اماعط مهاردلاو « مهارد هيلع بجو ىذلا موق ماعط

١ 
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 انوي قاتم موص نأ ناب دقو مت :لاقءاموي نيتس ناك.لتق'ؤ رابظلاف ةيقرلاو كلقأ؛ 0 5 نيك اسم ةريثع ماعطإ

 موص نآل نك ماعطإب هنم ناش ماعطإب ىلوأ موي موص نا ىلنابو ةرثع موض نم 1 ند برولاب ىلوأ

 را ل وأ هنأ نم حضوأو موس نيدوي نه هيلع ساقي نأ لاذأ مود موق مو

 كفلاخ لبف لاق ( قفانشل لا ) كلام انربخأ « معن : تلق 907 ضع لود ن0 نعأ نأ نم دف ليف الات اق سانا

 الإ مسو هلع هللا ىلص ىنلا دع تا راتككلا نأ نه تاقام معاز مرنم معز معن تاقف ؟ كتدحان لهأ نم كريغ اذه ىف

 الع ماشه دم لعج امو نيدم اًنلوق دازأ نوكف.نيذم ماشه دم لملف (0لات ماشه دع اهنإف رابطلا اننا

 اذهنع ةلأسملاب ىنغلاف لاقف ( ىف لإ ) فصنو دم وأ ماسو هيلع هللا لد ىن'ا دمي ثلثو دمءماشه دم ال : تلق

 تيأرأ ؟ فلتخم دمي تارافكلا نأ معزب نأ دحأل زاج فيك ىدبي الو ديعيال اهب ىنغ تفضو < ناك اذإ لوقا

 ىذلا ثدحم دمب ©2هاوس امو هسو هيلع هللا ىلصىنلا دم ماعطلاو ًافاعضأ ماشه دم نم ربك أ دب ىه ناسنإ هل لاق ول

 لحر دمع نر 0 ىلص ىناا ىلع تلزن ذإ تا كل تك ماشه دم نم رك 6

 هيلع هللا ىلذ ىنلا دعي نادم ىه سانلا لاق امو لسو هلع هللا ىلد ىنلا نامز ىف قام ل هدج لعلو هوبأ قا مل

 رو

 ىلع ام رثك أ تارافكلا ن. ةنيدملا لهأ ريغ ىلع نأ ًاضيأ انتحان لهأ ضعب معزو هل تلقو ( قفا لالا )

 نيذلا تيأرأ : هل تاقن ( قفاه ةلالاف ) ؟ اذه لاق نأ تلق اف لاق ةنيدملاب هنم عس وأ مهمف ماعطلا نأل ةندلا لهأ

 تارافكلا,يىف انذلا .لهأ لوق ن٠ جورخ اذه هكر [ 5 ملسو هلع نإ ىلع ىتلادك 0

 رعسلا نيذلاو اهريغ نوناتق.ال ناتحلا نوتاتقب نيذلاو لظنحلا نوتاتقي ن.ذلاو نيالا نوتاتقي نيذلاو ثفلآ نون اق

 نه نورفكو ةندملا لهأ ةرافكا نو لقأ اورفكي نأ كرف ىف ىعدي نورفا كا رثكي ةلدلا 20 0 مثدنع

 ى
 نوكي نأ دلب لهأ رعس ند صخرأ ةنيدملالهأ رعس ناك اذإ ىغينيو ؟بدلا ىف سانلا ضعب هتاتقي تابن وهو نخدلا

 لبقو ةنيدملا لهأ رعس ءالغل اذه نأ معز امتإ ناك نإ ةنيدملا لهأ نه ةرافك لقأ ذاب رعس'ا الغ نامزو ىف دك

 تلق ( ىف لال ) ؟ هريغ وأ دح وأ ةاكز وأ ةالصفف اوفلتخا وأ دحأ نع ففخ ائيش هللا ضئارف نه تيأر له هل

 رفكملا ءاش ثيح ماعطلالاق هنأ اذه لئاق ربغ معاز معزو ( قف ةغلالاف ) اذه لاق نه لود ضراعي نأ ىغبني اف

 الإ ماعطلا نوكي نأ ىغبنيا٠ ةكمب الإ نوكي ال مدلا نأ تهعز نتل هل ليقذ ( قفا ةلالا4 ) كلذك موصلاو جملا ىف

 ةعبسو جالا ىف ثالث هموص نم نوكي نأ عتمتمل هللا نذأ تلق ؟موص'ا ىف كتجح امث لاق .ناماعط اههنأل تلق اك ةكع

 : ءاش ثيح هلمعيف تقو ريغ المع ناكف كح رلا ندب لع ناكل ءرخلا ناك اس ةقن: موع ا[ ىف 11 عجر اذإ

 م لدع اوذ هب خخ معنلا ند لتقا٠ لثد ءازجف ادمعت» م هلتق نهو »ىلاعتو كرابت هللا لاق ( قنانتل الاف )

 لدع وأ نيك اسم ماعط ةرافكوأ معنا 'نم»4ل ليقو هيدش نأ ازومام برضا اف ع اماص وةلوقلإ م ةعكشلا غلاب ايده

 حج نأ هل نوكم الو ءاش كلذ ىأب ىدعشي نأب راخأ هل زد نورك نأ ليجات كا ناكو اهنم دحاو نم

 : معرف مألا ىف اذه للعم مهام | شكو رثالا 0 1
: 0 

 2 ل اا كي كلام جرح م كلت اهلل

- 

 ابعوفو تاكل اذه ىف 0 ةللق ةغل ىهو تبصنلاب نيد خسنلا ف ذك ند ماشه دله لعلف : هلوق )0
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 ةدحمب هلك ةرابعلا ررحو ء رظناو ٠ خسنلا ىف اذك« وه ىذلا ثدحم دع : هلوق (ع)



 دة يبت 0 0

 ب

-١185- 
 انباحصأ نإف هفرعأ رمأ ىلع هنم ىنفقف هريغ لاق فيشكتلا لهأ ن. ادحأ عمسأ مل تفصو امك هلك اذه

 مهم لبقاف تلقف اهيلع اوعرف اذإ ممليواقأ فلتختو افرح اهنم نورداغي ال تفصو اك ةلا هذه نوطعب

 بصنا نكلو ةليوط ةلفغ نه هتيأر ىمدآ أربي امو ىل مزالل كلذ نإ : لاق ةلفغا مهملع ددراو باوصلا

 نوسمخ اهتميق تلقو انلق ةرغب نينا ىف سو هلع هللا ىل< هللا لوسر م2 ذإ تيأرأ :'تلقف الاثم تلق امل

 ناكف ايح وأ اتيم نوكي نأ واخ ال وهو ءىث هف نكي مل اتيم وأ رانيد فلأ هيف تناك ايح ناك ول وهو ارانيد

 االكاو ترا ايت نكع تينا الحر وأ افنلم ةلعاانسق لهفاةلع 'ىحاذإ توملاو ةاىللا لمتح عملا كغم

 ىتناا ةعاطب اندبعت انأل لاق ؟ لو تلق ال : لاق ؟ ءامدلا نءائيش هلع انسق الو تلق « ال : لاق ؟ ىنعلا اببغم امهو

 ا امهملع ساقي ال نيفخلا ىلع حسملا ىف انلق اذكهف تلق هب هل ؟ح ام ببس فرعن ملو هيف ملسو هيلع هللا ىلد

 هلع ساق ال دبعت وهذ ةصا> نافخلا هنم صخو ءوضو ضرف هف. نأل هف انلق اذكهو لاق نازافق الو عقرب الو

 مهن : لاق جارلاك ةمدخلا نأ نامفلاب جارخلا نأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىضق ذإ تنأو نحن انسقو تلق

 اذه ىفو « معن : لاق عيبلا ةقفص هلع عقت ملو هنم هنمطو ىرتشملا كلم ىف ثداح كاردلا نأ انقر انأل تلق

 فاذا كلذكو الع سقما رع ىئرحأو اهلع سم ةنس نأ نم هلع ةلالدو تدزأ ام ةلمج نم ةنافك

 |ذإ ىذألا ةيذف ىف الإ ادم نيكسم لكل نأ ترخا .هل ىذلا رمألاب ىنريخأ"نكلو اهريغ اهلع ساد.ال 97

 الإ هنع كلأسأ ال ميحصف دملا كل تبث نإف دم ناكم موي مود نوكيف اموي دم لك ناكم موصي نأ اهإف موصلا

 لاق امل داع اذإ رهاظملا ىلع لجو زع هللا تح هل تلقد نيكسم ماعطإ ماقم موقي مويلا موص نأ تلق امف

 » نإف نيعب اتم نيرهش مايصق دحم مل نإف ةقر ريرحتف ١ كاش نأ الوقعم ناكف « ك6 نيتس ماعطإو عطتسإ

 ا ناك ناكسم ماعلا نأ ىلإ ترض ىلا اذهناو# انيكسم. نيعس ماعطإك اموي. نيتس لك أن نأ نع زهاظلا

 له » ناضمر ربش ىف اراه هلهأل ٍبيصملا مسو هيلع هللا ىلص ىلا رمأ معن تلق ؟ اذه عم ليلد نم لبف لاق موي

 نيتس معطت نأ ردةنله رر هلا ؟ال كاققأ ( ؟نيعب اتم ني رش موصت نأ عيطتست له رهلاسف ءال :لاق «؟قتعتام دحب

 اناا ىف نأ اثيدحلا ىدؤملا ىدأف انكسم نيس ىلع هنبقدصتبا نأ. هرءاق رع قرع هاطعاف ال : لاقق « ؟ انكسم

 انه ةعيرأ هب قسولا نوكل“ اعاص سفع ةسمح ىلع لمع قرعاا نأ فورعمو نرشع وأ لاق اعاص رشع ةسفح

 امأو ء تلق كف نيكس ملك ناكم موي موص امأ :لاق « موي موص نيكسملا ماعطإ ناكمو ماعط دم نيكسملا ماعطإ نأ ىلإ

 تماع لهف تلق ؟ هب لوقتالملف : لاق نيكسم لكل ثلثو دم اذهف تاق اعاص نيرسثع وأ لاق اذإف ادم نيكسملا ماعطإ

 ثدحملا نم طايتحا هنكلو هتفلاخ دق تنأ تنك تنأ تلق ناك ولف تلق ءال :لاق ؟نيدم وأ اد. الإ لاق طق ادحأ

 مهنأ نميلاب يعل | لهأ نم دحاو ريغ + ىلريخأ امف ل امعت تناك كلذ لعو ًاعاص اريشع ةسمح قرعلا ىف تلق 5 اذهو

 ةأرملا ةباصإو .ماعطلا ىف ةرافكلا نأ تمعز. دقف لاق رمتلاب ًاعاص ريثء ةسمح ىلع ليباكملاك ريباعم اهتولعجم اوناك

 لوسر لاق سيلأ تاق هيلع ساقيال دبعت اهريغو ىذألا ةيدف ىف ةرافكلا نأ نيأف كعد هانفرعو هتفرع دق رمأل دبعت

 هرمأو تلقىلب :لاق:نيدم نيدمكالذ ناكف نيك اسم ةتس نئب اقرف ماعطلا ىف ةرجتنب بعكل ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 مود موصلوقن اهأ موصلا ىلعماعطلا انسق واف:تاقءىلب :لاق «ةاش كسنا وأ»لاقو تلقولب :لاق ؟ مايأ ةثالثرص وأ لامتف

 ل لاق دقو تلق«ىلب :لاق ؟ءابأ ةثالث مايصلدع ةأش تناك موصلأب ةاشلا انسق ولو تلقىلب :لاق ؟نينيكس» ماعطإ ناكم

 نم لدا لدحت « متعجر اذإ ةعيسو جحلا ف مايأ ةثالث مايصق دج مل نم قدها ند ريستسا ام » عتمتم لا ىف ل>و زع
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 جني رج نبانع ديعس انربخأ ىلوق ؟هلوقرك كذب دحأ اذه لاق لهف:لئاق كي ىلإ ىرجأ 81

 هباصأ هنأ لجأ نم لاق «نيكاسم ماعط ةرافك وأ ةبعكلا غلاب ايده ©10هعنلا نم لتقام لثم ءازجف »ءاطعل تلق لاق

 ا را رع اطع نأ جيرج نبا متر نع

 تفصوام : ءاطع ديرري ( ىف: لالا ) ةكع قدصتيف لاق «ةبعكلا غلاب ايده »لجو زع هللا لاق ةكع ديصلا بيصي

 : ملعأ هللاو ء ىده هلك معنل 1 ماعطلا نم

 مايضلا لدعي فيك 2
 هلوقام ءاطعل لاق هنأ جيرجنبا نع ديعس انربأ « ةيآلا «امايص كلذ لدع وأ» ىملاعت هللا همحر ( قنانعلال)

 هموصي: هوب دم لك ناكم لعج مث اماعط ةاشلا تميقأ ادعاصف ةاش هلدع ام باصأ نإ لاق « ؟ امايص كلذ لدع وأ »

 .ةمبق ىف هيلع بجو نإ دم اذكهو تبجو نإ ةندب اذكهو لوقأ هبو ءاطع لاق اك هللا ءاش نإ اذهو ( قفانتلالاف )

 لك اذكهو نيموي ماص نيدم نم لقأو دم نم رثك أ هتمقاه ديصلا نه تاصأ نإو اهوب هناكم ماص دصلا 1

 نف لئاق لاق نإف ( ىف: لال( ) ىنعملا اذه ءاطع نع جيرج نيا نع ملسم انربخأ اموي هناكم ماص ادم غلبي ملام

 : لاق نإف ٠ اسايقو الومعم هتلق تلق ؟ موي موص رخآ ادم غلبي ال امث دم ىلع داز امو موي مايص دملا ناكم تلق نيأ

 اهنأل ةمقل وأ ةرمت اهتميقب قدصتي نأ عدي نأ ةدارج لتق نل نكي مل اذإ 0 لوقعملاو هب سايقلا نيف
 نم لقأ ادبأ هيز 0 اذه ةرخكلا م دجن له موصي نأ هل ادب اذإف اهتميق اهم : اعج مث اهتميق ةلقب لطعتال ةيزجم ةمرحم

 ةءال ناك اذإ قالطلا نأ انسقو انلقعو موي موصل .نم بحي ام َلقأ نأ انلقع كلذف تلق اال : لاق نإف ؟ م

 نيفصن ةضيحلا ضعبتت ملف ةرحلا ةدع فصن تن تناك اد ذإ ةمألا هدع نأ التسول ةقراطت مرايا سا لا

 نيتضيح اهندع انلعجف

 ماعطلاو مايصلا لدع ىف فالحلا باب

 لك نع ماص ديصلا ءازج نع ماص اذإ : سانلا ضعب ىل لاق هللا همحر ( ىف|:.ةلالإف ) لاق عيرلا انربخأ
 كباحصأ نع اذه ىف تيور له لاقو نيدم نيكسم لك معطأ نيميلا ةرافك ىف هنم معطأ اذإو « اهويدم

 نيدم لك ناكم لوقي ناك ًادهاجم نأ جيرج نبا نع ديعس انربخأ معن تلق : كلإت فلاخو ان

 ةيدف ىف الإ ادم هماعطإ 0 يطب ءاظف لرذا تدسإو دهاع لوك دا مل فيكو :لاقف موي

 تقف 0 0 0 ةمعطت ىدالا دق ىف تلق ذإ لقت مل لو نيد» همعطي تلق كنإف ىذألا

 نحن هللإ انهذام ل صأ ( قفا ةلالاف ) هركذاف لاق هللا ءاش نإ دحاو باوج كيتلأسم نيب عمجم هل

 هعي ثيح نم الإ كوه الا نأ نم هيلع يحب ام ةيدآت قف هلع ضرفلاف هقفلا ىلإ انعم هاندسن نمو تنأأو

 9 نإاهكو دعلا ىف ىف م دبعت امهنأ اعم امهعمجم نيهحو نم هلوسر ماكحأ مث هؤانث لج هللا ماكحأ نأ رلعيو

 هب انلق ىدلا كللذف هلوسر هس وأ هاك نم هربغ ىف و وأ هف هبيس هلوسر وأ لجو رع هللا نابأ رمأل ديعت هنف

 هنف .فرعن :1و. هككح انماعو هلع ام هنأش زع هللا ,دارأ امل الع وه اما ةنمو ةانعم لثم قوه مف سايقلاب و

 اوزذلا ءابتالاو هن :لوقلا ق ضاررفلا اًننْذَأَف ,لسو:هلع هللا ص ةنا نسل لك وز هباتك ىال نإ[ ا ١
 ١ م6 0 . ب - ٌ -. - . . 3-32

 لاقف هؤانث لج هللا انماع ٠١ الإ رع انل نكي ملو انفرع ام ىلع انسق اممإو هيلع سيقنف ىنعم هل ءىش ىف فرعن

 تم لدع اوذ هب ع »ىلاعت هلوق ىهو نآرقاا ظفل نم ةلج دنسملا ّلطأ نمو خسنلا عيجج نم انه طقس )١(

 ِ . ا )لنحصل خلا « ايده

 («-؟:ع)



 ل لققلا ٠ لا 5 «انبم ف ع لال موب تاانعلا هل كقعاض اماثأ قلع كلذ ناعفما نمو نآونزي الو قاب االإ

 ” ال دل *1و ءاض نإ ةناللاب لتاقلا نع وفعلا ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو اذهغ نتاقلا ىلع لتقلاو رافكلا

 ىلع دحلا لعجو اوبوتي نأ الإ ةرخآلا ىف باذعلا ةفعاضم ةمقنلا مهيلع هللا بجوأ اماف ©20ىازلا ىلع دنا لعجو

 - كرابت هللا لاق ايندلا ىف اهريغ مكح طقست ال ةرخآلا ىف ةمقنلا نأ ىلع اذه لد دودحلا ميملع هللا بجوأ اماف قازلا

 قه اناكف ادلج دحلادعب اينز امك امهنأىفسانلا فلتخ لف «ةدلج ةئام امهنم دحاولك اودلجاف ىنازااو ةينازلا» ىلاعتو

 نإف « حرطي ملو ىلوأ رخآلا لتقلاو رخآلا انزلا ىف ناك اقرفي نأ ىغبنا ولو لوألا انزلا ىف هلثم رخآلا انزلا ىف ماع

 هللا ركح 0 و هب مثأي ادمع ديصلا نم لتق اه لوأف 'مثأم دمع هنأ ىنع» قع ةجارطأ نمل تاارقأ لاق

 ”ىباثلاق مثأم 6 لع ءادتالا "ناك اذإق مثلا دمع ىف هل ضرعبال نأ ىلوأ ناك لوقت 5 ناك ولو هف هلع نملاعت

 ْ ذامح نع رباج نب دمحبنع ديعس انربخأ َتلُق هرك ذاف لاق نإف معن :لق ؟كريغ دحأ كعم اذه لاق لبف لاق نإف هلثم.

 فاساع هللا افعر)لجو زع هللا لوق اف لئاق لاق نإف لتق الك هلع م :ادمع ديصلا لتقي مرحلا ىف لاق هنأسغاربإ نع

 ' ةيلهاجلا ف «فلس اع هللا اقع»ىلإ بهذيف حاب ربأن ب ءاطع اهأف دارأ ام ىنعع ملعأ هللا ليق «هنم هللا مقتنيف داع نمو

 ' لوقف ءاطعل تلق لاق جيرج نبا نع ديعس انربخأ هنم هللا مقتنبف ةرم ديص لتقل رحتلا دعب مالسإلا ىف داع نمو

 , ذاعنمو لاق «هنم لا مقتنيف داع نمو » هلوقو تلق ةيلهاجلا ىف ناكامع هللا افع لاق «فلس امع هللا انعا) ل خو ّنع هللا

 لاق ؟لعي دحنم دوعلا ىف له:هل تلق ؟ةرافكلا هيلعف دمع نإو لاق ةرافكلا كلذؤف هيلعو هنم هللا متتنيف مالسالا ف

 ىدتفيو ىلاعت هللا نيبو هنيب امق هينذأ بنذ « ال. : لاق ؟ هيف هبقاعي نأ مامإلا ىلع اقح ىرتقأ : تلق . ال

 ! "اقتحم اذماع كلذ ىأي هنأ معزي نأ الإ هتيدف هتوقع تلعج فذ اذه نأل هنف مامإلا هشاعي الو (قئانشلالا )

 ٍ ديصلا ىذه لَ َن ا باب

 مدآنب كلم نم ىده هب ديرأام لك ناك اماف ( قفناختلالا 1 «ةبعكلا غلاب ايده »ىلاعت ا داق( قفا لالا 0

 ١ ىنخ نأ ملعأ هللاو ىغبنا ام اذكه اذه نأ دحأ نع ىنخ ولو مل اعأ هللاو ةكك وبف ىدهأام لكو اهلك ماعنألا تناك ايذه

 1 ةمرح ىلاعت هللا ضرأ مظعأ ةكم نأ م لمت ةكع ىزحم نأ الإ هف ىزحال معنلا نم ءىتث ىزح اذإ ديصلا ناك اذإ هلع

 , لجوزع هللانع اذه انلقع اذإف « ةكمب نيرضاحلا نيكاسملل هنأف هللا كح نم انلقعام الول ءامدلانع هزنت نأ هالوأو

 ' ىفو لدعلاب نرقلا نم نيعضومفف ةداهشلا ركذ هللا نع انلقع اكو ةكع الإ دعأ هللاو زن مل ماعطب .ديصلا ءازج ناكف'

 معز حلو لدعلاب اهلك اهنأ انيفتك | اهم ْدْحْوَي هنأ ىف عمتجم تقرتفا نإو تاداهشلا تناكو لدعلا رك ذي ملف عضاوم

 هنع زحب مل ةكم ريغب دص ةرافك ىف معطأ ولف « هيف لدعلا نع وقعم لدعلا هيف لجو زع هللا 0
ٌ 

 نم هوجولا نه هحوب مرحم ىلع بحوام لكاذه لثمو مرخلا رضاحل هنأل ةكم نموبف «ىع»د ع ماعطإلا داعأو

 . دانك اسمال هعفانم 1 0 000 نأل 0 هفلاخمال هريغوأ سيلوأ 00 ىذأ ةيدف

 7 ا نود ابر ردد 3 هأزحأ ضع نود 3

 ١ ماقملاو روضحلا نوعمجم مهنآل ةكب له كل ثول مهنيب ,طاخع نأو ءابرغلا نإك اسم نود ةكم لهأ زاك“ نيمو :

 ظعب ىطعت 9 لق نإو امترضحم 0 اعإ

 : 0 0 6-9 0 3 ماحس لعاتو ؛ كيلا ىف اذكها ( دودللا يلعاةثا"كح وأ انف , هلاوق لا . يلع هللا تحوأ اماق ::: هلوق ١(
 ' ةكيصم ةككآا
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1 
 مثاملا الإ كلذ نيب قرفال ًأطخ كلذ نم باصأ امف كلذكو هب>اصل ىدٌؤي نم هف هباصأ ن٠ ىلع ناكف ادعع ناسنإ ١

 عك هاك 2لحو زع هللا لاق ىلاعت هللا ناثك اق اعونمت هلك دصلا ناك هل هايشأ 0 ثفصو 5 اذه نك اماق دمعلا قف

 مارحإلا ىف هلك امرحم ديصلا ناك اهاف «اهرح مثمدام ربلا ديص لع مرحو ةرايسالو 3 اعاتم هماعطو رحبلا ديص

 مل قرفتي ال مارحإلا ىف ديصلا نم عونمت لك كلذك ناك رتشكشلا غلاب لدعب هنم ءىش ىف 2 لجو رع هللا 5ك

 ةجحلا لبق ؟كعم اذه لاقن ف لئاق لاق نإف ءأطخلاو دمعلاىف لاوءألاو سانلا نه عونمملا ف مرغلا نيب نوماسملا قرفي

 لاق جي رج نبا نع ملاس نب ديعس ان ربخأ تلق هرك ذاف لاق انريغ انلبق نمت هلاق دقو اهب ىنتكم اندنع ىهو تفصوا.. هيف

 معن :لاق ؟م رغبأ م هلتقنف هل تلق «(ادمعتم نم هلتق نهوءرح منأو ديصلا اولتقت ال»لجو زع هللا كوت ءاطقل تلك

 لاقرانيد نب ور نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعسو دلاخ نب لسع انريخأ ناسلا هب تغمو هللا تاهرح كلذب مظعي

 لمت و ىنعملا اذه لمتحم ءىشلبق ؟ اذهنمىلعأ *ىشلبفلئاق لاقنإف ( قفا: علال )ًأطخلا ف نوهرغي سانلا تيأر

 نينطخعبضاا آطوأ انوكي نأ ل متحيف ( قفا*_ةلالإ )27بيرقنب كللملا دبعزع كلام انريخأ تاق؛وها٠لاق نإف هفالخ

 انريخأ تلق هرك ذاف لاق معن :تلقف ؟ كيهذم فالخ اذه ىف دحأ بهذ له لئاقىل لاقف هل نيدماع هآطوأو هئاطيإب

 لحأ دقف هب أطخأف هريغ اديرم الو همر سان ريغ ادمعتم يتم هلتق نهو لوقي دهاجم ناك لاق جيرجنبا نع ديعس

 هلوقب ىنعي ايف لاق معنلا نم هنع رفكملا دمعلا كلذف هب أطخأف هريغ دارأ وأ همرحل ايسان هلتق نهو ةصخر هل تسيلو

 تبهذم نك ءهدارأ ولو هآرأام تلق ؟هدارحإ نملحأديري هارتفأ لاق« هلل ةب وقع ل>أ ىلإ بهذي هيسحأ تلق 9 كك دق

 هطلخمال ىذلا دمعلا ركنا هنإ تلق ؟ دصلا ىف هلوق ىنعم عاج اف لاق « ةدح هلوقب مزاب ملو هئالخ هنع ظفحأ ند

 أطخ اذه ىنف همارحإ ىسنو هلتق دمع نإ هنأ ىلإ بهذي تلق « ةصنف ( لاق ) أطخلا هطلخم ىذلا دمعلا رفكيو « أطخ

 نع نايفس انريخأ 3 لنملا 4 ناك ىذلا لعفلا ةهد ند ل اذه قش هباصأت هريغ دمع نإو مارحإلا ناسن ةيح نم

 ادمعتم هلتق نمو هيلع - ىذلا كلذف همر ايسان هلتقل « ادمعتم «نمهلتق نمو» هلوق ىف دهاجم نع حجب ىبأ نبا

 نيبهذملا نيذه فلام لبفلئاق لاق نإف « ذخأن ءاطع لوقبو هيلع ؟2 : ءاطع لاق « هيلع ؟2 مل همرحل ارك اذ هلتفل

 ٠ لاحب أطخ هلتق نم ىلع حم الو « ادمع هلتق نم ىلع 2 : معلا لهأ نم مثريغ لاق « معن : تلق ؟ دحأ

 ديصلا لتقل داع نم كان

 نءولئاقلاق نإف ادبأ داع اك هلع كحم لاقرخآل داعمث هيلع محن اديصلتقن هو :ىلاعت هللا هحر ( قفا: تالاف )

 لتق ول هلع نوكي م5 هدعبام لكو-ىتاثلا فالتإب هملع 5 نأ همزل لوألا فالتإب هلع مح نأ ههزل اذإ تلق ؟ هتلق نبأ

 اريثك اعاتم دسف أمثرخآل اعاتم دسف أمثدحأل اعاتم دسفأ ول هدلع نوكي اكو سفن لكى «ةيدقيد هدعب اسفنأو هتيد أسفن

 ؟هيلع كال هنأ ىلع ةلالد اذه ىف (هنم هللا مقتنيف داعز هو »لجو زع هللالوق اف لاق نإؤلا> لك ىف دسفأ ام ةميق هدعب

 داو ءانعم ةشن ىدلا امأ ءاشنإب معأ هللا لق ؟ هانعم اف لئاقلاقنإف كلذىلع ةلالد هذ نأىداع غليام ( قفا لالا )

 ىلعلديام دن لبف لاق نإف رانا ةرخآلا ىفولاملا اندلاىف ءهوجوب ةمقنلا نوكت دقو ةمقنلا دوعلاب هلع بحن ناف ملعأ

 هللامرحىتاا سفناا نولتقيالو رخآ املإهللا عمز وعدي الن يذلا و » ىلاعت للا لاق معن :لبق ؟هبيشي ام ىلعوأ ةبالا هذه ريغف تفصوام

 ءارلا حتفو فاقلا مضب « بيرق »و مألا ىف اذه لثم عقيام اريثكو نآملاو دانسإلا ةيقب خسنلا نم انه طقس (1)

 نك )» كللاد يد 6 0( لاق 3 هنع 0 »2 ريهشلا ىوغللا بصل وه 5 برق نبا كلملا دمعو 2 ريغصتاا ءاش ىلع

 . ةحسصصد ل ةحدلدلا َْء



 رك هيما يوي ب ا يل

 ب + سي يس

 د

 0 ا
 2 نمو جاجأ يلد اذهو هبارع 2 عغئاس ثتارؤ بدع اذه نارحدلا ىوتسإ اهو لحو زع هللا لاق م ال أ ؟تانكا

 لكف ادحاو اركتذ روك ذه امهدص نأو حلاملاو بذعلا رحبلا نأ امهادحإ نانلالد ةيآلا تف « 0 ا نراك

 أ نأل مرا ف 1-50 نإو هدايطصا لالحو لالح مرحمل اا ف شرع امن 1 ليلق - وأ بدع ءام ىف ديصام

 شيع. 8 هأ 0 اعإ ا لوهع هماعطو رحلا ديص لالحإب بطوخ نمو فل هال مرحملل لالخلا نحلا ديضوح 1

 ةيآلا ملعأ 0 ملعأ هللاو هيلع افطو قلأ ام اندنع هماعطو هديص هنأل هئام ف شيعي ام لك لحأ هنأو كلذ نم حبلا ىف

 اذه ناكف هديص كلك ريغب ىدبألاب دخؤتف هف شيعت باودا ىف هماعط نوكي وأ ىعلا اذه الا :لمتحم

 نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ ليق ؟ اذهىلع لدي ربخ نم لبف لئاق لاق نإف « لعأ هللاو ةنآلا ةلمج رهاظ ىف الخاد

 اذهو هبارش عئاس ارق بذع اذهر) التو . كَ لاق ؟ رحبلا دص نسل هايملا تالقو راهنألا ديص نع كس ا ءاطع

 ىرسقلا ةكرب ناتيح نع ءاطع لآس اناسنإ نأ جيرج نبا نع درعس انربخأ « ايرط ال نولك أتلك نمو جاجأ حلم

 . هنم اندنع نأ تددولو « معن : لاق.؟ داصتأ : مرحلا ىف ةميظع رثب ىشو

 ١ هيلع مرح و شحولا نم هلتق مرحمال لحام لصا باب

 ىنعم ىلع لدي لجو زع هللا باتك نم رسفملاف « ارسفمو ةلمبج رحبلا ديص لجو زع هللا ركذ ( قفانعلالا )

 مرحو ةرايسللو بل اعاتم هءاعطو رحبلا ديص ؟كل لحأ » ىلاعت هللا لاق ءلعأ هللاو ةنيبملا ةرسفملا ةلالدلاب هنم لمحما

 نأ ىلع لك «ءامرح اوناك ام ربلا ديص 0 رحللا ديص لالحإ لحو زع هل د اماف «امرح ممداام ربلا ديص جلع

 مرح نوكي نأ هبشيال معأ هللو هنأل . مارحإلا ىلبق ممل الالح هلك أ ناك ٠١٠١ امرح اوناك اه مهماع مرح ىذلا ديصلا

 هللا لص هللا لوسر ةنسو .هنم فك لوألا مر حتلافلالحلا ىلع اهرحم ناكام امأف «هلبق احابم ناك امالإ ةصاخ مارحالاب

 نع نهللا دبع 0 حملاسن ع ىردز كل ع نارفس انريخأ » رعأ هللاو ةءآلا ىف اني ناك نإو تكلقام ىنعم ىل 12 كلاذك اس هلع

 ةفارعلا : مرو لق ق نب اق نم ىل اع حانجال باودلا ند شع رات معو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنأ نع

 0 روقعلا بلكلاو » بركعلاو » ةراقلاو » 3

3 

 م ديصلا لق باب

 ىزحم ( قنا ةلالاؤ ) «ادمعتم مسنم هلتقنمو مرحمتنأو ديصلا اولتقتال» ىلاعتو كرابت هللاداق ( ىفاةةلالاث )
 هلتاق ىلع هتبحوأ كك ادمع 0 لتاق ىلع ةيآلا ف ءازجلا باح! لئاق لاق نإف « طم وأ ادمع هلتق نم دصلا

 اذ لئاق لاق نإف أطخ هلتاقىلع بجوي نأ رظحم ال ادمع دصلا لتاق ىلع ءازلا باحمإ نإ :هللا ءاش نإ هل لق ؟أطخ

 عاجإلاو ةنسلاو نآرقلا ىلع اسابق اتخلى هنجوأ لف كاطخل او ااا تبحوأ نأ نم باتكلاب دمعلا ف تبجوأ

 ةيدو ةنمؤم ةقر ريرحتف ا نموه لتقن ءو»أطخلا لتقف لحو زع هللا لاق لق ؟نآرقلا ىلع سايقلا نف لاق نإف

 ناسفنلا تناك اماف (ةنمؤم ةبقر ريرمو هلهأىلإ ةماسم ةيدنقاثيم منيب و -- موق نم ناك نإف »لاقو « هلهأىلإ ةماس»

 هللا لوقب اعونمت مارحالا ىف ددصلا ناك نيتبقرو نيتيد ًاطخلا اك ف لجوء هللا بجوأف دبعلاو مالسإلاب نيتعونمت

 كاتكلاب عنملا ناكو هلثم ءا 2-2 امج هتم للك م 2 هق هل ناكو )») امرح مد ام ىلا ددص لع رح 0( لحو زع

 تكا نك حا عع نيب لعأ مو 0 || غلاب ايده ىلاعت هلال وقل 6م لذا لع د ةحف ا كللاخا ناكف دَضْلا عضم ىلع اماع اقلطم

 لاضاق هكملم زوجم ام كلذ ربغ وأ ةباد وأ راط وأ ناسنإ سفن نم فلتي نأ اعونم ناك ٠١ نأ افالتحا نيدسملا



 كلا ١ يا د

 « ًاذإ الف ) لاق « تضافأ امدعب تضاح اهنإ هللا لوسراد» تلقف غ ؟ىه انتسب احأ لاق ٍلَسو هيلع هللا ض هلآ لوما

 ىرهز 05 ا ريخأ «ًاذإ الق ) لا دعب تضاح مث تضافأ 0 ّ تلقف «؟ىه انتسب احأ )لاقف رلسو هلع

 0 انتساحأ» لاقؤ سو هيلع هللا لص ىنلل اهضيح ةشئاع تاي كرك موي تا ةفص نأ ةشلاع 8 ةهؤرع ّك

 ةشئاعنع هبب نع ةورع نب ماشه نع كلا. انربخأ «آذإ رفنتلف »لاق كلذ دعب تضاحمث تضافأ تناك دق اهنإ :تلقف

 لوسر:لاقف تضاح دق اهنإ ليقف ىح تنب ةيفص رئ ذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سو هلع هللا ىلص ىنلا جوز

 ةورعنب ماشهن ع كلام انريخأ «ًاذإ الف»لاق تضافأ دق اهنإ هللالوسراب اولاقف « انتسب احد املعل سو هلع هللا ىلد هللا

 رك( مرد ا ىذلا كلذ ناكولو ممعفنيالناك نإ مهءاسن سانلا مدقي رف كلذ رك ذن نحن و ةشئاع تلاقةورعلاق

 نبا.عم تنكلاق سواط نع ملس٠ نبنسحلانع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ ؛ ضئاح ةأردا فالآ ةتس نه

 كلذ تفت الق لاق معن :لاق ؟تددل ان اهدهعرخا نك نأ لبق ضئاخلا ردضصت' نأ عد دا ْ نب ديز هل لاق ذإ سابع

 ديز هيلإ عجرف لاق ؟لسو هيلع هللا لص هللا لور كلذب اهردأ له ةي راض الا ةنذاف لسفءال انإ ل نبا لاقف لاق
 - م6 . )ا - . -_ -. ع . .

 نب ديزو سابع نبا فلتخا لاق نيسح ىلأ نبا نع نايفس انريخأ « تقدص دقالإ كارأ ام لوقيو كحضي, تناث نبا

 دك بهذفلاق اهتابحاوصو ملس مال آسف # لس سانع نب ل ل اقف ءرفنت الذي زلاقو « رفتت نسا عنب 'لاعف ضئاخلا ةأرملاف تات

 هرم ةمأ نع نك رلا عنب ده لاح راا فأن رع كلام انربخأ «تاقام لوقلا )لاقف كحضي وهو هءاج مث هنع ثيلف

 نضح نأ فا شن اهعمو تحجح اذإ تاك مسو هلع هللا ىل د ىنأ | ةشئاع نأ 4: ربخأ 6 نع رلا دع

 نع نايفس انريخأ « ضضيح نهو نه رفنت نربطي نأ نوع رظتنت م كلذ دعب نذح نإف نضفأف رحتلا موي نهمدق

 رانيدنب ورمعنع نايفس ان ربخأ ء«ضيحلا ةفاخم ةضافإلانلجعي نأ ءاسنلا رمات تناك ةشئاعنأ دمحنب مساقلا نع بودأ

 «تيبلاب هدبع 0 0 قح 1 نرفشال» لوهي ةتعمسف رمح نا ىلإ تسلح :لاق سواط نع ةرسيم نب ميهار إو

 ضئاخلا ةأرمال ضحخحر 2 اومعز لوقي هش لما ماعلا ن 5 هلإ تسلح 5 6 5 هب احصأ عمسام عم عج امأ هلام)) تلمف

 اذكهو ماعلا ىلع هب لاذ ضئاحال ةصخرلا عمسإب و عادولاب ر ملا 5 رعأ ف 1 مي نا نأك ( قفا ع الا (

 ةشلاع تلح لاق باهش نبا ن 6 ربخأو 3 ضئاحلال ةصخر ,اا هعلب اماق هب لوقت أ اماع عمس نو هل ىغني

 ةرايزلا فاوط ةأرملا تفاط اذإو رد لش تّصضاخ مش ف رعملا دعب ت تضاقأ اذإ 0 ردصال , ثالث نع ءاسنلل

 0ع نوكي اك عادولا اهم اهملعف رفنت نأ لبق تررط نإو اهماع ةيدف الو عادو ريغب ترفن تضاح مث اهبجوزا ايلحم ىذلا

 تربط نإو عادولا اهيلع نكي ل ترهط مث ربطت نأ لبق اهلك ةكه توب نه تجرخ نإو « ءاسنلا ن ها ضح ل للا

 تناكن إف « ةالصلا اهيلع نوكست اك عادولا اهياع ناك ءامدحت لف ربطلا تأر ول كلذكو « عادولا اهيلع ناك توببلا ىف

 اهتضاحتساو اهتضيح ردق لعت ىتح فقت « اهل انلق ةضاحتسالا اهب تأدب نإف اهيف ىلصت ىتلا مايألا ىف تفاط ةضاحتسم

 . مد اهملع نح ضيح موي ناك نإو 5 عادولا كرتل مداهماع ناك ربط موب هيف ترفن ىذلا مويلا نأ انماعف ترفق

 ديصلا مرح باب

 يلع مارحاو ةرايسللاو؟<ل اعاتم هماعطورحللا ليص كك هلا لحو زع هللا لاف :ىىاعت هللأ همر ( قفا 3 لالا

 لئاق لاق نإف ء رحم اذه لبق عستاو هؤام رثك ام لكف عماج مسا رحبلاو ( نا ةلالاو ) « امرح متمداه ربلا ديص

 هلع ليلدنم ليف 8 لاقنإف 2 برعلا دنع فو رعد كلذو « بذعلا هيفلحديو » معن : لق« حلاملاوهرحبلا فورعملا رحبلاف



 ظ دن رم

 اكل كسلا ءاضق تلح ب لاو اناشا نيل وأ رعشلا قالب دع... هنأ كلذو « 'ىتم.زن دعب تفاوطلا نع وكنت نأ

 فاوط اذكه سيلو ءرعأ هللاو هباحمإ ىلعللدلاك ليزنتلاو جاحلا ىلع بحاو «ىنم» دعب فاوطلا نآل اه اًبمدنكم هنشأ

 انريخأ ( ىتثاث_ةل]](: ) بيطلا ةحابإ ىلع كلذ لد «ىنم» دعب فاوطلا ىف تلزن تناك نإ ( قفا املا ) عادولا

 ىنلا لاقف هجو لك ىف نوفرصني سانلا ناك لاق سابع نبا نع سواط نع نيالا ناملس نع ةنيبع نب نايفس

 نع هبأ نع. نيواط نبا نع ناينس انريخأ « تيبلان هدبع رخآ نوكي ىتح دحأ نرفال ) ٍلسو ةيلع هللا ىلص

 نع عفان نع كلام انربخأ ضئاحلا ةأرمل صخرأ هنأ الإ تيبلاب مثدبع رخآ نوكت نأ"سانلا ُنهأ: لاق سابع نا

 ( ثيبلان, فاوظلا كسنلا رخآ نإف ثدبلاب ' هذيع ٌرْخآ نوكيا ىح > جاحلا نم دحأ نردصيال » لاق هنأ رمع نبا

 ' عادولا فاوط فوطت نأ لبق رفنت نأ ضئاحلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ ىفو لوقن اذه و (. قفا لالا )

  كلذو هجح دسفأ جاحلا هلمعي ل اذإ ءىث اهنم ةقرفتم لامعأ جحلاو اجح دسفيال عادولا فاوط كرب نأ ىلع ةلالد

 " لخل كى اذإ ١ اهنمو ( ىف[: لالا ) هجح هنع هرجب مل كرت اذه ىأف ةفرعو مارحالل القاع نوكي نأو مارحإلا

 ءاسنلا الإ 220ه: لحن ىذلا ةورااو افصلاو تسلا فاوطلا كلذو هلك هرمع ىق هلمعي نأ هيلع ناكو همارحإ لك نم

 هلك تقولا كلذ بهذ اذإف تقو ىف لمعي٠ اهنمو « هدضقي ىتح ءاسنلا نم اهرحم ناكو هدلب نم عجر كار اك مو

 هللإ | عجر مث هكر اذإام اهنمو راخلاىمرو «ىنم»ب ةتوتيبلاو ةفلدزملالثم ةيدفاا هلعو هلدبالو هلمع هيلعالو هل نكيمل

 .نالمع امهنأل عادولا فاوط  مدعأ هللاو  هلثمو مارحإلا ىف تاقيملا لثم كلذو مدلا ههزا عجري ملولو مدلا هنع طقس

 ”0 امل رد لع اساف امهنه دحاو ل ا م هيلع بجي امف ىدنع 1 0 اا

 ' 45 قر لق هكا رت وأ ايش هكسن نمىس ند )»لاق هنأ سابع نبا نع انريخأ دقو هك ر تدق كسندهنأل «ىنم»ىلايل ةتوتيبلاو

 | ا يم تقو ريغ نالمعوهب :رومأ٠ فاوط مارحإلانم لالحإلا فاوطوهب رومأم فاوط عادولا فاوطلئاقلاق نإف
 امهند قرفلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةلالدلاب هل لبق ؟فاوطلاب فاوطلا سقت ملإف هنع أزجأ لماعلا امهب

 اا فاوطب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ امل هل لبق ؟ ةلالدلا نبأو لئاق لاق نإف افلاخم هبف لعأ ال اب ةلالدلاو

 صخري مل مارحإلا نم لالحالا فاوطلاك ناك ول عادوال فاوطلا نأ ىلع اثللدتساف عادوالب رفنت نأ ضئاحلل صخرأو

 تل . ةيفص نع ا لضو هلع هللا ىبص هللا لوسر نأ ىرت الأ 5 ْق ضئاحلل لو هيلع هللا ىلص هللأ كوسر

  عادولا فا وط فيفحو رحنلا دعب فا وطلل ماقملا !ب امما رلإ اذهو ( ىتفا 5 6 االاف) ر فنتلف ٠ لاقف 0 معن + ليمذ ؟رحتلا دعب

 ءاسنلا هل لح قالحلاو رحنلاو ةرقعا دعب فاط نم نأ ىرتال وأ هب الإ مرحلا لحم الاه ففم الو ( "قفا: ةلالاف )

 هدعب هكرتا» هيلع هدسف, ل جحلا مارحإ نم جرخ نمو جورخلا لاكي جلا مرحإ نم جراخ ءانسنلا هلل لخ اذإ وهو

 نودنم نأو تاعملازواح نإو اهرحم نك هنآل اد> دسفتال تاقملا كرت نأ نس اذهو ؟هنم جرش: كديسفي كنكو

2 

 نود اوله نأ الاع ىزحب دقو هلعف ريغ |نخأ ئر الام كرتااذإ جحلل دسفملا ءىشلاو ٠ هنع ئزجتف لهم :تاقيملا

 م جحلا كفيل راخا|ىَمَر كرتو « ىنم » ىلايلاةتوتيبلا كرت نأ لع لديو « هنود مهولعأ ناك ]ذإ: تاقثملا

 هش 05 -

 اهضيح تركذفتضافأ ام دعب ةيفص تضاح »تلاق اهنأ ةشئاعْنُغ هب أن عمساقلا نب نمر ا دنع نع نافع انربخأ

 ىلإ » ظفلب « ءاسنلا ىلإ » اهضعب ىو « ةيئانثتسالا ") الإ » ظفلب خسنلا ضعب ىف ذك 0 كاسل ل : هلوق )1(

 ٠ ةدحصصم 2 ررحف 0 خاسنلا ةدايز نم هلعلو 3 ربظيال اههالكو 6 ةراخلا



 -1اؤ-
 لحب نأ لبق قالحلا مد هيلعف كلذ لبق قلح ناك نإو رصقي وأ قلحم مث ؛ اعبس ةورلاو افصلا نيبو تيبلاب اعبس

 نم هفاوط ىلع ىنيف دوعي مب اهلصيف ةالصلا ماقت نأ كلذو رذع نم الإ تيبلاب فاوطلا عطق ىف هل صخرأ الو

 . هب دتعي لو فاوطلا كلذ ىغلأ هنم هيلع عطق ىدلا عضوملا ىلإ هيف دعب 5 عطوم نم ا هيلع عطق تبَح

 اعطق كلذ نوكي الف ادعاق حييرتسيف ىعي وأ اعطق كلذ نوكي الف فقِف ماحز هبيصي وأ ( قفا: لالا 0

 هيزجمو ىنبي لبق دقو هفاوط ىلع ىتبي الو فاوطلا ءىدتبي نأ لعف اذإ ىلإ بحأو ًاضوتف ج رخيف هؤرطو ضقتني وأ

 فاوطلا عضوم دجسملا نآل دجسملا ىف الإ فوطي نأ هيزحي الو فانئتسالا الإ هزحم مل كلذ لواطت اذإف لواطتي مل نإ

 دجسلا :نيطاسأ وأ تاناقس وأ لسان ةعامج وأ ءاسن .ءىث ةبعكلا نود لاح نإو ؛دحسملا ف فرط نأ

 كك وأ لق دجسلا ن. اجراخ فاط امب دتعي مل فاطف ج رخ نإف دجسملا ند ج رحم ملا» هأزجأ

 نم باب 0 جرح نإف 3 مرخلا م 0 1 اذ لاخلا ءارو 0 فوطب نأ هل تزجحأ دحسملا ل ا>راح فوطي

 افوطلا كلذب دتعا ؛ هنم جرخ ىذا بابلا ىلع اا هلم لحد لا بابلا ناك نإف ْرْخآ نم لخد م دحسإا كاري

 . فاوطلا كلذب دتعي مل هلع ىنأيال ناك نإو « هضعب ىف عجرو فاوطلا ىلع ىتأ دق هنأل

 فاولقلا ىف كنعلا' تاب

 نأ ؟ اعبرأ وأ اثالث ىلصأ كشب ىذلا ىف لسو هلع هللأ ىلص هللا لوسر نسو : ىلاعت هللإ همحر ( قفاتلالا)

 منصإ ام لثم عنص فاوطلا نم:ءىث ىف كش اذإ كلذكف نيقلا ىلع ءانملاو .كشلا ءاغلإ كلذ ف ناكش ةعكر ىلذإ

 كش اذإ كلذكو (لاق) ةراقكأ الو وبس دوس فاوطلا ىف سيل هنأ الإ نية لا ىلع ىنبو كشلا ىغلاف ةالص'ا ىف |

 نك نإف ,ةالصلا هئزح م فاوطلا هأزجأ هثدح نم كو هثوضو نم نقي ىلع ناك نإف 3 فاوطلا ق هكوضو ق ا

 . ةالصلا هيزجن ال مك فاوطلا هز ل هثوضو نم كش ىفو هثدح نم نبقي ىلع

 فاوطلا ىل# ءائيلاو ثدحلاو فاعرلاو سجنلا بوثلا ىف فاوطلا باب

 فاط امب دتعي مل ةساحن هيلعن ىف وأ ةساحن هدس> ىلع وأ سحب بوث ىف فاط اذإف : ىلاعت هللا هحر (يتفانغلالاف )

 هدسج نع :ةساجنلا لسغو :بوثلا كلذ تلف فرصنتإو فطي مل نم ؟ح ىف ناكو ةالصلا ىف دتعإال 0 كلت

 ىلصملاكف تيبلاب فاط نمو ةالصلا ىف هيزحم ام الإ هيلع امو هندبو هسفن ىف ةراهطلا نم هيزحن ال فناتساف عجر مث

 فرعنا ثدح هلغ نإ كلذكد ؛ ىبف عجر مث *ىقلاو هنع مدلا لسغف فرصنا ءاقوأ فعر نإو , ةصاخ ةراهطلا ىف

 داعأ ىعس مث ةالصلا هب هيزجتالام ضعب فاطولو ( لاق ) فنأتسا ول هلك اذه ىف ىلإ بحأو ىنبف عجرو أضوتف

 فوطي ىح عجر هدلب ىلإ فرصناولو تيبلاب فاوطلا لكي قح ىعدلاب دتعي نأ هل نوكيالو ىعسلاو فاوطلا
 ناك وهن هساباو هسفن ىف ةراهطلا لاك ريغ فاط نم نوكي نأ اذه عاججو « ةراهطلا ىلع فاوطلا اذه ىعسو

 دقو طابتحا كلذ نإف فناتسا نأ هعوحر لواطتف فا ركل فئاطلا عطق نإ راتخأو ( قئانمخ الا ) فلي /

 . تقو ريغب لمع هنأل هنعأزجأ رخآ ادغو افاوط مويلا فاطول : ل

 ةفزغ دق يف
 6( قيتعأا تيلاب اوفوطلو مثروذا اوفولو مهمفت اوضقل ُح 2 ىلاعتو كراش هلل لاق ( قنات لالا )

 تليجساو ثفتلا ءاصم د كارخلا كاد عادولا فاوط ىلع نوكت نأ هنآلا تلمخلاب ( قفاتتلالا



 كم

 هدب

 ا وس

 ا

 بجاو فاوط هيلعو هرم تيبلاب فاط ولو : لبج ول هماعي نم هترضحم نأل اسوكتم هب فوطي ادح بسحأ الوأ

 اذكهو بجاولا هفاوط اذه هناوط ناك هفاوط ن. هيلع ارذن وأ ةلفان هب ىوني الو بحاولا فاوطلا كلذ ىوني الو

 ىف ناك اضرف نوكسيف ةلفان هب ديري هئدتبي نأ ةرمعااو جلا ىف هأزجأ اذإ هنأل ةزمع وأ جح لمع نم لمع ام

 هلقعيال فاوطلا نم هيلع قبام هب فيطف هلاك! لبق هلع ىمغأ مث هناوط ضعب فاط ولو هيز<+ نأ ىلوأ هلمع ضعب

 ىف لقعي نوكي ىتح هزحن مل هلقع ىلع ابولغم فاوطلا ىف هب ءىدتبا وأ ناك ام ضراع وأ نونج وأ ءاغإ نم

 مث فاوطلا لاك لبق هلع ىمغأ مث لقعي وهو فاط ولو الك ةالص'ا ىف لمي ىتح ةالص'ا ءىزجن ال ا هلك عبسلا

 نئاننا ربك دقو ءهأزجأ سرق وأ ريع ىلع فاط ولو اديعب وأ ناك ابيرق فاوطلاو ءوضولا أدتبا كلذ دعب قاغأ

 مف تيبلاب فاط ولو اسرف وأ اريع بكري نأ نم فاوطلا ىف هعم ن٠ ىلع فخأ نوكيف مبلم# نم اوذختاو

 مرحم وهو هسيل هل سيل امم سيل امف ةيدفلا ةلع تناكو هنع ائزجم هفاوط ناك با. ا نم هسبليب نأ مرحملل زوج ال

 ْ : . اعقريتم وأ ابقتتنم فاوطلا اذكهو

 ةرابط ريغ ىلع فاوطلا ىف فالحلا باب

 فاط نإ جاحلاو رمتعملا نأو ارهاط الإ ىزجمال فاوطلا نأ سانلا ضعب معزف : هللا هجر ( فاعلا )

 نأ هرمأ انج فاط ولو ةداعإلاب هرهأي ملهدلب غلب نإف ةداعإلاب هردأ ءوذو ريغ ىلع هيلع بجاولا فاوطلا تيبلاب

 تيبلاب فوطب ال انلق اك نوكي نأ ةرابطلا لبق فاوطلا ودعبأ : هلوق لوقي نم/ ضعبل ليقف ناك ثيح هدلب نم.دوعي

 هنأو ةالصلاك وه تلق نإ لاق ؟ فاوطلا ريغ ةرمعلاو جلا لمعو هللا رك ذك نوكي وأ ةالصلا هل لحن نم الإ

 7 ةداعلا هل اج راع لكو رهاط ريغ الك نآلاءاوش ءاضاوتملا نعو تنكناف تلق ءوضوي الإ ىوحمال

 ريغ ىلع فاط نم ترهأ ىلف : تلق جملا لمع ن. هريغكوه لوقأو هلوقأ الف لاق لجأ تلق ( قفا تلالاف )

 م0111 فلاح اذإ تلف دال تلك نإف كاقا؟ ءوصو ريغ لع ”ىدتس نأ هرمات تنأو' افاوظلا | دعت" نأ ءوضو

 معز كان كلف ك ماك دسلا لك 58 تيلاي فوطنالا نأ ةقئاع ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ انإ تلق نإف

 نكسلو ةراهطب الإ زول الو ةالصلاك هنإ لوقأ ىنكلو اذه لوقأ الف لاق ء بنحلاو مارحلا دحسملا لخدي كرسملا نأ

 000 دو لف تتش , ىف ىأف تلق ءال : لاق ؟ ةالصلا ىف ارف امهنيب دن وأ تلقا ءىضوتملا ريغ نم الاخ دشأ لتحل

 رهاط الإ هب فوطياللوقت وأ «تيبلاب فوطي نأ رهاطلا ريغ نوكي ال هنأل علا لهأ رثك أ لوقو ةنسلا فلاخم نأ

 : كلوق ل اكر في ل نكأ نوكيو ناك ثيح عجب نأ هردات نأ ككر نون و

 فاوطلا لمع لاك لاب

 نع هييأ نع دمحم نب رفعج نع دمحم نب زيزعاا دبعو كلام انريخأ : لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عبرلا انربخأ

 ةلع هللا ىلص هللا لوسر نع رمع نبا نع عفان نع ةبقع نب ىموم نع ضايع نب سنأ انريخأو هللا دبع ني رباج

 نيتدجس ىلصي مث ةعبرأ ىثمو تيبلاب فاوطأ ةثالث ىعس مدقي ام لوأ ةرمعلا وأ جلا ىف فاط اذإ ناك هنأ مسو

 لمكي يف ةدحاو ةوطخم فاوطأ ةعبس نم لقأ تيبلاب فاط نف ( قفا: لالا ) ةورملاو افصلا نيب فوطي مث

 افصاا نيب ىعسي نأ هيزج الو ةورملاو افصاا نيب عسي مل نم يح ىف وبف ةورملاو افصلا نيب هدعب فاط نإو : فاوطلا

 فوط, نأ ءىدتبيف عجر, ناك م مرح وبف هلهأ ىلإ ردصف ارمتعم ناك نإو « تيبلاب مات عبس لاك دعب الإ ةورملاو
 0 تء-



 دال

 فاوطلا عض وم ىف ءاجام باب

 فاط نإف ةبعكلا ناورذاش ءاروو رجحلا ءارو نم تيبلاب فاوطلا لاك إو :ىلاعت هللا همحر ( ىفاثةلالاث )

 نإف فاوطلا داعأ ةبعكلا ناورذاش ىلع فاط ول كلذكو فاوطلا داعأر جحلا نطب نم هقيرط لع>و تيبلاب فئاط

 ءاش نإ هلليق ؟هريغو تيبلاب فوطي هنأ تمعز فيكسف «قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو »لوقي لجو زع هللا نإف لئاق لاق

 اذه ناك اذإف هفاظبتسا نع ©00نانبلاب ارصتقم مث ةبعكلا ساسأ ىلع ًاشنم هبسحأف ناورذاشلا امأ « ىلاعت هللا

 تنب نيج اشيرق نإف رجحلا امأو « ضعب نود هضعبب فاط اععإ تيبلاب فاوطلا ةكتساا هيلع فئاطلا ناك اذكه

 ميهاربإ دعاوق ىلع هانتباو ريبزلا نبا همدهف « تيبلا نم عرذأ رجحلا ىف كرتف ميهاربا دعاوق نم ترصقتسا ةبعكلا

 ضعب كلذ ةاركذ «دعاوقلا ىلع هتداعإب ةالولا ضعب مثو ,دعاوملا هع فاظوتسا ىتلا ريب زلا نبا ةدايز جاجحلا مدهو

 نأ نم لأ تيبااو هللإ تسلب 0 تببلا ىف هل ىرإ نأ بدأ الإ لاو نا 3 نأ فاخأ لاقو .هلع 2 راشأ نم

 هلك دجسملاو ( قفا ةلالاف ) هدعب هؤافلخ مث دسو هيلع هللا ىلص ّنا لوسر هرقأ دقو « هيف عمطي

 . فاوطلل عضوم

 هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ضابع نبا ىلوم بيرك نع.ةبقعانب ميهاربإ نع كلام انربخأ

 ناك ئص دصعب عل كلا »ع مو هيلع هلل ىلص لا لوسر اذه : 8 ليقف امدح قف 1 ةأرماب رم لسمو هيلع هللا ىلص

 اهعأ,»سابعنبا لاق لاقرفسلا فأن ع لوغمنب كلامنع ديعس انربخأ «رجأ كلو معن »لاق ؟ جح اذملأ : تلاقف ابعم

 ذق دقف قتعي نأ لبق تا هلهأ هب جح كولمت اعأ كك لوقأ ام اوميفاو نولوقتام ىنوعمسأ سانلا

 « ججحيلف غاب نإو هحح هنع ىضق دقف كردي نأ لبق تاث هلهأ هب جح مالغ اعأو « ججحيلف توع نأ لق قع

 هيلع تصحو قدع اذإف قدعي قح هنع ديعلا ة ةحد ىضقتو لاق ءاطع ع7 نس ١ نع دلاخ نب سمو ديعس ان ريخأ

 ىعم نيب دقو غلب نمو دبعلا ىف هللا ءاش نإ ءاطع لاق م” اذه ) قناع *لللاؤ ) هيلع ةيحاو 0 نأ رق نع

 هرده ءأي ل مالسإلا 5 دج ةئعاتأ ول لال ١ ججحباف قتع اذإف هلوقو اذكه اندنع سابع ن نبا لوق ىبع هو هلوق

 ضرو نور ال ملا الا لهأ نم هربغو 0 كالذو هكدوع ف هيلع ةحاو اهاريال 5 ىلع لديو قتع اذإ حم نأ

 . ( اليبس هللإ عاطتسا ند تببلا 0 ايلا 1 ىلع هللو 0( لوعي لجوزع 5 نأل ةرم الإ دحأ ىلع جحلا

 ؟ هثزكال قىقمو 4 ع ىتم فاوطلا ف باب

 مر رو د املا نود رام ددسملا ْق فاط نم فاول طال 0 وه هلك دحسملاو : ىلاعت هللا ةمحر ( قثأ 9 9 اال 1

 هفأ وطف اهلك اهءا 29 م كيتا نإ ك1 قىح دحسملا اه م 7 ىلا دحسملا تاياقس ءارو وأ امهارو نم وأ
6 

 6 ر> نإو نيلصملاو ن زيفئاط ١) سانلاب فاو طلا نيبو هند لوح قفئاطلا يك و. فاوطلا عضوم ىف هنأل هنع 2

 اذه تزحأ ولو فاوطلا عطا ريغ ىف هنأل دحسا ا نم احراخ هفاوط نم عءىش دتعي مل هئارو نم فاطف دجحسملا نم

 ةفاوطب دتعي مل اسوكتم تيبلاب فاط ولو , مرحلا ىف وأ مرخلا نم جراخ وهو هفاط ول فاوطلا هل تزجأ هل

 فاظوتساف ةحمذ تخذ اذإ 3 حئابذلاو دنصلا تاتك)» ىف د ىعفاشلا ةرابعو هب اعيدسا ىأ » هفاظيتسان ع٠ هلوق 6
 أ

 . هحيحصم هك ها ناسللا ىنا دك : هلك لذ بعوتسا ىأ « نيحدولاو ءىرملاو موقلحلا تت

 ا ا

 جر



 كا
 ىعس ءاسنلا لع سل كان

 تريلا سس اننا لع ا نبا نع عل رمح نب هللا دبع نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ

 انربخأ 0 ءانلا 6: ايلا نبا نع ديعس انربخأ :ةورملاو اقصلا نيب الو

 سيل ؟ةوسأ انف نكلامأ»تلاقف تيبلاب نيعس, ءاسنلا اهنع هللا ىذر ةشئاع تأر لاق هنأ دهاج نع لجر نع ديعس

 نك 1 نلخ نإو عابطضا الو ةورملاو افصلا نيب ىعس الو ءاسنلا ىلع لمرال ( فا: هلال ) « ىعس 0

 كلُذَو « ةباد بيكو وأ « ةفحت ىف لمحت ةريبكلاو « ةدحاولا الم نبنم ةزيغصلا كلذك و نهن لمر نيلمح نم ىلع

 ٠ راتتسالل ناقزافم لمرلاو « عابطْسالاو رانتسالاب تارومأم نبأ

 رود الو طوش لاقل باب

 فاوط لوقي نكحاو فاوطال رود طوش .لوقب . نأ هركي ناك هنأ دهاجم نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ

 تيبلاب ارفوطيلو » لاق لجو زع هللا نأل , دهاجم هرك 1٠١ كلذ نم هرك أو ىلاعت هتلا همحر ( قفا. ةلالاؤ ) نيفاوط

 . افاوط هعاج ىمس ىلاعت هللا نأل افاوط ىمسف « قتعلا

 فاوطلا لاك باب

 هللا دبع ربخأ ركب ىأ نب دمحم ند هللا دبع نأ رمع ند هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلا انريخأ

 دعاوق نع اورصنقا ةبعكسلا اونب نيح كموق ىلإ "ئرت ملأ »لاق مسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نع رمع نبا

 «هياعتناك امىلءاهتددرل ريكلاب كموق ناثدح الول»لاق؟ميهارب !دعاوق ىلع اهدرت الغأ هللالوسراب تاعق «؟مهاربإ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىرأ اف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اذه تعمس ةشئاع تناك نأل رمع نب هللا دبع لاقق

 انثدح لاق نايفس انربخأ . ميهاربإ دعاوق ىلع مْ مل تيبلا نأ الإ رجحلا نايلي نيذللا نينكرلا مالتسا كرت حسو

 اوفوطيلاو»لجو زع هللا لاق « تيماانم رجخلا» :لاق هنأ سابعنب نع لاق هنأ تسحأ مف سواطنع ريجح نب ماشه

 ديزب ىبأنب هللا دبع انثدحلاق نايفس انربخأ رجحلا ءارو نم ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر فاط دقو «قيتعلا تيبلاب

 دالو نم دالو نء-هلاسف رجحلا ىف وهو رمع ىلإ هعم تئجف ةرهز ىنب نم خيش ىلإ رمع لسرأ لاق ىلأ ىنربخأ لاق

 هللا ىلص هللا لوسر نكلو تقدص »رمع لاقف « نالف شارفىلعف دلولا امأو نالف نف ةفطنلا امأ «خيشلا لاقف ةيلهاجلا

 ت"رقت©010تناك اشر رق نإ «لاق:تيبلا ءانب نع ىنربخأ »لامتفرمع هاعد خبشلاىلو اماف «شارفلل داولاب ىضقإسو هيلع

 م باهش نبا نع كلام انريخأ )»ع تقلص 00 رمع هل لاقذ رححلا ىف ايضعب || نكد او زحعف تيبلا ءانمل

 شارف نم معلا لع 0 اددع تعمسو تيبلاب فاوطلا سانلا بع وتسا نأ هدأ نإ! الإ هثتارو نم سانلا فاطفق

 فوطب نأ تيللاب فاوطلا لاكو ( قناشل “لالا ) عرذأ ةتس نم اوحن رجحلا ىف ةبعكلا نم كرت هنأ نورك دب

 رجلا رادح ىلع فاط نإو رجحلا هيف كللس ىذلا هفاوطب دتعي مل : رجحلا كاملسف فاط نإف رجحلا ءارو نم لحرلا

 ىلع وأ رجحلا ىف وأ ةبعكلا ناورذاش ىلع هفاط فاوط لك ناكو تيبلاب فاوطلا لمكي ل هنأل فاوطلا كلذب دتعي مل

 هكرتو نكرلا ملتسا نإف فوطيو هراسإ نع هعدب. مث نكرلا متسا فاوطلا فئاطلا أدتبا اذإو فطي مل اك رجحلا رادج

 نكت ند هنع تيهناد ىل اع اعيس فاط 1 نك َ 8 0 تدنلاب فاط اع دعت الو فا وطلا نك دعف فاطو همك نع

 . نافلتحالو فطب. مل نم يح ىف ناك هرادج ىلع وأ رجحلا ىف وأ ةبعكلا ناورذاش ىلع وأ فاوطلا

 )١( ررحبلف . طقن نودب « كلذ ةروص ؛ رخآ ضعب ىفو ؛ خسنلا ضعب ىف اذك , توقت : هلوق .



 - ؟ا/ة-

 ةشاحلا راصااذإ هنإف لمر. نأ هنكمف فاوطلا ق ةشاحلا رص نأ تيحإ كحرإ ردكلا ةجرد عمطب ال ناك

 ةكتمأ آذإ لمر لمري نأ ءاسنلا ةرثك هعنم ةناح اص اَذِإ ناك نإور كمر ل١ فا الو الكر تاك

 اقم قع اظانو .لفرلا :توثرو صال" "نما كني نأ بحأ ملو:هيشنم ةيجس لطرا ا: هنكع *1ل:اذإ- ىتثمو'«,لمرا

 نيفاوطلا' ىف نمر لوألا فاوظلا ف قمرا كرت نإف ةغبرأ :ىثعو .فاوطأ ةثالث ءئَدَنَي اه لوأ لمربي

 مل ةثالثلا ىف :لمرلا كرت نإو امهدعب .فاوطلا ىف لمر 'نيلوألا نيقاوطلا ىف لمرلا كرت نإ كلذكو هدعب

 ةداعإ الو ةيدف هيلع نكي ملو هعضوم ريغ ىف هعضي مل 0 كلذ“ ىضم اذإف ٠ تقو ىف ةئه هنآل ةعرألا ق هدب

 ىف لمرلا كرت نإو هيلع ةداعإ الو هحن مل امهبف رك ذلا كرت نإف ضرفلا وه فاوطلاو فاوطلاب ءاج هنأل

 ىم اقرفو هف لمر اقرف نيقرف هعيس نيب ام قر راسو هيلع هللا ىلص ىنلا نال هنم قب امف لمر فاوط ضع

 هيلع هللا ع ىنلا لمر 3 شع ملاول ىلإ تحاو « دم هيلع هللا ىلص ىناا ىبشم ثيح لمربي الف ؛ هي دلك »+

 هكرت نم ىدتفي الو ديعي ال ءاوس الهاجو ايشانو ايهاشو اركاذ اذماع لمرلا كرتو ( قفا: علا ) مسق'

 اهذعو ةفزع لق-كتنن فاوط هلك اذه ىف ءاولمو «.لهاج الو ءاش لع دق هوركم الو دماعلل ةرت | ت0

 فاطف انراق وأ اجاح مدق نإف ةورماو افص' نيب ىعساا نيبو هنيب لصي ىذلا فاوطلا ناك اذإ ةرمعو جح لكى فو

 افص'ا نيبو هنيب لصي ىذلا فاوطلا فاط هنآل كمر مل هدعب وأ نخناا موب راز مش ةورااو افصلا نيب ىعسو تيبلاب

 كينلاب :هفازؤط.ىف .لمار. ٠م ئد». ىلأ, قت فنطي مف اجاح:مدق نإو « ءاسنلا هل لحتل هدعب هفاوط اهنإو « ةووملاو

 1 « رحنلا موي لمري ادها# ئاراملا ميثح نب ناّمع نب هللا دبع نع. يروثلا .نايفس . نع ديعس ان ريخأ“ ةقارع

 !؟:اه8 قبره نآب اذه:ق.هزهأت ل: تفيكنف اذ قيويع هكشن نم ءرأا 'اًيكوتي' ءايشأق.لوقت دق ةتنإف ا كتاقالاف

 لمعلا: ةتنه اذهو لمعلا: فاوطلا . ال٠:-تلق ؟:هنيفن لمع اذه (سنلفأ : لاق -هسفن لمغلا كزتاذإ:هزهآ امعإ تلق

 لفل كذا كب ملامهنف حيبستلا كرت نإف لمعلا عوكرلاو دوجسااو هف' ةعملا كرتو هلاك ىلع لمعلاب :ىنأ دق

 عوكراا ىف .حيبستلا لب اهلنكي نأ لبق ابنم جر ول :ةتالص هنلع اهب دسنفت وأ اهبكرت ول ةدّحس ىضق اك هيضقي
 حييستلا نم 0 ةئيه لمرااو عابطضالاو لمع لوقلاو معو لوق هنأ لبق نم دسفي نأ ىلوأ ناك دوجسلاو

 اعإو تراقب هشم رح كرحم ماحزلا هلع دتشاف فاّوطلا ىف لّمر اذإو ( لاق) دوجسلاو عوكرلا ىف

 هيدي نيب ةحرف دخم نأ هل عمطأ الو هفلخ نم فوقولاب ىذؤي هنأ <« ةحرف د ىف هلا كرت ن1

 هفلُخ نم فوقولاب ىذؤي ال ثيح فاوطلا ضراع وأ ةبعكلا: باب حتفل سانلا محدزاف عمجم ريغ ىف ناك ولف

 لمرلا هنكبمأ مو لمري نأ هنكميف ذيدب نيبا» جرفني ىتح فقي نأ هتردأ هيدي نيبام هل جرفني نأ عمطيو

 كلارا نإ ليجلا دحب نأ عمطو تيبلا نع دعب نإو « فاوطلا ىف تيبلا .نم وندب نأ ىلإ بحأو لمر
 . دعبلاب هترمأ

 ةبادلا ىلع سكارلاو ايبص وأ اضيزرم سك ازلاب فاوطلا ىف باب
 َلّجر ففاط.نإو: + هب لمزي .لأ تدبخأ ىصلاب لجرلا “فاط ااذإوأ : قلاعت هللا نحر :(: ىن[ة:لالاث)

 نإ' تنيحأ ةفحم .ق لخبرلاب "رقثلا" فاط ءاذإو هن :لّمرت نأ هلالمر نا لع زنك نإ تنحل لح ١

 سد عض وم ف هتناد ثحب نأ تبيح ادخأ دوي لف اك ارا لكلا فاطفاذإو |ئامر نأ لفرأ لع |(ندك

 . !لاحرا! ىف هلك اذهو



 ا --

000 

 ةداعإ الف ةلع ريغ ند كار فاط نإو « ةلع 0 حا ايشام ةوزملاو افصلاو تيبلاي _لجترلا - ففوطب .نأن ىلإ

 . ةيدق الو هلع

 فاروطلا ىف ةلعلا نما توك رلآا باب

 اهايإ سانلا لمح الو ةورملاو افصاا نيب فاوطلا ىف ةأرما بوكر هركأ الو : هللا هحر ( قفان علال )

 ا 40 ل فاس لق نإف ٠ تبلا لر- ةيادلا ءرلا قاري نأ هرك أو ةلع ن“ تيبلاب .فاوطلا نق

 سانلا هاريل لعف امتإ هنأ ربخأو ء ايكار فاط هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رباج ربخأف (قفاكتلالاف )

 لاق دقو ؛ كلت هتحح ىف لسو هلع هللا ىلع ىيكتشا هملعأ الو 0 نم فطي ل ١ هنأ ىلع ةلالد اذه ىفو
 .٠ )ا - |

 هكردي مل هنآل هلوق نم لبق .نأ لوا راح لوقو » هلق نم ىردأ الو 2 ند فاط ريبح نب دعس

 ىششهو ةثالث هنم لمر هنأ هيف هنع | ب6 نأل ه.يمدق ىلعف .4.دقأ فاط ىذلا هعبس امأ (قناتتلالات)

 ىذلا هعس نأ هنع ظفح دقو دحاو عبس ىف انك ارو ايشام فاوطلا هنع حن رباج نؤكي نأ زوحب الق ةعبرأ

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هببأ نع سواط نب هللا دبع نُع نايفس انريأ ء رجنلا موي هفاوط قا

 لبقيو : لاق ه.يدحأو ةنجحع نكرلا متسلإ 0 اليل هئاسن ىف ضافأو ةضافالاب او رحم نأ هن احصأ 01

 نجحلا فر ٍط

 عابطضالا باب

 انريخأ « فاط نيح هئادرب عبطضا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ .هغلب هنأ جيرج نبا. نع ديعس انربخأ

 نآلا ىدن نمل لاق مْ ىعسيل كيرلا جتسا باطخلا نك نأ ةكيلم ىفأ نبا نع جيرج نبا نع ديعس

 ىنعي هللا همحر ( ىف(: لالا ) ىعس اك نيعسأل كلذ ىلع هللاو .؛ مالسإلا هللا ررظأ دقو ىتارن نمو انبكانم

 نعأألا هبكنم تحن نمو رسألا هبكنم ىلع هئادرب ”لمتشي نأ عابطضالاو ( قفا غلالاف) اعيطضم لمر

 عدي نأ بحخأ مل لمراا ةعنم هب ةلعال ايشام لجرلا فاط اذإف ه2 1 لك 5> ازرار دلا» هكلنم نوكن قع

 ةماهتو رازإ ىف نك نإو ٠ أب الف فاوطلا هلوخد لبق عابطضالاب أيت نإو فاوطلا هلوخد عم عابطضالا

 الا نك نإف رع وأ ليوارس وأ ضقت الطن رم _ناكانإ الل دكاو « نعألا كتم تح امنلخدي نأ تينحأ
 كرت :نإف .فاوطلا حتتفي نيج لمري مث هيف عبطضي هيلع بوث ال نيكنملا قداب. ىبف هنيكني قلعا ءىشوال

 ىف لمرلا كرت هل هركأ اك هل هتهرك لاح عبططي ,مل.نإو ء.هتم .قب مف. عبطضا .عبنلا, :ضعب ىف .عابظتمالا

 ناك هنأ :ر<© نبا نع عفان نع رمع نب هللا .دبع نع. ديعس انريخأ « ةداعإ الو هيلع ةيدف.الو ةثالثاا فاوطألا

 جيرج نبا نع ٍديعس انريخأ سو هلع هللا لص هللا لوسر لعف,اذكه : لوي مث نجملا ىلإ رجحلا نمله

 انريخأ « ىثم نهنيب سيل ايبُح فاوطأ ةثالث هعبس نه للهر ٍلسو هيلع مئلان لد مثل ليصير نأ ثلظغ تعيع

 افصلابو. تيبلاب .عبرألا ؛ نملك هرع ىف :ىعس .دسو هدع هللا .ىلص هللا لوسر نأ ءاطع نع خيرج ن نبا نع دهس

 00 وأ ىععمم .: لاق ءاطع نع جيرج نبا نع ديعس انريخأ 0 ةييدحلا ند ةعنارااو نوالا ف هودر مهنأ الإ ةورااو

 لمرلاو ( قفا: هللا ) تكاذكا وعم رج ره ءافلخلاو نامع مث رعع مث لسو هلع هللا ىلص ئناا هثعب ذإ.جح ماع

 ىضع, مث نينبكى لا مالتساب دنع .بفن نأ. الإ مفوقوب نينيب نصفي ال. فااوطأ . ةثالث . ىعسا|  ةدش:ال .بتخلا

 منإو 2, لمر ةجرفلا: دحو اذإفا ؛ر فقو ةحرف دجز فقو نإ ناكف بحب نأ .هغم هننكم ال احر: ناك .اذإف انسخ
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 رانلا -بادع انقؤ ةنسح ةرخآلا قو”ةنسح انذلا ى اننا انناراز دوسألا نار حمج ىنب نكد نيب امف «لوقي ملسو

 . هلك ىف لاقي نأ بحأو « ىلإ فاوطلا ىف لاقيام بحأ نم اذهو

 فاوطلا ىف مالكلا لالقإ باب
 مراكلا اولقأ : لوقي رمع نبا تعمس لوقي هعمس هنأ سواط نع نايفس ىبأ نب ةلظنح نع ملاس نب ديعس انريخأ

 نأ زوال ةعاط ىف «ةالصىف» هلوقو مالكلا ةلق بابحتسا ىلإ بهذف ( ىف[: :لالاؤ ) ةالص ىف متنأ اعِإف فاوطلا يف

 نع ديعس انريخأ . هريثكو هليلق نع ىهن هدنع هعطقي ناك ولو ةالصلا عطقي مالكسلا نأل ةالصلا ةرابطب الإ امف نوكي

 انربخأ هفاوط نم غرف ىتح املكتم امبنم ًادحاو تعمس ام سابع نباو رمعنبا فلخ تفط لاق ءاطعنع جيرج نبا

 نع جييرج نبا نع ديعسان ريخأ «ىنملكف فاوالا ىف هتمأكو سواط عم تفط لاق روعألا عفان نب ميهاربإ نع ديعس

 انغلبو ( قفا ةلللاث ) نآرقلا ةءارقو هللا ركذ الإ هنم ريسيلا ءىثلا الإ فاوطلا ىف مالكلا هركي ناك هنأ ءاطع

 ىلص هللالوسر نأ انغلب دقو فاوطلا ىف ةءارق'ا بحأ انأو ( قفا ثلالاف ) فاوطلا ىف نآرقلا أرقي ناك ًادهاحم نأ

 نم ىلإ بحأ هيف هللا ركذو هناوط مالكلا عطقي الف فاوطلا ىف ملكت نف « ملك و فاوطلا ىف ماكت ملسو هيلع هلل

 هللا ءاش نإ هل لبق ؟ هيف هللارك ذ ىلع لابقإلاو هلالقإ تيبحتسا فاوطلا ىف مالكلا تأ اذإ ملف لئاق لاق نإفع ثيدحلا

 رك ذلا ةعفنم دوعتل لجو زع هللا ركّذب الإ كسنم عضوم ريغ ىفو لزانملاو ءارحصلا ىف مالكلا نم لالقإلا بحأل ىنإ

 برق فيكف توببلاو ءارحصلا ىف اذكه اذه ناك اذإف « هرمأ حالص نم ءىثث ىف مالكلا نوكي وأ ركاذلا ىلع

 تركذام . معن : تاق ؟ تلق ام ىلع راثآلا نم ليلد نم لبف لاق نإف « هللا نم هيف باوثلا ءاجر مظع عم هللا تيب

 : ءرملا هب ملكستام لضفأ ةارقلاو « فاوطلا ىف ةءارقلا بحتسأو » سابع نباو رمع نبا نع كل

 فاوطلا ىف ةحارتسالا باب

 ناك هنأ ءاطع نع جبرج نبا نع ديعس انريخأ « فاوظلا ىف ةحارتسالاب سأب ال : هللا همحر ( قفانةلللاف )

 . سلاح ةحازتشالا رك ذو :فاوطلا ىقاةحارتسالا سا 1

 ابك أر فاوطلا
 هعبس هنأ ىراصنألا هللا دبع نب رباج نع ىكملا رييزلا وبأ ىربخأ لاق جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ

 سانلا هاريل ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب هتلحار ىلع عادولا ةجح ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فاط : لوقي

 نع هللا دبع نب هلا دنع نع تاه نبا: نع تنذانأ نبأ نع لاك ديعس انربخأ « هوشغ سانلا نأل ممل فرشأو

 نبا نع ديعس انريخأ « هنجحمب نكرلا لتساو هتلحار ىلع فاط ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ سابع نبا

 ديعس انربخأ « هلثم ٍملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع سابع نبا نع سابع نبا ىلوم ةبعش نع بئذ ىبأ
 ةورملاو افصلابو تيبلاب فاط لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ءاطع قربخأ لاق جيرج نبا نع

 مكح نب صوحألا نع ةنيبع نب نايفس انريخأ نيتعكر ىلصف :لزن مث لاق ئردأ ال لاق ؟ مل : تلقف ايكار

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا فاطو رامح ىلع ابكار ةورملاو افصاا نيب فوطي كلام نب سنأ تيأر لاق

 اذه ىف دحأ سيلو هولأسيل سانلل فرش, نأ بحأ هنكلو ضرم ريغ نم ابكار ةورملاو افصلاو تيبلاب

 تحاف « شام هكستل ةورلاو' افطلاو, تلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فاط ام رثك أو « سانلا نم عضوملا



 لاا

 ا

 002 2 هكا رف , لاجرلا ءاضأ تدك ىف هلع فقن ملو خسنلا فانك ىبرلا مسقم نب نامع (1)

1 - 
 نإ ةيشرال هنال ماحزوف كرتو ماحز ريغفف ماتسا هنأ هل فدو هنأ «تبدأ» نة>رلا دبعل لاق مَسو هيلع هللا ىلد ىلا

 هنكم وهو هفاوط عيمج ىف مالتسالا كرت .نإو كرتلاو لعفلا ىف لاخلا فلتخا اذإ الإ كرتو لعف ىف تبصأ هل لوقي

 نع ءاطع نع جدرج نبا نع دعس انريخأ , هلع ةداعإ الو ةيدف الو هل هبحأ : هفاوطب ىذٌؤيو ىذؤي وهو ملتسا وأ

 نب ديعس نب رمعن ع ملاس نب ديعس انريخأ «تفقت الو.فرصناف اماحز نكرلا ىلع تدجو اذإ »:لاق هنأ سابع نبا

 اهملع تاخدف اهنع ىلاعت هللا.ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع دنع تناك اهنأ همأ نع ناملس ىنأ نب ذوبنم نع نيسح ىنأ

 كرجأ الو ةيثئاغ امل تلاقف.« اثالث وأ نيتزم نكارلا تماتساو اعس تيبلاب تفط نينمؤملا مأ اي ::اهل تلاقف اهل ةالوم

 دعس تنب ةشئاعنع ىنرلامسق»نب نامع 220 ديعس انريخأ «تررمو تربك الأ ؟لاجرلا نيعفادت هللا كرجأ ال هللا

 مأ ةشئاع تلاق اماف « نيضماو نربكف الإو نماتساف ساناا نم ةجرف نتدجو اذإ » انل لوقي ىنأ ناك تلاق اهنأ

 بحأو هلع اماحز لكل هرك أ ىنأل نبنع اوضعو نهومحازي ال نأ ءاسنلا ىلتسا اذإ لاجرلا رمآ دعسو نينءؤملا

 هنكمأ اذإ بحأو « هدب لبقيو هديب امهماتسيو ىاملاو رجحلا انك راا ملتسي نأ مالتسالا فئاطلا نكمأ اذإ

 ؟ ىناملا ليبقتب رمآت ملو رجحلا ليبقتب ترمأ فيك : لئاق لاق نإف هديب ىناملا متسيو هيفب هلبقي نأ رجحلا

 للهأ انيأرو ىناملا نكرلا متسا هنأو نكرلا لبق ميسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نأ انيور هللا ءاش نإ هل لبق

 رمأن امنإ انأ ريغ نسحف لبق تيبلا ىأو نسح تلق ؟ لبقم هلبق واف لاق نإف « اذه نوماتسيو اذه نولبقي معلا

 نيذللا نينكرلا مالتساب رمأت مل فيكف لاق نإف ٠ نوءاساو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعفام لعفت نأو عابتالاب

 انللك ىر اناث لاق نإف اهم واتس ال سانلا نبك أ ا امهماتسا سو هيلع هللا ىلد ىنلا ملعنال هل انلق ؟ رجحلا نايلي

 هلع هللا لص هللا لوسر ىؤرام متسن انلقف تيبلا نم قيام مالتسا كرتكىهف امهمالتسا كرت ىف ةجحلا امأ ملعأ للا انلق

 اذإ تيبلا رئاسك اناكف مهاربإ دعاوقىلع ممتي مل تيبلا نأ ىرتف امهف ةلعلا امأو هماتسي رب ملاه نود هماتسي سو هيلع

 ىربخأ لاق ملاس نب ديعس انريخأ « نسحف تيبلا رئاس حسم اك لجر امهحس» نإف تيبلا امهم افظوتسم ©؟0انوكي مل

 ناكو رجحلاو ىناميلا نك رلا ىلع حسب ناك سابع نبا نأ ىظرفلا بعك نب دمحم نع ىذبرلا ةديبع نب ىسوم

 دقل »لوقي سابعنبا ناكو ءاروجرم هنه ءىش نوكي نأ هللا تيبل ىغبنيال : لوقيو اهلك ناكرألا ىلع حسع ريبزلا نبا

 مالتسا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربخ سابع نبا ناك ( ىتف|*_ةلالاف ) « ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف يل ناك

 0| هلأ تلي ند ءئش نوكي نأ نيالا » ريبازاا نبا كوثو لون اذه و نيماشلا نود رجلاو ىاميلا نكرلا

 كسمأو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلتسا ام هتسا هنكلو ىلاعت هللا تيبل ةرجه نك رلا مالتسا دحأ عدب مل نكلو

 دحأ نكي مف تيبلا نم ناكرألا ىوس ام مالتسا كرت دقو « همالتسا نع ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر كسمأ امع

 نبا 1 : لاق ةرسيم نب مهاربإ . مجسم ىلأ نع ملاس نب ديعس انريخأ 5 انلش هللا تنب نك رحه نأ لع هلكرت

 . هويأ امبعدي ناكهنم لضفأ نكل : لاق « امهماتسي نأ نينكراا عدبال ناك لاق سواط

 فاوطلا ىف لوقلا
 هيلع هللا ىلص ىنلا عمس هنأ بئاسا نع هيبأ نع بئاسلا ىلوم ديبع نب ىحن نع جيرح نبا نع ديعس انربخأ

 افظوتسم نوكيو « باوصلا ىه ىلوألا لعلو « افيطتسم رخآ ضعب ىفو ؛ خسنلا ضعب ىف اذك « افظوتسم (؟)
 | ك1 كلا ررحف 2 لرشفلل ءالا « ابعوتسم ىأ ء ءاظلا حتفب



 كا

 موب .ءاج ساتع نبا تب .أر لاق رفعج ىلأ 2210)نع جيرج نب ١١ نع ديعس انريخأ « هلسقل نو د داع راش

 انريخأ 3 تاره ثالث هياع لحس مش هلق مش هلع دحس مث هلبق مل 6 هيلع لوم مم * ثكرلا ليقف ةسار اديسم (9ةيورتلا

 هلبق هماتسا اذِإ :ناكو لاق « ايلاخ هاري نأ الإ نكرلا ملتسي ال ناك هنأ سواط نع نايفس ىنأ نب ةلظنح نع ديعنب

 ىلع دوحسلا نم سابع نبا عذصام كم اذإ بحأ نأ ( ىف 0 ااا ( ةليبقت لك رت لع هيلع لحس و تاارم ثالث

 ديعس انريخأ هلع ةيدق الف كرات كلذ كرت نإو هليمقت عد ١ هيتس اذإو ىلاعت غال دوحس ةدايزو لببقت هنأآل نكرلا

 لاق ؟ مهد اولبق اوملتسا اذإ ميسو هيلع هللا ىلَص ىنلا باحصأ نم ادخأ تيأر له : ءاطعل تاق لاق جيرج نبا نع

 ؟ سابع نباو. تلق مهيدبأ اوليق اوملتسا اذإ ةريره ابأو ىردخلا ديعس ايأو 1 ع نياو هللا دبع نب رباج ِتيأر معن

 اذإو ( قنا ل اانا 0 ؟ اذإ ةملتشا | ملف لاق.؟ كدب لبقت نأ تملتسا اذإ ا عدت له.: تلق ع : لاق

 سواط عم تفط .لاق عفان نب مهاربإ نع لاس نب ديعس انريخأ « هيلع ءىش الو هل كلذ بحأ ُ + نكارلا مالتسا هلو

 . هفاوط نم غرف ىبح ناكرالا ند ايش م

 ندا نال ناذللا :ناككلا

 ىناا باحصأ ند الحر نأ ىظرقلا ل دم# نع ىذديرأا ةديبع نب ىسوم نع (91لاس نب ديعس ان ريخأ

 نبا ناكو « اروجهم هنم ءىش نوكي نأ ىلاعت هللا تيبل ىغبنيال : لوقيو اهلك ناكرألا حسي ناك مسو هيلع هللا ىلص

 رك هنآ لا بحأ سابع نبا لعف ىذلا ( ىفا 0 الاف 0 ( هس ةروشأ هللا لوسر ىف -3 ناك دقل :كلوقي سابع

 نينكرلا مالتسا كرت سيلو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع رماد ديو لو هلا ىلص ىنلا, نعد د

 اناره امهمالتسا كا ناك و لو 1؟ 4 فاطيام رجب ا 3 اروحهم امهم نأ ىلع لدب هوما رجحلا نانلب نيدللا

 . امل انارحه ناكرألا نيبام مالتسا كرت ناكل امل

 0 ف مالتسالا يانجتسا باب

 لك ىف رجحلاو ىناملا نكرلا مل ]دم ا نأ داكبال ناك هنأ دهاحم٠ نع دوسألا-نب نامع نع ملاسنب دنعس ارت

 بحأ ( قفا لالا ) نس ءاح اعل ا لاق هنأ سواط نع حي ىأ نب 0 ط ٠ نم رتو

 ٠ فاوط لك ىف مالتسالا تببحأ ماحز نكي مل اذإف « عفش لك ىف بحتسأ ع ك1 زتو. لك قر ةالاتشالا

 لاا داتمالا

 ذوي ملاذإ.لجرلا متس نأ بحأ و لاح لكب فاوطلاب*ىدتبأ نيح مالتسالا بحأو :ىلاعن نادحر ( ىف[قلالا )

 بسحأو ة 8 رخآلا ىقفومحاز نإو فاوطلا ءدب ىف الإ ماحزلا بحأ الو ماحزلاب ىذآوأ ىذوأ اذإ عدو ماحزلاب دؤوب مو

 )١( رر>و « رفعح نبا اهضعب ىفو « خسنلا ضعب ىف كلذك وه : رفعج ىأ ٠

 كمس لاعيو « دّضص وهف اع هافعأو دلخلاب هقزاأ ىح لسا هرعش كيس : * ناكللا 2ك 3 هسا راادسم 5 هلوق 0(

 نهدتلا كرت ( سابع نبا ثيدح ىف ىنعي ) انبه ديبستلا : ديبع وبأ لاقو « هداوس ادبف قاحلا دعب تبن اذإ رعشلا
 ١! ١ هححضم هتك ها لسعد
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 عملا يك ردا: الاف قدك تنكر نك نإ ةنزتكتلا كنت“ لبق عكرأ الآ :ءاطعل تلقت جبر نأ ْن

 لاق هنأ جيرح نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ « امهريغ نم انهت طع انتل قطا م اكتر انهسكارأ ركل 1

 دحأ هلك ءاطع لاق اعو ( ىف لالا ) اراهن مدقت نأ ةروتسم تناك نإ ىلابأ ام لاق ؟اراهن مدقت ةأرملا : ءاظنا

 ةدقيلو أ اهلصف' ةبوتكم ىبت نوكي نأ الإ فاوظلا لق ءىعن ادي نأ فاؤطلا قع زدق دخأل بحأ الق ةئسلا'هتققاوأ
 فوطن مث هب اددلق رتولا ىسن وأ امهم ًادبف رجف' ىتمكر توف فا وأ اهتالصب أدبف اهتوف فاخيف ةبوتكم رخآ ىف

 أدب ةالصلا تميقأ دقو ءاج نإف « فاوطلا عنم اذإ دجسملا لوخدل نيتعكز عكر فاوطلا سانلا عنم دقو ءاج اذإف

 نومدقي نيح. ليجعتلا- نم تببحأ امف ءاسنلاو لاجرلاو ةالصلاب ادب ةالصلا ةماقإ تن راقت دقو ءاح ْنِإف « 'ةالضلاب

 لكل ىح تالا هوب اكلك تحابوإتا رانو ناتني ة الإ "راو ةدقا اذإ مث كلذكو ءاوس اليإ

 اهنم كنللا رسل

 َ؟ فاوطلاب ا تا ف بأب

 هللا دبع نع قورسس» نع لئاو ىبأ نع روصنه نع ةنيبع نب نايفس ان ريخأ لاق.ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 000- لسف .ءاقلا ىأ مث ةهررأ ىثمو فااوطأ ؛ةثالث ,لمزرفهعي نع .دخأ مث رجحلا متساف أدب هآر هنأ دوعسم نبا

 اماتسم فاوطلا حتتفي نيح رمتعملا لي : لاق سابع نبا نع دهام نع حجب ىنأ نيا نع نايفس انيجأ .:نيتعكو

 نأ « هيلإ فاوطلا لاك نأو دوسألا نكرلانم فاوطلا لخدم دح نأ فالتخا ال ( ىف: لالا ) متسم ريغ وأ

 ملتسا نإو فاوطلا كلذب دتعي مل نكرلاب ذاحب مف عضوم ىف فاوظلا لخد نإف فاوطلا لجرلا لخدي نيح همالتسا

 ندببلا ضعب ىبع ال هلك ندبلا ىلع فاوطلا نأل « لاح .فاوطلا كلذب دتعي مل نكرلا ذا مف عضوم نم هديب نكرلا

 ا 0 لا نك نت ىداج اذإ كلذكو فاوطلا كلدب ,ديتعا هلك هندي نكارلا نم ءىتلا ىذاجب اذإو.؛ ضع. نود

 00 0 افاراطلا كلذ لكي يلف « ههاتسا نإو نكرلا نه ءىنثب ىذاحب نأ لبق هعطق نإو ؛.فاوطلا لك أ دقف عباسلا

 نكر لا مالتسا دنع لاقي 8 باب

 12 فك هللا لوسراب : لاق ملَسو هيلع هللا ىلص ىنناا باحصأ ضعب نأ تربخأ لاق جيرج نبأ نع ديعس ان ريخأ

 « حسو هلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هب ءاح اع اقيدصتو هللان اناعإ 0 هللاو هللا مساب »اولوق لاق ؟رححلا انماتسا اذإ

 ربك أ هللا دعب نكرلا ىذاخ الك لوقيو فاوطلا ءادتبا دنع لجرلا لوقي نأ بحأ اذكه هللا ه>ر ( قفا للان )

 ."”نسحف ةلاؤسر ىلع صو هنبللا 1 « هللا الإ هلإ الو

 ناكرالا نم ملتسي امو فاوطلا هب حئتتفي ام باب

 هالد ا نإو دورمألا نإ كرلا لمقي نأ تحأو 03 مالتسالاب فاوطلا كفك امححتفب نأ بحأو ( قفاخت *لللأف ١

 هنأ : لسو هيلع هللا لك ىنلا نب عءاىور | دعأ م ُ 0 هلمقي 2 اهلبعيو هدد ىناملا نذ 5 تس نأ بحأو هدب لك

 امهماتسا ولو. دوسألا رجحلا نابل نيدللا نينكرلا مااتساي. ل الو 0 هند أ الف هلبق نإو هوضالا رجحلا الإ :لش

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوشنرب ئدتقي نأ بحأ ىأ الإ ةيدق الؤ ةداغإ. هيلع نكي مل تنبلا نم, ناكرألا نيبام يأ

 ليبقت الب هءالتضا زوحبو ؛ بحأ كلذكف دوسألا نكرلا لبق سو هيلع هللا ىلح هللا لوسر نأ ىوزو ( قفا *ةلالات )
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 ناكاذإ فيكف ةعوطة٠ ىه تلق نإف ,« ىدحلاب رمأ هنأ هنع انتياور تددرو هب هرمأ ىده هيلع ناك ول تلقو الباق

 تب اث نب ديزو رمع لوقل اعابتا هيلع ةرمع هل ٠ كوت ملف » هرمعب هرءاي ملو لباق جب هررمأ هنأ هنع كتاورىف

 ةرمع كيلع : جهلا هتاف لجرل تلقف لاحمب مهتفلاخ مث اعم مهفالخ دصق تدصق الإ كماعأ ام ؟رمعنبا نع انتياورو

 ةرمع سيل جلا نأل هتاف ىذلا سيل رخآلاو ؟هعمرخآو هتافاه ءاضق هلع ناكذ ءىش هتاف طق ادحأ تبأر لهو ج>و

 : 0 تسسل ةرمعلاو

 جحلا هنوفي ىذلا ىده بأب

 ثيح امهنم دحاو لك رحني « عوطت ىده وأ ابجاو ايده قوسإ ودعب رصحملا ىف ىلاعت هللا هحر ( ىف[ تثلالاف)

 عوطتلاو هبو+وب بجاولا هلع بجو امهنم دحاو لك نأل راص>إلا ىده نم هنع امن: دحاو ىزحي الو رصحأ

 هريغ وأ ضرع جملا هتاف نه امأف « هب لحم امهاوس ىده هيلعف رصحأ اذإف « زاص>إلا ىده همزلي نأ لبق « هباحيإب

 . مرحلا غلي ىتح ىدملا هيزحب الف
 1 ا اا

 بيطلا بيصإ لالح وهو ةكم لوخدل حتفلا ماع ٍلسو هيلع هللا لص هللا كور لستغا اذإو ( قنانتلالا ف )

 نبا نع عفان نع كلام انريخأ « بيطلا بيدي ا مرا ىف وهو امارح اهاخدل ,لاستغالا كارد هللا ءاش نإ هارأ الف

 هيف هلع نكي مل كرات هكرت نإو ةكم لوخدل لسغلا بحأو ( قفا لالا ) ةكم لو>دل لستغي ناك هنأ رمع
 . بجاؤلا لفلا ند لل هنآ لك

 تديلا ةيؤر دنع لوقلا باب

 دز مهلا » لاقو هيدي عفر تيبلا ىأر اذإ ناك سو هلع هللا ىلد ىنلا نأ جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ

 امظعتو عرفتو افيرمات هرهتعا وأ هحدح نم 1 هفرعث نعد دزو ةناهمو يركشتو امظعتو افبر مدت تلا اذه

 ىن'ا نعسابع نبا نع ثرحلا نب هللا دبع ىلوه مسقه نع تثدح لاق جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ « اربو

 دنعو 2 هقارع ةشعو ةورملاو افصلاىلعو تيبلا ىاراذإو ةالصلا ىف ىدرالا ع رت ( كاف نأ لضو هلع هللا ىلص

 نيح ناك هنأ هيأ نع بيبنملا نب ديعس نب دمحم نع ديعس نب ىحب نع ةنيبع نب نايفس انريخأ «تملا ىلعو نيترخلا

 اذإ لحرلل بحتسأف ( قفا خلال ) « مالسلاب انبر انيحف مالسلا كنمو مالسلا تنأ مبالا »لوي تيبلا ىلإ رظني

 ٠ ىل اعت هلا ءاش نإ هأزحأ نسح نك لاق امو تك لوقي نأ تبلا ىأر

 1 لخدد 0 رح كتيلا فاوطلا ليحعتا 1 ءاحام باب

 ع و واي ل ةكم ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لد امل لاق ءاطع نع جيرج نبا نع ملاس نب درعس انريخأ

 لدسملا لحد ىح اهأك ةنرمع الو دهدحح ىق جرع الون دل ولك لخدني>هنأ انغام هللا همحر ( ىفأ علال (

 اهاك هترمع ىفو هحح ىف عجأ اه تدبلاب أدب قح كلذ ريغ عندالو عكرال دجسملا لخد نيح ائيش عنص الو

 الو فاوطلا عنمبالف تيبلاب فوطي نآل دجسملا مدقن ارمتعم مدق نمفءاطع لاق لاق جب رج نبانع ملاسزب ديعس انريخأ

 فوطي ىح اش اهدعب ىلصي نأ بحأ الو معد لصرف ركل ىف سانلا د>و نإو » فوطب .قح اعوطت ىلصي

 ملاس نب ديعس انريخأ ءادعب ميلف هفاوط مامإلا عطق نإف فطيلو اهرظتني الو سلجم الف ةالصلا لبق ءاح نإو . تدبلاب

 (؟-)
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 ىلوأ ثيدحلا ىف ديزي ىذلاو , ىدهحلا هيلع ديزبو رمع نع انُمىدح قفاوي لصتملا كثيدحف انلق لصتم انثيدحو اعطقنم

 ؟ رمع ريغ نع هيبورت لهث اعطقنم رمع نع لاحلاب كل هتبثأال لاق . كدنعو اندنع ةدايزلاب تي ل ىذلا ند 'ظفحلاب

 انيور انلق ؟رمع نع انيور ٠١ ىلع رمع نبا نع تيورام ترتخا فيكسف لاق الصتم ادلق اك رمع نبا نع معن : انلق

 ريغ ءىثا ىلإ رمع نبا.لوق نم ترتخا امف 'تبهذفأ لاق الصتم نكي مل نإو رمع نبا نع انتياور ٍلثه رمع نع

 مزلي امم رثك أ ةصاخ تنأ كمزليام ىلإ تبهذ معن : هل تلقف ؟ رمع نبا ىلع رمع ديلقت انل نوكيف رمع نبا ديلقت

 ةرمتعم ىهو ةفرع ىلإ رهطت ل اذإ ضئاحلا نأ تمعز هل تلق ؟نيأو لاق انلوقل كلوق كرت كيلع نوكي ىتح سانلا

 0 جحلا توف فاخنميف اذه ملقمث اهؤاضق الع ناكو اهد ةرمعلا ضفرا تقارهأو جلاب تلهأو ةرمعلا تضفر

 لاحرلا ف تككش مث نيرمتعملا لاجرلا نم جحلا توف فاخ نميفو ضئاحلا ىف هتلق دق لاق نيرمتعملا لاجرلا

 توفل الإ كدنع امد قيرهت نأ اهلع ناك له تككش ملو هل تاقف اهيف انيور امب ضئاحلا ىلع تباث انأو نيرمتعملا

 تكاقأ تءاش ولا اهنأل توف ال, ةرمثلا نه اهو لاقختتشام لقف تلق ؟ ةرمعلا توفل سل. تلق نإف لاق ؟ ةرممأا

 لاق ؟ ةرمعلا ىضقتو جحم مث هقيرهم مدب ةرمعلا نه جورخلا تدارآف جملا اهقهري مل نإ لوقت اف تلق ةرمعلا ىلع

 ءىث الع نكي مل ةرمعا ىلع تماقأ ول ىهو كدنع اهتوفب الإ ةرمعلا نم جورخلاب اهتردأ لهف تلق ءامل كلذ سيل

 ن« ضناخلا تجرخ امك هلمكي لبق هنم جرخ دق ناكو جملا ىلع ماقملا هل نكي ل جحلا هتاف اذإ كدنع جاحلاو

 جاحلا ىلع كلذ لممت ملو اهءزا ىذلا مارحإلا لاكإ لبق اهجورخل هد ضئاخلا ىلع تلعج مف لكك كف ةرثقلا

 تقرف فيكف هنم اجرخام نايضقي امهنأ ىفو ىنعملا اذه ىف اعمتجاو همزا ىذلا مارحإلا لاك إ لبق هنم ج رخ دقو

 001 ناكر ناب نأ لإ هّسنف ناضمر رهش نم موص هلع ناك ول الجر نأ رمع نبا نع متلقو ؟ مدلا ىف امهنيب

 1 51 1 هلال نيكسم لع ءوبأ لك نح قدضتيو ىت ىذلا ناضمرا رهشلا نم هيلعاام هدح' موَض ةنأ هماضن

 ادرفمجحلا هتاف ىذلا ناك نإ لامت اض أ افلاخو هف هب اولوقت نأ ىلوأو هانعم لثمفف جحلا هتوف جاحلاف ءهعضوم قف

 هارن اريخ رك ذي ف ؟ اسايق مأ اربخ اذه تاقأ هل تلقف ناترمعو جح هيلعف انراق ناك نإو ةرمعو جح هيلعف جحلاب

 لدف «رمتعملا لمعيام لمعا )لاق رمع نإ لاق ؟هتسق ءىش ىأىلءف انلق « اسارق هتلقلاق ةجح فضنأ اذإ وه هدنع الو

 ) ةرمع وأ ناك جح ىف ىعسو فاوطب الإ مارحإلا نم جرخم نكي ملامل هل تلقن ةرمع راص هجح نأ ىلع اذه
 ناكف ؛جحلا نم هب جرخم ام لك فاوطلاو ىنمو رامخاو ةفرعو «ةرمعلا نم هب ج رخام لاك ىعسااو فاوطلا ناكو

 لمع كلذو مارحإلا نم هب جر ام لقأب جرخا ىلقذ جحلا لمع نم هيلع لمع الو هل جح ال ةفرع هتتاف اذإ

 ةرمعلا ىضقيأ هتتافف» ةرمع جحلا اذهب ىونف ةبجاو ةرمع هلع تاكو ول تنارأ د مع راع ةحح نأ ال رمتعم

 نيأ نف تلقف .ال لاق ؟ هنع ىزحن ةرع كدنع رصي مل اجح هدقع اذإف تلق اجح هدقغ هنأل . ال : لاق ؟ هنع ةبجاولا

 ناك ولو هل تلقو ؟ هياع ةبجاواا ةرمعلا أدتبا همارحإب أدتبا ولو ةبجاو ةرمع نم هنع ىزحنال وهو ةرمع هنأ تمعز

 هيلع نوكي الف جحلا هتاف امتإو ةرمعلا ىضق دق هنأل ةرمع الو جح هيلع لوقتال نأ كلوقل دعبأ ناك ةرمع راص

 كيلع تناك الإ ةجح دروت كماعأ م : هل تلتف جمل اهتاف امل هتافف ةرمع لوحم جحلا نأل هتلق امتإ لاقف ةرمعو جح

 اب مرح ريغ نوكي أ ةرمعب ةفرع دعب مارحإلا أدتبا ولف تلق « ةفرع دعب لاق ؟ ةرمع راص ىته جحلاب همارحإ تيأرأ

 أذهعدف لاق هب تججتحا ام كرن كمزل دقف تلق امهأ تلق ؟اذام لوقنف لاق ؟ اههضق. الو اهنع لمعلا هيز< امرحم وأ

 جحمو قاحب وأ رصقيو ىعسيو فوط جحلا هتاف نم رمأ هنأ رمع نع تيور تلق ؟ فيكو لاق ةنبابتم كليواقأ تلق
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 ةيآ نأ ىف كفلاخم ال : لولا اذه ىلإ بهذ نف ضعب ىل لاقو .ةزمج ىضقا ةرملعن البم ناك  نإزو'« ةرمع راض هجح

 لوسر نس مث ؟ىدهلا نه رسيتسا: اع رصحملل ىلاغت هللا نذإ تب أرفأ ٠ ودعي راصحإ هنأوب ةيبيدحلا: ىف تلات راصحالا

 ؟هل كنكح هل يح نأ ودعلاب رصحملا ىلع اسايق ضزرملاب رصحملا لعخت مل فيك لالحإلاو حبذاا سو هتلع هللا ىلد.هللا

 لجو نعدنلا رمأب :لك ىف انلقف ودعب رصحملا لالحإلا ىف ةضخرلاو هلل ةرمحلاَو جملا مات[ ضزفلا ىلع لصألا.هل.تلقف

 نيفلا ىلع اسايق نيزافق الو. ةمامع ؛لدجت ملو.نيفخلا ىلع حسملا ةصخرلاب دغنال اك ابعضوم. ةضخرلاب دعنا

 مدقأ نإ هسفن ىلع لتقا تنئاخ ودعي صا تلق ؟نيأَو لاق ءمعن :تلقا ؟ضرملااو ودغلاب: راطحالا قرتفت.لهف لاقف

 اذإف ةئف ىلإ زيحتي وأ لاتقلل فرحت, نأ نيكرمتلا قل نمل صخر دقو هيلع مدقأ اذإ هنم هللإ ريصي امب ملاي ريغو هيلع

 سيل ,ضررملاو نمألا ىلإ فوحلا ةليازمل ماقملاو 00 م نسحأ لاح ىلإ راص اعجار هعضوم رصحلا قزاف

 ربلا.ءاجر لإ هنع كقتني لاح الو فوخ دعب نمأ ىلإ عوجرلاب راص الو نيش فئاخوهال , ىناعملا هذه نم ”ىش ىف

 تيبلا . ىلإ مدقتااو ماقملا ىف هل الدتعد هب 03 نوكي (قخ :هماقمو, هعوجر اقر هؤاجتر همدقت قاعرس ٠ ككل

 نأ زاجي ولو نيفخلا ىلع عقربااو نيزافقلاو ةمامعلا: نه « ىذعب رصحلا ىلع ساقيال نأ ىلوأ ضيرملاف , عوجرلاو

 انل زاج ودعلاك ناكام سبحلا اناقق ودعب ريدحلا ىتثتساا نأو ةرمعلاو جحلا ماهإ ىف لصألا نم انفصوام لبي

 أ ايرط لجر لض ول

 تلق ؟نيأ نمو : لاق ؟هب اجوجحم تنك امأ هلوقب انلق انأ انيمسنمت دحاو هفلاخم مل ول تاق « انلق هبو دوعسم نبا نع

 ءانيور ءىثلا ىلع اذهىف اندمتعا امتإ انإ « مهضعب لاقف لحم نأ جحلا هتوفي ىتج اددع اطخأ و ِ ِِع

 ناك نارقلاب هيشأ امهدحأ لوق ناكف افلتخا ول سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ .نم.نيلحر نأ معز كاي ورانبسلا

 0 ملول تيأروأ ٠ كل تفصو ام نآرقلاب هبشأ انلوقف.نآرقلاب نيلوقلا هبشأ ىلإ رتصن نأ انراع بحاولا

 ناك نإ « ىلب : لاق ؟ هبلإ بهذي نأىلوأ انلوق ناكأ كلوقنم بقعتملاو ءادتبالا ىف حصأ انلوق ناكو نآرقلاب كلوقو

 0 ءدحاو نم اددع رك أ ةثالثو ميسو هيلع هللا لص ىبنناا باحصأ نم ةثالث انعمو .لوقأ 6ك وهف:تلق لوقت اك

 تسل لحنو رصقي وأ قلحم مثىدهلا هنع هيف حبذي اموي هدعاويوىدهب ثعبينأ ةترماق ضرم, اذإ تيأرإ كلك ؟مصأ

 ءىش ن٠ جورخلاب ادحأ اور .ا نأ لالا لع كن تاو 12 غلبي مل ىدحلا لعل ىردتال تنأو لحي نانا هنا 3

 نأ نه اذهىف رهاظلا جرخ ولو ؛ءنظ اذه ىف رهاظلا : تلق رهاظلاب نكلو نظب لوقتنال انإف لاق ؟نونظلاب مهمزل

 دعوملاب لالحإلاب ضيرملا كرمأ ىف حلا ناك ؟ نبأ نمو لاق هف لوقلاضقانتم اضيأ تنك اطان

 اًض وأ بطع ىدحلا نأ هغلب نإ هنأ تمعز 0 2١ةدباا هذه لح دق هنأ كدنع رهاظلا ناكو ىدهملا حبذب

 ناك ام امارحدوعيو ةيدفلاو ديص' ءازج هيلع نوكي ( لاق ) داصو عماجو لحف لالحإلاب هترمأ دقو قرس وأ

 هيلع تلعج مث لالحإلا هل تحبأ دق تسلفأ تلق «معن ؛ لاق اذهلثم هباصأو ةرم نيرثع ىدحلا ثعب ول اذكهو تلق

 لولو اضفانت دش لود ىاف ؛ امان اماَوَحَو يامال ا عضوم ىف هتلعجو هيف داسفلاو هل تحبأ امف ةيدفلا

 هوي انو ةقرع هنوف ل اخرلا ف اضاأ لاقو ؟ اذه :.. لوقعا هدرت نأ ىلوأ لوق نم دَحؤي ءىث ىأو ؟اذه نم كرش

 اثيدح هيف ىورو هيلع ىدهال لاقف انفلاخ من لباق جح هيلعو رصقي وأ قلحو ىعسيو فوطي اننق اك لاف 0

 0 ها ا هل

 .*)١( همسك لفعل« ةراسسلزو 3 خسنلا ىف 0 هغلب نإ هنأ تمعز فيكف : هلوق .



 عع بج
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 اهم هب لكتام الإ مهنيبو هنيب امف همزلي ملو هب زكفاماألا نييمدآلل هيلع بجوي مف نييمدآلا نينو ةنيب اف هلامو هسفن

 ملو جحلاو موصلاو ةالص' ىف ةيزحم اك لمعلاو ةينلا هيزجت لجو زع هللا نيبو هنيب'امف لاقو مالكسلا هيف نوكي

 تاقيم نم لحلا وأ ةكم نم جحلاب له ىكملاو « هلمعو هاون هنأ الإ جح الو موص الو موك هدام نمر لك

 فاوطب لحم هليازيال 000 لثم ناكام هجو ىأب جحلا هتوفي وأ. هلقع ىلع بلغي وأ ضرع مث تاقيم ريغ وأ
 . ةاش ىدبلا نه رسيتسا ام ىده نأو هتاف ىذلا هجح دعب جح هيلع نوكيو .« ريصقت وأ قلحو ىعسو

 لقعلا ىلع ةبلغ الو ضرم الو ودع رصح الب جيلا توف باب

 ا هحو ىإب لقع باهذ الو ضرع اسودحم الو ودعلا رصخم ال جم ا هتاف ن م ىىلاعت ؟ هللا هقحر ( قنانخلالاف

 جحلا هتوفي لقءلا بهاذلاو ضيرملاو ٠ هلك كلذ ءاوسف ناوت وأ 0 هرم ىف ءاطب ا وأ ددع طخ اوماادت اقدام

 اا لك لع نحو مهلضعب ىلع بجو امو ريصقتلا وأ 'قالخلاو ىعسلاو فاوطلاو ءاضقاو ةيدفلا لك ىلع بحي

 هانعم ىفهريغو هضعب ىف « معن تلق ؟ تلق امفرثأ نم لبفلئاق لاق نإف هنع هللا وفعي نأ الإ مثآ جملا هتوف. ىتح ىناوتلا

 ةليل كءزدأ نه :لاق هنأ رمع نبا هللا دبع نع عفان نع ةبقع نب ىسوم نع ضايع نب سنأ انربخأ ( ىفانةلالاف )

 علطي نأ لبق اهب فقيف ةفرع كردي مل نمو جملا كردأ دقف رجفلا علطي نأ لبق ةفرع لايحب فقوف جالا نم رحنلا

 ناك نإو « ءاشنإ رصقي وأ قاحبل مث اعبس ةورااو افض'ا نيب فطيلواعبس هبفطيلف تيبلا تألف جحلا هتاف دقفرجفلا

 جحلا هكردأ نإف ؛ هلهأ ىلإ عجريل مث رصقي وأ قلحيلف هيعسو هفاوط نم غرف اذإف قلحب نأ لبق هرحنيلف ىده ةعم

 انربخأ « هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو جحلا ىف مايأ ةثالث مصيلف ايده دحب مل نإف هجح ىف دهبلو عاطتسا نإ ججحبلف الباق

 ةكم قيرط نم ةيدابلاب ناك اذإ ىتح اجاح جرخ بوبأ ابأ نأ راسي نب ناملس ىنربخأ لاق ديعس نب ىحب نع كلام

 ككردأ اذإفتللحدق مثرمتعملا عنصي اكعنصا»هللاقف هلكلذ رك ذف رحنلا مويباطخلانب رمعىلع مدق هنأو هلحاو رلضأ

 ءاج دوسألا ن ؛ رابه نأ راسي نب ناملس نع عفان نع كلام ان ريخأ « ىدهلا نم رسيتسا ام دهأو جح الباق جحا

 مث اورصق وأ اوقلحا مث مث ؟عم ناك نإ ايده اورحاو كعم نمو فطف هذا »رمع هللاقف هيدهر حني باطخلانب رمعو

 اذهبو (قئاششلالاف ) « عجر اذإ ةعبسو جحلا ىف مايأ ةثالث مايصف دج مل نق اودهأو اوجح لباق ناك اذإف اوعجرا

 للا را ناو ل ةفل | نأ ال دم ليغ ليعي هنأ ردع نك ةلالدي نايل نع ىحب تيدي ىو 2 اذحأت هلك

 ىلإ مقينأجحلا هتاف اذإ جحلاب مرحلا دارأ ولونارقلل ايدهو جحلاتوفل ايده ىدهأو نرقو انراق جان راقجحلا هتوفب

 الهم نوكي نأ دحأل نوكي ال هنأ نم انلقام ىلع ةلالد اذبف هل كلذ نكي مل اذإو هل كلذ نكي مل جحلاب اهرحم لباق

 نوكي نأدعأ لاو هبشأف «تامواعمربشأ جحلا» لجو زع هللا لوقل تامولعم جحلا رهشأ نأل جلا رهشأ ريغف جحلاب

 0002 رئألاواةبآلا نم تفصوامل لبق ؟لباق ىلإ جحلاب الهم مقي هنأ لقت مل مف لئاق لاق نإف ءاهريغ ىف جحلا رظح

 هيلع ناك الباق جحب نأ ىلإ جحلاب امرح مق نأ هل ناكول هنأ ىلع ةلالد اذه ىفو هيف اوفلتخا ٍلعأ الامو رمع نباو

 11 ناك موصو ةالص.لكو ةرمعلا كلذك انيأر انأل هلمكي ىتح هبف ماقملا ىلع ردقت لمع نم جورخلا هل نكي ملو ماقملا

 سوبح ىف انييكم ضعب و سانلا ,ضعبانفلاخو لاح لكك ههزاب ام تناك اذإ اهلمكي ىتح اهيف متي نأ هيلعناك اهيف ماقملا

 7 كح تعبي لاقو مهنم تيقل نم ضعب كلذ لاقو ءىشش ىف ناقرتفيال ودعب رصحملاو وه اولاققف ضرع جحلا نع

 وأ قلب مث هذعوم دعب نيموي وأ اموي طاتح مهضعب لاقو هنع هيف هذي اموي هعم ىدهحلاب ثوعبملا هدعاويو 9

 سانلا ضعب لاقو « هياع ديزبال هتاف اك انييكم ضعب لاقو هتاف ىذلا هءارحإ ءاضق هلعو هدلب ىلإ دوعيو لحم مث

 نأل نيترمعو اجخف انراق ناك نإف : لاق هبسحأو ةرمعراص جحلاب همارحإ نأل ةرمعو اجح ىضق جحم الهم ناك 5 !



0 

 رمتعلالمعبام لمعا : هلئاسللاق هنأ كلذو هللا ءاش نإ تلقامىنعمىلع هللبق ؟ اذه نم رمعنع ىور اب فيكف لئاق
 ةرمعلل 01 ناكو جح هلع نكن ل ةرمع همارحإ بلقنا ولو دهأو الباق ججحا هل لاقو ردم كلا 5 لقي لو

 جع هرمأت نأ زج مل ةرمع باقنا ولو «ةرمع بلقنيال هنأو جح همارحإ نأىلع ةلالد لباق جحب دايإ انرمأو هرمأ ىقو

 وهو رمع لأسف جملا هتافنم ءاج دقو هل تئاف هنأل ءاضقلاب هرمأ نكلو ؟هنع بلقنا دقام ىضقي فيكو ءاضق لباق

 نيح ةرمع راص هجح ناك ولف رخنلا ةليل نم رجفلا عولط لبق مرحلا لخد دق نأ ىلاعت هللا ءاش نإ كشأ الو رحني

 ءاش نإ تفصو اك هنكسلو هنم ىليف لحلا ىلإ هسفنب جرم نأ رمع هرمأل آتئاف جحلا ناكو رحنلا ةل نم رجفلا علط
 ضعب طةسو ةرمع هلمع راص ىنعي هلوق ىلإ طلغي ةرمع راص لاق نم لوق اعإو 202ةرمع راص لاق نم لوقك ال هللا
 جحلا توف دنع اهاونف اهرذنول ةرمعو مالسإلا ةرمع ن. هنع ارِحأ ةرمغ نص ,قاك ولو ةفرع تتاق اذ جحلا لمع
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 اخ وأ ناوت وأ لذش وأ لقع باهذ وأ ضرع جحلا نع سبحف جحب مرحأ نمو امهنم دحاو نم ىزحمال وهو هل َح
 كاردأ نإف تيبلا ىلإ لص, ىتح همارحإ نم ءىش نم للحم مل تيبلا نايتإ ىلع ردقي نيح ىف ضرملا نم قافأ مث ددع
 نيب ىعسو تيبلاب فاط اذإ لح هيف مرحأ ىذلا هماع جح هتاف نإو رحناا موي ىلإ للخم مل هيف مرحأ ىذلا ةماع جحلا

 هنم جرخ هتافف جحم هلالهإ ناك نإو « هيلع ءىث الف هكردأف جح هلالهإ ناك نإف ءرصق وأ قلحو ةورملاو افصاا

 نإف ةرمعلاو هكردأدقف جحلا كردأف انراق ناك نإو ءىدملا نمرسستسا امو:كلذ دعب وأ لباق جح هيلعو ةرمع لمع

 اعيش كلذ ىلع ديزبال نينورقم ةرمعو جحم له نأ هلع ناكو ريصقتلا وأ قلخلاو ىعسلاو فاوطلا جح حلا هتاف

 دعب ءاجف جحلا هتاف اذإو هريغ ائيش هئاضق ىلع ديزيال هلثمب كلذ ىغقي نأ هانْرمَأ ةزهعوأ'ءوص وأ ةالصاةلاق اذ[ ا

 فرط نم رمح لم ازا وأ ناك ااذرفم جحلا لمع نه جرخ دقو ائيش جحلا لمعنم لمعي ملو ىنيمقي مل ةفرع

 هغولب دعب مالسإلا ةجح رخؤي ام هنع أزجأ دعب هادأف كلذ رخأ نإف « ىلإ بحأ لباق جحو ريصقت وأ قلحو ىعسو

 هلعف هباصأ وأ امرحم ناك اذإ ةيدف هيف هيلع ام ءىش ىلإ لالحإلا لبق رطضا نإو اهادأ ىم هنع اهمدؤيف ©0اماوعأ

 هيف امف داسفلاو ةيدف هيف امف ةيدفلا هيلع بحب هدعبو جحلا توف لبق مارحإلا لماك تيبلا ىلإ لصي مل اذإ ناكو ةيدف

 ئذبهم ثعبف هنا ثعب ىدهم لحم ضيرملا نأ ىلإ/ تهذيب نمم ناك ولو: هلع لاق مارحالا نأل كلذ كلل 0

 عجر هدلب ىلإ عجر ولو « هلا امارح هنع حبدي ملو رحني لو ىدهب ثعبي لو لح نك ناك ل>و هنع حبذ وأ رحأو

 نم هنع ىدهلا كلذ زحب مل ىدحلا حبذ دقو كلذ هروف نم تيبلا ىلإ ىضُف ىدهم ثعب دقو حص ولو هلاحب اءارح

 ناك هسبحف حبذي نأ لبق ىدهلا كردأ ولو هءزل.ال امع هخذ هنأل ةرمع الو جح ةيدف همارحإ ىف هيلع بجو ءىث

 حبب نأ احا ناك « هوب مالكب هجوأدقو حبي وأ رد نأ لف ىدملا كردأ ولو هناخإب ماكتب ملام هل كلذ

 مل ولو ءاعوطت ضامقتعلاف قتعلا هيف همزلي ل ءىثنع قتعأ نك ناكو اعوطت هبجوأ نك ناكو ىلوألا ةلأسلاك ناكو

 ثعبو هرءشأو هدلقو مالك هجوب ملولو هلام نم الام ناك حبذي نأ لق هكر دأف هباثعبو مالكي ىدملا ب>وب

 ناك هيلع هبجوي هماعأ جملا تامالع ىأ همالعإو هديلقتو هليلجنو هيده ىف هتين لاق نف حببذي نأ لبق هكرداف هب

 ىف لمعلا نيو ىلاعت هللأ نيو ةندد مف هلامو هسفن َّق لمعلا نيب قرفي نأ هشأ لوقا اذه لاق نمو هب مالكلاك

 . هححصم هبتك . ررحو رظناو « خسنلا ىف اذك خلا لاق نم لوق امإو : هلوق (1)

 ىزيو اهدؤيف » لعأ هللاو ( ةحسولاو ء ان + ةراثلا ف لكل و خسنلا ىف اذك خلا هنع اهيدؤيف : هلوق (()

 ..هةححصم هتك, . نزيك مراهإتإ ند
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 0 يي للي للاي صيفا ا ضر اهئ شل ب ل اا يح تح يي ورا يىيس ٠ يييح ويلا ا يي يي ريا

- 1944 - 
 ىنعي ( قنات :لالاف ) ىدتفاو كلذ عنص ابنم هل دبال ىلا باشلا سيل نم ءىش ىلإ رطضا نإف « ةورملاو و افصلأ سو

ناملس نع ديعس نب ىحب نع كلام انربخأ ( قفان لالا ) ٍدعأ هللاو ضرملاب ر مدغا
 0ع نب هللا دبع نأ راس نب 

 اع ىوادت نأ مرخحم وهو ةكم قيرط ضعب عرص هنأو ىموزخلا ةبازح نبا اوتفأ ريزلا نباو محلا نب . ناورمو

 بويأ نع كلام انريخأ «ىدهمو الباق اهاع جب نأ هيلع ناكو همارحإ ند 4+ اذإف ىدتفيو هنم هل دبال

 ىذدخف تر تيك اذ َىَح 1 نإ تح رد : لاق هنأ اعادق ن ناك ةرصم لكما + لحر ع ىناتخسلا

 لحآ نأ ىف دحأ ىل صخري ملف سانلاو مهنع هللا ىضر رمع نب هللا 0 هللا دبع 0

 رك ذو هامس دق هبسحأو ادق ناك لجر نع ةيلع نب لرعمسإ انريخأ :ةرمعب تللح مثربشأ ةعبس ءاملا كلذ ىلع تّقأف

 نع هغلب هنأ دنعس نب ىحي نع كلام انريخأ « كلام ثيدح ىنعع اهبش ثدحو ةنثدلا هب ماقأ ىذلا ءاملا ىمسو هبسن

 بهذ ءاوسو « ناكام ضرم ىأ هلك اذه ىف ءاوسو ) قننتلالا ) تيبلا الإ هلحمال مرخملا :لوقت تناكااعأ ةشئاع

 لئاق لاق نإف ؛ ءاودلا كلذ ةيدف هنع ىدف هلقع بهذ نإو ىوود هب ىوادي ءاود ىلإ رطضا نإو بهذي : وأ هلقع

 لقعي نم هيوادي ام هللا ءاش نإ هل لبق ؟ كلت هلاح ىف هنع عوفرم لقلاو هنع ىدتفي نأ لقعلا بهاذلا ترّمأ فيك

 ىوادملا ىلع ىوادملانم ةيانج اهنأل ىوادملا كلذ ءاشنإ هلا ىف هل ىوادملا ىلع ىهو لقعي اهلعاف ْنَأِب ةمزال ةيدفلاو

 ديصلا ةباصإب مرحلا مزلي هنأ لبق نه هءازج هيلع نأ امهدحأ نالوق اهمفف اديص باصأف هلقع ىلع مرحلا بلغ نإو

 لمتحمو هتميق هتمزل الام لجرل فلتأ ولو هلقع ىلع بولغم لتافلاو لجرل هلتق ول همزلن 5 مرحلا نيك اشم ءازج

 سيل ديصلا لصأو « هنع عوفرم مقلا نأ لبق نم هلع ءىثال ىناثلا لوقلاو ءاعتج نيرجولا ىف ىنعملا اذه هرعش هقلح

 الا ]الا و دن رع هلقع لع نواشلاو هل اذيعت 'هاتأ نم ىلع ةبوقع اده لعج اعإو رعشلا قلَخ كاذك و مرحع

 هنأل فخأ ناكو نيينعملا لمتحا هتأرما باصأ ولو ( لاق ) لاح ىف الإ حابملاك لاح لكب ةعوتمملا سانلا لاومأك سيلو

 ىمانلاو لقاعلا لهاجلا نع هعضن انأ لبق نم هبف هيلع ءىثث الف هسبلو هببط امأف ءىثل فالتإ هتأرمال هتباصإ ىف سبل

 نأ لقعلا بولغملا ن « عاما لمتحم دقو ءىشل فالتإ امبنم دحاو ىف سيل هنأ كلذو هنع عضوي نأ ىلوأ اذهو لقاعلا

 مارحإلا نم جراخ هنأ معزت مل فيك هلقع ىلع بلغ اذإ تيأرفأ لئاق لاق نإف ءىش فالتإب سيل هنأل اذه ىلع ساقي
 ىلصملا جاتحم لبق ؟امبفالتخا ني اف لئاق لاق نإف «جحلاو ةالصلا فالتخال هللا ءاش نإ هل لبق ؟ةالصلا نم جراخ هنأ اك

 زوجم جاحلاو هريغ هيزجباللمع اهلك نآل اهلك امل القاع نوكي نأ ىلإ جاتحبو امل القاع هتالصّف ارهاط نوكي نأ ىلإ

 نأ جاحلا ىزجمام لقأ اهث : لئاق لاق نإف تيبلاب فاوطلا الإ هلك ضئاحلا هلمعتو بنج وهو جحلا لمع نم ريثك هل

 فوطيو لقعي وهو ابتقو ىف ةفرع لخديو لقعي وهو مر نأ ءايشأ ةثالث ىلع جحاا لمع هل ليق ؟ القاع هبف نوك

 هللا ءاش نإ هجح هنع أزجأ هنع لمعف اهنيب مف هلقع بهذو لاصخلا هذه عمج اذإف لقعي وهو ةورماو افصلابو تيبلاب

 اهب ماقأ مث لحف ًامرحم ابلخد بيرغ وأ ةكم نم جحلاب لهأ ىم ىف ( ىف: لالا ) ةفرع لوخد ىف بوتكم اذهو

 اذإف نارصقي وأ ناقاحو ةورللاو افصلا نيبو تيبلاب نافوطي جحلا امهتاف ىتح ضرم امبعنف ابنه جحلا أشنأ ىتح

 لأب ناجرخم, اإ طق نيرمتعم انوكي مل امهنألللا ىلإ مرحلا نم جرم نأ امهنم دحاو لك أزجأو اجح لباق ناك

 لاق نإف « هرعش نم ذخأو ىعسو فاوط كلذو ةفلدزموىنمو ةفرعب المعي نأ امل نكي مل اذإ جحلا لمعنم هب جرخعام

 لاونأ تمسبلو 2 ملعأ هللاو لصألاو « فيرخم مالكلا ىفو « حلا دل ىف اذك خلا لاومأك سبيلو : هلوق )١(

 ٠ رظناف « خلا سانلا
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 ناكام سبح ىأ سوبحلاو ؛ ودعب رصحلاو « هيف لعف امت هريغ نود جحلا دسقي ىذلا نأل ءطقق ءاسنلا مالسإلا

 ةندب اعم مهيلعو جحال نودسفم مف نولحم لبق ءاسنلا اوباصأف جحلاب نيلبم اوناك نإف « هنم جورخلاب 0

 نك مهف اولح اذإف اولحب ملام ةيدفلا مهيلع تناك ةيدفلا هيف ام اوباصأ ااذإو ء هودسفأ ىذلا جحلا دعب جحو

 مل

 ودعلا سيح ريغب راصحإلا باب

 كردي هنأ ىري ةياغ هسبحل ناك نإف ناطلس هسبحف جحلاب لهأ الجر نأ ولو ( قفاه ةلالاث ) لاق عمراا انربخأ

 ةياغ هل تناك وأ هتياغ ىردت ال هنع ابغم هسح ناك نإو ىضم لسرأ نإف للحم مل ةكمي ةنمآ هقيرط تناكو جحلا اهعم

 رصحم هنأ هلك اذه ىف ضايقلاو رصحلا ل م ل نأ هلف هدلب ىلإ ىضملا هنكعال وأ لسرأ اذإ ! جحلا ابعم كرديال

 لجرلا ىف ( قفا لالا ) مهتاداس مبعنميف نواه ديبعلا املثمو اهبجوز اهعنميف جحلاب لهت ةأرما هلثمو ودعا رصحك

 3 اذهو ( قفا: غلالاف ) رصحلا لحل نأ هل اعساو ىرأ : امهدحأ وأ هادلاو هعنميف ةضيرفلا ريغ جلاب له

 لئاق لاق نإف ءاهبلشهأو هتمزلام دعب هعنم هيدلاو نم دحاول نكي ملو اهبف ىضم اهب لهأ اذإ ةضي رفأا اهأَف «عوطت ةجح

 ؟هانعمىف ةأرملا جوزو دبعلا د ديسو ههأو لجرلا ايأ دجتفأ هعنع لش نأمرحمال تندآف اف وح اعنام نأك اذِإ ىدكلا 01

 ريغ مهنأ'ىف هل نوفلاخعو عنملا ودعلل سيلو عنملا ممل نأ ىف هانع:نم رثك أ ىفو نوعنام مهنأ ىف انعم ىف مث معن :هل لق

 دازو ىنعم ىف اوعمتجا تلق ؟ هريغىنعمىف اوعمتجا نإو ىنعمىف نوقرتفم محو مهني تعج فيك :لاق نإف هفوخ نيفوذ

 تظفحو اهعنم امجوزل ناك ةشيرفاا ةجح ريغ جحلاب تلهأ اذإ ةأرملا نأ دحاو ريغ نع تظفحو عنما مهل نأ ءالؤه

 عوطتلا ىلع اذه ناكف « هنذإب الإ دهاش ابجوزو اموي موصت نأ ةأرمال لحال »لاق هنأ مسو هيلع هللا, ىلص ىلا نك

 ناكو موصلا امل نكي ل هنأل تماص نإو اهرطفي نأ هل ناكف هنذإب الإ موصلا امل لحم مل اذإ تناكو هضيرفاا نود

 قح نم هيلع مظعأ لجرلا ىدلاو دحأ قح ناكو « ةأرملا ىلع ةأرملا جوز نم هيلع ردقأ دبعاا دس ناك جحلا اذكه

 . تفصوام تلق اذههف ٠ بجوأ امهتعاطو ةأرملا ىلع جوزلا

 ضلال نايا ىذ
 ع

 « ىدحلا نم رستسا ام مترضحأ نإف هلل ةرمعااو و جحلا اوعأو » : ىلاعتو كرابت هللا لاق ( قفا“ ةلالاغ )

 كلذو ةسدحلاب تلزن اهنأ ىف ريسفتلاب لعل لهأ نم تيقل نمت هنع تظفح نم افلاخم عمسأ مف ) قنانثلالاف (

 يلسو هيلع هللا لص هللا لوسر نيب مث , ىدحلا نم يسبتسا:اع هيف هبحاصل ىلاغت هللا نذإ رصحلا ىف ناكف ودع زاصحإ

 اخ لك ىلع ةماع هلل ةزمعااو جحلا ماعإب ىلاعت هللا رمان“ ةلآلا نأ تنارفةودعلاب راصخالا رجلا هنم لح كلا

 ةيلع نمم ىدنع ضيراا ناكو ودعلاب رصحلا ن 75 مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر هلق نس مث لأ 0 هالإ رمتعنو

 نايفس انرنخأ ءمهنع ثدح امكالإ هب اوظفلي مل نإو تلقام ىنعمقفاوي ةشئاعو رمع نباو سابع نبا لوقو ةبآلا مومع

 سابع نبا لوق ( قف“ :لالاف ) ودعا رص- الإ رصحال :لاق هنأ سابع نبا نع هدأ نع د نبا نع معلا
 انريخأ ٠ لعأ لاو تفضو ىذلا ىنعلا لثم ديرن هنأكودعاارضح الإ رصخلا هنم ل رصحال ءودعاا رصخ آلإ رصحال

 فوطب قى > لحم ال هنإف ض رع تيبلا نود .سسج نم :لاق ل هنأ نع رمع نب هللا دبع نب حلاس نع بايش نبا نع كلام

 تيبلاب فوطي. ىتج لحخال رصحملا لاق هنأ هيبأ نع ملاس نع بابش نبا نع كلام انربخأ « ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب



 ير وس وسو رجس بح

 يشع دس يد حاد

 ا
 مهلئاق“ ولو مرغ كلذ ىف هيلع نكي مل !بلتقف ةسنأ_ ٍتاود باضأو حجو. لتقف رضحلا مهلتاق ولو م,تع.فرصناو

 نمت نيداسملا نم :مهينارهظ نيب وه نا ديصلا ناك ولو ء.ائيش' ممل نمضي ملو هلثمب هازج هنوكلع اديص ممل ٌباَصَأَف

 كلام :ريغل شحولا ناك ولو «:اهيفام حابيف باح رادب تنسلةلكم نأل نيتلسال ةنمضو ةلثع هاَرج ةباضآف ,لتاقيال

 000 سو هيلع هللا ىلص هللا لؤسر رمأو هناكم ىف سأرلا ةيدف لعج هللا نأل هتاكم :ءاش نإ هلثع ارحم ا

 راضحإلا لاح نوكيف هناكم ىف اعوطت ىدملا ن. قاس ام ٍلسو هيلع هللا لبعتما كوشار رخو ةناكم ىف ئدملا لع

 اا ا ديلادلف تدخل لع تدعي نأل الإ كلذأ تك تيب ىلإ هلطوي نأ" تعارك زولو-لوضتولا لاح رع
 -م و

 | مضولأ ىف وأ ةكمب نامدقم ريغ ودع, موق رصخأ ولو امنأب كلّذب زأ مل ممولتاق“ مث لالحإلا اودارأف ودعب موق رصخأ

 ) نأك داز ولو اثالث امابأ فرصتي نأ رأ ل هناكم ىف مهنمأيو مهفارصتا لمْؤي مرحملا ناكف هيف اورضحأ ىذلا

 ١ ٌفارصنالا نوديري ريدقو بيم ودعلا فارصنا ىنعمنألكلذ هل زاج اثالث متي ملو هلالحإ دعب فرضنا ولو ؛ ىلإ بحأ

 نيكرشملا ةلسأرم ةيبيدحلاب سو هيلع هللا ىلص ىنلا ماقم ناك اماو نوفرضني مل هنوديري الو نوفرصنيال مل

 قيرطلا كل اوكلسي نأ تنأر وذعلا ريغ ىلع قيرط جاحلل ناكو ةكم نود ودعب موق صخأ ولو.« يتتدابمو

 كالا لإن [فردشو تلا ىلإ اقلصي نأ ابف .نوتمأن مو لداحإلا ى ةدحار كل نكي مو. اهب نونمأت, اوناك نإ

 نك نإع لإ بحأ ناك اولعف ولو فلت فوخم هنأل رحبلا بوكر مهمزلب مل ء ارب ال ارحب ايف نونمأب ىتلا مهقيرط

 لوصولا ىلع نيرداق ريغاوناك اذإ اولحب نأ ممل ناك مهئادبأو مملاومأ ىف هيلع نيرداق ريغ اوناكو ارب ميقيرط

 نادبألاو لاومألاب تيبلا ىلإ لوصولا ىلع نيرداق' اوناكو دعبب ارب ميمتيرط ناك نإف ودعب نيرصحم تيبلا ىلإ

 ظ نم لالحإلا لوأ نأل « ةورملاو افصلابو تيبلاب اوفوطي ىتح .اولحم نأ محل نكي ل نومرحم مثو مهتوفي جحلا 0ك

 مهيلع جحلل ةداعإ ال هنأ امهدحأ « نيلوق نم .دحاو مهيلع تسيل اهنأو ةداعإلا مبملع نأ ىف لوقلاو . فاوطلا جحلا

 ظ جملا توفل ىده مه ءلعو لاق اذه لاق نمو ؛ فلوطلا ن هاوردق امث مييلع اع 0 دقو ودعي هنم نوعونع مهنأل

 8 اوراص اذإ ودع ريغ رصحأ نمث جحلا هتافنك ؟ مثو ايدهو .اجح مهيلع نأ ىتاثلا لوقلاو : سايقلا ىف.ححصلا وهو

 . ناكو حبذو قالحو ىعسو فاوطب اولح:ةفرع اوعنف اورصحأو ةكم ىلإ اولصو ولو هجو ا

 ع د2 ىلا ركو رافزخ قفا نم .لفأ نإ :.نصحلا ىلا ءارسو اهنابق ةلأسملا قا لوملاك اذهأى لوقلا

 نافوطيو, ناججذي ةفرع نع ةكمب رصحم بيرغلاك وهف ةفرع.نع ةكمب ىكملا رص-أ نإو , لك ىلع بجي ام
 اا اذإةةكم نم امهم دحاو جر الو ايلا لبق نيل اسما ىف كدت اك اك ل قلو« ندلخ و ناسف

  رصحأ نك < ءاناك" فاوطلا اعنمو امهتيحان ىف ارصحأ وأ اهنم اجرخأ ىتح افوطي ىف ةكم نم الهأ ولو جحلاب هل الهإ

 ةفرع دعب درا ولو انسح أ ًاطايتحا ناك, فاؤطلا ىلإ :نالصي اميلمل ١ - ولو « سايقلا :ىف ابنم اجراخ

 اك اذإ لحنو ..رصقب وأ قلو 0 نأ؟ هلإ ناك, فا وطلاو ئىمو ةفلذزف لمع عنف ذكع وأ ىنع وأ: ةفلدؤع

 ةيبح .ىضق ,ءاسثلا (الإ لق مالسإلا:ةجح تناك نإف هضعب . ن» جورخلا هل ناك هلك مارحإإلا نم جورخلا هل

 كالحإلا .نع كسمي نأ دارأ ولو ىدعب .رصحم هنأل هيلع .ءاشق ,الف' مالسإلا ةحح ريغ تناك نإو :مالسالا

 ' قه ىلانل 'ىع, ةتوتنلا كرت, امدو راخلا!كزتل امدو:.. ةفلدزم كرا. امد قيزمو هب ب فوظنف اتيبلا ىلإ لصنا قدح
 م

 قارهأ مث راصحإ دعب هلك اذه لعف ول هنأل ء كلذ دعب نإو تيبلاب فاط ىتم مالسإلا ةحح نه هنع كلذ أزجأ

 ةحح نم هنع ىزح نأ 12 لل امنإو". هادف ادص تاصأ ول كلذكو مالاسالا ةجح نم هنع ًاز>أ امد هل



 ل 1 موق هنأ« ىل !| بحأ ناكرم هحلا بهذ اذإ هب ثعببل هيده رخأ ولو هل كلذ ناك كلذ لق ف هلع بحو ناكولو

 ايد هنن ىرتسا هعم ىده الو رضحأ ولو (هلاث )هلع كحوات 20010

 ايده ىراش نال ا وم 0 نإف 0 هنع ازحأ هح دف هلا هحو ىط كك وأ هل بهو ولو « لحو هغذو

 ىأي نأب رومأم هنأ رخآلاو ء ىدهب الإ لحمال امهدحأ , نالوق اهففرصحأ دقو ىده اريع» وأ هناكم ايده دجي ملو

 لحم لاق اذه لاق نءهو ؛ هلع رذت اذإ 0 نأ هيلع ناكو هيلع ام: جرخ ءىش ىلع ردع مل اذإف هلع ردعي اع

 رده ثيح حبذ ردي ل نإو اهب الإ حم د أ 0 حبلا تركك نأ اع ردك نإف ٠ ردق اذإ حبذيو ةناكم

 دع 1ك ناك 0 وأ ماعطإ ايده دحب : مل اذإ هئز 2 لاقيو ,« ىده الإ هئز زال لاقيو ( لاق )

 رصحأ نإو « هلع ناك !اذِه ىأ ىدأ ردق اذإو اماعط الو ايده دجب ل نك ناك مايصلا ىلع ردقي مل نإو ؛ ىدهلا

 نع موصي مث ؛ اماعط مثاردلا مث ء مثا رد ةاشلا هل موقت موصلا هلعو هل لام ال دبعلاو جحلا ىف هديس هل نذأ دق دبع

 موصي قح لحال رخآلاو ؛ موصلا لبق ل نأ امهدحأ . نيلوق نم دحاو موصلا لبق هلالحإ ىف لوقلاو اموب دم لك

 فوخلا ىلع ماق.اي 0 نأ هبشأ فوخدلا عوجرلاو مارحإلا ند جورب ردأ اذإ هنأآل ساّلاب اههيمشأ لوألاو

 ىذلا ودنلاك, نيكرتشم ودعي 2 ددع وأ ةأرما وأ لحر رصخأ اذإو عضوم لك ىف هيزجم مودلاو مودلل

 محل ناك نكست مل وأ محلاتق ىلع ةوق مهب تناكف هباحصأو ةيبيدحلا ماع ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر مهم رصحأ

 ترتخا مهنع عوجرلا نيماسمال رظنلا ناك نإو لاتقلاب اوءدبي نأ وأ ريفنلا ىف الإ لاتقلا كرت ممل نأل فارصنالا

 نع ربغب اورصحأ اذإو « ةيدفلاو حالسلا سلو 00 مه اتق نيماسملل رظنلا ناك نإو ممل كلذ

 نيماسملاب راصحإلا نأ تمعز فيكف لئاق لاق نإف راصحإلا نه لالحإلا دعب لاح لكب مهنع فارصنالا ترتخا

 ناعت هنا ءاش نإ هل لبق ؟ نيك ردع را اع ا ىلص هللا لوسر ناك ذإ مرحلملا هب لخم راصحإ

 ىذلا رضاحلا كرشلا ىف ىذلا ىنعملا ناكو مسم نود رفاكب اراصحإ هيف صصخم مل اًملطم ودعلاب راصحإلا هنآ راد

 ةنسلا صن ىف الوقعم ناكف هودع لاني ام مرحملا نم ودعلا لاني نأ افو> مارحإلا نه جورخلا رصحملا هب لحأ

 هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ « هب همارحإ نم جرخم نأب ردع مرخفلل ناك لاخلا هدب ناك 0031

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انعنص اى تنبلا نع تددص نإ : : لامف ارمتعم ةنتفلا ىف ةكم ىلإ جرخ

 لثم ىف اذه رمت نبا لوقو « ةيب.دحلا ماع مل اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انللحأ نك ١ ىنعي (ىقفنشلالات )

 نأ هوعنعي مل نإ مهغاح وأ هر نإ م 1 تا 0 م ١" نبا 2ك ناكر دال ىذلا ى عملا

 هنامأب قثو.ال نم اونوكي نأ الإ نيرصحم ريغك اوناكو عوجرلا ممل نكي مل اولخم نأ ىف مل اونذاي نأ ىلع

 هرطعأف اذه هنامأب قثن نذ كاك « لالحإلا دعب اذكه اوناك اذإ فارصنالا ممل نوكيف مردغ فرعيو
 جورخلا هب مل لحم راصحإلا ىف ازذع ممل نأل ايش مثوطعي نأ رأ ل ء ريثك وأ ليلق لعج ىلع لحيف لخدي نأ 03

 اولعف ولو راغصلا مهنم ذوخألا نيكرشلا نأل 207 ىش ذخأ سم روم كرس لات قاهزك 1 قر مارحإلا نم .

 نم لاتق رضحملل حابذو مهلاومأ نم نيكرشملا اوبهو ام مهيلع مرحمال اك ممل هتهرك نإو مهيلع كلذ مرخام

 ميلئاقف نال لعف دق مسو هلع هللا لص هللا لوسر نآل منع فارضنالا هل حابمو وي نم تدبلا نه هعنم

 . هححصم هبتك ررحو ءرظناف « خاسنلانم افيرحت ةرابعا ىفلءلو. خسنلا ىف اذك خا نيكرشملا نأل : هلوق (1)

(2-0) 



 0 رقع مار قا لجو ثان ةضقلا ل يل :[ اذه نم هبلإ بهذن

 1 لناتع انربخأ «معن :تلقف ؟اًيش كلذ اف 01 ك0 :لاق هيلع بجو كلذ نأ لعال هوعنم ا” مهملع لخدق

  رابخأو نآرقلا ةلالد الول كمزلب هلوق نأ انمعز ام تلق « هلوق ىنمزلي ال لجر لوق اذبف لاقف ( قفا تلالاف ١)

 اتلدشأ (سااطسالاو تلعفا« اني اًيدح هيف دنست ملو ةنسلا نم كرك ذ ام ثعمت دق اقف ةنساإ هلع لدت امو ىزاغملا لهأ

 تماعام عفد ىل ناكف مهرابخأ ايف كدنع امبإو ةيضقلا ةرمع امل لاقي ماسو هيلع هللا ىلص ىلا ةرمع نأ ىف امدح هف

| 

 1 ملسو هيلع هلا ىلدىنلا باحصأ نم ةيبيدحلا دهش نم ضعب فاخن هنأ نع ىعفد كل نكي مل « اذهب هنع كعفد ىل نكي

 " ماركا ربشلا » لجو رع هللا لاق تلق نآرقلا نم ةلالدلا ىلع ىنللداف باوحلا اذه ىنعنقي (ه لاقف ةيضقلا ةرمع نع

 - ملنإف « ىزاخملاب ملعلا لهأ ضعب دنع ائطاوتم افورعه ناك اذإ نكي ملو دارفنالا ىلع تبث امم ادنسم ائيدح هيف مقت مو

 - زع هللا نأ ىتجح نف لاق « يييلع ىدتعا ام لثم هيلع اودتعاف يسيلع ىدتعا نف صاصق تامرملاو مارحلا ربشلاب

 صاصقلا هلنمل يحن ناك نإو صاصقلا نإ هل ت هذ ( يف[ * لالا ل تجاوب ا انإ صاصقلاو(صاصق »لاق لجو

 )» صاصق حورجلاو » لحو زع هللا لاق تلق ؟ كلذ لع لد امو لاق صتقي نأ هلع امحاو صاستقلا سيلف

 وفعي نأ هل : لاق ؟ وفعي نأ هل ريخو صتقي نأ هل حابم وأ هحرج نمم صتقي نأ حرج نم ىلع بجاوفأ
 : ِِع

 ا « مسيلع ىدتعا ام لثم هيلع اودتعاف ؟يلع ىدتعا نق » لجو زع هللا لاق هل تلقو صتقي نأ هل حابمو

 لكل فالك اجو كك مو. .انبلع 'ىدتعا ام لثع هيلع ىاحتا نأ انلا ناك ,انيلع ىدتعا اكرنشم اندتعم نأ

 مهنم هصقأ لجو زع هللا نأ نم دهاجم لاق امو تفصو ام ىلع كلدي اذبف تلقق تفصو ام ىلع كلذ لاق

 ' ءاضق ةهج نم هيلع امحاو ناك هلوحد للا ىلع ةلالد هيف تسبلو هيف هودز ىذلا روشلا لم ىف مماع لخدف

 نيل هنأ" لم انفصو ام. لثم لع لدي ريخلاو اريخ بجاولا ريغو هيف 'بجاولا كردي امنإو عأ لاو تا

 5 اذإف لحنو هيف رضحأ ىذلا ةعصوم نع 06 نأ هل ناك عضوم ق 1 عمأف ( قفانثلالاف ) بجاوب

 همارحإ نم جورخلاب هترمأ اذإ ىنأ الإ آديعب وأ ناك ابيرق فارصنالا ىلع مني نأ هل ناك هفارصنا دعب نمأ

 تيبلا نم هنع دص ام ىلإ لصي قح عجرإ نأ اديعب وأ يرق ناك ٠ اذإ هل بحأ ىلأ ريغ ء طق ة مرحم مل نك داع

 ىنعملا اذهب رثكأ ةشحو هيف ناك عوجرلا كرتف احابم هل عوجرلا ناك نإو هنأب برقلا: كلذ ىف هل ىرايتخاو

 قح قاحب ملو حبذف فرصنيو لحبو قلحعو حبذي نأ هل تحبأ ولو « ًارجأ مظعأ دعب نم عجارلا ناك نإو

 ءاش نإ حبذلا ىف روجأُ وهو رودحم ريغ راص ىح لحم مل هنآل ماهإلا هلع ناكو قالحلا هل نكي مل ودعلا لوزب

 قالحلا لبق هلالحإ .لئكي لاق نمو « قالحلاب الإ مرحلا لالحإ لبكي ال لوقي نم لوق اذهو « ىلاعت هللا
 هعمو رصحأ ولو ههجو ىلع ىضم نأ حبذ اذإ هيلع سيلو لح دقف حيذ اذإ لاق لالحإلا لوأ قالحلاو

 مسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر حيذ اك هناكم ىف هذ هلق“ ناصحإلا لبق هيلع ابحاو وأ هب اعوطتم هقاس دق ىده ٠

 ا الا هارد لكي هنقا تيل لحب نااديلع ناك اذإو + ريصخم نأ لبق هبجوأ دقو. ةيندحلاب ةيدك

 ثبحو ىده نم رصحم نأ لبق بجو ام ىوس هراصحإل ىدهلا هيلعو سح ثيح هر هل نوكي نأ ىلوأ ىدهلا

 0 هناكم هعذيو هر كا هعم نكي ملف كلذ هروف ىف ىده هيلع بجو ولو ( قنا: ةلالاف ) لاح لك هيلع

 هححصم هبتك . ررحو « رظناو « ثيدحلا ةيقب رك ذي مل خسنلا عنج ىف اذك )١(



0 : 

 هللاو هبشن اهذه امو ةثآلا «ىدملا نم: رسيسا امث ججحلا ىلإ ةرمعلاب عتم نف متن.أ اذإف »لجو زع لاقو اهامس ةيدفب

 هرمأ رك ذ دعب مارحإلا ىف ضئارف رك ذو ءاضق هيلع ركذي مل ىلاعت هللا نأل ءاضق ”ودعبب رصحلا ىلع نوكي ال نأ ملعأ

 مهثيداحأ *ىطاوتم ىف انماع دق انأ كلذو ةيآلا رهاظ نم ترك ذ امب هيّبش ىزاغملا لهأ رابخأ ىف لقعأ ىذنلاو ( لاق )

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمتعا مث مهمامساب نوفرعي لاجر ةيديدحلا ماع راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ناك دق نأ سَ
( 

 لوسر مهرمأل ءاضقاا مبمزا ولو هتماع لام الو سفن ىف ةرورض ريغ نم ةيبيدحلاب مهضعب فلختو ةيضقاا ةرمع سو

 ىفو ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ نع اوفلخت امو هنع اوفلختي ال نأ ىلاعت هللا ءاش نإ سو هيلع هللا ىلص هللا

 هنم ضرألا نم عضوم ةيبيدحلاو « ةيبيدحلاب رصحأ نم ضعب فلخت نم تفصو امو ىزاغملا لهأ رابخأ ؤطاوت

 ىذلا مسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر دجسم هيفو لحلا ىف اندنع ىدحلا رحب امتإَف « مرحلا ىف وهام هنمو « لحلا ىف وهام

 لوقن هلك اذبف « ةرجشلا تحن كنوعيابي ذإ نينمؤملان ع هللا ىضر دقل » لجو زع هللا لزنأف ةرجشلا تح هيف عيو»

 كرتشا نإف « ةاش حبذيام لقأو « ايده حبذ وأ رحنو مرح وأ ناك لح ىف سحب ثيح لح ودع نصح 0
 نإ امن. اهرح ددناهعذ لقب مم مهصصح مهل بهوو مثدحأ وأ اهنم اعم اوجرخأ مهتأزجأ ةرقب وأ ةندب ىف ةعبس 5

 ما رصخلاو هما را 6 > اذإ ودعب رضصخإ نع ءاضق الو مهمزجم الو ل ئه اهم ىض نش ل

 !| ىلإ لوصولا نم ءاجر ىلع اوناكف فرصني نأ لبق ودعلا لاز مث هلاحب ودعلاو هءارحإ نم جرخ نإف هيلع

 هللا ءاَش نإ ممل زاج اورظنتي ملو هب اواجع ولو لالحإلاب اولجعيال نأ تببحأ تيبلا نع مهلاوز وأ مل ودعلا نذإب

 ىدتقا هلءفق ةيدفلا هيف هيلع امث ءىشث ىلإ جاتحاف لالحإلا ىف ايناوتم وأ ناك ام هجو ىأل اينأتم رصحلا ماقأ ولو ىلاعت

 ىدملا غابي قح» ةيبيدحلا ىف لجو زع هللا لوقام لئاق لاق نإف ءرصحعوهو ةرجعنإ بك ىف تلو .ىذألا هيك

 لحلاىف رح سو هيلع هللا ىلص هللا كور نأل هرخ عضوملا ادهىف هلحم نأ ىلع لدتف ةنسلا 6 دعأ داو لق ( ؟هلحم

 قيتعلاتيبلا دنع اهرحني نأ ىلع ردق اذإ كلذلبق «قيتعلاتيبلا ىلإ ابلحم مث »ندبلا ىف لجوزع هللا لاق دقف لاق نإف

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ معزي ناك حاب ر ىبأ نب ءاطع «معن : ليق ؟ رصحلا ىده ىف دحأ كفلاخ لبف لاق نإف اهلحم وهف

 تلق ؟ ىزاغملا لهأ نع كربخم هيبش اعطقنم ناك نإو ءاطع ربخو كلذ تددر ءىش ىأبف لاق نإف مرحلا ىف رحت ملسو

 ىدهلا غلب ىتح ضرم الو ودعب رصحملا لحب ال لوقي انفلاخ نمت هريغو ىدحلا لح نأ ىلإ (©0نوبهذي هريغو ءاطع

 نيب ءىش نم لهف لاق نإف « مرحلا ىف الإ رحني مل سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ مثركذ نم تفصو ال هبف ردنبف مرخلا

 لدب نآرقلاو هنع أزجأ دقف هيف رحخ نإو لاح لك ىدحلا ىهتنم مرخلا نأ انمعزو اومعز اذإ ©" 0ميعن : "تلك ؟ تلكأك

 اورفك نيذلا مث» لجو ز رع هللا لاق تلق ؟ كلذ نيأو : لاق نإف مرحلا غلب مل مل سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىده نأ ىلع

 «هلحىدملا غلبي ىتح» لوقي لجو زع هللا نإفلئاق لاقنإف «هلحم غلب نأ 0 ىدهلاو مارحلا دجسملانع كودصو

 وهو مرحلا راصحإلا ريغ ىف هلحمو تفصو اكرصحأ ثيح هرحن رصحأ اذإ نوكي نأ هبشي انبه هلحمب ملعأ هللا تلق

 . مارحإلا نم جورخلا املو ءاضقلا امهيلعو ءاوس ضرملاو ودعلاب رصحملا :لاقفسانلا ضعب انفلاخوءعساو ىبرع مالك

 ةرمع ىمست اهنأ ىرت الآ « اهب رصحأ ىتلا هترمع ءاضق هرصح دعب رمتعا ىتلا ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةرمع : لاقو

 ىكك

 . ررحف « فيرحم وأ صقن مالكلا ىفو « خسنلا ىف اذك ء ىدهلا لحم نأ ىلإ : هلوق )١(

 نع ةفرحم « اذإ » نكت مل نإ , طرششلا باوج نيأ رظناو ٠ خسنلا ىف اذك « خلا اومعز اذإ : هلوق (9)

 .اهححضم ةسكا# ل 1 ندا

 ىب عنصام تيضتقا : لومت ه عساو برعاا ناسل نإ : لوقلا اذه لاق نم ضعبل لصف ؟ صاصقلا ةرمعو ةيضقلا



 10 . اها

 جحلا 0 ل ١ كا

 ةعابضب رم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هدأ نع ةورع نب ماشه نع نايفس انربخأ ( قفانتلالاف )

 نايفس ان ريخأ « نتسبح ثرح ىلح نأ ىطرشاو ىجح »اهلل لاقف ةيك اش_ىتإ تلاقق «؟جحلا نيديرت امأ» لاقف ريس زلا تنب

 جحلا مبللا )لق : :تلاقف ؟لوقأ اذام اهت لقف ؟تججح اذإ ىنثتست له ةشئاعىل تلاق لاق هنأ نع ةورع نب ماشه نع :

 ةورع ثيدح تبث ولو ( ىفا:علللاو ) « ةرمع ىرف سباح ىتسبح نإو جحلا وهف ترسب نإف تدمع هلو تدرأ
 هللا ىلص هللا لوسر نع تبث ام فالخ ىدنع لحم ال هنآل هريغ ىلإ هدعأ مل ءانثتسالا ىف وسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 ًاطخوأ لام باهذ وأ ضرم وأ ودعب رصح نم ىنثتسملا ريغ افلاخم ىنثتسملا نوكي نأ هيف ةجحلا تناكو لسو هيلع

 سبح ىذلا عضوملا ىف لح غولبلا نع فعض وأ لام باهذ وأ ضرموأ 0 سحف طرتشا اذإ ناكو ناؤت وأ ددع

 اهبحيف مالسإلا ةجح جحب مل نوكي نأ الإ هلع ءاضق الو هدالب ىلإ فرصناو هريغ ةرافكالو ىده الب هيف

 هب رمأيام ىلع نوكي نأ الإ طرشب رمأي مل ِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيف ةجحلا تناكو

 نقح نإ طاشلاب اهرمأ هجو ناكو طرشلاب 'ترمأ اهنآأ ىعم ىف هقفاوي ةشئاع نع ,ةوَرغ ثيدح 'ناكو

 ىبف تيبلا ىلإ لوصولا ىلإ اليس تدجوو جحلا نع سباح ىنسبح نإ لوقي نأ ةرمت ىبف جحلا نع
 ملعأ هاو هيلع ةرافك الو ءاضق ال هنأ املوق ىف 1 نك

 لاقو « ةرمع ىبف الإو جح ناك نإ : لوقت اهنأل ةشئاع ثيدح ىف جتحم نأ لمتحا ميسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 هعاطقنال ةورع ثيدح تدي ل نمو «

 00 لح نإ هلا تارا طرق .هرمات نأ تادخا اذإ/ تناك ولو تيللا ىلإ لوصولابإ الإ لح هر مل اهناب لدتسإ

 لمع لخ اذإ ءاضقلا جاحلا ىلع نأ ىلإ بهذو ءاوس هريغو طارتشالا نأ ىلإ بهذو هب هحرمأ تيلا ىلإ لوو

 ءاضقلاب هرمأ ذإ ةشئاع فالخ هيلع لخدي نأ اذه لاقنميف لمتحم هنأ رهاظلاو « باطخلا نب رمعنع ىور م" رع

 ٌفالخ دحأ دّرِح ولو ءهف ىلاغت هللا نيحسأ امن اذه ىءم» طرشلل نوكي الق طرتشلا ملو طريشا نم نيب عخلاو

 ع 0 ٍْ 5 5 ١

 نع هلاس هنأ باهش نبا نع كلام انربخأ , هظفحأ لاع ءىش ىلإ 20 هلاطبإ ىف بهذي سيلو طرشلا لاطنإ
 ديصلاوسطلاو ءاسنا قاس ةرمع وأجح نملحف هب لجرلمعف انثتسالا لطبأ نمو ركناف جحلا ىف انقتسالا 5 ||| ان 1 00 00 ١ ف ءانثت 1

 ىلإ بهذي انباحصأ ضعبو : ىدهيو رصقتي وأ قلبو ىعسرو فوطي جحلا هتاف نميف رمع لوق ىلإ بهذ ةشئاع

 حب مرحأ ناك نإ ؛ اجح «ء اج ىضقي مث تلاب فوطب قح امارح دوعب أَو باصأ امف ةرافكلا هيلع لعحو 1 هلدح

 . ةرمعد مرحأ ناك نإ « ةرمع وأ

 1 دال كلل : ودعلاب راطحالا تاب

 اوقلحم الو ىدملا نمرسيتسا افمترصحأ نإف هلل ةرمعلاوجحلا اوعأو »لجو زع هللالاق هللا هحر ( ىفا:ةلالاث )

 نأ ىف افلا ريسفتلاب لعاا لهأ نم هنع تظفح نمت عمسأ مف ( قنانةلالاف ) ةيالا «هلحم ىدحلا غلي ىح سود

 هللا لص هللالوسر» نأو تيبلا نيبو هنبب نوكرشملا لاحف ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا رصحأ نيح ةييدحلاب تلزت ةبآلا هذه

 ”ادسو د تانك ن نابع الإ هباحصأ الؤإ تلا "لإ لص مو الالح عجرو قاحو ةيبيدحلاب رحب لسو هيلع

 هسأر نم ىذأ هب ناك نم هرمأو هلحم ىدهلا غلس ىتح اوقلحم ال نأ مهابإ لجو زع هللا رمأ نأ ةيآلا رهاظو هتصق

 )١( رظناو « هظفحأ لاق ءىش ىلإ » اهضعب ىفو ؛ خسنلا ضعب ىف اذك هظفحأ لاع ءىث ىلإ ٠
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 دجاسملا ىف ةيبلثلاب توصلا مفر ىف فالكلا افي
1 

 ادب ىندو 55 دحسد قاد تاعاجا د دحاسم حا و ةسلتلاب 4 وص ىلملا عئارإ 0 - لئاق لاق نإف ) قفانخلالا (

0 

 نأ لاو هيلع هللا ىلد هللا لوشر نع 6-0 د 0 دحأ هللإ بهذي نأ زوج ىنعم هل نوكي ال مث ثيدحلا فلاخب لوق

 امب هتوص عفري نأ هل ىغبنيف لجرلا نه ةيبلتلا تناك ىف « ةيبلتلاب مهتاوبعأ اوعفري نأ هباحدأ رمأي نأ هرمأ ليربج

 اهضفخم و اهضفخم هنأ تععز ثبح اهعفري لوقي نأ هيلع زاج :لاح نود:لاح ىف امعفرب لوقي نأ دحأل زاج و و

 ةيسلتلا 0001 فلسا عانس رثآ كلذح فد ف زوحنال اذهو « اهدفري هنأ تمعز ثح

 تناك قيرطلا ىلع سانا عامجا اورحن اذإو « سانا عاّمجا دنع اهلع اوبظاو مهنأ ىلع ليلذ قافرلا مامطضا دنع

 نإف ؟ تاعاجلا دحسم ىف هب توصلا عفر كرسأ ناذألا كارأ ؟ اهات الخلا أ اهمق كلدب اورج 0 لاق دحاسلا

 0 ردك ةيلتلا! تناك ١ اميه ءالؤه نه دخأ لح طولا تي[ رأ فب هسا تاكو لد كرا ع ردا نق هل ل17 0

 ن 02 لعلا لغتي كلذ نأ تاما 0 وأ ءاوس كلذ ىف ةعامج لكف تاعاملا عم اهب توصلا عفرب نأ

 ها كلذ ناكل أنو مثريغ ل وأ توصا مولع عقد ال لأ 0 ىم لددعسدهو مار دك دحسملا ّق 1 هتالص

 هيوم . مرا ىف هنأآل « ىم » دحسمو مارحخلا دج دحسأ أ ؛ مظعي نأ دحاسملا ا ءامل اماظعإو ابدأ دحاسملا ىف توصلا عفر

 ظ ظ لاح لكىف ةيبلتلا باب

 "0 نأ ردكللا نب دمحم نع ديمح ىلأ نب دم نع ملاس نب ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 ١ هع نيا نع عفان نع رمع نب هللا دبع نع ملاس نب .ديعس انريخأ ةيبلتلا ند رثكي ناك مسو هيلع هللا ىلص ىتلا

 2 ؟ بنج وهو مرحلا ىليأ لئس هنأ ةيفنحلا نب دمحم نع ىنغلبو ( ناشف ا ا

 ١ هللا 2 ىضوتم د ا رملا ىليف لجو زع هللا ركذ نم رك ذ ةيلتلاو ( قفا ةلالاف) معن

 1 جاحلا لعفي ام ىنعفا » تكرعو ةشئاعل سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاق دقو لاح رس

 1 ..جاكلا ليفي امةيلتلاو تيلي فوط ١ نإ

 3 ةيبلتلا | ف لوقلا نم تبحتس ام باب

 ىنلا ىلع ةالصلا ابعبتي نأ ةيبلتاا نم غرف اذإ بحتسأو اثالث ىلي نأ ىلصملا مس اذإ بحتسأ ( نا: ةلللاف )

 نأو ىللاعت هللا ّذفاو ىمملا نأ الوقعمو اعابتا رانلا نم ذوعتلاو ةنخلاو هاضر هؤانث لج هللا لآاسيو مسو هيلع هللا ىلص

 سل نو سو هيلع هللا ىلص ىناا ىلع ةالضلا هتاحإ ءاحرو ءاعدلا ماع نأ دل ىعاد ةباجإب هقطنم ةلتلاب هيل

 3 ان[سأو 0 اه م ظعأ كلذ نا رانلا نم ذوعتيو ةنجلا سو هلع هللا ىلد ىنلا ىلعي ةالصلاب كلذ لاكرإ ىف للاعت هللا

 نع ةدئاز نب دمحم نب حلاص نع دمحم نب مهارإ انربخأ لاق ىعقاشأاا انريخأ لاق عيرلا انريخأ 5 بحأ ام اهدعب

 هناوضر ىلاعت هللا لأس هتيبلت نم غرف اذإ ناك هنأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع هيأ نع تباث نب ةميزخ نب ةرامع

 نأ ةيلتأا نم غرف اذإ 0 ناك دمحم ند مساقلا ذر كح نب مهاربإ انريخأ 1 رانلا نم هتمحر ب هافعتساو ةنلاو

 . ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دمحم ىلع ىلصي



 3 ا وسلا ليسو نك 0 0 ديمح ىتربخأ لاق جي 2 نا نع 0 ١ كبعس أت ا

 لاق «كل كب ل مللا كسبل» ةبلتلا نمرهظ» سو هيلع ٠

 ا لاق 0 1 شيعلا نإ كيبل »اعف كلو هبق وه 0 أ 1 هنغ نو وقرصي سشانلااو دع تاذ ناك اذإ يح

 " شيع شيعلا نأ ريخأو هنع توت ىلا هتيبلتك ةيلت ددهو ) قناغش /الان ) ةفرع 0 كلذ نأ تدسحو 0

 || .اتدو لا هلأ ملتعت نم 0 ا ندا لاق ام ل 2 ىف دحأ ىلع قيضإ الو اهمق ام الو ايندلا شع ال ةرخآلا 1

 0 ا قم ل هيلع هلل 0 0 نأ ىدنع و

 ام ا 5 00 ها ل و

 ش 5 0 هللا ىلص هللا كلوا رعاك كاما جراعملا وذل هنإ ؟ جراعلا 1

 ا 1 سلا نب 0 ماشه نب هل
1 

 ل ع ع دعا ع6 2 0 5 د

 1 امهدحأ ديري «لالهالاب وأ ةينلتلاب مهتاوصأ اوعفري 0 نىءمنمو أى ادصأ رمأ |١ ىنرم اثلي ريح ىناتآ»لاقسو هلع هللأ

 ا نأ ىلع ةلالد هيذو نيمرخلا لاجزإ 06 سو هيلع للا( لس دلل كورسا لير تسالم رم ايو ( قئانتلالات)

 مهتاوصأ: >3 1 اناكف م وصأ عطقي 0 لد علج ملام مثدرح ا | مثرمأف ءاشنلا نود لاحرلا م را

 0 نآف رسلاب ايدام ءاسنلا ناكف لاحر لل ةينلتلاب تاريصإلا مفاد را نأ ىلع لدن ثيدحلا 05- اذإو

 اهسفن عمستو ةيبلتلاب اهتوص ةأرملا: عفرت الق « 0 رتسأو اه ىلوأ دحأ ةأرملا توص

 5 ةيبلتلا موزإ يمل ترا

 ١ نب هللا دبع نب نهرا دبع ىربخأ لاق جيرج نبا نع ملاس نب ديعسو دلاخ نب يسم انريخأ ( قفامشلالا )
 ١ الع مه,فارشإ دنعو مدن ىح قافراا مامطضا 1-0 عب رأ 6 ةسلتلا نوءديال انفلس ناك لاق طياس دنع نم رلا دع

 )000 اودرق اذإ ةالصلا ذنعاو هنم نوفرش, ىذنلا ءىقلأ نم مهظوبه دنعو ةكاوألا نوط نم ةطوبهو ءىتلا

 000 0 7 : : كرما "يل
 ١ نأ نم لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىورام قفاوم 0 نباىورامو ( ىفاحلالاث )) ٠

 1 1 وأف هن ثوحلا عقرب نوبلللا نم ارب ةسلماا تناك اذإو ةيبلتلاب توص "| عقرب , 2 3 5و د مالسلا هيلع ليربح :

 ل

 ناك نيأو « قافرلا 0 قاوسألاو تاعاجلا دخاتسم نم اوناك .ثنح سانلا عمتجم هب توصلا عفري نأ عضاوملا

  ةعمسال ىذلا ناذألاب هعئر 5 توصاا عفر ىعم نأو 1 ثوصلا عقرب ةيعاط حرف كلذ 00 عمجل 0 ميعامجا

 5 0 « اهضعب وأ هناسلو هسفنب هلل لخعلا ةبغراا هل ثدحب « هل عماسلل اهدنت كلذ ىف نإو « هب هل دبش الإ ءىش 6 ٠

 . هلإ هل هبنملا هل

 ٠ هححصم هتك . رظناو ٠ خسنلا عيمج ىف اذك« مهتاوصأ عطق هركن اناكف : هلوق (1) 2

 اع 4 ل 1 ,
 ا ا :

1 



 تح ١ةهو 5-7

 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ « ائيش كلذ ىف هنم عمسأ مل : لاق ؟ نبلبق جحلاب ناسنإ لهأ نإف : عفانل تلق

 0 ربخأ . ةححا وذو وذو لاوش ىه سواط لاق لاق جيرو لنا نع نب مسم انربح دلاخ نب ملسم انريخأ ,؛ ةححلا وذو ةدعقاا وذو لاوش واط لاق لاق جير نبا نع دلاخ نب لسم انرخأ

 زك 5 ل ربش ىف جحلاب الهم ءاح الحر نأ ول تلأرأ 5 ءاطعإ لاق هنآ 69 نتا 1

 21 هم ' اي نع دلاخ نب جسم انربخأ « ةرمع ابلعجا : هل لوقأ لاق ؟ هل

 ىغبشالو «ثتام واعم ربشأ جحلا 00 لجو زع هللا ل لوق : لجأ ند جحلارب عاقل جحلاب هر نأ ل ىعش ال : لاق

 مع م مخ يلا

 ؟ امهنم ةينلا فكنت وأ لالهإلا دنع ةرمعلا وأ جملا ىمسي له باب

 لع َلْلَد مسو هلع هللا ىلص ىنلا نع تالا نم نك مف هللا هر ( قفاتعلاإلا ) لاق عي ب رلا انريخأ

 راهظإ نم هل ةيفاك آرب وأ ةلقا وأ دي ردكم لكلا د نراك 7 ا" هب مرحم ام ربظي كل ه هل ا نأ

 نإ ىس نأ نم هتين ةتفكا هريغ نع ردتعا وأ جح دا كاد 5 كلذك مئاصلا ةنو « ىو مارحإ ىاب اهنم ىونيام

 لاق هللا دبع نب رباح نأ نمر لا دبع نب ديعس نع دمحم نب مهاربإ انربخأ ( قنا: تثلالاف ) هريغ نع اذه هجح

 ههرك أ مل كلذ مرحلا ىمس ولو (ىتقإ: لال( ) ةرمع الو طق اجح هتيبلت ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسز ىمس ام

 وهو «ةرمعو ةححم كيا» : لاهعف مرخما طل ولو « هدعب نم وأ مسو هلع هللا ىلد ةنالرسر هامس ةنس ناك ول 3 الإ

 وهو ةرمع ىمس ولو احح ناك احح ديري وهو ةرمع ىمس ولو ارمتعم ناك ةرمع دازأ ولو ادرفم ناك ةجح كر

 هيلع نوكي نأ ةن .هل نكي م اذإ همزلب الو ايعم ةبئلتلا نبظأ اذإ ةبنا ىلإ هرمأ ريصي اعإ انارق ناك انارت كر

 روظ اب هيف دخؤيف هف ءرغ نإمدالا ن ا ءىث ال اصلاخ هلل لمع اذه نأ كلذو « هظفلجرم 0

 دل ل اجاح نكي : ةردع لاو ادد دربال لحر كل ولو : هتلن نود هلوق ند

 الماك اموي لك أي مل ول كلذكو موصلا ىف الخاد نكي مل اموض ديري ال ًارحس لكأ ولو ةالصلا ىف الخاد نكي مل

 دوعسم نبا ىلف اوبلف نيهرحم لحاسلاب هك د وعسم نب هللا دع نأ ىورو 0 امئاص نكي مل اموص ىوني الو

 21 كع تجو.االو « لوقن نأ دحأ لع قضال + .لخو رع هللا د دانك رت ةديللا و ةفرككلا ىلإ لخاد وهو

 ٠ هوني ملاذإ مار ١> ق ؤ لخد نأ

 ؟ ةيبلتلا فيك باب
 كيبل »سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيبلت نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ىلاعت هللا هحر ( قفاه ةلالا )

 رمع نب هللا دبع ناك عفان لاق « كل كيرمش ال كلملاو كل ةمعنلاو دما نإ كيبل كل كيرشال كيبا كيبل مهللا

 ضعب انربخأ ( قنا: ةلالاو ) « لمعلاو كيلإ ءابغرلاو كيدبب ريخلاو كيدعسو كيبل كيبل كيبل » اهيف ديزي

 ديحوتلاب "لهأ ملسو هيلع هلل 0 و ك1 نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ملعلا لهأ

 "م « كل كبرش ال كلملاو كل ةمعنااو دجلا نإ كسل كل كر د كيبل ؛ كيبل مهللا كيبل »

 هلا ىلع هللا لوسر ةيبلت نم ناك لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع جرعألا نع لضفلا نب هللا دبع نع

 هللا ىلص هللا لوسر ةييلت رثك أ تناك رمع نباو رباج ىور اك ( ىف:لللاف ) « كيبل قحلا هلإ كيبل » سو هيلع



 تت 26 دلل

 هيلع تشي مث هر كان راو هلع امب الهاج مارحإلا لبق هسل هل سيلام سيل نم : انلق ةرافكلاب

 0 11 ل لا ىا1 12 4 داهاجلا مارس الا دع هسل ادت وأ" ءارحألاا دعب هلع تث ام ةدم ىأ
 ني هيلع اسابق بطلا كلذكو هسبل ىف هلع ةيدف الو هقشي ملو اعزن صيقلاو ةبجلا عزت هسيلبف هريغ ديرب نأ كلذو

 ةعماج ةرفصلاو هلثم وأ رثك أ وهف بيطلل ناك ن إو ةرفصلا نءانفصو امل هلسغب هرمأ اعإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك

 وأ هرعش زج نميف هلقت لو بيطلاو سللاىف لهاجلاو ىب-انلا ىف اذه تلق فيك :لئاق لاق نإف « ةرفصو بيط اهنأل

 0000 2 2لا ر- ىف هلاح ةقلاخ بيطلاو نسللا ىف هلا نآو/اساقو اريح .هتلق ىلاعت هللا ءاش نإ هل لبق ؟ ادنص لت

 سللاو بيطلاهلليق ؟ هلك كلذىف لهاج وهو رعشلا زجو ديصلا لتقو سللاو بيطلا نيب قرف امث :لاق نإف « ديصلا

 و هفلتي نأ هيلع مرح ائيشب فلتي مل بيطتيو سبلي نأ لبق هلاحك هلازأ اذإ ناكف لاز هنع هلازأ اذإ ءىث

 ىف هلع مرح ام فلتأ ديصلا لتاقو هيلع تيشي نأ هل سيل امت هتلازإب رمأ ام لازأ اعإ هتلازإ هيلع مرح ائيش لزب

 هتلازإ هل سيل امل ةلازالاو تقولا كلذ ىف هتلازإ نه عونمت وهام هعطقب كارأ رفطلاو دلا راو 0 كلذ هتقو

 ةيدلا نم ًأاط+ سفنلا فالتإ ىف هللا لعج امل ؛ ادمعوأ ناك ًاطخ ضوع هفالتإ نع ىهن امل فالتإلا ىفو فالتإ |

 ءىطخم ريغو همارحال اركاذو هل زوجي ال هنأب املاع هلعف اذإ هنكلو فالتالا ىف هك فالتإلا ىف ريغ كلذ سيلو

 هماع مل 0 وأ انسان هلعف ولو اذه لبق بابلا ىف تكفضإو ام ىلع هريثكو ببطلاو سسللا للق ىق ةيدفلا هيلع

 باهذ دعب هيلع بيطلاو بوثلا تدثأ هنآل ىدتفا بيط لسغ وأ بوث عزت هنع هتلازإ هنكمأ دقو ةعاس هيلع هكرتف

 هنكمأ ىمو رذع اذهف هيلع ردقي لف هعزمي نم رظتناو هندب ف بطع وأ ضرم ةلعل بوثلا عزت هنكع مل نإو رذعلا

 قا ناكو تطلا لسغ هك لولو ناكمالا دعب هعزن اذإ ىدتفي الو ناكمالا دعب هكر اذإ ىدتفا الإو هعزن هعزن

 هيلع ردقي مل نإف « شيشح وأ رجشبف هبهذي مل نإف هبهذأ نإ بارتبف ةقرخ دحم مل نإف ةقرحب هحسي نأ تيأر هدسج
 ممبتو هب هلسغ هت ودول هفكي ل هلا رالف ام د ىو لسع كلا ةككأ قمو ءردع اذهف ءهههذب لف ر 0 دك

 - . -_ 58 .٠ ع 2 . - . 6(

 بيطلا لسغ ولو ءام دجن ل اذإ مميتا ىف هل صخرم اذهو هلسغ ىلعردق اذإ هكرت ىف هل ةصخراالو هلسغب رومام هنآل

 هسامي مل هنع ههذيل هسام اعف هسام نإو هلسغ هلع ا اق نم دف ملهدباو وه هلسغ نإو 3 كلإ تحأ ناك هريغ

 م نذإ ريغب لحر راد لحد ولو 05 عيطتسإ 0-6 6 هم جورحخلا هلع تحو | اذكهو »ع هتشإ الو 4 سطتنيا

 0 5 ا : 0006 . 5 3 0 . . 4 ِِع

 0 نآل هيف هل نذؤي مل امف ىثع ناكنإو « ابنه جورخلاب جرحم هنأ معزأ ملو « اهن. جورخلا هيلع ناكو هل ًازاج نكي

 . هسايقو هلك بابلا اذه اذكمف هيف ؛ ةدايزلل ال بنذلا نم جورخلل هشم

 ةرمعلاو جملا هيف زوحب ىذلا تقولا باب

 هلوق ىلإ «ثفر الف جحلا نيف ضرف نف تامولعهربشأ جملا )لجو زع هللا لاق ىلاعت هللا هحر ( قفا :ةلللاف )
 نع 0 هللا دبع نب راح عمس نأ ريب زلا ىلأ نع جيرج نبا نع حلاس نب ديعسو دل اح نب جسم انربخأ «جحلا ق١

 لاق جيرج نبانع مسد انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انريخأ ءال:لاقف ؟جحلا ربشأ لبق جحلاب له لجرلا

 ةححلا اذو ةدعقملا اذو الاوش 0 ناك« معن : لامف ؟ جحلا روهش ىمسإ رمع نب هللا دنع تعمسأ عفانل تلق

 )١( ا ررحف ؛ افيرحم « ةرامعلا ىف لعلو ؛ خسنلا ىف اذك خاا هيلع تدشي مث : هلوق 0 5

 خا ةدعقلا وذو لاوش اهضعب ق6 بصنل ابآ خسنلا ضع ىف 0 ةحملا اذو ةدعقلا اذو الاوش . هلوق 0(

 , ةحوصم هد ..ةباورلا ىلع رادملاو“ تحت لكو 0كشلا| قك هلثمو عفرلاب

/ 



 0 ا ماقد ا

 - اهم ١
 ديا الو اعن اهكربلف هكا وأ نسق ف مركأ نم": للوعي نك ءاطع نع جسيرج ن نبا نعرملاس نب 00

 هرمأيلو اهعري نأ ةلا تحاص رك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل ءاطع لاق اك ةنسلاو ( قنا ةلالا (

 الامأ راس 2 ةبح هيلعو ةتاقسم ن 1 ع الحر نآول تبأرأ : ءاطعل تلق لاق جيرج نبا نع دعس انربخأ « اهقشب

 اذهو ( قنا: ةلللاف ) لوألا 0

 دخان هلك اذهمو ء الهم نوكي نأ .ةعنعال ةلللاو هتاقنم نم لهأدفو ؛ لاعت هللا ءاش نإ ءاطع لاك

 هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىناا نع اذه هغاب ةظافإلاو مارحإلال بق بيطتلا نع مرحلا ىهن نم بسحأ ( قفا: ةلالاث)

 نحو انبط هر ناك قوات نال لعل نعلم نأ نإ 7 مرحب وهو ةبحلاعزنو هنع قواخلا لسغب ىبارعألا 1

 01 اعإو« بطلا نع ىمنلاب أو لخاف اقلتح هوارق ءومع او اشو هلع هللا ىلص ىنا ا نع ةشئاع تورام مه لع

 عب نأا انربخأ 5 لحرلا رفع ري نأ ىهخ هنأل م أ هللاو ةنع قواخلا لسعب ىبا رعألا مسأو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلا تاركا عءاسيص َ رع دبع ىنربخأ لاق ةيلع نبا فر رعبا ىذلا ليعمس | ىنربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق

 مارحإلا لبق ناك نإوءبيطلا هيلع قي نأ 00 هنأل هلسغب هرمأ امنإ نوكينأل مت و تفصواملمتحب قولخلا

 لد ةمللا بحاصإ ق لسإو هيلع هللا: قص ىتاا تدحت نإ :كئاق اناق نإك ءكلا] ع نأ

 ىبارعألا ف سو هيلع هللا ىلص نا ثيدح انلق ؛هخسن اهو لاق نإف اًحوسنم ناك تلق اك ناكولف ىملاعت هللا ءاشنإ هللبق

 ىو مالسإلا ةجح ىف همرحو هلخل ٍلسو هيلع هللا ىلع ىنلا تبيط اهنأ ةشئاع ثيدحو نامث ةنس ىف ةنارعجلاو ةنارعملاب

 نم طلغ فاخم الفأ لاق نإف ىلاعت هللا ءاش نإ تفصو ىذلا ىنعملا ىلع هنعىهن هلعل انلق رمع هنع ىبم دقف لاق نإف ؛ رسشع ةنس

 نع ربع ننا نع اذه ىور امنإ هنأل رمع نعارنع نبا نعرعور نع اوطلغال نأ دا لبق ؟ ةشئاع نع ىور

 لآ لوأ رثكلا دكا« ةعبس وأ ةتس ملسو هلع هللا ىلص ىنلا نع ةشئاع نع اذه ىورو نانثا ءأ لشكر

 نع ىور ام رمع نع ىور ام فلاخ اذإ زاج ولو ىلاعت هللا ءاش نإ طلغ, ل اندنع لكو ءلئلقلا ددعلا نم اوطلغي ال

 فام نأ زاج ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثيدحلا اذه ىور نم طلغ فاخم نأ بيطلا يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 نم ادحاو اماع هرك رمع نأو بيطت ملسو هلع هللا 5 1 ىور نم طلغ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقت الإ لاحب كرتي ٍدَسو هيلع هللا ىلص ىبنلا.لوق نأ معزي نأ دحأل زوجي الف ريخلا ةهج

 مارحالل ب هال رمع فلاخ دقو هربغ لوقل اال

 ا ان جهسو هيلع هللا يبص ىلا باحصأ نم دحاولا لوقل رمعل ليواقأ رمع لوقل لالحإلاو

 00 ىأرل رمع فلاخيف سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر باحصأ نم دحأ

 ىرمعل , 210 |ذهلثم ةلوقا ىف لعتيا نم كوسقلةابعاشا قلخلا لغأ لاك اهت) ضرع ىلا ةكنلا عدي نأ زاج 0

 رثكي وهو هفالخ نم 0 نأ ىرحأو قيضأ هيف هيلع ةنس ال امث هفالخخ ةنسلا عديف ةياذخأب نأ هلاك

 هرمأي لو ةرفصلا لسغيو هنع ةبجلا عربي نأب لئالا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ الو هيف ةنس ال امف هفالخ

 لعلو « فيرحتو صقتو ةدايزب ماقملا اذه ىف فالتخا اندب ىتلا خسنلا عيمجىف خلا زاج نكل ىرمعل : هلوق )١(

 ٠ ررحو « رظناف « اهانتيثأ ىتاا ةخسنلا ةحصلا ىلإ اهمرقأ

 -١( ع)



 دد' : ا ار فلا ا يرن 0 1

 دبا ىيلو رشا اباد ىذاكلاو ىربخلاو قيزلا لثم ابيط قب اذإ بيط ىدنع اهم ببر «1)امو ابيط ناك

 . ناخيرلا مرحلا مهيأ :لثس هنأرباج نع ريبزلا ىنأ نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ «بيطللال ةعفنملل ببرب اإ بيطب
 ١ سماهو ( قفا ةلالاث ) اببطالإ نيمسايلاو درولا ىرأ ام لاقجي رج نبا نع ديعس انربخأ ءال:لاقف ؟بيطلاو نهدلاو

 ' هتهرك حبر هل الو هدي ىف رثأ هل قبال اسباي ائيش هنم هدب سم نإو ىدتفا هندب نم ءىشب بيطلا بطر ند مرحما
 ىلإ ساج نإو بيطتلل بيطلا ةياغ نآل ءمشلا نم بيطلا نم رثأ امب ةصاخ مشلا نم ىدتفي امنإو ةيدفلا هيلعرأ ملو هل
 | فواح نسم نإو ةيدف هيلع نكي مل ةرمحم وأ ةبيطم ةبعكلا حير دجو وأ بيطلا حير دجوف هب رم وأ « لاطأف راطع

 | دل قولخلا نم نإو نكرلا كلذكو هندب ىف همر قبب الو رثؤيال هنأل هيف هيلع ةيدفال تفصو اك ناك افاج ةبعكلا

 آ00 الف لع دقح ولو ةيوث بانعأ ول كلذكو هيلع ةيدق الو هلسغ هل دماع ريغ هيأ عطلت وأ هباع حضتنا نإو ىدتفا

 7 طعتسا وأ اببط لكأولو هسفن بيطلا سمي مل هنأل هل هتهركو ةيدف هيلع نكي مل اهنم رهظي هحرو اهريغ وأ ةقرخ

 ناك وأ دجوي هحير ناكن إف « رظنأف هبصت مل وأ ران هتباصأ نارفعز هطلاخ دق ماعط ناك اذإو ىدتفا هب نقتحا وأ

 مرحلا هلكأف هنول رهظ نإو معط هل دجوي الو حير هيف رهظيال ناك نإو ىدتفا مرحلا هلك أف هيف رهظي بيطلا معط

 هيف رهظن. الف ران هسمت الو لقيو همعطو همر اهيف رهظيف رانلا سمعو لوك أملا ىف بيطلا رثكي دق هنأل دتفي مل

 )ام نإو يطب نسل نوللا نأل ىعم. نوال يلو معطلاو حيراا لبق نم اهكرتو .ةيدفلا اعإو هنول آلو همعط

 - ىثكوأ لق ايش هدسجنم هب نهد اذإ هبحاصىدتفي كلذف بيط نهد «نانهد ناهدألاو ىدتفا ابيط هل حرجف مرحما

 ١ 3 لالا ةحلس لثم تطب سل نهدو ( لاق ) هريغو .درولا ءامو قبنزلاو بيطلاب. شوشنملا نابلا لثم كلذو

 هترش وأ هلك أ وأ هتبلو هسأر ريغ ءاش هدسح ىأ هب نهد نإ كلذف ؛ ديزلاو نمسلاو تيزلاو قريشلاو شوشنملا

 " نعدلاب امهئعش بهذيو نالجري امهو نهدلا عضومفف امهنأل « ىدتفا هتبلل وأ هسأر هب نهد نإو ءهبف هيلع ةيدف الف

 نبل وأ لسعب هسأر نهد ولو : ةيدف هب نهدملا ىلعف « « قبب مل وأ اببط امهف قب « امهلجرو امهثعش بهذأ نهد ىأف

 لاق ءاطع نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ « سأرلا ءىنم الو لجريال رذقي وه امنإ نهد الو بيطال هنأل دتفي مل

 ظ . مرحلا نع هلآس هنأ « ءاطع نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ « ابيط نكي ملام كدولاب ت تةقشن اذإ همدق مرحلا نهدي

 طا سبل هنإ هل تلقف ىدتفني نأ الإ نمسلا ريغ كدوب الوءال ؟لاق ؟نمس هنم قاقشلا نهديأ هسأر ققشتب 5

 . رعشلاك تسيل مدقلا نإ : : لاقف اببط نكي لام كدوااب تققشن 01 ا ا لاف ار لج كلا

 نيالا لكم كلذ ىف ةحللاو : ءاطغ لاق لحرب عقلا نإ

 الهاج هبيطو مرحلا سبل باب
 ١

 . هيمأن ب ىلعينب ناوفص نعحاب ر ىنأن ب ءاطعنع رانيد نيو رمعنعنايفس انريخأ لاق ىعفاشلا ان ريخأل اق عيبرلا انربخأ

 . لاقف قواخلاب خمضتموهو (ةبج ىنعي)ةعطقم هيلعولجر هاتأأف ةنارعجلاب لسو هيلع هللا ىبصهللا لوسر دنع انك لاق هببأنع

 . عزت تنك لاق« ؟كجحف عنصت تنك امز) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاةف ىلع هذهو ةرمعلاب تمرحأ ىنإ :هللالوسراي

 ” للكل رحى هفدصاف كحح ىف اعناص تنك ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق قولخلا اذه لسغأو ةعطقملا هذه

 ٠١ هححصم هبتك. ةغللا بتك ىف اذك «بيطلاب طولخع ىأ, ءشوشنم « نهدو ىذغو بيط يأ اهب -: ببر (1)
 اا

8 

 ا



 كي

 مرحملل فيسلاو ةقطنملا سبل باب

 هرضي ل ضعب ىلع ابضعب دقعف اروس اهفرط ىف لعج ولو ةقطنملا مرحلا سبلب :ىلاعت هللا هحر( قئانتلالان )

 . فحصلا بكنتيو هلع ةيدف الو فوخ نم فيساا مرحلا دلقتيو

 مارحالل بيطلا باب

 لاق لاق هللا دبع نب لاس نع رانبد نب ورمع نع ةنيع نت ناينس ان رح | لاك ىفاشلا ان رخأ لاق عيبرلا انريخأ

 رانيد نب ورمع نع نايفس انربخأ(بيطلاو ءاسنلا لإ عي مرحام ِك لح دقف ةرخلا متيمر اذإ » باطخلانب رمت

 قحأسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر ةنسو ملاس لاق «ٍلسو هيلع هللا لص هللا لور تيبط اناا رر ةعئاع تلاق لاق لاس نع

 ملسو هيلع هللا ىل رع تال كطأ تكور تلا ةشئاعأ 2 هيب أن عممساقلا نب نمحر لا دبع نع كلام ان ريخأ « عبتت نأ

 تعمس لاق هبأ نع مساعلا نب نمح رلا دبع نع نايفس انريخأ « تدنلاب فوطي أ لش هلو مرح نأ لش همارحال

 نأ لبق هلفيو مرحأ نيح همازحإل نيتاهأىدس لسو هلع كلا للص هللا لوشر تلط انأ ررلوقت 1 كت ةشئاع

 نيتاهىدبي ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تبيط»تلاق ةشئاع نع ةورعنع ىرهزلا نع نايفس انريخأ « تيبلاب فوطب

 تعمس لوقي ىلأ تعمس لاق ةورع نب ناُمع نع ةنيبع نيزايفس انريخأ «تيبلاب فوطي نألبق هلو مرحأ نيح ههرخل

 نامع لاقو«بيطلاٍبيطأب »تلاقف ؛بيطااىأب امل تلقذ (هلْلو همر سو هيلع هللا لص هللا لوسر تديط »لوقت ةشئاع

 نع.دوسألا نع مهارب ,إ! نع بئاسلا نب ءاطع نع ةنييع نب نايفس انك ىع الإ تاذدحا اذه ماشه ىور ام

 نبيا نع لاس نب ديعس انريخأ « ثالث دعب مشو هلع هللا ىلص هللا لوسر قرافم ىف تمطلا صيو تنأر »تلاق ةشئاع

 هللا لوسر تديط» تلاق اهمأ ةشئاعنع نارخم ةورعو دمحم نب مساقلا عمس هنأ ةورع نب هللا دبع نب رمعنع جيرج

 تنب ةشئاع عمس هنأ نالجع نب دمحم نع نايفس انريخأ « مارحإلاو لحلل عادولا ةجح ىف ىديب ٍلسو هيلع هللا ىلص

 لاق هنأ هيأ نع ديز نب نس> نع ملاس نب ديعس انريخأ 0 كسلاب (70همارحإ دنع ىنأ تدط لوقت دعس

 سأيال : لوقنف ذخآت هلك اذهمو ( قفا لالا ) ةيلاغلا ند بر ١ 0 نا ار ىلعننأو ةنيرع ساي راحل

 رفعاربلا نم لجرلا هنع ىهتاه:الإ امهريغو رمّو ةلاغاسظلا نم دع ام بيطاب همارحإ لف لح |

 نايمريام دعب العفي نأ امهبلع سأب ال كلذكو مارحإلا لبق بيطلا نه تءاش امب بيطتلا ىف ةأرما ىلع سأب الو

 ك١ لفات كلور تت نم انفصوام هيف ةححلاو . تيبلاب فاوطلا لبق ةأرملا رصقتو لجرلا قلحنو «ةبقعلا ةرمج

 هؤامبو «هل حابم وهو الالح بيطلا ًأدتباو مرحأ هنأل ببطلان م هريغو رمج اب سأبال كلذكو « نيلاحلا ىف ٍلسو هيلع

 رثك وأ لق ايش تنطلا نماسف:غرحأ اذإ هنكلو 'هريغاوأ انهذد بطلا انك نإ كلدكو . هل هم ءاس 1 00

 لاخلا هذه ىف انط 'لانلا ئبس ام,لكو ١ ىدتفا « هل ىتشال هنآ لهاج رع هتمر1 رك د رو هدسح 2 07

 حيرلا بيط ناكنإو « هريغ وأ ءاودل برش, وأ لكؤيل ذختتي اع الوك أ أم ناكام لكو اهريغو هيؤافألا ن

 لك كلذكو:, اذه هنأ امو قيصراذلاو لمح راو اكطلملا ندي فالدو هنشو . هك 1 سا داق يسال

 هب خطلف هقد وأ هلك أ وأ همثنإف ءاذه هيشأ امو رخذألاو موصيقلاو حيشلا لثم ضرآلا تان نم بطح وأ فولعم

 . ناللا يف اذك . كمارو كس٠ نم بكري « بيطلا نم برض « مضلاب :  كسلا ] )١1(

 ٠ ناسللا ىف اذك . رئاخلا ءالطلا ءلمضلاب - :ةبرلا (؟)



 هرازإ ىلع هيفرط زرغ امإ هيلع بوثلا دقعنكي مل رمع نب هللا دبع نأ ءربخأ آعفان نأ ةيمأ نب ليعامسإ نع ملاس نبا
 نم ىنوث ىفرط نيب فلاخأ» لاق هعم انأو رمع نبا لاسي لجر ءاج :لاق بدنج نب ملسم نع ملاس نب ديعس انربخأ

 نأ مرحمال هرك هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع ديعس انريخأ «ًاعش دقعت ال ) هلل دنع لاقق ( مرح انأو هدقعأ مث قارو

رورمضن م لعف نإف ؛ةرورص نم الإ هئارو نم هيفرط دمعي مث بوثلاب حشوتي
 ' جب رج نبا نع ديعس انربخأ «دتفي مل ة

 جيرج نبا نعديعس انريخأ « نيترم «لبحلا عزنا»لاقف قرب أل بحب اي الر ىأر ملَسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نأ

 آ١1] لاقف؟هسأر مرحلا اهب بصعت ةاصعلا نع هتلاسوكلذب سأنال معن :لاقف ؟هسأر ىلعلتكملا لعجم :مرحلا ىف ءاطعنع

 ورفلاو ليوارملاو 'صيمقلا هيلع حرطيو مرحلا ىدتري نأ سأبال ( قفا: لالا ) اريثك ارعش تفكت ةباصعلا

 نم هيف مرحأام ريغ سبليو هريغ بايثو هبايث مرحلا لسغي نأ سأب الو ءادرلاك وهو ًآسابل هسبلب ملام كلذ ريغو
 / بابثلا 0 نجا سليلو »لاق ءاطع نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ « ابسيل نع ىبتملا بابثثا نم نكي ملاك بالا

 'رهاعإ-: لاقو هسلب نأ 101 مزحمال قدمملاب ىرد ا ناك هنأ ءاطعنع جب رج نبا نع ديعس ان رخأ «هق له ل مام

 ©2مرحلا سلي 51 ا ىئاريال 01 ءاطع نع ع نبا نع هنظأ عيرلا لاق لاس نب ديعس انربخأ «( هرذم

 ا[ اهو ( قفاخةلالاف ) ادمع صمقت اذإ ىدتفي مك ىدتفا ادمع هيلع هرز نإف هيلع هرزي ملام آجاس

 | ار تررط ءاملا هسم'اذإ ناك اذإف نارفعزلا اًمُأو هب سأب الق”رفصعلا امأ ( قفا خلال ) هحر دحب ملام 1

 تنب ةيفص نع ملسم نب نسحلا ىنربخأ لاق جيرج نبا نع ملاس نب 0

 011 نإ نيمْؤْلا مأاب تلاقف كلع اهل لاقي نادلا دبع قب ءاست نم ةأرمار اهتءاح ذإ ةشئاع دنع انك تلاقااهنأ ةبيش

 «هلك كيلاح تسل الإ كيلع مسقت نينمؤملا مأ نإ امل ىلوق » ةشئاع تلاقف مسوملا ىف اهيلح سبلتال اهنأ تفلح ةنالف
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 ظ
١ 

٠ 

 اعد ةأرملا حسم نأ ةنسلانم : الاق رانبد نب هللا دبعو ةديسع ند هللا دنع هخأ نع ةديبع نب ىسوم نع ديعص انربخأ

 . تبضتخا نإ ( لاق ) امل بحأ كلذكو ( قفا لالا ) افع ىعو "2مرحم الو ءانحلا نم ءىنثب مارحإلا دنع

 | هلال ؛ ةهرك أو ةيدق اهلع ىرأال ىإف ءانحلاب اهحدب: تحسم ول امأو ئدتفت' نأ تير اهدب ىلع تفلو ةمرحملا

 7 لاق ببط هيف سيل ىذلا ةمرحلا ةأرمال دألا لحكلان ع هولأس اسان نأ جيرج نبا نع لاس نب ديعس انربخأ « ةنيز

 ا ناتج لأ دم ذشأ ةأرملا ف لحكلاو ( قفا تالاف ) ةدابعو عشخل مايأ ىهامتإو ةنيز هنأل ههرك أ

 نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ « ىدتفا هب لحتكا امهماف بيط هيف ناك نإ نكلو ةيدف امهنم دحاو ىلع عأ الف

 لحتكي : لاق هنأو « اراطقإ ربصلا هينيع ىف رطقأ مرح وهو دمر اذإ هنأ رمع نبا نع عفان نع ىسوم نب بويأ

 . لئاقلا رمع نا < دمر ريغ نمو « كيطب لحتك, لاه“. دمر اذإ لحك ىأب مرحملا

 سوماقلا ىف اك . دوسألا وأ رضخألا ناسليطلا وه :  جاسلا (1)

 ١) ةلاع ًاثيتكو . لفع" ىهو 6 ىزملا رصتخع » ىف عقوو « انديب ىتاا مألا خسل ىف اذك انع هو : هلوق |

 "اة همك ٠ رظناق اهيلع ةمالع ال « لفغ ةقان » برعلا لوق نم باضخلا نم اهم رثأ ال ىتلا لفغلا
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  7و
  4ىطغت 0 ذاحمو كل 55 ندا يبل أ هر شب ايجى 0

 000 0 0 0 ىلا كلذ جو ىلع هب برضت هيا لاق بال

 ةمرخلا ةأرملا لدتل « لاق هنأ نع :سواط نءا نع جب رج نا ن ع ملاسنب ديعس ان ريخأ ءهفطعت الودلرتتشلا

 نم ائيش الو اهتهبج ىطغت الو قوف ىلإ لفسأ نم بوثلا عفرت الو ( قفا ةلإلاف ) بقتنت ةققشت الو امبهجو ىلع

 ول راما :نأل لعشلا زيسنو راخ اة اع !اهرجو نم اهرعش ضاصق 1 اك هلع الإ راخلا كسمتس الام الإ

 , نيفلا سيل هل نوكي الو ممعتلا لجرلل نوكي الو راتخالا امل نوكيو رعشلا فشكنا طقف رعشلا. صاصق ىل

 هسلبف ارازإ دحنال نأ الإ ليوارتسلا سيل هل نؤكي الو نيعكحلا نم لفسأ اهنعطقيو امهسبللف نيلعن دعالا

 نالردلا هلك غوبصلا وهظيلغو نطقلا قيقدو |سصعلا 0 ولا قيقر نالشليوأ ١ كلذ نوكيو اني هللا ل

 ناكو هانسلت ملهف هر قف بيط ل اذإو ؛ تنطلا أدع جحح لو لا خوبصملاو بيطب سيل

 0 ه سرولا وأ نارفعزأ 0 0 كك 5

 ىو نأ تثوحر لسع ريغ خدر راا بهذ 0 تاهذ ىلس لاب اذ اعإو سجد م ل
1 

 كعب ةسل زب 2 م بهذ ص ه4يسد نإ ناك لاح نسر 1 وأ نارفعزلا هلم اعيش كا نت سلي أ هرم

 تلق امو 3 هللاو هيف نيحلا كلذ ىف ادوحوه سرولاو نارفعزلا ناك اذإ هسيلبال نا رك اعإ هنكلو

 انكشف تام أ اناس نش ولا و ناو ىلإ دك با ككل .( لاق) ملعأ هقاو ربخلا ىف كلذ نم دوج

 رهظي ءاملا انبس» اذإ سرولاو نارفعزلا ناكولو امهسبل هل ناك حير نسرولاو نارفعزلل روظي مل ءاملا اعيسم

 قحاهشل مرخفلل نكي ل بوتتا ضع. سرو وأ نارفغز شد 0 مل سرولا وأ نارفعزلا حير نم ءىش

 نم نيليذلا دقعي مث نيليذ ززتآي الو ادوقعم ناكام رازإلاو « رازإلا حالص نم هنأل هرازإ هيلع مرحلا دقعيو لسفي ١

 نق |اروشنم ءاكاراا نأك ؟اذإ' ليمارس ف نأ نازإ ى كاك نإ هتادر قاطا ررخ نكلو هلع ارد :

 مرخلا عنق نإف ٠ ءاوس هريثكو هل هسبل ليلقو ىدتفا .هبل ل زوال نأ اع رك اذ هس كبل تقام نيخ سل

 أر مرخطلا تعم لاو ةيدقلا ميلك ةسرلت نإ اك سيلام تسيل وأ ةأرملا تبقتنا وأ املاع اركاذ نيع.ةفرط هلي
 لاق هنأ ءاطع نع جي رج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ . اسايل كلذ نكي ل نإو ىدتفا لفل اةيحالر ل 3

 نع ملاسني ديعس انربخأ «ةيدف الف ةرورض نم هاول اذإ :لاق درب نم وأ ةرورض ن ه ةنطب ىلع بوثلا ىولي مرح 1

 دبعس ان ريخأ «٠ بوث ةنطب ىلع مزح دقو تيللاب ىعس ر 2 1 كان لإ سواط نعريد> نب ا نع نا

 0 .٠

 عسنلا ىف اذكغلا دوجوم تلق امو - ؛ هلرق 0

7 

 تت للا رزحو « رظناو , م

١ 07 "0 053 



 هدو مل ائيش 0 0 0110 يا نا ا

 , افالتا ىناعا هذه ضعبل هنع دؤي الف هادأ امإو هنع تكس امإو « هدو, يف هيف كش امإو هنع بزع امإ « رخآلا

 ةأرملاو لجرلانأ ىلع لدت معلا لهأ نم هنع تظفح نم رثك أ[ لنواقأ مثء ةنسلاو « هعدن انأ انين ام الإ لوقت هلك اذهمو

 0 روالو نان زب اًغوبضءان ونامهتمذحاو سلب'الف هفناعمتعانم امأف :ناقرتفيو سيلا ف ناعمتجم نيمرح ا

 تيطأوه ىذلابيطلا ن 0 ا اع توم | غبصف «بيط امهألسروألونار ,ةعْز اغوبصم انو

 هل تناك اذإ ء هلنكي مل وأ بوث! ىفنول هل اع كلذ ناك« هتاسيلمالنأ 217 ىلوأ ناك آيل دعبام وأ « هل د وأس زولا نم

 0 برقا هنم دجوت هتعأار ناكف ابوث هب غبصف درو ءام دخَأ واو « بطر وأ فاج بوثلاو دجوت ةبيط ةحلار

 كو نان رخل هسبلي مل ضيدي تح نارفعز هل دعص ول كاذكو نامرحلا هسبلي ل بوثلا ىف بيط رثأ هنأل لولم وأ

 نيحايرلا نم ائيش وأ ىسرافلا وأ ىنرعلا ناحيرلا هل رصع ول كلذكو كلذ ريغ وأ عايض وأ حوضن ©0ىف سمغ ول

 ًاذإف مرحلا همشيال ابط ناك ام لك ىلإ رظني نأ: اذه عاجو « نإمرحلا هسيلب مل هئام ىف سمغف ابعث مرحملل هرك قتلا

 ةسبل ةمرحملل الو مرحملل زوجي الف بوثلا هيف ا وأ ناك ائين جرختسا هجو ىأب هؤام جرختسا

 9 0 درا نش انا راالو ايط سال قتلا ضررألا تان نيل ةمثأ ةمارجلااو مرملبللا نوع اع نآكامو
 مصحف حافتلاو لكلا جرتألا لثم حيرلا ٍبيطلا لوك ألا تابنلا ند ناك ام وأ « هببشأ امو ماشيلاو موصيقلاو

 ا اعقربتيال نأ ىف ناعمتحيو امهماع ةيدف الف هاسل نإو ىلإ بحأ ناك نامرحلا هاقوت ولف بوثلا هيف سمغف اطلاخ هؤام

 :« ل نأ ىلع ةلالد اذه ىفو « عبشم اع فا نك م حلا غوبصملا بولا اعم ناساليو نيزافقلا ناسلب الو

 ل نم ىبن امإ نكلو ائيش عنصي | ملط نكي 1 اذإ وللا نأو هول نار معْزلاَو سوولاب غوبصملا سيل

 ةيدفالو «هريغوأ داوسو رفصعنم ةربش لك اطل هرك-أو ضايبلا اسيلبب نأ اعم امملىجأ ىذلاو «بيطب. شيل رقصعلاو

 ىذلا ىلإ بحأ ناك ضاببإا اسنلو كلذ اكرت ولو سبط رع غابص لكو قشمملا ناسليو بيطملا ريغ اسل نإ امهملع

 نبلِف دحاو غبصلا نأىلإ بهذيفلهاجلا هاري»باطخلانب رمعلاق اماف هب ىدتقي ىذلا امأ هب ىدتقي الو هب ىدتق

 ناكنإو اذهو « همارخإب اةحتسم كرتي نيح هب نظلا ءاسي نأ فاخأف هب ىدتقيال ىذلا امأو « «بيطلاب 0

 ١ هاجلا ىأر اذإو ؛همارحإب اقحتسم معلا لبرج نم دنع ملاعلا كرف ؛ ناعمتج هب ىدتقملا ريغو هب ىدتقملاف تفصو

 1 ر ملاعلا انالف تيأر دق :لهاجلا لوقف ملاعلا دنع زئاج اذهو الإ لهاجلا رقي مل هنأ لب نم ىأر حلاعا| هيلع نك

 ْ بلت الوأ نادحلا ريل اط نركتم) لجبرلا ءأرملا" قرافت مث . كلذا هيلع ركني مف هبحصو اغوبصم ابوث سبل نم

 : ا كا نم اك ١ نافل نع كو كيف رسلاو راملاو عردلا سب ! امل نأ لبق نم نيلعن دحن ىهو اميسنلتو

 هسأر ىف لخالا| مار >او ايحو ىف اهيمارحإ نك لكلا لأ قرافتو و نيلعن س لك نأ امل دحأ الو

 3 كلذ عتبام اريثكو « .ةبصانلا « نأ »عم نونلا تابثإل « خسنلا عيمج قئاذك ٠ هناسبلي ال نأ (1)

 10 ار ثصنيال نمةغلا لع ايارخ ٠ نكي مل نإ خاسنلا فيرخم نم هلعلو : باتكلا

 ط نم جوفي ام ةرثكا هيف شرلا حضنلا لصأو « ةتعئار حوفت بيطلا نم برض « حتفلاب : حوشتلا (؟)

 : هش هلك 0 د اكس م حشرلاب



 اة
 ةكمي هلزم لست ناك هنع هللا ىضر كلاط نأ نب , ايلع نأ هببأ نع دمحم نب رفعج نع ىورو بلاط نأ تن

 ايثع ىلا هلأ ىضر ةشئاع نأ « ةرذ أ رع ةذئاز نب مدع نب كلاس نع و: ينل لدي نأ 0 0 |

 جر اذإ ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ( ىلا ) كش مدعت نيح ىوط ل ل
 : اولستغش هعم نم كا لستغب قىح دك لحدب 5 ارمتعم وأ احاح

 بالا نم مولا 00
 نب رباج ءاثعشلا ايأ تعمس لوقي رانيد نب ورمع عمس هنأ ةنيبعنب نايفس انريخأ ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالان )

 نيلعن مرحما دج مل اذإ » لوقي وهو بطخ هسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لوقي سابع نبا تعمس لوقي ديز

 الحر نأ هنأ نع ملاس نع ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس اننيخأ « ليوارس سل ارازإ دحب مل اذإو نيفح سبل

 سبلي ال » مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ؟ بابثلا نم مرحلا سلي ام : هلأسف سو هيلع هللا لص ىنلا نأ ]

 سيليلف نيلعن دحم .مل نإف , نيلعن دي ال نملالإ نيفخلا الو ليوارسلا الو سنربلا الو ةماعلا الو صيمقلا

 هللا لوسر لأس الجر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ « نيبعكلا نم لفسأ انوكي تح امهعطقيلو نيفخ

 ماعلا الو صيمقلا اوسلت ال » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف 9؟ اثنا ند هرخا سبلي ام سو هيلع هللا ىلص

 ى» نيبعكلا نم لش اميعطقيلو نيفخلا سيليف نيلعت دحب ال دك دل فافألا الو سئناربلا الو تال.وارسلا الو

 الاوت ءرحملا سلب 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ردع نب هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انربخأ

 « نيبعكلا ن لفسصأ امبعطقلو نيفحخلا سليلف نيلعن دحب مل نم )» لاقو ؛ سرو وأ نارفعزب اعوبصم

 نيك 0 امرعطقيو نيفح س دلي نأ نيلعن 00 إسو هلع هللا ا 80 (

 0 ا 000 5 0 0

 ةورع نب ماشه نع كلام انريخأ « ىدتفا لعفي مل نإف « ليوارسلا قلأو رازإلا سدل ًارازإ ليوارسلا سبل نأ دعب

 انريخأ « نارزفعز ابق سيل ةمرحم ىهو تاعيشملا تارفصعملا سسلت تناك اهنأارك قأ تنب ءاعنإ نع هلا

 نينو رفعج نبا هللا دبع ىلع تاطخلا نب رفع ركأ : لاق ىلع نب دمحم رفعح ىلأ نع.رانيد نب ورمع نع نايفس

 « ةنسلا انماعب ادحأ لاخإ ام : هنع هللا ىضر لاط ىفأ نب ىلع لاقف 5 بابشلا ءذده اه : لاف مرحم وهو نيجرضن

 ا

 علا نما عال 0

 بيطلا بايث ةأرملا سبلت ال : لوقي هعمس هنأ ربا> نع ريبزلا ىنأ نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ

 ءاسنلا في ناك هنأ هببأ نع لاس نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ « ابيط رفصعلا ىرأ الو « ةرفصعملا بايثلا سلتا

 هنع ىهتناف .« نعطقبال. نأ ءاسنلا ىفت تناك اهنأ ةشئاع نع ةئفص ةتربخأ ىتح نيفخلا نعطقي نأ نمرحأ اذ

 ةرورضك ةرورضض ريغ نم عردلاو رامحاو نيفخلاو ليوارسلا سبلت ةأرملاو « نيفخلا ةأرملا عطقت ال ( قفا: تل الا

 يضل لج بل اا يس ناو ا : لح

 : لاق ! ؟ هباتك هنأ كشأ اه : لاق.؟ ىلع باتك هنأب نقبتت 1 تاني انيس رو لح



 او
 لعفي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر اذكه لاق مث ربدأو امه لبقأف هديب هسأر كرح مث هسأر ىلع بصف ببصا

 انيب :لاق هنأ ةيمأ نب ىلع هببأ نع هربخأ ىلعي نبا ناوفص نأ ءاطع ىنربخأ لاق جديرج نبا نع ملاس نب :ديعس انربخأ

 نينمؤملا ريمأ : تلقف ىسأر ىلع ببصا 210ىلعياي رمع لاق ذإ بوث هيلع رتسأ انأو ريعب ىلإ لستغي باطخلا نب رمع

 نبا نع ملاسنب ديعس ان ربخأ هسأر ىلع ضافأ مث هللا ىمسف اثعشالإ رعشلا ءاملا ديزبال هللاو : باطخلا نب رمع لاقف « لعأ

 لحاوسلا نم لحاسب وهو هنع ىلاعت هللا ىضر باطلا نب رمع ىدي نيب اولقاع ©")اسان نأ هغلب هنأ ءاطع نع جيرج

 امير : لاقسابع نبا نع ةمركعنع ىرزمجلا مركلا دبعنع ةنييعنب نايفس انربخأ ؛مهيلع هركني مف مهملإ رظني رمعو

 جيرجنبا انريخأ لاق ملاسنب ديعس انربخأ ؟ نومرح نحن و اسفن لوطأ انبأ ءاملاىف كبق ابأ لاعت باطخلانب رمعىل لاق

 هدلجكلدي ملل تلقف جي رجنبالاق هسأر كلديملو ءاش نإ هدلج كلد لستغا اذإ مرحلاريغو مرحلا بنجلا لاق ءاطعنع

 عفان نع بوبأ نع ةنيبعنبا انريخأ هسأر نم هلودسال ام هدلج نم هل ودس 5 لجأ نم لاق ؟هسأر كلدد الو اح نإ

 اذه و( قفا 0 08 )رظنيرمعو نامر# اهو ديزنب نمر اادبعو رهعنب مصاعل قاع :لاق باطخلا نب رمى لوم لسأ نع

 هدسح عم نم ربعت امو ءاملاب هدسح كالدبو هسأر لسعبو ةرورض الو ةبانجلا رع نم مردلا لستخف دحات هلك

 هيديهكر خال نأ ةبانج نم هلسغي مل نإىلإ بحأو ءاغارفإ ءاملا هلع غرفأ هسأر لسغ اذإو ءاملاب هريغتبهذيو هيقتيل

 ةليازمهرعشليازبو هيديو هلمانأ نوطبب هلسغينأ تببحأ ةبانج نم هلسغ اذإو قيض كلذ ىف نوكيال نأت وجر لعف نإف
 ج رخف ءاديدش وأ افيفح اكبر هكر ح نإف اعيش ةهنم علق نأ قوتو ا كالو هرعش ل وصأ ءاملا برشو ةقفر

 كلذ كلذكو هلعفب هفتن وأ هعطق هنأ نقيتسإ ىتح هيدفي نأ هيلع تحنالو هدفي نأ طايتحالاف ءىش رعشلا نم هيدب ىف

 ىمطخ الو ردسب هسأر لسغيالو هنم فتتنلاج رخ كرح وأ سم اذإف رعشلا نيب قلعتيو فتتني دقرعشلا نآل هتحلفف

 ]01 ٠ ذل دق ناك اذإ ءاملاقةسار مرحلا سطغ. الو ابحاو كلذ معأ الو ىدتفا ول تببحأ لعف نإف هلج رب كلذ نأل

 نإو هتحلو هس ىف هاقوت م” قوتام رعشاا ئم هند ق سيل هنآل ءاشنإ اديدش اكد هدسد> مرحلاكلديو هيلع نيلي

 . هادف هايإ هكلد نم اًئيش رعشلا نم عطق

 ةرابطلل نيينعلل حابم لسغااو  لسغ هنأل مرحملل مالا لوخد هركأ الو ( ىفإ- لإ ) كاق عييرلا انربخأ

 كسن خسولا ىف سيلو « هريغ وأ ناك مامح ىف هنع خنسولا كد معأ هللاو مالا ىف وه كلذكو « فظنتااو

 . عقان الو راج دراب الو نخس ءام ىفا هسأر لخدي نأ مرحملل هركأ الو هنع ىهن رمأ الو

 لدعلا هه: كتم ىلا ص وملا تاب

 ىمرلو ةفلدزمب فوقوللو ةفرع ةيشع فوقوللو ةكم لوخدلو لالهإلا ىف لوخدلل لسغلا بحتسأ ( ىقفا:ةلالاف )

 000 12 ١ نللل نبط” < غو قرعلاب ندنلا ريع .ديعا دعا نان "لسعلا !كتسأو  زحينلا”ءوي: ىوس راخلا

 هلأ نع ةورع نب ناّمع نع ةورف ىلأ نب هللا دبع ن قحسإ نع ىورو بحاو دحاو اذه نم سنلو 0 ضئاحلل

 *ىلاه مأ نع ىورو ةكم لخدو اهم لستغا مث حبصلا ىلص تح ىوط ىذب تاب ٍلسو هيلع لآ! لص دقأ لور نأ

 ٠ هححصم ةبتك « ةياورلا ررحو « رمألا ةغيصب خسنلا ىف اذك « ىسأر ىلع ببصا : هلوق (1)
 ىيى م ىف

 . ا ةححصم.هيتك . ةغللا بتك ىف اك« ءاملا ىف اوسطاغت ىأ :  اولقاعت (؟)

75777 
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 ا هن

 لالهالل لسغلا باب :
 لاق هيأ نع دمحم نب رفعج نع ليعمسإ نب متاحو ىدرواردلا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 تدلو ةفيلحلا ىدب انك اماف لاق ملسو هلع هللا 06 ينلا ةجح نع ثدحم وهو عراصنالا ك1 دنع ن رياج 012

 لالهإلا دنع لسفلا بحتسأف ( ىف: لالا ) مارحإلاو لسغلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهرمأف سيمع تنب ءامسأ

 ىف ءرملا لخد اذإ بحي هنأ لوقعمو ةنسلل اعابتا لالهإلا دارأ نم لكو ءاسفنااو ضئاحلاو ةأرملاو ىصلاو لجرلل

 راتخا اذإو مارحإلا ىف بيطلا ثادحإ نم هعانتمال هل فظنتي نأو ةراهطلا لك أب الإ هلخدي نأ هيف هل نكي مل كسن

 لسغلا هرهطل نم ناك للا امل راثخاف ءاللصلا لسفلا اهريطل ل ا ىهو ةأرمال سو هلع هللا ىلذ هللا لوسر

 لهتو لستغت نأ ءامسأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس نمأ اذإو هم رثكا أ[ وأ ءاعم لثم ىف وأ هلاراتح نأ لد 0

 وأ ءىذوتم ريغ وأ بنج نم لستغي مل نم مزحأ واف ةالصاا هل لحم ال نمت اهف لهت نأ اهرمأ تلا لاخلا ىف ىهو

 رهاطربغ هنأل ةالصاا هل لحتال نمت هيف لخادلاو مارحإلا ىف لخدي ناك اذإ هنأل مارحإلا هنع أزجأ ءاسفن وأ ضئاح

 تنك نإو ةيدف هف هلع نوكي الو هف لخد ىذا هتقو ىف نيءاسملا نم ةالصلا هل لحن ال نم لك هيف لخدي نأ زاج

 فاخأ ىإو رفشلاىف اضرم هل لستغأ تنكادقلو طق لالهالل لسثلا تكررت امو لسعاا هل زاتخأو 2 هلاك

 اذإو ( قفا هللا ) ارايتخا هآارنأ هب ادع ادحأ مهنم تيأر الو هكرت هتيأرف هن ىدتقأ ادحأ تبحص امو ءاللا ررض

 وأ نتواسفن اتاك وأ "ضح وأ :سافن اهمل .ثدحف نيترهاط :اتحرحف قفأ لهأ نم ضئاخلاو ءاشفلا 20

 الستغت نأ امهتاقم اتءاج اذإ اتردق نإولاحلا كلتب .نيتمرحم اجر نأ سأب الف امهجح تقو ءاجف امهرصع نحنا

 ضئاخلاوءاسفنلل بحأ الو «ةرمعلا وأجحلاب اوله مث اعم اومميتي نأممل تببحأ ءامىلع لجرلا الو اردقتمل نإو ءاتلعف

 امهك ازدإو امهروبط هيف نك ام نامزلا نه امهملعو انم ؟ ابرق امهدلب ناك نإ كلذكو امهتاقيملبق امهمارحإ امدقت نأ

 لهأنم وأ تنقاوملا نودنم اتناك نإ كلذك و. نيترهاط الهبتف اهرهطتل اهراخفتسا تدبحأ ةلع الو ةتوافم الب جحلا

 ناك اذإ تببحأ جحم امهتاقيم ىلإ جورخلاب امهترمأف نيتمرحم اهالخدت مل ةكع نيتميقم اتناك نإ كلذكو تبقاوملا

 ناك ارهطت تح تاقبملاب اتماقأ ولوء نيترهاط تاقيملانم الهتل امهرهطنا برق وأ نيترهاط الإ اد رخمال نأ تقو امهيلع

 نأ اممل تببحأ اهلهأن م وأ جملا هعم امهتوفي الام امهيلعو جحلا لبق ةرمعل جورخلاب امهترهأنإ كلذكو ىلإ بحأ
 ىلع ةبدق الو امهنع أزجأ ناترهاط ريغ رفس ىئدتنم ريغو "قئدتسم اهلك لاوجألا هذه ىف اتلهأ نإو نا رظاط

 هلك هلمعبال نأ هل راتخالاو ءوضو ريغ ىلعو ابنج لجرلا هلمع جحلا لمع نم ضئاخلا هتامع ام لكو امهنم ةدحاو

 . طقف ةالصلاو تيبلاب فاوطلا الإ لاجرلا نم رهاطلا ريغو ضئاحلا هلمعت جملا لمع لكو ارهاط الإ

 مارحإلا دعب لسغلا باب

 نع نيلحنب هللا دبع نب ميهاربإ نع مسأ نب ديز نعسنأ نب كلام انربخأ لاقىعفاشلا انربخأ لاق عب رلا انربخأ

 روسملالاقوءهسأر مرحلا لسغي : سابع ن,.هللا دبع لاقف ءاونألاب افلتحا ةمرخم نب روسملاو سابع نب هللا دنع نأ هنأ

 بوث رتتسُي وهو نينرقا!نيب لستخ. هتدجوف هلأسأ ىراضنألا بونأ ىأ ىلإ سابع نبا ىلسراف ؛هسأر مرا لش

 مشو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك فيك كلأسأ سابع نبا كيلإ ىناسرأ هللا دبع انأ تلقف ؟اذهنم :لاقف تماسف لاق

 هيلع بصي ناسنإل لاق مث هسأر ىل ادب ىتح أطاطف بوثلا ىلع هيدي بويأ وبأ عضوف لاق ؟ مرح وهو هسأر لسغي

 (١-19م)



 ل ١غ هد

 3 نأ ردالا لوقلاو 2 دسم ةرمعلا 0 مر لا 5 ند هحور تح اعإو فن انسم هرمعب سف اذِإ ةرمعلا 0

 عجري لو اهرحم ةكم 0 مو ةكمنم ع لهأ ول هنكلورعأ هللاو اهم هبشأ لوألا لوقلاوءاهل امدقي رهو و ةرمع

 كلذو مرا ريغ ىف 6 ذاك دامع نآل 0 2-2 ا مالسالا ةحح نوم ةنع تأز>أو تاعمملا 2ك امد قارهأ هتاقسم لإ

 لعن أل للكل او «هدامعو اهلمت ىهننم عض وم نم ًادتع نأحلصي الق مرا ىف تقولا ىوس ةرمعلا لم عيمجو ةقرع

 دصقي؛ هرج ول ىضع. نأ هل بحأأ نككلاو هيلع ةيدق الف لعف نإ وهعْض وع 0 وآ هدلب ىلإ عجر مث هتاقيم نم ةرمع وأ 6

 اتناك و] أ هلات نإف ٠ هب قفر وأ هنو رماريغل ابنه دعت ًاوهرامم هقب رط ريغ كلسن نأهلدرك أ كلذكو (لاق) هكسن دصق

 هدلب ق ودك ماقأف ة ةهتسىف هر رول لهأ ن هو رذدعرب كل ناكنإو جرعنأف ةيدقالو هلك لذ 0 الف قب رطنهقفرأ قرط

 ةنساا عيمج ىف ١|تقو قال نعت رح ةرمعلا هذه تاكو تيبلاب فوطي ىح همارحإ ىلع ناك نيتنس وأ ةنس قيرطىف وأ

 همارحإب ريرغتلل هل اذه هرك أو هاضقو هنمجرخو همارحإ ىلع ماقملا هل نكي ل كلذ هءاعفتافاذإ ىذلا جاك تسيلو

 رمتعمللا مضالو فاوطلاو لالهإلا ةرمعلا داعو هنع تأأرحأ اقيفم فاط مش هل مع .بهذ 2 اقيفم ةرمعب لهأ ولو

 مل نإ هيلإ عجرب نأ مرحم ريغ تاقيملا زواج نم ىلع.تلعج مل :لئاق لاقف ( ىف لال( ) هلقع باهذ نه امهنيبام

 ال1 ف ن كفن لع ةلالد كلذ ىف ناكو ةتاقيم نم امر نوكي ,ناي هحح ىف رمأ انمل هل تلق ؛ جيلا توف فحم

 نوكت ىتح عجرأ هل تلق امرحم تاقبملا ىلإ هلهأ نم مارحإلا هئادتبا ىف هيلع نوكي الو © امرحم تنبلاو هتاقيم

 دل د 8 : و هللا هلال نك هكر ال شاع نبا لود عم هانلق اعإو ءادت الا لع هب داهم نوكت نأ ترءأ ىذلا عصوملا ىف الهم

 زواج امل هل تلق ؟هيلع امدقارهأ هريغالو كلذب رذع رع توف فوخل هلإ عجر مل نإ تلق مق : لئاق لاق نإف

 6 8ك ك0 لاك نإف كر اع لدلاب قاب نأ ءانرمأ ةلعام لاكن فأي نأ كتف ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا 0 تقوام
 حب

 اعإ و هقب رم 6 هةملد لدبلا تلعد م هل سل ءىشلا هتزواحمو هزواحب لمع ّق هم زل ءىش كرت نم لدنلا تلعد

 نافاتحجحلانافلاخم ةالصااو موصلا نإ تاق ؟ ةالصلاب ةالصلاو موصلاب موصلالءجتف هيلعائيش جحلا ريغ ىف لدبلا لعجت

 12و لذدللاب ىاف ةالصلا دسفتو لدبلاو ةندب نا هيف ىضميف جحلا دسفيتلق ؟ امهفالتخا ىف لاق امهسفنأ ىف

 اهنم ع اللؤ تقولاجإ ردق تقو ىةالصل ا 6 0 و وفاوطب جملا ن ءجرخيف مر<عوهوةفرع 0 هتوفنو ةرافك هلع

 نم هضقف موصل هتوفيو هتعاس نئ م اه 0 اذإ اهمضعف ةالصلا هت وفتو هتلس نم ةمونإ 0 الإ ةيضقشن ذل الفجحلا ةنوقو

 عملدب و هدحو نإ ةبقرقتعهلع تحف عامجم هدسفيو هلدوعبو ءراقكإ هلع ناكل الق هريغوء قب كدنع اندنعهدسفي ودغ

 مل انأ اذه ىف ةححلا هل تلقو ( قنانثلالاف ) ؟ فات ثيح فلتخملا نيب عمج هك [ قاما ىرش مف امهفالتخا

 هجحمأزجأ هيلإ عجري لو هتاقيم نم لالهإلا كرت نإ هنأ ىف الو هتاقيم ىن اي نأ لبق له نأ لجرلث نأ ىف افلاخم لعن

 ىن اولاق نأ هف مرتك لوق نمو هنع *ىز# هجحو هلع ءىشال مهلقأ لاقو امد قيرهم ملعلا لِعأ ريكا لاو

 نه ءايشأ ىف لادبإلا اولعحو انلعحف امد قيرهم اهعدب ر داخل ىف انلقو « امد قب رم ةفلدز اكل راتو ىبع ةتوتيبا كرات ١ دأ اتا

 ع

 وأ يس هريغ لق هنود لهأ 2 ةرهع وأ احح ديري هلع 3ك اتاعيم ىلا زواح اذاو ) لاق ( امد حلا لمع

 0و ىلا نال لق ؟اةعحملا هد هلع الفعال كتاو كلا قاادخ تلق فكو < .لئاق لاق نإف- 6: امد قي زي

 5 مارحلا دحسملا ىرضاح هلهأ نك "1 نمل كلذ »

 (١ ) ةححصم 0 رظناف « خسانلا ةدايز ند «هيلع» ةكالتلو خسنلا ف نك خلا هيلع 0 الو : هلوق .

 .١ هححصم هشك .ررخف «فيرحن نم واخت ال ةرابعااو  خسنلا ىف اذك « هريغ الو كلذب ردع ريغ الو : هلوق (؟)
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1466-1 717000 
 | ىلع لانو « ءاضقلا نورظتني ملسو هلع هللا ىلص هللأ لوس باحدأو هند اعلا 5 ءاش نإ هل لقو موصألو

 0 مل ناب هرمتعم 0 2« هرمع همارحإ لع نأ ىذه ةعد 0 م ند رماق ءاضقلا 0 هيلع هللأ ىلص . 1 5 5 5 5 .٠ 17 1غ 0 3

 ملسو هلع هللأ ىلد هللأ لوسر اهرمأ حجحلا اب ههرو امترمع نم لالحألا نو اهني كا لاح اماؤ ىده اهعم

 نارق هل تركذو فاوطلا حتتفي 0 ةرمعاا ىلع جحلا لخدي انلق اًذهبف «ةنراق تناكف تاعفف جحلا اهيلع لخدت نأ

 تبقل نم 001 نإف ةرمع هدع لخدب نأ دارأ 2 جحلاب لهآ ولو ) قناخت اانا ) هنيب تنأ قرفت ام ناب عم

 ةيدق ال ءاضق نم ةرمعلا كارد ْق هلع ءىش الق هل كلذ 1 : اذإو « هل كلذ سبل د لومي هنع ةضح

 ىف ناقرتفيو رخآلا ىف اهدحأ لخدي ناكسن امهنأ ةنسلا تناك اذإ فيكف ©10لئاق لاق نإف ( قفا: كالا )

 داز جحلا ىلع ةرمعلا لخدأ اذإف « ةرمعلا مارحإ نم نيكاأ اماوحإ دار اعف ةءرمعلا لع جحلا لخدأ اذإ هنأ

 نأ زوحي الف لبق ء ال :لاق نإف ؟ نيهوص ىف وأ انرقت نأ نيتالص ىف اذه زوحفأ لبق زئاج لاق اذإف ةرمعلاو 0

 هنزل -الا لع“ اضاف نوكي . نأ ايهدحأ عني قرفب سيلف تفصو اك ناك نإف اذهو جحاا مارحإ نم لقأ امارحإ

 نمث هنع تعمس نمع ظفحأ ىذلا هنأ نم تفصو اه الإ اذه ناب قرفلا ىف ةجح رعأ الو « هنم دعبأ وه ام ساقي

 هبف لسو هيلع هللاىلص هللا لوسر باحصأ نم دحأ نع تدثب له ىردأ الو « نيعباتا ضعب نع ىوري ٍدقو « تيقل

 ىرحت الف ارمتم نوكي ال نأ ىأر نمو « تنك سلو هن هللا ىطر تلاط ىأ نب لع نع ىور دف هن 1 ١

 ىزحب نأ ىأر جملا ىلع ةرمعلا لحدب تأ هلإ عز نمو اك ءىش الو ةيلع ىده الو مالسالا ةرمع نم هنع

 لهأ اذإو ةكم نم جحلا ًاشنأ جحلا ىلإ ةكع ماقأ مث ةرمعب لجرلا لهأ اذإو « هترمعو مالسإلا ةجح نم هنع

 لهأ ةكع ابماع ماقأ اذإ اهدجأ دقو مرحلا نم جرخ اذإ ءاش عضوم ىأ نم ةرمعلا هنأ ةرمعلا ىارآ مث جحلاب

 باحصأ ةماع لهأ ليق ؟ تفصو امف ةجحلا ام ٠ لئاق لاق نإف « مهتيقاوم ىلإ اوعجري نأ قافآلا لهأ لالهإك

 ةرمعلا تناكف ةكم نم ىند ىلإ اوهجوت اذإ جحلاب نوله مثرمأ مث ةرمعب هعم لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رهأ دق : لئاق لاق نإف , هتيقل نمت هنع تظفح دحأ نم افالخ اذه ىف لعأ ملو اذه ىلع ًاسايق اهلبق جح اذإ

 تلهاف ةرمع اهمارحإ ناك ةشئاعف معنتلا نم ةشئاع رمعي ركب ىبأ نب نمحرلا دبع ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 جراخ نم ةرمعب لهأ نمو « انفصو امل اندنع ةجح اذه ىف تسيلف « ةلفان معنتا نم اهترمعو هكم نم جحلاب

 هتاقيم ىلإ عجر ةبجاولا هترمع تناكف ةكم ماقأ مث ةرمع وأ جحب ابلبق لخد نكي مل نإف « هنع ءىزحم كلذف مرحلا

 ةحاولا هترمع تناكف امد قارهأ لعفشب مل نإو امرحم هتاقيم ءاج اذإ هيلع ءىش الو كلذ هعوجر ىف مرحم وهو

 تيبلاب فوطن . ىح لحلا 2 0 اذ إ هنأ اهرخأ نال ايف ةكف ع ن“ ةرمعب لهأ نمو « هنع ةئز ر< هلع

 اهدعب فوطي مث مرحلا نم اجراخ ةزمعلا كلتب ىليف جرخم نأ هيلع ناكو الالح نكي“ 1 ةورلاو افصلابو

 ءاسنلا باصأ ناك نإو « امد قارهأ قلح ناك نإو ٠ قلح نكي ل نإ « هيلع ءىش الو رصقي وأ قلحو ىعسيو

 ىضقي مث ةندب رحنيو قلح وأ رصقيو ىعسإو فوطي مث مرحلا نم اجراخ ىلي نأ هيلعو هترمعل دسفم وبف
 لعلو « طرنشلا باوج نيأ رظنأو' خستلا ىف اذك « خلا تناك" اذِإ فيكف : لئاق لاق َنإَف : ةلوقأ[و)

 . .ةيحصم هك ..ءر ردك اصعب كا[ ا 2 اخإ 3



 ؛ 0 اوس سلا يحتم ا ار ا ل بانل
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 نوهبْش ا 001 0 كا لأ سك تاما كن 2112 ثانل نأ لإا لوقلا اذه

 كولمملا ىلع جملا ضرف ناك اذإف , كسنلاب لغاشتلاب مهل 0 ربغ كيلامت اوناك مهيباطح لعلو ؛ اهمف نيمقلا

 تناك نإو « هلثم مديغ ىف سيل ىذلا ىنءملا اذه مهمفف اديبع اوناك نإف « كسنلا نم ضرفب سيلام هنع طقس اطقاس

 ملادلاب ةدش مطوخد نأ نوعمج مهنأو ررتلا الو كسنلا دصق سبل ةكم لوخد ىف مهدصق نأ ىنعمل ممل ةصخرلا

 نيد هكا اه ا لإ ةلحتلي الق نفس نم ةكع ملهأ قرا 1 اماق ب ةطخرلا] هلا كراك نكمل نك ّط

 ناك امرحب لجدف نذتسا ولف لوخدلا مئادب :سيلو هلهأ روزوأ ةلاسرب ىنأب دنربلا امأَف « نيثعملا نم دحاو ىف

 برخلا . ائاخ  ةكم لخد نمو « كلذ هنع هب طقس, هنأ تفصو ىذلا ىنعملا هيفف لعفب مل نإو ٠ ىلإ بحأ

 نيأو لاق نإف ٠ ةنسلاو باتكلا لق ؟ تفصو:ام ىلع لد ام : لئاق لاق نإف « مارحإ ريغب اهيلخدي نأ قر د

 اولحم نأ ةرمع وأ جحب نيم رحملل نذأف « ىدهلا هد يي 1 نإف زز ىلاغتو, كارانت- هللا" لاك لق

 ابلخدو ء همارحإ نم جرخم مرح نم مرحم ال نأ برحلا فاخ نإ ىلوأ مرحب م نم ناك هب تار فر

 مارخإ ريغ اهلخد اذإ هيلع لبف : لئاق لاق نإف ء برحلل مرح ريغ محتفلا ماع ٍهسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 02 0 2 نأ برحو ودعل
 1 ءاكخ و6 3,

 ةكم هلوخد امأف « لمعي يلف كرت وأ « دساف هجو لكب بجوام ىضقي امن ءال : لبق ؟.ةمارح

 املخد اماف ضرف ربغ هلصأ ناك هترمعو مالسإلا ةدح ىغق اذإ ايلخدي مل ءاش نم نأ هلصأ ناك اماف مارحإ ريغب

 اهنابتإ هلع اضرف ناك اذإ امأف ء هضقي الف لاح لكب اًضرف هلصأ نكي مل رمأو لضفل اكرات ناك هك رتف الحم

 عيطتسي ال ىذلا تقولا غواب ىف وأ هتوم دعب هنع ىضقي وأ هيضقي نأ دبال هانإ هكرتف هرذن رذن وأ مالسإلا ةجحل

 مارحإلا كرت « هعفد ىلع ردقيال رمأ وأ ناظلس نم افئاخ اهلخد نمل ىدنع لونو  ثكر نما لع هه كاشمعحساب نأ

 ريغب لخدي نأ سأبال : لاق نم نييندملا نمو « معأ هللاو هل زجب مل امهمف هفخم مل نإو « ا فاوطلا ىف هفاخ اذإ

 نأب جتحاو انفصو ام هعمو هفلاخم سابع نباو ( قفا ةل الاف ) مر ريغ 1 لخد رمع نبا نأب جتحاو مارخإ

 لاق نإف .« ايراحم انفصو أك اهلخد لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأو مر<# ريغ حتفلا ماع اهلخد سو هيلع هللا ىلص ىنلا
 ا قى ىع

 ؟ برحلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا را >! ىلع سيقتفأ : هل لبق » 3 هيلع ل ىلص ىنلا لحدم 06 سبقأ

 عطضوم ىف امهنيب قرفت ال 0 م حلا" قف ل اعثأ اذكهو : ل « اهريغل ة ةفل !انع ترحلا نأل ءال : لاق نإف

 رخآ ىف امني عمجمو

 جحلا عم ةرمعلا تاقيم باب
 مد هيلعو ةترمعو مالسإلا ةحح هئع تازحأ نرةنمو دحاو جحااو ةرمعا تاعمو : هللا هقحر ) قث 2 اللا (

 حتتتفا اذإف تيبلاب فاوطلا حتتفي نأ نيبو هنيب ام هل كلذف ةجح اهيلع لخدي نأ هل ادب مث ةرمعب لهأ نمو نارقلا

 لككتشسي لو .مارحإ ىف لخدي نأ هلل زوجي الف « مارحإلا نم هجرخ ىذلا لمعلا ىف لخد دقف تيبلاب فاوطلا

 انف رلخلا لأ ل كو طع لرذ اذدهو , هلع ا(: سلا ءارجا لع امارحإ .لخدب اذ ؛ ةلق مارجإ نم جورحلا
 ع 1 00 1 و - ع نا - 0 2 هل جد

 فيكو : لئاق كاق نإف « هكرتل ةيدف الو هؤاضق هيلع نكي ملو امرخم هب نكي مل جحلا هيلع لخدأف فاوطلا ىف ذخأ
 ةالص,ىف زوج ال اذهو « ابمارحإ نم جرخب ملهنأل : ليق ؟ اجح اهيلع لخدي مث ةرمعلاب ادربغم نوكي نأ هل ناك
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 ةقرو لاق 0©2نيئدتبمو هنم مهاهذ دعب نيعجار هيلإ نوعمتجم نوب وئيو عاتجالا عمجم ةباثراف « هيلإ عمتجا هيلإ باث
 : تيبلا 0 لفون نبا

 لماوذلا تالمعبلا هيلإ حم اياك لكابقلا ءانفال اياثم

 : ىرصنلا ريهز نب شادخ لاقو

 رخآو نولوأ مهنم قحلايو 2ىعدتو بوثت ركب تحرب اف
 هتلإ زاض نم انمآ « معأ هللاو ىنعي مهطوح نم ساناا فطختيو انمآ امرح انلعج انأ اورب ملوأ » لجو زع هللا لاقو

 نيتأي رماض لك ىلعو الاجر كوتأي جحلاب سانا ىف نذأو » هليلخ مهاربإل لاقو مملوح نم فاطتخا فطختيال

 رمأ امل ىىلاعتو كرابت هللا نأ ركذي علا لهأ نم ىضرأ نه ضعب تعمسف .( ىف: لالا ) « قيمع جف لك نم

 ىف نم ىتح هل باجتساف « هللا ىعاد اوببجأ هللا دابع » ةحيص حاصف ماقملا ىلع فقو « مالسلا هيلع مهاربإ اذهب

 كيبل » نولوقي هافاو نم هافاوو هتوعد باجأ نمت وهف هتوعد دعب تيبلا جح نق « ءاسنلا ماحرأو لاجراا .بالصأ

 ةلالد كلذ ناكف « ةيآلا « اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هلاو» لجو زع هللا لاقو «(كسل انبر ىعاد

 لجو زع هللا لاقو  مارحإب تيبلا نابتإ ىلإ نوبودنم سانلا نأ ىلع« ممألا ىقو انبف لجو زع هللا تاتكا

 ةدئفأ لع>اف » لاقو « دوجسلا عكرلاو نيفك اعاو نيقئاطلل قيب اربط نأ لممسإو مهارإإ ىلإ اندهعو »

 ىبأ نبا نع ىورو : لاق مارحإلاب مرحلا نايتإ ىلإ هب اويدن امت ناكف (ىفاةةلالاف ) « مهبلإ ىوهت سانلا نم
 تاوصأ ىلإ ةشحولا اكشف هأطأط ةنجلا نم مدآ ىلاعت هللا طبهأ امل ) لاق هنأ نمحرلا دبع نب ةلْش ىأ نع د1

 لعفاف هتئاف ةكع اتيب ىل نإف هذا نككلو مدا اي كتئيطخ »لاقف (؟ةكئالملاسح عمسأ ال ىلام براي »لاف «ةكئالملا

 (59ةكئالملاهتيقلف :ةزافمامهنيب امو ةيرقمدقل اك عضوم ىطخت» ليقاف-« ىقرع لوح نولعفي اكتناللا تارا 2

 دمحم نع ديبل ىنأ نب ١١ نع ةيعا خرب ان رح 6 ماعىف ل كلتق تيللا اذه انججح دقل' مدآ اي كحل ر » اولاقف مدرلاب

 ماع ىفلأي كلبق انججح دقل مدآ اي ككسن ب_ تلاقف ةكئالملا هتبقلف مدآ جخ : لاق هريغ وأ ىظرقلا بعك نبا

 هءاسإ ىف كفي ناك ةننع نب نافسو ةماس ىنأ نع ىورو « لاق اك -ىلاح هللا ءاشانإ وهو (ىنانتلالاف )

 نع انل كح ملو « ةافح اوشمو هل اماظعإ اوشم مرحلا اوتأ اذإف نوح اوناك نيبنلا نأ يو ( ىف[ علإلاف)

 ةكم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لخدت ملو امارح الإ طق تببلا دحأ ءاج هنأ ةيلاخلا م مآلا الو نيبتلا نم دحأ

 | ١ نآو امارح الإ .مرجلا لخت 2 نأ ءداغ ىف ناك كا نإ انلق اذهف حتفاا برح ىف الإ امارح الإ هانماع

 تفصو ام الإ هولاق مهيسحأ الو ( لاق ) ةرمع وأ جحم اهرحم هنتأي تيبلا ىنأي نأ رذن نف اولاق انئاماع ن. هانعمس

 هللا ءاش نإ « مارحلا دجسملانلخدتل قحلاب ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقل» لاقف مرحلا لوخد هجو رك ذ ىلاعت هللا نأو

 برحلا ىف هللا ةصخر ىلعو نمألا ىفو كسنلل هلو>د هجو ىلع لدف ( لاق ) « نيرصقمو ؟سوءر نيقلحم نينمآ

 نادلبلا عيمج نأ كلذو نادلبلا نم اهريغو ةكم لخدي نم ناب قرفلا ىلع ةلالد هف نأو كسنلا نع هبف هوفغو

 نأ الإ ( نا :غلال ) مارحإب الإ ابلخدي مل امل اباتنم الخد نم ناي كرفت كم نإو:مارخإت لحال اهنالا كر

 هيلع لمحمآم نسحأ تيأرو هسفال بسكلاو اهلهأ عفانمل اهايإ هلخدم نمو نيباطحال صخر نم انباحصأ نم

 تلا نأ ف و ث هدام ىق.ناسللا| قو ؛ انده ىلإ مألا يسن عج تاكا « لفون نبا ةقرو لاق : هلوق )١(

 هسلع# ةثك اهيل :ثيبلا رمل ؟رطناق هك تلاظ ىدل

 0 ة توقاي مجعم ىف اذك « 3 هك حمج ىنب ىلإ بسني دس « حتفلاب - : مدرلا (؟)



 ْ | -1غ.-
 تيقاوملا ف سواط ثيدحو تقاو 1١١ ىذاح اذإ « تقاوملا ةبج ربغ نم ءاج نم لهم نأ ءاطع لاقام كلذ عامجو

 ىلص ىنلا 'نع لاق مث تيقاوملا ىلع ىتأ هنأ كلذو ؛هنود امع ىنغ اهدشأو ار ىلص  ىننلا نع

 اقارع نإ هف انس 0 (ةرمع نا 12 دارأ نمت نيله ريعنه نملع ىأ تا لكلو نرلهأل نه» لسأو هلع هللا

 نإو مناي هتاقيم ناكا ندا نءاح ول اند نإ ةفيلحلا اذ ةتاقتم ناك ةرمع وأ اجح ديرب ةنادملاب 00 افاق و

 هلوق

 تسيل هب نورع تاقم لوأو مهقي رط ةفححلاو مثدالب ن نم نوح ل هد نع ماشلا لهأو)» هلوقو هب نورع

 نه جراخ > مبنم دحاو لك نأل لاو ا ب مهقيرظ ةفيلحلا وذ الو ةنيدملا

 نأ اوفلكي مل مهقيرط تناك اماف :نرقب نورع نميلا دجنلهأ نأ رخآ ىنعم هيفو هب نوري تاقيم لوأ كلذكو هدلب

 كلا ىف وجب الو ( ىناتشلا5 ) مقيذط ىع نم اهم ©20نميلا روغ لهأل مملي تاقيم امنإو ملي اوتأي
 اوعجر ةفيلحلا ىذ نم اوله نأ جحلا اودارأف اوناك نيأأ ةنيدملا لهأ ىلع ناك ول هنأ كلذو ملعأ هللاو تلقام ريغ

 تاقيم لوأو مههي رط ةفلحاا وذ نو كو مثدالب نم نوجرح مهنأل و وه امعإ ةفيلحلا ىذ نم ةنيدملا ل
 لهي

 هللاو تلقام هانعم ٠ نككلو 6 مما نك جحلا ابن 26 اودارأ نإ ةنيدملا نم نميلا لعأ حدو ةقيلحلا ىذ ىف !| ] ندا نم

 نارا نع ( هلوقو تفصوام «اهيلعى أت لكلو» هلوقىق ُتيَدِحْلا َّق لوقعمو هبق لوقعم ثددحلاىف دوحوم وهورعأ

 تاقيملازواجف ةرمع الو اجح ديريال نريلع ىفنأنث ؛ةرمع وأ اجح ديرب مهيلع ىنأنمل تيقاوم نهنأ « ةرمع وأ اجح

 هنم اوأشنأ نيذلا هلهأ تاقيم ن0 3 كلذ ناك هل ودسإ ثيح نم جحلاب لهأ رمتعي وأ جحب نأ هأ ادب -

 1 2 : «ةرمعوأ اًمح دارأنمت» هلوعب لسو هيلع هللا ىلد تال را اذهو «ءةنم اوأشنأ نسح ةرمعلا وأ جحا نودير

 اإ هذبف «ةرمع وأ اجح دارأ نممنرسلع ىنأ تآ لكلو» هلوق ىنعمو ةرمع الو اجح ديريال تاقيملا زواج اذه نأل

 ةلج ىف لخاد وهو هدارأو ةبوصنملا تيقاوملا نود نمت وهو دا رآف ثقاوملا رواجام دعب ةرمعإ وأ جحلا دا رأ

 6 لهلا لع ناد ىأن نع هوني ع ف تالا نوشلغا ناك هورلسو هيلع هللا ىلص ىناا لوقل تبقاوملا

 ع هللاو 00 اذهو ) قفانن 5 اللا عرفلا نم لهأ ا رمع نبانع عمان نع كلام انريخأ » تقاوملا هل اذبف

 لالهإلا هل ادب م اهريغ وأ ةكم نم عرفلا ءاج وأ هنم لهأف عرفلا نم هل ادب مث ةرمع الو اجح درب مل هتاقيع رم هنأ
 أ

 لهأ ضعب نأ ولف «تبقاوملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثيدحلا ىوراوهو ةفلحلا ىد لإ عجر مو اهند لهاف

 7 اك اف 2-2 عال وراك زال كلك اهنم جرخ مث ةرمع الو اجح ديريال ادماع هتجاحل فئئاطلاىنأ ةنيدملا

 نع 0 نبا نع ملاس نب 0 ديعس ان ربخأ عر ١ لو كلذ ةعصوم نم لع عل وأ جحلاب لم نأ هل ادب

 0 ١ نغ ملاسنب ديعس ان ربخأ امرحم الإ هزواحجب الق رصم ل اهأ تاقيع كك 80 م اذإ كاع هنأ هيأ نع سواط

 رمتعي ىح ايفلخم الف ةكم ديري تبقاوملا ىلع ىكملا رم نإف : سواط لاق لاق

 «دوجسلا عكرااو »هلوق لإ « انهأوشانلل ةياثمتيملا انلعح ذإو »لجو زع هللا لاقىلاعت هللا همحر ) قثأ لالاف)

 لاقي دقو « هنم باهذلا كعب هنلإ نودوعي نوبوتو هللإ سانلا بوش عضوملا ةرعلا مالك ىف ةباثملا ) قفاخ االاؤ (

 ع

 ؛ ةرامعلاررحتلو «اهتماهت» ايلصأو خا ذاا نم ةفرحم العلو ء طمن نودب خسنلا ف اذك خلا امهم : هلوق )1(

 كيل



 رع 007 ا
 تاقتملا دعب مارحإ ىف لخد اذإ هنكلو . ىلب : لاق ؟ هريغ لمعو تينلاب فاوطلاب نا ىلإ تاققملا نم امرحم

 ع

 مارحإلا *ىدتس نأ هيلع قيضال هنأ تلق (ىقفا 3 2 الا 0 ثاقنيملا نم امار>إ *ىدتبعإ سلو همارحإ همزل دقف

 0111 1[ نأ نم ةناور ةلارحإب) ملكت دمر الإ تامملا تلي ملف هلهأ نم مرحأ ول هيلع قيضيال 6 تاقملا لبق

 مث تاقملا زو زواج: ىذلا ناك اذكه اذه ناك اذإو « جحلا لمعو فاوطلاب لح نأ ىلإ تاقمملا نم امر نوكت نأ

 لمعيو فوطي نأ ىلإ .امرحم دعب ناك مث امرحم تاقيملا ىلع ىنأ دق ةنأ ىف اذه ىنعم ىف هبلإ عجر مث مرخأ

 نإَف « ىلاغت هللا ءاش نإ ةيدف هيلع 'سجاوت ًالو:هعؤت ال ةدايزلاو عوجرلاب ًارفس هسفن ىلع داز هنأ الإ همارحإل

 هلهأ زواح اذإ هلاحو أ رحإ هلك كلذ روس تلق ؟تاقملا لهأ نم ناكو [ تاقملا نود نم هلهأ ناك نم تيأرفأ# لاق

 ملاس نب ديعسو دلاخ نب لسم انزبخأ ( قفا لالا ) تاقيلا زواج نم هن انرمأام لعفن تاقملا زواج نم لاح

 هاف نانا َدح هباش عتمتسا اس نمو هش نم لهأ ءاش ن ه : سواط نع رانيد نب ورمت لاق لاق جي رج نبانع

 تنقا للا :لاق ء اطع 6 ر> 0 نع 1م نب ديعس و دلاخ نب مس انريخأ «هتاقيم ىَ امرحم الإ هزواجمال ن ع

 انرحأ « دخان كر هواي مارو نم لهأ ءاش نءهو ءاوس ةرمعلاو جحلا ىف

 كل عجريلف ك كلذ ادع وأ هتاقنع نم جحلاب له نأ 1 ًاطخأ نسف :لاق ءاطع نأ جب ح 0 ملاسن 2 ديعسودلاخ 0 0

 الو امد قريماف حد نإ جحلا هنوف نأ ىح وأ هريغ وأ م نم هب ردع رمأ هسحم نأ هللا ةنم لبلف ةتاقمم

 ىذلا تنأرأ ءاطعل لاق هنأ جيرج نبا نع مسد انربخأ « ةاش هريغ وأ جحلا ىف مدلا نم قيرهام ىدأو « عج

 ن٠ جحلاب لهيف مرح'ا نم كلذ عم جرخمأ امد قيزهمف جحاا فزأ دقو ىنأيو هتاقيم نه جحلاب له نأ ءىطخم

 هانرمأ هتاقيم نود نم لهأ نم ذخان اذ و ( قفا خاللاف ) قيروم ىذلا مدلا ةيشخ جرخم ملو . ال : لاق ؟ لحلا

 نإو 3 امد قا 0 نأ ا ءأو عودجرلاب - ا 1 تددلاب فاط اذإف تدبلاب فوطب لأ نيبو هنيبام هتاقم كل عودرلاب
| 

 امد قيرهم نأ هانرمأو هتاميم نود ء قد ل! 0 نأ هرمأن ل ادماع هكرت وأ رذعب هتاقيم نإ م رلا ىلع ردقي مل

 ند جرخال نأ لالهإلا ىف ههزلبام لقاف ة د رف موق 0 ادماع هنكمأ اذإ عجرب نأ كرت ىف ءىسم وهو
 ع

 3 ع - 0 َه - 5
 ةقرفتل وأ ةعمش'اهعونخ تناك نإ ىلإ نحأو مز 22 00 ىدلا هدلب 0 | اهتوم ىدقأ 0 مروح ىدت د ن نا هف

 ضرأآلا نءارهظ ا وهاصقأ نه مرح نأ ىلإ بخأف ايداو ناكنإو ةكم ن. دعب أوه

 ةيرقلا وأ عضوا وأ ىداولا وأ ريظلا مسا هيلع عقي امث لهم نأ كلذ ىف همزليام لقأف

 ذأز وأ انيقي تاقملا ند مرحأ دقن اذه ىنأ اذ ذإ هنإف ءةكم 0 نم دعنأ أ وه ىذا هدلب كاب هاصقأ نم مرح نأ ىلإ بحأو

 ةكصح
 هيف لبق ”اهعضوم لعب نأ ال

 قارهأ وأ عجر مسالا هيلع عقيام زواج نإو : ىلوألا ةيرقلا نم مرحيف تاقن ةيرقلا نأ لع نإو « رضتال ةدايزلاو

 تاذ تاقيم نم مرحب نأ ديو الجر ريبج نب دعس ىأر لاق ىرزجلا مركلا دبع نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ءامد

 ىلوألا قرع تاذ هذه : لاق مث رباقملا هب ىتأو ىداولا هب عطقو توببلا نه هجرخأ ىئح هديب ْدْحَأَف قرع

 الإ او اهات تماولا يداك اذإ جحااب لهأ توقاولا ه>و ريغ نهارب وأ ارع كلس نءو ( قفا لالا )

 امد قارهأ.وأ عجرف اهزواج كك كاك تفاولا زواجا. دعب لهأ هنأ مع نإف ٠ كلذ ءارو نه مرحف طاتحم نأ

 ًارحب كلس ن. : لاق هنأ ءطع نع جيرج نبا نع دلاخ نب ملسم انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انربخأ

 لهأ نم ءادك كلس ن.و ذخأن اذه و ( قفا: لالا ) تبقاوملا ىذاح اذإ مرحأ تيقاوملا ةبج ريغ نم ارب وأ

 كرك ىداو ىلعأو دب ق نرد عفرأ كلذو 0 ةذك ىناب نأ لِ كلذو « نرق ند جحلاب لها ةارسلاو دحب ساما
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 نكي ملو : لاق قرشملا لهأل قيقع' وأ قرع تاذ تقو هنأ انعمت كلذكل اق « ذئنيح قرمملا لهأ نكي ملو قرع تاذ
 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ الإ ىبأي هنكلو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نود دحأ ىلإ هزعي ملو قرشملا لهأل نكلو قارع

 رلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تقوب مل :لاق هببأ نع سواط نا نع جير ,ح نبانع .دلاح نب جسم انربخأ ءهنقو ملسو
 ع

 سواط لاق اك الإ هبسحأ الو ) قفانتل الا 1 قرع تاذ سانأا ا مو قرع كاع

 ل لص ىنلا تنقيب م : كاف هنآ  اعشلا ىبأ نع راند نب ؤرمت نع جيرج نا نع دلاح ني جسم انريخأ ٠ ملعأ هللاو

 )نأ ناس ىلا نع تور نع ةقثلا ان رخأ « قرع تاذ, نرق لانج سائلا .دحناف ايشتا قوتشملا "لعأل سو هلع

 هيبش قرع تاذو « السرم باطخلا نب رمت نع اذهو ( قفا ةلالاف ) قرعلا لهأل قرع تاذ تقو باطخلا نبا

 ولو « مايو نرق ىلع اسايق مهزحب نأ كر را فقرا لهأ اهنم مرحأ نإف ( قفانملالاف م اأو برقلا ىف نري

 هلع هللا ىلص هللا لوسر تقو : 0 واط نب هللا دبع نع نايفس انريخأ « ىلإ بحأ ناك ق قيقعلا ع نم اولهأ

 هللا ىلص هللا لوسر لاق مث « مماي نمي | لهألو انرق دحن لهألو ةفحجلا ماشلا لهألو ةفيلحلا اذ ةئيدملا لهأل سو

 نودنم هلهأ ناك ندو ةرمعلاو 1 دارأ نمت اهلهأ ريغ نم اهلع ىنأ تا لكلو اهلهأل تبقاوملا هذه)) رسو هيلع

 نع هببأ نع سواط نبا نع رمعم نع ةقثلا انريخأ . « ةكم لهأ ىلع كلذ ىلا ىتح ءىشني ثيح نم لبلف تاقيملا

 ديعس انربخأ « تبقاوملا ىف نايفس ثيدح ىنعملثم تيقاوملا ىف ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع امنع هللا عر سانعان
 هياع هللا ىلص هللا لوسر تقؤ : لاق هنأ سابع نبا: نعءسواط نع ءاطع نع ثيل نع نعم نب مساقلا نع ماس نبا

 ثيح نف كلذ نود ناك نمو انرق دحن لعألو ملل. نميلا لهألو ةفحجلا ماشلا لغألو ةفيلحلا اذأةنيدملا لهأل سو

 عتمتسيل لاق تيقاوملا تقو اللا, سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ءاطع نع جيرج نبا نع دلاخ نإ م 10 را

 اذكاوغلب اذإ : لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ كغابي مف :تلق , تيقاوملل اذكو انك نانا نع ةلاقو هله" ل١
 ؟ 210 لاف اولهأأ“ ذك

 تيقاوملا عب , رقت بأب

 لو » لاق : لاق سواط نع رانيد نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انريخأ
 تالا رواكل الو ءاش نرآ رواحن ام دع. نمو هلهأ نم له لجرلا ( سابع نيا از انأ الإ لئاقلا ورمع م
 نم درب سابع نبا ىأر ان ءاكعشلا ىنأ نع رانبد 0 رع نع ةنيلع ند نايفس نا » امرحم الإ

 هتاقيم نود نم ةرمع ١ وأ جحلاب لحرلا لهأ اذإو 2 0 اذهمو ) قنا ةلالا) ءر ريغ تاقملا زواح

 دق امارحإ هتمزلأ دقو عود لاب 4 ا كمكف لئاق لاق نإ « كلذ هعوحر ىف مر َح ويف هتاقيم ىل ا 0 ص

 1 نك آو وه. كلف ؟اسابق وأ هريغ نم اربخ مآ شاع نبال اعانتا كلذ تلقأ ؟ هتاقم نود نم .هأنتا
 00 فاو لإ تنارأ < تلق © اهانعم ىف وه. ىلا ةكسلا ك ذاق : لاك نإف « ةنسلا ىعم'ىتا ةنأ هنفق' سابع نبال
 تاقيلا نم امرحع نوكي نأ ًارومأم 'املديرملا سيلأ ء ةرمع وأ اجح دارأ نا تبقاوملا'يسو هيلع هللا ىلع هللا
 نوكي نأ تاقيملا غولب لف هل[ وداعا رفأ ::تلق ١ لإ . الأق ؟ هعد لمحلاو.فاوطلاو 31 نايك الإ لغ ذ
 كلف .٠ معن :لاق ؟امارح هضعب و الالاح هرفؤس صعب نك د هل 00 3 نأ 5 «تلق 5 ىلب : لاق 0 مرح ربغ

 نوكأ نم هن رمأ اب ىأءامأ ءهتم مرخآت :تاقملا ىلإ عجر'مث مرح ملوأ مرحأف تاقملا زواج اذإ ناسا
٠, 

1 

 ب
 / و
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 نيترعوا نيتحح لها نميف فالخلا| باب

 ىف 202 اذإف هاتمزل نيتححم لهأ نم : امهدحألاقف « ساناا نم نالجر انفلاخو :هللا همر دا( -ةلالاف)

 مد ن 6 رلا ىف هلعو : ءاللاق امهيسحأو لالهالا أدتبانيح رخالل ضفار وه :رخآلا لاقو « رح ا فضفار وف امهامع

 هيلع سيلف اههدحأ ماصق راموب مايص عمجأ نم 3 اللاق مق اعم امهنع ل 5 دق ( قفا 3 االاو 1 ءاضقلا هدعو

 نيتالص ىوني ريكف تاولص هنتاف نم اذكهو « للا م جورخلا دعب الإ رخآلا ىف لخدي نأ زوحب ال هنأل رخآلا

 ( لاق ) ىلوألا نم جورحلا دعب كد رخألا ىف لخدي ال هنا ٠ اعم ناتالص همزلب مو « ةدحاو ةالص الإ نكي ل

 0 يف ةالصلاو موصلا ىف اذكه اذه نك اذإف , مالسب امهترب لصف ام اعوطت نيتالص ىون ول كلك
 رجا

 نأ هبشأ ةقرع تتاف اذإ ةرمع ريصب جحلا نأ اعز نإ «جحلا ىف املوق اعدب نأ امهمزلي هنأ عم ؟جحلا ىف اذكهامهدنع

 اذه و (قفاتشلالاؤ ) ءالوقي ملوأ امهدحأ ىضقيالاق ةرمعو جح وهالوقينأ امزال نيتجحب مارحإلا ناك اذإ امهمزلي

 نأ لصألا نآلجحلاب أدب اذإ جحا ىلع ةرمعلا لخدبالوةرمعلا ىلع جحلا لخدب ةرمعو جحم الإ نيله نيب نرقيال انلق

 هفلاحمال ربخلا هيف ءاجامىلع الإ امهنيب عمجم ملو ؛ امهنيب عمجايف ريخللوس لاحف امهنيب عمج اماف , نيلمع نيب عمج ال

 . هيلع سيق الو

 تيقاوملا ىف

 هللا لوسر نأ هبأ نع ر ع نب هللا دبع نب حلاس نع ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس انريخأ ) قفان لالا 0

 « نرق نم دحن لهأ لهو ةفحلللا نم ماشلا لهأ لهبو ةفلخلا ىذ نم ةنبدملا لهأ له :» لاق لسو ةلغ هللا ]5
| 

 نع سنأ نب كلام انربخأ « لما نم نحلا ل اهأ لهو 0 لاق سو هيلع هللا لص ثا كوسر نأ نردعد و :رمع نبا لاق

 دحن لهأو ةفحملا نه ماشا لهأو ةفلحلا ىذ ن. اوله نأ ةنيدملا لهأ رمأ لاق هنأ رمعنبا نع رانيد نب هللا دبع

 ىلص هللا لوسر نأ تريخأو سو هيلع هللا ىل اد هللا لور نم نوعتسف ثالثلا ءالؤه امأ :رمع نبا لاق ٠ نرق نم

 لحر ماق : لاق رمعنبا نع عفان ن 0 نبا نع جسم انربخأ )» ملم نم ن نما لهأ لهعو» : لاقوسو هيلع هللا

 ِِع

 لع لهو ةفلخلا ىذئم ةنيدملا لهأ لهم » لاق ؟لهن نأ انرمأت نا نم هللا ل وسراي :لاقف دحسملا ىف ةنيدلا لهأ نم

 نمل ١١ لهأ ل 0لاقرسو هيلع هللا 01 ١! نأ نومعزيو :عفان ىل لاق «نرق ن م دحن لهأ لهمو ةفحملا نم ماشلا

 نب راج عمس 0 ريب زلا وبأ ىنريخأ . لاق جب 0 نع ملاس نب ديعسو دلاح نب جسم انربخأو ( لاق ) « لمي نم

 نه ةئيدملا لع لع » كلوقي جسو هلع هلا ىلد ىلا هرب انآ: ىلا مخ « تعمس لاقف لملا نعل هللا دبع

 نرق نم 02 له لهو قرع تاذ نم قارعاا لهأ لهمو» برخملا لهأو ةفحملا نه رخآلا قيرطلاو «ةفيلخلا ىذ

 نوكي نأ زوم دقو ءدسو هيلع هللا ىلص ىناا هللا دبع نب رباج مس ملو ( ىفا:.غ لالا ) «مماي نم نميلالهأ لهو
 زو# و ءقرع تاذ قرشملالهأل ٌتقو نأ السرو باطخلانب رمع نع ىو : نير يس هلل لاق « باطخلا نب رمع عمت

 جيرج نبا انربخأ : لاق ملاسنب ديعس انربخأ ءيسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ن.باطخلا نبرمعريغ عمتنوكي نأ

 لهألو ةفحجلا برغملا لهألو ةفلخلا اذ ةنيدلا لهألا تقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ءاطع ىنربخأ لاق

 انربحأ . مماي نميلا لهألو « لزانملا نرق مثريغو نميلا لهأنم ادحن كلس نمو انرق دح لهالو قرع اذ قرشملا

 )١( هححصم هتك . رهاظ وه اك امهدحأ لمع ىف ىأ « امبلمع ىف .

 (؟حدرم)
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 حلصيال ىذلا جحلاب اهساق فيكف ةنسلا لك ىف حلصت ةرمعاا نإ : هلوق ناك نإ هلوق لصأو سانلا ماوعو منع هللا

 ىأ ىف رمتعي مل كيت [ك تقو ىأ 5 لاق نإف ؟ روهشاا نم ةرمعلل تقو تقو ىأو ؟ ةنسلا نم موب ىف الإ

 نقاب لك ل ران اراب ءاع تر

 نين رمع وا نيتححن لها نم باب

 وهف جحلا لكي نأ لبق رخآ اجح هيلع لخدأ مث جحوأ اعم نيتجح لهأ نم : ىلاعت هللا همحر (قفائشنالاف )

 فاوطدلع قسال ل حلا ع 01 (لاق) هربع الو ءاضق الو ةيدق نم ىاثلا ف هيلع ءىش الا دحاو حب ليم

 هلاك ىلع ل تان جحلا ىف هيلع ناك لق © اذه كلف تكف .لئاق لاق نإف © ىنع علقم الو ىمر الو قالح الو

 ّ 5 ١ 000 8 بج 5 7
 هلاك هلك نم رحتلا دعب و ضعب لود ةصعب نئم ردنلا مون نم الالح همم 0 نا هلاك نوكو امارح ةيف لحدف

 الإ امهدحأ مارحإ نم جرخم ال هل انلق ولو ءجحب مرحوهولالحإلاب ءاردأ هادا لك ١ :انلقو نيمحلا ءانم راأ واف

 قالحلا لبق ؟بحاا لمع نم هيلع قبب امو لاق نإف ضعب نود جحاالمع ضعبب تئا هل انلق هلاك رخآلا نم كجورخم

 دحأل لمعت الو ةكم ىف وأ كدلب ىف مقأ هل لاقي نأ زاج اذه زاج ولو هدعب ىذلل اراظننا جحلا لكلا نأ ءانارمأت

 امهدحأللمعي لب انلقولو رخآلا لطبو دحاو جحب لمع اإ نوكيف «نراقلللاقي اك امهنم رخآلل لمعت ىتح كيجح

 0 اهدا هلع حب فكيف رخآلا!لمع لك اب امجدحأ لمع لك مل وهف : انلق رخآلاب امرحم قسو

 هريغ ىف لخد. ل لوألا نم جرم نأ هل زاج اذإ رخآلا ءادأ همزلي مف لبق ءامهدحأنم لحم لب تلق نإف ؟رخآلا ىف

 ' نولو#ي افالتخا مهنم عن مل هنع انظفح نمت دكا تاطخلا 0 ةمعناك اذ ) قناةثلالاف ) هذ لود ديدجت الإ

 جحلا هتفي مل ىذلا ىف ادبأ زحل هل تئافلا جحا ىذق مث قلحو ىعسو فاطو اهارح مي مل ةفرع هتاف مث جحم لهأ اذإ

 لاق هنأ ءاطع نع هحو ند ىور دقو ملعأ هللا و نتجحلا ىدحإ طوقس الإ 2 22 اذإو جحب جحلا دعب امأرح يقي لأ

 ثآ !|" افاوظلا ةرمعا لاكو اذكهنيترمعلا فلوقلاو (لاق) نسحلا ىبأ نب نسحا!هعباتو جحم لبم وهف نيتجحم لهأ اذإ

 له نأ زو ال هن ىلع اعم نالدب ىضقيو قالحو ىعسو فاوطب لح نأ جحلا هتاف نم مث رمأو قالحااو ةورملاو افصلابو

 ١ فاوطلاب هما رحإ ند ع راب هورد ًاممار ,أ الو لياق ىلإ اما رح مهين نأ ردعب دق جحا هتاف نم نأل جحلا ربشأ ربغفف جحلاب

 ةرمع لمعي هحد> ند ع اذإ هنأ ىلع لدبو جحلا رب ع ريغ ىف ج امر 0 2 نأ هل زوج ال هنأل (10امارح 0 ال

 : جملا تسلل ل زاح ولو جحلاب لالهالا هيف روج تقوفف ادح هأدتا دقو ةرمك نر ل ةرمهع راص هحح نأ سلف

 0 لاق نمل زحجب و ةرمعو 0 ادتس نأ حلصي هنأآل ةرمعو 6 اليم نيج لهأف ًادتا نم 00 نأ زاح هرمع

 هلع لخدأمث 0 لع 1 « ةرمعو 6 لبم وبف ناتحح لهأف ًادتا اذإ هنأ نم تفصوام الإ ةهريع ةحح ريع

 ' له دأف ًادتبا ول 5« 6 عم ةرمح - الو جحول اع ادح الحدم 0 كا لاح لك ىف نيبف احح هب هلالهإ دعب

 نيت رمعب لهأأ ن٠ نوكيف اجح ةرمعاا فرصت نأ زاج ةرمع جحلا فرصي نأ زاج ولو « هيلع لخدت ١ جح ىلعةرمك

 نأ نم لوألا لوقلاريغ اذه نم ءىش زوحب الو ءهل زوحم ىذلاىلإ همارحإ انفرصو ءةرمعو جم الهم جحلا رهش ا

 . كلذ ريغ هيلع ءىش الو ةرمعب لبم وهف نيت رمعب لهأ ٠ نمو جب ليم وبف نيتجحب لهأ نم

 رصح ىلع عملا نآل )» خلا هنأآل الإ 0( مالكلا هحوو ؛« اطقةس انه لعلو 8 خسنلا 6 اك زوح ال هنأل : هلوق )01(

 1 6 هه هتك رظناف « ىننلا



 راكدل لسانا

0 ١ 
 00 م احر راخ وأ هجح مارحإ نم ةيقب ىف رهو رمتعا نإف « فطي مل وأ ةرايز رال فاط ىنمي ةماقالاو ىمرأا

 ف اه لهع نأ هل نك تقو ىف ةرمعلاب لهأ هنأل هيلع ةيدف الو هل ةرمع الف هحح لمع نم لمع ىلع مقم وهو

 6 نم ةماعلا نوق اذهو « ارارم ةنسلا ىف لجرلا رمتعي نأب سأب الف اهلك ةنسلا ىف ةرمعااو ( ىقفا:ةلالاف )

 لك ىف حلصت ةرمعاا تناك اذإو  ةدحاو ةرم الإ ةنساا ىف ةرمعلا هرك نييزاجحاا نم الئاق نأ ريغ « نادلبلا لهأو

 ساقت نأ زوحم الف لباق ىلإ تاف جحلا هيف كردي مل نإ هنيعب رهش نم موي ىف الإ حلصيال ىذلا جحلا هبشت الف ربش ١
 رمأىف لخذنمو ىده هعم نكي مل مل نمت ةشئاع هل لبق ؟تفصوام ىلع لدام:لئاقت لاق نإف 0 هفلاخخ ىهو هلع

 هلع هللا لصهللا لوسر اهرمأف ثمطلل فاوطلا ىلع ردقت ملف تكرعف ةرمع همارحإ نوكي نأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 تناكف ةححلا ىذ ىف اهرمعأت اهرجع نأ هلا مث ةجحاا ىذ ىف اهترمع تناكو ةنراق 6-1 جحلاب لمت نأ مسو

 ةسلا 5 ةركشال نأ عد رهشىف نبت رمعب سو هيلع هللا ىنلا رع 5 كك كك رهش ىف ناتر روع هذه
 ىلص

 00©6ناكف ةكعب كلام نب سنأ عم انكلاق كلام نب نأ دلو :ضس نع'نيسح ىأ نبا.نع ةنيع نأ ارح ك0

 لاق هنع هللا ىكر لااط ىنأ ن نب ىلع نع دهاحجم نع حج ىبأ نبا نع ةنيبع نءا ان ريخأ رمتعاف جإ رح > هسأر عمح اذإ

 ىذ نم ةرم « نيترم ةنس ىف ترمتعا ةشئاع نأ بيسملانب| نع ديعس نب ىحم نع نايفس انربخأ 3 ٠

 ىنلا جد نينمؤملا مأ ةشئاع نأ دمحم نب مساقلا نع راس نب ةقدص نع نايفس انريخأ . ةفحملا نم ةرهو ةفيلحلا

 نينمؤملا مأ هللا ناحبس لاقف ؟ دحأ اهلع كلذ باع له تلقف : ةقدص لاق نيترم ةنس ىف ترمتعا سو هيلع هللا ىلص

 ريبزلا نبا دبع ىف اماوعأ رمع نب هللا دبعرمتعا لاق عفان نع ةبقع نب ىسوم نع ضايع نب سنأ انربخأ «تبيحتساف

 لاق "94 ريه لك ىف ةرمعلا نع ءاطغ لكس لآق ملعلا بيبح نع ديجملا دبع نب باهولا دبع انريخأءماع لك ىف ناترم

 رمتعا هنأ ىفو ةجحلاىذ ىف اهريغووسو هيلع هللا ىلح 2 1 ةشاعا رك ل تصر امفو ( قفا لالا ) مع

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا 1 نيترم رهش ىف تزاج اذإو هريغو جحلا نامز ىف نود ءردخلا نأ ناك جحلا روشأ ب

 امرحم نوكي نأ الإ هبحاص هدارأ نيحو ءرهش كف تحاصو ةدحاو ةرم الإ ةنساا ىف نوكي ال ىدلا جحلا ىنعم تلياز

 هل ناك ةرمعب لجر لهأ اذإو ( قفا:_ةلالاث ) هلكي نأ لبق هيلع هريغب اءارحإ لخدي الف ةرمع وأ جح نه اهريغب |

 :مل لعف ولو جحلا هلعلخدينأ هل سيلف هيف لخد اذإف تيبلاب فاوطلا ىف لخدي ملام ةرمعلا ىلع جحلا لخد. نأ

 نكي مل جمب هلالهإ ناك ولو ةرمعلا لمع ىلع هيف جحا لاخدإ هل سيل تقو ىف هترمع ن٠ جورخلا ىف لمعي هنأل جح

 نءو اهلك ةنسلا ىف رمتعا جم مل نمو ( لاق ) ةيدف هيلع الو ةرمعإ الهم نكي مل لعف ولو ةرمعلا هيلع لخدي نأ هل

 لوألا رفناا رفن نإواهرخآ ىلإ ماقأنإ قيرمثتلا مايأ رخآ وهو جحلا لمع لبكي ىتح جحلا ىلع ةرمعلا لخدي ملجحا

 لوألا رفنلاءوي ىف ةرمعلاب لهأ ولو ىلإ بحأ ناك هرخأ ولو لمع جحلل هيلع قبب مل هنأل ةرمعاا هتمزل ذئموي رمتعاف إ

 ( لاق ) هنم جورخلاو هلاثكب الإ هنم جرم الف جح/ا لمع نم لمع ىلع فوكعم هنأل الطاب هلالهإ ناك رفتي لوا

 رمعأ دقف ٍدسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس فالخ اذهو « ةرم الإ ةنساا ىف رمتع.ال لاقف انييزاجح ضعب انفلاخو'

 نضر نسل رمع ناو بلاط ىنأ نب ىلعو اهسفن 6 لع فالخو نيت رم ةدحاو ةنس نم دحاو روش فق ةشئاع

 0 لا

 ناك امنإو 6 ىلع ىلإ ة 5 رمعلا رن ناك هنأ ىنعااو 606 رعش تابنب قلحلا كعب دوسأ ىأ 5 همر مك اذا )١(!

 . هححصم ل ةبابلا َّق اك ةححلا ىذ ق رمتعيو تامملا نإ جر

 ) خلا زوخأ روش لك ىف ةردعلا نع ءاطع ل 00 مالكلا نسصللا خساناا ى اطقس انه لعل 5
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 ادلع نكي ملف , مارحإب ةكم تلخد تناك دقو « اريح ةلفان انك تناكتيف ؛ اهراععإب رمأف للسو هلع هللا ىلص ىنلا

 هللا دبع نب زيزعلا دبع نع محازم نع ةيمأ نب ليعمسإ نع ةئيبع نب نايفس انربخأ ٠ تاقملا ىلإ عوجر
 حبصأو رمتعاف الي ةنارعملا نم ع ماسو ةيلع هللا ىلص ىتلا نأ شرح وأ ىعكلا شرح 09 ء.ع هلل [ح نبا

 . شرح وه 6 نبا لاقو 3 دانسإلا اذه ثيدحلا اده 6 نبا نع ماس انريخأ 0 تان

 أ ءاطع نع 0 نبا نع ملم انريخأ 2 شرح وش دي د هدلو نال 66 نبا باصاو ) ىف 0 الان )

 نافس (انربخأ ) « كير و كيس كنك ةقرلاو افصاا نسدو تلا كفاوط» ةشئاعل لاق ملسو هلع هللأ ىلد ىتلا
2 3 5 5-0 55 2 ( 2 

 ةشلاع نع ءاطع نع نايفس لاق اعرو « هلثم ممسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةشئاع ن ع 0 نبا نع ْ

 ترمتعا مث * ةحللا ىذىف ةنر ءاق تناك ةشئاعف ( قنا *لللاو ) ةشئاعل لاق لسو هلع هللا ىلص ىنن لاق.اععرو

 رمتعا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو « رهش ىف ناترمع امل تناكف جحل | دعب اهرامعإب 0 كا

 برحلل مارحإ ريغب حتفلا ماع ةكم لخد نإو ناكف « ةنارعجلا ةرمعب اعوطتم ناكف ةيضقلا ةرمع ةنارعجلا لبق

 مرخلا نم اجراخ ءاش  ثيح نم ةرمعلاب عوطتي عوطتملاو , عوطت .اهنكلو ءاضق ةنارعملا نم.هترمع ,تسيلف ٠

 هذه زج ملو ىدهلاو لباق جح هب هلع ناكو ةرمع لمعي هجح نم جرح هتافف جحمب لحر لها ولو ( قنانثلالا ( ١

 نام نم ةنع ىزحتم هرم لدتا هنأال « ةرمعلا لمعب جل | نه جرخ اهعإ هنأل هلع ةبحاو ةرهت الو ةجح نم هنع /

 2 هيلع ةمحاو

 ةرمعلا هيف زوج ىذلا تقولا باب

 ن. اهريغو ىنم مايأو ةفرع موي اهلك ةنسلا ىف ةردعب لجرلا له نأ زوحم :ىلاعت هللا همحر ( ىفاذثلالاف )

 وأ ةرمع نود محب هلالهإ نوكي نأ هل تببحأ جحلا كاردإب عمط نإو جحلا كاردإب عمطي ملو اجاح نكي مل اذإ ةنساا

 (9هسفن ىلع اهب>وأ ناك نإ ةرمعو مالسإلا ةرمع هنع تأزجأو ةرمعاا تزاج رمتعاو لعفي مل نإو ةرمع عم جح

 مايأ ىف ةرمعلا نوكت نأ زوحب فيكو لئاق لاق نإف ( قفا: هلال ) هريغ نع رمتعا وأ رربت هبجوأ وأ رذن نم

 ةرمتعم ةحاح ىنمو ةفرع تفاوف ةرمعلا ىلع جحلا تلخدأف ةشئاع سو هلع هللا ىص كلا 0 ردم لق جحلا

 | اةلردلا هور ىف ىراصتألا برأ انأو دوسألا نب راه هنع هللا ىضر باطخلا نب زمع رمأ دقو ةمدقتم امل ةرمعااو

 نأ اهالوأ ةمرح مايألا ماظعأ نإف جحلا هتاف نإ ةرمع لمع اذهف لو قلحبو ىعسيو فوطي نأ جحم الهم ناكو

 ' اجاح نوكي نأ الإ ىنم ىلايل الو ةفرع موي رمتعي نأ دحأ ىبني نأل هو الو ( قفا: ااا ) ىلاعت هلل اف كسني
 ش نم جحلا لمع نم لمع ىلع ىنع فوكح هنآل , هلك جحلا لمع لك ى قح رمتعي الو جحا ىلع ةرمعاا لحد الف

 00 ا ل

 )١( نإ مف باصأ ىذلا امونيعضوملا نيب قرفلاام رظناو « خسنلا ىف د ع وأ ىعكلا شرح :هلوق |

 أ 1 يل ماقملاررحف ط طبضاا ىف كش نود ةمدعأ | لبق نيتلمع شرح هنأ ةصالخلاو دنساا ىف ىنلاو

 1 ةرابعلاف لاح لك ىلع و ( راس هبحوأ وأ 0( اهضعب ق هو خسنلا اك رربت هيحوأ وأ ران 50 هلوق (؟)

 ” ةدحصم هتك ررحو « رظناف « فير ند والخال

 1 1 خلا الهم امهم لك ناكو » هانعم لءلو , هدعب امفو هف دارفالاب خسنلا ىف 05 اليم ناكو : هلوق ا
. : 
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 ةكرليالا نأ ةبشافا ةالطلا نم ةلفاتو ةيوتكم ىف كلذ سلو امال اني لست نإ لقا هلك 5 ١

 2 ريغ لاحم اعوطت الإ نوكي الام مكح نأل ؛ لاح لكب اعوطت ةرمعاا لصأ ناك اذإ ىده نارقلا وأ عتمتلاب

 «ةمايقلا موي ىلإ جحلا ىف ةرمعلا تلخد» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ( قا: ل/)(ك ) لاحيف اضرف نوكي ام

 «كتجح ىف العاف تنك ١م كترمع ىف لعفا » باثلاو بيطلا نع هلئاسل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 هيلع هللا ىلص ىنلا هبتك ىذلا باتكلا ىف نأ ركب ىلأ نب هللا دبع نع حيرج نبا نع دلاخ نب ملسم ( انربخأ )

 فاتك نع ركب ىأا ني اللا ذيع ند 1 جيرج نبا لاق « رغصألا جحلا ىه ةرمعلا نأ مزح نب ورمعل ملسو

 كا ةلع هنا لص هلا وشر باعك هنأ ن نأ كشب ىفأ هل: تلقاالإ اتبعت نر يررعسل سو هر ض ل
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 اهبأ نع جحلا ىضقت نأ ةأرها هسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ دقف : لئاق لاق نإف ( قئانثلالاف ) ال : لاقث ؟ مسو

 طفح و ضعب نود ةضعب ظفحف ثيدحلا ىف ع 00 دق ا نإ هل كيف“ هنع ةر معلا ىضقت نأ هنع ظفحم ملو

 ةرمعاا لسسف هنع ىضق اذإ جحلا نأ ملعب 3 اضإ 0 قغتساو ُهنَع 0 اع بيجو ؛ ضعب نود هضعب ىدؤيف هاك

 « ةليللاو مويلاف تاولص سمح لاقف مالسإلا نع لئكس هنأ ةحلط هنع ىور لبق ؟ تلقام هبشي امو لئاق لاق نإف هليئس

 ؟ اذه هجو ام :لئاق لاق نإف . لعأ هللاو ءاذه هيشيام اذه ريغو مالسإلا نم ةرمع الوااجح ركذي ملو مايصلا رك ذو

 لئاسلا ٍلعب ىنتكي وأ ضعب نود هضعب ظفحم وأ ضعب نود هضعب ىدؤيف ربخلا ىف نوكي نأ نم تفصو ام : هل لبق

 أ جحلاب مرحلا ىهنتن انأ الإ اهلك ةنسلا نم رهش لك ىف ةرمعااو « جحلا ىف تاقيملاك امل تاقيماف ةرمعلا درفأ

 مارحإلا لمع عيمج نه غرفي ىت> مارحإلا ىلإ هنم جرخمالو جلا لمع ىلع فوكعم هنأل,قيرفتلا اأو

 لعفي ل نإو اهجو ناك قيرشتلا مايأ ئضغ ق> ةرمعلا قوتف لجر جح مل ولو ( قنا الاف ) هدرفأ ىذلا

 ةرمعلا 6 6 ا كرش 0 نأه زحجو ( قفا *لالاف ) هريغ مارحإل هربغ نو دب هعمل مارحإ ريغ ف هنال 3 هل زاحف

 رسيكسأ ئ شلال لإ ةرمعلاب عتم ن م (( لحو 2 هلأ كرف ل اع اسايق امد قيرهمو هيلع ةيحاولا ةرمعلا 0 4 زحو

 ا ل ةلأس» ىف كلذ ىد و الو دعب لئاشلا ملغي مث ةلأسملا نع باودلا تكل نإ

 جحلا تاقيم هنع طقسف اج> اهب لصوف ةرمع لخدأ امإ عتمتملا « عتمتملا نم الاح فخأ نراقلاف « ىدحملا ن

 ةرمعلا نه لالحإلاب عتع نأ عتمتملا دازو « نراقلا املخدأ دقو جملا مايأ ىف ةرمعلا لخدأو اذه نع طمس دقو
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 ةرمعلا ىزحنو ( لاق 1 ىدهلا نم هيلع ىحب مف نراملا لاح نم 0 ع عتمتملا نود الو جحا مارحإ ىلإ

 ” اشلا] جحلا * ىشن ىح 0 ماقأ 3 جملا ل زمتعا اذإو (لاق ( هيلع ةيحاولا 0 ةرمعلا ليقف جحلاو جحلا لِ

 طمسو ءاش نبأ نم لهأ مث مرحلا نم جرخ جحلا دعب ةرمعلا داراف جحلا درفأ نإو ( لاق ) تاقياا نمال ةكم نه

 طقس 5 لحلا نود امل تاعيم الو 3 اهتاهيم ل عضاوملا برقأ فر هع مر>اف 05 تاقملا 1 جحلاب همارحإب هاع

 ةلع هللا لص ىلا نآل ةنازدللا نم رمح نأ ىلإ حلأو ردالا ف اه ل 115 ةرا جحاا تاقيم

 ىئهو اهنم رمتعت لأ ةشئاع دا و هيلع هللا ىلص ىنلا نأل معتتلا حم رمتعا كلذ ها نإف 0 اند رهتعا لسو

 لخدملا دارأو اهب ىلص ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل ةيبيدحاا نم رمتعا كلذ هأطخأ نإف « ثيبلا ىلإ لحلا ترثأ

 ىريخأ لوقي ققثلا نسوأ نب: ورمع تع لوقي رانيد نب ورع عمس هنأ ةنيبع نبا انريخأ ءابنم هترمعل

 ةشئاعو (قفاشر *لالاف ١ مهعنتأ | ند اهرمعف ةشئاع فدر , ' نأ هرمأ هيلع لل ىلص ىنلا نأ رك 1 ع نةهزلا كيع

 كلذ تلأسف , جحب ةنورقم ربغ ةرمع فرصنت نأ تدحأو « اهيلع ناو ةريملاو سلا 6
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 اهدحاب ىناي نا هنع ىزخ ءادتالا ىلع امهم دحاو كرب هل 1 ٍظ 6 هيلع امحو نيلمت 5 و ) قفاحخلالا 1

 جحش 0 ةحح هيلع قبو مالسالا ةحدح صف ناك نإف » مالسالا ةحدح هيلعو لجرلا هرذنب جحلا ىف اذه لوعتف

 ةيوتكملا ةجحلا نه عوطتلا أزجأ اذإو « بجاو جح هيلعو جحم عوطتي الو رذنلا ةجح ىهف اعوطتم

 قرفال رذن نم بجاو هيلعو عاوطت اذإ كلذكف « ضرفلا نم هياع بجاولا وه هب عوطتام لعجم انأل

 . كلذ نيب

 ل ا
 سانلا فلتخاف « هلل ةرمعااو جحلا اومتأو » : ىلاعتو كرابت هللا لاق : ىلاعت هللا هحر (ىفاةعاالاف )

 هناك نع هريخأا ىروتلا /نافس نأ جتحاو ملاس نب ديعس هلاقو عوطت ةرمعلا : نييقرملا ضعب لاقق ةرمعلا ىف

 تبثأ هل ثاقف « عوطت ةرمعلاو داهج جحاا » لاقإسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىننحلا حلاص ىبأ نع قحسإ نبا

 هللا نأ عوطت اهمأ ىف انتجح نإف ةجحلا هب تبثت ل نإو وهو عطقنم وه لاقف ؟ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اذه لثم

 باجي هبف نيب ىذلا عضوملا ىف ركذي ملو « اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو » لوقي لجو زع

 05 1 2 هلا لوف لمح دق هلا تلف: تما نع ةرمنعلا ءاضقي .رمأ نيئلسلللا ننم ادحأ معن مل انأو ةرمعلا باح جحلا

 ةريثك عضاوم ىف هتوبث تبثي دحاو عضوم ىف ناك اذإ هضرفو اعم اهضرف نوكي نأ « هلل ةرمعلاو جحلا اوعأو )

 اهركذف « اتوقوم اباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ » لاق مث « ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأ » ىلاعت هلوقك

 ادحأ معنال كلوق ىف ةجح كل سيلو تبثت نأ ةاكزلا كلذ عنعي ملف اهتود ىرخأ ةرم ةالصلا درفأو ةالصلا عم ةرم

 أ هنع تبث ادحأ فلسلا نم يعن الو لوقي نأب ةرمعلا بجوأ نمل ابلثم كيلع الإ تيم نع ةرمعلا ءاضقب رمأ

 | ةرمعلا بجوأ نم لوق ناك ةجح كل معن ال ناك نإف ٠ تلق اك عوطت ىه الو تيم نع ةرمع ىغقتال لاق هنأ

 اذه بهذ نمو ( لاق ) كيلع ةجح تيم نع .ىضقتال نأو عوطت ىه لاق هنأ هنع تبث فلسلا نم ادحأ معن ال

 . ملعنال ةنس ةرمعلا : انباحعأ ضعب لاقو « امهفمتلخد اذإ « هلل ةرمعااو جحلا اومتأو » ةبآلا لواك نأ هنشأ تهمل

 ؟ سابع نبا نأو«ماجبإ لمتحت ةبآلا نأ ديري ناك نإ اهباحنإ لمت لوق اذهو ( لاق ) ابكرت ىف صخرأ ادحأ

 ' رهاظب هبشأ وه ىذلاو ( ىف: هلال ) اهباحإ ال اهدك أت لمتخو ةمألا نم هريغ هفلاخ لو اهباجيإ ىلإ بهذ

 جحلا عم اهنرق لجو زع هللا نإف « ةبجاو ةرمعلا نوكت نأ قيفوتلا هللا لأسأو ىدنع معلا لهأب ىلوأو نآرقلا

 : | ارمتعا مسو هيلع ا ىلص هللا لوسر نأو « ىدحلا نم رسيتسا اف مترصحأ نإف هلل ةرمعلاو جحلا اوءأو » لاقف

 | جحلا ىفو , تاقيمو قالحو فاوطب اهنم جورخلاو اهمارحإ نس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأو جحم نأ لبق

 ٍ ا "سابع نبا لوق كلذ عمو « رهاظ نود نطاب هنأ ىلع ةلالد نكي مل اذإ ىلوأ نآرقلا رهاظف « ةرمعا| ىلع لثع ةدايز

 0000 00[ لد ىسفنا ىذتلاو < لاق هنأ سابع نا نع سواط نع راتد نب ورع نع ةنيغ نأ انرخأ © هرغو

 "نم سبل : لاق هنأ ءاطع نع حبيرج نبا نع دلاخ نب سم انربخأ « « هلل ةرمعااو جحلا اومتأو » هللا باتك ىف

 زا | مهنم رثك الا لوق وهو انيبكم نم هريغ هلاقو (قفايث_ةلالا ) ناتبجاو ةرهعو ةجح هبلعو الإ دحأ ىلاعت هللا قلخ

 000 دنا لوز سو ( دل نم رستسا اه جحا ىلإ ةرمعلاب عتمم نفر» ىلاعتو كرابت هللا لاق ( قنان ةلالا )

 ”001] لرش نأ دحأل نوكي ال نأ هبشأ اعوط# ةرمعاا لضأ ناك ولو انذه جحلا عم ةرمعلا نارق ىف سو هيلع

 ٍإ ْ عبرأ ف الدش و هال لوخدلا ل اهدحأ نم جرح قح اضرق ةلفان ىف ل> ديال كس نأل جحلا عم



 مرماو ن ا أ ل 3 ىلعو هلع نا ال: ا و تنك

 نيماسملا ملعأ ماكو لت هتسضأأ أ ريغ « هين ىلع ىل

 مالسالا 1 ايذم كلارتقللا ف ٌى هف طرغام ةداعإب رمؤي 9 مون ند ضئار فلا كتم سأ 08 اك نأ هبف اوفلتحا

 ناك مالسإلا دعب: الإ هل بتكي المع الماع نوكي الو لامعألا فئأتسي امنإ ناك املف « ماقتسا مث ملسأ اذإ هلبقام مده

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اذإو « غلابلا دبعلل بنكي لمعلاو امآرحإ سيل همارحإ نء هل بوتكم ريغ ناكاب

 هل كردكم لاك دكا ام نإ هجح نأو جاح هنأ ىلع ةلالد كلذ ىنف « جح هل : ريغصلا ىف

 ةر.دلا وأ حلا ردم قدرا باب
 ع

 كلا اهترمع وأ - هتحح ءاضق ذي رد 0222] وأ جحف رذنب ةزمع وأ اجح هسفن ىلع بجوأ نم ) قنانعلالا (

 كلذ دعب رذنلا ةجح' ءاضق هيلع ناك مث ه:رمعو مالسإلا ةجح رذنلا ءاضق اهب ىون ىلا هترمعو هتجخح ناك « رذن

 هل ناك وأ ةعس هلام ىف ناك نإف « الوأ بجاولا هنع ىضق بخاولا الو رذنلا ضقتي لو تام اذإف ( قفا: ةلالاف )

 ناك رذنلا ءاضق هةعئرد عوطت وأ ةراجإب لخر : هنع جح نإو ( قفا: لا ) هدعب هنع رذنلا ىضق هنع جحم نم

 ءارحإ ماقمب عوق هنع ضررفلا يدان داس |ذإ 22 هدا ناك اذإ هدعب رذنلا هنع ىضق مث هيلع بجاولا جحلا

 ناك «رذنلا اذهو ضرفلا اذه نالجر هنع جتح ولو « ملعأ لاو ةنع رذنلا ىفنوه كلدكلف . هنع ءاذألا ىف َهنَع هس

 . هنع أزجأو ىلإ بحأ

 اذإ لجرلا نأ ىلع كقفاون نحن : لاقف بابلا أذه ىف سانلا ضءب انفلا> دقو : ىلاعت هللا همحر (قئاشلالا )

 تيأرفأ ؛ هلع بجاوب سيل عوطتلا نألو هيف سايقلاو راثالل مالسإلا ةح اندنع كلذ ناك ةين ريغب وأ اعوطت ج

 هو رذنلا ئون اذإ هنأ تمعر فيكف ابجاو عوطتلا جحلا ضرفو ©02جاو ناك نإ رذنلا نم هلع بجاول]

 ل ل انطسم نإك دا 0 تلقف ؟ عوطت ريغ رذنلاو عوطتلا ىف هتلق 0 لا ناك بجاو

 هل امزال رذنلا نكي ملو هسفن همزلأ ءى الب هل مزال جحلا ضرفو الإ هيلع ىنأي جح 5 5 مف توع نأ ىلإ غ

 بحي مل ىذلا نم مدقملا ن 0 اك بجاولا ناكو اعوطت جح نم ىنعع ا هباحجم | دعب الإ

 0 هيلع بحو مالسإلا جح دعب هيف لخد اذإ هل لبق ؟ ةلفانلا نم ردنلا هبشنام لاق نإف ء هسفن ىلع هناحنإب

 هيحوبا ُ هيف هلوحد ناكر مالسالا جح ه0 دع ل 3 هك 5 ناك هف لخد اذإ ناك دئشلاو

 جحاا نم جورخلاب هرمآ اك هنم جورخلاب هرمآف هيلع هبجوأ ول هريغو هيلع اضرف هسفن ىلع بجوأ امنإ

 ةعكلا برو اًمهتيضق : امجدحأ لاقف.العس زمع نياو ساع, وبا نأ تيور بنات . لاقت ةلاسعا 0

 تنأف تاقف « رذنلا ءافو سمتليلف مالسإلا ةجح هذه رخآلا لاقو بوتكملا جحلاو رذنلا ءاضق هجحف اجح رذن ّنإ

 تلقف ءامهدحأ فلاخم تنأو لاق ؛ فلاخم امب جتحم فيكف مالسإلا ةجح هيلعو رذنلا اذه نأ معزيف اعيمج امهفلاحت

 نع ىروثلا نع ملاس نبديعسان ربخأ لاقىعفاشلا انربخأ :لاق عيرلا انريخأءرخآلا قفاوأو ةنسلا ىنعع هتفلاخ هتفلاخ

 هرذن ىضقي .نأ سمتليلف مالسإلا ةجح هذه : لاقف هذه نع لثس ذإ رمع نب هللا دبع دنعل ىنإ :لاق « ريبج نبأ

 , ةححصم 1 خسانلا ةدايز نم انه «عوطتلا» طظفا لءلوءخسنلا ىف اذك ءعوطتلا جحلا ضرفو : هلوق 0 ١(
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 5 5 2 تح 1 : 1

 ةمولعم ريغ ةرجأ هذه نآل ءزلاج ربغ اذه ناك « ابعفدي مل وأ ةقفنلا هلإ عفد , كتقفنب, تيملا نال: نع جيح : لجرل
0 

 ع هب صون 5 وأ تملا كلذ حو « ثراو ربع وأ اثراو ركل ناك ءاوصو «هلثم 5 هلو هنع تااَوِح ىجحأ جح ْنِإَق

 ةمصو ةاباحلا نأل 2 للسفن نم هلثم ةرجأ ىلع دازام ةراجإلا ن م ىطعي نأ زحن مل ثراول كلد ىحوأ نإ هنأ ريغ

 ثراول زوحيال ةيصولاو

 جمملا غلابلا لجرلا نع ىدؤيام باب
 مالسإلا ةجح هنع تأزجأ جم نأ ىلإ غلابلا رحلا ملسملا لجرلا لصو اذإو : ىلاعت للا همحر ( ىفا:ةلالاف ١)

 ةلمع نوكي نيح ىف جحو هكر ىف ةصخرلا هل ائيش هفلكتب نسحم وبف 1 جحف هده تاذب هل ةردقمال نمت ناك نإو

 0 نبا نع حلاش نب ديهسو دلاخ نب 0 انريخأ 2 0 هيد كَحَر نم هسفن رحآ' ول كلذكو «(ةنع ابدؤم

 ”ىرح له كساتملا مهعم كنا موهعلا ءالؤه ند ىسفت رحاوأ لاقف سابع نبا 0 الحر أ حابر ىلأ نب ءاطع

 ةفكي هريغو جح ول كلذكو (لاق) «باسحلا عيرس هللاو اوبسك ام بيصن عمل كئلوأ)» معن : سابع نبا لاقف ؟ ىنَع

 5 ,ع مول هق سانلا اطخأ ماع ىف جح ول تدك ) لاق ) هربغ نعال ةسفن نع جا عكا هذه ىف جل هنال هنن وم

 امف مهنع بيغي امف رهاظلا | وفلك اعإ مهنآال نوحضي موي متاحضأو نورطفي موب مهرطف م" نوجحم موي مهجح نأل

 0 امات هحح ناكو ةندب هيلع تناك قالحخلاو ىمرل /| دعب هلهأ لجر باصأ ول اذكهو «لحو زع هللا نيبو مهنيد

 سل املعفام لك اذكهو 1 قارهأو هتحح هنع تاارجأ سدشلا برغم لبق اهنم جرو لاوزلا دعب ةفرع لخد ول

 . مالسإلا ةحح نم هنع تأزجأو رفك عاجلا ريغ همارحإ ىف هل

 8 ىمذلاو قتعي كولمملاو ىصلا مح باب

 ةفلدزم وأ ةفرعب رفاك ٍلسأ وأ كوامم قتع وآ مالغ غلب اذإو :ىلاعت هللا همحر ( ىفإ*:لالا ) : لاق عب رلاانربخأ

 ريغ وأ اهب افقاو « ةفلدزملا ةليل نم رجفلا عولط لسق ةفرع ىفاو مث جحلاب لاحلا هذه ىلإ راص ءالؤه ىأ مرحأف

 غلس مل ىذلا مالغلاو دبعاا مرحأ ولو « تاقيملا كرتا مد هلعو مالسإلا ةحح نم هنع أزجأو جحلا كردأ دقف ءفقاو

 ةفلدزع وأ ةفرعب وأ ةفرع لبق اذه غلبو اذه قتع مث اممل ةنال وأ ةلفانلا وأ جحلا ضرف امهمارحإب نايوني جحلاب

 بحأ ناك امد اقيرهع نأب اطاتحاولو «مالسالا ةدح نم امينع تأزجأ قتعلاو غولبلا دعب ةفرع ىلإ اعجرف اناك نبأ وأ

 هقيرهع مد نم دب هل ن نكي مل ةفرعب مسأ مث هتاقيم نم مرحأ ولف رفاكلا امأو « امهملع كلذ نوكي ن رأى نيننبالو ىلإ

 نم هنعزجم مل ةفرع قاوف قتع مث ةفرع لبق هدسفأ مش * جحلاب لهأف هدبعل لخرلا نذأ ولو مارحإب سيل همارحإ نأل

 اذإف « مالسإلا ةجحنم هنعزجن ملنإو هل زوجت ىهو هلهأ نذإب مرحأ هنأل اهماع هيلع بح ناكدق هنأل مالسإلا ةجح

 مالسإلا' ةجح نم هيزحب هنع ءاضقلاف ؛اهاضق اذإ مث , ةندب ىدهيو اهؤاضق هيلعو ةدساف اهببف ىضْم اهدسفأ

 هجح ىف ىضمي ةفرعب ملتحم مث ةفرع لبق هتأرما بيصي مث جحلاب له . : غلبي مل قهارملا مالغلا ف ( ىفاخ خللا )

 .جاحلاف احح هل لعج ذإ سو هيلع هللا 10 ل1 ليستر نأ ل 56 نم مالسالا ةحح نم هنع ةئزحم ةجحلا هذه ىرأ الو

 وأ ىمذ لهأ ولو ( لاق ) مالسإلا ه هحح نم هنع تارا ةندبو لدس ءاج اذإف »ع ةندبو لدبلا هلعو دسفأ عماج اذإ

 كلرلا امد قارهأو هنود وأ تاقيملا ند اما رحإ ددجف عاملا دعبو ةفرع ليش مسأ مث عماج مث جحم اذه ناك ام رفاك

 آذإف : لئاق لاق نإف « مرح ريغ ناك هنأل كرشلا لاح ىف ادسفمنوكي ال هنأل « مالسإلا ةحح نم هنع تأزجأ تاقيملا

 كين
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 ثراو ريثُل ىضوأ ولو ( لاق ) ءريغ هنع جحأ مل كلذ لبق نإف « ةنع جحح نم هب دجتويام لقأ ىلع دازام لك لس!

 دجويام لقأبال ادحأ هنع جحم مل عنتما نإف « ةيصو هلثم رجأ ىلع داز امو هل كلذف جح نإف هنع اهب جحب رانيد ةئاع

 2 راولا هنع جحم ملهل ثر راو هنع جحم نأ نالف ىأرف ر رانيد ةئامع نالف ىأر نه ىنع اوجحأ لاق ولو ءهنع جحم نم هب

 تججحأ لعفي مل نإو كلذ انزجأ لعف نإف ثراو ريغ ىأر ©02نالفل لبق ىنأ نإف هنع جحم نم هن دجويأف لقأب الإ

 ريغ هنع جحفر راند ةئام هلف ىنع جحم دحاو لوأ لجر لاق ولو ( لاق ) هنع جحب ' نم هب دحوبام لقا وير هك

 ةصصو اهنأل دودر ه كلذ ىلع داز امو هنع جحم نم هب دح وبام لقأ هلف ثر راو هنع جح نإو «رانيد ةئام هلف ثراو

 هنع جحأ الا ل نم الام كلذ ناك ءاش اع رمتعي وأ هنع جم الحر لك 30 ولو ( لاق ) ثراول

 ةراجإلا درب نأ هيلع ناكو جحلا لجراا نع كلذ ضقي مل جحلا دسفأف هنع جحم نأ ىلع هرجأتسا َنإَفأ 0

 هنع جحم الجر لجر رجأتسا ولو ( لاق ) ةرمعلا ىف داسفلا 1 « جحلا هتافف ددعلا أطخأ ول كلذكو « ابلك

 هل تناكو هلام نم كلذ ىدف ةيدفلا هيف بن ائيش ةرمعلا و وأ جم ىلا ىف لعف وأ بيطت وأ اديص داطصاف رمتعي وأ

 ايضاق هتلعج هريغ نع عح ةر رافك هيف هياعو هنع ايضاق هسفن نع جح و ول هححت نوكي ناك املك ىلإ رظنأو هداج |

 الدر ,-اضا اذإ تلأ هل د1 و ( لاق ) باصأام لك ةيدف هلام ىف هلعو هلام ىف ةلماك ةراجإلا هلو هريغ نع

 مو هل. اريخ هداز ناك هنع نرقق هنع جخم الجر لجر رجأتسا ولو ( لاق ) ءىث ىف نافلتخمال تلا نع جحب

 اذإ جاحلا نآل ؛( ةراخ لا جحف رمتعي 3 رمتعاف هنع جخ هيد اتسا ولو ( لاق ) نارقلا مد هلام ىف هيلعو هصقني

 رددعاف هنع جحب هرج اا ولو (لاق) جم جحا ريغ ةرمعلاو ةرمعلا ريغ جحلاو هل رمألم ريغ هسفن نع .لمع ارم لأ

 ل . 5 5 2 ريغ نع جن حجحلا د دا 0 هسفن نع ركع ولو (لاق) ةهنع تاأأزحأ هتاقم نم هنع جحش داع من 6ك
0 

 قارهأ هتاقم نود نم 0 كلذ ءرت نإف » هتاقيم نم هن 8 هنع جوجحملا تاهيم لإ جر نأ الإ هريغ

 1 0 2 َن 0 ىف تاقبم اع اأو ةنعا د ردا َط ريغ كللسف لكحَو 'نع احاح كر جرح لاق ) هتغ تأ : او امد

 ىزحنو ( لاق ) ىلاعت هللا ءاش 0 اش نإ مالسالا ةحد 1 زحأ هحح ىلع ىضد هو هةنم له احرلا تاعقيم ريغ هقب رط

 عوطتملاو « هسفن ىف كلذ هئزحب اكهنع ًازحأ هل ماكتب مل نإو همارجإ دنع هنع جحا رش نأ لجوال

 لك ىف هلع دسفأ اما لكأ قف هلع كشفوا لك ف ءارأ اه لك 252+ نك ف رجالا لكل نع جحلاب

 نكح جحف تمد 0 وأ هنع جحمب الجر لجر رجأتساولو ( لاق ) اهذخأي مل هنأل ةراجإ درال عوطتملا نأ الإ

 جحم مل اذإ تيمل ىصولا رجاتسي نأ 5 الو ( لاق ) ةراجإلا درو امهنعزجم ملو هنع تأزجأ هسفن نع جح

 ارا اعمل ناك نإو « هنم ةيصوي ثسل ةراحالاو ء« صوب ىلوأ تملا كلذ ىصاوأ هنع تملا ةثرو ندع تنملا

 هيلع تحاولا هنع ىدؤي مك صوب مل وأ امهم قىداوأ ناتحاولا ةرمعااو ةحدلا تملا نع حجحو ءاوسق ثراو ريغ وأ

 ءاطعب نأ مرح هماعأ الو جاحلا ءارقف هاطعي نأ ترتخا جاحلل هثلث ىضوأ ولو ( لاق ) هب صوب مل نإو نيدلا نم

 اك زئاج ربغ كلذ نأ رخآلاو ء زئاج كلذ نأ امهدحأ .نالوق اهسفف اعوطت هنع جحب نأ ىصوأ ولو ( لاق ) مهنه ىنغ'

 لجر لاق ولو ( ل اق ) اثاريم اهلعجف هتيصو در زوجمال لاق ن نمو « زج مل هنغ ىلص, نم ةنع رجاتس نأ ىصوأ وأ

 ثراو ريغ « هر » مالكلا هجوو « خاسنلا نم افيرح انه لعلو ؛ خسنلا ىف ذك ثراو ريغ ىأز : هلوق (1)

 رظنا ىأ ءفيرضتلا نم مولغم وه أك دخاو "فرح لع ةئاتل اطحو انفو تكسلا ءاع هتقحل ىأر كرت

 ش صمتك تر

 (؟-ا“ع)



 0 ظ 00
 0 كنك و هلع اع بكم و هنعا اذه جحب نيقرتفم نينثا ثعب نأ ةأرخأو اهنع لرش ادخار دلحز

 لْلَق دقو لحجر نع جحم نأ الجر ىزحم تفصو ا ةرمعااو جحلا ضرف ىف اذهو ( لاق ) الجرو ةأرما وأ

 ةلفان رمتعي الو ةلفان هنع جحم الو ةنسلاب طقف ضرفلا جح لبق دقو هنع جحلاب لفنتي نأ أرح ضرفلا ىف ًاَرَحأ اذإ

 ناكو موصلاو ةالصلل اقرافم جحلا لَك كاكا اذإ لاق اعوطتم ءرملا نع ءرملا 6 لاق مف (قنان للا )

 هنع هلمعي كلذكف جحلا اهيف قيطي ال ىلا لاحلا ىفو هتوم دعب هنع ىزجيف جحلا ءرما نع لمعي ءرملا

 افط « ءاطع ىل لاقا اع ر لاق ءاطع ىلوم ديز: نع ةنيبع نبا انريخأ © كسنلا رمأ نم ءىش لك اذكهو اعوطتم

 هترمعو مالسإلا ةحح الإ لجر نع لجر جحم نأ زوي ال لاقي نأ لمت دقو ( قئاةلالاف ) ىنع

 ىتلا لاح ىف لجرلا نع جحلاب رهأ امنإ ملسو هيلع هللا ىلع ىناا نأ هلع ةلالدلا لاق اذه لاق نمو

 ىلع ردقي لجر نع جح ول الحر نأ ىف افلاخ لعأ ال ىلإو « هسفن نع جحم نأ دنع جوجحملا اف ردن ال

 كو كلا لا ى ردع اعإ هلأ لع لذ اذكه مثدنع اذه ناك اذإف « مالسإلا ةحح نم هنع ىزحم ال جحا

 لهأ ولو ( ىفانثل الاف ) هلثم ةرورمذ نكي ملام« 0 اهريع نود ةرورضلا ىف زاج امو ضرفلا ةيداش

 اهبكردي مل هنأل مالسإلا ةحح نع هنع 0 1 ةورملااو افصلا نيد ىعسو تببلا فاوطب لحف هتافف 0 لخر

 هيلع مقي نأ هل ز+ مل اجح ناك امبِإو ؛ ةرمعب تسيل اهمال هلع ردنا د. دلو مالسإلا ةرمع نم هنع زحم ملو

 ريغ ىف جحب اهرحم مهي نأ هل سيل هنأ رخآلاو « اهريغ ةنس جح ىف لخدي الف ةنس جح هنأ امهدحأ : نيهجول

 هنآل مالسإلا ةرمع نه هنع *ىزحن ةرمع هلالهإ ناك جخلا ربهشأ ريغ ىف جحلاب لهأ ولو , جحلا ربشأ

 الهم ناك ًاروظحم جحلاو ةحابم هيف ةرمعلا تناك تقو ىف لهأ اماف « ةرمع وأ جحب الإ لالهالل هجو ال

 جحلا اذه ءادتاو 0 اجح ناك جحلا كلذ ءادتا 0 هتوفش هل حايم جحلاو جحلاب لملاك اذه سيلو هرمعت

 ةرمع هلالهإ ناكو ج+ لهأ اذإ تأزجأ ةرمع اهنأ امل ةينالب ةرمعا تأزجأ اذإو ء ةرمع ناك

 حلصي ال هنأ لبق نم توفي جحااو ربش لك ىف حلصت اهنأ لبق نم توفت ال ةرمعاو ( قفانةلالاف )

 كلذ ريغ وأ 6 | نا[ ش0 ةييسف ءاعاىبا ةزمعلاب ,كهأل الح نارا ولف: ةنسلا نم دحاو تقو ىف الإ

 ( لاق ) اهلمع لمغف تيبلا ىلإ لصو ىته ةرمعلا هتفت ملو « لح ىتم لحب ىتح امارح ماقأ ودعلا الخ ام

 ولو ( لاق ) هتجح هنع تأزجأو هنع اعوطتم ناكو هل نكي ل ةراجحإلا دارأ مث ةراجإ الب لجر نع لجر جح ولو

 ةزاجإلا هل تناك اهريغ ىف جحف ةنس ىف هنع جحن نأ ىلع وأ هريغ ىف رمتعاف رهش ىف هنع 0 ار ل

 زوجأ ريخلا لمع ىلع ىهو « هلك ريخلا ىلعو ةرمعاا ىلعو جحلا ىلع ةراجإلاب ساب الو ( لاق ) لعف امب ائيسم ناكو
 لبق ؟ ريخلاو نآرقا ملعت ىلع ةراجإلا زاوج ىف ةجحلا ام : لئاق لاق نإف « حابملا نم نإ: الو بخ نسلاج لكل

 ةأرما الجر جوز ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ ىدعاساا دعس نب لبس نع رانيد نب مزاح ىنأ نع كلام انربخأ

 . ناعآلاو تاراجإلا نم ةميق هلاع الإ زوجمال حاكتلاو ( لاق ) نآرملا نم ةروسب

 جلاب ةيصولا باب
 ثراولا هنع جحأ ائيش مس ملو ثراو هنع جحم نأ جحم مل لجر ىصوأ اذإو : ىلاعت هللا هنحر ( قفا لالا )

 وه نع هب هنع جم نم دحوي ام لقأب هريغ هنع جح و هيلع دازب الف كلذ لبقي مل نإف ؛هنع جحن دحأ هب دح وب ام لقأب

 اذكل هوححأ لاق ول نكلو« ةزاحإ هذه اعأإ اذهم ةيصو ثتراولا نع درب الو ( قنات لالا 1 جحلا ىلع نيمأ
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 الإ يرنال ةدعقلا ىذ نم نيب سل لسو هيلع هللا ىلط هللا لوسر عم انج + .:تلاق اهنك ىلاغت دفا ىضاو شاع نع

 انكاملف: ةرمع اهلعجم نأ ىده هعم نكي مل نم سو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ اهنم ابيرق وأ فرسب انك املف جحلا هنأ

 مساقللا هب ' تثدحف ىحن لاق ؛هئاسن نع سو هيلع ىلص هللا لوسر حبذ اولاق ؟ اذهام تالقف رقب محلب تأ ىع

 ىنعم لثم مناقلاو ةرمع نع ديعس نب ى نع كلام انريخأ. « ههحبو ىلع ثددحلاب هللاو 'كتءاج لاقف: دمع نا

 تلاق اهنأ ةشئاع نع ةنأ نع ع دمحم نب مساقلا نب نمجرلا دبع نع نايفس انريخأ « هانعم فلاخم ال نايفس ثيدح

 لاك ا وأ فرسب انك اذإ تح جحلا الإ ىرن ال هتجح ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر' عم انجرخ

- 
0 

 مدآ تانب ىلع هللا هبتك رهأ اذه نإ» لاقفرعن :تلقق «؟تسفنأ كلام» لاقف ىكبأ انو وسو هيلع هَل علصاللا لقمر لع

 انثدحلاقنايفسان ربخأ رقبلاب هئاسن نعدسو هلعدللا ىلص هللا لوس رىحضو تلاق«تيبلاب ىفوطتاالنأ ريغجاحلا ىضقيام ىضقاف

 ةنيدملا نم سو هيلع هللا ىبص هللا لالا اسواط اوعمس ريجح نب ماشهو ةرسيم نب مهاربإو سواط نبا

 نكي لو لجأ مىنم ناكن ههباحنصأ زمأق.ةورملازو افصلا نين وهو ءاضقلا هيلع لزتفاءاضقلا 'رطتني ةرمع الو اين 0 ١

 تهعسو قو تدل قكشلاو ىدهلا تقسم ترب دتسلا ام ىومأ» نم تلتقتسا ول » لاقو ةرمع ايلعج نأ ىده ةعم

 اودلو امتأك موق ءاضق انل ضقا هللا لوسراي لاقف كلام نب ةقارس هيلإ ماقف « ىنده لحم نود ل ىل سيلف ىده

 لخدو لاق « ةمايقلا موي ىلإ جحلا ىف ةرمعلا تاخد دبأل لب « ال » لاقف « ؟ دبأل مأ اذه انماعل هذه انترمعأ مويلا

 هيلع هللا ىلص ىنلا لالهإ سواط نع امهدحأ لاقف « ؟ تالهأ مب » سو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف نميلا نم ىلع

 سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر جرخف ( قفا: ةلالاث ) لسو هيلع هلا ىلص ىنلا ةجح كيبل : رخآلا لاقو لسو

 لف ءءاضقلا نورظتني نارق الو ةرمع الو جح ىلع سيل مارحإلا اودقعف ءاضقلا نورظتني نيلهم هباحصأو

 هلعجمب نأ .ىده هعم نمو ةرمع همارحإ لعجب: نأ هعم ىدهال نم رمأف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ءاضقلا

 ن1 لوس لالعإك + الالخإ ور اهيدتلت اى. الاقو  نكلا فر ,ءشألا ىسوم وبأو ىلع ىلو ( قفا لالاف )اجح

 ىزح ال ةالصاا نأل ةالصلاو مارحإلا نيب قرفلا ىلع اذه لدف « امهمارحإ ىلع مامملاب امه رمأف لسو هيلع هللا ص

 روك ةنأ لح ةنسلا تلد انلق «٠ مارحإلاةنللا ىو م موصلا ”كلذكاو اهتيعي اةضيرف ىو نآنالإ

 جحم لو اعوطتم لهأ اذإ هنأ ىلع لد هفرع. ال كجرلا مارحإب مرحب هنيعب اجحوني مل نإو لهم نأ ءرمل

 هسفن نع جحلاب لاهم ملو هريغ نع جحلاب لهأ اذإ ناك اذه ناكاملو « ةضيرفلا ةحح تناك ةضيرفلا ةحح

 ىنلا نع اعطقنم اثيدح هيف تركذ دقو « هريغ نع هب ىنتكم ةنسلا ىف .الوقعم اذه ناكو هسفن نع ةجحلا تناك

 لجر نع لجر جحم نأ زوحجم الو ( لاق ) الصتم امهنع هللا ىضر ضاع نال انأرو ملسو هيلع هللا ىلص

 ءىزجم ال امبسفنأل امبجح ناك اذإ غلاب ريغ رح الو غلاب دبع هنع جحم نأ زوجم الو لسم غلاب رحالإ

 لجرلا نع هتعفف « ءاوس ةرمعلاو جحلا رمأو ( لاق ) م اعأ هللاو امهريغ نع زحم مل مالسإلا ةجح.نم امهنع

 الجر نأ ولو (لاق ) ملسم رح غلاب نم هسفن نع رمتعا نم الإ هنع رمتعي نأ هيزحم الوء هنع جحم اك

 ةرمعلا هنع رمتعلا تأزجأ رمتعاو هنع جحف رمتعيو .هنع جح :لجر هرمأف جحم ملو هسفن نع رمتعا

 جوجحملا تأزجأ « رمتعاو .هريغ نع جحف رمتعي ملو هسفن نع جح ول اذكهو ءةجحا هنع زحن ملو

 هيزحي الو « هنع هلمع مث هسفن نع هلمع لماعلا ناك نيكسنلا "ىأ هيزحنو « ةرمعلا 'هنع. زحن ملو :ةجحلا هنع

 ثعبي نأ هأزجأ رمتعيو هنع .جحم نم ثعبي نأ هل نمت ناك اذإو ء هسفن نع لماعلا هلمعي مل ىذلا . كسنلا



 3 8 اذإ )ريغ نم الو ثلث نم هنع جح مل صو مل 1 نإف مزال هنأل اياصولا لع *”ئدبو ثلثا كلذ. علب

 ا ادبي ناكف اذكه لاق نمو اياصولا نه هريغ ادبي لو اياصولا لهأ صاح هيصو.هنع

 ' رد اتس نأ كلذو هلع ردقءام لقانا هنع رجاتس نأ .ىضق اذه لاقننف +. لاملا:سأر نم مالسإلا.ةجح نأ اذه ىف

 ا قلك لنآ الإ [ديفبب ءدلب ناك اذإ هدلب نم لحو نخاتسي الو هنؤم فختل ةبرق وأ ةتاقتم :لعأ نم لخثو

 هيلع انيد هآرو هب ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأب. جحلا ىف هلاق لوقلا اذه لاق نمو « بيرق لجر هب. دجوب

 هل نكي ملو هئادأب الإ هنم جرخع هل نكي رف هيلع لجورع هللا هبجوأ ام لك ىف هلاقو هانعم ىف ناك اه.لك ىف هلاقو

 نييمدآلا قؤتح نأل وه هثدحأءىش ريغب هركوأ ءاش هلع انجاو الإ اذبأ نوكيال ءناكامو لاملا ةاكز لثم هيف زابخ

 عمجف هنيعب مهنم فنص ىلإ هبدؤي نأ رمأ : نيمدآلا قوتخ نم اذه لاملا سأر نم ممل تبجو انعإ

 عيمج ىلع اذه ادي اذه لاق مو.« نيبمدالل «تفصو 15 ناك: نأو لجو: زع هللا ضرفب جحلا بوحو"نجو نأ

 لوق اذهو « نيبمداللام بوو ابجاو هللا هلء> اذإ  ةئرولا لبق نيدلا لهأ هب صاخو رييدتلاو اياضولا نم ةعمام

 هيلع بجاو هنأ اضيرم تام علا الكا او لالاانع لاق نمو“ « معأ هللاتو أ 'دنصت حصإ

 نوكي لبق دقف هب ىصوأ نإف هريغ وأ نيم ةرافك نم همزلاه امآف ءاوس حبحصلاو ضنرملا ىلع بجاولا نألا ةيصوال

 فلاخم دقف دجاو وهو رابظوأ لتق ةرافك وأ رذن نمهسفن همزلأ ءىش نم همزل امو مزال لب ليقو اياصولاك هثلث ىف

 دق هنأ ىف ناعمتحو « اذه ىف نافلتخيف « هسفن ىلع هبحوأ امبإف هيلع بحب ملو ناك دق هنأ لبق نم لاح لكب هما ام

 )10 01 هلا تسلا انأو اقم نامزالا ام لاه نأ!لمكيم ئمدألا رازتإ تحوأو' اذه ؛نحتوأف امه الك َتِحْوُأ

 ريغب جملا باب
 0و لكل ىف هل ثحأ 0 ل را ىر نأ ككل هنا هحر( قفانتلالا )

 ٌلاَقف ءرحأ وأ هريغنع نوكي نأىوني وأ اعوطت نوكنأىوني مالسإلا ةجحجح نكي لو جحلاب لهأ نإف امهريغ هيلع

 مالسإلا ةحح نم ةهنع ًار>أو احاح هلك اذه ىف ناك جحلاب اللهم نالق 5 ةنع بئاغ لجرل نالف 2 تال

 عمس ةنأ ءاطع انريخأ لاق جيرج نبا نع انربخأ هريغو دلاخ نب لسه نإف تلق ؟تفصوام ىلع لدام لئاق لاق نإف
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 ص هب لهأ ام :لاق «؟ىلعاي تالهأ مر سو هيلع هنا لك ِهنلا هل لاقف هتءاعس نم هنع هللا ىضر ىلع مدق لوقت ارباح

 مسم انريخأ ( قفاز اال ) ايده ىل اع هل ىدهأو لاق « كراك 1 دحا » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىناا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةجح نع ثدحم وهو هللا دع نب رياح نع هنأ نع دن نب نرمعح ماع ,> نبا نع

 4 هيدب نيب نم لحارو بكار ناب نم ىرصب دم ترظنف ءاذسلا فاذا - ملسو هيلع هللا ىل اص ىنلا عم انجرخ لاق

 و هيلع هللا ىلص هللا لوصر لوقب ام” لوي لا سمتلي هن مآ نأ ك1 00 هلامث نعو هنمع نعو

 ' ىده هعم نكي مل نم سانلا اهعأ 10 لاق هور لادتعاكف نفط اماق ةرمعلا فرعبالو هربغ فرعبالو جحلا الإ ىونال

 مس انربخأ « ىده هعم نكي مل نم لحف « ثيدهأ ام تر ريدتسا ام ىر 0 نم تالبقتسا ولو ةرمع اهلعجاو للحق

 عم انجرخ : تلاقركي ىنأ تنب ءامسأ نع ةببش تنب ةيفص نع نمر لا دبع نب روصنم نع جيرج نبا نع دلاخ نبا

 ىده هعم نكي مل نمو همارحإ ىلع مقيلف ىده هعم ناك نم (2 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقذ سو هلع هللا ىلد يناا

 ةرمح نع ديعس نب ىح نع ةنيبع نبا انريخأ ءللح ملف ىده ريبزلا عم ناكو «تللحو ىده ىعم نكي لو » للحلقف

 ني ل خسنلا ىف اذك« خلا تلز'أ اذإ : هلوق )١(



 ها

 راصو جحلا ىلع ةراجإلا ذحَأ امنإو جاح ريغ راص ىتح ةراجإلا هل ىذلا ةحح ىف هرفس نب بأمل نال هر

 دارأ مث هسفن ْنع رمتعاف هنع جحم نأ ىلع الجر لجر رجأتسا ولو جحلا لمع نم سيل لمعب مارحإلا نم جرخم

 لجر رجأتسا ولوامد قارهأ لعفي ملنِإفكلذ ريغ هيزجمال هنم هنع لهأف هنعجوجحلا تاقيءىلإ جرخر جأتسملا نع جحلا

 تاقيملا ناك نإ هنم هنع لهم نأ طرش ىذلا هنع جوجحلا تايم ىلإ جرخ مث هسفن نع رمتعاف لجر نع جحم الجر

 ناكو جحلا هأزجأ ةكم نم مرحأو هتاقيم كرت نإف « هنع جوجحلا نع تأزجأ هنع جحلاب لهأف هنيعب هل تقو ىذلا

 نأ ىلع هرجأتسا ولو ةكمو تاقيملا نيب امت كرتام ردقب هب رجؤتسا امت هيلع عجرو هلام نم هتاقيم كرتل مد هيلع

 امهدحأ لمعف نيلمع ىلع ةارع اس هنأل ةراجالا نم ةرمع'ا ةصح ردقب عجرو هنع ةجحلا تارحأ درفأف هنع عتمتي

 لح ّنأأ رجؤتسا :لجتزك وهو نارقلا مذ رداتسملا لعو 200ةرمع هداز نك هنع نرذف درغ نأ لك 12007

 جحلا درفأف هنع نرمي نأ ىلع هرجأتسا ولو « اهب عوطتم هنأل ةرمعلا ةدايزىف هل ءىث الف هعم رخآ دازو هلمعف المع

 هنأل ةراجإلا نم ةرمعلا ةصح ردقب هيلع عجرو ةبجاولا ةرمعلا تناك نإ هنع رمتع هريغ ثعبو جحلا هنع أزجأ

 در رجأتسملا نع ةجحو هسفن نع ةرمعب لهأف هنع جحم نأ ىلع هرجأتسا ولو امهدحأ لمعف نيلمع ىلع هرجأتسا

 نود جحلا لمعب ىنأيالو جحلا ىلإ ةرمعلا نم جرخم ال هنأو « دحاو امهنمعو امهرفس نأ لبق نم ةراجإلا عيمج

 نع اعم انوكي نأ نوحم الو هريغ رع رخآلاو هسفن نع امهدحأ :نيلمع نين اعماج ىونب نأ هل نوكال هنأل كلا

 لمع زيمتي مل اذإ هريغ لمع نم هب ىلوأ هسفن لمع نأل هسفن نع اعم اراصف هسفت نع امهدحأ ىون هنأل رجأتسملا

 ىذلا نع جحلا ناك هسفن نع هاون مث تيم نع جحم لهأف تيم نع جحبالجرلجر رجآتسا ولو ءهريغ لمع

 . هل اهننأ رخآلاو « اهف هقح كرتلا امل لطبم هنأ امهدحأ « نيلوق نم ًادحاو ةرجألا ىف لوقلا ناكو هنع جحلا ىون

 ناكو هتراجإل الطبم ناك اعم امهنع جحلاب لهأف « امهموبأ نع جحم الجر نالحل ردكاتلا ولو « هريغ نع جحلا نأل

 هتراجإ تلطب و هسفن نع ناك امهدحأ نع وأ امهنعو هسفن نع جحلا ىون ولو « امهنم دحاو نعال « هسفن نع جحلا

 هنعجبحف هنع جحب نأب مالسإلا ةجح جح دق عوطتمعوطتف طقجحم ملو مالسإلا ةجح هيلع تبجو دقو لجرلا تان اذإو

 هنع جح هنأل هنع هجحا ائيش اذه ىطعي نأ الو هربغ هنع جحبل ائيش هلام نم جرخم نأ هيصول نكي مل مث هنع أزجأ

 جحم نأ الجرو همأ نع جحم نأ الجرو اهببأ نع جحم نأ ةيمعتملا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ اذإو ؛ اعوطتم

 مرحب نأ ناك اذه هيف نكي ل ولو لجرلا نع ةأرملا مرح نأ زوجي هنأ ةنيب ةلالد اذه لد هوبأ هرذن رذنل هيبأ نع

 لجرلا مارحإك همارحإو ةأرملا نم امارخإ لك 1 لحرلا نأ لبق نم« ىلوأ ةأزملا نع لخرلاو لجرلا لع 21

 ناك اذإ « هنع جوجحملا كلذ أزجأ لجر نع وأ ةأرما نع تجح ةأرما وأ لجر وأ ةأرما نع جح لجر ىأف

 . مالسإلا ةجح جح دق جاحلا

 ةححلا الاق امهأ سواطو ءاطع نع جيرج نبا نع دلاخ نب مل م انريخأ : ىبلاعت هللا همحر ( قنانتلالاؤ )

 اذإ هثلث نم هنع جح ىصوأ نإف « ىصوب نأ الإ هنع جحال امهريغ لاقو ( قفا: _ةلالاف ) لاملا سأر نم ةبجاولا

 لثمفف مدقت امل فلاخم يسحلاف ركل ميج ترسك نإو « خسنلا ىف اذك نارقلا مد رجأتسملاىلعو :هلوق (1) 5

 ريجألا هثدحأ ءىمثلكو »هلوقىهو ةقباسلا ةيلكلل اضيأ فلاخمو « ريجألا ىلع نارقلا مد نأ نم بابلا لوأ عرفلا اذه

 مج حتف نيعتيف ها «رجأتسملا لام نود هلام ىف هيلع ةيدفلاف « ةيدفلا هيف هيلع بح امت رجأتسملا هب هرمأي مل جحلا ىف

 .هححضمهسك ءزجألا نع ان_ ع نوك نأ الإ اننلا
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 محلا ىلع ةراجإلا باب

 بكرملا ىلع ردقيال ناك اذإ هنع جحم لجرلا رجاتس نأ لجرال : ىلاعت هللا همحر ( ىفانتلالاث )

 نإ ةراجالا لب « هاوس لامعألا ىلع اهتزاوج ةزئاج جحلا ىلع ةراجإلاو « هدعب هثراولو هلام ةردقم اذ ناكو هقحا

 قرفال 0 هريغ ىلع ا كك نو ىطعأ ام ةراجالا نم دحاايو ,هق رإ جا ىلع 0 ريح ربلا ىلع ىلاعت هللا ءاّش

 هنأل اريخ هنع جوجخلا ها ناك ريجألا ىلس نارقلا مد ناك نرقف هنع جحم الجر لجر ا ولو ؛كلذ نيد

 ثيح ع ةنع جحلاو 5 ا ةراحالاف هربغ 0 وأ هنعج لحرلا لحرلا رح اتسا ولو 5 ةعم دازو 0 ءاح لق

 7 لآ ذك عرفان“ هنع مز لوقي ىح ذك كلي نم هنع جحم لوقي نأ ىلع ةراجإلا زوجت الو ءهنع مرح نأ طرش

 تام مث هلبق مرحاق هنم مرحب اعضوم هل تقو اذإو 03 ةلوهحجم ةراجالاف اذه لها لااذإ « عصوم 1 مارحالا روحب

 نإف« جحلا لك ىلإ هل تقو ىذلا تاقملا نم م رحأ نيح ئم هل ةراجإلا لمحو «هرفس نم ءىش ىف هل ةراجإ الق

 ةراجإ الف مرحب نأ لبق تاث مرحم ريغ تاقملاب رد نإو « تاقيملا ند الإ ةراجإلا بسحم ل تاقبملا ءارو نم "لهأ

 انو نم ءرحأ موي نم ةراجإلا هل تيسح تاقملا ءارو نم مرحأام دعب تام نإو « جحلا ىف لمعي مل هنآل هل

 لمعو ةسلتااو مارحالا كريف جملا ع نإو 08 هةق لمعلا ءرت هنآل ةئم مم اذإ تاعمملا نم هل سحب ملو تاقملا

 الف ترمتعاف جحلا ىلع ترجؤتسا لاق وأ جحأ ملو ترمتعا لاق وأ جحلاب مرحأ مل لاق اذإ هلمعي مل وأ حلا لمج

 نم مرخخ نأ ىلع هنع جحبل هرح اتسأ ولو هسفن قحا لطبم ةراجالل كرات هنأل هدسفأف جح ول كلذكو ؛ هل ءىش

 ءارو نه له نأ ىلع هرجاتسا وأ هرفس نم ىخه ام ردقب ةراجإلا نم هلف قيرطلا ىف تام مث هنم مرحاف عضوم

 ككل لف هما رك[ وأ تاقملا نم مرح نأ هيلع اهإف هرخأتسا اذإوا « هلع ةرخاتسا ام: ضعي, ىضق:ذقف لعفف تاقملا

 لهأف هيلع رد ٌؤتسا ىذلا تاعسملا نك جرح ص ةسفن ع ردتعاف نميلا ند هةنع 0 1 ىلع 2 ولو 3 عوطت :

 نأ طرعش ىذلا رجأتسملا تاقيم ىلإ جرخم نأ الإ هسفن نع ةرمعلاب لهأ اذإ هيزحم الف ؛هرجأتسا ىذلا نع جحم

 لهاف تاقملا غلبف له نأ هلع ناكف تاقملا نود نم جحلاب لهأو لعفي مل نإف « هنم جحلاب هنع لبمق هنم لهم

 نيبام بيصيام ردقب ةراجإلا نم دري وءرجاتسملا لام نود هلامزنم كلذو ءامد قارهأ الإو هنع أزجأ هنع جحلاب هنم

 هثزحو ناك هلمعب هنآل رمل ىلع مدلا بسجل الا ,( هدقن هلمع نم ءىش هنأل هنم مرحأأ ىدلا عضوملاو ثاقملا

 جحااىف ريجألا هثدحأ ءىث لكو هنم وأ تاقيملا ءارونه وأ تاقيملا نود نه له نأ هيلع طرعش لاح لك ىلع جحلا

 ةرمعلا دعب جحلاب لهأ ولو « رجأتسملا لام نود هلام ىف هيلع ةيدفلاف ةيدفلا هيف هلع بحب امم رجأتسلا هب هرمأب م

 نم لمع ام ردقب ةراجإلا نم هل ناك ٠ جحلا ىضقي نأ لبق تام مث رجأتسملا نع رجأتسملا تاقيم نم هسفن نع

 نم بجوتسي ال لجرلا نع جاحلا ىف هلاق لوقلا اذه لاق نهو « جحلا نك نأ الإ هل رحآ الق دقو جحلا

 جع ءركاتنا راو, ةراجنلا نم اظح لكتل :نأللوألا لوقلا| ساملاو.هحوت, لوق اذهو جحلالامكب الإ ائيش ةراجإلا

 نوكي ال هنأ لبق نم لباق نم هسفن نع ىضقي نأ هيلعو « هب هرجأتسا ام عيمح دري نأ هيلع ناك جحلا دسفأف هنع
 نع ناك هريغنع هجح ولف « هسفن نع هضقي نأ هلعف هسفن نع دسافاا جحاا راص اذإو « ًادساف اجح هريغ نع اجاح
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 هيلعام جحاا ىف باصأ امنِإ ناكولو « هريغنع نوكست ال اهمأل اهدر دسافلا جحلا ءاضقىلع ةراجإلا ذخأ ولو « هسفن

 جحلا هتافف ودعب رصحأف جحلل هرجأتسأ ولو « هل ةراجإلاو باصأ امف ةيدفلا هيلع تناك جحلا دسفي الامم ةيدفلا هيف
 هيف سدح ىذلا عضوملا هغولب ىلإ تاقيملا نم لهأ نأ نيبام ردقب ةراجإلا نم هل نأ قلحو ىعسو فاطف لخد مث
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 امأو « مرهللاك مهنأ ةنامزلا لهأ نم بلغألاو ٠ بكرملا ىلع اهيف ردقي ةوق ىلإ هريغ مقس هطلخال مره دعب هتماع دحأ

 هنكمي ةدم شاع 2 2 هتامز تيهذ مث 0 2 نرحل كحك حد ا ىلإ نودوعي اريك تار ممسلا لهأ

 اع ةاودقملا ةحكشلمأ اماف ل هن رهاظ ىلع هل انذأ اعإ 0 هسفقن نع 1 هيلع ناك# فن نع جم _ى نأ اهمف
 ى :

 ع هنع جحش هنع جحا الحر ا ثعب ولو ( ل اق ) لعأ هلل ناو هندس هلمعب نأ ل ردق وهو هكر هإ نك مل جحلا

 (لانازا مرهاو, نمزا تك جملا هيلع ناك تإه ىتح جحم مف ايف جب نأ هنكع ةدم ءربلا دعي شاعو أر

 ةئنع حم اذ ثعبد نأ هرم اللؤ < نضر مهةراغفي 2 ا اذهىف :مرهلاو اهنم لاس لإ ةنامزلاو نمزلاو

 ا|ةدحأ » نالوق اهمفف تامققح رع 1 2 ةهنع حب سم ضيرملا ثعب نإف ءامهنع جحخ نم اثعم نأ نمزلاو مرملا رمانو

 قاثلاو . دَحا هبو نياوقلا حصأ اذهو . اهمق تعبد نأ هل سيل أل لاثكا ف تح لق هنأل هنع ا نأ

 ( هريغ هنع جح ن نأ دعب جحلا ىلع ىوقي نأ لإ رص م 2 » قيطيال وهو غلاب نسب مذحج دق هنال ( هنع ةيز< اهعا

 ا هلسفت قع جحيف

 هريغ نع مسح ل 1 لا نم اك باب

 ءاطع نع جيرج نبا نع ىجنزلا دلاخ نب لسد انربخأ لاق ىلاعت هللا هحر ىعفاشلا انربخأ : لاق عيبرلا انربخأ

 بلف تججح تنك نإ د سو هماع هللا نص ىننلا هل لاقف «نالقنع كسل »لون دارو هلع هللا ىلص ىنأا عمس : لاق

 الحر سابع ني عت : لاق ةبالق ىنأ نع توبأ نع نايفس انربخأ «( هنع ججخا مش كسفن نع ججحاف الإو نالق نع

 لاق ال:لاقؤ «كسفن : نع تجحجحأ »لاقف هل ةنا رقرك دفلاق«؟ةمرب 2 اموكحم و»سابعن دا لامك( 0 كيبل »كوي

 نع ج لاب ةمعتملا مسو هلع هللا ىل د ىبن ١ر1 اذإو ( قنانعلالا ) « ةمربش نع ججحا مث كسفن : نع ججحاف 2

 اهمف رمأ ىتلا لاحلا ىف ناكف هنع جحلاب اهرمأ اذإو . نيتعاطتسالا ىدحإ اهنأ نه انفصوام اهنم لئالد كلذ ىنف اهيبأ

 هنع ءىزجف هريغ هنع هلمعي نأ زوحم , كلت هلاح ىف هندب نع لمعلا نأ نابآف ع ء نيد اضمك نك جحلاب

 هسو هيلع هللا ىلص هللا كرشر اذإو « هريغو وأ ةءارق ىذ ' ن٠ هنع جح نم ءاو وسقف « ىندملا اذه ىف ةالصلا فلاخمو

 هح> زوج نأ ىلوأ لجرلاف , هضعب ىف نافاتخم امهنإفءسوبللا الإ هلك مار>إلا ىف ناعمتحم امهو لجر نع حن خارج

 ام لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هريغو سواط نع ىورام عم زئاج لكو لجرلا نع ةأرملا نم ةأرملاو لجرلا نع

 نأ ابجاوهريغ دحأ ىلع نكي مل هندبي قيطم ريغ وهو الإ جحلا هيلعبجم مل أرها نأ ولوءربخلا صنب هيف ىنغتسي عا

 دازىلعر دق, ال اريقف ناكولو «ناك ندهنع جم نمرجأتسي ا هةر وذهنع جن نأ ىلإب حأو :هنع جحم

 نأ لبق تام مث جحلا كردي مل اهبف جرخ ول ةدمب جحلا ل |بق رسيأ ىتح كلذك لزب ملف احيحص هندب ناك نإو بكرمو

 0 ل كل هنف 0000 تقو ىف رسيأ ولو ؛ ىضقي جح هيلع بحب مل رخآ جح هيلع ىنأي

 هجح لبق تام مث ابكرم الو اداز دحمال راص ىتح جحلا ةافاومل هدلب لهأ هيف جرخم ىذلا تقولا ندب لو جحلا ربشأ

 مث «ةردق»و غولب دعب جح تقو هيلع نأ اذإ جح هيلع نوكي اعز «جح هيعن ركنا رل هش رهو رخآ جحلبق وأ كلذ

 دعب هنع جحن وأ « هريغ هسفن نع جحم نأ هيلع بجو « جلا نع اسوبحم ارسوم ناك ولو « جحلا هتوفي ىبح جح مل

 عضوم ا اذه ريغ ف دك اذهو هتوم
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 م لص 0 ناكو « لاحم اهريغ ىلإ اهنع فرص الو ::اهريغو صاصقلاو دودخاو ةالاداا لثم ءاهزواجترال

 ىلع ةبلغاا تقو ىف ةالصلا ضرف « اهنع عفتربف ةأرملا ضحبو « ةالص'ا ضرف هنع عفت ريف هلقع ىلع بلغيو ٠ أَن

 امزح الا ضئاخلا كلذكو «.هلقع ىلع بولغ٠ وهو'اهالض ةالص ةلقع ىلع:بواغما ىزحم الو ء« ضيحلاو لقعلا

 لإ 11 تاكل 01 هنلف .كلح قلاخ ىف انهار" امنع لك نأ اًمبيلغا تح لو عزفت اخ ىعو اهل" ةآلص

 مالسإلا ةجح ىف ٍلسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ردأ اك اذه ناك« مالسإلا ةحح هريغ نع جحم نأ ءرملا سو هيلع

 عوطت ةرمع وأ عوطت جح نم اذه ىوساه ناكو ةرمعو جح نم هسفن ىلع هباجنإب ءرملا ىلعبجواه لكو « هترمعو

 نأ هدزلو المتحم اهحو ناك ء اذه لاق نهو « هتوم دعب.الو. هتاح ىف رمتعن الو دحأ نع نأ دحر

 لوي نأ همزلؤ ةيصولا تلطب هنع ىلصي نأ ىصوأ ول م ةيصولا تلطب اعوطت هنع جحب نأ الجر ىصوأ ول لوقي

 اذه ىلع ةراجإلا نم ل مف لوقلا 0 2 « ةدساف هيلع ةراجإلاو هثلث نى ىهف ةصو 5 نع 11 ججح نإ

 01 اك همم ناك نإ (لفنلا قلبو هيلع دحأ ام لصفلا درو ةلثف ردا ذل نأ انهدحأ © نيلود قم اذخاو

 دا ارد ةركت نأ فاثلالوقلاو,© هرتغ نعال هسنن نع هلع نآلاهل ةرخأ' الان أ رخآلاو ء ةدشاف ةزاجإ لك ق

 نم ناذبألا ىلع ضرفلا نوكي نأ ىلع اذه لد: بجاولا ىف هريغ نع جحب نأ ءرملا رمأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص

 كسنلا رخآلاو « اهريغو دودحاالثم هريغ هنع هلمحم الو « ةالصلا لثم « هريغ نع ءرملا هلمعب الام امهدحأ : نيه>و

 اهيف ردقي ال ىتاا لاحاا ىف راص اذإ هيلع ابجاو وأ هنع اعوطتم هريغ نع هلمع» نأ ءرمال ناككف مكاو جحلا نم

 هللا لوسر نذأ ىتلا لاحاا نأل « جحلا ىلع ردقي هنع عوطتملاو « هنع عوطتي نأ هل نوكي نأ هبشي الو « جحلا ىلع

 9 مإسو هيلع هللا ىلص

 اهون 1 نإو مالسإلا ةحح 6 هسفن 0 عوطت ول وه ا اماق 03 مالسالا ةحح 0 ةنع نر م جحلا ىلع ردقبإ

 وهو هنع عوطت ول هنألو هسفن نع جح نأ ىلع اف ردقي ال ىلا لاحلا ىه هنع جحلاب اهيف

 لكب هنع عوطتي 8 ىرح هنأ دارأ وكل نأ هنشن ابهذم ءاطع بهذ دقو « هنع زب مل هريغ هتع عوطتق

 ابر : لاق ءاطع ىلوم ديزب نع انربخأ نايفس نأ كلذو « قيطم ريغ وأ هل اقيطم امبلمع نإ ةرمع وأ جح نم كسن

 ءرما هلمعي نأ ىزحب هنأو كسنلا نم فاوطاا نأ ىلإ بهذ هناكف ( قفا علالاف ) هنع فوطأ نأ ءاطع ىنرمأ

 ربكب «لمعلا قيطم ريغ هنع لومعملاو الإ دحأن ع دحأ لمعبال انلوقو « اذهب لوقن سيلو ؛ناك اه لاح ىأ ىف هريغ

 لجر هنع عوطت ول هنأ نم تفصو امل « لوقعملاو ةنسلاب هشأ اذهو « هتوه دعب وأ ءلاحخ قبطي نأ ىجربال ضرم وأ

 الو لمح « بكرم ىلع تبث, نأ عيطتس تل ردو نس لا زج مل جحلا ىلع ردقي هنع عوطتللاو

 ةاذهع ريصي تح ححلا امف هنكع ةدم هلع تان مف مسأف | رفاك وأ ءقتعف ادبع ناك وأ :هغواب دنع هل كلذ ضرع وأ « هريغ

 اال 21 2 وأ راجش 010 وأ لدخ ىلا رم هن 0 ارغ وأ ةراجإب م نما دخو نإ هلع تحور لالا

 بكره ىأو بكرملا ىلع ردق امنيكو راجش وأ لمح ىف الإ ةباد وأ ريعب ىلع توبثلا ىلع ردقي مل نإو « هندبي جحم نأ

 هل ناك ءاذه هل ضرع ىتح جحب ملف جحل كك هيلع | ا «هسفن جمب نأ هلعق ؛هيلع ردق

 ( لاق ) اهغلب نمع اهيف جحب نأ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نذأ ىتاا لاحلا ىلإ راص دق هنأل ءهنع جحم نه ثعبب نأ

 هنع جحبف مرهم وأ « هسفن نع جحف أربي قح هنع جحم ادحأ ثعب نأ هل رأ مل ءهنم ءربلا تعري ضرم هب:ناكولو

 رصي مل هل لبق ؟نمزلا وأ مرملا نيبو ىنضملا ضيرملا اذه نيب قرفلا ام :لئاق لاق نإف :توملا دعب هنع جحيف توم وأ

 )١( راجش :  هححصم هتك . ةغللا بتكىف اذك « طقف ادحاو ىفكي ىذلا ريغصلا جدوملا وه ء باتك نزوب ٠٠



000 

 جح الف «جحلا ىلع هيف امهتيحان لهأ نم اهريغ الو اه ناردقي « جحلا تقو ةدم امهيلغ تاب مل مث , جحلا نيبو اعم

 ودع سدح ةصاخ امهنيب ليح ولو « جحلا نم امهنيحان لهأ نم دحأ وأ ىيركم لف نا نأ امبنع ىضقي امهيلع

 ىضقيو امهريغب ةعاطتسالا هيلع نمت ناذه ناك اجحب مو اتام 2 جحلا ىلع ردقب اهريغ ناكو هريغ وأ ناطلس وأ

 مم ريغ حلا ىح شاعو هريغ ةلعب ال نمز وأ ضرع هقبرط ُق وأ هدلس سح ناك ول كلذكو 2 امنع جحلا

 ةردقلا تناك ام ه>و ىاب اردقي مل اذ ناغلابلا نو نأ اده عامجو 0 جيحلا هيلع بجو حصي نأ لبق تام 2

 امبإ « جحلا امبمزل دقف اجح نأ ىلآق اتام م امهريغ جحلا ىلع ردقي ن. امهتيحان ىفو املا ومان نارداق اهو امهئادباب

 اذه نيب فلاخام : لئاق لاق نإفءتفصو ام ضعبب جحلا ىلع امهتيحان لهأ نم دحأ ردقب مل اذإ امملل مزال ريغ نوكي

 0 هريغ هنع حم لأ لإ الو جحلا لإ ةيسفنب ليبسلا دحن ال كلذ لبق ِ؟ ثدحو ودع 0 2 مع رصحما سو

 هسفنب اروذعم ناك نإو « ضرملاو نمزلاو بدجلاب ةكلملاو ودعا فوخ ىف هانعم ىف هريغ نأ لبق نم « هتمحان

 ردقبإ هريغو « هدحو صوصل وأ 5 نع ناطمللس هس نأ اذه لثمو 2 هريغ 06 هنع حم نأ دك دقق

 اذإ هنع جحب نأ هيلع بجو دقو « نيذه نم رذعلا ند برقأ ىنافلا خيشااو « هنع جحب نأ هيلعف ءتوميف جحلا ىلع

 هه ريغ و هسفئنب هكا ظتمجلاا| بأب

 ةنس تلد اهبأ نع جحلاب ةيمعتملا سو هيلع هللا ىلص لا لوسر رمأ املو : ىلاعت هللا هحر (قنانلالاف )

 هسفنب هعطتس, نأ : اهدحأ : نينعم ىلع « اليبس هيلإ عاطتسا نم » هللا لوق نأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوشر

 نكرملا ىلع توبثلا ىلع ابعم ردقبال « ةةا> ةرطف وأ مقس وأ ريك ضالاع هسفن هنع زحهب نأ رخالاو

 ىطعي أ هيلع بجبف 2« ءىش ريغب امإو هل دحاو وهو هانإ هيطعب ءىذل امإ , ةنع جيحلاب هرمأ اذإ هةعبطب نم نك

 ىلع ثتونثلا ىلع ردع الو راسا لحرزلا اذه قى ءاوسو 05 نيتعاطتسالا ىدحإ هذهو 3 عيطأ نإ 1 وأ 03 دحو اذإ

 ناكو ررض الب لمحملا ىلع توبثلا ىلع ردق نإ هيلع بحبو ؛ كلذك قتعي دبع'ا وأ كلذك غلبي ىصاا وأ بكرلا

 ناك نإو « نكرملا نم هيلع توبثلا هنكمأ ام وأ لمحلا كر نأ ء.هريغ ىلع تش مل نإو ريح فقرأ ذآ ك1

 قا ةعاطلا عاجو »ع هلع جحالف ةعاطلاب الو ندنلاب عيطتسإ ال نع وهف 6 لا الو اعيطم دج ال ءالؤه نم دحاو

 نركسرء هعطت نم هل ردات الام لح نأ رخالاو ”لا عاطيفركأي نأ امهدحأ ؛نانثا اهعيرفتو جحلا بجوت

 لوسر ن0 املو 8 هلع كلذ ف نع 0 مظعأ نك نأ توحرو هع تأ رح حف لما ولو «نيتعاطلا ىدحإ

 ضرفلا هيلع نأ ىلع كلذ لدف ةلحاراا ىلع كسمتسإ ال وهو ملسأ ذإ اهبأ نع جحم نأ ةأرملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىذلا اذه ىنعم نم رثك أ ىف هنأل ؛هنع جلا زو نأ ىلوأ تيملاو , لاحلا هذه ىف ناك اذإ « هريغب اعيطتسم ناك اذإ

 . ادبأ فلكت هيف نوكي ال تيملاو « هأزجأ لاحم جحلا فلكت ول

 هريغ نع لجراا امف ححب نا زوجي ىتلا كالا
 جحم نأ بجاولا جحلا ىف ٍملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر رمأ : ىلاعت هللا هحر ( قفانعلالاف )

 03 نيذرف هقلخ ىلع ضرف ىلاعت هللا نأ هر نيهحو اذه ىلع ساقلا لمّحاف هريغ ع هزل

 7 00 ىلع هل ضرفام ناك اسدف ؛ لاملا يف ضِرف رخآلاو ٠ ندللا ىلع ضرف ايهدحأ
 م



 ك0

 نم اهعنم اهجوزا نكي ملا تحكن 0 رع هرم كلام هاما نأ ولو ءهمارحإ ىف ىضع نأ هيلع ناكو ل

 ريغ اهسفنل ةعئام اهنأل جحلا ىف ابمارحإ ىف الو اههضه ىف هيلع امل ةقفن الو اهعنم هل نوكي نأ لبق اهمزل هنأل جحلا

 نأل طلغ' اف ةلأسملا هذه ( عييرلا لاق ) مرحلا الو ةمرحلا حاكن زوج الو ءنكي مل وأ اهجح ىف اهعم ناك .هنذإ

 جوز امل نكي ملو « الطاب اهحاكن ناك تحكن مث جحم هذه تلهأ اماذ مرحلا الو ةمرحلا حاكن زوجمال لوقي ىعفاشلا

 اذه ىكح اعإ ىعفاشلا لعلو « تاجوزلا ماكحأ ىف تسيل اهنأل امل ةقفنلا ههزات جوز امل سيلو اهبجحىف ىضمت و ابعنع

 راغشلا باتك ىف هل اذهو « ةمرحلا الو مرحملا حاكن زوجمال هنإف : هلوق امأف « مرحلا حاكن زيحي نه لوق ىف لوقلا

 اذإ هب جحام امام ن. اهطعي نأ لام امل ناكو مر وذ امل عوطت اذإ ةغلابلا ةهفسلا ىلو ىلعو ( قفا: تالاف )

 ٠ تاماسد ءاسن عم ت>رخ وأ اهم جحم مرحم وذ ال' ناكو « كلذ تءاش

 مز الو جلا اهيف مزلب. ىف لا ةدملا باب

 الئكستسا وأ ةنس ةريثع سمح الككتس مل نإو ةيراجلا تضاح وأ مالغلا هتحا اذإو :هللا همحر ( ىف[ نتا )

 نيسوب ريغءبكرملا ناقيطم ءاغالبو اكرم « نادجاو« امملوةع ىلع نيبولغم ريغ امهو غولبلا لبق ةنس ةرمثع سمح

 سانلا ريسب اراسف ءهنم اجرخول ءعضومب نارداق هيف اغلب ىذلا تقولاىف امهو ءودع الو ناطلس الو ضرع جحلا نع

 تقو ىف هيلع نارداق امهنأب امهملعو ؛جحلا امهمزل دقف اتام ىتح العفي مل نإف « جحلا امهءلع بجو دقف جحلا لع اند

 جحلا اكردي مل « امبغولب دنع اج رخ ول نأ ناماعي عضومب اناك نإو « جملا امهنع ىضقي ىت> هيف ايضم ول امهنع ”ىزحي

 هيلع جالا بحجب مل ندوءامهماع جح الفءلباق جح امهيلع ىنأ ىح اشيعي لو جحال اجرخ مف «جحلا وند وأ امهراد دعبل

 17 ىف ساناا ريسل انيابم اريس ناريس اجرخف اغلب اذإ اناك ولو  هؤاضق هلع نكي مل ؛ هأزجأ جح ول وهو هعديف
 اريس اريسي نأءدععأ هللاو ءىدنع امههزلي مل « نيموي ىف ثالث ةريسدو « مويىف ةماعلا ريس ىف نيموي ةريس» اريسإ ىقح

 ىلء بلغ ىتح اههدالب لهأ جر امهيلع تأ مل مث نيلقاع اغلب ولو « انسح ناكالعف ول هلك اذهف « ةماعلا ريس فلا

 0و الع عع نأ امهمرا ملا احح اكردأ هيف اجرخ ول تقو ىف امملوقع اميلإ عجرت ملو امملوقع

 هاغلب جحلا ىلإ هيف اجرخ ول تقو امبيلع ىنأي ىنح امملوقع بهذت مل مث هيف نالقعي تقو امهيلع ىنأ اذإ امهنع جحب
 هتدمىف ةلئاز هلقعىلع بولغملا ىلع ضئازفاا لبق ؟ضرملاب بولغملا نيبو هلقع ىلع بولغملا نيب قرفام :لئاق لاق نإف

 هنع زب مل هلقع ىلع بواغملا جح ولو « هتدم ىف ةلئاز ريغ هندب ىلع لقاعلا ضرملاب بولغملا ىلع ضئارفلاو 0

 جح ولو « ىراكس متنأو ةالطلا اويرقتال ) لحو زع هللا لوق ىلع اسانق هلماع لقعيال نديلا ىلع لمع ىزحبال

 شطعلاب ةكلملا فوخ سانلا ىلع هف بلغألا بدج ماع ىف امبغولب ناكولو « هنع أزجأ ضرملاب بولغملا لقاعلا

 000 ل را ني فوت ىف وأ ؛ دف دوجتوم تلعب نمي دنمر مط دب الام نكي ل وأ « اهيف ارهإةنحان لاهأ فس ىف

 || نوكيف « هل عيطتسم ريغ جحلا هيف دارأ نه نوكي نأ معأ هللاو اذه هيشأ « كلذك صوصللا وأ هيلع امهريصم جاح

 ا ' لوأ جح ول كلذكو ؛ جح هيلع نكي 1 اذه ريغتب جحل 11 هنكع نأ لبق تام نإف « عيطتسم ريغ هنأب هل مزال ريغ

 آ 07 نم تفصوام ناكولو « جح هيلع نكي ملء توع ىتح جحلا هنكع. مف عجرو ةكم نود لحو رحنف ودعب رصحأف غلبام
 ةلع بجي هنأ ىل نيبب الو ؛ كلذ هل تببحأ « اقيرط هل نوكيف : رحلا ف بوكرلا ىلع ردقي ناكو « ربلا ىف لئاخلا

 ىأتف اقيفي لف املوقع ىلع نيبولغم اغلب ولو , ةكلحلا فوخ رحبلا بوكر نم بلغألا نأل جحلل رحبلا بوكر

 امهتيحان لهأ نيب لئاح ودعب جحلا اعنف اعد اغاب اذإو « امهيلع نكي مل جحلا امهنكعو اهيف نالقعي ةده امهملع
1. 



 كنلاا

 نيبمدآلا نم عنام رصحلا نأ كلذو « رصحلا ىنم» نم رثك أ ىف هتالاح ضعب ىف وهو ءرصحلا نم هيلع ساقي نأ

 ةرلا 0 0 اذإف 03 عنملاب ايدعتم نييمدالا ْنَد عئاملا ناك نإو مارحالا ْن جورخلا هل لعجف عونمملا ن * فو

 ىدلا ىئتذآلا نأ ند , هةئم 0 ىفو نييمدالا ضعب عند ىف هل نيعداجم ا ريغ نع هذال م عئام كولممللاو

 اذإو هعنم هلو هدنس ةعدب أ لإ بحأف هديس نذإ ريغ حس جحلاب ل لهم دعا ق ( قنا 5 ع 6 اميعنم هأ «.امهعنم

 ادبع ناك اذإ لحف هريغ هيزجيال مد 8- سيل نأ امهدحأ ؛ لعأ هللاو نالوق الإ هيف زوحنال رصحلاك دعلاف هعن»

 لحم و قلحم ائيش دحبال وهو ودعلاب رم رحااىف هلاق د.علا ىف اذه لاق ٠ نمو « حبذ دجوو قتع ىمو مدلل دحاو ريغ

 نع ماص الإو هب قدصت ماعطلا دحو نيف ءاماعط مثاردلاو متارد ةاشأا موهتأ نأ قاقلا لوقلاو «مدلا ىدأ نسل ىمو

 نم همزلب ام ىلع هساق بهذملا اذه تهذ نمو ) قفا 0 6 موصيف دحاوب سبل هلا لك ديعلاو امو دم لك

 ولف « مهعج ر اذإ ةعبسو جحلا ف مايأ هثالث مايصق لحب : نه ىدهحلا ئمرسيتسا امل وق لحوار هللا نإف ةعتملا ىده

 ناك اذإ لاقيف « ماعطلا وأ ىدحلا هدعب هيلع نوكيو هجحو هترهع نم لحم نأ نم كلذ هعنمب ل مصي ملو ايده دجي مل

 سحب و لدب هأ 0 اذإ حبدلا ند لدنلاب ءاح وأ دحو ىم حبذو لح هدحب ملف هح ذي مد لحب نأ رصخملا

 ءازج نم همزلبام ىلع اضيأ رخآ هحو نم هساقو . لالخإلاب هيف رمؤي ىذلا تقولا ف لحب نأ ىلع امارح.ىدبلل

 «امايص كلذ لدع.وأ نيك اسم ماعط ةرافك وأ ةبعكلا غلاب ايده متم لدع اوذ هب يسحم »لوقي ىلاعت هللا نإف دصلا

 ركذ مث « الادبأ تارافكسلا ىف لعجو « هريغ هلدب لعجو عضوملا اذه ىف ىدملا رك ذ امل لجو زغ ملا نإ - كيتت

 امم لزنأام لعجي نأ ملاعلل زوحم الو مزلي امث هريغ ىف لادبإلا هؤانث لج هللا طرش ناك هريغ رك ذي ملو مدلارصحملا»ف

 اهلثم «.لتق ىف. ةنمؤم ةبقر ركذ ىفانلق اك رسفلا 6 < لع اق عحيف المجم لزنأام ىلع اللد ارسفم كسنلا ىف مزلي

 طربشل الق مف رخآ عضوم ىف اور 5 رالف دع | ورز 0 8 انلق اكو «هف ةنمؤم رك ذي مل نإو رابظلا ىف ةبقر

 2 نأ نع ملعأ هللاو انللدتساف . هطرسشش ثح ريغلا:ف ىاعت هللا ؛طرشام نع عضوم لك ىف, لودع مث : لودعلا مهف

 اذه :هنف اذه لوقت الىلاعت هللا ؟خ نم عضوم ىنأي دقو ةدايزب سيل لدبااو دحاو ىنعم ىف اناك اذإ رسفملا يح لمحلا

 ملعأ ا لمح وهو نيلاب نسل و نايبلا 0 راصحالا مد ق اذه لوقت نأ اهزال أ نينلاب شيل

 اهعنم اهعحا 3 1 نإو 03 اهعنم هلو اهعحار كا :جحلاب ىل لهن 03 ةعج رلا اهيلع هع ع ةدتعللا ةأرملا ْق ) قفا 3 7 اللا (

 بيثلا اهرأل ككاملا اذكهو 3 جحلا ىلع مت نأ امل نك اهردأل ةكلامىهف هلع تضضقنا| اذ «ةدعلا ىدقنت ىدح

 مل ةقث ءاسن دحن مل نإف « تاقث ءاسن عم اهم انثعب الإو ابعم جرخاف تئش نإ : املول لاقيو اهسبح نم الو عنم مرح

 اذإ تلق ؟ ةدعلاف تمرحأ اذإ اهمارحإ لطبت ل فيك :لئاقلاق نإفءابعم ةأرما الو لجرب ولت نأ رفس ىف امل نكي

 دق ىه وأ ةافو نم ةدع ىف تاهأ نإو ءهيلإ ليبساا دحنال نأ ,عأ ىتح هلاطبإب لجأ مل لاحم هيلإ ليبسلا دحم تناك

 لعع تلح الإو احح تكرذأ نإف تح رح تضفنا نإف ؛ نع متت ىتح جورخلا اهعنمؤ لالهإلا اهمزل اهقالط ىلع 1

 ىناي مايأ اهغولبو اهعنم هل نكي اهتغلب اذإف ةدم ىلإ اهعنم هل تلق؟ اهعناع ةرصخم ايلعجم ال ملق :لئاقلاق نإف « ةزمع 1

 هن اهعنع الع لبس اهريغل نكي مل اهتغاب اذإف امل نذل جورخلا اهل زوجي الو اهريغ ىلإ ءىشب اهعنم سيل اهنلع 1

 ةدتعلاك سيلو هثدحمال وأ هل هريغ هثدحم ءىشش هقتع لبق قتعي دق لبق نإف « هتيلخم هيلع نكي ملهديس هعنم اذإ دبعلاو |

 قتع نإو مالسإلا ةجح الإ هيلع جح الف لحمام دعب قتع نإو لح هديس هعنف جح دبع لهأ ولق ابعنم نم ايعنامل امف 1

 نأ هل نكي مل ءودعلا نمأي ىتح لحب مل نإف ءلخ نأ هل نوكيف ودعب لجرلارصحم اك :همارحإ ىف ىغم لحب نأ لبق



0 
 60 1اهيكرتف كارد اهتقو لخد اذإ ةالصلا ىف كللذ مهضعب اناطعأ 5 « ءاضق تقواا باهذ دعب ةالصلا كك ك1

 هرخأف هنكمأ ىته ءهلك هيف لاقف ءءاضق وأ ةرافكب هيلع بجو وأ ء موص نم رذن امفو « تقولا ىف اهالص نإف

 هيف فرعأ 0 قف نم هريغ كعم هلاقو عملا اذمل 0 ىلع اهحوزو اهوبأ ري ةأرملا ف لاق مْ ها صاع وهف

 : جحلا ف كلف نأ نا كلاش : مهنه رفن ىل لاقو ( ىفا:_ةلالاف ) مالكلا لهأ ضعب بهذم نم تفصوام الإ ةح>

 ةجحلاب لجو زع هللا باتك عم الالدتسا :تلق ؟ ةأرملا ىف تلقام كل زاج كلذ زاج نإف و رو نأ كل

 جاخلا ىلع ركب ابأ مسو هبلع ٌلاىلص هللالوسر رمأو ةرجملا دعب جملا ةضيرف تلزتمعن :تلق ءاهرك ذاف اولاق « ةمزاللا

 جحلا ىلع نب, رداق نيماسملا 1 تلا 2 رع ال اب راحمال كوبت ند هفرصنم دعب ةنيدملاب جحلانع وه فلو

 ضرف نع جسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر فلختي مل نولوقت اك اذه ناكولو ؛ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جاوزأو

 نع فاختي اماسه عدب ملو « عادولا ةح> امل لاق, ىتأا مالسإلا ةح> ىف الإ جلا ضرف دعب جملا ىلإ لصيمل هنآل هيلع

 هللا ىلص ىنلاب ليربجىبصو جحلا ةضيرف دعب جحن ل هيلع رداق مملك فولأ مهعدو هيلع رداق وهو هيلع ىلاعت هللا ضرف

 ولو« ءاسنلاو نادضلا مان ىت> ةمتعلاب رخو هلع هللا ل دقو «تقو نده نهام» لاقو نتقو ىف لو هلع

 2 نه موصلا ىلع نوكسل ناك نإ ::اهنع ىلاعت هللا صر هةكمناع تلاقو قمشلا تاع نيح اهالص نوفصت امك ناك

 امون موصت نأ ةأرهال لحبال » لاق هنأ سو هيلع هلل ىلصىناا نع ىورو نابعش ىت> هيضقأ نأىلع ردقأ ا ناضهر

 نءهىلبع تح .نأنيبام جحلا تلقق«جحلا اف 1 كفطف 5 مهضعب ىل لاق# ( قفا 2 0 اانا 1 «هنذإب الإ دهاش اهحوزو

 00 تفصوام تلق ؟كلذ ىلع ةلالدلا ا١ :لاق ءسهذ دق هتقو نأ انماع تام اذإف « هيضقب وأ توع نأ كل هيلع بجو

 نأ لبق تا اذإ تلقكاتئاف نوكي ىف :لاق ءجحلا مهنكمأ دقو هعمنمت رثكو هجاؤزأو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ريخآت

 ١ نوكي .معن :تلق ؟اذه لثم ىدجوتفأ :لاق . معن :تلق ؟هنع ىضقي لبف لاق ءدانفإلا نم هئادأ ىلع رذقي الام غلب وأ اهمدؤي

 07 إو هكرتف هنكمأ دق ناك هنأل « هنعرقك ءدنكمأ دقو هيدؤب ّنأ لبق تام اذإف ءناضمر ربش ادعام:لك ىف مولا هنلع

 الا اف هل ةفلاح ىع ٠ ىف اذهل ةقفاوم: تلق ؟ ةالطلا تب أر فأ لاق هكردب نأ ةنكك ' هنأل هنع رفكي مل هنكع نأ لبق تام

 قح طرفم ريغ ناك لوألا تقولا نع اهرخأ نإف «رخآو و نيتقو ةالصلل نإ تلق هق ؟هقفاوت ىنذلا قعملا امو : لاق

 دحأ نع ذحأ ىلصيال هنأ ريغ ,هنكمأ دقو كلذ هكرتب اع 1 ناك ىلهي نأ لبق تقولا جرخ اذإف رخآلا تقولا جرخم

 | ةالص ىخذقت الو اموص ىضقت ضئاحلا نأ ىرت الأ« امهنيب هلوسر مث هللا فلاخ امي :تلق ؟امهنيب تفلاخ فكو : لاق

 20| 'داعأو رفك عامجم هموص دسفأ نم نأو « اهنم ءىث ىف ةرافك الب داعأ عامي هتالص دسفأ نم نأو جحمو ىلصت الو

 ا ( قفا ةلالاف) هركذ عدف امهقارتفا ىرأ دق :لاق ؟ داعأو ماصلا ءاراقكا ريغ رفك عامجم هجح دسفأ نم نأو

 كلذ لوقتو « كلذ امل نكي مل ذإ مد الو اهملع جحال هنأ الو اهعنميف جحلاب لهت ةأرملا ىف لقت مل فيكف لكئاق لاق

 هف مرح ىذلا تقوثا ىف اهرحع نوكي نأ لاح هل زوج ال ناك نه ىلع مداالو اهلع جحال لوقأ اعإ تلق ؟كولمملا ىف

 ناب هنم نيعونمم اناك اعإ هيف امرحأ ىذلا تقولاب هنم نيعونمت اسيل لاح وأ نوكأ! رئت دل ما رخال

 ا امهعضومىف مدلا اقيرهمل تلق فيكف:لاق نإفءاعم امهنع احيدص افارحإ 07 اههالخ ولو عنملا امهملع نيمدألا ضعبل

 اليا اعيش بسحأال:ليق ؟رصحلا اذه هيشيو:لاق نإف ءرصحأ ذإ لحلاىف ةييدحلاب سو هيلع هللا ىلص ىنلارحم : تلق
 , 01 ا اي فا ل تا ا ا اش ا م ا ا 1 7 ا ا م طل لل مل 1 2 م1 1

 . هدد>صم ل رظتاف « اصقن وأ افيرحع مالكلا فا للعلاو 6 خسنلا ىف اذك علا اهالص نإف : هلوق 0

 !إ | هححصم هبتك ٠ رظناو «خسنلا ىف اذك ٠ لاح وأ لاوحأب :  هلوق (؟)
0 



- 

 دبعلاو ةارملا جح باب
 ليبسلا نأ ىلع لديام لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوري امف ناكاذإو : ىلاعت هللا هنحر ( قفا لالا )

 معأ هللاو ىدنع جحلا هيلعنمت ىهف ةنمآ ةلوهأمقيرطىف ءاسنلا نم ةقث عم تناكو امهدحن ةأرملا تناكو ةلحارلاو دازلا

 مل نإو « ةلحارلاو دازلا الإ جحلا بجوب امف 0 مل سو هيلع هللا ىل اص هللا لوسر نأل مرح وذ اهعم نكي مل نإو

 ةشلاعنع انغلب دقو « مهن ه امل مرحم الو مهعم ةأرماال ل لاجر عم جرخم مل ادعاصف ء اننلا: نم ةقث ةماسم ةرح عم نكست

 لاق جي رج ن هد نع ملسم انربخأ « مرح اهعم نك :ركي مل نإو جحلل ةأرملا داش نأ ف و انلوق لثم رسزلا نباو رمح نباو

 ؟اهعفرو اهيظفحو اهلازنإ نيلي تايلومو دنالو اهعم 1 و اهعم جفار ذاق 6 2 وذ اهعم سبل ةأرما نع ءاطع لت

 هتماع دحأ هيف انفلاخم الام . معن :لبق ؟ترك ذام ريغ هبشب, ءىشنملهفلئاق لاق نإف ( قفا ةلالاث ) ج حلف . معن :لاق

 وأ/اهتع لطبت ئوعدلا لعلو دلللا كلذ نم بلحتف هب ىضاقال دلب ىوعدلا اهيلع تنثو قحلا اههّرلي ءأرلا نأ ن“

 تادتعملا ىف لاق ىلاعت هللا نأو ةأردا اهعم تناك اذإ مرحم ىذ ريغ عم مايأ ةريسد اهملع تدثول قح نم جرخمب قات

 اهعنم 3 هنأ لحو زع هللا نيب دقف اذكه اذه ناك اذإف .دحلا اهماعماقي ليقف « ةندمم ةشحافب نتا نأ الإ ١ نر الو)

 لاق نإف مزلأ ق> ريغ ىل ! جورخلاب ةيصعملاب ىهف ةشحاف اهحور ,> ناكو اذكه ٠ نك نإو « اههزا قح نم جورخلا

 ةنسلاو ءاهمزل :قح لكو أمم .لع 3 ةماقال اهسب ند جرح ةذتعلا| نأ هتمع سانلا فلتح م لش 5 ادهىلع لدام : - لئاق

 ةنسلا مث باتكلا ناك اذإف « سيق تنب ةمطاف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا جرخأ امكءادنلل اهتيب نم جرخم اهأ ىلع لدت

 اهتيب نم جورخ وأ رفس ىلإ جورخ نم اهيف ةعونمم ىم ىتلا لالا ىف ةأرملا نأ ىلع عذوم ىف عامجإلاو اعم نالدب

 ةعيطتسم هل ىهو مزال جحلاف , هكرت امل امو اهمزاي امل اليبس نوكي الو اهءزلبال ام ةعونمت اهنأ ىلع وه اممإ ةدعلا ىف |

 هب قيطن امل لام الو ةنبم ةريثع سمح تلمكتشا وأ ضيحلا ةأرلا تغلب اذإف ةقث رثك اف ءآرما اهعمو نا

 ايشام جلا لج رادار رأ ولو ( لاق ) هب اهجحمام هلام نم اهطع نأ ىلع هازل دلو املىلوالو اهاوبأ ربح جحلا

 اهعنم اهماول 1 ةشام حلا ةأراا تدارأ ولو ( لاق ) كلذ ن.ه هعنم هلول الو هنأل نكي مل كلذ قل 2 /

 هذارأ وأ حلا ن ل أهعنم امآو 8 دار و 1 ىلع اًلامو امسفنب ةرداق ةأرملا تعاد اذإو ) لاق ( اهمزلبال امف يللا نم

 نإوءاهعنم هل نا هنذإب جحلاب تعا نإف « هلكر معلا ّق الإ تقو ربغل ضر هنأل «جحلاب لمت م ملام ةنم اهعنم « اهحوز

1 

 تلعهأت تهوطل اول: لوف نأ يدع هه زل لوقلا اذه لاق ٠ نمو ءاهتيلحم هيلع نأ اه دحلا «نالوق اهمفف هنذإ ريغب تلهأ '

 تافنتا اذإ اهمأ ريغءهم زاو هنم جورخلا هل ن نكي مل هلع ردق نع جل 0 لحد نم نأ 5 ن. اهتيلحم هيلع نأأجحلاب

 م نكن رك د نأ:ىاثلا لودااو: ةالصااو فاكتعالا ىف كلذ لوقت نأ هلوق ىف ىدنع ههز راو اهعنم هل م نكي مل موصب

 جدرج نب ١ نع دلاح نب ملسهو ملاس نب .ديعس انربخأ (' قفا لالا لل اهجوزلا كلذ نوكيو لحن انو رصقتو حبذتف |

 اهمنجال نأ اهجورا بحأو ( قفا لالا ) رصحلا ةلزنع ىع : ع امت ةأرملا ىف لاق هنأ ءاطع نع

 هلع رجأ اعوطت نك نإو « بجاولا ءادأ اهايإ هكرت هل نأو هيلع اف ىندأ دق ناك اهعنعال نأ هتلع اسناد 1

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 بايلا اذه ىف فالحل

 معرف م هلوق لاق' نمو هب ىلك اه فضأس ىعم ىلإ مالكلا لهأ شعب تهدف :”ىلاعت هللا همحر ( قناتشلالاف )
 ا . ]

 نك ناكو هكرتب امن 1 ناك هنكمي ام لوأ ىف هكرتف هف جب نأ هنكمي تقو ىف همزل اذإ عيطتسملا ىلع جحلا ضرف نأ
 هيلع هتردقم نم ةنس لوأ دعب هدح هئزحم امإ ناكو ء تقواا بهذ ىتح اهتالص ىلع ردقب وهو.ةالصلا كرت



 تا
 بهذم اذهب ةجحلا ىلإ حورتلا ىف كبهذم انل: كلذ لاةنم ضعبل انلقف ءاذه ىف هبغش هيف يعش الو ناسلا نايك

 اك اف هلق رأي دحأ لردرخأ اذه نم هلإ تحور ام تيأرأ تلق ؟ فكو :لاقفاةفصن الب لع.هل نه وأ هل لعال ند

 الق أطخلا هيلع لخدي نم لوق لب لاق ؟ أظلا نم نيسدآلا ىلع لخدبام هيلع لخدي دق ىمدآ لوق وأ هفالخ رب
 ًانعزامو انلق يستيحان لهأ نم وهف لاق اددنع هنم لوبقم ريغ هنعيوغرم هكرت ثيح هريغ نع ءرملا جحم نان

 اعإ هريغ لوقب ”ىرما ىلع فّضنم جتحامو سانلاكل مهنإو لفغي نأ نه ءىزي انتحانو اننتامز لهأ نم ادحأ نأ

 . هسفن لو ءرملا ىلع جت

 جحلا اهنف بحي ىلا لاخلا باب

 ةأرما' وأ 0000 اع 00 ردا دا ا دجال كح أ امل: هللا هحر ( قئاخ ةلللا 1

 دحأ ىلع بجوأ هنأ نيتفملا ن 0 نع ظفحأ مل ىنأل هيلع هبجوأ ن أ ىل نين الو ةارملا 6 ردع لقأ هيف لحرلاو

 نإو جحلا ىلإ دحأ ىلع ىلا بحال نأ ىلع لدت منسو هلع هللا لص ىنلا نع ثيداحأ ىور دقو ايشام جحم نأ

 ميهاربإ نع ملاس نب ديعس انربخأ ( قفا _ةلالاؤ ) هتبثتنم ثيدحلاب لعلالهأ عنتمام اهنمو ةعطقنم اهنم نأ ريغ هقاطأ

 0ك لآ ل ل ر لير لاح لوقي ةععسف رمع نب هللا لع ىلإ اندعق لاق رفعح نإ داتع نب دمحي نع دير, نبا

 «جثاو جعاا» لاق ؟ لكفأ جحلا ىأ هللا لوسراي لاقفرخآ ماقف « لفتلا تعشلا » لاقف ؟ جاحلا اف - كلافقق سو هيلع

 نب سنأ عمس نمع رم ىأ نب كيرش نع ىورو (لاق) ةلحارو داز : لاقف ؟ ليبسلا ام هللا لوسراي لاق رخآ ماقف

 . « ةلحارلاو دازلا ليبسلا » لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا بص هللا لوسر نع ثدحم كلام

 ححلا فالستسالا باب

 نب هللا دبع عنةحرلادبعني قراط نع ىروثلانايفس نع ملاسنب ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عبرلا انربخأ

 نمو ( قفا ةلالاو ) ال: لاق ؟جحالضرقتسيأ جح مللجرلا نع هتلأس لاق هنأ سو هيلع هللا ىلّصىنلا بحاص ىفوأ ىنأ

 عيب نأ لقب طادك) عع ١ نك نإ نكل و لسسلا دهال وهن! ل ضرما نأ ريع نم اهم جح ةعس هلام ىف نكي مل

 ملس نإ جحلا نم عجريام ردقب هلهأ توقو مداخو نكسم هل ناك نإف جحم ىتح هيف ةنادتسالا وأ هطرع ضعب

 بجي الو ءللعأ هللاو ىدنع جحلا نم هل مزلأ هلهأ توقف اميعمجم مل هب ب 21 وأ هلهأ توق هل ناك نإو جحلا هرعف

 تأزحلأ هعم جحلاب لهأ مث همدخم لجر نم هسفن كِحر رخآ ولو « ةتنع ردق ىف مهنوق هلهأل عض ىت> جحلا هيلع

 موقي نأ هبلع مرحم الو هلاكب جحلاب ءاج اذإ ءىش ةراجإلاب جحلا لمع نم ضقتني مل هنأ كلذو مالسإلا ةجح نم هنع
 وأ باوثل هريغ مدخيف عوطتي اكو هيلع امي ءاج اذإ هسفن رمأب موقي اك ائيش جحلا لمع نم ضقتني نأ ريغ هريغ رمأب

 ءالؤهنم ىسنن رجآوأ لاقف هلأس الجر نأ سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع ديعسو يسم انربخأ «باوث ريغل

 جح ولو «باسحلا عبرس هّللاو اوبسك امم بيصن مل كئلوأ »عن سابعنبا لاقف ؟رجإ ىلأ كسانملا مهعم كسن اف موقلا

 مسقف مهلمح رفن سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم جح دقو مالسإلا ةجح هنع تأزجأ هتنؤمو هريغ نالمح ىف لجر

 اوعيذف ماغاا نم مهاطعأ ام اوكلم مهنأ كلذو مهنع تأزجأو مهملع بجو امع اهوحذف هلام نم انغ مهماوع نيب

 حابمو ؛جحلا نم هيلع امب ىنأ اذإ هجح ضقتني مل ةرجأب وأ اعوطتم هنع تأزجأ هتنؤه هريغ هافكنمو ءاوكسلم ام
 سانلا ضعب ىلع ةقدصلا مرح اهنإ سانلا نم دح أ ىلع مرخمال هلصلا ء اريقف وأ ناك اينغءةلصلا لهو ة ركل ا نأ

 نم تكرلاو ةنؤملا دحم نأ جحلا بجوب ىذلا ليبسلا امناو هسفن رجاؤي الو لأسي نأ اكرم دحي مل اذإ هيلع سيلو

 ْ . هتقو ىف وأ جحلا لبق هكلع ناك ءيش



 تاو

 رملا نع جحم نأ ىف انفلاخ لعلاب هلهأ فرع دلبب مع ىلإ بسن ادحأ معأال : ىلاعت هللا هحر ( قئات لالا )

 مهئابقف ىضام نم رباكألاو ةنيدملا لهأ مالعأو ةنيدملاب انكردأ نم ضعب الإ هنع ةبجاولا ةجحلا تام اذإ

 0 دحاو ريغو هب سابع نياو بلاط ىبأ نب ىلع ر ,مأ مث ملسو هيلع هللا ىلَص هللا لوسر ةئس عم هب رمأت

 ىلص ىنلا ن ع ىور دقو . هلاق دحأ نع دحأ جحب ال لاق ىذلاو ةعب هرو بسلا نباو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ضعب ر أ هن هتاور ريغ نم ملسو هلع هللا ىلص ىنلا نع سانلا ىور ام ىوس هوجو ةثالث م نم سو هيلع هللا

 6 نب نامل كا ضعب هل جتحاو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور ٠٠ كرب مث هريغ نع جحم ناداط

 ءاجن.امل هعدي ام اهنم اف رمع نبا فلاخم ائيدح نيتسو ةثالث رم نبا نع ىور وهو دحأ نع دحأ جحم ال لاق

 هعدي ام اهنمو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ضعب نع ءاج امل ةعدي ام اهنهو ملسو هيلع هللا ىلص' ىنلا ن

 نبا لوق لحم“ نأ لع ىلإ هسفن بسن دحأل زاج فيكف هسفن ىأرل هعدب ام اهنهو نيغباتلا نم لجر لوقل

 اذه لاق نم ةجح نم ناكو ؟ هسفن لوق ىلع ةحد هلعخ الو هلا 1 ةحح هلعجم مث لحما اذه دنع 2

 اهعابتا الإ ماسو هيلع هللا -ىلص هللا لوسر ةتض ىف سلو هريغ نع لحر لمح نآازوخ,فك لاق ادا

 دحأل اذه زاج ولو ء ملعأ هللاو املاع عسب الام ةنسلا هيف تتبث دق 00 ةلآشلاو فك لجو رك نا

 هللا ىلص ىنلا رمأ دانسإ نم فعضأب ءايشأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اذه لاق ىذلا تبث دقف هلثم هيلع زاج

 عيب اهنمو رانيد عبر ىف عطقلا اهنم رثك نونلاتغ* اذه#ىف هلو نفع نع جحم نأ سانلا ضعب ملسو هيلع

 تش. نأ هفلاخ نم ىلع هل زاج فيكف , نئسلا هذه::فاعضأو ناويحلاب محللا عب نع ىبنلا اهنمو « ايارعلا

 هلغ هللا ىلص ىتلا نع اهف فلتخغ ىجو ةماسقلاب" "لوقا نأ“بهل ناجب تكو؟ ىوقألا ءهريغ لعد

 امهرد الو احرج اهب ىطعي ال وهو لاملا مظعو مدلا نيعذملا نامأب انف ىطعأو اهف هفلاخم قلخلا رثكأو ؟ ٍلسو

 هريغ نع لجرلا جح ثيدحف لقعلا ىلع ضرع الو سايق ةنسلا ف سيل .لاق نإف ؛ اهريغ ىف لاملا نم لقأ الو

 امب لاقف داع مث اهريغو ةماسقلا نم تفصو ام دعب لقعلا نع دعب, ال نأ ىرحأو تركذام عيمج نه تبثأ

 نأ لكارلا ىدوأ اذا لاقف 6 ثيح هكرتو هل زوجأ ناك هكرت ول ثيح هريغ نع ءرملا جح نم باع

 ير :عادخأا] اصب ال اك « دحأ نع دحأ جح ال نأ هبهذم لصأو « هلام ن م هنع جح هنع جح

 ماصيأ « عوطت وأ ةراجإ ريغ ةقفنءوأ ةراحإب هنع ماصن وأىلصي نأ لك نأ كضروأ ول تتانأ : تلقت هيه بهذي نم

 جحم نأ زاجأ فيكف ةالصلاو موصلاك هنأل جحلا لطبأ امإ ناك اذإف:هلتاقف ةلطاب ةيصولاو .ال : لاق ؟ هنع ىلص, وأ

 حج + نأ اوزاجأ اهوزاجأ نيذلا سانلاف :تلقسانلا اهزاجأ لاق ؟اهلطبأ كهف ةصولا لطب لو هلامي هريغ نع ءرملا

 اهلطبت ملو ةنساا هب تءاج امت هيلع اهوزاجأ ام ىلع اهز< مل تنأو لاح لك تام نإو « دنفأ اذإ لجرلا نع لجرلا

 هلك اذه فالخ هدنع ناك لب ؛ لوقعم الو سايق الو رثأ الو ةنس اهبف هدنع نكي مف ةالصلاو موصلاب ةيصولا كلاطيإ

 ىلا لالا ىف جحلاب رمأ الو , هلع ماقتسا دحأ نع دحأ جحمال لاق ذإ هتماع اث ؛ رمع نبا نع هب جتحاام فالخو

 مالكعجلا لهأ نم' .ثيداحالا 'در نم: :تئاعاهو ءاهقفاا ةماعو هباحصأ مث ٍلسو هيلع هللا لص هتالوسار اا
 دق ءاشأو اهلطبأ ثيح رخآلا نع ءرملا 0 كَ انباحصأ لطبأ نءلاطب !ىلإ مهحور ءىث كلِ انياع ةححلا نم رك



 - المان
 ' 3 1 مايقلا ىلع ردش نإ اسلاح اهماصي ىح هنع طقس ال ةالاصلل لقاعلا نأ را قرف هقؤو « هني ملسو هيلع

 / ىلع ضرفلاو « رفك ءاضق ىلع .ردقي مل نإف « هاضق هيلع ردقي مل نإ موصا نأو ردق اهنيكو ايموم وأ اعجطضم

 . هنيب قرفيمث ملسو هيلع هللا لص هلوسرو هندي لحو رع هللا .فلاخ ان فلتخم مث لاح ىف مزال هنأ ىف عمتجم ن نادنألا

 ' نع دحأ جحمب نأ زيجم الو انفلاخ ىذلاف « مهتود و نم ضعب وأ ماسو هيلع هللا ىلص ينا باحصأ هب قرفي امي

 هموص دسق ناضمر رهش ىق لكأف ىسا نمو « هتالص هيلع دسفت مل ةالص ىف ملكتف ىبس نم نأ معز دحأ

 قرفيو هيلع ءىش الف ةالصلا ىف عماج نمو قدصت ناضهر ربشىف عماج نهو ءىدهأ جحلا ىف عماج نم نأ معزيو

 ةادخأ ىدلا لثمادر مف هتلع هده تناك اذإف « عاجإو ربخ اهنيب قرفلا ىف هتلعو « ةرثك ىصخ ال اهف ضئارفلا "نيب

 001 7 هللا صر شامل نإ هللا ديع نع راسي نب ناملس نع باش نبا نعي كلام .انرتخأ مقانشلا لاقل« هن

 لضفلا لعجف « هيتفتست معثح نم ةأرما هتءاجف « ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا فيدر سابع نبا لضفلا ناك : لاق

 تلاقف رخآلا قشلا ىلإ لضفلا هجو فرصي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعجف « هيلإ رظنتو اهملإ رظنب

 | جحأفأ ةلحارلا ىلع تبث نأ عيطتسيال اريك اخيش ىبأ تكردأ جحلا ىف هدابع ىلع هللا هضيرف نإ هللا لوسراي

 أ بابش نبا لاق لاق جيرج نبانعىج زلا دلاخ نب سم انريخأ ( فا ةلالاف ) عادولا ةجح ىف كلذو معن :لامتف ؟ هنع

 | نإ : هللا لوسر اي تلاق معتح نم ةأرما نأ سابع نب لضفلا نع سابع نب هللا دبع,نع راس نب ناملس ىنثدح

 هنع ىجحف : لاق هريعب ربظ ىلع ىوتس نأ عيطتس ال ريبك خيش وهو جحلا ىف هيلع هللا ةضيرف هتكردأ ىبأ

 ىموزخلا ثرحلانب نمحر لا دبع نع ىدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع نع ةماس ىبأ نب ورم انربخأ ( فال الاف )

 | اع لاعت هللا ىصر بلاط ىبأ نب ىلع نع عفار ىبأ نب هللا دبع نع هدأ نع ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب ديز نع

 | عش ىبأ نإ : هللا لوسرأي تلاقق معتخ نم ةأرما تءاج مث( رحنم ىنم لكو »: لاقوسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 | امدؤأ نأ هنع ىزجب ليف اهءادأ عيطتسي الو جحلا ىف هدابع ىلع ةءاادج ىف هتكردألم دفا "2دق نيك

 | اهءادأ هيلع نأ نابب سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح ىفو ( قفا ةلالاؤ ) معن : لاقف ؟ هنع

 | انريخأ ( قفا: علل( ) مزا امل الإ نوكي ال ءادألاو « هيزحم هنع اهايإ اهؤادأف هنع اهادأ ©9ردقي مل نإو ردق نإ
 | ةأرما ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تتأ : لوقي' اسواط تعمس لاق نايفس ىبأ نب ةلظنح نع ملس نب ديعس

 | ىلصىناا عمس لاق ءاطع نع جيرج نبا نع مسم انربخأ «(كمأ نع ىجح» لاقف ةجح اهياعو تتام ىمأ نإ: تلاقف

 | رفعج نع ىورو «كنع ججحاف الإو هنع بلف تججح تنك نإ »لاقف نالف نع كيبل : لوقتي الجر ملسو هيلع هللا

 أ| ( كنع جحب الجر زهجف تئش نإ » ججحم ل ريكخسشل لاق هنعىلاعت هللاىذر بلاط ىبأن ب ىلع نأ هببأنع دمحم نبا

 || ةنكعو جحلل .بكرملا ىلع اهبف ردقي لاح هل تتأ مث هنع جحف الجر لاحلا هذهب وه نم زبج ولو ( قناة لالا )

 1| ىلع ايف ردقي ال لاح ىلإ راص وأ تام ىتح لعفي مل نإف هسفن نع جح نأ هيلع ناكو هنع ةجحلا كلت زج مل جحم نأ

 0 ال نأ دعب ةريغ جح هنع ىزخي اع[ هنأل تام-وأ لاخلا كلت غلب اذإ هنع جح نم ثعبي نأ هيلع بجو جحلا

 | بجوأ امو.« لاحلا كلت غلب اذإ هسفن نع جحم نأ هندبب هيلع ضرف نمت ناكو جحلا هيلع بجو اهدجو اذإف ليبسلا

 ْ اذإ « هريغ هنع هجحبو هسفن نع جح ل همزلي « هترمعو مالسإلا ةجح لثم وهف رربتورذن ىف جح نم هشفن للع

 '. هسفن ىلع بجوأ امف كلذ زاج هترمعو مالسإلا :ةجح هنع جحم نأ زاج

 لك ةغللا كك م ندكلا وأ ضرما نم فرخو هبأر فعض ىأ لعافلل ءانملاب : دنفأ )١(

 . هخحبصم هنتك ٠ ررحو 'لعاقلا نيأ رظناو « خسنلا ىف اذك : هنع اهادأ )0(



 تل د

 جملا ىلإ ةعاطتسالا فيك باب

 نم ادحاو هندس اعيطتسم لجرلا نو 5< نأ اهدحأ ٠ نابجو ةعاطتسالا : ىلاعت هللا همحر ) قفا لالا 1

 نع هبدؤي نأ الإ , لاخلا اذهب ناك. هيزحب ال جحلا ضرف هيلع كركيو ةمات ةعاطتسا ركل جحلا هغلسي ام هلام

 وهو لاخن هر ىلع جحيف 35 ىلع تش نأ ردق. ال هندي ىف اونضة: نؤك ,نأ ةناثنا ةعاطتسالاو ٠ كف

 نركت هنع جحف هضعب هر ن.ه دحم لام ىلع رداق وأ هل ةعالج هعمل نأ ه ردأ اذإ هعيطب ن رداق
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 ماقع موه نع و,نديلاب نركشت ةعاطتسالا 3 برعلا نال ىف فورعمو « ردق اك جحلا 0 ا اده

3 

 وأ ةراحإب اهمنس ند رخأب نأ ىنعيو هذ ىنعي « ىراد قا نال عيطتسم نأ 6: لوقي لحجر ١ نأ كلذو 5 ندبلا

 نإف ؛ هرغا كلردلمش و ةسننلا ره هلم امن كلذ رغو قرت طضلإ كول طتسا كادك ل ك1 0 عوطتب
 5 2_5 - - . - - - .-_ - مح . -

 مايضااو ةالصلا لثم هسفنب ابلماع اهءدؤي اهعنإ نادبألا ىلع لامعألا ىف لوقت تنأو ندبلا ىلع جملا : لئاق لاق

 ردق اذإ هاضق موصلا ىلع ردع ُ نإو »ع هريغ هنع ىلصي الو اءحطضم وأ اسلاح ىلص رد ُ نإف امناق ءرملا ىلصو

 ع 116 ع

 قرف اع هريغ ىف/قرتفتو ىنعم ىف عمتج عئارمشلا ىبلاعت هللا ءاش نإ هل لبق . هنع اَر>أو هريغ هنع مصي ملو رفك وأ

 نكي مل نيذلا نيماسملا ماوع هيلع تعمتجا ام وأ سو هداع هللا ىلص هلوسر ناسا ىلعو هباتك ىف اهنيب لجو زع هب هللا
 فر

 هللا ىلص هلوسر ةنس وأ ىلاعت هللا باتك نم تفصو ام ىلع ىنللداف : لاق نإف ىلاعت' هللا ماكحأ اوابحم نأ مهف

 سامع نبا نع را 0 : ناءاس نع تدل ىئ رهزلا تعش لاق نايفس انريخأ هللا ءاش نإ - هل لق مسو هيلع

 اخيش ىلأ 0 هذان لع جحلا ىف هللا هضيرف نإ : تلاقف سو هيلع هللا ىلص ىنلا ا معثخ نم هان

 00 ىتلا لاقف ؟ هنع جحأ ذل ىر " ليف هتلحار ىلع كسمتس نأ عيطتس ال اريك

 نع سابع نبا نع 0 نع ىرهزلا نع رانيد نب ور« هنريخأو ىرهزلا نع هتظفح اذكه نايفس

 " هتيضقف نيد هيلع ناك ول م٠ معن : لاقف ؟ كلذ هعفني ليش هللا لوسر اب . تلامتف دازو هلثم مسو هيلع هللا ىلذ ىلا

 كسمتس, نأ عيطتس, الو جحلا ةضيرف هتكردأ اذإ:اهابأ نأ نيب ام ىرهزلا نع نايفس ظفح امف ناكف ٠ هعفن

 ناك اذإ جحلا ىف هيلع ناك نإ اضرف هنع ىدؤي نأ هريغا نأو «هريغ وأ دلو « هنع جحب نأ هريغل ارا نأ هتلحار ىلع

 ىلع ةضيرف ال : هسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امل لاقل همزلي ل ولو « هل مزال ضرفلاف هندبب هتيدأتل قيطم ريغ

 جحم ال : لاقلو « ىلاعت هللا ءاش نإ ةلحارلا ىلع كسمتس, نأ عيطتسي الو مسأ اعإ ناك اذإ كيبأ

 ميفلاب سيل نم بلق ىف هدعب عدي ملام ثندحلا ىق.ىرهززلاا نع ورمت نع نايفس نيب مث هسفن نع ءرملا لمعب امإ

 دحأ نع دحأ

 ىلع ناكول ا: معن مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ هللا لوسر اي كلذ هعفنيأ : هل تلاقذ ثيدحلا ىف لاقف ائيش |

 هدن ناسل ىلعو كاكا لَكَو نع هلا نه ضرف ااتيمو ايح هيلع نمع نيدلا ةيداتاو « هعفن هتلضمف نيد كيبأ ١

 جحلا ةضيرف هنع اهتيدأت نأ ةأرملا مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ربخأف , نيماسملا عامجإ ىفو ملسو هيلع هللا لص |

 كك هل شصضرفلا 0 رجأ باجنإو 0 6 هحا رجإ هتعفنمو هلع ناك ول نيد هنع اي هعفتد امك هل ةعفان

 عمج نحو ةهئيد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمم 2 امه عمج_ نأ كانا ءىش الو « نيدلا ىف كلذ نوكي ٠

 هب مزلت ةححلا نأ ىريف هنم هل ةعماجم نشأ ائيش نكي ل اذإ » هريغ هحو ىف هفلا> نإو ه>و ىف هبشأ ام نيب سايقلاب

 هللا ىلص هللا .لوسر عمج ام نيب عمجما نا ضرفلاف 1 نيئيش نيب مسو هياع هللا ىلص هللا لوسر عمج اذإف « ءاماعلا ا

 )مع٠6 -١(
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 ةرم هر 17 ددرب و « ةرم هر 1 « اليبس هنلإ ! عاطتسا ن *م تدلا جح سانلا ىل 12 هللو » لوي لحف زغ هللا نال

 هل نأ اعوطت دبعلا جح َنِإ تيارا ار: ءاطعل لاق هنأ جيرج نبا نع ديعسو سم ان ريخأ ( قناتثلالاف ) ىرخأ

 نبا نع دوسو سم انريخأ 0 دب ال جح قتع اذإ 4 |. 5 لاق 9 مههدخحل هلهأ 4هب 66 الو هسفن 0 ال جحنب هدلس

 اهنم ديال هحعح هيلع ثدءدحو ل ادع اذ ف لعب ىح هنع ريغدلا ةدح ىذعت 5 لوي ناك هاب نأ سواط نبا نع 6

 لقع اذإ : ملوقو ( قفا ةلالاف ) سابع نبا نع اذه موق نأ جيرج نبا انربخأو ( الاق ) اضيأ كلذك“ دبعلاو

 نغلاللا رغو كوامملا عمتجيف 3 لوقلا اذه قعم لدم كولمملاو ىصلا ّق رم نع ىوربو م معأ كا متحا اذإ 03 ىصا

 هحح ىف امبثم دحاو لك باصأ اهف ناقرفتيو « ىنعملا اذه ىف دنعلاو

 دبعلل نذإلا

 هعاتمل سيلو هع هلو همارحإ ىل اع مد نأ هعنم هل سيلق مر تي جحلاب هديعل لحرلا نذأ اذإ ) قفاخ االاؤ

 ع! 2 م ناك اذ! رابخلا هعاتملو همارحإ مي نأ هعنم همارحإ ىضقني نأ ىلإ ةتعفنلل هسي> نيبو هتبب لو< هنآل همار

 هتأرما دبعلا باصأ ولو ( لاق ) امهسب> هل نكي مل امرحأف اهوبأ امل نذأ اذإ نايبصلا كلذكو ةمألا كلذكو

 جحلا ىف هل نذأ ولو حيحص جح ىف هيضم دساف جح ىف ىضي ناب رومأم هنأل كلذو هسيح هديسل نكي مل هجح لطبف

 مرحب مل ام هعنم هل ناك مرحب ملف جح ىف هل نذأ نإو فاوطب ل نأ نع ا ذإ هسيح هل نكي مل ضرم هعنف مرحأف

 دكلم اذإف اعش كلع ال دبعلا نآل هنع زب مل نارقلا كا امد هع قلل عتمتي نأ هل نذأ نإو ( لاق )

 مصي ل نإف اكوام ناك ام موصلا همزل امف هلعو لاحم كلام هلا كوكي الان هنع ىرخ داق دسلل كلم اعإف اعيش

 نكي ل هنأل موصلاب الإ رفكي ال ىناثلاو دجاولا رحلا ةرافك رفكي نأ امهدحأ نالوق اهيفف دجوو قتع تح

 , هعدب نأ هديس ىلع ناك هدسفأف جحلا ىف هل نذأ ولو موصلا الإ ءىث هيف باصأ ىذلا تقولا ىف هيلع الو هل

 مالسإلا ةجح قتع اذإ هيلعو ءاضقلا نم هنع أزجأ ءاضق نإف هيشقي هعدب نأ هديس ىلع هل نكي ملو هيلع متي

 005 (دوإ ةسرس دلف لعقي ل نإف همشي هعدب نأ ىلإ تحأ ناك هب مرحأف جحلاب هديس دبعلل نذأي مل ولو

 لك نع موصي مث اماعط ماردلا موقي مث مارد ابموقي ةاش هجح مامتإ نع هديس هسح اذإ هيلع نأ امهدحأ

 عتمتت هدبعل ديسلا نذأ ولو ةاش هلع نوكيف قتعي ىقح هلع ءىث الو لحم قىاثا لوقلاو ؛ لحب مث اموي دم

 لاق نإف « هنع مرغاف تا عتمتف كدبعل تنذأ اذإ لاق ءاطع نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ ء دبعلا تا

 هاطعأ ام امأ « معنف ؟ اتيم هزل امو ةنع هديس ءاطعإ نم انح دبعلا ىزحم ام نين. قرفي نأ زوحم ليف لئاق

 اكلام نوك ال دبعلاو هل اكلام' هنع ىطعملا نوكي, ىحخ احةفنع هكلم نم. هجاّرَخِإ هل نوكي الف ايح

 نع ىطعأ ولو نيلاحلا ىف رحلا كللهدق هسفن نع را هبهو وأ هنذإب رحلا نع ىطعأ ام اذكهو

 زجب مل مملع قدصت وأ ىدوأ وأ ممل بهو نم نأ ئرت الأ“ اة نوكشلم فاوملا 07

 اكنلو ( هنأ نع قدصتب ن0 هنأ سو هع هللا ىلد هللا لوسر نع ريخلاب مهنع قدعتي نأ انز>أ امإو

 ٠ كال تفصوام زاح امل , كلذ



 ترا
 بحو « رجلا وأ ص اعل وأ « ةنس هرشثع 0 تشل اغلب اذإف « ةنس ةارسثع 0 اليكتما وأ اهاغلبام

 فتح ام نابنتحمو مارحالل نادرحن نالقعي نيغلابلا نودو نالقعيال نيريغد اح لإ نسحو ( لاق ( جحلا امهلع

 ءاوسو امهنع لمع هناقيطي انوكي مل نإف ناك ام امهسفتأ نع هالمع هب ارمأ اذإ اناك وأ ءىش لمع اقاطأ اذإف ريبكلا

 لاق نإف الليق ؟ ةبوتكملا امنع ىلصتقأ لئاق لاق نإف ءجحلا لمع نم اهريغ وأ فاولسلاب بحت ىتلا ةالصلا كلذ ىف

 ةفاراطلا كرجل هناتنح و جحلا لمعنم لمع كلت لبق ؟ فاوطلاب تبجو ىتاا ةالصلا نيبو ةبوتكملا نيب قرف اش

 ليو 5 اده ريغ قرف نم ليف : لئاق لاق نإف اهريغ ىدؤي ا” ىدؤتف جاح ريغ ىلع ض رفب تدسنلو ىمرلاو هب فوقولاو

 ( لاق ) امضيح مايأ ىف ترم ىتلا ةبوتكملا ىضقت الو امهنم دب ال فاوطلا قعكر ىضقتف رمتعتو جح ضئاحلا « معن

 577 ىدرحل ا 'هنع هلمع نأ كلذ ىو 12 نع جحم نأ ردا نذأ مسو هللعأ هللا لص هللا لوسر نأ اذه ىف ةكسإت

 نم قبب نأ زاج ولف « ائيش هنع جحلا لمع نم قبال لوقي نأ ىلإ رطضم هنأ لع اذه لع نق هسفن نع هلمع ًأزحأ

 هنع لومعملا ىلع ناك اك هنع لمع نمع لاكلاب ىاي هكلو فوقوو ىمرو فاوط قبب نأ زاج ةالص جحلا ع

 ىل يح دقو . تفصو ام هفا فلاح اًجش اذه قف هنم تعمس نمت ادحأ لعأ الو ( لاق ) هسفن نع لاكلاب ىتآي نأ

 لاو>ألا ضعب ىف الإ دحأ نع دحأ حمال هنأ اذه لئاقلا لوق لصأو « ةالصلا ريغ هنع لمعي لاق هنأ لئاق نع

 ىنلا اهب رءأ ثيح اهكرتيو هيف سو هيلع هللا ىلص ىنلا اهب رمأي ل لاح ىف جحلاب رمأي نأ زاج فيكف ضعب نود
 نع جحلا لمع نم ائيش اهف لمعي وأ هريغ نع اهمف ءرملا جحم لاح ىف هلوق لصأ كرت اذإ فيكو ملسو هيلع هللا ىلص

 ملو اجح ىصلل نأ ةجحلا اث لئاق لاق نإف ؟ ةالصلا ريغ جحلا ىف هلمعب رمأ امه جحلاب بحن ىتلا ةالصلا لعجب ل هريغ

 مهتايرذ مهم قحلأ نأب نينمؤملا ىلع نمو اهفاعضأ لامعألا ىلع سانلا بانأ هتمعن لضفب هللانإ :لبق هضرف هلع تكي

 هتنج مهلاخدإب ىرارذلا ىلع نم اماف «ءىش نم مهلمعنم مهانتلأ امو مهتايرذ مهم انقحلأ » لاقف مه لامعأ مبيلع رفوو

 اد ام لئاق لاق نإف « ىنعملا كلذ نم مملع بحب مل نإو جحلا ىف رباا لمع محل بتكي نأب مهلع نم نأ ناك لمع الن

 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر نع هيف ةجحلاف ةنجلا نولخدي مهمأ نيماسملا لافطأ ىف ثيداحألا تءاج دقف ؟ تفصوام ىلع

 مسوهيلعهللا لص بنا نأ سابعنب نع سابعنب |ىلومبي ركن ع ةبقعنب مهاربإنع ةنييعني نايفسان ربخأ ( قفا: شلاللاث )
 تعفرف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقموقلا نف «نوماسم اولاقف ؟موقلا نملاقف مهلعودسف ابكر قلءاحورلاب ناكامافلفق

 نع ةبقعنب مهارإإنع َكلاك انريخأ .رحأ كلو « معن :لاق جح ادم هللا لوسراب تلاقف ةفحم نم امل ايبص ةأرما هلإ

 لط#شالوسر اذه :املل قف. اهتفحت قىعو ةأارماب رمسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رنأنسابعنربا نع سابع نبا ىلوم رك

 ملاسنب ديعس انربخأ ( قف|- لالا )رجأ كلو.معن :لاق ؟ جح اذحلأ تلاقف ابعم ناكىص دضعب تا سو هيلع هللا

 اومبفاو نولوقت ام ىنوعمسأ سانلا اهنأ امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا لاق لاق رفسلا ىنأ نع لوغم نب كلام نع

 مالغ اميأو ججحيلف توم نأ لبق قتع نإو هجح ىضق دقف قتعي نأ لبق تامث هلهأ هب جح كولم امبأ يل لوقأ ام

 هيلع ةبجاو نوكت نأ ريغ نم هيلع تبجو قتع اذإف قتعي ىتح هنع دبعلا ةجح ىضقتو لاق ءاطع نع جيرج نبا
 سابع نبا لوق ىنعمو هلوق ىنعم نيب دقو غلب, مل نمو هللا ءاش نإ دبعلا ىف ءاطع لاق اى اذه ( قفا: لالا )

 لديو قتع اذإ جحم نأب هرمأي مل مالسإلا ةجح هنع تأزجأ ول اهمنأ ىلع لدي ججحتلف قتع اذإف : هلوقو اذكه اندنع
 ةرم الإ دحأ ىلع جحلا ضرف نوري ال مالسإلا لهأ نم هريغو هنأ كلذو هتيدوبع ىف هيلع ةبجاو اهارب ال هنأ ىلع
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 ىلصاللا لوسر كلذ عنصو نيغلابلا ىلع تحب اعإ دودحلاو ضئارفلا ا انللرثساف هناش لج هتدارإ نم الج 0

 ىلع تبحاو جحلاف ( ا *لالاؤ ) هنس ”لاعص قف بلك الحر رقع ةعدم 0 نبا عم عم (( 1 00 ماع لو هلع هللا

 دوعب نأ هلع نك مو هنع 0 القاع اعلاب جح اذإف دودحلا كلدن كو اميفس ا نإو اب اك ضئارفلاو لقاعا غلابلا

 نأل هلقع ىلع ابولغم غلب نمع لئاز جحلا ضرفو ( لاق ) ةغلاباا ةأرملا تللدكلو )ك0 ةاسااذإ ىزجا دملل

 الا هلاك نك هلآ ريغ ىف هيلع اهضرف نال شئارقلاب ؟تطاخ لح نعامشا نأ كلذوأ الَقَع نم لع نضئازفلا

 هيلع لدام ىلع كلذ نم مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس تلدو « دودحلا كلذكو ةبطاخلا لقعي نم الإ بطاخم

 مكانلاو م نونجملاو مدح 0 ىصلا نع : ةثالث نع ملقلا عفر» ل هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هللا كاك

 جحلا هنع زحي مل هنونج لاح ىف جح نإو هنع أزجأ اًتيفم جح اذإف جحلا هيلعف قيفيو نحب ناك نإف ظقيتسإ تح

 كلذكو اعيش ضئارفلا نم هيفسلا ع عيض الو هلع بجاو هنأل هجح ىف و هنوعو هل ىراكت نأ غلابلا هفساا ىلو ىلعو

 اغلا اهدعب شاع مّ ةنس ةرسششع 0 لكلا ملحلا غولب لبق مالع جح ولو ( ىفأ 5 ااا 0 ةغلابلا ةييفسلا ىلو

 نم ىنعم ىف ناكو هيلع بن نأ لبق اهجح هنأ كلذو مالسإلا ةجح هنع غولبلا لبق جح ىتا ةجا ضقت مل جحم مل

 ملو اعوطتم ةالصلاب نوكي اك اعوطتم اهب نوكيف عضوملا اذه ىف 220ه هيلع بحن ىذلا اهتقو لبق ةضيرف ىلص

 جحلا ةضيرف مهشم دحاو ىلع تسدل نأو اوحح ول كلاملاو محلا اوعلسإ 8 نيدلا ّق ثفصو مف هلع نوماسملا فاتح

 هنكع ةدم شاع مث قتع نإ مالسإلا ةحح نم هنع ىزحيال اعوطت هجح ناك هديس هجحأ وأ جحلاب كولمال نذأ ولو

 هنأل مالسإلا ةحح هنع زحت مل هسأ مث غلاب رفاك جح ولو ( لاق ) جحلا ةضيرف هيلع تتبثام دعب جحم نأ اهيف

 ناكو ( لاق ) جحلا هيلع بجو مل اسأ اذإف « هلوسرو هللا ناعإإلا ىلإ ريصي ىتح هندب ىف اضرف ىدؤي, لمع هل كل

 هلاق لام هلو ادبع عاب نم » هلومب نيب جسو هيلع هللا ىلص هللا ايفر نذل كل لاند دبعلا نو نانا ف ل كاد

 نوثرويال نوماسملا ناكو ديسلل' كلم وه اعإف كللمام نإو دبعلل لامال نأ ىلع كلذ لدف « ءاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل

 لسو هيلع هللا ىلص هّللأ لوسر ةنسلا ال الدسم مهليواقأ نم انذتع اذه ناكل ايش مثريغ ل6 هدلاو الو هدلو نم ديعلا

 دبعلا ناكف جحلا ىلإ هل نذإلا هديس ىلع نولعجم ال نوماسملا ناكو ثراولا ريغ هد.س ناكو هديسل الإ كلعال هنأ ىلع

 همزلتال اهنألت لق ؟هنع ىزحنال ف_كفلئاق لاق نإف هنع زج مل ج-و هديس هل نذأ ولو هديس هإ نذأ ول ضرفلا نم

 هلالهإ لبق ناضمر ريش ملاصو انفو لي ةيردككملا لصف لكم كلف ؟ ذاك لكمو لاق همزلت مل نمع ىزحم ال اهنأو

 قافلا ركلاو » تقولا ق الإ ىرد ندبلا ىلع لمعلاو ندبلا ىلع لا هنآل هتقو ىف الإ امهنم دحاو نع ؟ئرخال

 ةجح امهنع زحن مل اجح ولف زارخألا نم غلابلا ريغ الو كولمملا اذكه سيلو هريغ ىفو هسفن ىف كلذ همزلب رداقلا

 : جحلا امهنكمأو اذه قتعو اذه غلب اذإ مالسإلا

 نس ىأىف ا ةيراخلاو محلا مالغلا غلبب قح جح ىصلا ىلع 0“ ىلاعت هللا هحر ( قفانثلالاف (

 راجلا اذه قاعتي اذا رظناو «عوضوملا اده ىف م ضعب ىو «خسنل ١ ضعب ىف ىف انك: عضوملا اذه ىف :هلوق )١(

 .هححصم ا واع رظناو«خسنلا ف اذكهوه «هيلع نوداسملا فلات ملو) هدعب هلوق ناك
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 حملا باتك

 حلا هيلع بجو نم ىل ع جحلا ضرف باب

 : لاق هللا همحر ىعفاشلا س ردإ نب دمحم انربخأ لاق نينئامو مست ةنس رص ىدارلا نابلس نب عيرلا انربخأ

 لجو نع هللارك ذ.دقو لسو هيلع اللا. لضا هللا لوسر هر لإ كاك قى دماخ 00 صرف تايئا لك

 الكي لعَو الاجر كرا جلاب سانلا ىف نذأو » مالسلا هيلع مهاربإل لاق هنأ ىكحف هباتك نم عضوم ريغ 3

 دئالاقلاالو ىدملا الو مارخلا روهشلا الو هللا راعش اولحم ال »: 0 0 لاقو « « قيمح حض 03 ند نع راك

 ضرف نم ىلع جحلا ضرف ناس اسف ىلا ةبآلاو ( قات تلال ) جحلا هب رك ذام عم « مارحلا تيبلا نيمآ الو

 « نيلاعلا نع ىنغ هللا نإف رفك نو اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو » هركذ لج هللا لاق هيلع

 ةنيبعنب نايفس انريخأ ( قفا 7 1 اال 1 ةرمعأا قف اهريسفتب ةعوضوم ةيآلا هذهو )ع ََك 5 رمعلاو جحلا ا 2( لاقو

 نحنف : دوبيلا تلاق ةيآلا « هنم لبقي نلف انيد مالسإلا ريغ غتس نمو» تلز' امل لاق ةمركع نع حجت ىنأ نبا نع

 اوجحم نأ اوبأو انيلع بتكي مل اولاقف اوجح : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ممل لاف مهجحف هيبنل ىلاعت هللا لاقق نوماسم

 نع ىنغهللا نإف للملا لهأ نم رفك نم : ةمركع لاق « نالاعلا ْنَع ىنغ هللا نإف رفك نمو رن: هزات لك كد

 مك اذه نأل ٠ ملعأ هللاو لاق امب ةمركع لاق ام هبشأ امو نيملاعلا

 لاق : لاق جيرج نبا نع ملاس نب ديعسو دلاخ نب سم ( انريخأ ) 6 0

 باتكنم ةيآب رفكلاو.هللا هلزأ دقو 1 0

 نمو » لجو زع هللا لوق ىف ده

 جحلا ضرفب رفك هنأ ىلإ بهذي ملاس 00 , هرب مل جح نإ ام وه لاق من ردك

 هنف ةمركع لاق اهو : دهاجم لاق امك هللا ءاش نإ ادهو ارفاك ن 1 ةياب كك نمد ( قفناتثلالا )

 ملف : لئاق لاق نإف « اليبس هيلإ عييطتسم غلاب لك جحلا ضرف معف ا احضاو اذه ناك نإو حضوأ

 : :هركذ لج هللا لاق ةنسلاو تاتكشلاب لالدتسالا كف ؟ جحلا ضرف هيلع نمت البس هيلإ دجو اذإ غلابلا ريغ نوكيال

 يقال ينزفانتوللا مزن ندا ىع' ع ميلك ا نداتسا < |ون داش محلا جنم لافطألا غلب اذإو »

 اوغلب اذإ ىتح ىماتيلا اولّتاو » ىلاعت هللا لاق | وغلب اذإ نادعتسالا.ى ة مهناديإ ىف ضرفلا م 2 تشب اعإ ! مهنأ ربخأف

 هةعم غولبلا م ىح دش رلاب 6م ا كاملا عقدي ر ماي ملف ١) مهلاوم

 !سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتأف نيقلا دك أ مث هباتك ىف داهجلا هللا ضرفو

 ِِع

 ءأ ميإ اوعف داق ادشر مهنم متسن ١ نإف حا |١:

 نأ لعاش رع كا
 لا ىف د ا ل 71 لا

 هزاجأ مث «دحأ» ماعم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هدر ف ةنس هرشع 5 رأ نبا وهو هداهح ىلع صئر را هر دهاجب

 هللا نع نيملا ملسو هيلع هلل داع هلا لوطرو قدنخلا ماغ ةنس ةرسشع ى نح غلب نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نأ ل ةماححلا هرطفت الف مجتحا ن 5 فعضي نأ 4د وص صر رعلا الكو اطاتحا ا ! بحأ ناك ةماححلا لحردح

 رطفلا سيل نأ سايقلا 0000 عمو ( ىتناإ* لاا ) هرطفق هلعفت مجتحم ملول امت هرطفيام اهدعب ثدحم

 هموص لطس الو ذدلتم ريغ لزم, دق لجرلا ناو ًائعقتم هفوج نم مئاصلا هحرخجم ن نأ الإ دسح نم جم ءىش نم

 ندبلا لاخدإ نم رطفلا امتإَو ههوص 1 الو رونتيو لستغيو لوبلاو حيررلاو ءالخلا هنم جرخمو اضويو فر 1

 هللا همحر ( ىف: لاله ) هيف هلاخدإ دمع كهنوج نم ءىش جارخإ اذه ىلع نوكيف ؤيقتلا وأ عامجباب ذذلتلا وأ '

 , ةماجحلاب دحأ رطفيال هنأ : نيندملا ةماعو نيعباتلاو ملسو هيلع هلل ىلد ىنلا باحصأ ضعب نع ظفحأ ىذلاو
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 ةعجحال مهنأل اوءاش ثححنوفكتعي رفاسااو دبعااو ةأرملاو ءلضفأ وبف هلهأ رثكو دجاسملا نة مظعام لكو ملسو هيلع

 نذأ اذإف « مبعنم دولا مأو ربدملاو دبعلا ديسل كلذكو هنه اهعنم اهجوزلف افاكتعا اهسفن ىلع ةأرملا تلعج اذإو مهملع

 هلع هفصن قتعملا دبعلا لء> اذإو فاكتعالا نم هعنم بتاكملا ديسل سيلو هل كلذف كلذ مامن لبق مهعنم دارأ مث مهل

 ىمعألاو .ىب قافأ مث نينس ماقأف فكتعملا نج اذإو هفاكتعا متي ىقح اموي مدخل و اموي فكتعي نأ هلف آامايأ افاكتعا

 امل ادبام الك ايو بابثلا نم امملل ادبام ةفكتمملاو فكتحملا سبل نأ سأب الو ء مييحصلاك فاكتعالا ىف دعقملاو

 نيديلا لسغو دحسا|ىف ةدئاملا عضوب 0 الو دحسملا ىف ماني نأ 0-5 الو ببطلا نم امل ادب اب اببطتيو ماعطلا ن

 دجسا ا نه هسأر , فكما ج رزه نأ شاب لو هناك ادع مل عر مث جرخف ةيكحملا لسن ولو تفظلاف شلاق

 تام اذإو هريغ حكنيو هسفن ا حكش نس سو هيلع هللا نص هللا لوس ةلعف تلسعو ةلهأب ضع لإ

 معأ هللاو تأدتبا تلعف نإف جرت نأ امل سيل ليف دقو تنبق تعحر اهتدع تضق اذإو تجرخ ابجوز ةفكتعا ا نع

 هللا ىلص هللا لوسرالهف لاق نإف اراطقإ بحوي الل سغلا بوحو كو راهم ف عماج 9 هنال هموص مدو لسغلا هيلع ح

 الالح بطتناك دقو م رحال بيطلا نعءىبنااو سو ه.لعدللا ىبصدللا لوسرنع ةلالدلا .معن :ليق ؟اذه هشن ةنس مسو هلع

 4 كام ىدي رك قف اذهو حابم وهو ناك بيطتلا سفن نأل مارحإلا دعب هتحارو هنول هلع قب امب مرحب لبق

 ةماس مأو ةشئاع فالح ىور ىذلا ىرنت انإف لئاق لاق نإف ( قناخ لالا ) عا ءاا مر لبق مدقت٠ عا# نم للسغا

 نآل ىحصقي نأ را ايش رجفلا كعب اعءاح ماقأو ل الب عماج كلا كلا الئاص لحرلا عمس دق لعأ هللاو لق

 هثدح تبث ةقث ثدحم ىلع اذه نكمأ اذإ فيكف لئاق لاق إف ( لاق ) هيف مرح ىذلا تقولا ىف ناك عاملا 0

 طلغا امهياعن كعب دقو امهريغ امهفلاخم ملام مدلاو لاملا ىف بحل ىف نيدهاشلا ةدابشب مزلت 5 ليق ؟ةحح هب تمزلو

 لمعتسإ مل امهدايش دض امهريغ دهش ولو رهاظلا قف نيلدع 5 نإ امهمداوشب كلا كرت نأ زوحم الو بذكلاو

 هفلاخ اذإ هنكح لوحو امهربغ اميفلاخال نيدهاشلا كك هريغ هفلاخال ثدحلا كف درفنا اذإ اهلحعتسي اكامهتداهش

 ناك نإ لاحن دورشلا ةدابش ىف دخْؤبال اع تفصو 9 نيثدحملا نم ظفحألا ىلع 0 نم دخٌؤيو تفصو ام هريغ

 .٠ اللق الإ

0 ٍِ 

 ةبالق نأ نع ءاذحلا دلاخ ٠ نع ىمثلا دي | دبع نب باهولا دبع ان ريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انريخأ

 مجتح الحر ىأرف حيتفاا نمذ؛ ليسو هيلع هللا ىلص ىناا عم ككل سو نب دادش نع افلا تنشر ىلأ نع

 ىعفاشلا انريخأ لاق 6 را انريخأ« موجحملاو ا اك ىذدس 0 وُكو لامف ناضهر روش ن 2 تل هرشع كا

 اكعااض ان مجتحا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ كاع نإ مسقم نع دايز ىلأ نب ديزي نع نايفس. انربخأ لاق

 هةحص و اهرحم دكموي نكي حتفلا ماع مكاو هلع ل ىلص هللا لوسر نع سوأ نا عامسو ( قننعلالاف (

 ماكنا كلادحو رثع ةنس مالسالا ةح> ماع 0 هيلع هللا ىلص ىن :| ةماحدح سابع نبا 0ك مالسالا ة هةحح لش رح

 رطفأ ثيدحو حسان 0س انعنبا ثيدحف 0 اناك اذإفن ني ةمسل مالسالا ة ةحح ل ناع ةنس ةنس حتفلا 0 )» موجحملاو , محاحلا

 1 -- فاو ناك ؛ ادانسإ (مقلاقما سابعنبا ثددحو ةيششم 1 نيثدحلا دانسإو 01-5 وسلم موجحملاو م محاخلا



0 

 هل نوكي نأ الإ امويو ةللو امو, فكتعف رجفلا لبق لخد نيمؤي فاكتعا هلع هلل لعج اذإو سمشلا بورغ ىلإ

 ادم موي لك ناكم هنع معطي هنإف هيضقي نأ لبق تاه مث موصب ربش فاكتعا هيلع هلل لعج اذإو لبالا نود رابنلا ةنن

 معطأ تام مش ربش نم لقأ م ناك نإف هلع عءىش الف حصي قل لك تاق دنرم وهو ةسفئ ىلع لعح ناك نإف

 ملاذإو هنع معطأ موصيو فكتعي نأ هلع ناك دقو تام اذ :إ ( عير لا لاق ) ادم موي 20 حصام ددعب هنع

 مايأو رحتلا مويو رطفلا» موي فكتعي نأ لسأنال كاذكو ةليللا لجرلا فكسسي نأ إب الو هلع ءىت 51-2

 هرخآ وأ راهنلا لوأ ىف نالف مدقف نالف مدقي موي فكتعأ نأ ىلع هلل:لاق اذإف موص ريغب نوكي فاكتعالاو قيرمشتلا

 اليل مدق نإو « هاضق سدحلا نم جرخ وأ حص اذإ هنإف سوبحم وأ ضيرم وهو مدق نإو راهنلا نم قبام فكتعا

 فكشعملا مرحأ اذإو (لاق) هيلع ءىش الف ىضم دق ربشلا اذإف هامس ريش فاكتعا هلع هلل لعج اذإو هيلع ءىش الف

 كا جحلان "م مدق اذإفاعب انتم هفاكتعا ناك نإف هحمل ىصم جحلا تاوف فا نإف هفاكتعا منأ 0 وهو جحلاب

 هللا لط ى ونلا دجسم تلاذكو هاون امف فاكتعالا ن ه لضفأ مارحلا دحسملا ف فاكتعالاو ىنب عباتتم ريغ ناك نإو

 فقاو وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق الجر نأ ةشئاع نع نينمؤملا مأ ةشئاع ىلوم سنوي ىفأ نع

 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف موصلا ديرأ انأو ابنج حبصأ ىفإ هللا لوسراي : عمسأ انأو بابلا ىلع
 ع ع

 ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ « مويلا كلذ موصأو لتعاف ءصلا كيرا انأو | حبصأ انأو »

 ك1 0 نمحرلا دبع نب ركب ايأ عمس هنأ نمحرلا' دبع نب ركب ىنأ ىلوم ىمس نع كلام انربخأ لاق

 لاقف )»ع مولا كلذ رطفأ آبنج حصأ ْن "م » كلوش ةريره ابأ نأ هل رك "دف ةنيدلا ريمأ رهو مشا نانا دنع

 بهذف 1 ونأ لاق « «كلذنع ل ا مأو 2 نينمؤاا مأ ىلإ نيهدتل نمح رلا ديعأب كيلع تش :ناورم

 ركذف ناورم دنع اك نينمؤملا مأاي لاقو نم رلا دبع اهملع سف ةشلاع ىلع انلخد ىح هعم تضذو نمحرأا دبع

 عد نهرا ديعات ةرارش ١ لانك سيل ةشئاع تلاق مويلا كلذ رطفأ ابنج حبصأ نم لوق. ةريره ابأ نأ هل

 هيلعهللا ىلص هللال وسرىل اع ديشأف )ةشئاع تلاق. ا ال :نمحرلا دبع لاق ؟ هلعفب سو هيلع هللا ىبص كا ناك امع

 الاف ةلس مأ ىلع انلحد يح انح 0-0 لا ى") مويأأ كلذ موصي مش مالتحا ربا ع عاج نم كك حسب ناك نإ ملسو

 تس ناورم لاف ءهربخأف اتلاقام نمحررلا دبع هل لاقف ناور رم انكح قح انح رخف ةشئاع تلاقام ثم تلاقق كلذ نع

 قدح ةهعم 5 نم را عاق لاو كلذ هنريختلف ةريره ابأ نيتأتلف بابلاب ىب ءاد نيكرتل دمحم ابأاي كلع

 2“ ريح هن ريخأ مت ! كلذ ىل ملعال ةريره وبأ لاقف هل كلذ ل 5 7 * ةعاس هعم نمحر لا دبع ثدحتف ةريره ابأ اندتأ

 تلاق اهنأ ةشئاع نع ماشه نب ثرحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ىلأ نع ركب ىبأ ىلوم ىمس انثدح لاق نايفس انربخأ

 ثيدحب نحت انذخأف ( قفا 25 ) هموب موصيو لستغيف بنج وهو حسبصلا هكردب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع لحر نع ةريره وبأ ىورام نود ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىجوز ةماس مأو ةشئاع

 نأو ظفحلاىفةمدقم ةشئاعنأ (اهنمو) اريخوأ اعامس هفرعي امنإ لجرنم اذه دعأ هاتجوزو هاتجوز امهنأ (اهنه) "ناعم
 . - 1 .٠ 1 5 د

 فورعملا مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع انور ىذلا نأ ( اهنمو) دحاو ةياور نمارثك أ نينثا ةياورو ةظفاح ةماس مأ

 ليللاىف احابم بارملاو ماعطلاو عاملا ناك اذإ لبق ؟لوقعملا ىف هنم فرعي امو لئاقلاق نإف « ةنسلاب هشألاولوقعملا ف

 ليقاذإف ؟احابم اهفناك ىتلا لاحلا ىف ناك امأ رجفلا لبق عاملا نكف سمشلا بيغم ىلإ رجفلا دعب اعومتو رجفلا لبق

 هلعف ىف سبلو لبق عاملاب تحف ءىش وهلئاق لاق نإف ؟ عامجاب فحو ءىش وده مأ عاما وهأ لسعلا تياارفأ ليش .ىلب

 تح بجيف راهلا نموت هنآل هموص من لح رلا نأ نحو كلدف لف .ال :لاق نإف ءراه الو لل ّق ماص ىلع مرح ءىش
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 روشلا بهدف هني روش فاكتعا هلع هلل لعج اذإو راهنلاب ارهش انالف ملك أال نأ ىلع هلل لاق ول كلذكو ليللا نود

 مويلا كلذ ءاضق هيلعف اموي الإ هفكتعاف ربش فاكتعا هيلع هلل لعج اذإو هاؤس ارهش فكتءي نأ هيلعف معبال وهو

 كلذكو هفاكتعا ىلع قب الخىم هلع ءىث الف اهركم هريغ وأ ناطلنسلا هجرخأف ابحاو افاكتعا لجرلا فكتععا اذإو

 ءىدتسنأ هلعو هفاكتعا دسفأ اراهن وأ اليل فكتما ا ركس اذإو ىنبف عجر جرخ اذإف هسيحف نيد وأ دحم هجرخأ اذإ

 نيدلا هلع ىذلا فكتمملا ناكاذإو هب لكوي نأ سأب الف هل ميرغ هيقلف ةجاحلل فكتعملا جرخ اذإو ابجاو ناك اذإ

 فاكتعالاو ىنب نمأ اذإف جرخ ىلاولا نم فكتحملا فاخ اذإو ىنبف عجر هالخ اذإف فاكتعالا نع بلاطلا هس

 اك نإك اعيش ىردالو فكتس نأ بحاوي نيل ىذتلا فاكتعالاو ااذكو اذك .فكتعأ نأ للَع هلل لوقي نأ تجاولا

 رجف'ا لبق لخد مو. فاكتعا هيلع هلل لعج اذإو هلثم ىلإ فكتعا فاكتعالا ىف راهنلا فصن لخدف اموي فكتعمللا
 مسن

 ع 0

 ىنلا نع سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا ثيدح لبق ؟هب ذخأت ل لف لبق نإف .ٍلسو هيلع هللا ىلص ح

 لجر نع هريغ ءاج اماف سابع نبال هللا ديبع ةسلاجم لوطو ىرهزلا ظفح عم همس ملو ارذن رذن ٍلسو هع هللا ىلص

 نعطلغي ثيدحلا اذه ءاجىدذلا فرعتأ :لبقنإف ء اظوفحم نوكت ال نأ هبشأ هللا دبع ثيدح ىام ريغب سابع نبا نع

 ىورف جحلا ةعتم نم لح رييزلا نأ ريبزلا نبال لاق هنأ سابع نبانع سابعنبا باحصأ ىور معن :لبق ؟ سابع نا

 تباثلا ثيدحلا ىف ةنؤم ريبك انيلع سيلو ( قفا: هلا ) شحاف طلغ اذهو ءاسنلا ةعتم اهنأ سابع نبا نع اذه

 نوكي نأ هبشي ىذلا ثيدحلاب ملعلا ىف ةفصنلاو ثيدحلاب معلا لهأ نم ةنؤم الو تفصو امل افلتخم نظ وأ فلتخا اذإ

 هيثدحم صقن لاحخ هلثم تبشال ىذلا ثيدحلا ىف سانلا نم نإفنص ضراع دقو هلثم تشثال ىذلا ثيدحلاو اطلغ

 ةلابجلا امهدحأ نيب رضب عضوملا اذهنع ثيدحلالطبن :ةفئاط مهنم ىناًاسفءتبثي الف ةلالدب هبحاص طلغ ىذلا ثيدحلاو

 ؟انانعمىف مترصو هلك ىفزاج هنم دحاوىف زاج اذإف نولوقيف هدريام ثيدحلا نم دجوي نأب رخآلاو هثيدح تبثيال نمت

 ةدابش زيحم سيلأ . هلدعو هحرج لبحم لجرو هفرعي حورجمو 3 لدع « ةثالث هدنع دبش اذإ ك احلا متيأرأ تلق

 اماف ©20لبق .ىلب لاق نإف , هدريف حرب وأ هزيجيف لدعب هفرعي تح لورحلا ةدابش فقبو حورجما ةداهش دربو لدعلا

 لبق .ال : لبق نإف « هتدابش ىف كلذ دجويال ىذلا لدعلا درب نأ زاج لوبجملاو ةنظلا ةدابش ىف دوجوملاو حورجلا در

 لو ةلابجلا كرتت نأ ضر ملو ةلابحم تملكت ةفئاطو ثيدحلا فالخ كل زي سيلو فلتخمال ثيدحلا كلذكف

 هلوبق هب بحب امب هلبقتو هدر هب بحب امب هدرت : انلق ؟رخآب نوذخأتو اثيدح نودرت دق اولاقو اهتنؤم تلقثف معلا لبقت

 سيلو ءاهقفلا نوبنعي ءالؤه اولاقف هثدح نم در نم ضعبل موق بضغ نإو ةنؤه .مف تتاكو دوهشلا ىف انلق امك

 هجو وأ طلغ ىلع ةلالد وأ ةنظب مهضعب ةدابش اودر نإو نيماسملا ةدابش نودر, ءالؤه لاقي نأ ماكحلا ىلع زوم

 . ةدابشلا در هب زوحب

 : ثيدحلا فالتخا ىف مجرو

 ناضمر رهش ىف ابنج حبصأ نم
 ت ىراصن ألا رمع» نب نمحرلا دبع نب هللا دبعنع كلام انريخأ لاق هللا همح رىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 اهريرع ىف عجراف « فيرحت نم والخال ةرابعىهو ءاندد ىذلا لصألا ىف اذك غلا حورجما در اماف : هلوق )١(

 . هميم نقل اةححبطلا لوضالا 1!



 مس ١ هْهاد

 تاك عألا باتح

 لخدي هنإف ريش فاكتءا هسفن ىلع بجو !ءع بجوأ نفل ةنس فاكتعالاو ىعفاشلا لاق لاق ناملس نب عيرلا انربخأ

 ففاكحالا ىف طازتشالاب نبأ الو (لاغ) ربشلا رخآ نمشلا تبغ اذإ هن جرو سمشلا بورغ لبق فاكتعالا اق

 بوجو الو امايأ ىوني الو فكتعي نأ سأب الو « جورحلا ىل ناك ضراع ىل ضرع نإ »لوقي نأ كلذو بجاولا

 اذإو ةعملا ىلإ ةعملا نق هريغ ىف فكتعا نإو انيلإ بحأ عماجلا دجسملا ف فاكتعالاو فرصنا ءاش ىتم فاكتعا

 ىنب اذإو فاكتعالا نه جرخ ردقي 00 هنم عضوم ىف فكتعا دحسملا مدهناف دجسم ىف افاكتعا'هسفن ىلغ تحوأ

 كك الو ءراغا واءاشانإ هنا لإ ظئاعاو لونا لادا مث و هناكتعا ىلع ىنبف عجر دجسللا

 ءاماعلا سلاجمو طبخ و عيديو ىرتشي 57 سان:الو هلزتم لخدااذإ ضيرلا "نع لآست نأ نسأب الو.هتحاخ 0 0

 ةزانجلا دبشي الو ضيرملا دوعي الو ( لاق ) لادج الو بابس فاكتعالا دسف الو امنإ نكي ملاه بحأ ا ثدحتيو

 هل ءرك أو ةنم ةحراخ وأ دحسلا ةلحاد تناك هزآنملا ذعصيو ردوا فككم نأ ساب الو احا انا 0

 مق باجأ ّنِإَف بحت نأ همزلب 'هتإف ابماإ ىعدف ةدارش ةدنغا تناك نإ و ىضقت نأ أن الو ءالصلاب لال ل

 ءىرب اذإف جرخ فاكتعالا هسفن ىلع بجوأ ىذلا ضرم اذإو هلع ءىث الف هتبب ىف فكتعملا لك 1 نإو فاككعالا

 ريغل فكتعملا جرخ اذإو فاكتتعالا لبقتسا رذع ريغ نم ائيش هئرب دعب ثك. نإف هناكتعا نم ىضماه ىلع ىنبف عجر

 ةآرملا 000 موضي ابَجاو افاكتعا ناكاذإ هفاكتعا فتأتسا ءىطو وأ فكتع'ا رطفأ اذإو هناكتعا ضقننا ةاخ

 ىلإ بحأو ءاش ىتم فكتعا اعباتتم لقب لو هنيعب ارهش مس ملو ارهش ةلع هنن لع اذ 0 ةفكتتعم تناك اذ
 . م ) - , - . 3 ع

 مل وأ لزنأ ةرظن الو ةزشابم الو ةلبق هدسفتال دخلا بجويام الإ ءطؤلا نم ةفاكتغالا دسفن الو اعباتتم نوكي نأ

 راثثلا كتكي نأ هلق راهلاب روش تكتعأ ن
 0 ع

 | اغ هلل لاق اذإو هريخق وأ دجسملا ىف ة'اده-ناك ةأرملا تلاذكاف ك0
 اك

 لعجبملو تيملا نع قدصتي نألسو هيلع هللا ىلص تالا و لاملا ىلع ةقفن اذه فو كرأااو دازلا ليسا نأح

 اهنع هئاضقب ردا » حج رد نك نأ لمتحاف دعس مأ رذن دن ناك سابع ن تب 3 و » جملا رغ الدب جملا نم هللا

 وأ اماص 0 نم اماق ) قفاخخ الاف ) جاك ةرمعااو نا ةقدص 0 ولو تيما نع هءاضق هتتس نم نأل

 لاق نإف ( قنات لالا ) ةالصلا ىف هنع رفكي الو هنع ىلصي الو هنع ماصي الو موصلا ىف هنع رفكي هنإف تام مث ةالص

 هللإ دحو نمىلع جحلا هللا ضر م تلقا دا و:لاق نإفا اهننب هللاق رف دق ت تلق ؟ةدإصلاو موصااو سلا نإ فات لئاق

 جحلا ربغ الدب جحلا نم هلوسرالو هللا لعب ١ ملو جحب مل نم ىضقي نأ ملسو هيلع هللا يل اص هللا لوسر نو البدس

 هنوميطي ليقف ( نيكسم ماعط ة ةيدق هنوهيطي نيذلا ىلعو» ىلإ « اضيرم - ناك نم » لاقف موصااىلحو زع هللاضرفو

 عقب ال نأ سو هلعدللا ىلد هللا لوسر نسو ةالصلاب رمأو ناكشم ماعط موب كك مماعف و2 مث هنوقطي اوناك

 ةالصلا كر ىف اولعجم ملو هلمع ىلع بولغملا الو نيتفملا نم ماوع لاقو ةالصلا ن + تكرتام اهنع ىمي الو سال

 "رمال اك لمع اكو ل نع لحأأ هب موقي نأ الو ةقدص ند ءاراتك دا نع ةنس الو كا طل 5 ديالو 6

 هللا لو_سر ةنسل اعانتا لح 7 نع جحلا لمعي كف هزغ هلمعيال ةسفنل ءرملا 0 ةالصلاو موصلا 0 ل

 نإف ( وفا 0 اااز )ةالمألا 5 مود ف كلذ سلو لاملا ند ةّقفن هيف نإف ةالصلاو موصلا هنالخو سو هيلع هللأ ىلص

 ح ىلا نعسابع ناىور.معن:ليق 5 دحأ نع موصب نأ 5 رمأ هنأ ملص هلع هللا ىلد هللا لوسر نع ىورفأ:لبق

 )م:1١-م(



 تسيير رح عل سمس بس

 00 اعإ ةرافك الب اتضةواترطفأ ضرملال ثم اذف موصلا ىلع ناردقتال اتناك نإو ( قفا: ةلللاث ) امهءدلو ىلع

 16غ

 وكلا خسشلاو ر رفكي ال ضيرملا نيبو اههنيب قرف كلذف امهر يغل انرط طغأ امنإ امرسفنأل ارطفت مل امهنأبو رثألاب

 ا ىلد ىناا باحصأ ضعب نع اريخ ةطنح دمب موي لك نع قدصت, ةرافكلا 1 طول

 ل نك يزل اك ةلسفن هلمع هنع :هريغ« لمع سيلا هريغ هنع جحم ن قطي مل نم ىلع اسابقو

 اتاك 0211 كاادكو لمعلا رغ دهللا هدهك نوكي نأ موصلا ريبكلا اهب كرتن 0 قنانتلالاف )

 ىلع تفاخ ادإ لماخلاو رطفي مل ةلمت# ةدايز ثناك نإو رطفأ ةنيب ةدابز ضيرملا ضرم داز ن نإو ( قفانتلالا (

 موصلاو هبحاص رطفي الف المتحم كلذ نم ناكام امأف « نيباا رارضإلا اهنبلب رضأ اذإ عضرملا كلذكو ترطفأ اهدلو

 ًانرطفأ شحافت اذإف ؛«لمتحم ناصقت هنكلو نبللا ضعب صقتتيو ةلمتحم ةدايز نكلو .للعلا ةماع ديت دق

 ةالصلا ضرف هنع طقس فيكف :لئاق لاق نإف «لعأ هللاو ةيدفلا موصلا قطي مل اذإ لوأتي هنأكف ( ىف نتلالا: )

 قرطي اك ىلصي هنكلو ةالصلا اهبف لعفت لاح ىف ةالصا ضرف طمس سيل لبق ؟موصلا ضرف طقس الو اهقطي مل اذإ

 ةالصلا الو « ةالص' نم الدب ةالصلا ريغ ءىش سيلو « ضعب نم الدب اذه ضعب نوكيف اعجطضم وأ ادعاق وأ امئاق

 صقتال هنأل ضرملاو رفسلاب هتقو نع لازبو هبحاص لاحريغتب ريغتي الو هلاك إ الإ هيف ىزحي ال عوصلاف ءءىش نم الدب

 هن٠ الدب ماعطلا نوكيو ةرافكلا ىف ماعطلا نم الدب نوكي دقو ادعاق ابضعبو ارصق ةالصلا ضعب نوكي كهف

 طرف دقو تام ندو « طرف مث حص اذإ ءاضمتا امنِإ هلع ءاضق الف تام تح حص. يف ضرم نمو ( قفا ةلالاف )

 رطفأو ابماص ةنس موصي نأ رذن نمو ( قفا: لال( ) ماعط نم ادم نيكسم موي لك ناكم هنع معطأ ءاضقلا ىف

 6 مدقي ىذلا مولا موصي نأ رذن نهو ءاهاضتو ىنم مايأو يسار للا 2 عر اهيرط نع يم ىلا ءانألا

 دغا موصب نأ <لإ بحأف اليل مدق نإو ءهاضق رطف موي ناك وأ ءىش راهناا نم ىضم دقو نالف مدق نإو «هماص نالف

 رطف موي قفاوف ةعملا موي موصي نأ رذن نمو ( قفا: ةلللاف ) ابجاو هرأ مل لعفي ل نإو رذنلا موي موصل ةينلاب

 نأ ترذن ةأرما نأ ول كلذكو هموص هل سيل هنأل هضّي لو همصي مل رطفلا موي موصي نأ ىون ن.و هاضقو رطفأ

 موص رذن نه :ةرم ىعفاشلا لاق دقو ( عيرلا لاق ) امهوصت نأ امل سيل هنأل هضقت لو همصت مل10[مضيح مايأ موصت

 نكي مل « راهلا ضعب ىف مدقق نالف هيف مدقي موي موص رذن نمو « ءىث هيلع نكي مل ديع موي قفاوف « نالف مدقي موي
 (0,ىش هلع

 ءرهاظ وهو « هضقت ملو موصلا اذه ىصت مل ىأ « ريمضلا ريك ذتب ؛ خسنلا ىف اذك« هضقنت ملو همصت مل : هلوق )١(

 : ثيدحلا فالتخا فو (0)

 رذن هيلع ناكوا جحن و توع لجرلا

 ةدابعنب دعس نأ سابع نبا نع ةبتع نءللا دبع نب هللا ديبع نع تايش نبا نع كلام انريخأ ) قفا 0 الا

 «اهنع هضفا» سو هلع هللاىيدىننلا لاقف « ؟رذن اهيلعو تتام ىمأ نإ » : لاقف مسو هرع هللا ىلص هللا لوسر قفتسا

 نسو ةلحارلا ىلع كسمتسيال غلب نمع جحلا ةضيرف ىضقت نأ ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نس ( قفا: لالا )

 تحس هيلع هللاىلص هللا لوسرنسو «ليبسلا هيلإ دجو نم ىلع جحلا ىف هللا ضرف ناكو هرذن نمجحلا رذن ىغقي نأ



 كن ١ 4 ل

 هل علل ماك لا

 موصلأ مهبلع بج نيذلا 5 ربغو ناضدهر ربما "ل موصلا هلع ىذلل كمل ا موصلاب عوطتملاو ) قفا ةلالاث

 موصلا هيزحن حبصأ نإو برش ملو لك أب ملام موصلاب عوطتي ى ىذلاو رجفلا لبق موصلا عاجإ الإ ىدنع مهءز ا

 لخد اذإو « ءاضقلا هلع لاف ساناا ضعب اذه ىف انفلاخو« ه.اع ءاضق الو هل هته رك ندع ريغ نه عوطتملا رطفأ نإو
 تح

 امو ايضقإ لأ ةصفحو ةشئاع رمأ هسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىرهر ل . جتحاو ةهسفن ىلع ةيحاوأ دقق ءقذ قى

 ناك ولو هفرعنال لجر نع ىرهزلا هثدح اعإ تباثب سيل هل ليقف )نى قفاه هللا ( هف انرطغأ ىذلا اممموي ناكد

 وهو ةيلهاجلا ىف هرذن اردن ىضقي نأ رمح رمأ اك لعأ هللاو اتءاش نإ ىنع» ىلع امهرمأ اعإ نوكي نأ لمتحم ن1

 ةنيبع نبا انربخأ ( قفا 3 8 اللا ( كلقام 4و سيل ريخلان م رهاظلانإف تلقام ىنعو ىلعلد ف لاق 5 كام نإ قعم ىلع

 انإ تلقف مسو هلع هللا ىلص كا لوسر ىلع لخد تلاق ةشلاع نع ةحاط تنب ةشئاع هتمع نع ىحب نب ةحلط نع

 ءاضقاا عوطتملا بعزاك ول هل تلقف (ققانت اال ) «هيرق نكلو مو ءوصلا كرأ تنك ىنإ امر لاف اسد كل 1

 نأ دحأل زوحب فيكوءزوجيال هنم ذتيحجورخلا نأ كلذو ر ردع "10 كاهل ٠ نكي ل موصلا ن ه جرح اذإ

 فاكتعالاو ( قفا ا ااا ) هنمجرخم نأ هل نكمل هو دوعد نأ هلع ناك اذإ ردع ريغ نم هما هلع لمع نم جر

 ل ردع جحلا الإ الا ول لإ بحأو هلاك! لشق جورخلا هلف هف لخدال نأ 4ف لحد نأ لق هلا لمع لكو

 جحلا هشال انلق ؟لاعألا نود نيتر» اممضقيف امهمأ دوعي نإ ريشا جحا دسفأ اذإ هترمأ ف.كف:لئاق لاق نإف

 ىضع اك داسفلا ىلع ةرمعااو جحلا ىف ىضع هنأ ىف دحأ فلتخم ال هنأ ىرت الأ .امهاوساه الو ةالصلا الو موصاا ةرمعلاو .

 ةدساف اهلصينأ هل زحب ملو اف ضحي ل ةالصاا دسفأ اذإ ةنأ ىف دحأ ف لتخم الو ؟امهقادوه.و رفكو داسفلا لف 5

 ةرافك هلع ابحاو وأ ناك اعوطتمةرمعااو جحلا ىف رفكي هنأ ىرتال وأ.هف ضع ملدسفأ اذإ موصاا اذكهو ءوضو الب

 انفالح نولوقي نيذلا ىور دقو ؟موصلا ىف ع ىف عوطت وطتلا ىف ل فاكتعالا ىف الو لاح لكولع لع ةالصلا ىف نيكل لاق ةدحاو

 . فاوطلا ىف هب اهبش سابع نبا نع انيورو « عوطت وه اممإ : لاقو ةعكر ىلص هنأ رمع نبا نع اذه ىف

 ناضمر ىف رطفا م ماكحا باب

 ىف ءاشام تقو ىأ ىف نهاضق رده وأ ضربردع نم ناضدهر نم امانأ رطف رطفأ نم ىل ا همك ١ (قناتتلالاف )

 ةدعف» لوقي لجوزع هللا نأ كلذو تاعمتجم وأ تاقرفتم رخآ ناض٠ر هلع 0 نأ نيبو هنيبو اهريغوأ ةجحلا ىذ

 ةدعلا تيصحأ اذإ لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ضعب نع انغلب دقو تاعباتتم نهرك ذب ملو «رخأ مايأ نم

 اف ناضمر نم رطفملا رفاس وأ ضرم نإف « ملعأ هللاو عباتتم نيميلا ةرافك موصو ©( لاق) تئش ةك نيمصف

 رخآناضمر ىنأي تح موصي نأ هنكك وهو طرف نإو ةرافك الو ٌنهاسق رخآ ناضهر هيلع ىتأي ىتح ردقي ملو حصي
 اتقاطأ اذإ عضرملاو لماحلاو ( ىف لالا ) ةطنح دمب موي لكي 2 ريكو 0 هيلع ءاج ىذلا ناضمرلا ماص

 .ع

 اتنمأ اذإ اتماصو ةطنح دع مويلك نع اتقدصتو اترطف 0 مدلو ىلع اتفاح نإف ارطفت ة: ل امهعدلو ىلع افاخم لو موصلا

 موص نأ نم انه ىعفاشلا هرك ذاك 8 مالسالا 6-6 انحش لاق 0( هضئام انه ىملللا ن ,دلا حارس 3 ةحبسل ّق )0(

 1 رو رخال | وهو « ل :يميلا ةرافك ىف ماعلا تح ل هنأ : رخآلا لوقلا و. هيلوق دحأ - عناتتم نكملا ةرافكك
 -_ 6 ع 00 32 32 م 5

 ل ا ىوتفلا يف



 رخآو هدعب ارهش وأ ةليعب ة4دصن َّىَح كلا ىلع هةداص اذإ هيزخال هنأ ىعفاشلا لوق رك ( عيراا لاق ) اعأ هللأ و

 ةلالد الب هيخأت ناك اذإ ةداعإلا هيلعف ةلبقلا باصأ نإو ىخأت اذإ هيزحمال كلذكو هيزحيال كلذك ةلبقا ىف هلوق

 ىف هلعفي ءىث ةالصااو موصلاو هيلع ةماعلا عامجاب هلعفي اع رمأ اذه نأل هيزجف ىحضألاو رظفلا موو ةفرع امأو

 رهش نم هنأ ٍلع قح برش, لو لك أي ملو موصلا ىونبال كشلا موي حبضأ ولو ( قفا: لالا ) ةصاخ هسفن تاذ

 رهش نم هءايد ىونيال حبصأ اذإ هدعب وأ لاوزاا لبق كلذ ىأر ءاوسو هموص ةداعإ تيأر هموص منأف ناضمر

 ناضءر ىرأ الوزاضهرنم هزحن مل اعوطتهموص ىوني حبصأ ول كلذك ملعأ هللاو ىرأو ( قفا: ةلالاف ) ناضءر

 ولو ( قفا لالا ) اقرف ةينب الإ ىزحي ال ام كلذ ريغو ةالصلا رذن نيبو هنيب عأ الوءللعأ هللاو هتدارإب الإ هيزحم

 لاق ) امقم موصلا ىف لخد دق هنأل كلذ هموي رطفي مل ارفاسم رجفلا دعب جرخ مث رجفلا لبق مايصلا ىون امقم نأ
 هنأ دددكلاب ©22رطفأ نيح سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثيدح حصي نأ الإ» هبتك نم اذه ريغ باتك فو( عسرلا

 موصلا ف لخ د. نكن اك رجفلا لبق جرخ مث ليلل !نم هاون ولو ( قفا شلالاف ) «ممقم وهو مويلا كلذ مايص ىون
 لئالد الب ةلبقلا لجرلا ىخأت اذإو ( ىف[: لال[ )ءرطفي نأ ءاش نإو موصيف مني نأ ءاش نإ هل ناكو رفاس تح

 نع ىهن دقو( قفا ةلإ]إ ) كشلا ىلع ىلص نيح ىلص هنأل ةداعإلا هيلع تناك ةلبقلا باصأ هنأ لع حبصأ اماف

 ضعب عمسإ دقو ىزجم ال هنأ ىلعتالو مرحتلا ىلعال شانلاب قفرلا ىلع ملعأ هللاو اندنع هنع ىبم 0 رفسلا مايص

 ةصخر هنأ كل تلقام ىلع للدلاو ( قفا: لالا ) ةلج ىهنلاب لوقيف ىهنلا ىنم» ىلع لدب ام عمس الو ىبنلا سانلا

 الرامات ١ ١ لاق :ىلاسألا نا تن هرم نأ ةفئاع نع هنأ نع ةورع نب ماشه ن ء انريخأ اكلام نأ رفسلا ىف

 كلام انربخأ«رطفأف تئشنإو مصفتئشنإ» لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «موصلا ريثك ناكو رفسلا ىف مودأ هلل

 ىلع متاص' بعيب ملف ناضمر ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عع انرفاس لاق كلام نب سنأ نع ليوطلا ديمح نع

 اوهاص نيذلا ىمس دق هنإف ناسنإ لاق نإف ءتفصوام ىلع لياد اذهو ( ىف(: كلا[ ) اصلا ىلع رطفملا الو رطفملا

 مايصلا نع ىبن ماع اب راحناك هن أك لذو ودعلل ىوقتلل رفسلا ىف مانعا! نع مالسااؤ ةالصاا هيلع ىنلا ىهن دقف ةاصعلا

 نوكي نأ نكمي دقوأهب ل رطفلا اكرر د[ هاصعلا ىملا عمس نم ضعب ىمسف مايصلا الإ موق اف رفسلا ف

 ملعي وهو موصي وأ رطفي لوقن امنإ ءاندنع هوركم اذهو اهنع اوبغرو ةصخرلا لوبق اوكرت. أ لع كلذ كلف دف

 رباا نم سيل »ىور دقف لبق نإف ( ىفا*_هلالا ) هيلع ىوقنل انيلإ بحأ موصلاف كلذ راع اذإف .هل عساو كلذ نأ

 0 0 رطتلاو ار ماضلا ىأر اذإ تفصو اك هنكلو ةورع نب ماشهاثيالح فالح اذها لئيل لبق م رفسلا ىف مايضلا

 ىذلا دلبلا وأ هدلب ىلإل صي نأ لبق رجفلا رفاسملا كردأ اذإو ( ىف[: *لالاف ) رفسلا ىف ةصخرلا نع ةبغر رب ربغو

 رفس ىف وأناك رضح ىف هزجم مل رجفلا دعب موصلا عمزأ مث رطفلا عمزأ نإو هأزجأ موصلا ىوني وهو هب ماقملا ىوني

 / اوهو موصي نأ همزل اذإ ءاضقلا هيلع امو رطفي نأ هل ناك هنأل رطفأ ام ءاضق هيلع سيلف تام ىتح مصب ملف رفاس نإو

 أ هيلع موص الف توي قح حصيال ضيرملا كلذكو هتوم دعب هنع رفكيو ءاضقلاب مزلي ذئنيح وهف موصلا كرتف ميقم
 ا ةراقكإ الذ

 )١( لاعت هللا ابفرشش ةكم نم لحارم ثالث ىلع ء ارغصم « ديدقو نافسع نيبام « رك نازو - : ديدكلا | ْ

 2 ةحح عد 2 رش ف اذِك
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 هع ا.

 مرح نأ ىلع نيعمت< ءابعفلا 00 داس 0 ةفاانو هاوس كون ا ماكل تن هاوس ائيش هيشيإال عاجلا ترو

 هلعف كلذ ىأف سبللاو برطلاو ديصاا جملا ىف هيلع مرحب دقو هنم لدبلاب ءاجو هيف ىغمو هجح دسنأ هلهأ باصأ اذإ

 نيب انقرف اذهف « هنم رذقأ وهام عنص نه كلذك سيلو لسغلا هيلع بجو عماج نم تيأرو عانأبا ريغ هدح دسفي مل

 كلذ نود هب ذذلت امو هؤاضق هيلع ناكو ههود دسفأ لزني ىت> هتأرماب ذذلت نإ ( قفا: لالاث ) هريغو عاما

 مرحللا ىف هللاب مثإلا عم رفكو دسفأ طوات وأ ةميمم وأ هبيغف اهربد ىف هتأرما ىنأ نإو « ىلعأ هللاو دسفي الو هتهرك

 رفكمالو ىغةف لني نأ الإ ًاموص ديعيالو هلع ةرافك ال هلك اذه ىف ساناا ضعب لاقو «مود'ا داسْمإ عم ىنأ ىذلا

 ناك نإو عامج اذه لاقو دسفي لاقف اهريد ىف هتأرما ىنأ نمو ىطوالا ىف هباحصأ ضعب هفلاخف (.قفا:ةلالاف )

 ناكواف نيرجو نم لجو زع هلل ةصعم اذهىف نأ ريغ عاج لكو لاق ةمييبلل ىنآلا ىف هقفاوو حابملا عاجلا هحو ريغ

 ةماختلاف همحتت نإو.لدكلا دسفي الو ( قفا: :لالاف ) نارجو نم هللا مرحام ىنالا ىلع ديز هيلع دازب امرشا[

 لحكلا ءرك اذ ملعأ الو ىماع فوحلاو سأرلا ىلإ لصن الو سأرلاب ةلدتم نيعلاو هلازختساب سأرلا نء ءىحتن

 بلجيب هنأ كلعلا 500 ءام ىف وأ هيف عقنتسا نإو نهدلا هرك أ الو ( قفا: لالاف ) رطفي هنأ ىلع

 هسأر ىف بهذي الث قاشنتسالا ىف غلبتسيإ الزو 09 قمتتساو :ضمضصع نإ كلذبو, هرطفب الق هد“ نإو قيرلا

 هموصل رك اذ دماع وهو ةضمضلا نم فوجلا وأ سأرلا ىلإ لصو دق هنأ نقيتسا نإف هرطفي مل هسأر ىف فهد نإ

 بولغم هنأ كلذو ىلإ بحأ وهو ( عيدرلا لاق ) هيلع ءىثال ةرم ده لاق دقو 0 لاق ) هرطف

 مف فولخ نم بحأ امل ىثعلاب ههرك أو.هركب هريغو سبايلاو بطرلا دوعلاب كاوسل الو ( قفانتلالا )

 ركاذ وهو ىواد اذإ هرطف هفوج ىلإ صلخف سباب وأ بطر نم هحرق هب ىواد امو 0 نإو ملاصاا

 لزنأ ناك نإف ) قنات خلال ) ساياا هرطفي الو بطرلا هرطفي ساناا ضعب لاقو هفو> ىف هلاخدإل دماع هول

 هلزنيال ناك نإو ءاوس مجدنع لوك أملا ىدسيابلاو بطارلاف بو رشملا وأ لوك املا ةلرع فوحلا لإ لو ا(

 ًانعدأ 'رطفب لوقي نأ امأف نارطغال لوقي'نأ ىثبتف امبنم دحاو ةلْرتع برشلا الو لك الا لش 00

 انآ : لزرع نأ موش نإو ةعاشملاو طغالا نع هءايص هزني نأ هل بحأو ) قنانتلالا:) ا اذبف رخآلا رطفي الو

 اضئاح هتأرماتناكو ارطفم هيف ناك دقو مويلاضعب ىف رفاسم مدق نإو ( قنا ةلللاف ) هرطفي مل متاش نإو « متاص
 نام اص ريغ امه سانلا ضعب لاقو «.نيمئاص ؛ ريغ امهمأ كلذو:انريث وأ الكأ نإ كلذكو اسأب .رأ ملابعءات

 زوحم الف نيمئاص انوكي نأ امإ ( قفا هلال ) مايص رصملا ىف سانلا نأل كلذ هرك أو العف نإ امهلع ةرافك الو ١

 نظيف دحأ هاري الثلث كلذ ىفوتولو ( قفا: علالان ) مئاصلا ىلع اذه مرحب امبإف نيماص ريغ انوكب وأ « العنب نأ ال

 ناضمر ربش ىرحتف ريسأ ىلع روهشلا تببتشا ولو ( قفا لالاؤ ) ىلإ بحأ ناك ةلع ربغ نم ناضمر ىف رطفأ هنأ

 هببصب نأ الإ هيزحيال لئاق لاق دقف هلبقام ماص ولو , هأزجأ اموي نيثالثوأ اربش ماصم رورشلا نم هدعبام وأ هقفاوف |

 ناك لبق هأزجأ 0 هنبعب هفرعي مل اذإ هنأ ىلإ بهاذ بهذ ولو . بهذ. اذهو هل ءاضقلاك نوكيف هدعب ًاربش وأ

 كلذ ىزحيو هنع تأزجأ اهأطخأ دق هنأ ةالصلا لاك دعب ملع اذإف ةلبقلا ىخأتي دق هنأ كلذو ابهذم اذه ناك« دعب وأ

 هنع بيغملالثم وبف روهشلا هيلع تهتشا اذإ ريسألاوءرهاظلا بيخأا ىف سانلا فاك امتإو رطفلاو ةفرع أطخ ىف ُهْنَع

 « غلبتسا » ةغللا بتك ىف دحم لو , غلاي « روبشملا فورعملاو ؛ اندس هلا خسنلا ىف اذك « غل غلمسإ 1 هلوق (1)

 عطيف خل خاسنلا نم افيرحت انه علف



 ا

 عماجاذإو رفك ا داع عماج اذإ تنأو©10كدنع رفكي الف اًدماع ثنحو رفكيف ثنحلل دءاع ريغشنحم ثناحلا , دعبأ

 امتإ هبضقي. ائيش داسفاا دعب لمعي الو هنم جر المع دسفيال رفكملاو ة رافكلاب هتسق فيكف رفكي ل دماع ريغ

 ولو ( قفا ةلالإف ) هنم جرخ ىذلا لثهىف دوعيو موص نه جرح اذهو املع فلح ةيذك نم كدنع هب جرخم

 رك اذإو - كح رأ١ لع اهنلع دازاال ةراقك تناك غلاب عماج ولو ةدحاو ةرافكف ةميه ىنأ وأ غلبت مل ةيبص عماج

 رفكت لقي مل ٍلسو هيلع هللا ىلدىناانأ ىرت الأ ةنسلا تضم اذهبو ةرمعلاو جحلا ىف كلذكو هتأرما نعو هنع أزجأ

 اهيلع دحلا لاب اث : لئاق لاق نإف ) قنانتلالا ) ةأرملا 0ك جحلا ىف عماج ىذلا ىف ربخلا ىف لقي مل هنو ءآرللا

 تيشااو ديعلاو رحلا ىف فات دحلا نأ.ىرت الأ . ةرافكلا هبشرال دحلا لبق ؟ اهملع راككلا نوركك لو عاملا ف

 ني: رابخألا تقرف اذإ ىعدن امو انبهذم نإف كلذ ريغ ىف اهبقارتفا عم ناضهر ىف ادماع عاملا فلتخم الو ركبلاو

 هءوص دسفأ دقف رذن وأ ةرافك موص وأناضهر ءاضق ىف عماج نإو ( قفا ةلالاف ) تقرف اكهنيب قرفي نأ ء ثلا

 ناك اذهو سانا ضعب لاق اذكهو ( ىف: لالا ) هيف عماج ىذلا هوي ناكم اموري ىضقي نكلو هيلع ةرافك الو

 عاملا ىف هيف تءاج اهنأل ناضهر ىلع ةرافكلاب رصتقا اذإف هءاقم موقي ناضمر ىف لدبلا نأل رفكي نأ ىلوأ اندنع

 ايسان عماج نإو ( ىتفا: غلو ) ؟ ةرافك هيف تأت لو بارمشلاو ماعطلا هيلع ساق فيكف هنم لدبلا هيلعسقي ملو

 0 الف ةهبشلا هذه ىلع عماحيف رطفأ دق هنأ بسحيف ايسان لك أي نأ لثم ةهبش ىلع عماج نإو رفكي مل هموصل

 ةهبش ىلع عماج نه نأ اومعز ذإ ةالصلا ىف وبساا ىف مهملع ةجحلا نم اضيأ اذهو ( قناتشلالاف ) اذه لثم ىف هلع

 هتالص داسف هنع. طقس نأ ىلوأ احابم هل ناك ةالصلا ىف مالكلا نأ ىرب ل را را ا

 هب بحب اع الإ ناضمر ىف ةر رافكلا بحنال مات هموصف اهم ”ذدلت الو سمل ريغ نع لينا رطل نإو ( قناتخلالا (

 ماعط الو عام ريغ ىف رطفيف ةرافكلا جن الو « ةرافكلا هب بحال هنإف كلذ نودام اكن 2 نااكلا ىقتلي نأ دحلا

 لوي نا ليقف ( قفا“ _ةلالاذ ) عامجاب بجن اك برش وأ لك أ نإ بجت : سانلا ضعب لاقو « هريغ الو بارش الو
 لكألا هبشيؤأ :انلقف عاجلا ىلع اسايق هانلق لاق ؟ بارشلاو ماعطلا ىف جل لاق نف « عماجلا يف تءاج ةنسلا لوقتا اذه

 موطلا قام رخ ةوفدح وأم لكف مهل لي ةف نارطفب ناءرح امهنأ نم هجوفف . معن :لاق ؟ هيلع اميسيقتف عاما رشلاَو

 وذغيال اذهلاق؟ملو انلق هيلع ةرافك ال لاق ؟ءاود وأ ابيط لكأ نميف لوقت امث لبق . معن لاق ؛ ةرافكلاب هيف متيضق رطفي

 كاردأ امو انلق ءدسلا وذغيال اذهلاقرطفي مرحم كدنعو اندنع اذهو رطفي مرح هنآل عامجلاب اذه تسق امعإ انلق دسجلا

 ىرث امف ندبلا اذه وذغي دقو رفكي ملو هرطف احيحص ائيش ةبك افلا نم دردزا نإ لوقت تنأو ندبلا وذغبال اذه نأ

 صقني ءىش جارخإ وهو ندبلا صقي عاجاف وذغيام سايق ىلإ ترص تنك نإف بطلا ىلإ هقفلا نم ترص دق انلقو

 ان[ مع نان كلف ؟ عي عاجلاو هعبشيامو ؟ هصقني , عاماو ندبلا ىف ديزي, اب هتسق كشف ىف لاجدإب سلو نذللا

 تنكحام لكرظنت نأ كمزلي ناك كدنع امههف ةرافك الو ءاذغلاب كالتعا نإو ؟ ناوذغ.ال امهو نارطفي طوعسلاو ةنقحلا

 نكسلو هلك انمزليل اذه نإ لئاق مهنم لاق ( قفا: ةلالاث )سابقلا تدرأ نإ ةرافكلاب هيف نأ رطفلا 0 هل

 نمو هيلع ءاضق الف ءَقلا هعرذ نم » لاق هنأ رمت نبا عفان ن ع سنأ نب كلام انريخأ : هل تلقف ؟ عامجلاب هسفتت مل

 هللا ىلص ىنلا باحصأ نم الجر اندجو دقف مننأو نحن لوقت 0 قنا لال( ) « ءاضقلا هيلعف ادماع ءاقتسا
 عاج فالإةرافكاال:تلق اذهبو هيف ةرافكسا هيلع ىرب الو ءاضقلا هدمع رمأ نم رطفأ نإ لجر ىلع ىري حسو هيلع

 . ةححصم هبتك «خلا عماج اذإلوقت كنا لك .اطةسانهلعل و« خسنلا ىف اذكه خلا عماج اذإ تنأو:هلوق )0(



 كا 0
 هإ لع و 20(كالهأ همعطأو هلك » لاق هضبق لجرلا 0 1و هانا ك1 2 ردك: هن نإ م و هلكت نأ

 رف لضف هدنع ناك اذإ ةرافكسلا هيلع نوكي اعإ ناك جاتحم وهو هكسام اماف كمل نوكي نأ لمتحو دك كلك

 اهنم ايش وأ ايقاطأ ىه هيلع 8 ةارانككلا ن1 نأ اذه ْق لمتحمو 5 هلهأو وه هلك 1 هل ناككف لكك دع كك

 تارافكلا نم ءىشىلعردقبال ناك نألمتحو :طايتحالا نمبرقأو انيلإ بحأ اذهناكو ربخلا ف سل كلذ ناك نإو

 نا لمحو
 03 ع ع 7 2 .

 5 |( ا ىز و 250 نيجاتحم اوناك نإ هلها ىلعو هيلع هعضصب نا هربدغل رك ناو هةنع رفح نا هريغل ل

 نع ةالصلا طقست امابولخ» ناك اذإ هنع ةطقاس ةرافكلا نوكت نأ ةرافكسلا ىلع كلت هلاح ىف ردقي مل اذإ نر
٠ |١ ١. - 

 ملعأ هللاو ايولغم ناك اذإ هيلع ىمخملا [نلمتعو ءاصنا نو الدب ءرامكلا نوكي نأ مك |ذإ و ماسلا لون
 5 9 هيو - نا 3 : : 006 0 03 5 5 1 7 كك

 ترا 0 ما الع ) ةرافكلا جم موصن نأو ردع ىد رفح نأ بحأو (لاق ) ةيحاو لكك قو تاةرافت | عم

 رعءأ هللاو ثيدحلا فالخ اذهو ندم سانلا ضعب لاقو ( قفا للا ) ندمال (20دم ةرافكلا نأ نيام

 ضارف' نأل ةنافك موي لكلف فك 1 نإ كادكاو كا عماج مث رفكف اموي عماج نإو 20!( قفا ةلالاف )

 ىتحرفكي مل نإوءرفك ةرافكلا دعب داع مث رفك نإ : سانلا ضعب لاقو ( قفا ةلالاف ) ىغاملا ضرف ريغ موي لك

 نعربخلاو تلق اب ربخ اذه ىف سيل لوقا اذه لئاقلليةف ( قفا: لالا ) دحاو هلك ناضمرو ةدحاو ةرافكذف دوعن

 وي عما (ر ماج وأ هنأ لع معأ هاو انننع لدام كلذ ىو ةرانكك عماج الجر رمأ هنأ سو هيلع هللالع نإ ك1

 هيلع تناك ارارم جحلا ىفعماج ول هنأ ئرت الأ :لاق ؟تنهذ ءىث ىأىلإف هلع ضورفم موي لك نأل ةراثك

 : رك وبر مشا و اهلا جحلا ف حا حاس دقءىرخأ موصلاو ؛ةعب ريش جحلا ؟موصلانم جحلاءىش ىأو :انلق ؟ةدحاو راك

 جرن الو دحاو مارحإ جحلاو ( قنانشلالاف ) ) جحلا ىف مرحبو بيطلاو ديصااو سبللا موصلا ىف حا اببو موصلا ىف

 صفر ريش نم مويلا موصب هنأ قرت ا هيق هصقن و هسفنب هلاك ناذمر ريش نم موب لكو هلاك الإ هنم دحأ ٠

 0 0 كس ىم جحلاو هلبق ىذلا كسقفب 1 ولف رك 5 لحد َ 4هوص نئم جرخو مويلا 0ك دقو رطفي

 هس: ىذلا « ةجو ريغنم | ل لوقلا اذه أ عم « هلمعنم رتثكا يضع دق نأك نإ لك لق ةقرع موي نم لاوزلا

 لاوزئادعب عماج اذإ ةندبو « هجح دسفيو ةفرع لبق ةاش هيلع نوكف هماكحأ فاتح جحلا ىف عماجللا نأ معزي جحلاب

 مهند قرفنف هموص دسفيو امه.ؤ ةبقر هيلع اع إ هرخآو راهنلا لوأ ىف فلتخمال موصلا ىف هدنع اذهو هجح دسفن الو

 رك مار اامو عماج مث ر فك مش امو عماج ول هنأ معريو ؟*0نيتر رانكشلا ىف انيك قر رةنو اهتم ةدكلاو لكك ف

 مايأو دحاو جحلا لاق ؟ ؟ كلذ مل : هل لق اذإف ةرافكلا دعي مل رخآ عام داع مث عامججا نع جحل ١ىف ةديع ربك 5

 ا لمع لعب نأ هلع نوكي مث هدسفيف جحلا ىف ذ عماجب وهو رخآلاب امهدحأ سيقت فيكف :تلق «ةقرفتم ناضمر
١ 

 ةرافكلانم وهء:انلق ةرافكلاب هسيقأفمهنم لئاق لاق نإف ( ىف[: لال ) ؟ ةالصلا الو موصلا اذكهسيلو دساف وهو

 .رظناف «كيامتلا ىلع ضقلا عم»ةدايز ار ضع تا 00 كدلامتاا هل لهجو: :هلوق (١ ١(

 : 0 ايلاب خسنلا ىف ك7 نيدمال : هلوق (<)

 0 خسانلا نم افيرحم ب ككل لعلو « خسنلا ىف اذك « خلا عماج نإو : هلوق (4)

 نم ةدئاز نيتلجلا ىف ى» ُ ) لعلو « خسنلا ىف اذك « خلا رفك مث اموي عماج ول هنأ معزيو : هلوق (ه)



 دقو ( ىذا 9 الاف «قتأ اع عتاعأو ف ك اشخأ 0 نأ وحرالىلإ » هللاو لاقو ملصو هاع لا ىل 0 ١ 10 0 ا 1 2 11 2 0 اقو دل ى هللأ | 1

 عاج نه تنح هنأ ىلإ بهاذ بهذ نإف « نادللا رمد أ( ىفو اندنع ةءاعا لوق وهو ه>ولا اذه ريغ نم اده ءاح

 و عامجلاب بحو نإو ليس موصأ نم سرل لسغااو مدعت» ىنعع هاب ةنانخلاو حابم وهو ناك عامجا نإف ناضمر ىف

 ةثلاثلا ةضيحلا نه لستغتى تح ةعجر'' املع ابجوزإ ةقلطملا ف لاق ن.: ىلع انل ةجح اذهو ( قفا تلالا ) عاملا ريغ

 ولف ضر لا رب 7 وش 0 تحف ؟كعاا لاب اف ةضرملا هداع ء رهااو « ءورق ةثالث »ىلاعتو كر رات هللالاق دقو

 ابنح حبص 2 نما شكو 1 0 عاملاب بجو اذإ لسا 0 بجو اذإ هنكح ناك

 اههحاص 0 5 تناك ةياورل ١/ كالت لعل ةناو لا كلت نم تن اذهف عوج هق ىور دقف : لاق نإف ) قناخ لآلاف (

 هو ( قئاتن *لالاف ) انفصو اك ر رحفلا دعب هق لمع وأ رجفلا دعب عاملا ناك اذإ ىنعم ىل إء رطفأ ابنج حسصأ نم

 0 اا داق ةيورشا كرجل م0 هو هموص ضقنب مل اهاعف نإلو هل اننهزب هتئيشرةلقلا كارح

 هل هلآ نأل هموص صقنال انلقالعإو ( قنا لالا ) اهءاوث ىلاعت هللا نم ىجري ةوهش عنم هنا لف نيلاحلا ىف

 رطفي امف نوصخريال امكاهف هريغو سابع نبا صخري ملو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبقي مل هموص ضقنت تناك ول

 ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ ( قناتتلالاف ) ةوهش ريغ الو امل ملاصلا اهلعف ةوبش ىلإ كلذ ىف نورظن الو

 ك6 مخ متاص هاو ةحاوزأ ضعت ليقل ملسو هيلع هللا لد نإ الر كن, نك نإ تلا : ةكشتاع نع دنأ نع
 هيلع هللا لص هللالوسر نم هبرآل كلمأ ميأو» تلاق كلذ تركذ ل نأ كلام انربخأ ( قفانلالاف ) ب ًْ : ع 7 ِِء هلام اخ 7 10000 مك 507 هر 1

 انربخأ( قفا لال[ ) ريخىلإ وعدت ةلبقلا رأ لاق هنأ هيأ نع ةورعنب ماشهنعكلام انربخأ ( قفا ةلالاف )«لسو

 باشلل اههركو خرشلل اههق صحراف ماصلل ةلعلا نع لئس سابع نبا نأ راس ند ءاطع نع ملسأ نب دبز نع كلام

 00 فذ زاثلا طابحالا ىلع نكلو ٠ مهنم افالتخا سيل ٠ تفصوام ىلع رعأ هللاو ىدنع اذهو ( ىف: تالاف (

 . هب نظي وأ لئاساا نم ىريام ردقبو « عماجف

 فالحلاو ناضمر ىف عاملا باب
 ةريره ىنأ نع نمحرلا دغر دع نع تاق نأ نع نأ نب انللام ا: رخأ ىلاكت هللا هحر( قفانعللات )

 نيتس ماعطإ وأ نيعباتتم نيربش مايص وأ ةبقر قتعب سو هياع هللا ىلص ىنلا هرمأف ناضمر ربش ىف رطفأ الجر نأ

 دكان هللا لوصراب لاقف «هب قدصتق اذه دخ »لا ةفرمت قرعب سو هيلع ذآ ف هنأ كوسا ىاق دجال نإ لاق اكسم

 نع كلام انريخأ ( قفا: _خلللاف ) «هلك»لاق مثهباينأ تدب قح ملسو هيلع هللاىلص هلالوسر كحضف ؛ىنمجوحأ ادحأ

 كلغ لوةناو هر ترضن و هرعش فتن ملَسو هيلع هللا ىل اص ىنلا ىارعأ ىنأ لاق بيسملا نب ديعس نع ىناسارخلا ءاطع

 | تاو سانا لوسر :لاقذ «متاص انأو ناضمر ىفىل إهأ تدصأ: لاق«؟ كاذ امو» ملسو هيلع هللا ىل اص ىنلالاقف دعبألا

 ةاالوسرف 1 سلج اق )لاق ءال:لاق«(؟ةندن ىدهن نأ عيطتست لف لاق ء ال : لاق « ؟ةقر قتعت نأ ع لهرج

 ناكم اموي مصو هلكف» لاق «ىنم جوحأ ادحأ دج ام» لاقف «هب قدصتف اده دخ»:لاقف رع قرعب ملسو هيلع هللا ىلص

 ىو ( قنان_هلالاف )ني رشع ىلإ اعاص رمثع ةسمح نيبام :لاق ؟ قرعلاكلذ ىف ؟ اديعس تلأسف ءاطع لاق «تبصأام

 ردقي منإفنيعباتتم نيربش ماصردقي مل نإف قتعي دخان هلك اذهف ( ىف(: للا ) «كلهأ همعطاف» اذهريغ ثيدح

 ناك امل هنأ اهنمءىناعملمتحم (كلهأ همعطأو هلك ٍلسو هيلع هللاىلدىنلا لوقو ( قفا االاف ) انيك. نيتسيعطأ

 هنع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عوطت تارافكلا نم ةدحاو ىلع ردقي نمت سيل هيف هلهأ باصأ ىذلا تقولا ىف
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 كاملا
 ىعفاشلا لوق ىنعم وهو هيلع ءىش الف اهركم نوكيف هعفد ىلع ردقي الو هبلغي نأ الإ ( عيبرلا لاق) '

 هتف لضفلا ىري هنأك كلذ دمع اذإ هريخأت هركأ امنإو هريخأت كرتو رطفلا ليجعت بحأو ( قفانتلالا (

 لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دعس نب لبس نع رانيد نب مزاح نأ نع كلام انربخأ ( قفا لالاف)

 نمح رلادبع نبديمح نعباهش نبا نع كلام انربخأ ( قفإ:ةلالأف ) هورخؤي ملو رطفلا اولوكام ريخم سانلا لازيال

 ناصمز ىف كلذو ةالصاا دعب نارظفي مث دوسأ 12 ىلبلا نارظني نيح برخا نايلصي اناك نامعو رمع نأ فوع نبا

 ريغ نيرطفم اراصو امل حيبأ نأ دعب هكرتل لضفلا نادمعي امهنأال اعساو كلذ رخات ناس امهناك ( قفا: لالا )

 ضع“ لاقف ( قنا لالا ) هاون .نإو اناص ةبعاص ةب نوكي الو لالا ىف حلضال موصلا نأل ترق الذ 0

 مجتحم ناك هنأ ر مع نبانع عفان نع كلام انربخأ ( قفا _ةلالإو ) كلذ هرطفي الو متاصلا مجتحم نأ شابا : انام

 وهو مجتحا طق هابأ رب مل هنأ هيأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأو ( قفا غلاف ) كلذ كرت مث مئاص وهو

 رطفأ » لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور دقو ءاهقفلا نم تقل نم ريثك اف اذهو ( قفانعلالا ) ملاص

 نغعامهنم دحاو تبث ولو اتباث امهنم ادحاو ملعأ الو مك اعاص مجتحا هنأ هنع ىورو « موجحللاو مجاحلا

 مجتحا ولو « ىلإ 6 قرا اعاص ةماجتللا ل احجار كرت ول او هلوق ىف جيلا تناك هب تلق سال آ ىنلا

 انريخأ اذهءو ا الف ءَواا هعرذ نمو ءاضقلا هيلع بجو متاص وهو ا . م ( قفا: هللا ) هرطفي 8 رم

 انغاب كلذكو هيلع ءاضق الو ههوص متيلف ايسان برش وأ لك أ نمو ( قفا: غلازا ) رمع نبا' نع عفان نع كلا

 ضعب لاق دقو ( اخ لالا ) ظفاحب سيل لجر ثيدح نم هعفر دق ةريره ايأ نإ : لبق دقو ةريزه ىأ نع

 هقيرفتو ايهاس ةالص' ىنمالكلا ىفميلع ةجحلاو ىضقنال انلوقلثع سانلا ضءب لاقو هلوقتب دخان انسلاو ىذه انا

 هلع هللا ىلص ىلا ن /- 4 !وأو 8 تبثأ ايسان ةالصلا ىف 9 مالكا لد ةالصاا قف مهيلع ةحد موصلا َّق نايستااو ككل نيب
 اح

 ع

 هقوصل ايسان لك 1 نه: ىلع ريا1 ةريره انأ نآب امهتب قرف اع إو ؟ماوصلا ف ناسنلاو دمعلا نإ قو 2 سو

 رم ناو ةردره ىنأ ةياو 0 كارت مث ةحح اندنع وهو نايسنلاو كسل نيب 5 قرف ةد> ةراره ىبنأ ىأرف ءاضف

 قرفلا ىلع كلدام هفو نيد ١ىئد ثيدح سو هلع هللا ىلص الرس نع مثريغو هللأ دع 0 ةحلطو نيصح ت نارمعو

 راو عملا لك لا لور نع احل اهو تأت 5 هلع هللا ىلص هللا لوسر نع اذبف ةالص'! ىف نايسنلاو دمعلا نان
 ا

 موصلاىف دمعلا نأمعز ذإ هريغ باعو هدنع فعطأ وه ذلاب د 1 3 تيئالاو بجوألا كرف هريغ نع ءاح امت بجوأ

 متحا نم ( قفا شلالاف ) كلذب مقي مل مث ءاوس نايسنلاو دمعلا نأ معزف ةالصلا ىف باع امب لاق مث ءاوس ننايسنلاو
 هموص متأ 0 لسع لسد نأ لق ردفلا علط مش هلل همأ باصأ نم تلك ضعه مو ل دعا ناضمر ىف

 الإ عاما نم مهد عل ىلع ردقبال ل 107 2 نم ادح رخأف عماجم وهو ردفلا ءلط نإو ( قثاتتلالا
 تت

 أ دبع 0 كلاد انربخأ ( قثاش .*لالاؤ لم رجفا هل ناب دقو جارحإ ريغ | ةكرح وأ رخآ ائيش تبث نإو اذ

 ع

 هيلعّدا ىبص هللا لوسرل لاق الجر نأ اهنع هلا ىضر ةشئاع نع ةشئاع ىلوم سنوي ىنأ نع رهعم نب ن

 ديرأ انأو ابنج حبصأ انأو » ملسو هرلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مايصلا ديرأ انأو ابنج حبصأ ىفإ : عمستىعو مسألا
 ع

 بف ءرخأت امو كينذ نم مدقتام.كل.هللارفغ دق الثم تسل كذإ :لجرلا لاقف «غولا كلذ موصأ لش ]عاق ايلا

 )١1( دوسأ : هلوق ٠ حيحص اهالكو  دنشلا ىف هلكمو ( دواسألا رز رخآ نقم انآ خسنلا ضعب ىف اذك 6
 * تيس وجت

 مم-1*عم)
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 140 ىوشالا ةماضف ارتمأ راش رجا ناك ١ اذإل تح ليمأف ةتيللأ هذه ؛ لم ارش .عوضأ. 'نأ ىلع هلل لاق نمف

 نإ : لوقتام هل لبقو تقولا نم جرح همصي مل نإ راصفربشلا اذه الإ امنه قبب ملو ةنسلا تقو دق :لبق هئزحال لاق
 هنأل هئرجبال لاق ؟ربظلا ىونيال ةالصلا ضزرفك اعب رأ ىلص مث هف الكي ام الإ اهتقو نم هيلع قبال قح رهظلا كرت

 ادودحم ةبوتكملا ىف تقولا اندجوأف تقولاب لتعا دقو اقرف اذه نيبو ناضمر نب لعأال :ىعفاشلا لاق ربظلا وني مل

 لمعك المع امهالك نرودحلا نيتقولا ىف هاندجوأ مث رذناا ىف كلذ هاندجوأف هيف لمعلا كرت نإ توفي اروصحمو

 تقولا اذه الإ عضو٠ رذنااو ةبوتكملل قبيل هنأل رذنلاو ةبوتكملا لضف نينقولا ىف سيلو رذنلا لمعو ةبوتكملا

 دا تاكا للع) ىابااو هب ردكلملا امه اوني ل اذإ قا رخال انهت معرف ثقولا نخآ ىف اًهيلَمِع هنأ هيف اهييلمتع ىذا

 اذإ ناضمر ئزحي اماروصحم امهتقو ناك اذإ نايزجب رذنلاو ةبوتكسملا نأ انهه معزي نأ ىغبنا ءروصحم تقولا نأ

 "نرد هنعد ناكل

 ناضمر موص باب
 ناضمر رش ماصفريسأ وهو رويشلا هلعتبمتشا ولف ةنب الإ ناضمر ىزحم ال :لاق نفك همر (قثاخ لالا (

 لوا اذهلئاق نأريغ هنع أزجأ دقف ةنريغب ىزحم لاق نمو هنم لدبلاب ىنآي نأ هيلع ناكو هزجب مل عوطتلا هب ىوني

 راطفإلا وني لو برك لو لك أي ملف نابعش نم موي هنأ ىرب حبصأ ول الجر نأ معزف ملعأ هللاو ىدنع هلوق أطخأ دق

 هلوق هبشي اذهو « ناضمر ربش نم هنع أزجأ ماعطلا نع كسمأف راهنلا فصن لبق ناضمر نم هنأ لعق

 هناكم موي فأي نأ هيلع ناكو هزجب مل مايصا ىونو كسمُأَف راهلا فصن دعب لع نإو : لاق مث لوألا
 هللاو انباحصأ هتف لاق كلذكو ىأرلاب .تماع امف كلذ لاق امتإو (ىفاإ:ءاللاف ) لوألا هلوق فالخ اذهو

 نكح ل ىرا مف  اذهو ملعأ هللاو انياحصأ لوق هفلاخ نمل هبف حصف « سايق مهعم كل ع مف ئأرلاب زعأ

 016 ناك اذ[ 4 لاع نأ لوأف

 هيف فالحلاو روحسلاو مكاصلا رطفي ام باب

 اضرتعم رخآلا رجفلا نيبتي نيح مئاصلا ىلع ماعطلا هيف مرح ىذلا تقولا : ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا )

 هللا لاق كلذكو سمشلا بيغت نأ ىلإ مسو هيلع هللا له ىلا نع انغلب كلذكو ( قثا:ةلالاث) قفألا ىف

 1" دلل اذفاع برش وأ نقولا نيدع نيئ'انقلكأ نإف ( قثان ةلالأو ) « ليللا ىلإ مايصاا اوعأ مث » لجو زع

 ملسأ نب دلاخ هيخأ نع .لسأ نب ديز نع كلام انربخأ (قفا هلال[ ) ءاضقلا هيلعف موصلل اركاذ برشلاو

 هءاجف سمشلا تباغو ىسمأ دق هنأ ىأرو مغ ىذ موي ىف ناضمر ىف رطفأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمح نأ

 هللاو كلذب ديرب هنأك ( قفا: لالا ) « ريس بطخلا »رمع لاقف سمشلا تعلط دق نينمؤملا ريمأ اي لاقف لجر

 رجفلا نوكي نأ فاح برام تقو ىف نكي ملام روحسلاب ىنأتلا بحتسأو ( ىقفإ_ةلالاو ) هناكم موي ءاضق ملعأ

 عنصيال هاف هلاخدإ نأل .هظفل « هغضمو هلخدأ دق ءىثش هيف ىفو رجفلا علط نإف «تقولا كلذ ىف هعطق بحأ ىنإف علط

 قبب ءىثلا كلذ نم هيف ىضقي ال ىذلاو « هناكم اموي ىضق « رجفلا دعب هدردزا نإف : هفوج هلاخدإب رطفي اعإ ائيش
 هلاخدإ دعام لك امأف « ىضقي الف فيفخ ىدنع كلذ نإف « هنم عنتمب ال قيرلا هلخدي امم هيف ضعب ىف هنانسأ نيب

 هحرط ىلع ردقي ناك اذإ « هنانسأ نيب امب هرطفن ( دعب لاقو ) ملعأ هللاو ىدنع هرطفيف هظفل ىلع ردقي ام



 ع فه 6

 0 ع ع ' . و 1 7 5 تا تخل نك
 هن رمات نأ ىغبني الف ةثالثا فاوطالا تضم اذإ لمرلا لثمو كلذ نم ةيدف 4ف امف ةيدفلاب تر ردهؤت ل

 0 ارنا امك هتقو ريغ ىف دعلاب ترمأ  اذإو ةرافكب لدب هنم سنو هتقو ىضم هنأل قاولا ةعبرألا ف

 اهنإف (لاق) ؟هدع نم رطفلا تقو ع برقأ رطفلا موبو دغلا نم اهم ترمأو ؟ةموي ىف ل ةالصلاو ةمود نم رهظلا

 فكف ركذ اذإ ىضقي. تابوتكملا نم ىضقي ام تافام لك ىف لوقت سيل وأ :ه4 لق ؛هورلآب ف لش 2

 ؟ تقولا كلذ ىف هدغ دعب هيلصتأ هدغ نم هتكرت نإهنف لوقت اف تقولا كتلع تناك نإف ؟كلذ نيبو اذه نين تفلاخ

 ىلص هللا لوسر نع انش هيف انيور لاق ؟هف كدجح اف تقولا كلذ لتمىف لصت'نأىف كتلع تقرت دف لي 2

 اذإو : هنم ىوقأ وهام فعخت تنأو« ملعأ لاو اندتع تنشب ان |( رل مكلو ةاعمس دف انلق ءيسو هيلع هللا

 مانألا .تلاط:,نإو مايأ دعب ىضقب لوقت نأ ىغتتف' هدعب ىضقي نأ ههنت لو ©20هدغ ىف ىضقي فيكف تناث هنإ

 دعبو دغلا نم لعفي نأ اعوطت لعفي نأ زوحم ناكو اتباث نكي ل نإو ائيش هيف رك ذأ نأ بحأ انأو ( قفا لالا (

 ثيدحلا نكي مل نإو هيلعام عدي نأ نم ىلإ ب>أ هيلع سيلام ءرملا لءفي نأو عوطت هنأل دغلا نم لعفي مل نإ دغلا

 . هلمع ىف ةينلاب هيلع هللا هرجأي نأ وجرأ هب هللا هدارأ ريخ اذهف عوطتلاب لعفي نأ زوجي ناك اذإف اتباث

 لالملا نأ هغلب هنأ كلام انربخأ (قثا*_ةلالاو ) رطفلا موي نم سمشلا تلاز اذإ ىلصيال دعب ( قفا: ثلالاف)

 لالملا 37 م اذإ لوقن اذكهو ( قفا: تالاف ) سمشلا تاغ ىح نامع رظفب مف ىثعب نافع ند اي نمز ف قر

 ملعأ هللاو وهو « هدعب وأ لاوزلا لبق كلذ ناك رابناا ىف لالحلا ةيؤرب سانلا رطفي مل اليل نر هنأ هيلع دهشي ملو

 امإ اولاقو اورطفأ لاوزلا لبق تر اذإو انلوق لاوزلا دعب ىتر اذإ هلف ساناا ضعب لاقو لبقتست ىتلا ةليللا لاله

 هب ذْحْوي نأ ىلوأ وهف اتباث ناك نإف ٠ سايقلا نم عبتي نأ قحأ رثآلا : انلقف ءسايقب سيلو هانيور ارثأ هيف انعبتا

 أ الإ رطفيف لاوش لاله ىأر نإو «كلذ ريغ هعسلال موضي هدحو ناضمر لاله لحرلا ىأر اذإ ( قنانتلالا 0

 . موصلاب فافختسالا ىلع مهتي نأ فاخم وأ كش هلخدي

 هيف فالحلاو مايصلا ىف لوخدلا باب

 جتحاو ةينب الإ ةالصاا ىزحتال اك ةينب الإ ناضمر موص ىزحيال انباحصأ ضعب لاقف هللا همحر ( قفا ةلالاف )

 ع عفان نع كلام انريخأ اذكهو ( قفا 0 الا رجفلا لبق مايصلا عمجأ 3 الإ موصيال :«:لاق رم نبا ناب هبف

 ردن نم هسفن ىلع ءرملا ب>وأ ام ىلعو ةصاخ ناضمر ريش ىلع معأ هللاو اذه ناكف ( قفاتغلالاف 0 ريع نذل

 اذه ىف فلاخف ,« برش ملو لك ا, ملام لاوزلا لبق موصلا ىوني نأ سأب الف عوطتلا اماف موص نم هيلع بجو وأ

 ناضمر ربش ىف زوحبو موصلا نم ةلفانلا ىف زوحم الف ةلفانلا ىلع اذه رمع نبا لوق ىنعم لاقف سانلا ضعب لوقلا

 ىزحي الو ةنن ريغ ىزحم ناضمر موص نأ تمعز مل لوقا! اذه :لئاقل لبقو ( قنانتللا ( راثآلا اذه ىف فلاخو

 ؟ةش الإ محبتلا الو ةالصلا نالت ا هب ردكشلا ةالصنا ىزال كدنع كلذكو ةيلب الإ تارافكلا موص الو رذنلا موص

 لوقتام : هل ليق « تقوب مهيتلل ةينلاو ةالصلاو (59هنع أزجأ هلمعّتم تقو ريغب تارافكلاو رذنلا موص نأل ( لاق )

 )١( ماهفتسالا ةغصب (« هاهنت لو »همحوو . خاسنلا نم فرح هلعلو « خسنلا عيمج ىف اذك « ههنت لو : هلوق «

 م ررحو ؛ لمأتف : قتلاال هيضتقي ماقملا نأل

 لماتف « اطقسو افيرحن ةرابعلا ىف نأ رهاظلاو « خسنلا ىف اذك « تقوب مميتلل ةينلاو ةالصلاو : هلوق (؟) ,

 هش اك ا
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 اًده ىف حلصي الو ةقراا ةقدص ىف حلص, كريغو ىربغ لاقو ةيشاملا تاقدصو روعلا ىف حاصي تلق ضعب نود ابضعب

 ةفلاخىهو ةفلتخم ةيشاملافو رمثعلا عبر ةقرلا فورشثع'' عرزاا ىف قحلا كهف قحلا كلذكو سمح وه اإف لاق نإف

 ضعب انفلاخ مث ( ىف: هلال ) تاقدصلا مسق ثيح لك مسقيو هيف لعام ردق لك نم ْدْحْوِي اعإو اذه لك

 .ىثالو مثردىتئام دحأ اهنه ىطعي الو ةاكزلا هيف بحت لا هل دحأ اهنم ذخأيال لاقف تاقدصلا نم ىطعي امف سانلا

 نأ هل لحم الف ةاكزلا هيف بحن ءىش الو مرد اتئام هل نوكي ال لجرلا ناك اذإو ( ىف[: لال ) ةاكزلا هيف بحت

 احاتحم نوكيف اهنم رثك أ هل نوكي لجرلا ناكو لايع ةرثك وأ ةفرح فعضب اجاتحم نكي مل اذإ ائيش اهنم ْدْحَأِ

 009 لل هلاعو هاك لل كلاطلا لاح ردك لع سانلا .فرعام“ىه اعإ ةجاللا:تناكف لاعلا ةلغ وأ ةفرملا فعض

 مل نإ رخآو ةجاحلا نيبلا جاتحلا اذهو ىطعبال مرد اتئامو لايعاا نم ةئام هل لجرلا ناك اذإ فيكف طققف كاملا

 ىذلاو ىنغاا نه برقأ هئاطعإب رمأ ىذلا اذه نأ نوماعي سانلاو ىطعأ ىنغلاب سيلو هل لايع الو مهرد اتئام هل نكي

 وهو رقفلا نم هجرخم ام ريقفلا ىطعبال مرغاا نم هجر ام ىطعي مراغلا ناك اذإ لو ىنغاا نم دعبأ هئاطعإ نع ىهن

 اتئام الإ ىنغلا ىلإ رقفلا نم هجرخم مل اذإ ملف اهيلع دزب مل لقأ وأ مثرد ةئام ىنغلا ىلإ رقفلا نم هخئرخأ نإ لوقي نأ

 اكله موي نم لوح اهيلع لاح اذإ ايف هيلع ةاكزلا امتِإ اهبف هيلع ةاكزال اهاطعي موي وهو اهاطعيال مرد

 لا مايصلا كك

 هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عييرلا انربخأ

 اولك أف ؟يلع ,غ نإف هورت ىتح اورطفت الو لالحلا اورت تح اوموصتال نورسثعو عست ربشلا » لاق ملسو هيلع

 لدع لجر هآرو ناضمر رهش لاله ةماعاا رت مل نإف « لوقت اذهبو ىلاعت هللا همحر ( قفا: الاف ) « نيثالث ةدعلا

 نامع نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم نع ئدرواردلا انربخأ ( قفا لا( ) طايتحالاو انادأل هلقأ نأ تان

 لاق هبسحأو ماصف ناضهر لاله ةيؤر ىلع هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع دنع دبش الجر نأ. نيسحلا تنب ةمطاف همأ نع

 7 ناك نم انوي رطفأ نأ نم لإ تحأ نايعش .نماموي موصأ : لاقو « اوموصب نأ شانلا رمأو

 هيلع لبقأ ال انباحصأ ضعب لاق دقو ( ىف(: لال ) نادهاش الإ ناضمر لاله ىلع زوجم ال دعب ( قفا ةلالاف )

 ةيؤر ىلع لبقأ الو ( ىف(: لالا ) ةعامج مهضعب لاقو ةنيب هيلع لدتسا بيعم لك ىلع سايقلا اذهو نيدهاش الإ

 اوربي نأ الإ نيثالث ةدعلا اراك نينثا وأ دحاو ةدابشب سانا ماص نإف رك نيلدع نيدهاش الإ رطفلا لاله

 .ممموص لبق ىتر نابعش نأب ةنيب مهتءاجف نيثالث اوماصف اعم ناربشلا مغ نإو اورطفيف هتيؤرب ةنيب موقت وأ لالهلا
 ع

 ةعاس ىأ اورطفأ رطفلا موي اوماص .مهنأب ةنيبلا يمتءاجف انغ نإو ناضهر نم امون اوكرت مهنأل اموي اوضق موب

 لوق اذهو ديعلا ةالص اولصي مل لاوزلا دعب ناك نإو ديعلا ةالص اولص لاوزلا لبق ةنيبلا مهتءاج نإف ةنيبلا مهتءاج

 لاوزلا دعب لاقو اناوق لاوززلا لبق هيف لاقف سانلا ضعب اذه ىف هفلاخف ( ىف: لالا ) انباحصأ نم هنع ظفحأ نم

 تناك اذإ : لوقلا اذهب جتحم نم ضعبل ليقف ( قفا: لالا ) كلذ مهموي ىف مهب ىلصي الو دغلا نم مامإلا مهب جرحي

 ا اذإ تنآو رع ف لمع نأ اع. ترمأ فكشف تفو كيعو تكارت نإ ىضقتال ةئس كدتعو انذنع دل ةالص

 اهمايأ تضم اذإ راخلاو اهمق تيمملاب رمؤت 1 اهنليل ترم اذإ ةفلدزملا كلعم © لمعلا ل رمؤت ُ تقو ىف لمغت تقولا

 مألا ىف هدحمن لو مايصلل اريغص اباتك كانه نأ ديفي وهو ريغصلاب فصولا اندبب ىتلا خسنلا عيمج ىف تبث )١(

 0 هللا ءاش نإ هاندجو ثيح هانعضو هنم ائيش وأ عضوملا اذه ربغ ىف هاندحو ولو شيتفتلاو ثحبلا دعب

١| [|| 



 هكا

 دير نع كلام انريخأ ٠ اف اهحاضارجأال اراغص'تندأ ةيزخلا لبإو لخو زع هلل اهحَرْخأ 0 نأ لعل

 ةيزجلا معن نم ل ان: :لاق «؟ةقدصلا معن نممآ هب 00 زول معن ع نمأ» : لاق ءامع ةقان رهظلاىف نإ :رمعل لاق هن 1 هنأ نع رسأنإا

 ذخأام لك نأ انلوق لثم سانلا ضع. لاقو اضيأ نيمسيملا ناب قرف ىلع لدي اذهو ةيزحلا مسيم املع نإ : هل لاقو

 لآ لص هللا لوسر نأةاننورام لتماوورو تانك ل را ليبس اولاقو تاقدصلا ليبس هليبسف لسم نه

 ا ةلهاجلا نفد نم تنصأام لك قو 0 اكرلا ن5 نداعملاو ( قنات الث رك را ىف لاق ٍمسو هيلع

 اع مث ( قفا: ةلالاف ) سمخلا هنف ازاكر ناك ريقف وأ ىنغ هباصأ ولو 0 وهق بجنال وأ 57 هفانخ

 نأ ىلاوالو ىلاولا همتكي نأ لجو زع هللا نيبو هنيب مف عساوف ازاكر دجو اذإ لجرلا نأ معزف هلطبأف هلك هيف ددش

 زاكراا ىف لءج ملسو هيلع ىلصهللا لوسر نأ معز ذإ تيأر وأ ( قف[: لال ) هل هعديو ةنم هذخأيام دعب هيلع هدر

 لجو زع هللا قحو هذخأ ىف ةنسلاب قحلا:لطبأ دقف تاقدصلا مسق ىلع مسق مسم نم ذخأاه لك نأ معزو سنا

 امح كرتي نأ ىلاولل زاج فيكف ممل لجو زع هللا هلعج نيك اسمل هلام ف هدنعو اندنع بح امنإ ساو ؛همسق ىف

 ةاكز وأ ماعطلا رشعىف اذه:لئاق ل تبرأ ؟هل لجو زع هللا ةمتسق نلب قحلا كلذو هلام ىف لخو زغ هللا سو

 امنإ كلام ىف كيلع ىذلا نإ لامي نأس يلأ ؟هيلع ةدحلا ام نيماسملا نم دْحْوي ام كلذ ريغ وأ ةراجتلا ةاكز وأ بهذلا

 لانو كرات هللا كلج نم 1 نإ هسيح كل الو كل هكرت ناطلسلل لحم الف كريغل بحو 0

 قح هيلع بجو نم عيمج ىف زاج ناك را ف اده زاخ ولو راك رإ| فادع لا 0 ملعأ تسلو (قنانتلالا ؟؛ هل

 انيور انإ :لاقف ةيناّملا نامهساا لهأ نم.هل ل اجو زع هللا مسق نم قح لطب طبق هل هعدب نأ ناطلسالو هسحب نأ هلام ىف

 ١ ءاضقابف نيضقأل» هنعىلاعت هللا ىضر كاط ىبأ ن ىلع لاقف فال 1 ةسمح وأ فالآ ةعب رأ دحو الحر نأ ىععشلا نع

 ضقني ثيدجلا اذهو ( قفا ) «كيلع دودرم سقحاو» :لاقمث «نيماسمال سمحو كلف سامحأ ةعب رأ امأ ءانيب

 مث ائيش لجر لام ىف نيمادسال ىري ىلاولا نوكي.نأ زوحم فيكف نيدبسال محو لاق انلع نأ معز ذإ اضعب هضعب

 هيلع هدهاجمب نأ هلام ىف ممل اًئيش نيماسملا نم لجر عنم ول نأ ىلاولا ىلع بجاولاو هل هعدي وأ هيلع هدرب

 سحملا مسقاو كل تاس ةعب رأ )لاق هنأ لوصوم دانسإب ىلع نع ىور دقو 0 ىلع نع ادهو ( قفنانتلالاف )

 همسقي نأ هرمأف نامبسلا لهأ نم.ءارقف هلهأىف لعو انيمأ هماع ايلع لعا ىلعب هبشأ ثيدحلا اذهو «كلهأ ءارقف ىلع

 مثرداتئام هل تناك نم نأ نومعز. مهنأ امهدحأ نيبجو نم ىعشلا نع ىورام نوفلاخم مثو ( قثنةةلالاف ) مف

 اعوطت ةقدصلا نم الو لجو زع هللا ىمس نم نيب ةموسقملا ناهرسلا نم اًثيش ذخأب نأ هل الو*هطعي نأ ىلاوال سيلفا

 نومعزيو اهاوسلام هلنوكي نأ هلعاومثرد فال ةعبرأ هل لجر اذهو هزاكر نيم هل كر الغ نا ركعر 2

 ول نأ نومعزيو هلوعي دحأ ىلع الو هيلع هنم ذخأ امب دوعي نأ ىلاوال نكي مل هلام ىف ابجاو هنم .ذخأ اذإ ىلاولا نأ

 هللا ىضر ىلع نع ىوز ىذلاو ( ىفا:لااث ) هلوعي دحأ ىلإ اهعفد الو اهسيح هل نكي مل ىلاولا نود وه امو

 نولوقيام فالخو هجو لكب املاطبإ اذهو هنم اهذخأي نأ لبق هل ابكرت وأ هنم اهذ>أ نأ دعب هيلع اهتداعإ هنع ىلاعت

 ادهم لطبأ دقو ءاوس اهذخأو 0 كر و هيلع ةيحاوب تسيلف هيلع اهدرب نأ ىلاوللو ايمتكي نأ هل راط اذإو

 حلصياللاق نإف «ةيناهلانامهسلا لهأ نم هل لجو زع هللا مسق نم قح هب لطبأو نسما زاكرلا قف نأق هلا ل

 صخم نأ كل زاج ولو اهلك ىف حلص تاقدصلا نم وهو زاكرلا ىف حلص اذإف لئاق لاق اذإف لبق زاكرلا ىف الإ اذه

 )١( خسانلا نم ديزم « ىف » ظفل لعاو , خسنلا ىف اذك . بيصأام لك ىفو : هلوق 0



 كح هاذ تح

 ةقدصلا لهأ مث نيذلا نميلا لهأ نم نيدسملا ةقدص لقني نأ نه ناك اذهب ٍح ذإ ذاعمو « لوحت: ىذلا ضانلا نود

 نم ةقدصلا لقنتال : انلوق ىلع لديام ذاعم نع اذه نم انيور امفو « دعبأ ءىنلا لهأ مرثك أ نيذلا ةنيدملا لهأ ىلإ

 هللا ءاش نإ هفلاخ مل ءىث ذاعم نع تبث ول سواطو ( قفا لالا ) مثريغ ىلإ ةقدصلا هنم ذوخأملا لاملا ناريج

 انيلع جتحا نم هيلإ بهذام ناك ولو ضقت نأ دعب الو ضبقت نأ لبق تاقدصلا عيب لحام فلحب سواطو ءىلاعت

 لاقامتإ اندنع هنكللو ضيقت نأ لبق ةقدصلا عيب ناك بايثلاب نيماسملا نه دْحّوِب ىذلا ريعشلاو ةطنحلا عاب اذاعم نأ

 اءاج نإو امهو ردي نب ناقريزلاو تاقدصي ركب ابأ ءاح متاح نب ىدع ناك : لئاقلاق نإف «بايثلا-_ نه ضرعب ا

 ةعس. ىلإ جاتحم نمت ارادو ابسن سانلا برقأ ةنيدملاب نوكي نأ لمتحف ةنيدملا ىلإ اهالقن دقفام هلهأ" نع لضف اع

 قدح لها ةنيدملاب 0 ةقدصلا ف قدح مهل 0 مف دترا مطوح ند 0 ل لمتحو نميلا 0 *ىطو رضم ند

 اك ا ع كلذ ف سلو «”ةندملا لهأ ريخ ىلإ اهدرإ نماي مث ركب وبا.اهن وي نأ لمتعو مريغ نم بزقأ مت

 ةنيدملابف ( ىفا غلاف ) ةقدصلا معن نه معنب نوي ناك رمع نأ انغاب هنإ : لئاق لاق نإف «هِيلإ ريصن ربخ

 ةنيبجو عجشأو اهمافلجو راصنألاو نيرخارملا نم نكااس ةئيدتاكو , ةيشاملاو .ضاناأو عرزااو لخناا تاقدص

 مهتاريجو مرئاشع لابعو « ةنيدملاب ةنيدملا نكاس لاف « برع لئابق نه مثريغو اهفا رطاو اي هك

 نرك 6 نامرسلا لخأل اعمج نونوكيوب اهب نوتؤف ممراشعو ئئناريَج لاعو!اهب اهفارطأ نك اسالايع نوكي دقو

 برقأ ناكو ابسنو اراد مهب ساناا برقأ ىلإ اهلقنف اونغتسا مهلعاو برعلا نم نامسلا لهأل اعمجم ىرقلاو هايم

 00 |5  هلالق قا رد او ءاقلا ىلإ ةريثك لإ زل لمح ناك رمح نإف. :لئاف لاق نق اينو اناد ةنيدملاب, شانلا

 لمحت ال :لبإلا , ضئارف رثك أو لبإلا نه لمتحم ام نيع, لمح .امنإ هنأل ةيزجلا معن نم ىه اعإو ل اعأ هللاو ةقدصلا

 دمحم نع انباحصأ ضعب انربخأ.« ةيزجلا معن نم ةريشك معنب ىنؤي ناكر مع نأ حسأ نب ديز نع كلام انربخأ ءادحأ

 0 الع لفحب ناك ىلا ليلا تيأرأ . ةلاتس هنأ هيأ: نعتللاما نب هللا دبع نب ىح نع رادلا كلام نيب هللا دبع نبأ

 ؟ذدخؤت تناكن م و.تاقءصاعلانب ورهعو ةيواع» اهم ثعبي ناكىناا ةنزلالبإ اهنأ ىنأ ىنريذأ لاق ؟هدعب نامعو ةازغلا

 ر< ىلإ اهب ثعيف ةلج 22 لبإ اهب عاتبيف تعيبف اببحو ىلع بلغت ىنب ند دوت ةنيدملا لهأ ةيزج لهأ نم :ذاق

 ةعالا ضعب كلا دبعشمب لاق دنه ىنأ نبديعس نع ىحح ىبأ نب هللا دبع نع انباحدأ نم ةقثثا انربخأ اهلع لمحف

 لاملامدق اهف مهءاطع اهم مثرد فلأ فلأ ةنيدملا ىلإ ةماما نم لمح نأ ةماماا ىلاو ىلإ بتكو ةنيدملا لهأ .ءاطعب

 كلملادبع كلذ غافءادبأ هذ>أنال هذخأ: نأ انل حاصي الامو سانا خاسوأ انمعطيأ اولاقو هوذخأ, نا اوبأ ةنيدملا ىلإ

 بيسملا نيديعس مهلوأ لاق : ماكتب ذئموي ناك نمو؟دنهىنأ نب ديعسل تلقءاذكه اولعفا. ةيقب موقااىف لازتال: لاقو هدرف

 حلصيال مهطوقو ( 0 1 ا لاحر ىف هللا دبع نب هللا دبعو ديز نب ةجراخو نةحرلا دبع نب ركب وبأو

 ىلإ موق نع لقني نأ نمو ©0قح ةقدصلا ىف ءىنلا لهأل سيلو ءىلا لهأ نحنو ةقدصلا ذخأن نأ انل لال ىأ انل

 اهذاخنأ ىف رقبلاو لبإلا مسوو «ريظحلا تلخدأو تمسو ةقدصلا ىف ةيشاملا تذخأ اذإو ( ىنا* تلالاف ) مثريغ موق

 مسيمل افلاخم امسيم ةيزجلا ىف ذخؤت ىتاا لبإلا مسوتو « لجو زع هلل بوتكم ةقدصلا مسيمو اهناذآ لوصأ ىف منغلاو

 هلل تبتكر ل امكلام اهادأ ةقدصلا نإف ىلبق ؟ةيزجلا مسيل فلاخم ةقدصلا مسيم نأ ىلع لدام :لئاق لاق نإف ةقدصلا

 . ةحدحصم 0 ةعللا ككل ف اك 66م ل 6 ماللا ديدشلاو 3 ميجا 0 3 ةلح )0( :

 ا هر «رظنافءاطقس مالكلا ىف ل ظن ؛ خسنتلا عب عم ا خلا لقن نأ نمو : هلوق مق( 0



 - هنا

 متفجوأ ام ذخآف ءاينغأ متنأ :ودع ىلع اوفجوأ ريثك رسسإ لهأ موقل لئاق لاق ول تيأر وأ ؟مهقح ىلإ نوجاتحم مهنع

 اذهو > ىلاعت هللا لابع نم نوماسم تاقدص'ا لهأ نأل ةنس ماع ناك اذإ نيجاتحلا تاقدص'ا:لهأ ىلع همسقأف هلع

 هذخأو « اديدش اررض مهب رضي نأ هريغ لام ىرضحم سيلو مهنع اذه تسبح نإ فاخأو ءىلاعت هللا لاه نم لام

 مل نم ناك نإو هل مسقب مل نمب مسق امب قحأ هل مسق ن.ه : هل لاقي نأ الإ هلع ةجحلا نوكت له مب رضيال ينم

 لتاق لاقاول تدار وأ ؛ مسقلا ةنيب محل ةموسقم ةمسقب اهنإ تاقدصلا لهأ ىف لاقي نأ ىغبني اذكهوءجوحأ هل مسقي

 ةبيصملاو ةبارقلاب اوثرو امنإ « اعد امهبف وأ محل مسقلاب رثأ ءاج نيذلا وأ ممل ىلاعت هللا مسق نيذلا ثيراوملا لهأ ىف

 قح وذ الك نأل « هئاريمب رثوأ كرئام ىلإ رقفأو هتافو دعب هتكرتلو ةتانح ىف تسلل اريخ ذحأ موهنم ناك نإن تل

 تاقدصلا مق ىف ةجحلا اذكبف ىبلاعتو كرابت هللا مق ام ودعنال لامتي نأ الإ هلع ةجحلا نوكست له لاح ىف

 ةهبش اذه لاق نه لوق ىف تسيلو ةيافك هيفو اذه نم رثكأ لوقا اذه لاق نم ىلع ةجحلا ( قفانةلالاف )

 نأ ةحابإو امح هل لجو زع هللا لع- نم قح لاطب | لعأ ىلاعت هللاو ىدنع اهنأل بهاذ الإ بهذ, نأ ىدنع ىتبني
1 

 لهأ نم ناك اذإ تاقدصلا هب ىذلا دلبلا ريغ دلب قيدص وأ دحاو هل ةبارق ئذ ىلإ اهلقتبف ىلاولا تاقدصلا دْحَأِب

 فند ىف تلع- نإ لاق هب ىدتقي نم ضعب نإ لاق 3 تاقدص'لقن ىف جتح جتحاف ) قنا لالا 1 نامبساا

 فانصأو فنص ىف تلع> نإ لاق نكي مل اذه لاق ول وهو مزلت ةجح هلوق نوكيال لوقلا اذه لاق ىذلاو أزجأ دحاو

 اسواط نإ لاق نأب جتحاو « هيف عضوت نأ أزجأ فنص الإ فانصألا نه دجوي مل اذإ لاق اك لوقت نحو « ةدوجوم

 نوهأ هنإف ةطنحلاو ريعشلا دك ا بابث ضرعب وكل نسما ل هدأ هأآ ضعبل لاق لبجح نب ذاعم نأ ىور

 ىلع رانيد ىلع نميلا ةمذ لهأ سو هيلع هللا 0 هللال و حلاص ( مرا ) ةنيدملاب نيرجاههلل ريخو يلع

 رفاعملا 200 هتمق وأ رانبد لحرلا ند دحؤي نأ مسو هلع هللا ىلد هللا لوسر ةنس ىف ناكف ةنس لك دحاو كك

 اذإو مهدنعام رثكأ هنأل ةطنحلاو ريعشلا مرنم ذخُأ رانيدلاب اورسعأ ول اذاعم لعاف رانيدلا دجوي مل اذإ كلذ ناك

 نأ ىلإ اوعرسأف رينائدلا ةجيقب. ضرعا د هريغو اماعط مهنم دخأي نأ هدنع زاج هلعاف ضرتل رانيدلا كر نأ <

 لكلا ف ريكا ةنؤدمال ةنأل جلع نوهأو ةنيدملاب نيرجاههل ريخ بالا لوقي مدنع هترثكل ماعطلا نم هوطعب

 لئالدلاب هانلق امإف هنع ىور نع ةلالدب الإ لبقيال ليوأت اذهلئاق لاق نإف ءانم ىلغأ اهم بايثلاو ةنيدملا ىلإ بابشلل

 اعأ » :ىضق اداعم نأ هيأ نع سواط نبا نعرمع٠:نع نزام نب فرطم انريخأ ءاذه هنع هاور.ىذلا وهو ذاعم نع

 نيف ( قنا لالاف ) « هتريشع فال ىلإ هتقدصو هرسشعف هتريشع فالخم ريغ ىلإ هتريشع فالخم ن. لقتنا لجر
 ىأر اذإو ( قفانةلالاث ) نيماسمال الإ نوكتال ةقدصااو ردعلا نأ كلذو ةصاخ نيهس ا ىف اذه نأ ذاعم ةصق ىف

 هتريشع فال ىلإ هرمذع وهتقددنو 1 00 ريشع فالح ٠ نع هلهأو هسفن لقتني ةقدصلا هنم دراما لح رلا' داك

 هتهارقب هيلإ لقتني نأال هتريشع فال لدأل هرمثعو هتقدد ذاعم لعحف ةشاملاو ضاناا هلام ةقدعب لقتني كلذو

 ثعلا تناكو مهريغ مهطلخ امنإو « هتريشعل هتريشع فالخم نأ رثكآلا نك هنع لقتا ىذلا فالخلا 0 نو

 0 هريثعو هتقدص مهلع لوحم مل هتريشع فالخمل اهأل تت ب اذإ ةقدصلا ن ١ ىأار هنأ 0

 مهنع لوحتتال هتريشع فالخم قىاروظ نيب ىه ىتا هتقدصو هرشع 0 نأ لمتح اذهو ) 0 6 0 0 اءدب تنثت

 رفاعم ىلإ بوسنم ىرفاعم درب : ىره زآلا لاق « نميلاب ةلسق وأ داب ىلإ ة هب وسكم بايث : مهلا حتفب : رفاعملا(1)

 . هححصم هتك . ها رفاعم : لاقيف ةبسن ريغب امل مسا راح مث نميلا



 - 8 م ودطم

 نالفو نالفو نالفل ىصوأ:لاق ول 220ل-ر نأيىف انفلاح ال لوقلا اذه لوةي ىذلاو ؛ هل ضرفي ملام دحاو ىطعيو محل

 فلاخم الو , ثلثلا كلذكو نالفو «نالفو نالف نيب ًاثالثأ ضرألا تناك نالفو نالفو نالفل هلام ثلث ىضوأو

 نإ رخل لل لوف ىف ليس ىو رخآ لجر نداق ىب مراغو,نالف ىبءارقفل لام ثلثا لاق ول الجر نأ ىهتلع

 كلذكو 6 هحاص نود ثلثلا ءالؤه دح ًأىطعي نأ لاول الو ىحول سيل نأو هثلث ند نوطعي ءالؤه نم فئطص ل

 رقفأ مهنم فنص نود ىمس نمت فنصالو ليسلا ىن نود نيمراغلل الو نيمراغا نؤد ءارقفلل لاملا 2 نوكأ

 لام فرصي الف افانصأ ىمس دق قدصتملا وأىصوملا نأل ءىصوملا ىمس نمت ريغ نود هومهيطعي مث فنص نم جوحأو

 هريغ ىلإ دحاو قح فرصب الف ؛ هل ىمس ل قح وذ الك نأل ءهعم هل مس, ل نمل هل ىمس نم كري الو «هريغ ىلإ فنص

 نأ زوال نويمدآلا ىطعأ اف لوقاا اذه لئاق دنعو اندنع اذه ناك اذإف هل مسي مل نمت مهر يغ ىلإ ممقتح فرصي الو

 نأ, نيئاطغلا دحأ ىف زاج ولو ؛ ىطعأام ىلع ىضع نأو زوجي نأ قحأ لجو زع هللا ءاطعف« اوطعأام ىلع الإ ىضع

 قر نيمدألا ءاطع ناك مينم هبطعأ فنض كل ىطعأ فنص قد فرص وأ هطعب ُ ند نإ هطعأ نمح فرصبي

 «لوسرللو هسمحهلل ناف ءىثنم متمنغ اممأ اوماعاو» لاقف ءىنلا لجو زع هللامسق اذإو ءامبنم دحاوفزوحال هكشلاو

 مهسأ ةثالث كلذ نم سرافلل ةمينغلا ىلع فحوأ نمل هسامحأ ةعب رأ نأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو . ةيآلا

 مو «هلثم نبل ىنلا سرافلا ىلع مظعلا ءانغاا اذ سرافلا لضف لصو هلع هللا ىلص هللا لوسر 0 ملف 2 مس لحارللو

 كلذكو ءامهنيب اووس نابج رخآو ءانغ سانلا مظعأ سراف ناكول :اولاق ىتح . نيسرافلا نيب اووس الإ نيماسملا معن

 ىتعم اعإَو ءرضح نمل ةمينغاا سامحأ ةعبرأ تلع> اذإ « لاقف ضزاعم مثابإو انضراع ول تيأرفأ « ةلاجرلا ىف اولاق

 ءانغاا لهأ ىدحأ ىننكلو رضح نمل سامحألا ةعبرألا جرخأ الف نيك ارشملا ىف ةياكنلاو.نانلسملا نع ءبانغال روضحلا

 ةينلا ىذ ريغو نابجلا كرتأو ءرثكأ وأ مهتانغ لثم ىنغي ناك اذإ لقأ وأ لجر ةئام مهس لجرلا ىطعأف ءرضح نمت

 له .هئانغردقب اليلق لقأ وأ اللقرثك أ وأ ءانغىذ لجر رسم ءّرج ةئامنم اءزج هطعأ وأ هبطعأ الف نغي مل ىذلا

 جرم ناكف ءامبس لجارللو مهسأ ةثالث سرافلل ٍلسو هيلع هللا ىص هللا لوسر ممق امل : هل لاقي نأ الإ هيلع ةجحلا

 ندو. ءانخأ نودوطقف مالسالاو ةبرخلاو روضحلا ىلعرضح ند ىطعأ لب «ءانغاّلهأ صح هماعن و ءاماع هنم ريخلا

 تاقدصااىف انفلاخم نأهل زاج فيكف .سامحألا ةعبرألا نم هيلع فجوأام مسق ىف انفلاخمال تاقدصلا مق ىف انفلاخ
 1 5 5 7 9 ا 0 0

 نيفجوملا ىف هدنع الو اندنع زوحيال ناك اذإو ؟ ضعب نود اضعب ىطعيف مدقلا نيبأ مل لجو زع هللا مسق دقو

 هوانا ءاعلقأ يازإب ناكو ادع , اعال نيكرششملا نم افقد لأ لع مهل ءانغال فءذ لهأ مثو اوفجوأ ول

 "ط0 05 ناك رذشلا نك ءافهذا نم نيلمملا نم ءاقعشلا ةلع ثفحوأ اع اوطعي نأ ةديدش جوش لهأ اَوَدَع

 فد>وأ ام رظنلاب ىطعي تح هلهأو مالسالل ارظن يَوشااو ددعا ىوذ نيكرشملا نولتاقي نيذلا ءانغلا ووذ نوماسملا

 ةكظع نوم هلع نآل ءايوقألا كرشال نيلتاقملا ءابوقألا نيماسملا ىلإ ءافعضلا ناكر بشملا ىلع ءافعذلا نوماسملا هلع

 نوجاتحم موق تاقدص لقنت نأ زاج فيكف ءهقتح فجوم لكىطعأ ىنكلو :نيماسملا نع ءانغ مظعأ مهو مهلاتق ىف

 ايل نيذلا فئنصلاو ؛« فند ىلإ مهم فنص نم املقني وأ ؛ جرعم 0ك وأ مهعم جوحأ اون اك نإ مهربغ كك لإ

 1ك ررحو.٠ لماتف «خاسنلا ند انيرع ةراعلا ىف لعلو ؛ خسنلا عيمج 33 اذك لا نالفل ىصوأ لاق ول )1(

 .٠ ةححعصد

 . ةححصم 0 ظناو 6 سنا 6 َّق ا 3 لكأ وأ )0



 ١ انش 5 86

 هيفو « ريغ ىلإ عضوم نم الوءابقحتسإ نم اهيفو اهريغ ىلإ ةيرق نم تاقدصلا نم ءىش جرخم الو ؛مهلاومأ ةاكزو

 ىلو اذإو « ةبارق وذ هعمنكي مل اذإ هبسن دعب نإو هنم لاملا ذخأ نمت اراوج مهم رقأ مسقلاب سانلا ىلوأو :هقحتسإ نم

 هتبارق رثآف قاض نإف« اعم مهيلع هحسق«ناريجو هب همسقي ىذلا هدلبب ةبارق لهأ هل ناكف هلام ةاكز جارخإ لجرلا

 تاقدصلا لهأ ىلع نولخدي الف ءىلا لهأ امأف ( قنا ةلالاف ) اعم نامهسلا لهأ نم اوناك اذإ ىدنع نَسَحَف

 مل « تاقدص ابيف ةيرقب وهو وزغلا ىف ثعبلا هيلع برضف ءاطءلا ىف ناك الجر نأ ولف « ءىنلا نم نوذخأب اوناك ام

 نم ناكنمو «ةقدصلا يف ىطعأ«جاتحاو وزغأاللاق 0 ءاطعلا نيم طقس نإف ءءىش تاقدصلا نم. ذحأب نأ هل نك

 لهأ نم راص ازغو ضرفأو 210رحاه نإف  ءىلا لهأ نم سيلف اودع وزغ.ال نمت ىرقلاو ةيدابلاب تاقدصلا لهأ

 ىلإ داعو ءىفلا نه جرخ نإف « تاقدصلا نم ذْخأ "300 « ءىنلا ف وهو جاتحا ولو « هنم ذخأو ءىفلا

 هل كلذف تاقدصصلا .

 فالتخالا

 حالسااو عاركلاوف هلال يبس مهسو ةفلؤملا مهسلعجيف ةفلؤمال :انباحصأ ضعب لاق : هللا هحر ( قنا ةلالاف )

 لهأن م تاقدصاا هب ىذلا دلبلا ىف تاقدصلا مساق, نه ليبسلا نيا :مبضعب لاقو « ىلاولا هارب ثيح نيماسملا رغث ىف

 13116 هب سا ىف ةحاملا وا ءرتكشلا تاك كيم تل تاتا مسق اهإ :©0اضيأ لاقو مهريغ وأ تاقدصاا

 مهنشي  مهلثم ءارقفو فال 1 ةريغع ينخ نيكاسمو كفلأ همرغ مراغ ناكو ابلأ تناك ول نامسلا نأ لإ ©
 ل فيما نيدلا فا لاملا رثك 1 ناك ؛الؤه نم حاد مهس مراغلل لعج«مهينغيام مهمنغي مهلثم ليبسلا نباو مهنغنام

 مهسرمهنم ففنص'لكلال ةجاكلاو ددعلا ىلع هنومستقف ينيب ىضوف لاملانأ ىلإ بهذي ةنأك ءةجاحو اددعا# : 21|
 دلبلا لهأ نم نامهسلا لهأ ناكف نيبدجم دلب نورخآ ناكو دلبب موق ةقدص تذخأ اذإ : لاق ن.. انباحصأ ُُس و

 عقتال ةريسإ ةقدص مهلوأ « مثدالبب ةقدصال 0 نيبدحلا دبج اودرحب مو |وكساع كرب نإ مهتاقدص تذخأ نيذلا

 لاملا اذه نأىلإ اضيأ بهذي هنأك « مبيلإ لقني مل نإ الزه توملا مهيلع فاخم اوناكاذإ نيبدج ا ىلإ ! تلقن ءاعقوم مهنم

 نامرسلا هدهىلإ هذه لقنيف ىلاولا معلإ نرطتق هللا دابع حالص ىغأ ناميسلا لَهأل همسق لحو زع هللا لاك نم لام

 اودهج نإ ءىنلا لهأ ىلإ تاقدصاا لهأ نامبس لقنتو : لوقي هبسحأو ءءاودعب وأ اوب رق «داهتجالا ىلع 1

 ىملاعت هللا دابع حالص ةدارإ ىنع«ىلعءتاقدصلا تقاضو اودهج نإ تاقدصلا لهأ ىلإ ءىنلا لقنيو ؛مهيلع ءىنلأ قاضو

 ةنال ابمسق ' دوهط ىه ىتلا تاقدصلا ,مسق امهدحأ :نيمسق لاملا لءج لجو زع هلا 0 «لوقا اذه فالح تلق اك

 ءارةفال مهم ارق ل اع درتو موق ءامش أ نم 1 َْو نأب مشو هيلع هللا

 نم مهيفو 0 هد موق نع ل لقت ن١ 0 تلقا ريغ اهي نو 15 أ معأ هللا و ىدنع 0 ملك 3 ءارقف مثريغلو مثريغ

 اونوكف افانصأ لحو 2 هللا ىمسل نأ زوج ا «هفحتساب وهو 5 ريغ كل ممم مج رس ىد م سلا 34 الو ءايمحتسإ
 ءأة6 570

 ضرف اًصرف ة ةعبس عمم دحاو مهسىف لعن © نأ راح ىدتع اذه راخول ٠ ربغ مرسو همهس مثدحأ ى طعيذ اعم نيدو>ود

 : هححصم: هتك . ةغللا نتككى ذك: ةطع ىأ ضف هل لح ىإ« كوعفللل ءاعلاب :  نع رفأر )01(

 « رظناو « مسق » ظفل طاقسإب « تالالد تاقدصلا اعإ : خسنلا ضعب ىفو ؛ تالالد تاقدصلا مدق اعإ (؟)

 32 . ةححصم هسنا 58 داع ررحو

 («ب ئ؟م)



 ملح كلذكاو ٠ ذك ا( اال ةيرقلاب بسنلا لهأ نكيمل اذإ بسنلا لهأ نود ةيرقلا لهأ نم ناميساا لهأ

2 

 . دحاوو مثريغ مهلعل خدي مل ت 0 ومهتقدص محل موسقم وهف 00 ىرخأ ةقدد لهأ اهأوءةقدصلال اهأىلع نول ديالف

 ١ 90 قدس ند مرخ 0 ناك ام مع ىلع, نولجدال كلذكف ٌمريغ مماع نولخديال اراك كف [فصسل م

 مهم سانلا برقأ ىلإ مهنع لضفلا لني نأ تدأرل لضف عبنع 0 مهل «سقام ضعبب لمع لهأ ىنغتسا ولو ائيش

 .ارادو ابسن

 ميسقللا دنع هيف ىعبلب امو انا بلا قيص

 | نومراغلاو افلأ مهمهس ناكو الأ ءارقف'ا ناكف نامهملا تقاض اذإو لاقىعفاشلا انربخأ : لاق عيرلا انريخأ

 عمجاف ٠ « فلأمرغلا نم ءالؤه جرح دقو ء فلأ ةئام انينغي اعإ : ءارقفلا لامتقءافلأ مممهسو افلأ مهمرغ ناكو ةئالث

 ١ دحاو ىنعع كرف انني ناك ول لاملا اذه مسي م”ادحاو 3 م لو كفلأأ 0 ميس ةئاع انل تركخا مش مجهم سس و انمهس

 ' نيمراغلا ىلع ضفنف امس ءارقفلل 1 نإ ةراغلل 11 - لختو رع هنأ نأ رعأ ل ادع مل كلذ سيلف

 ؟عم لضف نإ ؟ريغنم هن 0 متسلف لضف مهنعلضف نإو ءا ركع اع رك( اوطق لو ىلل وبف مهسلا اوقريغا نإو

 نامبسلا لهأ نم نغتس ملنمت كريغ ىلعو يلع درب مثريغ نم وأمه لضف ام 1 92 ! 512 نامبس لع

 مو مك انغ دعب الإ ج؟يلع مهلخدن مل نينغتسم ريغ ءامرغلاو ندنغتسملا متنك ول 0 2 مسقتلا ادتس 36

 ىلإ رهفلا دح نم هجر ام الإ ءا رمفلا ىطعد امف تقو الو همهس نم دحاو 00 ؟ن ومصاب مهلعج

 سيلو اينغل>رلا نوكي دقوءةف هيلع ةاكزال ىطعت موي 1 5 حن ال وأ ةاكزلا هف تحب مم 57 كلالذ لق «ىنعلا

 سانلا فرعام رقفااوىنعلا امن إوءةاكزلا هف بحت لام هلو لامعلا ةرثكب اريققلجرلا نوكي دقو ءةاكزلا هيف بح لام هل

 نورواجت, ةياهاجلا ىف ناك :مثريغ نم مهفول بسنلاب مهارقو ممداوب ىفنورواجتي امدق برعااو لجرلا لاحردقب

 ١ لهأ اوناك نفءاعم راوجلاو ةبارقلاب مهنارقف ىلع مهتاقدص تمسق نوقدصي موي اذكه اوناك اذإف ءاضعب مهضعب عنمبل

 سيل ىتلا ىرخألا ةلبقلا طلاخ ةليبقلا لهأ ضعب ناكو نيتلببق وأ ةليبق ىلع مهيف لمعي ىللاولا ىلهاعلا ناكو ةيداب
 راوجلا ىلع اهانمسق ءنامهسلا تقاضف اعم نوميقيو اعم نوعجتني اونوكي نأ مهتطلخو مثراوجو ءاهنم ىتاا نود اهن

 نوطلتخم وةرم نوقرتفي ةعجناادنعاوناكنإف راولا ىلع مسقلاىف مهعم مثو مهريغ يع مرطل اخد 00 ةكسنلا نود

 راوحلاف تالاحلا تفلتخا اذإف ؛ىلوأ ىدنع بسنلا ناكو تالاحلا توتا اذإ بسنلا ىلع اممسق ول نأ بحأف ىرخأ

 م © أعم 0 « ةعجنلا قف نوطلتخم تفصو م محو ءاملا اذه ريغ ىلع ءارقف انل قدصت نم لاق نإو « سنلا ند 6 06

 مزلأ هل وهو فرطلاب مصعب نارك ناكف ةدعامشتم مهيداب ن "م فا 0 اوناك نإو » رضاحلاو تئاغلا 2-01 ءالذ ل فى 6

 .امأق« اهم نورآشب مهل انااكجا ةعحل ل اوناك اذإ اذهو « م ل رادلاك مزلأ هل وه ىذلا فرطلا ناكو مهيب كلذ مق

 مخ
 لومزلب ةبدابلا لهأ ند ضخلاو كارإلا لهأو « ادبأ 0 ىلع اهمسقأ ىبإف مزلأ اهب نونوكي راد ممل تناك ن

 راوخلا ىلع مقا م ريج ىلع مس ممم سل نم مه زانم ّق مثرواح نإو لوانملا ق راوخلا ىلع مهيب مساق مهزانم

 نم ىلع ندعملا نم جرام مسق « ندعم ةيدابلا لعألا ناك قل 117 د[! راوطأو بسنلا لعو راوح ناك اذإ

 مبق عرز مهل ناك ول كلذكوءادبعب كك ناك اذإ ندعملا لهأ بسن ىوذ نود ءانرغاو اك إو ندعمللا ةيرق مزلي

 ىلع مسقت ةيرقلا لهأ 300 «عرزلا عضو نم اديعب اوناك اذ! تسلا ىوذ نود عدزاا لهأ ناريج ىلع مبعرز

 ا رظناو , خسنلا يف اذك « ممل موسم وهف )١(:



 لماعلا ىف اذهو. ا يرلا ىطع أف هل ذر هنم دراج عراصأو هلاك : مهعم قح هل راص مهيلع ل وه اعإ

 نع ازجاع ناك نإ « هغلبيام ىطعي نأ ىف ليبسلا نبا ىنعمو « اندلبب نيام ا راثالا 2

 رسلان نيك وأ كلذ لق ة قتعي نأ نيبو هنيبام بتاكملاىطعيو هرمأ ضعب ىف لماعلا ىتعم هيلع ةنوعملاب الإ هرفس

 ىلإ بحأ ناك هكلام ىلإ عفد نإو » زحعبال نأ ىلع صيررح هن هنأ ىلع - اندنع < رهاظلاو : هللا عفد نإف « ميسا

 ٠ طابت>الا نم برقأو

 نامبسلا لهأ ىلع لضفلا در

 لهأ مهف سلف داهملا نوديرب ةقدصلا لهأ نم موق الو ةفلؤم نكت مل اذإ : ىلاعت هللا همحر ( قنانشاالاف )

 اوطءأف اوباغ نإ كلذكو«مراغنكي ملو ليبس نبا نكي مل نإ كلذكو «مهءابس تلزع «ةفلؤم مهس الو هللاليبس مهس
 قيام ىصحأ حملك نع لضفيام اضيأ لزع لاملا نه ءىش مهعم نامرسلا لهأ نم دحأ نع وأ مهنع لضفيو مهغابام

 *ىزجف تاقدصلا مسق ءىدتبا ام مهماع لاملا اذه مسق *ىدتباف اونغتسي يف اوطعأ وأ اوطعي مل نيذلا نامهسلا لهأ نم

 معم قد ملو مهوب دلك ضقت مل نوهراغو ءاونغتسي مل نك اسمو ءارقف قب ناك ءاوس «نامبساا لهأنم قب نم لع

 مهمبسب نومراغلا ىنغتسا نإف ءمهسأ ةثالثىلع مهنيب لاملا نم قبام عيج مسقيف :مر يغ دحأ ةينالا نامبسلا لهأ نم

 مسق نإف « دفني قح نيمسقلا نيذه لهأ ىلع مسقيف نيك اسملاو ءارقفاا ىلع .ممهس لضف ديعأ لاملا عيمج ثلث وهو '

 نع نامبسلا نم لضفيام تددر فيك :لاق نإف « اونغتسإ تح نيك اسملا ىلع قبام در هضعبب ءارقفلا ىتةتساف مهني

 لهأ ىلع ©2اونوكي مل اذإ مثريغو ةفلؤملا لثه نامبسلا لهأ نم مس هل نكي ل نم مهنهو من٠ ةجاحلا لهأ ةجاح

 مريم 0 اذإف 0 ؟امهس مهنه فنص لك لهأل تلعج اوعمتجا اذإ تنأو مهعم ناعهسلا

 كرابت هللا « هل هلال عجام مرنم دحاو عنم ىل نوكي الف«ةينامث مثو هل هللا لعجام بلطي مهنم دحاو لكو ةجاحلا ىف

 عا نأ دن اعزذ 0 زع هللا مهركذ اماعم 5 مسقاف دحأ نود مهن. ادحأ صصخم مل دحاو ممل ىلاعتو

 نوطع. امنإ مهنأ لجو زع هللا ؟ح ىف نأ ملعأ ىلاعت هللاو انيب نأ هنم لقأ هينغي ناك نإو امات همهسس مهنم فنص لك

 ولو « هل مسق نمث اوسيلف مراغ 0 مقفلا راصو ىتاعملا كلت ت.هذ اذإف «ىلاعت هللا اهامس ناعع

 نأ زاج مرغلا نه جورخلاو ىنغلا دح ىلإ اوريصي نأ دعب اوطعي نأ زاج ولو ءهب رهوأ مل نم تيطعأ تنك مهتطعأ

 هللا الع امع اهتلاحإ دحأل سيلو , هل لعجم مل ن.ه ىلإ هل تلع- نهع تليحأف ءاينغأالل مرسيو مهراد لهأ اهاطعي

 ن٠ نغتس مل نمت قب ن٠ ىلع ناميسا لهأ ضعب نع لضفا٠» ىدر امئإو هل هللا اهلعغ م ن٠ اهؤاطعإ الو هل ىلا

 ضعب بهذ اذإف « ناعم موقل مهنم ْدْحْوي ائيش مهلاو أ ىف ىنغلا لهأ ىلع بجوأ ىلاعتو كرابت هللا نأب نامبسلا لعأ

 ماناصوونييمدآلا اياطع درب“اكهبلإ درب هنعب نيمدآلا نم هل كلامال لام اذهف ؛ ىتغتْسا وأ هل ل>و زع هللإ ىتش نإ

 افلا لاملااذه ناك انلف :ئصؤوملا ثراوىإ ةعدار ةتصولا تناك قرأ لق هل ىدرلا تاف لح رن لك 22007

 لاملا اذد-ه هل ىلاءتو كراش هللا ني نع تركات“ كك دع هللا تف ق هن اندنع ىلوأ دخأ نل نكي ىل انبه ثروي لاما

 2 لهاا امأ هاوس قح هلو الإ جاتحم مسم قبب ملو لالا اذد هل ىلاعتو كر 0000 .ءالؤعوال
- 

 00000 لاّؤسلا ردص ىف مدهتل دقتملا 06تددر » هلوقب قلعتم « نامهسلا له ىلع : هلوق ( ١(

 ., هةددد>ءصم هك ءعاوس ىأ 05 كيرحتلاب ُح اعرش )0
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 تاقدصلا مسق قيرفت م

 نوكبف هلمع ىف نامبسلا لهأ ءاصحإب رمأي نأ' تاقدصلا ىلع ىعاسلل ىغبني : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف ١)

 نم هيدي ىف راص ام ىصخب و « هيلإ نوجاتحم امو مهتالاحو مهادنأو مهئامسأ ىهانت دعب تاقدصلا ضبق نم هغارف

 فصأ اك معدنع هلك نامبسلا ند قبام عي 'ىضقي م010هلمعب قحتسي ام ردقب نيلماعاا مهس نم لزعيف تاقدصلا

 الكأ نم فاندأ ةثالث ءالؤهو . ةسمح نومراغاو« نيريشع نيك اسملاو  ةرسشع ءارقفلا ناك اذإ « ىلاعت هللا ءاش نإ

 وهو فلأ وشو مهمهس نوقرتغي ©0ءارقفلا ناك نإ4 ؛ فال 5 ةثالث لاملا عيمج نم ةثالثلا مهنامهس ناكو « ةقدصلا

 ارقفلا دح نم مهجر ناك نإو« هلك هوطعأ ىنغا دح ىلإ رقفلا دح نم هب نوجرخم افافك مهمهس نوكيف ءلاملا ثلث

 ولا مسا ىلإ هب نوريصيو « رقفلا مسا ند مهجرخ ام هنم اوطعأ « رك ( ذأ لقأ وأ ةحرأا وأ ةثالث فادح لإ

 دكه, فلأ وهو ؛مهمهس نيمراغلا ىلعو « اذكه فلأ وهو مهمهس نيكاسملا ىلع مسق, مث ؛هنمقبام ىلاولا فقيو

 دكه ىلإ لس ال لف « مبسلا ضعي اونغتسا مث مهعبس دوجوم فنص لهأ لكل تلق بك :.لئاق لاق نإف

 ْذإَف « مرغااو ةنكسملاو رقفلا وهو ىتاعملا نم ىنعم مهريغ عم ممل هامس ىلاعتو كرابت هللا نأب هتلق ( قفا ةلالان )

 | 1 نون ركي داق «نامراغ ريغ اوراضو مذ -تئربق «مرغلا نمو ىغلا ىلإ !وراصق ةنكسملاو رقفلا نم اوجرخ

 أ مسق نمت لاحلا كلت نم نوجراخ مثو « هانعمو مسالا اذهب هل لجو زع هللا مسق نم مسا همزلب نمت اوسيل مهنأل

 متسل ليقو « اوطعي مل اهتم اوطعي نأ ءادتبالا ىف ةنكسملاو رقفلاب ازلا اول األ ةقدصلا لهأ نأ ىرت الأ « هل

 ىنغل ةقدصاا لحم ال » ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو : نيهراغ اوسيلو مرغلاب اولأس ول كلذكو ءهل هللا مسق

 طعأ ول تنك محل لحم مل اذإو « ممل لحم ال نم مرف ءاينغأ اوراصف نيك اسملاو ءارقفلا تيطعأ اذإف «ىنثتسانمالإ

 اق) مهنم اوسيلو ةنكسملاو رقفلا لهأ ءاطعإ لجو رع هللا طرش اعإو مهطعأ نأ ىل الو ممل لحب الام مهتيطعأ

 اال عاش داق ٠ يلع ةنؤلاو ينامأو يمانقو يتافك لثم ىق مهروجأ ردقب اهيلع نولماعلا ا

 اساا نبا ىطعيو « هدالبىف هنأل فيفخ كلذو هتفلكو هتيافكردقب هيلعسانلا عمجم نمو فيرعلا ىطعيو «ىنعملا اذهب
 و ابيرق دلبلا ناك نإو « افيعض ناكو اديعب دلبلا ناك نإ هتلومحو هتقفن ىف ديزي ىذلا دلبلا هغلبي ام ردق مهنم

 | انا تقدي نأ كيرا ناك نإف «ةلومح الب هتمفنف ةنن و :ىطعأ اهلإ ىثملاب امنغ.ناكو هلثم نم بلغألا ًادلج

 : نبا هعم نكي مل نإ هلك هطعأ هلك مرسلا ىلع ىنأي كلذ ناك نإف « ةقفنلا نم هعودرو هباهذ ىف هيفكي ام

 00 كاد لات نإف . ةلع در ملا لشلا نبا ميس نم عيس ةئام ند مهس لع أب ناك نإو هريغ

 ٠ تح ليبسلا نباو نيملداع'ا طعت ملو مرغااو ةنكسملاو رقفلا مسا نه اوجرخ ىت> نيمراغلاو نيك اسنملاو ءارقفلا

 ذو مسالا لاز لاز اذإ ىنعملا ناكو ءىنءءل نكلو مهتيطغأ مسالل سيلف ؟ لوزيو مهتيطعأ هل ىذلا مسالا مهنع

 ةمآو نامهساا عيمج ليسلا نباو لماعلا تيطعأ ىتأ ولو« غالبلا ىنعمي ليبشا نبا كلذكو ةيافكلا ىنعمب نيلماع'ا

 دلال ديري ناك وأ ازاتجم مادام ليبسلا نياممسا ليبسلا نب انع طقس ملو «لزعي ملاملماعلا مسا لماعلا نع طقس مل

 اهلاو . مهؤامسأ تفلتخا اك هؤامسأ تفلتخا نإو فلت* ريغ« دحاو ىنعم نيءراغااو ناك اسملاو ءارقفلاوءامهتيطعأف

 © ضف مث )  مالكلا هجوو « خاسنلا نم افيرحن ةرابعلا ىف لعلو « خسنلا عيمج ىف اذك خلا ضقت مث )١(

 . رظناف « مهملع نامهسلا نم قباد

 ٠ هححصم هبتك . نوقرغتسيو نوبعوتس, . يأ . نوقرتغي : هلوق 0(



 ممله

 ناك شنق نم ه4دوق يسأو«نذاو وه بر نم كلل بحأ شرك نم ب نإ هللاوف 6002 رجحلا كيفي ناوفص »لاقف «دهححم

 مس نم ىطعي نأ تبأر 0 ر اذه ل ناكاذإف ) ءىفل | مسق كانك ىف تشم اذه اك لعأ تأ ةماللسإ َّق تدق ال هناك

 مسا اذه ناك: لئاق لاق ولو 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسر 7 ءادتقالل نإ تحأ اذهو لو هاع هللا ىلص ىنا ْ

 هرم أذنه ماد هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف دقف ىأر ثيح همهس عضي نأ هل ناكف لو هيلع هللأ ىلص هللا لوسرل

 م اذه ىلع كلا مويلا : ىطعي الق ا ثيح هعضصبإ هلاك هنآ ”راضنالاو نيرجابملا نم الاحر ريب همس خم ىطعأو

 لاقولو « نامبسلالهأ عم مهس ةمّدغلا مسق ىف ةفنؤملل سيلو هدعب ادحأ ىطعأ هئافلخنم ادحأ نأ انغابي ملو ةمينغا

 ىدع نأ ربخلا مدقتم نم هيف ظفحأ ىذلاو « مبس تاقدصلا مس ىف مه.واق ةفلؤمللو“ معأ هللاو ايهذم ناك ءدحأ اذه
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 نأ هرمأو اري نينالث امرك ركل اناهنرق تاندح نم لبإلا نم ةئاهلث هبسحأ_قيدصلاركب ايأ ءاج متاحنإب

 اهايإ هئاطعإ ىف ر ملا ىف سيلو انسح ءالب 0 املأ ءاهزب هءاحف هموق نم هعاطأ 0 دياولا ندا قحلي

 ع

 ةفاؤملا مسقنم اهايإ هاطعأهنأ ملعأ ا 0 بلقلا فرعي نأ داك, ىدلا نأ ريغ اهابإ هاطعأ نبأ نف

 ى راف متاح ناىدع ن 0 هب قش اه لثع هنم قش نا 5 هدوق ند هريغ هب ل هاطعأ امإو عض مف هيغربل هداز امإ

 نأ كلذو ىلاعت 0 اش نإ كري ن و ةلزان نيماسملاب تل نإ ىنعملا اذه ه لثم ىف مهمولق و ةفل وما مهرس نم ىطع, نأ 1

 مهملع ناعأف تاقدصلا لهأ نم موق ءازإب ودعلا نوكيو ةنؤمب الإ شورجلا هلانتال طاش ©0 عضومب ودعلا 3 3
 )فب

 مس اوطعب 2 الإ نولتاعي ال ن1 لأ ام و «تاقدصلا ند ل لييس مج سل ىومي نأ 66 هش امإ تاقدصاا ل ل

 نيمبسلا نيذهمهتاقدص :نم اوط ءأ نإ هن ىذ ريع 0 ىيتع اناث كرا كاكاذإ 0 5 موفكيام وأ ةفل ول ١

 نأ ا مهتن وعع قثوي مل اوطعي مل نإو ةقدصلا ىلع اوناعأ مف نكارخلا ىلع اوناعأ اوطعأ نإ اوناك اذإ امهدحأ وألا 65

 0 لقثتو مثراد دعبت هيأإ نوهحوي ءىفل العا د موق نم هيلع ىوقأ اوناكو ودعلا طاتتا اذإ ىنعملا ادهم اوط /ً 8

 اهريغو ةدرلا ىلع ةقدصلاب برعلا 1 عانتما ج 5 ىنأ نامز ىف نك تفصوام لثمنكي | ب نإف :ةنع نوفعضي و

 ا رم نأ ىعلش 8 هنأ كلذو ؛ هعم نامسلا ىلع مهمهس درب نأ تبارو«.يمولق ةفل وا مهس نم مهنم 1 ىطعي نأ أل
 لان

 هلوقو ءهلع ل نأن ع مالسإلا _ دجلا هلو_ هللا زعأ دقو مالسالا ىلع الأ ادحأ اوطعأ الع الونامع الأ

1 
 عنتشما واف ءوزغلا دارأ نم هنم ىطعي تفصو 5 ليبس مبس ند ىلع طعن نأ ىرأ الف ةيصعم ىف نادا ن 6 0 س َ ا

 وأ هنيد لمت ضرع هل ناك نيد هلعنم لك نومزاغاو. قتعف دبع ىرتشإ الو ءلعأ لل أ هللاو نيبتاكملا ىنعي باقرلا قّقأ]
| 

 الو فرس الو قدسف ريغ ىف مهنيد ناكوأ ةحناج مهتباصأ وأ ةيد لمح ىف اونادا اذإ نومراغلا ىطعي اعإو هلمتحم أ
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 مهرس 5 «عىثتفصو م نخي 1 < مل نإفمهملع ناعأ نم ىطعي ل هر موق مهماع ناس ةقدصلا ءادأ نم تفصو مك 1 نر

 5 همزل نمال ,هدلب ريغ دليلا كاري ىذلا ةقدصلا لهأ نه لدسلا نا «ىدنعليدسلا ناو ؛(ةعم نامهسلا نإ هللا

 أ نفلإ ةحأ فدو كدر 7 5 نآل هللاوف ةءاورلا ىف فورعملاو خسنلا ىف اذك خلا برا هللا وف : :هل رق(١ /

 قرا ةباور مآلا قام لءلف ها ككل اديسو ىقوف اير نك نأ ع رثالا نا لاق ؛ نزاوه نم لحر ى

 ا تدعي ا تطاتناو رادلا اك :لاعب 2 هانعمج دهو « طاتند» خسنلا ن عع ىفو ع كبعي ىأ : طاش )0( ١

 ٠ رظناو « ىذ » دارفإب خسنلا ىف اذك « ةن ىذ ريغ (5)



 0 ا
 ىأر ( ثا 0 8 1 0 ةو5 ىذل الو ىغل اف ظحالو اًنّكس نإ»لاكو توصو امش لعص# ةقدصلا ند ءالاسم

 د : وسر امب .: 3-3 : عم اممل حاصيال هنأ مشل 211 2ك رش اع هلو تاسك الا هبشن ةعدو الخ ِلَسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 اف ظحال نأ كتماعأ نأ دعب امئش نإ : لاقف ؟ال مأ نابستكمأ دعي الو اهنم اذَحَأِب نأ هب نايزغتسي ىذلا باستك 16 6

 مههاربإ انربخأ «ىغيابسك نيبستكمالو نيينغ انسل انأل ظح اوذ انإف انطعأ نالوقي. امهنأ كلذو تلعف بستكحالوىنغل

 ةرم ىذل الوىنغل ةقدصلا حلصت ال »لوي صاعان ورمعنب هللا دبع تعمس :لاق ديزب نب ناحن ر نع هنأ نع دعس نبا

 ند اههسقو اب ايضنق ىلاولا هالو نم اهملع نؤولماعلاو . نع دعس نع تيددكا اذه عفرو ) قنات ثلالاف 1 «ىوق

 )8 «هناكم الإ ابحلصي الو هنع ىلاولل ىنغال نمو ءافرعلا نم اهضبقو ابعج ىلع ىلاولا ناعأ نم ريغ وأ ناك اهلهأ

 االاوأا/ نع ابلع ىلإولا ناعأ نم كلذكو ةيشاملا بر مزلب كلذو اهيلع نيلماعلا نم سنلف اهقوس ةيشاملا بر

 ةقدصلا ضبق ىلب ىذلا مظعلا ملقإلا ىلاوو ةفيلخلاو « قح اهف مهل نيذلا املع نيلماعلا نم سيلف هتنوعم نع ىتغلا

 اربخأ  اهذخأ نايليال امهنأل بق نمقح اهيف هل نمت اندنع اسيلف اهذخأب رمألاب نيمتاقلا الع نيلماعلا نم اناك نإو

 دقءامىلع دروهنأ هربخأف «؟نإللا اذه كل نيأنم»هاتس ىذلالاقف هبجعأف ًآنبا برشرمع نأ ٍلسأ نب ديز نع كلام

 هاقتسافاهعبصإ رمع لخدأف « اذه وبف ىئاقس ىف هتلعجف اهنبل نم ىل اوبلحف نوقتسي محو ةقدصلا معن نم معنب اذإف هامس

 ةسمخلالإ ىنغل ةقدصلا لحن ال»لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ راسي نبا ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام انربخأ

 اناكسلا ىلع قدصتق نيكسم راج هل لجرلا وأ هلامب اهارتشا لجرلا وأ مراغلا وأ اهلع لماعلاو هللا ليس ىف زاغ

 لماعلا ناك نإو هيلع دازبال هئانغ ردقب ةقدصلا نه ذخأ, اهبلع لماعلاو ( ىف: :ةلالاث ) ىنغلل نيكسملا ىدحأف

 لوعاطم نوماسم برض نابرضف 210رابخألا نم مدقتم ىف ميولق ةئل وا و ةراجإلا ىعم لع دخت اع إ'ارشوم

 اذكه اوناك اذإف « مثربغ تابن نم نوريام مهتاين نم نوري الو مهب نوماسملا ىوقيف نيماسملا 0 نودهاحم فارش

 مهتامهس ىوس هب نوفلأتيام سلا سمح وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا مرس نم اوطعي نأ ىرأف نيكرمثملا اودهاجف

 هلع هللا ىلص ىنلا هدرف هيبنل ًاصلاخ مبسلا اذه لعج لجو زع هللا نأ كلذو نيماسملا ىف ةلزان تناك نإ نيماسملا عم

 ْ الاب ىنعيي(جيف ةودرم راو الإ ! جسيلع هلل ءافآ امم ىلام» سو هيلع هللا ىلص لاقو نيماسملا 03 1

 رخلانب مهارإ نب دمح ني. ىسوم نع مهتأ ال نم ىريخأو عتحلصم ىف ىنعب «؟ي دودرم »هلوقو 0 نم هقح

 ع لشم مثو ( قنانشلالا ( 0 نم نينح موي ممولق ةفل ولا ىطعأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنأ نع

 لكخاق نتعتسا قح ءانغلا مظع اه 1 اا ادد نت ساع ملسو هيلع هللا ىلص ىناا طعي ملو امهءاحصأو عرقألاو

 لغر نيح ءىش هنم ملسو هيلع هللا ال نإ لو سر لغد نورك نأ لمحاو ل دارأ امل ( ىف[ تثلالات )

 أل ىأر ثيح هلام نم هيطعي نأ ىأر نوكي نأ لمتحاو مهاطعأام ىنعم ىلع هاطعأف راصنألاو نيرجابملاب عنص امم

 ءأ دق ملسو هيلع هللا ىلص هنإف هفرشش نم عضو دق هنأ ىري الو ةيطعلاب ةيوقتلا ىلع ىطعي نأ لمتحو صلاخ هل

 هللا لوسر راعأ دق هككلاو رك نأ لبق ةيمأ 0 ناوفص ىطعأ دقو هل هنأل لفخلا ربغو لفنلا 0 0 نم

 كلذو حتفاا ماع ةكم لهأ نم ملسأ نه ضعب هيف لاق امه نسحأ ةعزملا دنع هنف لاقو احالسو ةادأ ٍلسو هيلع هن :-_-

 1 لتقو نزاوه تملغ ١ :لحر هل لاةفرابنلا ل 39 موي راع هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ىف تناك ةعزملا

 . « خلا ناوفص ىطعأ دقو » ىنآلا هلوقب ىناثلل راشأو « ورنا فرصا د خلا نابرضف
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 ب مث

 نود امف الو ةقده رمتلا نم قسوأ ةسمح نود اهف الو ةقدص دوذ سمح نود امف سيل » ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ةقدصاا ةيشاملا ىفو رششعاا رمتلا ىف نأ ةماعلا هاوفأ ىلع بلغألاو ( ىف: لام ) «ةقدص قرولا نه قاوأ سمح

 امهانعهو ةاكزو ةقدص هل لوقت برعلاو , ةقدص هلك اذه سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىمس دقو « ةاكزلا قرولا ىفو

 ةقدصوأ زاكر سمح وأ رطف ةاكز وأ ًاعرز وأ ةيش ا اا سم ند ذخأ اف ءدحاو ىنعم مثدنع

 ةاكزااو« ةاكز هنأ دحاو هانعش نيماسملا ماوع هيلععمجأ ر هم فأ هسا و أ باتك ىف هلام ىف هنلع ىجو امن هريغ وأ ندك

 ( قنا ثلالاف ) دوهط ىبف نيماسملا ىلع ل>و نع هللا ضفاف تاقدص' .هللا همسق اك فلتخم ال دحاو همسقو ةقدص

 (لاق) عضوملا اذهريغف عوضوم وهو هللا 0 لها ©04: رون ك رقم 5 1 ءىفلاو « اذهمدق قالخ ءىلا مق

 سمح وأ ناك ام ريثعو ؛ءريثك و هنق دخت[ ام لت ءاوس تاقدصلاىف هللا مسقب هلام ىف بجو ملسم ىق
 ا

 - داع مك

 ءارقفلل تاقدصلا امنإ » ىلاعتو كرابت هللا لاق هلك هعمجم ةقدصلا مسا نأل ىوتسإ نأ فلتخم ددعب وأ رثع عبر وأ

 مسقف «ميكح ميلع لاو هللا نم ةضررف » لاقف اهددشو م 2 ؛تاقدصا| نا لح 06 هللا نيش ةيآلا 2 نبك اسملاو

 نم نك ام هع نم دوال س انم فرصال ةناعا ناموس ىهو لحو زع هللا مسق 05 ىلع سم نم دحأام لك

 قحسإ نب ءايركز نع عيكو انريخأ ء اهقحتسي نم ممدلي ىفو مثدلب نع مهنم موق ةقدص جرخت ل دحأ هلهأ

 2و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امنع ىلاعت هللا ىضر سابع ن 2 كا ع ص هللا دبع نب ىحب نع

 ىحن انربخأ «ممارقف ىلع درتف مه اينغأن م ذخؤت ةقدص مهيلع نأ مملعأت كوباجأ نإف» هثعب ني> لبج نب ذاعمل لاق

 نأ كلام نب نلنأ نع 1 ىنأ نب كبرش نع ىربقملا ديعس نع دعس نب ثناللا نع انياحصأ ن ٠١ ةقثلا ناسخ نبا

 :لاق ؟انئا رقفىلع اهدرتف انئاينغأ نم ةقدصلا ذخات نأ كرمأ هللا هللا كتدشن : سو هلع هللا ىلد هللا :لوسرأ لاك داك

 مهلك نأ كلذو ةيناهلا فانصألا ن 5 0 نم لك انبه ءارقفلاو . امال :

 1 هللا ىمس نا 0 هأ ند 0 مهنم دجوبإ نيبنلا تاقدصلا لهأ نم 5 ءهيف ىطعي 0 هتقو ىف

 ةيناملا مسقف ؛مثريغ كحوب مو نومراعو ناك انو ءارققمهمف دو ناك ءدحو نم ىف اع دحوب مل نم ةصح تدر لجو

 مبلك اهنم مهلام ىلإ ةجاح لهأ مهمأ مبعمجم نامبسلا لهأف باتكلا لفسأ ىف اذه نايبو 20م. سأ ةثالث ىلع مبسألا/

 اودعمتد ا اذإف اهتافص اهني قرفيو ةحاحلا ايعمج ةفلت ناعم مهن ةاوحتسا تابسأ كلذكو ل مهماجاح بايسأوا

 نولأسإ الو مهتجاح نم اعقوم مهتفرح عقتال نيذلا ةفرعضلا ةفرحلا لهأو ممل ةفرحال نيبذلا ءافعضلا ىنمزلا ءا رقفلاف

 ةنكسملاب ةقدصلا بلط نإف « هلايع الو هينغت الو اعقوم هنم عقت ةفرحل هل نم لاسال نمو لا وا نيكاسملاو سانلإا

 كشف يش هنأ ىلاولا لعف هل لاعأل ذإ هكر هلا نك ءىنب هلابع ىنغي بستكم حيحص هنأ ىلاولا ملعف دلج لج 1

 2 0 انأ وأ ايستكم تسل دلجلا ةقدصلا ىنعي ©9 امل لئاساا لاق نإف ائيش هطعي مل افورعم ىنغ هبسكك 1

 انربخأ « ىلاولا هيطعيو هلوق لوقلاف لاقام ريغ ىلع لاقام نأ نم نئقي ىلاولا دنع سيلو لايع ىلو ىلابع نبال ولا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انتأ امهنأ هاريخأ نالحر نأ راتأا نيدئدع نب هللا دبع نع ةسأ نع ءاشخ 2 01

 )١( ظقن نودب لصألا ىف اذكه . هوس : هلوق .

 « اهنم ءىش ىف رثأ نايبلا اذهل سيلو انديب ىتلا خسنلا عيمج ىف اذك « باتكلا لفسأ ىف اذه نايبو : هلوق (؟) 0

 سن نم بتك وأ عسسرلا هبتك ىذلا مألا لصأ ىف ناك هلعلف

 . باتكسلا بلصب خاسنلا اهتبثأ ةيشاح اهلعلو . خسنلا عيمج ىف ةلخلا هذه تعقو اذك . ةقدصلا ىنعي :هلوق (0) '
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 مهقوُمح هدب ىف امت اوذخأي نأ هئاهرغلف رقفلا مساب هانيطعأ اذإف ءرخآلاب هطعن ملو هب هانيطعأ رثك لا وه لاق امهأو 5 7 1 01 ا عك 1 يلا 1 2 1 4
 هنع هعفدىلوتب نأ تنبحأ مرغلا ىنعع هانبطغأ اذإف «مرغلا ىنعع هانيطعأ نإ كلذكو ءهل ناك ول الام اودَحأِب نأ مل اك

 امهلهأ ند كك ناينعع ىطعأال ملو:لاق نإفءهمهس نم ىطعي نأ تتاكملا ىف و م زاح هاطعاف لعفي لل نإف

 نأ زوجي الف ©22امهنيب ىلاعت هللا قرف دقو مسا امهب قرتفيو مسا اهبعم لاحم ريقف نيكسملاو نيكسملا ريقفلا لبق ؟اعم

 دحأب الإ امهدحأ ىطعي نأ زوج الو « ةنكسماو رقفلاب نيكسملاو رقفلا عم ةنكسملاب ريقفاا ىطعيف نيكسملا كلذ ىطعي

 مرغو رمفب لحجر ىطعن نأ زاح« اذه زاح ولو « نيزعملا 1-0 الإ مس وذ لحر ىطعب 5 رو كلدكو «نيينعملا

 رقفلا مسا نأىلع لدت هلالدنم لبف: لئاق لاق نإف ءابلك ىناعملا هذهم ىطعيفء لماعو فلؤمو زاغو«ليبس نبا هاو

 009[ |[ذإف  هفلا 2٠ ةكسملا ىفنو . ةئكسلا ىعم رققلا ىعم ٠ من :ليق ؟ريقفلا مزلت ةنكسملاو ؟ نيكسملا مزل

 لومت برعلاو « ناسللا 4 ره كادكو « امهدشأ هب ”ىدب ىذلا ريقفلا نورك نا امهلاح نيب 0 لإ

 . لام الو ةفرحم نانوكي ال رقفلاو ةنكسملا ©"2امنإو « ريقف نيكسمو نيكس ريقف لجرلل

 ىتاثلا تاقدصلا مق

 ملاومأ ىف نيماسملا هنيد لهأ ىلع لجو زع هللا ضرف : لاق ىعفاشلا. انرمخأ لاق ناملس نب عييرلا انربخأ

 وأ هلهأ نم هيلإ هعفدب اورمأ نمع هسبح لاومألا لهأ عسب ال هيلإ نيجاتحلا نيماسملا هنيد لهأ نم مهريغل اح

 هللا ىلص هبنل لجو زع هللا لاق: « مهنم هلق هذخأ ىلع ءانمأ مهنأل لاومألا لعألا هكر ءالؤلا عسي الو « هتالو

 ةلالد ةيآلا هذه ىفف . « مل نكس كتالص نإ مهيلع لصو اهم موك زو مثربطت ةقدص ملاومأ نم دخ » مسو هيلع

 مهيلع الو « مل كلذ كرت مهيلو نمل الو مملع لجو زع هللا لعج ام .عند لاومألا لهل شل نأ نم تفضو.ام لع

 ناثعبي اناك نكلو ةانثم ةقدصلا اذخأ رمعو ركب ابأ نأ انغلبي مل : لاق بابش نبا نع دعس نب مهاربإ ( انربخأ )

 لك ىف اهذخأ نآل « ماع لك نع اهنارخؤي الو ابلهأ اهنانمضي الو فجعلاو نمسلاو بدجلاو بصخلا ىف ابيلع
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملعن مو 5 ىلاعت هللا همي ( قفاتتلالا ( لكس هيلع هللا ىلص كا لوسر نم يرق ماع

 كاهل طر |( ظحإ [غ 82 قارسم ول رز هنع هللا صر قيدّصلا ركب و:أ لاقو « هف اهذحاب ال اماع اهرخأ لخسو
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 نيماسملا نم دحأ هوه اعإ اذه ( قناع *لالاف 0 » هللا عم ام نيب اوقرفت ال اهيلع م.ةلتاقل ملسو هيلع هللا ىلص

 اعد دسم ةقدص ذخأ اذإو ( ىف: لال ) ةكرلاو رجألاب ءاعدلاو نيماسملل وه امنإ روبطلاو ةاكزلا نأل ةصاخ

 ةقدص ةاكزلاو ةاكز وبف لسم نم ذخأ اه ملل عدا ىأ « مهيلع لصو » : لجو زع هللا لاق اك رلاو ردحأألاب :هل

 ىمست دقو ءدح أو ىنع امل نامسا اره ةقدص ةهرمو ةاكز ةرم تيمس نإو 8 دحاو امهانعمو امهرمأ روهطو ةاكز ةقدصلاو

 ىفو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىفو لجو زع هللا باتك ىف نيب اذهو «ةريثكلا ءامسألاب دحاولا ءىثلا برعلا

 ' اال كر ارطعأ امت افانع ىوعتم ولو ركب وبألاق «ةاكزلا اوتآو ةالضلا اومقأو»: لجو زع هللا لاق «برعلا ناسل

 كلا اوتآو ةالصلا اوميقأو» لجو زع هللا لوقرلعأ هللاو ىنعي «هللا عجامنيب اوقرفتال هيلع مهتلتاقل وسو هيلع هللا ىلص
 هلا ( ناك اسلآو ءاردفلل .تاقدصلا امإ » لاقف ةقدد مسق'ا ىف ىلاعت هللا اهامس دقو ةقدص ةاكزلا نم نضام |
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 لوسر لاق ( قفا“ هللا ) لماعلا ءاج اذإو ىعاسلا ءاج اذإ لوقتو ةيشاملا ذخاي ىذلا ىنعي قدصملا ءاج اذإ : لوقت

 035 ١ ررحلف « افيرحتوأ اراركت مالكلا ىف لعلو «خسنلاىف اذلك , نيكسملا كلذ ىطعي نأ زوحي الف هلوق )0(

 . ةححصوم»

 . « امن » لدب خلإ رقفلا نإو : لاقي نأ رهظألا خلإ امإو : هلوق (0)



0 4 : 
 3 طم للا نبأ 00 «نيمراغ امهسنم مهاطعأ«نئاد هل 3 وأ جاتحاونمز مث نا و علب ا 5 4

 امك اذه نع ءاينغأ نونوكي الف  هودارأ دلب ىلإ مهلمح الو مهنع نيدلا ءاضق هءزايال هنأل ؛ ةنكسملاو رقفلا ادع اي

 نم ىنهز ريغ نيغلاب هدلوو هتدجو همأو هدجو هابأ ىطعيو ( لاق ) مهللع هقافنإب ةنكسملاو رقفلا نع ءانع اراك

 ءاينغأ ماجر ىطعيو :ىلاعت هللا هحر ( قفا لالا ) كلت ممتالاح ىف مهتقفن همزلت ال هنأل ارفس اودارأ اذإ هتقدص

 نيذلا دمحم لآ امأن ( قفا“ ةلالاف ) لسو هيلع هللا ىلص دمحم لآ ريغ نم اوناك اذإ هلك اذهو ءاوزغ اذإ ءارقفو

 اه و دح اناا مل لحال« نيك وأ لف“ اعيش تاضو رفملا تاقدصلا نم درا الف ةقدصلا نم اًضوع سنا مل لج

 سمخلا منع سيح نإو « نامبساا لهأ نمو نيهراغو نيجاتحم اوناك نإو مهفرع اذإ اهومهطعي نمع ءىزحجم الو

 ةقدصاا مهيلع مرح 0 دمحم لآو ( لاق ) ةقدصلا نه مهملع مرح ام مهل لحم , سما ىف مهةح مهعنم سيلو

 اهنِإ عوطتاا ةقدص دمحم ل 5 ىلع مرح الوءبلطملاىنب و مشاه ىنب ةيبلص مثوءبعشلا لهأ مثو , سلا لهأ ةضورأللا

 سانلا تاياقس نم برش, ناك هنأ هدأ نع دمح نب رفع- نع دمحم نب مهاربإ ان ريخأ «ةضورفملا ةقدصاا مهيلع مرح

 ةضورتملا ةفدصلا ابلع تمرح اعإ : ,لاقف ؟!كإ لال "ىهاوا ةقدصا] نم برشتأ : هل تلقف ةنيدملاو ةكع

 ىلص ىنلا لبقو ٠ عوطت اذه نأ كلذو املاومأب بلطملا ىنبو ماه ىنب ىلع ةمطافو ىلع قدصتو ( قفا: غلالاف )

 لماعلا ىلوت اذإو ( لاق ) ةقدص ال عوطت ةربرت نم اهنأ كلذو ةريرب ىلع اب قدصت ةقدد نم ةبدحلا لسو هيلع هللا

 نأ هل لحب الف رثكتف ةءاع ثاقدص عمجم هنأل اعساو هيلع اهيف رمألا ناكو تفصو ام ىلع اهمسق تاقدصلا مسق

 اهاطعأ اذإ هنمضأ نأ ىل نبي لو ءمثألا هيلع تيشخ داهتجالا ريغ ىلع لعف نإف « هناكم لع دحأ ىلع ادحأ اهيف رثؤي

 لجر هنمض ولو (لاق) نيلاخلا ىف هنمخأ نأ ىل نيبتي مل فانصألا لهأ هيف دلب ىلإ دلب نم ابلقن ول كلذكو « اهلهأ

 مبظح ىطعأو مبةرعي وهو اهمسقي ثيح نيدوجوم فنص لهأ لماعلا كرت ول امأف ( لاق ) لعأ هللاو « ابهذم ناك

 اهمسق اذإ كلذكو « صناا ىف نيبب م,هعي نأ سيلو « ىلاعتو كرابت هللا ْباتك ىف نب ءالؤه مهس نأل نمنع مثريغ

 نيكسملاو « لا الو هل ةفرحال ىذلا ريقفلا ( ىف لالا ) تفصو امل « نمض« نيدوجوم مهس لهأ كرف املل ىلاولا

 . هب موقي الو ءىثلا هل ىذلا

 ةقدصلا لهأ عامبجا ىف ةلعلا باب

 ريقف مهيف ناكفنيدوجوم ناحبسلا لهأو فال ةينامم ةقدصلا تناك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قل[ لالا )

 نوءاراغلا#ل اسف مهنم دحاو نع هلك مهسلا رجعي ةثأم نوّمراغو هحبس قرغتسي د>او ناكس»و هميرش قردتشا 18

 كلذ ' شيل لبق« ةثالث اودِحو اذإ:ىطس نأ هلغ: ىر2 اك لقأو دخاو' ةنأل عب ايل ناكل نقلا" طق

 هب رصتقم عومجم ميسلاو هبلإ جاتحم مهنم ناك ام ادبأ اًئيش نيك اسملاو ءارقفلا مهس نم نوقحتست ال ينأل ع

 نوقحتست ال متنأو ءاوس هيف نامهسلا لهأ نم مكريغو متلك لضف هنم لضف اذإف مهنم دحأ هي'إ جاتحا ام مهيلع

 نوبد مهياع مل لاومأ ال نومراغ مهيف ناك اذإو «نامهساا لهأ عيمجىف اذه كلذكو مهنم دحاو هب قحتسي اي الإ

 ا

 نإف « كانطعأ تن ل نييلعملا ىأب احا 4 لق ؛مر راغ ريقف ف انأ :لاقف اع اذتالا ىلع اذه ناك ولو نيتعملا دحأب يطعن

 اعإ مهل : لبق ءرمف كمارو ل طعأ دقف نوهر راع ءارقف نحح اولاقف هند لقأ و 1 مهمرغ غم اوطعأف

 هاننطعأ هئاطعل لأ وه ىذلا راتخا نإو« هانطعأهل 00 راتخا امهمأف . مرغلا ىنعع تّئش نإو ءرقفلا ىنعع تئش

1-0 



1 0000 
 . 2000 هل 58 7 0 200-- لاي 3 5

 رممأاو ليلا مسيم ن هفطل أغا مسم لع و هلل 0 ةقدصلا ىسيم لعجن و اهتاذا لوصأىف معااو اهذاحف أ قى رقبلاو

 ىذر باطخلانب رمعلامع نأ انغاب ةلادك نرسل اوناكوسو هيلع هللا لد ىبناا لامع نأ انغناب امل هلئئغيني تلقامتإو

 ءايمع ةقان ررظلا ىف نإ : باطخلانب رمعل لاق هنأ هبأنع جسأ ن ديز نع كلام انريخأ ءنومسي أوناك ةنعّلاعت هللا

 نك ا يا ف ةادلف ( ليلا اهو رطش رلاعف ؟ءايمعىهو تاقف:لافو اع نوعفتني تنبع ألرلإ ابعفدن » رمعلاقف

 «ابلك أ هللاو متدرأ» رمعلاة ةيزجلا معن ن.لب .ال : تلقف «؟ةقدصلا معن ن. مأ ةيزجلا معن نمأ )رمعلاقف ؟ ضرألا

 ةفرط الو ةيك اف نك الف عست فاحص هدنع تاك يل اهم: مق لاق ةبرلا مسو اهملع نإتلقف

 ةدفح لإ 4 ثعس ىذلا نك مك هيلع هللا ىلص هللا لوسر جاوزأ كا مع ثعبف فاحصأ'ا كالت قى اهنم لعح الا

 اهم ثعبف روزجلا كلت محل نم فاحصلا كلتىف لعجف لاق ء ةصفح ظح ىف ناك ناصقن هف ناك نإف « كلذ رمل

 مش ) قنا 7 2 اال راسل نيرحابملا اعدف عصف محللا نم ف اع ا ممسَو هيلع أ ىلد ىنلا جاوزأ كإ

 الق امولعم ةقدصلا نم 1 ام نورك نأ الإ ةلع مسيملا ف معأ الو « تفصو ا مهنأ منع ىعلمي ةاعطلا ل

 سرف ىف باطخلا نب 0 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر رد 5 زع هلل همم جرح ءىش هنآل هاطعأ ىذلا هب زمشلا

 كلج وازع هلل اهوكرت مهنأل ءةكع مهلز اند لوز نورجايملا كر كو «هيرتشيال نأ »عاب هآرف ال يبس ق'هلع لمح

 ةفلؤملا مبس اهنم طقسأ م,سأ ةتس ىلع ابمسق ةقدصلا مسق لجرلا ىلوت اذإ : ىلاعت هللا هحر ( ىفإئةلالاف (

 بحأو »6 اههف نيلماعلل 35 او 03 مهيطعف ةقدصاا 1 ىلع ةنوعل نّودحش ثتثفصو علا لاخلا ف مثدحب نأ الإ مهب ولق

 نم دجوي مل نإف ؛« نيدوجوم | 0 مهاك هرصم لهأ نم نابمسلا لهأ ىف اهةيرفت نم ىلاؤلا هب ترمأ ام هل

 هحرخأ اعف هانإ هطعأ 1 نإ أ كلذو 6 هقدحتسا نإ هلك مقالا كلذ مس طع دحاو الإ مهم مص

 فنص لك نم دجو نإو ( لاق ) هيلإ جاتحم مهنمو ائيش اوم فنص نع جرخأ نأ زجأ ملف مسق هعم هل نمت هريغ ىلإ

 ىطعي نأ هيفكي ام لقاف لعفي مل نإف « تغلب ام ةغلاب مهتماع ىف اهقرفي نأ تيبحأ هتاكز تقاضو ةريثك ةعاججا مهنم

 4 نم هل كادك و ناك اينما ءارقن عاج لجو زع هلل مث امإ ةثالث مهس لهأ عامج لقأ نأل «ةثالث مبْم

 فنص لهأ كرت ول هنأل مهسلا ىثلث نِمْص ًادحاو هاطعأ نإو مهسلا ثلث نمض اثلاث دحم وهو نينثا ىلع همسق نإف

 و هل كلذ تك هريغ دلب ىلإ دلب نم ةح رخأ| ناف « ُكفنَص 0 اذه اذكهو مهحهس نمض نودوجوم 0

 نها ةبارق هل تناك نإو راوجلا عضوم كرت نإو مسالاب هلهأ هاطعأ دق هنأ لبق نم ةداعإلا هيلع لعجأ نأ ىل نبب

 051 هيأرقأ نم ملعي هنأ كلذو « هنم ديعبلا نم اهب قحأ ناكو اهنم هاطعأ هيلع ةقفناا همزلت ال نم نامهسلا لهأ

 اريغص دلولا دلو ىطعي الو « هيدلاوو هدالوأ ادعام ةتبارق نم هتقفن همزلت ال نهو هتصاخ كلذكو مهريغ نم ملعي امن

 ابأ ال هلام ةاكز نم لجرلا ىطعي ال ( عيرلا لاق ) "مز ةّدِج آلو آدج الو امأ الو ابأ الو انمز الو اريك الو

 كلو دل ءانغأ مهو همزلت مهتقفن نأ لبق نم ءارقف اوناك اذإ مهنم ىلعأ الو ةدح الو ادج الو انبا الو امأ الو

 ىفهز ريغ اوناك نإو « مهنقفن هءزلتو « هتاكز نه مهطعي ال رقفاا دح ىف مهف مهبسك مهنغير ال, ىتمز ريغ اوناك نإ

 الو هل زوجي الو « لاما ةاكز نم اوذخأب نأ زوال نيدلا ءاينغألا دح ىف اوناكو مهتقفن هءزلت مل مهتفرحب نينغتسم

 الا هلو ىظعيب الو ( قنا هلال ) ىعفاشلا بهذمب هبشأ ىدنع اذهو ائيش هلام ةاكز نم مهطعي نأ هريغل

 هتأرها انءاك نإ ) قف 32 االاؤ مهماقفن ف هن ءانغأ مهنال مههفت ههزلت نم ىطحبال كلف اعإو » همزلت اهتقفن
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 هرمأ ىف اثنب ناك مهب ”ارقف ىلع درو مهئاينغأ ن ه ةقدصلا دَحّْؤَت نأ ملَسو هيلع هللا ىل د ىنلا د

1 

 هللا ىلص هللا لوسر لسر ىلع ةرهاظت د كادي رابخألا 0 6 ةقدصلا همم د ردا نار رجلا ء ىلع در 5 6

 ايلهأ نم اوناكاذإ مهني تيبلا اذه لهأىلإ اهعفديو تيبلا اذه لغأ نم اهذَحأب مهدحأ نأ تاقدصلاىلإ سو هيلع

 ريغ ىلإ هتريشع فالخم ن ع لقتنا لجر اعأ 1 ص تأ كرر هثع نيح لقي تام

 لاملا بر راج نود ةقدصلا هنم دخؤت ىذلا لاملا را ىلإ ىتعب .(هتر يشع فال ىلإ هرمدثعو هتقدصف هت ريشع فال

 هيف ىذلا هلام هم ىذلا دلبلا لهأ ىلع هتقدص تطدسق هريغ دلبب انك اس ناكو.دليب لام لجرلل ناك اذإلوقن اذهيف

 ةرمثلاو عرزلا مسقي «نبب مث رمأف ةقدصلا اهفىتلا ةرمثاو عرزلا اهأ امأو «ةبارق ريغ وأ هل ةبارق لهأ اوناك ةقدص'ا

 ىثاوملا لهأ كلذكو «اهراوج ماب سانلا ىلوأ مهنأل اراوج اهب سانلا برقأف ناريج امنكي م مل نإف ءاهناريج ىلع

 اهءرايد مهل تك نا ءرطملا عقاوم نوعشتي نيذلا 4 7 عجتنلا لهأ 0 و2 عجتنيال ىلا ليالاو هر

 ةاوكك نأ مهمزلي نيذلا نيك اًنملا نم رادلا كلت لهأف اعيش تبصخأ اذإ اهلع نورثؤي ال مهماقم كا مههايم

 كرف ناك ٠ مهتعجنب عجتني نم مهف ناك نإف ءاهع ىلوأ نيميقملا لاومألا لهأ ناريج ناك اك ىلوأ مييلع تلغألا

 عجتنا نم نود مهماعمو مهمعجشب ةمقملا ةعحانل ا ىلع ةقدصلا مسقت و 5 مهيلع مده نأ ل ١ مهرايد ىف مي نم اراوح

 مهنع فل اذإو « مثرواحب ال نمت ةعجتلا ىف مقل وأ هراذ ف هيلإ اوءحتتا نم نودو مث راد اهأ ريغ نم ميعم

 8 . مدر ع 5 ع سس ع

 هللإ اوءجتنا نم نود مثراد لها ىف ناميساا تلعد نامرسا| قحتس اهلهآ نم عجتنم مرعم نكي و مثراد لهأ

 ىح مهتعجب تدعب نإو اهب اورف ىلا محلاومأ ناريجم مهتاقدصو محلاوماب اولقتنا ولو « ابلهأ نم ةءجنلا ىف مهيقلو

 اذإ مثراد لهأ ىلإ لمحم ملو  محلاومأ ناريج ىلع ةقدصلا تمسق « ةالصلا هيف رصقت.امف الإ مثدالب ىلإ اودوعبال

 . ةالصلا هيف رصقت ارفس مهعم اوراص

 ةقدصلا لهأ ىلع نامهسلا.لضف باب
 كلذ ىف اهلك ةقدصلا تمسق دحاو فنص الإ ةقدصلا لغأ نم قب مل اذإو : هللا هحر ( قف[: علالإ )

 برقلا ىف ىوتسا اذإو ( لاق ) اراد مهب سانلا برقأ ىلإ تلقن مهنانغإ نع لضف لضف اذإف : اونغتسر تح فنصلا

 مهيسن لهأ ناك ناد مهب سانلا برقأ ىدعلا ناكانإف ككل نفذ مهيسن لهأ ىلع تمسق ىدعو 2؟72.ببسن لهأ

 مساب ىلوأ مهنأل ةالصلا هيف رصقت ام نود ناك اذإ ىدعاا ىلع ةقدصلا تمسق هيف ةالصاا رصقت رفس ىلع مهنم '

 ىدعلاو ةالصلا هق رصقت ام نود مهيسن لهأ ناك نإو «مثراوحي ىلوأ ناكمهترضح مساب ا ناكنمو 6 مع رضح

 ورضاح ةعنملا ىف مث كلذلو « راوجلا مسا نم نيجراخ ريغ ةيدابلاب مهل «٠ مهسن لهأ ىلع تمسق « مهنم برقأ

 ةقدصلا مسم باب

 لبإل ا مس « مغ وأ رقب وأ لب ]ا دحااك لك مسي نأ ةقدصلا ىلاول ىغشن : هللا هحر ( قفا: تالاف )

 .. ةححصم هّشك ..ةقالا تك ى'اذك « هاعرت ضنا هو كلا رالا ىف ةمشملا لدالا نهال كراوألا )١(

 . بصخلاو الكلا بلط ىهو ء فرغو ةفرغك ةعجم عمج حتفف مضب - : عجنلا (؟)

 : رعاشلا لاق  ءابرغلا رصقلاو رسكلاب  ىدعاا (*)

 بيطو ثيبخ نم تفلعام لكف 2 مهنم تسل ىدع موق ىف تنك اذإ



- ْ 

 اعلو نإف: لاق نإف ؛ هتعنم ول اصاع تنك الإو:هيدؤت نأ كيلع ناك ام تيدأ نإف ءىث اهنم كنلإ دوعن نأ كيلع

 آلإ اهف ؟كلبكو نوكي الو « تنأ هتلمعتسا اذإ الماع كريغ نكي مل كريغ ىلع الماع نوكستال تنك اذإ لبق ؟:ىريغ

 (لاق) اه همايقب تققحم امل ابنه صاقتنالا كل سيلف كلام ققحت اذإف ©20ةيرفت كءلع نأل لقأ وأ كانعم ىف

 اهعضو ىف داهجالاب ىلوأ وهف « وه اهنع لؤتسملا اه بساحملا نأل هريغ هلام ةاكز ىلوي سشانلا نم دحأل ىحأ الو

 اهدّؤي مل وأ هنع اهادأ ىرديال هريغ لعف نم كش ىفو « اهنادأ ىف هسفن لعف نم نيقي ىلع هنأو هريغ نم اهغضاوم

 كلل وا ”ادالاا ىف ةسفن لعف نفيس و © هسفنا نم فاحخام لثم هريغ نم فاح وهف ؛ ىاح فاخأ : لاق نإ

 . هريغ لعف ق

 اهلهلا عا 2 نايسلا لعق كاب

 . ةيشاملاو « نداعءاو ٠ عرزلاو « ةرمثلا « ةرهاظلا لاومألا ةاكز عيمج ةالولا ىطعيو هللا همحر (قنانتلالا )

 اوباترا نإف ةيناث مهنم اهوذخأي مل ابلهأ مسق دعب ةالولا ءاج نإف ابمسق الإ ابلهأ عسب مل املولح دعب ةالولا تأي ملنإف

 ةاكز مهوطعأ نإو « ابلهأ ىف ةلماك ابمسق دقل هللاب هوفلحم نأ سأب الف اهمسق ىف لطابلا هاوعد اوفاخو. دححأب

 « زاكرلاو رطفلا ةاكز اذكهو « سأب الف مهنود اهومسق نإو « ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهأزجأ تاراجتلا

 نيتقدصلا كرد باب

 غني. اهرخأ نإف « ادحاو اماع املحم نع ةقدصلا رخؤي نأ ىلاوال ىغبتي ال : ىلاعت هل همر ( قفانتلالاف)

 ماعلا ىف موق ناك نإف « لاح اهنارخّؤي ال ايمسق امهنكمي ةعاس ىف اعم اهامسق اعم العف نإف « رخو نأ لاملا برل

 ىضاملا ماعلا ىف اونوكي ملو ايلهأ نم اوناكو اذه مبماع ىف ةجاح موقب ناكو اهلهأ نم ماعلا مهو ابلهأ نم ىضاملا

 ائيش ماعلا اذه ىف هنم اوطعي مل ؛ هب اونغتشا نِإف « ىضاملا ماعلا ةقدص ايلهأ نم ىضاملا ماعلا ىف اوناك نبذلا ىطعأ

 نم نوكي ىتح اهنم ىطعي الو « ائيش اهتم طعي مل « رسيأ تح مسقت ملف ابلهأ نم لجرو ةقدصلا تذخأ ول كلذكو

 مهماع ىف اوقحتسا نيذلا عم اذه مبماع ةقدص ىف ءاكرش اوناك ىضاملا ماعلا ةقدصب اونغتسي مل نإو « مسقت موي ابلهأ

 هلبق ىضاملا ماعلا ىف اهوبجوتسا اونوكي نأب اهنهأ نم مهو ماعلا ةقدصلا نع ميعفدي الو ابلهأ نم اونوكي نأب اذه

 مهاوس نم امأف « باقرلاو نومراغلاو نيك اسملاو ءارقفلا عه نيماعلا ىف اهمتحتسي امإو ء ابلهأنم اونوكي مل موق ىلع

 نبا نأو « لوأ ماع اولمعي م مهف لمعلا ىلع نوطعي اعإ نيلماعلا نأ كلذو « لوأ ماعل ىنْي الف نامبسلا لهأ نم

 مهمولق ةفلؤملا نأو اهنع اونغتساف اوصخش وأ لوأ ماع اوصخشي مل مهو صوخشلا ىلع نوطعي امإ ةازغااو ليبسلا

 ٠ اهيلع نونيعيف ذخؤت ل لوأ ماع ىف ىهو اهذخأ ىلع نوعلل مهموق ىف فيلأتلاب الإ نوطعبال

 ةقدصلا ناريح باب

 ضعب ىلع اهضعب عنتميل ©0ةبارقلاب رواج تناكو تاقدصلا لهأ برعلا تناك: هللا همحر ( قفا: ةلالث )

 ضصاقتنالا كل سلف هنم تققحم اذإف » رخآ ضع ىفو ؛ خسنلا ضعب ىف اذك غلا كنم قمح اذإف : هلوق )١(

 ايلا ررحو « رظناو « اهم همايقب تقفحم امل اهنم

 ضعب ابضعب عنتميل »ملعأ هللاو هجولاو خاسنلا نم افيرحت هيف لعلو عيسنلا ىف اذك خلا ابضعب عنتميل : هلوق (0)

 . هححصم ةلسكا روف )») اهدارأ نع



 كا ا

 ضعب دود اباهأ ضعب نع نامهسلا قيِص باب

 0 ءارقفلا انعمجتنورفاو نامهساالهأو ةينام نامهسلا تناك ولو ىلاعت هللا هحر (قنانعلالان )

 ءارقفلا لأسف فلأ مرألا نه مهجرخم ةثالث مهاندجوف نيمر 0 ٠ مهحرخم ةئام نيك اسملا اندجوو

 الماك مخه فنص لك ىطعأو « م هل كلذ نكي مل هنه مهقاقحتسا ردق ىلع ىضوف مهنيب هلك لاملا لعحب نأ نيك اسااو

 مثريَغ نع لضفام الإ ائيش اوطعي مل مهنغي مل نإو كاذف مهانغأ نإف مهقاقحتسا ردق ىلع فنص لك لهأ نيب مدقو

 ناسا تفاضف الاخ ةلاشملا تكمل مهعرس ىلع اودازي مل ءىش مثريغ نع لضفي مل نإو « نامهسلا لهأ نم

 لضف لاما -ىف سيل هئأل هيلع دزي مل« همهس منه فنض لك ىف وأ « همهسب ىنغتسإ فنص مهنم نكي ملف مهلك مهنع

 لك لهأو ؟0اوكش امل كلذ مبماع ىف اوطعي ملو اوكرت ول نيكسا:ه مهنه فنص لهأ ناك ولو هيلع هب داعي

 مهس نم. مهمهس ىلع مثديزي نأ ىلاولل نكي مل مبهبس قيضو مهتجاح ةدشو مهترثكسل مبك اله فا مهنه فنص

 دشأ اوناكنإو ؛ مثريغ نم لضفلاب ىلوأ مهلعحب ملو مريغ عم مهيلع ناك نإ الضف درب من مثريغ ىنغتسي ىتح مثريغ

 عنصي اذكهو ؛هللءجام لك ىفوي نكسلو «ةلع الو ةجاح ةدشل مثريغل ىنعم موق ىلع موقل مسقام لعجب ال اك« ةجاح

 مهيلع فاحنال نوبصخم رخآ دلب لهأو مهفلت فام ىتح مهشاوم تكلهو دلب لهأ بدجأ ولو نامبسلا عيمج

 دحأل قحنال ةحاحلا نأل مهنم جوحأ مثريغىلإ موقل لعج ءىش لقني الف اونغتسي ىح مهتريج نع مهتاقدص لقن زجب مل

 « :هريغ لام دخأب نأ

 دجوبام ىلع لأملا مس ة باب

 لع عمتجا نإف ءعس ملو هريغب لدس ملو ههجوىلع لاملا مسق ةقدصلا هنم تذخأ لام ىأو (قئانتلالا )

 كايقأو ,هوطعأ :رثك أو نامبسلا'لهأ نم نانثا ف عمتجا وأ مثرد وأ رانيد وأ ةاش وأ ةرقب وأ ريعب ىف نامبسلا

 دع مثدحأ قحتسا نإ كلدكو مهلاومأب هورتشاو هب ممل رقأو هب ممل ىصوأو ممل بهو ىذلا ىطعي اك هيف مهنس

 فلتخمال تاقدصلا فانصأ عيجىف عنصي اذكهو ةهنم اوقحتسا ام ردق ىلع هوطعأ هنم ىقبام رخآو هفصن رخآو

 عابت الو هريغب مهيلع عاب الو رانيدلاو مهردلا ىف رفناا نيب كريش ىتح مهاردلاو ريناندلاو اهلك ةيشاملا ىف هيف

 ذنب قرفي مث ةطنحم الو سوافب محاردلا الو مهاردب ريئاندلا

 . هقح لكل

 لاك هنإف ضرألا تجرخأ امو بييزلاو رمتلا امأو « مب

 لأملا تاو ىلاوأ / الا لاملا مسق عاج بأب

 ةقدصو ندعم ةاكزو زاكر سمح و رطف ةقدص نم ملسم 0 0 لالا )

 اعإ 27 ةءارب قف كلا ةيآلا ىلع دحاو همسقف ع ند دحأ تافردقلا فانصأ ىأو عد رةعو لام ةاكزو ةيشام

 نيلماعلا مبس هيفف ىلاولا همسق اذإف ءتفصوامىلع هريثكو هليلق ءاوسو:فلتخم ال ةبآلا «نيك اسملاو ءارقفلل تاقدصلا

 نم هذخأ ىلإ انأف : لاما بر لاق نإف مدع هف نولماعلاو هيف هرجأ هل نوكيف هذْخَأي هيلع لماع ال هنأل طقاس هنم

 اًمرفا ةاكزلا: تناك اذإ كل زوخي الو كسفن .لءاع.كل لاقي آل هنإ لف لثما ردأ دخافا ةعشقو ةقحو ىف

 .٠ اندم ىق وا خسألا عيمج ىف ضايب )0(

 . هححصم هدكآا راو « خاسنلا ةدايز نم انه «لك »ظفل لعلو « خسنلا ىف اك < فنص لك لهأو : هلوق (؟)



 كلا قانا ىف نوعمتج مهف ( لاق ) نامبسلا 011 ءالؤه نم تفنص لك ىطغأ. ولو < مهنع | تالا كه لوزال

 ءامسألا مهم ٠ تقرفت نإو اهب نوطعي

 اهلها ضعب نع لضفت' 6 َّ امهنملا عاسنا بأبي

 نامبسلا تناك الاثم اهلا تلثم دقف ناممسلا تعسنا اذإف :ىلاعت هللا همحر ) قنا ةلالا كلآق عييرلا نر

 نيمراغلاو ناتئام ةنكسملا نم مهجرخم ةسمح نيك اسملاو ةئام رقفلا نم مهجرخم ةئالث ءارقفلا اندجوف فالآ ةناهأ

 < مع س نومراغلا قرغتساو ةئاع اع ناك الا نعو « ةئايعسل ءارقفلا نع لضفيف 2 فلا مرغلا نمد مهجر ةعب زأ

 مهسو نيمراغلا مهس ةيقابلا ةسقلا نامبسلا ىلإ اهانممضف «نيك اسملاو ءارقفلا نع تلضف ىنلا ةئاعبسو فلألا انفقوف

 اوناك ول انئادتباك نيقابلا ءالؤه نيب 'مسقلاب انأدتبا مث « لييساا نبا مهسو هللا ليبس مرسو باقرلا مهسو ةفلؤملا

 لهأ نم ىنغتسا نمع لضفلاو « مهنامهس متانيطعاف « مبعم نامبساا لهأ ريغ نم دحأل سيل ٌنامبسلا لهأ مث

 لضفلا نم مهيلع در امو نمثلا وهو لصألا ةلمج ىف لعج همس نم لقاب مهنم فنص ىنغتسا اذإف مهنم نامهسلا

 لضفلا هعم نامهساا لهأ ىلعو هيلع كر كك 2 اعف ناميسلا لهأ ىلع هنع لضفلا درأو نامهسلا لهأ نع

 5 هريغ نع

 ضعب نع اهزحعو ضعب نع نامهسلا عاسلا باب
 ا افلأ مهس لك ناكتف فالآ ةينامث نامهسلا: تناك" اذإف ::ىلاعت هللا همحر (ىنان شلالات )

 نيمراغلا اندحوو 00 كفل ند مهح رح ةرسشع نيك اسما اندحوو ةئامدمح رقفاا ند مه جرخ ةسة: مان َنِح وف

 ةحاحلاب م,ةامحتسا ردق ىلع ىخوف مهنيب م.قلاب ًادس نأ.نوهراغلا لأسف فالآ [ةسمخ مرغاا نو مبخر 200

 نك و ةعد نامهسلا لهأ ىلع در ةنع ىغتسا اذإف هنع ىعتسل. ىح ةمهس ممم فنص لك طع مهل كلذ سلف

 4ك
 ةمهس مهذم فنص لك نامبرسلا لهأ 6 قى 3 عنص» 0 5 نامرسلا لهأ 06 نم هب اذحلا مهنم 0

 مرغ "كلل نإ 03 هريغ ند نامهساا لهأ ند هنع لضفلاب قحأ 1 نك ال م ىعتس ىح هريغ هيلع لحدب ال

 الدار نأ اولاتفا ةتاسح رخآلا مرعو :تلأ رخآلا مرغوأأ ةثام مثدحأ مرغو ةرسثع مهتدع ناكسف نيهراغلا

 دحاو 01 ىطعذ افلأ مهمهسو فالا ةرششع مهم رغ 000 مهتم دحاو 0 مرغ عقو مهل كلذ 0 ددعأ

 نيس ةئامسمح همرغ ىذلاو « ةئاد فلأ همرغ ىذلاو « ةريشع ةئام ههرغ ىذلا ىطعبف «غلبام اغلاب ههرغ رسشع مهنم

 ناميسلا لع نم دحأ نع لضف لضف نإف هيلع دازت الو مثددع ىلعال مهم رغ ردق ىلع مهنيب ىوس دق نونوكق

 الو ةفلؤم الو باقر نكح 1 اذإف 4ههرغ رشعل هيصأم مم دحاو لا ىطعاف مثريغ ىلعو مهيلع هب دع موعم

 اكو 6 دحوتالا مهنم فنص 51 (لكشو 2 اسامح مهيلع مهسأ ةيناهلا تضفف مهسأ ةسمخ ىلع مسقلا ذك كر ا

 تذخأ ىذلا هدلب نع ءْئش ةقدصلا نه جر الو « نامسلا لهأ نم هعم . نه ىلع هلضفب ديع ىنغتسا فنص

 مهلك نامهسلا لهأ دقف ولو « هقح ىطعأ الإ نامهساا لهأ نم دحاو ىقسال ىتح « راك ل لق 4

 ردقب نولءاعا ىطعيو « رقفلا نم مهجرح ام ءارقفلا ىفوي تح « مهيلع ةيناّملا تمسق « نيلءهاعلاو ءارقفلا الإ

 . 99 اك أ با

 , ةددعدم هك نا لوعفم )» ةممسو لعاق بل "ا ( فنص لكودو ة ف وحل ند ل وعم كلى ٠ صام ل اعف :ىفو )01(



 -_ا/ه د

 ا ددع'ا ىلعال ةنؤملا ىلع نوط. ملبق نامبسلا لهأ ىف تفصو اكاب مهب عنص مث ةلوجلا

 ةلومحلا نوطعيو ءاركلاب نادبألا ةلومحف عستي مل نإو لبخلا اوديز لاملا عستا نإف ةوسكلاو ةقفتااو حالسلاو

 م6زاغم ردق ىلع هنم نود.ريام ردقب ماقملا ىلع ةوقو نيئداب ةنؤملا اوطعأ ماقملا نوديري اوناك نإونيعجارو نيئداب

 مهنم هذخأ ىلاولل نكي ملو هولومتي نأ مهملع قيضي مل مهديأ ىف لضفف اذه نم اوطعأ امو ددعاا ىلعال اهيف مهتانؤمو

 نأ الإ اماسم ناك نإ الو مالسإلا ىلع مهمولق ةفلؤملا نم دحأ ىطعي الو ( لاق ) ليبسلا نبا كلذكو اوزغي نأ دع

 ةفلؤملاب الإ ابجارختسا ىلع ءايوقأ نيلوملا ©2)ةقدصلا لهأ الو ةمئاق اف ىلاوال ةعاطلا نوكبال ةلزان نيماسملاب لوني

 مهتابثي قئويال موق نوكي وأ ءادألا نم مهعنم وأ لهألا ةرثك وأ اطعبلاب ةعنتم تاقدصلا لهأ دالب نوكتتو ا

 ةفلؤملا مهس ىلع مهديزي نأ لاح ىف هداهتجا غلبيال مامإلا داهتحا ىلع مامإلا ىريام ردقام ىلع ءىنثلا اهنم نوطءيف

 وحش ركب ابأ ىنأ متاح نب ىدع نأ ىفار دقاق ' ابلهأ نم كاقاسسلا 201 ىلع مهم ىودت (6- نذف نإ هنم مهصقنيو

 ابأ لعلو ءلجر فلأ نم وحنب هعم دهاجف دلاخ عم دابجلاب هرمأو اريعب نيثالث اهنم هاطعأف هموق ةقدص ريعب ةئالث

 بسسني نم ثيدح نم وهو ثيدحلا لهأ هتش هحو نم هفرعأ ال ىنإف اتباث اذه ناك نإ ةفل ْوملا مهس نم هاطعأ رك

 نم هب اوماقو رفسلا نم اوفلكت امف مبلثم روجأ ردقب اهيلع نولماعلا ىطعيو ( لاق ) ةدرلاب ملا لهأ ضعب ىلإ

 كلذ كرت نإف مهلاثءأ رجأ مهاطعأ كلذ لفغأ نإف ةرجأ مهرجأتسإ نأ ىلاولل ىقنو ائيَش ةلع نودارال ةيانككلا

 هيفممل امنإ هلك نيلماعلا مهس وأ نيلماعلا مهسأن ه امهس كلذ ناك ءاوسو مهلاثمأ روجأ ردق الإ اوذخأ, نأ مهعسي مل

 نيلماعلا ةزواجع الإ ىلي ةيافكلاو ةنامألا لهأ نم دحأ دجوي ملو نيلماعلا ممس كلذ زواج نإف مملاثمأ روجأ

 نه ممسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا مبس نم مهللاثمأ روجأ ردق مهديزيو اهات نيلماعلا مهس ىلاولا مهيطعي نأ تير

 ىلع الو هيلع اقيض ملعأ هللاو كلذ ثيأرام مهلاثمأ روجأ مهيفوي تح هعم نامبساا نم مهاطعأ ولو ةمينغلاو ءىفلا

 فيخ اذإ هيلع رجأ: بيف عضوملاب نوكي متيلا لام نأ ىرت الأ ةقدصلا تعاض هذخأي مل نإ هنأل هذخأي نأ لماعاا

 دجوي دقو لماعلا ةرجأ غلبم نع نيلماعلا مبس زجعينأ نوكي ايلقو هنم ريثك ىلع كلذ ىنأ نإو هظفحم نم هتعيض

 . ىلإ بحأ هالويف هنم لقأو لماعلا ممسب ىضري نيهأ ةقدصلا لهأ نم

 ناهيتدلا 2 نايب عامج باب

 نأ ىلع الو ددقلا ىلع ال ىمس نم لك قاق-تسا ىلع نامبسلا ىلع انهسقام عامجو :هللا همحر ( قفإ: هلا )

 لضق اذإ اهريغ نم اوذَْحَأِي نأ مهنامهس اوفوتسي نأ مهعنمي الو هيلإ ةجاحلاب هوفرعي مل نإو امهس فننص لك ىطعي

 ءارقفلا نأ الوقعم ناكف اعم نيهجولاب هانيطعأف اتقوم امهس مهنه فنص لك ىطعأ لجو ع هللا نأل محريغ نع

 نكي ل نإهراغ اونوكي ال نأ ىلإ مرغلاو ىنغا ىلإ ةنكسااؤ رقفاا نم اورخم تح اوطعأ اذإ نيمراغلاو نبك اسملاو

 رقفلا مسا نه مهجر ىذلا ناكو ءىش مهعم ءادتبالا ىلع ءاينغ الل نكي ل اك ءابنغأ اوراصو ءىش ناعبسلا ف مل

 نه تفصدو ام نوطعي ىزاغاو ليبس' نبا ناكو نوداكملا اذكهو 0 نم مه>رخ مرغااو ةنكسملاو

 الو ليبس ىنب اونوكي نأ مسا نم مهجرخم ملو ةقدصلا ىلع لهاعلا ىلاولا ةرجأو مثوزغو مهليبس ةنؤم مهتءافك

 مهمولق ةفلؤملا اذكهو « مسالا عامج نود ىنعملاب الإ اوطعي ملف « الامعو ةازغو نيرفاسم اوناك ام نيلماع الو ةازغ

 اك عوفرمال ةفد هنأل « واولاب « نولوملا » هجولاو خاسنلا نم فرح هلعلو خسنلا ىف اذك نيلوملا : هلق )١(

 .اهكيصم هك 7 ىنحال



 ل

 وزغي نأ ىلع الجر اهاطعأ نإو ( لاق ) ىلاولا نمضيال اك داهتجالا ىلع اممسق اذإ ةقدصلا بحاص ىلع نامضال هنأ
 لثه ىلإ جرخ نمت اهثريغ هاطعأو امهاطعأ ىذلا امهنم عزت اماقاق < دلي لإ دلت نم ريش نأ ىلع الخز"وأ

 ٠ امبجرخم

 تاعبسلا عبر رفت عامج باب

 نرءدررو نامبسلا لهأ بتكي. نأب رمإبف أدبي نأ ةقدصلا ىلاول ئنبتب ىلاعت هللا همحر_( قا لالا )

 رقغا نم مهجر 5فرعيو نيكاسملاو ءارقفلا ءامسأ ىصحيف مهتدح ىلع مهنم فنص لهأ لك ىصخو مهعضاوم

 مْ. دحاو لك غلي كو ليبسلا ن نباو مهنه دحاو لك مرغ غلبمو نيمراغا ءامسأو ىغغلا مسا ىندأ ىلإ ةيكسملا 51

 فرعيو ممزاغم ةياغ ىلع منكي كو ةازغلا ءامسأو اوقتعيقح مهنم دحاو لك ىدؤي 5و نيبتاكملاو ديرب ىدلا دلبلا

 ن٠ تفصوا» ةفرعم ن. هغارف عم تاقدصلا هضبق نوكي تح مهلمعب نوقحتسإ امو اهملع نيلماعلاو مه.ولق ةفلؤملا

 كل تلثم دقو ىلاعت هللا ءاش نإ فصأ اك امقرفي مث ءازجأ ةينامث ةقدصلا ءىزم مث اهدعب وأ نامهسلا لهأ ةفرعم

 انيصحاقهقدتس دحأ ممفو ءىش فلألا نه مهنه فنص نع جرخمال فلأ فنص لكلف فال 5 ةينام لاملا ناك الاثم

 دحإو جرم مهاند+وف ءارقفلا انزم» مث ةرسثع مهاندجوف نيهراغاو ةئام مهاندجوف نيك اسااو ةثالث ماندجوف ءارقفلا

 000 0 2 اما داو لك انطحأف ةئاتسي. لقفل , نم نحاو ةئايلكا رقفلا نم 'رحآاو: ةثاع رقفلا ,نم:مهتم

 مهتنكسم ردق ىلع اهومهانيطعأف ىنغا ىلإ ةنكسملا نم ةثاملا جرح فلألا اندجوف اذكه نيك اسملا انزينمو ىنغلا ىلإ

 مهملع عقب نمت اونوكي نأ ىلإ مهريصيام ىلإ نيكاسملاو ءارقفلا ىطعي امف تقو الو ددعلا ىلعال ءارقفلا ىف تفصو 7

 لزانه لوأ ىف نولخاد ةندكسملا وأ رقفلا نه هب نوجراخ مهنأ لقعيام نكشلاو تفاو الو ةبشا ىعال ءانغأ مسا

 كا لوسر نإف مهسألا تعسنا اذإ اهطعأ فاألا هنغي ل نإو هيلع دزب مل هلام وأ هبسسك عم مثرد مهدحأ ىنغأ نإ ىنغ

 ريقف الو مع أ ىلاعت هللاو ع 0 ىوقل الوو» لاملاب انغ ناك اذإ ىنغاو «ىنغل اهمف ظحال »لاقسو هيلع هللا لص

 ىنغا لوألا ىنغلاق نيءانغلا بيس قارتفال نيءالكلا قرف ٍلَسو هيلع هللا ىلص هنكلو نيءانغا دحأ هنأل هبسكب ىنغتسا

 لبق نإف بسكلاب ىنغا ىناثلا ناو ءمظعألاىنغااوهو بسكلا هيف ديزنو بسكلا كرث هعم رضيال ىذلا لاملاب

 الو البق لاحىفال مسقلا اهيف نوكي ىتلا لاحلاب هيلإ رظني امنإو فلتلاب لالا بهذيو :ليق « ضرملاب بسكلا بهذي

 0 مود مسقلاو مسقلا هق نو هن لع 5 اع ماكحألا اعإو 4و نئاك وهام فرعبال اهدعب امو ضام اهلبقام نآل اهدعب

 دحاو ل اك جرح ام فالتخا ىلع مرغلا ند اعد مبحرخم اهلالا 5 مممرغ ىف انرظنف نيهراغلا اندجوو قامحتسالا

 ءارقفلا ىف ءانلعف اك نينتاكملا ىف اذه انلعف مث ناك اسملاو ءارقفلا انيطعأ ام لاثم ىلع ابلك فلألا مهانيطعأف مهن

 مهانيطعأ ةديعب تناكنإف نوديري ىتا نادلبلا انرظنو مهانزيف ليبسلا ءانبأ ىف انرظن مث نيمراغااو نيك اسملاو

 ةع>رلاو ةءادبلاف ةعجرلاو ةءادلا نودبري اوناك نإو ؛ اهدحو ةءادبلاف ةءادباا نوددري اوناك نإو « ةقفنااو نالخخا

 نم فنص لهأ نم ناك نه ىكيام لقأب سبملاف سيمل» ممل نكي ل نإو : ءاركلاو بارمثلاو ماعطلا غلبم ةقفنلاو

 الود ةقفتلاف « ايوق ليسلا نياو اسرق.ناك نإو اذكبف افبعض لبيسلا نياو ابرق ناكملا ناك نإو  هدصقأو اذه

 اوطعأ تشحوأ وأ تفاخأ وأ اههايم تطاتنا 210نإف هنا هامملا ةلصتم ةلوهأم اهلثماىذع ادالب ناك ءاذإ ةلوخلا

 مل سسسساا مسسللا

 )١( هححصم هتك . ةغللا بتك ىف اذك « تدعب ىأ : هايملا تطاتنا .



 كلا 2( وكت

 نامهسلا لهأ نه بلط نم باب
 نم بلط ئندو مهانغ فرعي ىتح ءاينغأ ريغ مهنأ سانلا رومأ نم بلْعَألا :ىلاعت هللا همحر ( قفانةلالا ١)

 هللا دبعرع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع نايفس انربخأ « هريغ هنم معي ملام ىطعأ ةنكسم وأ رقف مساب ةقدصلا ناريج

 رظنلا امهبفدعصف ةقدصلا نم هنالأسي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ايتأ امهمأ نالجر ىنثدح لاق رابخلا نب ىدع نبا

 ادلج سو هيلع هقاىل ىنلا ىأر ( ىف :.ةلالاث ) « ستكم ىوقل الو ىننل اهف ظحالو اتش نإ » لاق مث بوصو

 هب هبسكم هبحاص ىنغي الف دلجلا نوكي دق نأ لعو لاملا ىف معلا هنع باغو هب ىنغتسي ىذلا فاستك آلا هنن [رهاط

 نأ :لئق نإف ءامهاطعأ بسك الو لام امل ىنغال امهنأ اركذ نإ امهنأ امبملعأف ةفح فعل امإو لاع ركل اني

 ل ديزي نب ناحن رنع هيأ نع دعس ن مهاربإ انريخأ « كستكم ىوقل الو ىنغل ابف ظحال» لاق ثيح ىلق ؟ امهماعأ

 ءاطع نع لسأ نب ديز نع كلام انريخأ ءةره ىدل الو ىنغل ةقدصلا حلصتال :لوقي صاعلا نب ورت نب هللا دبع تعمس

 لجرلوأ مراغل وأ اهلع لماعلوأ هللا ليبسف زاغل الإ ةقدصلا لال »لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :راسي نبا

 ىطعبانلق اذهب و ( قفا لالا ) « ىنغال نيكسملا ىدهأف نيكس ىلع قدصتف نيكسم راج هل لجرل وأ هلام اهارتشا

 امراغ الإ هريغ امراغال سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نابأام ىلع ةلامخلا ىف مراغااو نيينغ اناك نإو لماعلاو ىزاغلا

 ىطعأةنوعملاب الإ ديريىذلا دلبا نعزجاع هنأ رك ذو ليبسلا نبا مبس بلطنمو ؛همرغىف ىطعيف هنم ىضقي هل لامال
 بلط نمو ءاريقف وأ ناك اينغ ىطعأ وزغي هنأب بلط نمو لاملاب هتوقرعت ىتح ىوق ريغ هنأ نم تلقام ىنعملثم ىلع

 مهمرغ معن ىتح نيمراغ ريغ مهنأ سانا رهأ لصأ نأل ركذامىلع موقت ةنيبب الإ طعب مل بتاكم هنأب دبع وأ مراغ هنأب

 هتفصو امو « كلذ. ملعي نأ الإ طعب مل مهبولق ةفلّواا نم هنأب بلط نمو « مهتباتك ٍلعت ىتح نيبتاكم ريغ مهنأ ديبعلاو
 5 ةفل وللا مهرس نم ىطعي نأ هب قدتسا

 0 ريغ ىطعا ع دعب ةقدصلا مساق مَ باب

 ةنيب وأ هلوقب هيطعي نأ هيلع نأ انفصو ند ةقدصلا مساقلا ىلاولا ىطعأ اذإ : ىلاعت هللا همحر ( ىقفائغلالاف )

 نإو ( لاق ) هقحتسإ نمم مثريغ اكعاو من٠ كلذ عزن مثاطعأ ا نيقحتسم ريغ مهنأ مهاطعإ دعب لع م هل موقت

 مهضعبلال هنم ذخأيو هيطعي نا ني»أ هنآل ىلاولا ىلع نامذ الف نيع الو لام ىلع ممل ردق» ملف هوتاف 602 وأ هب اوسلفأ

 كلذ نم تافام ىلع ردقام ىتهو « عم نرمألا نمضي الف جحا لثم رهاظلا هيف فلك اغإو اطخأ نإو ضع نود

 ىلإ هعفد اوتام اوناك نإو ( قفا ةلالاف ) همسق ناك موي هوقحتسا ندذلا هاطعأو هومبمرغأ هريغ ىلع رذق وأ

 ناك نإو « هلهأ نم دمموي مهو مثريغ هاطعأ ىذلا مويلا ىف هوهحتسا مهنأل مهملإ هعفد ءاينغأ وأ ءارقف اوناك نإ هتثرو

 - تا ع 8 يا ع : 1 . 3 2 34

 رمفو ةنكسم ىلع مهاطعأ جاما اا لهأ نم سيل هاطعأ نم ضعب نأ ملعف ىلاولا نود لاملا بر مقا كود

 نإف هلعأ ىلع ةمسقف ممم هدحاف موماع عجر امل مثاطعأ ىلإ لاخلا ىلع اوسبل وأ كلام 3 اذإف ليدس نبا وأ مرغو

 اهفوي نأ ةاكزلا بحاص ىلع لاق اذه لاق نمو هلهأ ىلإ هءادأو هنامذ هيلع نأ امهدحأ نالوق اههفف اوسلفأ وأ اوتام

 اهمتاطعإو اهذخأ ىف نيمأ وبف ىلاولا امأف ههزا ءىشنم كلذ هئرببال اك" املهأ ىلإ ابعفدي نأ الإ اهنم هئربي الو اهلهأ

 ىتاثلالوقلاو ءهلإ امعفدب رمأ هنأل ةقدصااهلإ هعفدب أربي هنأو ىلاولا ىلإ عفادلا ةقدصلا بحاص نمضيال هنأ ىرت الأ

 0 خلا ردش ىف : هلوق هدف اك« هوزجتأو هوقبس ىأ : هوتاف (1)

 مالا



0 

 -ا/؟ تت

 اهلهأ نم ءارقف وأ ءاينغأ اهيلع نولماعلا ناك ءاوسو قح نيلماعلا مهس ىف هل سيلف هتتوعم نع ىنغلا هب نمت

 « اهيف مهتعفنمو اهيلع مهتانوعم ردقب ةقدصلا ىلاو ةرادإ ناوعأ ىطعيو ؛ نولماعلا مهف اهولو اذإ ءابرغ وأ اوناك

 ىنلا ىطعأ : لئاق لاق نإف « مالسإلا ىلع فلأتي كرمشم ةقدص'ا نه ىطعي الو « مالسإلا ف لخد نم مهمولق ةفلؤملاو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لام نمو ءىفلا ند اياطعلا كلتف « ةفلؤاا نه نيكر شما ضعب نينح ماع ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ملا وأ نيكرمنملا ال نيكرمشملا لاومأ نيماسملا ىلاعت هللا لوخ دقو هلام نم ىطعي نأ هل حابمو ةقدصلا لام نمال ةصاخ

 ١ ةقدصلا ناريح نم نونتاكملا باقرلاو ( لاق ) مهنيد فلاخ نم ىلعال ىمس ا" مههف ةدودرم نيمانسملا تاقدص لعجو

 تقاض نإو هأزجأ مهملإ عفد نإو نسحف مبقتعي نم ىلإ ىلاولا كلذ عفد نإو اوقتعي ىتح اوطعأ مهسلا محل عستا نإف
 فورعم وأ مهتحاصم ىف اونادا فنص « نافنص نومراغلاو . مهتباتكىف اهم اوناعتساف نيبتاكملا ىلإ كلذ عقد ناءهسلا

 دقت وأ 0 مهل ناك نإف « مهزجعل مبمرغ ىف نوطءبف دقنااو ضرعلا ىف كلذ ءادأ نع اوزجع مث ةيصعم ريغو

 مسق ناكف اهوضقنإو مهنويد مثدوقن نم وأ مهضورع نم نوضقيو ائيش اهنه مهطعبال ءاينغأ مهف مهنويد هنم نوضقن

 اكد | اك فاضألاىاب اولأسف ناك اسم وأ ءارغق مهو ناك نإو ائيش اوطعي مل ءاينغأ هب نونوكي ام مملو ةقدصلا

 ناك نإو ءاينغأ هبنون وكي ١١ مملاومأ نه مهمديأ ىف قب اذإو (لاق ) هريغ ةقدص نم اوطعي ملو فنصلا كلذ نم مهنأل

 اوطعي الف نيّذلا نم نوءربي دق مهنأو ىنغا لهأ نم مهنأل ًائيش نامهسلا نم اوطع. مل هب طيح نيد هيف مهيلع

 لمح ضورع مملو فورعمونبب تاذ حالصإو تالامحىف ااا ( لاق ) ءاينغأ هب نونوكي ام مهلقببال ىتح

 نم ةجاحلا لهأ ىطعي اك مهضورع رفويام ءالؤه ىطعف اورقتفي ل نإو مهب كلذ رضأ تعب نإ اهتماع وأ مهتالامح

 قراخمنب ةصيبقنع ميعن نب ةنانك نع باير 220نب نوره نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ؛مهمرغ اوضقي ىتح نيمراغلا
 معن مدق اذإ ادغ كنع ابحر وأ اهيدؤن »لاقف هتلأسف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأف ةلامح تلمح لاق ىلالحلا

 هتباصأ لجرو « كس مث اهءدؤي ىتح ةلأسملا هل تلحف ةلامح لمحت لجر ثالث ىف الإ تمرح ةلأسملا ةصيقاي ةقدصلا

 بيضي ىتح ةلأسملا هل تلحف ةقاف وأ ةجاح هب نأ هموق نم اجحلا ىوذ نم ةثالث ملكبت وأ هل دبش ىتح ةجاح وأ ةقاف

 وأ شيع نم ادادس بيصي ىح هلام تحاتحاف ةا هتناصأ لحرو « كسي مث شيع نه اهاوق وأ شيع نم ادادس

 , تلقام ىنعم وهو 1 اذهو ( قفا ةلالإإ ) « تحس وبف ةلآسملا نم كلذ ىوس امو كس مث شيع نم اماوق

 نبك اسملاو ءارقفلا وبس نم معأ هللاو ىنعي «ةجاحلاو ةقافلا ىف ةلأسملا لحت »وسو هيلع هلا ىلص ىنلا لوقو نيمراغلا ىف

 كلذو لوقن كلذب وىنغلا مسا نم لقأ ملعأ هللاو ىنعي شيع نم ادادس بيصي ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو نيمراغاال

 اينغ وأ ناك اريقق ةقدصلا ناريج نم ازغ نم زعو لج هللا ليبس مهس نه ىطعيو ةنكسملا وأ رقفاا' نم جرخم نيح

 ةقدصلا ناريج نم ليبسلا نباو نيكرشلا مهنع عفد نم هاطعيف مهنع عفدلا ىلإ جاتحم نأ الإ مثريغ هنه ىطعي الو

 غولب ىلع ردقي ليبسلا نبا امأو مثرفس ىلع ةنوعمب الإ مثرفس غولب نع نوزجعيف ةيصع» ريغ ىف رفسلا نوديرب نيذلا

 ىزاغلل فلاخعو هل لحت اهمأ ىنثتسا نمم سيلو ةقدصاا هل لحال نم ةلهح ىف لخد نمت هنأل ىطعي الف ةنوعم الب هرفس

 نيبلا تاذ حالصإو مالسالا ل هأ ةعفنمىف نا دا ىذلا مراغال فلاخمو مالسالا لهأ ةعامج نع ةقدصلاب ىزاغلا عفد ىف

 ىنغلا نأال نيءاساا نم عوطت ةيدهلا نآل نوماسللا“ هل ىدهم قغلل كفلاَخع وهو ةقدصلا لغأ حالصب ىنغلا لماعلاو

 دمحم لآ نم ةقدصلا هل لحتال نا لحن ةضورفللا ريغ اياطعلاو ةقدصاا نأ ىلع لدي اذهو ةقدصلا ببسب اهذخأ

 . ممريغو سانلا نم ءانغألا نمو سلا لهأ مثو ملسو هيلع هللا ىلص
| 

 , هححصم هتك ٠ ٍلسم حرش ىف اك ةدحوم مث ةدتحم ةانثمو ةروسكم ءارب . باير : هلوق (1)
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 تا
 امو رثاء اهو سمح اهنف اهردق امو ةاكزاا تيقاومو ةاكز هيف نكت مل هغلبي ل اذإو ةاكزلا هيف تلح لاملا هغلب اذإ

 هتن هب هلا عضو ىذلا عضوملا نايب نم اذهو ( قنا: خلال ) فاتح ددعب 4 راع عبر اهنمو رمثع فصن

 هياع 00 ندم اهانح وأ اهانح ةيانح الاب هلام ىف لابس كغ تبح>وأم 0 لاق ) هنع ةنايالا 8 2 هلع هللا ىلص

 6 ةقدص لح رلا ىلو اذإف مسا امل امها اك ةقدد ةاكزااو ةاكز وف هلام ىف وه هبحوأ ءىش الو هب ءطت 0
 كح

 ةعضاومىفكلذ اند دقو كلذ فالخ هل سل هللا اهمسق ث.ح اههسق نأ امه:م دحاو لك ىلعف ىلاولا كلذ ىلو وأ هلام

 ةرتلا'تلا كلاس

 ىفو م..ولق ةفلؤااو اهيلع نيلماعلاو نيك انسملاو ءارقفلل تاقدصلا امتإ )) ىملاعتو كرابت هللا لاق ١ قناه ةلالاف )

 ةضيرف» لاقف اهدك أ مث هباتكىف تاقدصاا ضرف لجو زع هللا حف «ليسلا
-__ 

 نباو هلل ليدس يف و نيمراغلااو تاق رلا

 ةئاأل هذول :كتادصألا تناك ام كلدوةلع لو رع هللا همسك 0 ىلع 5 نأ د-ألسيلو ( لاق ) « هللا نم

 0 نادلاولا كرب نع تيصن ءاسنللو نور ذا نادلاولا ع تا ءصن ل ا> رال» هل نم ىطعي د اعإ

 نملاذه ضر رث هنأ الحو ٌّع هللا نعلوقعدو ( 2 ام عبرأا نهو» 0 «مجاوزأ هلاك لقت ؟كلو» هلوقكو

1 0-7 0 ٍ 55 
 وست و ةفقدصلا دح وت م 5 ناك ل نام. سا ١ هس نأ هع ومع 0 تلا ب وع 5 5 ادود 55 ناك

 ) 72 2 3 كي 2-7

 مهناريج 0 جر و ناموسلا ةده لهأ م ُُ راد ْق مهعم نر 162 تمسق م 9 وق نم ةقدصاإا ت0 اذإو ) لاق ا

 1 كح نا داعم 0 هنأ نع سواط نبا ع رلهعد نح فر 0 ) 0 ربخأ ا اهدحتسإ لح يمه قسال -- 1

 نه تفدؤام وهو ( قناتعلالا ) هتريشع فالخع ىلإ هتقدصو:هرم»ؤ هت ريشع فالح ن٠ لقتتا لجر 6 0

 2 كك انريخأ لاما عصرم قع ا اذإ لاملا كلام ناري ىل ع اهاعح و كال نار 7 نك ةقدعلاو علا لعد ل

 قالا نبا نع عم نأ نعت ىف نإ كانغ نن قحب نع قعضإ نب اير ران علا وأ كريعأ هلا | حارجلا نبا

 ىف أ ا كوناحأ نإف 00 نوديلا مل هع نيح ليح نس ذاعمل لاق ل هلع هللا لك هللا لوسر أ امهذع هللا حت

 ناريج ىلإ ةقدصلاو ريثعلا لج هنأ نم تفصو ام اذهو (لاق) «مهئارقن ىلع درتو مهئاينغأ نه ذخؤت ةقدصلا ل

 دعس ْنِب ثنللا ن ناسحن , ىحن وهو ةقثا انريخأ ء لاملا عضو نع ىأن اذإ لاك كلا نآدم > ىلإ العم ملو لالا

 كتدشان : هللا لوسران : لاق الخر نأ كلادنب نسل نع ع ا نم هللا دبع نن كيرب5 نع درعس ىبأ نب ديعس نع

 عض وم ند ةقدص'ا لقنت الو (لاق) » ميعت مهلا لاقذ ؟انئارقث لع اهدرتو انئانغأ ا ةقدصأا ا نأ كرمأ ل 1

 ع .

 . امش مه قحاسلا دحا 4ق قبال ىد

 تاندقلا لخأ نا عاج

 ٍِع

 الثاس ندز ( 2ع وام ناك امرأ اعقوم هم عمت ةف رحالو هل لام نر ملعأ هللاور عقلا : :هللا هحر ( قف(م اانا )

 اذإو ) لاق ) لئاس ريغ وأ ناك الئ انس ءةيقعت ال أف وم هم 0 رطل هقَر ح ادا لام هل : ند نيكسملاو : اقفعتد وأ ناك

 أ ١

 . هجوب ىنغ ةنآل ائيش نيهجولا نو دخاو ىف ىطعي الف هتقرخ ا وأ ا هلابعو هانغاق انك وأ اريقف ناك

 اهاف « هتف رعع الإ اهذخأ ىلع ردقيال بفي رع ن٠ مهناعأ نمو ةاعساا.نم انلهأ نه امضقل نولوألا اهلع نولماعلاو

 ابيض ىلع الاو ناع 0 ند كاد يق اهم 9 هل سلق هنود لد 12 اهد ١ ىف ىذلا مظعا ملقالا ىلاوو ةفلخلا
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 انربخأ . لضفأ اهنأل ةطنح جرح نأ اريعش تاتقا ول بحأو اهريغ جر نأ ةطَّخ لجر تاتقا اذإ بحأ الو «مهتوق

 رمتلا الإ رطفلا ةاكز ىف جرخم ال ناك رمع نب هللا دبع نأ عفان نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا اذربخأ لاق عببرلا

 ةطنخلا تانقي وهو رمع نب هللا دبع عم ناك" اكان بسحأو ) قفاخخ الا ( اريعش جرخأ هنإف ةدحاو ةرم الإ

 ىأ وأ اززأ وأ ًاتلس وأ ًاتنخد وأ ةرذ موق تانقا نإو ( قفا: ةلالاؤ ) ةطنحلا جارخِإ نم تفصوام "1! بحأو

 نه رطفلا ةاكز ضرف ذإ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل اهنم ةاكزلا جارخإ مبلف ةاكزلا هيف امم تناك ام ةبح

 ”اماعط اوتاتقأ اذإف ةاكزاا هفام توقلا نم ىمسام ناكف توقلا نم دارأ هنأ هنع انلقع دقق ارمتاو اريعش ىمسو ماعطلا

 وأ ارك اوتاتقي نأ الإ ةطنح اوجرخم نأ اذه ىف ىلإ[ ب حأو « ىلاعت هللا ءاش نإ مهنع أزجأ هنم اوجرخأف ةاكزلا هيف

 : اراك اع اود رك ارم

 ىناثلا هناوق فلتخم لجرلا باب
 ىدؤي نأ بحاف ارعو انيزو ةطنحو اريعش 0 تانقي لحل ناك اذإ :ىلاعت هللا ا قفا 58 ”لالاث)

 "تببحأو هتهرك اريعش وأ ارمت وأ ًابيبز جرخم نأ دارأف ةطنح تاتقي ناك نإف هأزجأ جرخأ اهمأ نمو ةطنحلا نم

 امنه ةاكزلا جارخإ مهلف ةاكزلا هيف امه تناك ١٠ ةبح ىأ وأ ًآتلس وأ ازرأ وأ انخد وأ ةرذ'موق تاتقا نإو دبعي نأ

 : . ةنطقلا اوتاتقا نإ كلذكو

 رطفلا ةاكز رسعا نم. باب

 ١ .رطفاا مودإ ند رس 6 رطفلا كك هو وهو لاوش هيلع لهأ ندهو لاق ىعفاشأا انريحأ لاق عيرلا انريحا

 تلق ابإو ( لاق ) هريغ وأ اهربش ىف رسيأ قم رطفلا ةاكز ىدٌؤي نأ ىلإ بحأو رطفلا ةاكز. ةيلع سلف دعب وأ

 قح لجر ىل_ع كجرا ناك ول كر طفلا روهش لوأ لوخدو موصلا جورخ هنأل لاوش لاله رطفلا ةاكز تقو

 موي لك ىف اذه زاج .ولو « لاوش لاله ةليل نهرجفلا علط اذإال لاوش لاله ىأر اذإ لح ناضمر ربش خالسنا ىف

 كر ىدؤي نأ ساب هلا: ىلاعت هللا ع قنا علالا ) لاوش خاسني ملام 5 رسثقعو موي دعب لاوش ند

 !اوس" ةاكرلا ىف سم لكو « اهريغو تاضورفملا تاقدصلا نه اهريغو اجاثحم ناك اذإ اهدخايو رطفلا

 . ةاكز فلستسإ نأ همو. توق دحم الو دقن الو هل ضرعال نه ىلع سالو ( قفا لالا )

 ةاكزلا ضر 6

 || لك 00 هباتك ن. عضوه ريغ ىف ةاكزلا لجو زع هللا ضرف : لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ناملس نب عييرلا انربخأ
 | ع - ٠ ع اد : 0-6 - .٠

 أ ”ةبنللجو زع لاقو ةاكزلا اوطعأ ىنعيإ « ةاكزلا اوتاو ةالصأ اومقأ 2 كاكا ن“ هنا ريع لامف ةاكزلا 2-1 لا

 ىلع لجو زع هللا ضرفف ( قفا غلالاف ) ةبآلا « اهب مهيكزتو مهربطت ةقدض مهلاومأ نه ذخ » ملسو هيلع هللا ىلص
 || اذإ ىلاولا ىلإ ادؤي' نأ ردألا ىلو نه ىلع ضرفو هل تلعج نم ىلإ ةاكزاا ىدؤي نأ ةاكزلا هيف بحت لام هل ند

 ١ !١ لجو زع هللا مح امت ةاكزاا ضرفو نيتاكزال ةدحاو ةاكز اهامس هنأل هن اهذخأيال نأ اهادأ اذإ ىلاولا ىلعو اهدؤب

 ١) ىنذلا تقولا كو طقسن لاملا ىأ ىفو ةاكزلا لاملا ىأ ىف نيبو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ناسل ىلع مث هباتك ىف هضرفو

 2, ةدحصوم تك 4 نع ةرابعرظناو « مالا لودأ عيجفف ةلقجا هده تت «ةاكزلارخاىف هانبتك دق : هل وق )0(
0 

 اا ع
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 ب 8 / 7 ١

 مسقت نم ىلع رطفلا ةاكز مسقتو ( ىف[ لإ] ) مهيلع بحب نيذلا ءادألا لهأ نم ناك ام هؤادأ الإ هنم هئربب
 ةفلؤملا مبسو نيلماعلا مرس نأل مبسأ ةتس ىلع ابمسق لجر اهالوت نإف كلذ ريغي اه ءىزحمال لاملا ةاكز هيلع

 نيك اسملاوءارقفلا ىلعاهمسقيو ارجأ هيلعذ>أ, نأ هل سيلف هسفنب اهالوت هنأل نيلماعلا مبس طقسو ( لاق ) ناطقاس

 اهنمهقح نام هيلعف هدحي مل ءالؤه نم فنص ىأف ليبسلا نياو هللا لبس ىفو نيمراغلاو نوبتاكملا مثو باقرلا ىفو

 اهايإ هيطعي نأ "ىلإ مهبحأ هب مهرقأو « اهلهأ نم اوناك اذإ هحر ىوذ هلام ةاكز لجرلا ىطعيو ( ىفاةئغلالاة)

 هل ةمزال اهنأال هتقفنب عوطتم هنأل اهنم هاطعأ اعوطتم هلع قفنأ ولو لاح لكي هتقفن همزاتال| نمم ناك اذإ ١

 انريخأ لاق عيبرلا انريخأ « هدنع عمجت نم دنع اهحرط ىلع ىسفنب رطفلا ةاكز مسق راتخأو ( قفا الاف )

 ةاكز حرطأ نأ فردأ ءاطع نإ : هل لوقي لجرو ةكيللم ىنأ نبا تعمس لاق لم ملا نب هللا دبع انريخأ لاق ىعفاشلا

 انربخأ ءءاشنمو هسارحأ ماشه نبا اهبطعي اعإف اهمسقا ؟ هبأر ريغ جلعلا كاتفأ :ةكلم ىنأنإا لاقف دحسملا ىف رطفلا

 ةاكزلا نع هللا دبع نب ملاس لأس هنأ 1 ديز نب ةماسأ نع ضايع نب سنأ انربخأ لاق ىعفاشاا انربخأ لاق عيبرلا

 ىلإ اهعفدت نأ ىرأ ال ىنكلو . ىلب : لاق ؟ ناطلسلا ىلإ اهعفدا لوقي رمع نبا نكي ملأ : تلقف تنأ اهطعأ : لاقف

 رطفلا ةاكزب ثعبي ناك رمع نب هللا دبع نأ عفان نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عييرلا انربخأ ناطلسلا

 ٠ ةثالث وأ نيمو رطقلا لبق هدنع عمجم ىتلا

 قالا ابمهق ليو نطنلا هكر ص ا

 نأهيلعف دحب نمت ناكو هنم تعاضف اهمسقيل هدعب وأ هلبق وأ اهلحم دنع رطفلا ةاكز جرخأ نف:( قفا لالا )

 رطفلا ةاكز مسقتاو هئادأب الإ هنم اربي الف هيلع بجو قحلك كلذك ىلاولا ىلإ اهعقذدي وأ اهمسقج تح اهدلرخ

 مبس نأل « مهسأ ةتس ىلع اهمسق ابمسقف « لجرلا اهالوت اذإو كلذ ريغ اههف *ىزحمال لاما 3 هيلع مسق# نه

 ليبسىفو نيمراغلاو « نويتاكملا مثو «باقرلا ىفو نيك اسملاو ءارقفلا ىلع اهمسقيو ناطقاس مه-ولق ةفلؤملاو نيلماعلا

 نأ رطفلا 31 جرخأ اذإ لد رللو اب مم هوح ناض هيلعف هدج وهو هطعب ١ ءالؤه ص فيض اق“ ليسلا ناو هّللا

 هاكر ل مسقو « مهتقفنهمزلتال نمت اوناك اذإ هطعب نأ مهقحأ هب مهبر رقأو ابلهأ نم اوناك اذإ همحر ىوذ اهيطعي

 ىذلا ىلإ اهناعفدي حابر ىنأ نب ءاطعو رمع نبا ناك . هللا ءاش نإ هئزحم هدنع عمجم ن٠ دنع اهحرطو نسح رطقلا

 نم اهحرطت نأ نم ىلإ بحأ كيدي تنأ اهيلت : لاقف رطفلا ةاكز نع ىعفاشاا لئس ( عبيرلا لاق ) هدنع عمجت

 . اهقح ىف تعضو اهنأ ن ةيتت ل ابتحرط اذإ تنأو ء كسفنب اهتيط طعأ اذإ نيقي ىلع كنأ لَك

+ 

 هناوق فلتخل لجرلا باب
 ايزو ارعو ةطنحو اريعش ةفاتخم ابوح تاتقي لجرلا ناك اذإو لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عييرلا انريخأ

 تانك ناك نإف ( لاق ) ىلاعت هللا ءاش نإ هأزجأ جرخأ اهعأ نمو ةطنحلا "نم رطفلا ةاكز جرخم نأ هل رايتخالاف "

 باغألا نآل ةطنح هجرخيف ديعي نأ ةجرخأ ول تيبحأو كلذ هت ذرك اريعش وأ ارم وأ ًايبز جرح نأ دارأف ةطنحا

 01 اهم نكي ل هلعاو 3 اليلق ريعشلا تاتقي نم 0 رمدلا ةنيدملاب معو هلع هللا ىلد ىنلا ن 2 هز ق ناك توقلا نأ 9

 ع نم رطفلا ةاكز مهيلع نأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ضرفف ةفرطلاب 21 اههبش اهم ت تناك ملينا للو ةظنح نإ

 )١( حابصملا يف اذك حلمت يأ ؛ فرطتس ام  مضلا ؛ : ةفرطلا ٠ هححصم هبتك ٠
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 أ” ا ةتوق نك دحاو فنص نهالإ ةدحاو اك جرخم نأ زوجي الو ريعشلا هتوق ناك نإو ر يعش عاص

 ١ هقدصلا ىف ىطعي نأ زوحم اك لضفأ اهنأل ةطنح رثك أو دحاو نعو اريعش رثك أو دحاو نع جرم نأ ريعثلا

 ةاكزلا نأبال هتوق ناك اذإ اريعش ىدؤي نأ هل لعج اذهل لاقي امتإ ريعش نه لدعب ءاج لاقي الو ىلعأ ىه ىتلا نسلا

 نأ هل نوكيال 15 تاتقي ام ىندأ هنأل هل نكي ل اريعش جرخم نأ دارأف ةطنح هتوق ناك نإو ةطنح نود ريعش ىف

 " نإو هتوق ناك نإ ءىدر رع عاص فصن جرخم نأ هلو هيلع تبجو نس نود انس الو ابيط ارمتو ائيدر ارمت جرم

 مضي نأ زوجم الف « نافنص ريعشلاو ةططللاو كلو امض اذه نأل هآرجأ هعم هجرخأف ديج عاص فصن فلكت

 ” رمت هل ناك اذإو ( قفا ةلالاف ) رطفلا ةاكز ءاش اهأ نم جرخأ ةطنح هل تناك اذإو ةاكزلا ىف هريغ ىلإ افنص

 ”' الو رمت نم جرخخ نأ هل نوكي الو « ىلإ بحأ ناك هالعأ نم جرخأ نإف ةاكزلا هبف بجن ىذلا هطسو نم جرخأ

 وأ همعط ريغتي مل٠ املاس امدق هجرخح نأ هل زوو . ًالاس الإ هجرخم ال « ابيعم وأ اسوسم ناك اذإ اهريغ الو ةطنح

 . هيف ابيع كلذ نوكف هنول

 ىناثلا رطفلا ةاكر ةليكم باب
 عمس هنأ دعس نب هللا دبع نبا ضايع نع مسأ نب ديز نع كلام انربخأ ىلاعت هللا همحر ( قفا شلال )

 اعاصوأ بيب زن ٠ اعاصوأ ريعشنماعاصوأ رمت نماعاص وأ ماعطنم اعاصرطفلا ةاكز جرح انك لاوقيىردخلا دعس انأ

 ' ىرذخلا دعس ابأ نإ:لوقي دعس نب. هللا دبع نب ضايععمس هنأ سيق نب دواد نع ضايع:نب سنأ انرخأو «طقأن ٠

 نم اعاص وأ بيبز نم اعاص وأ طقأ نم اعاص وأ ماعط نم اعاص لسو هيلع هللا ىلص ىناا نامز ىف جرحت انك :لاق

 سانلا ملك اهف ناكف سانلا بطخف ارمتعم وأ اجاح ةيواعم مدق تح كلذك هجرخم لزن ملف ريعش نم اعاص وأ رمت
 نع ىوري اف ( قفا ةلالاث ) كلذب سانلا ذخأف «رمتنم ًاعاص لدعت ماشلا ءارمسنم نيدملا ىرأ ىلإ »:لاق نأ هب

 ةرذلا وأ ةطنحلانم هيلع بلغألا ناك توق ىأ نم لجرلا ىدؤيو ( قئا:.ةلالاو ) دْحَأت سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 الو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عاصب اعاص ىدأ اذه نه ىدأ امو بديزلا وأ رمتاا وأ ريعشلا وأ سلعلا وأ

 ْ هلدابلا لهأ ىدؤي الو هتمق ىدّوي الو اتقذ الو اقيوس ىدؤيال هسفن بحلا الإ ىدؤيال بحلا نه هحرخمام ىدؤي

 )0 داللا برقأ توق نم اودي نأ نوفلكيو ةاكزلا ىف زوجنال ةرمت وأ هريغو لظنخلاو ثفلا نم. هنوتاتقي ءىيث نم

 مثريغ وأ اودأ امو مهنع أزحأ اطقأ اودأ نإو هريغال بييزلاو رمتااو ريعشااو سلعااو ةرذلاو ةطنحلاتاتقي نمت مهملإ

  دحأ ناك نإف « ةينطقلا تاتقي ادحأ لعأ الو ( ىقفإ* ةلالاث ) اوداعأ طقألا ريغ ةاكزلا هلصأ ىف سيل ءىش نه

  ةطنح عاص فصن لجر جرم نأ زوحم الو هنع زج مل اهتتقي ملنإو ةاكزلا اهلصأ ىف نأل هنع تأزجأ اهتاتقي
 ١ نعو هسفن نع جرخم نأ زوجمو دحاو فنض نءالإ ةاكز جر نأ زوحجن ال ءريعشلا هتوق ناك نإ ايفصنو

 ' انش الو اكدر اارعاو ابط 0 جرخم نأ هل نوكي الو توقي امم ىتدأ هنأل هل نكي ل اريعش ىدؤي نأ دارأف ةطنح

 ا زوحب الغ ؛ ةاكزلا هطسونم جرخأ رمت هل ناك نإو هأزجأ هتوق وهو اثيدر ارم جرخأ نإو هيلع بجو ءىش نود

 ٠ املاس الإ هجرخم ال « ابعم الو اسوسم ناك اذإ امهريغ الو ةطنح وأ رمت نم جرخم نأ

 ابمسق لبق رطفلا ةاكز ةعيض باب
/ 

 ١ هنم تعاضف ابمسقيل هدعب وأ هلبق وأ اهلحم دنع نطفلا ناك جرخأ نمو : ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 7 آلف هيلع بجو قح لك كلذكو « ىلاولاىلإ اهعفديوأ اهمسقي ىتح ابجرخم نأ هيلعف رطفاا ةاكز دحم نمت ناكو
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 «أ كلذ كانا دكلأف « رع نم اعاص ليعت ماشلا د » ::ىرأ ىلإ لاق :نأ هب سانلا ملك اهف ناكف

 تا لاقل كوسر نع تبا ( ىلا عسل واسم ”ددصاو طنا نس تسلا تا
 اوناك مهنأ ازع اإ  هّصرف سو هيلع هللا ىل لص ىنلا نأ ]2 ئردملا دعس انأاىرأ الو ريعشلاو رمتنا ملسو هلع

 ةاكز هف امو لجرلا تاتقب امن رطفلا 5 [ط ىلإ لروشر ةس قو ( قنانتلللا ) هنوجرح

 ةاكز هلع سيل سلفأ اذإف هفلس نم دجو نإو ©20رطفلا ةاكز هنم ىدأ لحر ىلع بلغألا ناك توق ىأو ( لاقل

 ايجرخأ ولو هيلع تسيلو ناكاهقو . نأل اهتقو نه ايجارخإ هيلع بح مل هدعب نم وأ هموي نْم رس ولفارطقلا

 نه هجرخم مل هنأل عئابلا ىلع رطفلا ةاكزف ادساف اعب دعا لجرلا عاب اذإو ( ىف: لالا ) هل "ىلإ بحأ ناك

 ولاذكهو ( قنتعلالا ) ةكلم ىف هنآل هلع زطفلاا ةاكّرف لجر هايإ هبصغ وأ الجر هنهر ول كلذكو هكلم

 دقعلاب هكلم هنأل ىرتشملا ىلع رطفلا ةاكز تناك هذفنأ مث عببلا ذافتإ رات نأ لبق لاوش لعأف رايخلاب ادبع عاب

 لاق ) عئابلا ىلع وَ هدر نإو ىرتشملا ىلع وف هراتحا نإف رطفاا ةاكز تفقو ىرتشملل رابخلا ناك نإو لوألا

5 0 0 3 1 
 نإف 5 تتاكسملا اتاك راق رغم اك اهنع ىدَو 09 نأ 4 اعف دنعلا هتمأ لح رلا ع 2 اذإ و ) قناتثلالا 1 رابخا

 م 1 5 3 . كف يدار : لق ارح ابحوز ولو « اهمع طفلا 0 اهد.س ىلعف اح تح ناك ناو اممَع رطفلا 0 ءادأ رحخلا ىلعف ارح ابحوز

 مايأ ىضم وأ هرايتخا دعب الإ هلع ميل هنأ لبق نم عئابلا ىلع رطفلا ةاكز نأ : رخآ لوق هيفو ( دمحم وبأ

 الف ريغصلل لام الو ةمأ وأ ادبع ريغصلا هدلول لخرلا بهو اذإو « درسلا ىلع رطفلا هاك ف د ايعنم وأ هيلع ابلخدي

 ءابأ مزلتق هنع ريغصلل ىغال نم وأ اعضْرم نوكت نأ الإ هيلع هوم نمت اوُستلَو رطقلا'ةاكز مهتق هيلع نأ نك

 اوسيلممتألر طفلا ةقدص مهنف هيلع نأ نيبي الو ءاسأ دقف هسفن ةمدخل هوبأ مهسيح نإف (لاق) مهنعرطفلا ةاكزو مهتقفت

 سيل نا نوكي الورطفاا ةاكز اهيف هيلع سلف ًاعضرم هنبالرجأتسا نإوءمملسدحلاب همزلت اهإلاحلكب مهتقفن همزلت نمت

 نمرمأيقح 5 احلا ىلإ كلذ عفريونمضو احرمأ ريغب اهريغةاكز وأ ابجرخأ نإورطفلا ةاكز هلامن جرخ نأ ىلوب

 هبلعهللا ىلصىنلا عاصب اعاصىدأ اذهنم ىدأ اموبييزلاوأرمتلا و أر يعشلاوأ ساعاوأ ةرذلاوأ ةطنحلا تناك ن إهنعاهج رب

 نامت ىدأ ور )بيبز عاص ىدأ ول ناك ت موق ولو ةاكزلا موقت الو ءائيش كلذ نم صقني نأ ىذنع هلسيل لسو

 بحأو هتميق .الو اقيوس الو اةقد ىدؤي الو هسفن بحلا ريغ بحلا نم ىدؤي الو ( قفا لالا ) ةطنح عصآ

 ىذلاؤ ند نوتاتقإ ول كلذكو توق ثفلاف توق نم اودآف توق محل ناك نإ ةنأل اطقأ اودؤيال نأ ةيدابلا لعهأل

 ايف هر نم نودؤف هتف ةاكز ال ةرع نم نوتاثقب مهنألا + نادكللا لهأ ابرق توك ءادا | 00

 نيماسملا نم |[ ل صخن مل حسو هلع هللا ىلد ىنلا اللا ها ىف ةيرقلاو ةيدابلا لهو قاشنإ لك 02 38 كذا

 طقألا ريغ ةاكز هلصأىف سيل توق نم مثربغ وأ اودأ امو « ةداعإ ممماع ىرأ نأ ل نبي مل اطقأ اودأ ولو دحأ نود

 موق ناك نإو ةاكز ىزحم الف تاتقت نكست مل نإو ةينطقلا تاتقي نم دعأ الو ( قفا الاف ) ةداعإلا مهيلعف
 فصنو ةطنح عاض فصن لجرلا جرخم نأ زوجم الو ( لاق ) ةاكزلا اهلصأ ىفنأل ةاكز مهنع تأزجأ 30
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 هلوق دعب ريالا اهقحو خاسنلا نم هادم ةلا هذه لعلو 3 خسنلا طع اذكر فش نم دحو نإو 2 هلوق )0( /

 ٠ ةححيصم 657 رظناف 0 ةيدعقلا ةاكز هيلع ىنل قيل اذإف 2

 ند نسحو » ديقانعلا مظع ءاملا ليلق 6 بحلا 0 ع تنع د مضلاب ْ عورضاا : . عورص : هل وق )0( 1 ْ
 ا

 . ةديدجيصد هكا . ها فئاطلا



 مل نإو دبع'ا نع ةاكزاا جارخإ ةثرولا ىلعف هدر نإو « هيلع ةاكزلاف هذخأ زاتخا نإف ةفوقوم ةاكزاف اهملعي مل وأ

 نأ لبق هل ىصوملا تام نإو ءاكرسدلا ىلع ىهك مهللع ةاكزلاو ةيصولا لبق نإ.ةثرولل كيرش وهف ثلثلا نم جرح

 لخرل كو ولو مهبأ 0 ىف رطفلا 2 مهملعف هل وق او راتحا نإف ,'ةءاقم نوموقت هتثروق مدر وأ محلوبق راتحم

 كر تناك هللا هل ىدوملا لبقت : ولو ةبقرلا كلام ىلع رطفنا ةاك زف هل ىكصوملا ةايح زخآل هتمدحو ديع ةضر

 هنع هلام ىف هيلع ةاكّرلاف لاوش لاله دعب نيد هيلعو قيقر هلو لحجر تام ن او ( قفانت الاف ) ةثرولا .ىلع رطفلا

 نع لحرلا ىدؤي الو نيدلا ّق اوح رح ّىح ا 5 رولا ىلع 1 لالملا لش تام نإو « معو

 لكم لكي روت ةالساف هتباتكا تناك «نإف ؛ ةشفن نع ىدؤ# نأ تناكملا ىلع الو ةححص.هتئاتك تناك اَذِإ هنتاكم

 » حيحصلا ىدؤي م هتنؤم امهمزلت نو امهنع هوتعلاو ىصلاىلو ىدؤيو ) ىف 0 الأ رط ةأ | ذاك هنع ىدّؤيف

 هنعو مهنع رطفلا 2 ىدؤي امو هتليلو هموي هتوقي نم توقو هتوق هدنعو لاوش لاله هلع لحد نم لكو

 هتوق الإ هدنع نكي نإق « اهادأ مهضعب نع وأ هنع رطفلا كك هب ىدؤي ام الإ هدنع نك نإف مهنعو هنع اهادأ

 بحن نأ ىل نيبتي الو هنع دوي مل اذإ هسفن نع ىدأ هموي توق نع لضفلل دجاو مهف ناك نإف هيلع ءىث الف مهوقو

 ثار 11 تاقدصلا| نم اهرعو اهدخانو رطقلابةاك از: لجرلا ىدؤي نأ ساب. الو هيف هرنغىلع ةضورفم اهنأل ةيلع

 هفلسلا 0 دحو نإو رطفلا 2ك فاستس نأ هذنع عى ال 1 ىلع سلو ءاوس ةاكرلا َْق 6-0 كف عوطتلاو 7

 "ىلإ ب>أ ناك' اب>رخأ ولو دجاو ريغ وهو لاز دق اهتقو نأل ىدؤي نأ هلع بحب مل لاوش لاله دعب رسأولو

 كلذكو هكلم نم جرم ملهنأل عئابلا ىلع رطفلا ةاكزف ادساف اعبب ادبع لجرلا عاب اذإو ( قاتلا -)

 ةاكز اهنع ىدؤي نأ هيلعف ادبع هتمأ لجرلا جوز اذإو هكلام ىلع رطفلا ةاكزف اححص وأ ادساف انهر هنهر ول

 ديسلا ىلعق. اهنيبو هنيب ل مل نإف اهنيبو هنيب ىلح اذإ ةاكزلا رحلا ىلعف ارح اهجوز نإف « بتاكملا كلذكو رطفلا

 كاك ل9 ادع وأ ةمأ ريغصلا هدلول لجرلا فهو اًذإو ةاكرلا ةمآلا ديس ىعف ايسعمرجلا جوزاا ناك نإف ةاكزلا

 82 ةضلاب ىعأل نم وأ اعضارم نوكت نأ الإ هيلع تسا "وم نآل هيأ ىلع ةاكزلا بحت نأ :نيشي الف هزيغ هدلول

 رطفلا 7 هياع نأ نيتي الو كك لقف هسفن ةل هوب ون مي تتاح نإو مهنع ةاكرلاو مهقفن هابأ مرلِق

 اعدرم هنبال 0 نإو هنأ قيقر نع ةنم ىدأ كا هنبال ناك إف مب ماع ةقفنلا همز 0 : نع اوسيل مهنأل مهمف

 ركأ ريش اهجرخأ نإو رطف ةاكز هنغ جرخم نأ ىصلا ىلو ريغل 0 اهنع "طفلا ةاكز هبأ ىلع سيلف

 : نمض كاح

 رطفلا ةاكز ةليكم باب
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عييرلا انربخأ

 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ « ريعش.نم اعاص وأ رع نم اعاص سانلا ىلع ناضمر نم رطفلا ةاكز ضرف

 انربخأ « طقأ نم اعاص وأ بسس ز نم اعاص 0 نم اعاص وأ ريعش نم اعاص وأ ماعط نم اعاص رطفلا ةاكز 2 رخ

 ابأ نإ :لوقي دعس نب | هللا دنع نب ضايع عمس سيف نب دواد نع ضايع ن ١ سنأ انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عبرلا

 نم اعاص وأ طقأ نم اعاص وأ ماعط نم اعاص لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نامز ىف جرم م ىردخلا ديعس
١ 

 سانلا بطخف ارمتعم وأ اجاح ةيواعم مدق ىت> كلذ جرح لزن ملف ريعش نم اعاص وأ رغ نه اعاص وأ تيبز
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 نإف ( قفانت *”لالاف ) رطفاا ةاكز هنع ثتوقي ند نلعالو هيلع سيلف هموي ممنؤ وهو ةتنوه ىوس ةهذنع نك

 ب لاح نأ ىل نيد الو ,هسفن نع اهءادأ عدب نأ هل صخرأ ل رطفلا ةاكزل ادجاو توقي نم دحأ ناك

 نم اهريغو احاتحم ناك اذإ اهذَحأبو رطفلا 1 ىدؤي ا اال ) قناتن لالا ) هيف هريغ ىلع ةضورفم

 الو دقن الو ل ضرك ىلع سلو ( قفا تالا ءاوس كارلا لف سم لكو 6 اهريغو تاضورفملا تاقدصلا

 : هكر فلستسإ أ 4ةون توق دحب

 ىلاثلا رطفلا ةاكز باب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رت نبا نع عنان نع سنأ نب كلام انربخأ ( قا لال ) لاق عيرلا انربخأ
 أو ركاذ ديعو رح لك ىف ربعش نم اعاص وأ رعاموم اعاضاسأناإ لع ناضةر رمش نم رظطفلا ةكد ل ملسو

 هتنؤم ههزا دحأ لك نع ىكزي نأ لجرلا ىلعو « مسم ىلع الإ رطف ةاكز ال هللا همحر ( قفا لالا ) نيماسملا نم

 قب نمع ةاكزلا ةيدأت هتأرها مزليو اهنم رثك ال امل مداخو هتأرا ةقفن هءزليو ( فان لالا ) ارابك وأ اراغص
 فرع اذإ هرب مل وأ مهءوجر اجر ةمدخل وأ ةراجتلل اوناكابيغ وأ اروضح قيقر هل ناك نه مزليو اهقيقر نم

 ىلع ةاكز الو « لجأ ىلإ نيقتعملاو دالوألا تاهمأ نع ىزيو هقبقر قيقر نع ىكزي كلذكو مهنع ىكزي نأ مهتايح

 نم ءىث ىف هلايع وأ هكلم ىف ناك وأ دلو اذإف رطفلا ةاكز هيلع بحت تاق نمو « ةرفاك ةمأ الو رفاك دبع ىف دحأ

 هتليل نه تام نإو « هنع رطفلا ةكز هيلع ثيحو لاوش لاله ةليل سمشلا تءاغف ناضمر ربش نم موب رخآ راهن

 كلذو رطفلا ةاكز هيلع بج مل هلابع ىف دحأ راص وأ هل دلو.مث ناضمر رهش نم موي رخآ ىف سمشلا تباغ اذإو

 نأ ىلع ادبع لحجر ىرتشا اذإو ؛ هدنع وهو ل> 5 لع نأ ليف هذدنع ناك اذإ بحب اعإو لوحلا دعب ركل 0

 نحو اذإ ةنأل ىرتشملا ىلع ةاكزلاف ذخألا ْىَأ درلا راتجاف دخلا وأادرلا رات نأ لق لاوش لهأف راخاب ىلا

 دي ىف عيبا دبع'ا ناك ءاوسو بيعلاب هدر راتخكو بف طرشلاب هدر راتخا نإو « هل عيبلاف « هل الإ رابخلا نكي ملو هعب
 لع رطفلا ةاكز تناك ادبع لجر بصغ ولو هيلع رطفاا ةاكز ل ككلع نم لإ ظالما عئابلا اذ ىرتشلل

 ىف ادنع لخرل لعر كهو نإو دبع'| دنس ىلع رطفلا ةاكز تناك هتقفن هيلع طربثو ادع لحجر راسا لو

 هضبقي مل نإو هل بوهوملا هاكز هايإ هضبقأ نإف رطفلا ةاكز انفقو لاوش لهأ ىت> هل بوهوملا هغبقي ملف ناضهر رهش

 لجر هب كالدام لك كلذكو رطفلا ةاكز هل بوهوملا ىلعذ هدرف سمشلا تباغ مث ليللا لبق هغبق نإو بهاولا هاكز

 0 قيقرلا جرح مو لاوش لهأ مث لاوش لالهلبق هتثرو هثروف قيقر هلو لحجر تام ولو ةمأ وأ ادبع الحر

 رطفلا ةاكز هيلعف لاوش لهأ ام دع: هثاريم نم هبيصن عد نأ مثدحأ دارأ ولو منير راوه ردقب رطفاا ةاكز مهف موماعف

 دعا نلعو كملع ام ردقب كلا هيف هل ىذتلا ىذأ ءققر ةضعإو رح هضعب دساا ناك اذإو لاح لكب ةمزا كَلْلا ند

 هسفن'توقي ام لضف هل نكي ل نإو « هتليلاو رطقلا موي هتوقي ام هل ناك نإ هموي ىف بسك ان دعللو ىب اف ىذا
 تام اذإو مهتاكز لاما بر ىلعف هدنع مثو لاوش لهأف اقيقر:ضرافملا ىرتشا اذإو هيلع ءىش الف ههوبو رطفلا لل

 نيمساأا نم نوعو كلع نمعو هنع جرح اياصولاو نيدلا ىلع ةادبم هلام ىف هلع ةاكزلاف لاوش لهأ نيح لجدرلا

 ثلثلا نم جرخو لاوش لاله دعب هتوم ناك نإف « دبعب لجرل ىصوأو لجر تام ولو « مبيلع ةقفنلا همزلت نيذلا

 اهملع وأ اهابقي مل نإو 2102ةيصولا لبق نإ هلىصوملا ىلع ةاكزلاف لاوش لاله لبق تام نإو هلاءىف ديسلا ىلع ةاكزلاف

 )١( هححصم هبتك . رظناو « خسنلا ىف اذك خلا اهدع وأ اهلبقي ل نإو : هلوق .

 فعل (
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 لجر قتعأ اذإو ( ىئائةلالام ) ةمأ وأ: ادبع الجر لجر هب كلها لك كلذكو ( لاق ) هتعاس نم هدر ولو

 دبعلل ناك نإو رطفلا ةاكز فصن هفصن ىف هيلعف لحرلاتيقر هفصن تو ارسوم نكي لو لجر نيبو هنيب دبع تفصت

 بستك | ام كلام هنأل هسفن نع فصناا ةاكز ءادأ هيلعف هسفن نع فصنلا ىدؤيو ههورو رطفلا ةلل هسفن توقيام

 ارضا لآ لك لايشم لخأف اتفر هب روشان, اضارق الام لج رلا ىلإ لخراا عفد اذإو ( قفا لالا ) هموي ىف

 لاله لهأ. مث لاوش لاله لبق هتثرو هثروف قيقر هل لجر تاه ولو ( قفا: لالا ) لاملا بر ىلع مهتاكزف

 نأ مهضعب دارأ ولو( ىقفا*ةلالاؤ ) هنم مهثيراوم ردقب رطفلا ةاكز هيف مهملعف مهدبأ نه قيقر'ا جر ملو لاوش

 لاوش لاله لهأ نيح تام هنأ ولو لاح لكب هل هكمله ههزا دق هنأل هيف رطفلا ةاكز ه.زل هثاريم نم هبيصن عدي

 اياصولاو ثارملا نم هريغو نيدلا ىلع 0 هلام ف كلع نمعو هنع رطفلا كاك تلاكك هكر

 ةاكزف لاوش لاله دعب هتوم ناك نإف ديبعب وأ. دبعي لجرا ىصوأف لجر تام ولو ( قفانتلالاف )
 لهأ ىتح اهماعي مل وأ اهءاع وأ اهابقي ملو ةيصولا لجرلا درب لف لاوش لبق هتوم ناك نإو هلام ىف قيقراا نع رطفلا

 نإو تملا كلم نم نوجراخ مهنأل هيلع ىهف ةيصولا لوبق هل ىصوملا زاجأ اذإف « ةفوقوم مهنع رطفلا ةقدصف لاوش

 مهنأل مهنع ةاكزلا جارخإ ةثرولا ىلعو « مهنعرطفلا ةقدص هيلع تسيلف ةيصولا در راتخا نإف « مل نيكسلام ريغ هتثرو

 وأ موبق راتخ نأ لبق مهب هل ىصوملا تام ولو ( قفا: لالا ) هل ىصوملا كله وأ مهكله ىلع نيفوقوم ناك

 مثوكلم هكلع مهنأل مهبأ لام ىف مهنع رطفلا ةاكزف ممولبق نإف « مدر وأ مهوبق رايتخا ىف هماقم هتثرو ماق هدر

 اوجرخم ملْن إف ةيصولا هل ئدوملا لبقو ثلثلا نم اوجرخأ اذإ اذهو (قئاةشلالاف ) مهلاومأ نم اهم اوعوطتي نأ الإ

 اياصولا لهأ ةيصوو ةثرولا ثاريم ردق ىلع مهنيب رطفلا ةاكزو ؛ مههف ةثرولا كر مهف ثلثلا نم

 كلام ىلع رطفلا ةقدص تناك « البقف اتقو وأ هتايح رخآل هتمدخو لجرل دبع ةبقرب ىصوأ ولو ( قفا:ةلالاث )

 هيلعو لجر تام ولو ( ىف(: لالاف ) هتبقر نوكلمي مهنأل ةثرولا ىلع رطفلا ةقدص تناك لبق مل ولو ةبقرلا

 اوجرخ ىت> مهكلم ىف مهنأل ةثرولا منع ىكز لاوشلبق تام نإف مهنع هلام ىف رطفلا ةاكز نإف اًتيقر كرتو نيد

 لع اذإ هلامنم مهابعاب نوجراخ مم ىدوي .ديبغلا « مهب ىدوي ديبغلا نوفلاخ ءالؤهو نيدلا وأ توملاب اوعابي نأب

 ةباتك هبتاك بتاكم لجرل ناك نإذ نيدلا اودأ اذإ لاحب هلامنم اوجر مل ةثرولا ءاش نإ ءالؤهوهل ىصوملا ةيصولا

 عونمم لال طفلا ءاك ر هيلع كيسيلف ةحرحص هحاتك تناك نإو ٠ ؛رطقلا داكازا ةنع ىد دو ةقفر لثم وهف « ةدَساف

 هيلعف ةريدم وأ دلو مأ لجرا تناك نإو « هلام ىلع كالللا مات ريغ هنأل رطفلا ةاكز بتاكملا ىلع الو هعيبو هلام نم

 امهمزلتن معو رطفلا ةاكز امهنع ىصلاو هوتعملا ىلو ىدؤيو ( قفا: لالا ) امل كلام هنأل ء اعم امهبق رطفلا ةاكز

 عطقنم ناك نإو هنع بئاغاا هدبع ةاكز نع لجرلا فق الو ( ىفإ: ةلالاف ) هسفن نع حيحصلا ىدؤي امك هتنؤم

 ملعب ىتح هنع ريخلا

 رطفلا ةاكز ةعاس ىف هتايح الو هتوم فرعي مل « لجرلا دلب نع لجرلا باغاذإو ( ىف: لل ) هنع ىدأ

 نع رطفاا ةاكز جرخم ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عببرلا انربخأ هنع دؤيلف

 نقيتسإ مل نإو رطفلا ةاكز هنع دؤي مل لاوش لبق تام هنأ لعف لعف نإف ©20لاوش لاله لبق هتوم

 4موب ةتوق نم توقو هتاوق هدنعو لاوش هياع لحد نم لكو ) قا 0-5 الا 0 رييحو ىرقلا ىداوب نيذلا هناماغ

 ضعب نع اهادأ مهضعب نع ىدؤي ام الإ هدنع ع نإو « هنعو مهنع اهادأ مهنعو هنع رطفلا ةاكز هب ىدؤي امو

 )١( هححصم هبتك . رظناف « حاسنلا نم افيرحت انه لعلو ؛ خسنلا ىف اذك خلا لعف نإف : هلوق .
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 حر ( قئانشلالا ( 6 طقأ نم اعاص وأ بيبز نم اعاص وأ رع نم اعاص وأ ريعش نم اعاص وأ ماعط نه اعاص

 قفملا لع الإ ايضصرفب ل زسو ةلغدشا لص هللا كرسر نأ ند ةلالد عفان ثيدح ىفو دكان هلكا اذهب و : لاعت هل

 ثيدح قو نسمادسال الإ 0 ءل رويطلاو اروهط نيالا ةاكزلا لعد هنإف لحو 1 لأ ككل ةععاود كلذو 0

 ثيدح"ىفو ( ىقناحشلالاف ) نوع نمو هسفن ىف ءرملا ىلع اهضرف سو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ ىلع ةلالد رفع>
١ 

 نأ نيبو « هل لامال دبعلاو دبءلاو رحل ىلع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهضرف ذإ رفعج ثيدحم ةنس 210ةلالد عفان

 مهو و رطف ١١ ةاكز ةتمأو هدبع ق ديسلا ىل اع نأ هف فالتخا 0 و هديس ىلع اهضرف اعإ لضصو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ند كلذو 3 هنعرطفلا ةاكز ءادأ 0 هل نورك ال ىح 1 ةنؤم هتم ةهكم 3 2 لحر 1 ىلعف ) قنا الاف 1 نوع نم

 ع

 0 زو ءارمفلاىنمزلا هتابمأو هئابآ رقفلاىنمزلا رابكلاو راغصلا هدلو نم هتقفن ىلع هانربج

 هيلعو ( قفا ةلالاؤ ) اهقيقر نمققب نمعرطفلا ةاكز ةيدأتاهمزلو هنعرظفلا ةاكز كر نأهمزلي مل مداخنم رثكأ اهل

 كا 0 5 مهتايح فرع اذإ جري ملوأ مهتعجر اجر بيغلاو ووصل ةقبقر ىف رطفلا ةاكز

 نوعي نميف ناك نإو هكلم ىف ءالؤه لك نأل هقيقر نم نهر نمو هقبقر نم لجأ ىلإ نوقتعللاو هدالوأ تابمأ

 مهنع ير نأ هيلعف . هققر هققر قيقدو ( قفا لالا ) ةاكزلاب:ربطيال هنأل هنع رطفلا ةاكز همزلي ل رفاك

 عوطتي نأ الإ رطفلا ةاكز منع مهلاومأ نم جر نأ هيلعف لاومأ مهل هتنالو ىف هدلو ناك نإف ( قفا: تلالاف )

 تناك هتأرما وأ هسفن نع رطفلا ةاكز جرخأف لجراا نومي نمت رح عوطت اذإف مهنع ىزجتف مهنع هلام نم ابجرخيف

 ناك مهلعام ضعبي اوعوطت نإف ةيناث مبنع رطفلا ة زجر نأ هيلع نكي لو مبنع أزجأ مأ وأ بأ وأ هل نبا وأ

 وأ دلو هل دلو اذإف رطفلا ةاكز هنع يري نأ هيلع بحي تلق نمو ( لاق ) رطفلا ةاكز نم مهنع قابلا متي نأ هيلع

 تبجو لاوش لاله ةليل سمشلا تباغف ناضمر ريش نم مو 7 راهن نم ءىشث ىف هلانع وأ هكنلم ىق دحأ نأك

 هلايع ىف مبنم دحاو راص وأ مهنيب دلو مث رطفلا ةليل نم سمشلا تباغ اذإو هتليل نم تام نإو هنع رطفلا ةاكز هيلع

 دبع ناك نإو لوحلا دعب هكلع لاملاك ه نع رطفلا ةاكز طوقس ىف ناكو هنع كلذ هماع ىف رطفلا ةاكز هيلع بحن مل

 عاب .نإو ) قناختلالا ) هنم كلع ام ردقب رطفلا ةاكز نم هنع ىز» نأ امهنم دحاو لك ىلعف لجر نانو هنيب

 ( عييرلا لاق ) عئابلا ىلع رطفلا ةاكرف هذفنأ مث عييبلا ذافنإ رت 0 لاوش لاله "لف رانخلا هل نأ ىلع اَذَع

 عئابلاو ىرتشملا راتخاف ىرتشملا دي ىف دبعلاو لاوش لاله لهأف رابخلاب ىرتشملاو عئابلا نأ ىلع هعاب ول كلذكو

 ىرشللانأ ىلع ادبع الجرلٍجر عاب ولو ( ىقف[-شنالا ) عئابلا ىلع رطفلا ةاكزو ءاؤس امبف هدر وأ عيبلا ةزاجإ

 نأ الإ 2 در راتخا نإو ىرتشملا ىلع رطفلا ةاكز تناك ذخألا وأ درلا راتخحم نأ لبق لاوش لاله لهأف رايدلاب

 هلع رطفاا ةاكز دف رككلع ند لإ رظنأ اعإ عئابلا وأ ىرتشملا دي ىف عب عملا دبعلا ناك ءاوسو لالملا لدق هرات

 كاسل لع طار و 0 ذل كالدكاو كلت ىلع دبعلا ىف رطفلا ةاكز تناك لجر دبع لحر بصغ ولو ( لاق )

 نعو اعم ةراجتلا:ةاكز مهنع ىدؤيو ةراجتلل ىرتشا ىذلا هقيقر نع رطقلا ةاكز ىدؤيو ( قفا ثلالاؤ ) هتقفن

 ملف ناضمر رهش ىف ادبع لجرا لحجر بهو نإو ( قنا ثلالاف ) مدخ نم كلميام عيمجو اهريغو ةمدخلل هقيقر

 هضيقي مل نإو هل بوهوملا ىلع رطفلا ةاكزف هايإ هضبقأ نإف رطفلا ةاكز انفقو لاوش لهأ ىح هل بوهوملا هضبقب

 رطفلا ةاكز هيف هيلع تناك هل اضوبقم هكمله ىف وهو سمشلا تباغ مث لبالا لبق هضبق ولو بهاولا ىلع ةاكّرلاف

 ل رظناف « ةنيب » نع ,ع خسانلا نم ةفرحم ابلعلو خسنلا ىف اذك ةنس : هلوق )١(
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 نبملا فصن لجرلا كلمو ( ىف ةلإ]إف ) تفصو اعب امهنيب قرفلا الإ زحت ملف ةراجإلا نه ةصح امل نوكيف ةدم

 جرا ديعااو تتاكملا ا ) لاق هيدي نم دَحوت ىح هيدي ىف ىه ىذلل اكل نوكك ةقلا ككلم هيشب قالطلاب

 لوحن و ديساا ةضيقب ىتح هدبع وأ هتتاكم هنمض نإو ةاكز هف هد.س ىلع الو هلع نو ال اده اذه هش الق ةمالاو

 هضبقي ىتح لاح هيلع هكلم مت سيلف « ةمألا الو دبعلا الو بتاكمال مزال نيدب سيل. هنأل هضبق مود نم لوحلا هيلع

 وأ « مغ وأ « ةضف وأ ءربت ةقدص هلصأىف ام كلملهام لك اذكهو ( قفا خلال( ) هيلع تاق هكلف رح ةمذ ىف ناكامو

 هتح رْخأ نوكت نآب ضرألا تجرخأ امف ةاكزلا امإ ءهنف ةأكز الف هريغ وأ رمت وأ ماعط نم كلمام امآف . كْبِإ و

 هسبح مث هتاكز تيدأف ضرألا تجرخأ امو ( قفا لالا ) هداصح موب قح هيف نوكيف تجرخأام كلي وهو

 هاك داق كلذ ىوسام أمآق ٠ هحرخ موي هل ضرألا هحرخح ن أي 0 اعإ هتاكز نأآل هيف هيلع ةاكز الف نينس هبحاد

 ا الل ظ | 2 2 هاك كلن .وهو ةراجلا هل تنوت نإ امان ةراجتل ”ىرتشي .نأ الإ لاحق

 مسقت نأ لبق لوح اهيلع لاحف مهمتانغ تعمجف باكرلاو ليخلاب ودعلا ىلع نوماسملا فجوأ اذإف ( قفا ةلالاف )

 مسقلا دعب اهب لبقتسإ « مسقت ىتح ةيشام الو بهذ الو اهنم ةضف ىف ةاكز الو « رذع هل نكي ل اذإ ىلاولا ءاسأ دقف

 29 نصار هورفأف ثارم الوبءارشب هوكلم ءىتثب نسل هنإف هبحاص نود.دحاول اكلم نوكتال ةمنغلا نآل الوح

 ضعب نود اهضعب ىف مسقلا ىف ريصي دق اهعيمج نم اسمح اهف نآلو هنكم نأ ىلإ همسق هعن نأ مامالل نإو يرشلاب
 ءىبثلا كلذ ناكو 0 ءىبث ىف ةئام مابس تعمجف تمسق ولو ( ىف[: لالا ) لاح هنيعب دحأل كولمت اهنم سيلف

 1 1ك هوكز لوحلا هيلع لاح تح ممل راص نأ دعب هومستقي ملف ةاكزلا هيف بحن امت ائيش وأ ةيشام

 همسق ولو كلذ 0 نأ هل نكي مل ماضر الب ىلاولا كلذ مسق ولو« ةمينغلا ل هأ نم مثريغ نودو ةمينغلا نم هريغ

 نإَف « هيلع مهربج ىلاولل سيلو . هوكلمم مل مهنآل ةاكز هيف مهلع نكي مل لو> هيلع لاحف لجر ىلإ هعفدو بيغ محو

 مهس ىلاولا لزع ولو (قف|[: لالا ) هولبق موي نم الوح هل اوفنأتساو افن اتسم اكلم هوكلم هب اوضرو هولبق

 نيقرفتم موقل هنأل « ةقدصلا هيف مملع بحب مل ةيشام ناك نإف « هنيعب ءىش ىلع مهمهس ممل جرخأ مل سلا لهأ

 ىتلاو ريانا كلذكو ءالوح هب فتاتسا ءىث مهنم دحأ ىلإ راص اذإو ءنوصحمال ةعاجا نيب ةمينغلاك وهف مهقرال

 لوح هلع لاكن لاما كيب هلحدأت اقرو وأ ابهذ ءىنلا ىلاولا .عمج اذإو ( قنا تل لان ) اذه ع عمج ىف ومها ردلاو

 ماعأب مهلك نوفرعي الو نوصح ال اك كهل نألا| مف ةاكز الف لو> اهلع لاحف 00| فااهاع و هشام تناكااوأ

 هلهأ نأل اذكه ناك هلهأل سما امم لزع ولو ( قفا: ةلالاو ) الوح هب لبقتديإ لجر ىلإ ائيش هنم عفد اذإو

 مهدبأ ىف هيلع لاحف هلهأ ىلإ هعفدف فانصألا نم فصل: ايش اه لزرع نإف سما سمح كلدك و نوصحتإل

 هق موماع اك الف »ع كلر لبق هومستقا نإو » هق ءاطلخ مهنأل دحاولا 4 ةودص هوقدص هومستف نأ لبق لوح

 8 رطفلا ةاكز باب

 ةاكز ضف ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأرمع نانععفان نع كلام انربخأ لاقىعفاشلا ان ربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 انريخأ « نيماسملا نه ت1 د لك ىلع ريعش نم اعاص وأ رع نم اعاص سإنلا نإ ناضمر نم رطفلا

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنأ نع دمحم نب رفع> نع دمحم نب مهارإ انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيبارإا

 كلانمان ربخأ لاق ىغفاشلا انربخأ لاق عيزلا انربخأ . نونو نمت ىثألاو رك نلاو دبعلاو رحلا ىلع رطفلا ةكز ضرف

 ,رطفاا ةاكز جرح انك: لوقب ىردخلا كيعرس انأ عع هنأ حرس ىبأ نب دعس نب هللا دمع نب صايع نع لس نب ديز نع



 تاجا

 « هلثم ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا ن نزع ةرره فأن ء سواط نع جسد ند نسحلا نع جيرج نبا نع نايفس انرمخأ

 0 ةباتك نم عضوم ريغ ىف ةقدصلا لجو رع هللا ىدح ( قنا تلالاث ) « عس ونت الو ابعسوب ورق » لاق هنأ الإ

 لءفيلف اي: نثكي نأ ىلع ردك

 كاذملا ىلع ةلفانلا ةقدص بأبي

 ركب ىفأ تنب ءامسأ همأ نع هنأ نع ةورع نب ماشه نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا ادربخأ لاق عيرلا انربخأ

 ى» معن لاق! ؟ اهلصأأ : مسو ه.اع ل ىلص هللا لوسر تت نشك رو دبع قف ها ىف قا زا تاك

 هللا دم دقو أ وح ةقداطا]/ نم دج ارخلا اهلا يلو ةلئانلا ند كل ل ل فدل الو ( قفاتلالات )

 3 الا « ماعطلا نومعطيو » لاقف اموق ىلاعت

 كلف الا ةاكز فالتخا بأبي

 افلس هريغغ وأ فوصوم ماعط ىف رانيد ةئام لجرلا لجرلا فاس اذإو لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انريخأ

 سلفأ ولو اهضبق مود اهو اين ك0 نكي ل وأ هنيد ىدؤي اهريغ لام هل ناك اهيكزيو فاسمال كلم ةئاملاف احيحص

 فل: امعو ةاكزلا نع قبب اب هعابتاو اهنم دجوام نحأ ةئاملا هلا ىدلل ناكو اهكذ | يعي هدب ىف ةعاق ةئاملاو لوحلا

 اهيلع عجرو ةئاملا ثكز اههتاط مث اهميدي ىف لوحلا اهيلع لاحو اهتشبقف رانيد ةئام ةأرما لجر قدصأ ول اذكهو اهنم

 لاحو اهبضيقت مل ول اذكهو الوح امل ايكلم ماه دعب نيسمح ىف كلا ضقتنا اعإو لكلل ةكلام تناكاهنأل نيسمخم

 اهكملم ىف تناك اهنأل « لاملا ةاكز تدأ هنم نيس#ا تضيق اذإ ةاكزلا ايف اهيلع تبجو اهقلط مث هديىف لود 1

 ير ءهنم اهاذخأ ىلع رداق وهو نيش نم هأربأو لوحلا دع نيس ضف راند ةئام لحر نع هلا 02

 اذإ نيسملا ةاكز الإ ابيلع نكي مل ابحكن مود نم لوحلا لبق ابةلط ولو :ىلاعت هللا هحر ( قفا: لالا ) ةئام اهنم

 الجر لجر ىرك أ ولو (قفا:ةلالاف ) نيسحلا ىف اهكللم ضقتنا قح لوحلا لم ملو 0 لوالالاخ

 رادلا ىرك أ موب نم لوحلا هيلع لاح اذإف « لجأ ىلإ هطرتشي نأ الإ لا> ءاركلاف نينس عبرأ رانيد ةئاع ازاد

 ناثلوح مت نإف « ةئاملاىكَري نأ كلذ ىلع ربجب الو هل رايتخالاو ارانيد نيرستءو ةدمح ىري نأ هيلعو لوخلا ىضحأ

 لوح لاح اذإ مث ةنس لوأ ىف ًاهادأ ىلا نب ريثولاو ةسحلا هكر ايم سمع نسل راند نين 2 0 نأ هيلعف

 اذإف « نيسخلاو نيرشعلاو ةسّلا نع هتاكز

 عيبرلا لاق ) اهريثكو اهايلق هتاكز نم جرخأام لك اهنم بستحم نينس عبرأل ةئام كري نأ هيلعف عبار لوح ىخم

 هرخآ ىلإ انبه نم هب ضراعأ مل ىنأ الإ هلك باتكلا تعمس ( عيرلا لاق ) ةئاملا ةاكز هيلع ( بوقعي وبأو

 ةاكز هيلع نكي لو مدهنت مون نم ءاركلا خسفتا رادلا تمدهنا مث ةئاما ضبقف ةئاع ىرك أولو ( قئان لالا )

 ملساميكَري نأ هيلعو ايف ءاركلا مس, ىتح ةئاملا ىَري نأ هيلع سيل تلق اذجلو مدحلا لبق ءاركلا نم هل ملس اهف الإ

 اعإو ( قفا لالا ) هريغ نم كلاملا هارك(أ ام كلذ ريغو ةضفلاو بهذلاب ضرألا ةراجإ اذكهو هنم ءاركلا نم

 وأ جوزلا تام وأ تتام نإف . لالا ىلع هتكلمت ءىش قادصلا نأل قادصلاو لزانملاو نيضرألا ةراجإ نيب .تقرف

 هرجاتسإاه ةعفنم ةمالسب الإ هلاكب ءىث اهنمءالعالت ا راجإلاو ؛هفصنب اهيا عجر ابةلط نإو ؛ نايكلاب املناك ءاهب لخد

 ند ه ىذمام اب ع تستحم قيئس تاع نيع سو 2 5 نأ هيلعف ثلاث



 مل "ءا

 0101201017 5 ةفالملا دخأ اذإ قدصملا لود ام نأ

 ةقدص مهلاومأ نم ْدَخ » ملسو هيلع هللا ىلص هيدنل ىلاعتو كرابت هللا لاق لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيب رلا انربخأ

 ةقدص ذخأ اذإ ىلاولا ىلع قف ( لاق ) مهند ةقدصاا دخأ دنع مهل ءاعدلا مهيلع ةالصاا و ( لاق ) ةيآلا « ربطت

 هل اعد امو («(تَقأ مف كل كرابو ارورط كل اهبلغ-و تيطعأ ف نإ كرا كوش نإ ل بحأو هل وعدي نأ ”ىرما

 .٠ هللا ءاش نإ هأزجأ هب

 موت ا ةقدصلا دعت ف كب

 اطفال رمأي هترضحم  تاقذصلا دحؤت سابعا نبا دم ىمع تارشخ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عييرلا انربخأ

 راظحلاو لاحرلا نيب معلا برست مث اليلق راظحلا نود لاجر فقي مث نامبسلا لهأ نوبتتكيف ارك رظحفو

 لاملا بحاصو سابعا ١ دمحم ىذي نقيب دعب و اهعار ريهشسلا ع اهدعب ىدلا كد ىفو ناتنثاو ةدحاو اعا رس محا رمت

 6 ع نم هل ل اه : 0 1 ١ام دعب هلع بجحوام 1 مث ددع ىلع اعهت#2 قح ةداعالاب ها 1 لاف نإف هعم

 اهتاذآ لوصأ ىفمنغلا مسوتو ءللجو زع داك ةقدصلا مسع مسوق مسيملا ىلإ ذأ اع بهدف ؟هرضحأام ريغ

 اذكهو( قفا 3 2 الا / ىراامردقي اهقرفي مش عمجما نم دحوبام ىدح ئح ةريظحلا كل ريصت مش اهذاخنأ ق ليالاو

 رمعل لاق هنأ هيبأ نع مسأ ني.ديز نع كلا» انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ قدصملا لعفي نأ بحأ

 : ملسأ لاقف « ؟ ةقدصلا معن نم مأ ةيزجلا معن نمأ » لاقف ءايمع ةقان ررظلا ىف نإ : هنع ىلاعت هللا ىذر باطخلا نبا

 ناك هنع ىلاعت هللا ىضر رمع نأ ىلع لدي اذهو ( قنا: غلالاف ) ةيزحلا مسيم اهيلع نإ : لاقو ةيزخلا معن نم لب

 لوقت ادهمو ةقدص مسوو « ةيزح مشو « نيس دا

 ةقدصلا ىف لضفلا باب

 لاق هرارق أ نع راس نب دعس نع نالجع نبا نع نايفس انريخأ لاق ى ءفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 هللا لشن هلو تيط 5 م ةقدع قدصت كمع نماه هدد ىسفن ئذلاو 59 2:لو وه لج هيلع هللا ىلص مساقلا بأ وود

 ةمّالانإ تح هولف دا امكهل اهيبريفنمح رلا دب ىف ابعضي اعاأك ناكالإ ت اع دال الا لإ دعح الواابط الإ

 » ا تاندصلا دحأنو هدابع نع ةيوتلا ل ابقي وه هللا انوع م أ رق مث 5 « مظعلا للا لثل اهنإو ةمايقلا مولا قاتل

 ا[ كوسر لأ لاق ةريره ىنأ نع جرعألا ن عا زلا ىنأ نع نايفس انريخأ لاق ىب ءةاشلا ان ريخأ لاق عسب رأ /| انريخأ

 اذإف اميبقارت ىلإ امهمدن م < ا نا ناتح مملع نياحر لثم 73-5 ةكتحسلاو قفنلا لكم ) سو هيلع هللا ىل

 تصلقت قفني نأ لخبلا دارأ اذإو هرثأ وفعتو هنانب حم قح ترم وأ عردلا هيلع تغبس قفني نأ قفنما دارأ

 لاق ىعئاشلا انريخأ لاق عيبرلا انريخأ ) سل الو اهعسوب ويف هتوقرت وأ هقنع دخت ىح اهعضوم ةقلح لك تمر

 اذإ 0 همأ نع هالق : كاقي 2 مطف اذإ رهل ا وأ شحاملا َ واولا ديدشلاو ماللا صف ءافأا تح  :وافلا )01(

 . ةححصد 1 ةعللا تمكىق انك ةيطمو اهنع هلزع

 ٠ سولفو سلفك « لوعف ىلع « ىدث » عمج ؛ ثلاثلا ديدشتو ىناثلا رسكو لوألا مغب « امهدث » هلوق (؟)
0 

 . هححصم هن



 5 65 دكت

 ناطلس هب هل ىذلا دلبلاب سيلو هيلع هل ناطلسال لجر نم ناك نإو ( قفا: لالا ) . املومتي نأ هعسبف اهردقب

 نسحلا ىلع ذخأي الف املوبق عدب وأ « ابلبق نإ ةيالولا لهأل اهلعجم نأ َءىلِإ بحأف هنم ناك ام نسح ىلع اركش

 نزام نب فرطم انريخأ دقو لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ . ىدنع هيلع مرح مل املومتف اهلبق نإو « ةأفاكم

 هل ادمح ةيده مجاعألا ضعب هيلإ ثعبف اف نسحأف ندع ىلو الجر نأ هعسا رك ذ'قرضخال هام ةقث خيش نع

 انريخأ لاق عيبرلا انريخأ .لاملا تيبىف لعج : هانعم الوق لاق هيسح اف زن زعلا دبع نب رمح ىلإ اف بتكف هناسحإ ىلع

 نأ اهنع هللا ىضر ةشئاغ نع همأ نع ةورع نب ماشه نع جحا ناوفص نب نانع نب دمحم انربحأ لات داخل

 ةنايخ نأ ملعأ هللاو ىنعي ( قفا ::ا/]او ) . « هتكلهأ الإ الام ةقدصلا طلاختال » لاق سو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيداهم ناك ةدوم وذ وأ محر وذ هل ىدهأ امو ( قفا ةلللاو ) ةقدصلا نم ةنايخلاب طولخلا لاملا فلتت ةقدصلا

 نأ سأب الو ءءوسلا ةلاقل دعبأو ىلإ تحأ هزيتلاف ء فوخلا نم ىعم ىلع .ءواطعإ نوكف ةيالولل ةئعنال هيلز 5

 . هل بهو وأ ىدهأ ام ىنعملا اذه ىلع ناك اذإ لومتيو لبقي

 , ةقدصلا عايتبا باب

 هشأر لع فاو انأو اشواط تعمس : لاق د52 له نم خيش ىنثدح لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 دعب الو ضبقت نأ لبق ايعب ل ام تيبلا اذه برو : سواط لاقف ضيقت نأ لبق ةقدصلا عب نع لاسي

 ا اع درتف اع ن هكون 1 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأل ( قفانتلالاف ) ضيقت نأ

 لجرل عمي نأ ريغل ائيش قدصملا اهند عاب نإو ( قفان لالا ) اهنع درب الو: الش درتق : نامرسلا كعا

 قدصملا عيب خسفأو ( لاق ) كلذ الإ هيزجمال ابلهأ ىلع ابمسقي وأ اهلثع ىنأي نأ هيلعف اذه هبشيام وأ ةاش فصن

 خسفأ الو مملع تمسق ىذلا ابلهأ دي نم اهرتشي نأ هنم تجرخ نل هرك أو هيلع تردق اذإ لاح لك ىلع اهيف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل مهنم كلذ تهرك امنِإو مهنم اهورتشا نإ عيبلا

 دوعي باكلاك هتقدص وأ هتبه ىف دئاعلا » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىورب هنأو هيرتشيال نأ عاب هآرف هلا

 ع

 ليدس ىف شرف ىلع ل الحر رمها

 عيبلا هيف خسفأف هيدي نم جرخ ىدذدلا ىلع تفصوام ءارش مرح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نبي لو « هْعيق ىف

 تالا كل دحا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمأف اتام مث هيوبأ ىلع ةقدصب راصنألا نم لجر قدصت دقو

 لهأ دي نم ىرتشا نمل هرك أ الو ( قفا ةلللاف ) كلما هب لحب امب هيدي نم جرخام كلع نأ تزجأ كلذبف

 لاق عيرلا انربخأ ٠ اعوطتم هب قدصتي ملو هتقدص ىف هنم دَحْوي مل امت اهنم ىرشا ام ناك اذإ اهنم مبقوقح نامبسلا

 و نب دمحمل بكرلا تاقدص ىلو اسواط نأ سواط نبا وأ ملسم نب ورمع نع ةقتثاا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ

 اذهنءاهذخأيف «؟مينيكاس:نيأ» مهلأسي مث هلبق هوطعأ اق هللا ؟اطعأ امت هللا عجب اوكز:لوقف موقلا أي ناكف

 فس

 اذإ 0 5 ل نم ل اح رلا ناو « ائيش اهنم ىلاولا لإ عقدي و 0 و هلمع ى ةقفنل ذخاي مل هنأو اذه لإ اهعفديو

 لاسيف نامهساا لهأل طاتخم نأ لإ بحأو 2 مهيلو نم مشل اذهو ( قفا خلال ) مه : هل لَه م هنع للاق

 امأف « ابعضاوم ابعضي نوكي ىتح ىلإ الو فلخم الو طاتحم نأ دحألسيلو مهيف لواغلا رثك دق هنأل مهتا نم فلحو

 ٠ كلذ هل سيلف اهعضاوم اهعشي نكي مل نم



 د ا

 مهلاومأ نم وطعي نأ سانال لحن ام باب

 هللاو ىنعي ( قفا ةل|لاؤ ) ةبآلا «نوقفنت هند ثيبخلا اومميت الو »ىلاعتو كرابت هللا لاق : هلل هحر ( قفل الان )
0 
 ُ معأ هللاو اع ثبح م اوطعلا الا ى عب 0 نر لا اوقفنت الف قح هيلع يل نمت ؟سفنأل هنوذخأت م ءآ

 نأ هل نم ىلع مارحو اهرشش نم ةقدصلا ىطعي 5 1 ءلع ها ( عانشالا 0

 نمو ءاهرشن ه اهتاكز ىطعب نأ بهذ هل ن نءهو ء.اهرش نم ربشعلا ى نأ ةلططا ندهو :« هريششن ٠ ريشعلا ىطعن

 تباغ نإ هيلع مارحو « هنم كلذ دحانا نأ ناطلسلا لعو ٠ اهلهأ ا ىلو اذإ اهرش نم ةاكزلا ىطعي نأ لإ هل

 انريخأ لاقىعفاشلا انربخأ : عيب رلا لاق : اذكه هلك هلام: لوقيو اهرشش نم هيطعي نأ هلوق لبقف ناطلسلا نع اهئايعأ

 اذإ » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىلحلا هللا دبع نب رير> نع ىعشلا نع دنه ىنأ نب دواد نع نايفس

 هوطعي نأال هوواي الونيعئاط هوفود نأ :لعأ هللاو ىتدي ( قنات ل الاف ) « اًضر نع الإ مكقرافي الق قدصملا ؟ اتأ

 . قدصملا رمانو مهرمان اذهبف مهيلع سيل ام مهلاوهأ نم

 ةي.الولا ببسي ىلاولل ةيدحلا باب

 :رع ىرهزلا نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انزبخأ
 ل

 قىدعاسلا دي“ 5 0 ريد زلا نب هور 5

 لعأو هءاع هللا ىلص ىنلا لمعتس أ لاق

 3 اذه لوقيف انلاعأ ضعب ىلع هثعنن لماعلا لاب ام) : لاق ريثما ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ماقف ىلإ ىدهأ اذهو

 مكل اذه » : لاق مدق املف ةقدص'اىلع ةيبتللا نبا ©20هل لاقي دزألا نم الجر

 ابن د دكا هدب ىسفن ىذلا وق ؟ ال مأ هل ىدهعأ رظنيف هدأ تيب وأ هنأ تنب ىف ف سلح اليف ؟ ىلإ ىدهأ اذهو

 هيدي عفر مث ( رعت ©"0ةاش وأ راو امل ةرقب وأ ءاغر هل اريعب ناك نإ هتبقر ىلع هلمحم ةمايقلا موي هب ءاج الإ اعيش

 انريخأ لاقىعفاشاا انربخأ لاق عيب رلا ان رخأ ( ؟ تعا لق مهللا « تغلب له » : مهللا لاق مث هيطبإ ةرفع انيأر ىتح

 هللا ىلص هللا لوسر اك عمس و ىيع رص :لاق ىدعاساا دقمح ىنأ نع ع هيأ نع ةورع نب ماشه نع ةنيبع نب نايفس

 مجرح ةيبتللا نبا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق لمتحف ( ىف(: لالا ) هلثم ىنعي « تباثنب ديز اولسو ملسوهيلع
 لهأل ةيالولا يبس تناك اذإ تاقدصلا لهأل ةيدحلا نأ لمتمو ناطلسلا ببسي الإ هل ةيدملا نكت مل اذإ ةيدحلا

 اذإو ( يتفا:غامأث ) تاقدصلا ىلاول ال تاقدصلا لدأل مهيلع سيل امت لاومألا ىلهأ هب عوطت ام نوكي اك تاقدصلا

 وأ قح هنم لاني ءىبثا وأ .©0الطاب وأ اقح_ هنم هب لاني ءىشل تناك ن إف « ةيده ىلاولل موقلا نه دحاو ىدهأ

 000 0 ![ا0و ٠ ءردأ لو نأ قطا هذحأ لع لعجتسي' نأ هلع انارح نآل اهدحان نأ ىلاولا لع ءارحف م لطاب

 هنع هن عفديل هنم ذخأ ناك نإ كلذكو مرحأ هلع لعملاو الطاب مح دكا نأ هلع ءارحو مهل قحلا ذ>أ لجو زع

 ,نأ الإ هيلع مار>ف الطاب هنع عندي نأ امأو ءهمزل اذإ قا عفد هيلع مارحذ همزل اقح ةيدحلاب هنع عفدي نأ امأ ك6

 الضفت تناكف هتيالو لهأ 0 نيهجولا نيد» ريغ ند هل ىدهأ نإو 6-0 ) لاح لكب هنع عفدب

 ةيلع هئفاك< نأ الإ هريغ ىدنع هعسال « تاقدصلا ىف تناك اهلبق نإو . ايلبقي الف ةلداعلا ىف نسحلا ركش وأ هيلع

 . هححصم ها ةيدللا نب هللا دبع مهم. ىبحح ب مضلاب - بتا وشو : سوماقلا ىف 01(

 . ةححصم هتك . ةغللا بتك ىف اذك ٠ تحاص - مضلاب  اراعي عنمو برض باب نم «رعبت ةاشلا ترعي (9)

 . هححص» هبتك . رظناو . خسنلا ىف اذك خلا هنم لاني ىشل وأ : هلوق 09



 كل نا/ 0

 اهذخأ ىلع ابلهأ ربج قدصملا نأ مع 0 اذه لاقف رد تاذ تاقدصلا ىف مملع ري لو اهم اوعوطتي مل ابلهأ نأ رمع

 ايلهأ ند بيطب دخحؤت أ م رأ مو « قدصملا تفاعي نأ اهميش ناكو ىلاعت هللا ءاش نإ مهماع اهدرل

 ماركو كايإ » اقدصم نميلا ىلإ هنعب نيح ذاع لاق سو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انغلب دقو ( قفا: ةلالاف )

 نامضنم هلعجم نأو هدر ىلاواا ىلع قف دَخأ نإو ةقدصلا ىف لاملا رايخ دْحْوِرالْنُأ ىلع ةلالد اذه لك ىفو «مهلاومأ

 در. نأب اوضرب نأ الإ ممدلعام هلهأ نه. ذخأو قدصللا هنمض تاف نإو هلهأىلع هدر .ىتح هذخأب 'ىدهت هنأل قدحلا

 ان ريخأ « ناميهسلا لهأ نكد 1 نأ كلذ قوف وه امث وه دحام دفنيو قدصملا اهدريفف نيتم.قلا نيبام لضف مولع

 ىتريخأ : لاق هنأ نابح ©20نب ىحي نب دمحم نع ديعس نبا ىحبب نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا

 دوقيالفكلام ةقدص "ىلإ 01 : لاملا برل لوقيف اقدصم مهمتأي ناك ىراضنألا ةماسمنب دمحم نأ عجشأنم نالجر

 لاملا بر هيلإ اهداق وأ دعت اهيف سيلو قدصملا اهذخأ ءاوسو ( ىف(: للا ) اهذبق الإ هقح نم ءافو اهيف ةاش هيلإ

 لع لس ل هل اطلاق < لع اع سك جرخأف تلاع[ جرخأ : لاملا برل قدصملا لاق نإو ةيفاو هو

 8 هيلع ئ 2 ةالغعأ ام أ هيلع ىح الإ 0 ةعدسلا الو » هيلع اماهنك 3 الإو هيه 0

 ةقدصلا لولغ بأب

 اهسبيح سرحت دك أ مث امارح اسبح ناكو تاقدصلا لجو زع هللا ضرف لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 ىلاعتو كرابت لاقو ةيألا « مر شوهلب محل اريخ وه هلضف نم هللا ماتا اع نولخس نيذلا نياسح الو» العو زع لامف

 نم ضرفام ملعأ هللاو هللا لبسو ( قناة غلاف ) « نوزنكت كل ام » هلوق ىلإ « ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو»

 نيعأ نب كلملا دبعو دشار ىبأ نب عماج انريخأ لاق ةنيبعنب نايفس ان ربخأ لاقىعفاشلا انربخألاق عيبرلا انربحأةقدصلا

 ىدؤي ال لجر نم ام » لوقي سو هلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لوقي دوعسم نب هللا دبع نع ربخم لئاو ابأ اغمس

 اولحام نوقوطيس» انيلع أرق مث (هقنعف هقوطي قح هعبتي وهو هنم ر هي عرق عاجش ةمايقلا موي هل لعج الإ هلام ةاكزا

 رمح نب هللا دبع تعمم لاق رانيد وب هللا دبع نع كلام انزيخأ لاق ىعفاشلا .انريخأ لاق عيرلا انريخأ « ةمايقلا موي هب

 ءاش نإ رمع نبا لاق سس اذهو ( قنات لالا 0 ةاكزلا هنم ىدؤت ال ىذلا لاملا وه لاقف زكا نع ناس وهو

 اًهزارخإ كلدكو مهيلع مرحم ريغ كلذف اهسبحو محلاومأ نفد ىلعا اهأني قدك عنم ىلع اوبذع امإ 56 !اعت هللا

 انريخأ ءالوح سحم ىقح سال اهنأل نسوة م نه برض نب ةدلاو

 هل ناك نم » : لوقي نآك هنأ ةريره ىلأ نع «" 005 هللا دبع نع كلام ان ربخأ لاق ىعقاشلا انريخأ لاق عيرلا

 لاق عيب رلا انريخأ )ع كرم 3 8 لوقي هنكمب ىد هيلطي ناتسز هل عرقأ اعاجش ةمايقلا موي هأ لف هتاكز دؤي مل لام

 ملسو هلع هلل ىلد هللا لوسر اليعسسا < لاق هنأ نع سواط نب | نع ةئيبع ّ نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ

 ةرقب وأ ءاغر هل كتير لع لا ريعب ةمايقلا موي ىتأت ال ديلولا ايأ ا هللا قتا»لامف ةقدص ىلع تماصلا نبا ةدابع

 ىذلاو ىِإ » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقتف ؟ اذكل اذ نإو هللا لوسراي لاقف « جاؤت 090 ءاش وأ نا

 : ادنأ نينثا ىلع لدعأ ال قحلاب كثعب ىذلاو : لامف « ىلاعت هللا محر نم الإ هدب ىسفن

 . ةححعمم هك ةصالخلا ق نك ةدحوملا ديدشلو هلوأ تف - : لابح )01(

 راد نت هللا ديع نين نايبلا حلاص ىبأ ةدايز دنسملا ةخسن ىف ()

 دعصض6 هل .  عفت بان < م 9 6 كل جعابض 5 ا م |

 م



0 00 

 "' اهضبق املو « اف هل ةاكز الو اهصرحم ال هنأ انماع تباط نيح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لخنلاو كاع رابلا

 ظ لبق ؟ اذه هبشيام لاق نإف مدقتملا رمألا ىلع ابيبز وأ ارم ريصت نأ اهنم ةقدصاا هيف بحنام رخآ نأ انماع ابيبزو ارم

 ٠ اذكه سيلو «قلحلاو ةرجلا دعبتيبلا ةرايز هيرخآ رخآو«قلحلاو تارخلا ىمر هيرخآ لوأف ءنارخآو لوأ هل جحلا

 ( قفا ةلالاو ) ٍلسو هرع هللا ىلص هللا لوسر نس اك لكو دحاو رخآو لوأ املل ابلك ةالصاا الو موصلا الو ةرمع

 لك معي ىح اوضارتي مل وأ مهنم دحاو لك قح ملعي تح هيلع اوعرتقي مل مث ةرمح الو ةرفص هيف رت لو اومستقا ولو

 ” هيف ةقدصلا بوجو دعب الإ متي مل مسقلا نأل دحاولا ةقدص هيف تناك ةرمح وأ ةرفص هيف ىر ىتح هقح مهنم دحاو

 ١ ةنيب هيف موقت نأ الإ ةرمح وأ ةرفص هيف ىرب نأ لبق اومستقا مهنأ ىف لاملا بابرأ لوق لوقلاو ( قفا لالا ١
 ةرمحهيف ىرت نأ لبق هانمستقا امهدحأل اقف نانثا همستقاف قسوأ ةسمخ طئاحلا ناك نإف ( ىف[. ةلإلإف ) كلذ ريغ
 ' ةقدصاا هبف تلحام دعب هامستقا امهنأ رقأ ىذلا بيصن نم ةقدصلا تذخأ « هيف تيؤرام دعب : رخآلا لاقو ةرفص وأ

 011 نأ لف لحتلاو َصَرألا نود ةرمثلا امستقاولو ( قفا لالا ) رقي مىذلا بيصن نم ذخؤت لو همزلبام ردقب

 0 امك ةاكزلا هف تناك هحالص ودسامدعب هامستقا ولو ) لاق لوألا كلملا ىلع هف اوناكو ادساف مسقلا ناك امحالص

 تنذخأ ثاريملاب نكي ملو هطئاح رمثأ وأ رمأف اطئاح لجرلا ثرو اذإو ( ىف( ةلالك ) اعم نيلاحلا ىف دحاولا ىلع

 اهنأل اهتقدص تذخأ ؛لوحلا هيلعلاحفدع وأ ملعب ملف اقرو وأ ابهذ وأ ةيشام ثرو ول كلذكو طئاحلا رم نم ةقدصلا

 دتراف ةاكزلا هيف بحن لام لجرا ناك اذإو ( ىف. :لا/(:) هماع الب كلمام كلذكو « لوح اهلع لاح دقو هكلم ىف

 نالوق اهئفف هكلم موي نم هلام ىلع لوحلا لاحف لتقي وأ باتتسيل سبح وأ هتع وأ نجح وأ برهو مالسإلا نع

 ىلإ عجري وأ ةاكزلا هيفف ممل ناك امو نيماسمال نوكيف هتدر ىلع توع نأ ودعبال هلام نأل ةاكزلا اهف نأ امهدحأ

 ش ملسأ نإف « رظني ىتح ةاكز اهنم دخؤيال نأ ىناثلا لوقلاو « هيلع بجو ائيش هنع ةدرلا طةسن الف هل نوكف مالسإلا

 000 اللا أ نكي ل هتدر لع لكت انإو, « الع رج وي مل نإو ضرفلا هنعاطقس نكي ل هنأل ةتاكر 'تذخأو هلام كلع
 انامز هتدر ىف ماقأ ولو « هكزي مث الوح هب لبقتسيو ةدئافلاك ورف ءىبش هنم ناسنإل راص اذإف مونغم كرتشم لام هنأل

 " باحلا الو ةيزجلاب لاملا عونمملا ىمذلاك سيلو « هلام ةقدص هنم تذخأ مالسإلا ىلإ عجر نإ « تفصو اك ناك

 ىف هيلع يح انأو هانلتق عنتما نإف مالسإلاب هرمأن انأ ىرت الأ ءطق ةاكز هلام ىف بحت ل ىذلا ىمدلا ريغ كرمشملا الو

 ا نانا قوقج نه اهريغ الو اهلع رِجّؤِي الو: لبق « ةاكزلا لعرجؤيال وهف : لاق نإف « همزلن نأ مانلا قوقح

 80 دلل ىدلا دج وب نأ لع نجا وبال كلذتك و ء دتاز نأ لبق اهم ىدأ ابق هلمع رجأ طيح وهمزلت

 يعل اف سانلا, لع ىدشتلا كل كأي
 ب وون يوع مساقلا نع نابح نب ىح نب دمحم نع ديعس نب ى نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاف عيبرلا انريخأ

 ةقدصلا نم منغب هنع ىلاعتهللا ىضر باطخلا نب رمع ىلع رم »تلاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةشئاع نع دمحم نب
 نبا

 اهلهأ هذه ىطعأام»:رمع لاقف ةقدصلا نم ةاش:اولاقف «؟ةاشلا هذهام»:رمعلاقف «عرض تاذ الفاح ةاش اهبف ىأرف

 مثوت ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا ) «ماعطلا نع اوبكن نيماسملا تارزح ©12وذخأتال سانلا اونتفتال نوعئاط مثو
 2'ظضشطششبو

 )١( ىأ « ىسفن ةرزد> اذه : لاقي » هرايخ لاما ةرزحو « تادحسو رز ع 5 تارزح : هلوق 1

 يف اك املهأل اهوكرتاو اه رو ردلا تاذو ةلوك آلا نع اولدعا ىأ 0 ماعطلا نع نك 0 هلوقو ىدنعام ريح 1

 .٠ ةححصم هك ةعللا تك



 ىلا لاحلا ثتسلو كالت املا# ذخؤت نأ الو اهلهأل قح ىهو ةاكزلا عنميف عطقي نأ زوجي الف اهبف تبحو ةاكزلا

 اذه ىف نوكي الو اهعطق طرشدقو هلت ىف ةرمن عئابلا ىلع ىرتشهل تيثي الو ٍدَسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر اهبف اهذخأ

 امهضبقأ دق هنألرمثعلاب عئابلا ىلع اعجرب مل نايرتشملا ىضرو هلخن ىف دن تح اهكرتي عئابااىضر ولو هخسف الإ عبيبلا

 ةلآسملا تناكولو ( قفا ةلالا ) رعثعلا نم بجو امب ايكزي نأ اممماعو « هيف رشثع الو ةرمثلا نه امهءابام عينج

 ىلع اريب أ (اهثدحأ) نالوق اهمذ ناك نايرتشملا هضرب مو كرت د اهحالص ادن ى>نايرتشملا 9 املاح

 لوقلاىف اريح رخآلا هضري ملو عئاباو اهرارقإ ني ك0 0 الز رض

 فص: ىرشا لي ىحكر ىذلا تيصن رهو صرب ١ ىذلا تيصن خسف رخآلا لوقا ىفو اهرار فا ! ىلع لوألا

 نكي مل ةرم هدر كرت اذإ عب عسسلل خسف الواب اك ايعطق هل نكي مل دادجلا لبق ابعطق دارأ مث اهرار 0 ىدر اذإو ةرمثلا

 5 ىف طك طئاح لحرل ناك نإف ( قفاشن *لالاث ) اهحالص ودع نأ اق اهاسم ةرمثلا عاب اذإ اذه 1 3 اهدعب هدر هل

 حخوسفم ع علاو ريشعلا هفق هحالص ودبي ام دعب نا تال رخآو نماعا تداخل هن الحر عابق قشوأ ةسمخ

 اعطقف اهاعطقن نأ ىلع ةرمثلا حالص ودس اننا لل مى عيبا اذه ناك نإو ةراشعأ ةفشا امهم 0 نم عيب نأ الإ

 هلق ةلأسملاف تفصو مكهف عسيبل او ةقدصلا هيفق قسوأ ةسمح قس امف ناك نإف ؛ هحالص ودس قح ائيش اكرتو ائيش اهنم

 امل اهكرتي عئابلا عوطتب نأ الإ ايعطقي ناب ذخؤيو سفر ال 1 عييلاف قسوأ ةسمح ةرمثلا نم قب مف نك نإف

 اذهىف عيبلا خسفيالو امهناعأ عم امملوق لوقلاف ءقسوأ ةس# اهيفنكي مل :الاقف امحالص ودام دعب ةرمثلا اعطق نإو

 امضعب وأ ةقدصلا هب هسفن نع حرط امفلاملا بر لوق لبق ةنيب مقت مل نإو ةنيبلاب ذخأأ ءىث ىلع ةنس تماق لاك؛ كاكا

 تبثي اب رقأو اهضعب وأ ةقدصلا هنع حرطي رماب ةنيب تماق اذإو ( ىف[ ةلالاف ) لاقام فالحب ةنيب هيلع معت مل اذإ

 تابق اهبذك أ اذإف هسفن نع هب عفدي امف ىعدا اك تناك اذإ هتنب لبقأ امنإ ىنأل هلوقب تذخأ اهديزي وأ ةقدصلا هيلع

 5 © عطق عنم مل طئاحلا لجرلل ناك اذإو ( قفا لالاو ) هتني نم هيلع تدثأ ناكو هسفن ىلع ةدايزلا ىف هلوق

 هف 0 دعب صرخم لبق هعطق نإف صرخم ىتح هعطق عنم ةرخا هيف تيؤر اذإف ةرا هيف ىرت نأ ىلإ علطت نيح

 ةنيبلاب هنم كلذ ذْخْويف هرصملهأ ةنييبهلوق ريغرعي نأ الإ « هنيع عم هلكهيلع ىتأ نإو هن. عطق امف هلوق لوقلاف 0

 هئمدخ وي الو هريفع اهم قرشا قف ةلطئاخ ري ىوس طشاو 2 دما هل يراك كدا اذإو ( قنا: ةلالاف )

 ٠ هر طسو لث٠ رمتب ذأ هكلبتسا مث هلع صرخ نإ اذبف ( كاان لالا ) هنع

 لاملا موقلا ثاريم باب

 قسوأ ةسمخ هلك هر ىف تناكو اومستقي لف طئاحلا موقلا ثرو اذإو لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 ناكف حصي اممق ارمثم طئاحلا اومستقا نإف ( قفا ةلالاف ) دحاولا ةقدص نوقدصي ءاطلخ مهنأل ةقدصلا مهملعف

 هبيصن ىف ناك نم ىلعو قسوأ ةسم هبيصن ىف نكي ل نم ىلع ةقكض الف ةرمخ وأ ةرفص ةرمثلا ىف ىري نأ لبق مسسقلا

 تناك اذإ دحاولا ةقدض هلك ةرح وأ ةرفص هيف ىراام دعب اومستقا نإف (:قناتغلللاف 1 ةقدص قسوأ ةسم

 طئاخلا صرخ « طئاجلا ىف ةرفصااو ةرخلا ىري نأ ةقدصلا لحملوأ نأل ةقدصلا هنم تذخأ قسوأ ةسمخ هعيجفف

 ةشاملا نود ارخآو الوأ ناصرخم نبذللا بنعااو لخنلا ةقدص تلعج فيك : لئاق لاق نإف ( ىف :.:لا]ف ) صرخ ل

 تصرخ امل :ىلاعت هللا ءاش نإ هلق ؟قدصملا نود لوحلا هرخآو كدنع ةقدصاا هفبحنام لوأ امنإو بهذلاو قرولاو



 كك هعّ كلا

 اذكهو ( قفا: لالا ) هلوح لبق :متدق عببلا نأل ةاكز هيف نكي مل لولا ىضع نأ لبق عيبلا ذافنإ راتخا ولو

 قرفب هيلع الو©١) ف فالتخا ال ةيشامو اردو ريناند نم هدعبو هيف ةقدصلا لحن نأ لبق هعاب لاملا ند فنص لك

 ليإبالبإ وأ مغب انَع وأ رقس ارم وأ منغب ًارقب وأ ريناندب مارد وأ مهاردب رين اند عاب اذإو ( قفانتلالاف ) ان

 ىلع الو هدي ىف لوحلا هع لحم مل هنأل هيف عئابلا ىلع ةاكز الف هلوح لبق عاب اذه ىأف ءاوس كلذ لكف منغ وأ

 بهذلا وأ لبإلا نم لاملا نيع تلاز اذإ ءاوسو ( قفا لال ) هك-ام موي نم لوح هيلع لوحب ىتح ىرتشملا

 ءاكزلا نآل« ءاوسنلخنلا نودءارم وأ رق انف الخ الحر لجر عاب اذإفءكلذيف فالتخاال اهريغب وأ بهذ وأ لبإب

 حصي ءارش ةدرفنم اهارتشا نأب وأ لخنلاب . اهارتشا نآن ةرمثلا ىرتشملا كلم اذإف لخنلا نودرمتلا ىف ىه امتإ

 دب اكلم هل حص كلما هو>و نم هحو ىأ وأ اهم هل ىدوأ وأ هيلع اهم قدصت وأ اهم هل رقأ وأ اهضيقو هل تصحو وأ

 ىلع ةاكزلاف « غلبي قحكرتي نأ ىلع ابعب هيفلحب ىذلا تقولاكلذو ةرذص'ا وأة را اهيف ىرت نألقابكلمهل حصاذإف

 نإف ( قفا ةلالاؤ ) ارمت كلذ دْحٌوي مثصرخبف ةرفص وأ ةرمح ايف ىرت نأ اهتاكز تقو لوأ نآل رخآلا اهكلام

 تلا ءاكزلا كلي ل رو ©00وألا اهكلام#لام نم رمتلا ىف هاك لاف ةرفص اوأ رمت: اهف' تؤ راما دعب اهكتلم

 هب كلم هجو ىأ ىف اذه ىف ؟هلا فاتخم الو ( قفا: ةلالاف ) صرخ مل وأ ايكتلع لي دزيقلا تصرخ رخال

 ىف رشعلا نوكيف اهحالص ودسام دعب ةرمثلا ىرتشا أ وهو دحاو هحو ىتالإ اهريغ ىفالو ةاكزاا ىف لاح ةرمثلا

 ةردكللو احوسفم هل: نس ل رحآلاو هل اهثدحأ نيدع هعاب ول 0 ام” اح وسفم ةرمثلا ق عيبلا وكل لوزال ة 8 رتل

 ةعستو العب 0-12 نيعب سل تاك ةرمثلا را ةعسلا ةعمش نأ هرجع كارت لع هعاب اذإ هريغ حصيال 1

 عيبلا حصيف هريغ عئابلل نكي مل اذإ قسوأ ةسمحخ نودام ع عيمجج هعيبيو برغب قست تناك نإ اهرمثع فضنو اهراشعأ

 عئابلا ىلع ىرتشملا هيف عجرب م اهنم رق اةحاق ةفدشلا هيف م. دازو ةقدصلا هف تسيل امن ا قدصملا ىدعت ولو

 نع« هرم عابف قسوأ ةسمح هيف طئاح دحاول ناك ولو ( ىف|: هلال ) ©7ىرتشملا ىلع تلخد ةماظم تناكو

 طرشن لو هحالصودبب نألبق هعاب ولو. هسفن عئابلا لام فتفصو م ةاكزلا هفف احالص ودب امدعب نينثا وأ دحاو

 ذحأ اهلك ةرمثلا ىرتشملا كلبتسا ناو ( ىتفا* لاو ) دساف هيف عيبلاو ةقدصلا هيفف نينثا وأ دحاو نم عطقي نأ

 « طئاخلا بر ىلع قبام درو ءريثعلا اهنمث نم ىرتشا امب اهتمبق ىرتشملا نم ذخأ سلفأ نإو ةقدصلاب طئاخلا بر

 0001 ام نمث ناكف ءامرغ ىرتشال ناك نإو « ابك اله ببس ناك هنأل اهرششعب ذخأ عئابلا سلفي ل نإو

 سذثعلا 200 رشعلا م 5رمشع لرد ةقدصلا دخون 0 نورذع هلك رشثع نكاو هلثم دحوب الو ة هريشع ر علا

 ةقابلا ةرمثعلا ىف نامسلا لهأ ماقه موق. اميرغ نوكي نأ ةقددلا ىلول ناكو ءامرغاا نود هل وهو هكلبتسا ىذلا

 ودع ل لد نيلحر ند قسوأ 7-0-3 ىو هترمث ظئاشلا بر عاب نإف ( قنانثلالاغ 1 طئاخلا بر ىلع

 نإو ايف ةاكزل الف ء ابحالص ودب, نأ لبق اهاعطق نإف « ازئاخ عيبلا ناك اهاعظقي نأ ىلع ايحالص
 ع - -_ ١ - 0 . 3 . -. ١

 نأل امهنيب علا انخسف اهطعقب طئاجلا بر اممدخأ نإف :٠ ةاكزلا اهيفف « اهحالص ودب, ىتح اهاكرت

 اعاالو )1(

 . ةححصم 0 ررخو ء لمرات م خسانلا نم ةديزم (« ول » لعلو خسنلا ى ةاذك « كلع لولو : هلوق 0

 ثتارسم باب وهو ؛ خسنلا هيلع تقفتا يذلا هلحم نع هتحس ىف قيملبلا جارسلا 4.لق تايلازرخآ كا انه نم 29

 , ةححص م هتك

 : هلو 6 . ةدحعصم 1 رظناو 03 خسنلا ى 0 اذك علا لع

 دج قلل ان عينصو ؛ ىنآلا يلاملا
 َن



 ولا ها 0-6

 هبحاص ىدب. ىف لاو>أ هيلع لو لاملا باب
 دؤي مل هدب ىف هو لاو>أ اهيلع لاحف لبإلا نه سمح لح تناك ادق كاف نةفاشإا ا رح أ لاك عيبرلا انريخأ

 بحت سمح هل قبب مف ةنسلا ىف ةاش اهنم تجر نإو اهنايعأ ىف ةاكزلا نأل دحاو ماع ةاكَر ايف هرعف اهتاكز

/ 

 كلذكو ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلال|ف ) اهنع اهريغ نم ةاكزلا جرخم امبإ هنأل ماع لك ىف ةاش هدنع تماقأ ماع

 لكىف اهتاكز ءادأ الاوحأ هدنع تءاقأ ليإلا نم سمح لكىف هيلع نأ رخآ لوق هيفو ( عيبرلا لاق ) ةاكزلا نهنف

 نآل دحإو ماعل نك جرخأ مثرداتئام وأ ازانيد نورتقع وأ رقبلا نم نوثالث وأ ةاش نرد رادل تا

 اهيلع لاحق يس هلإ كناك ناد ) قثأ 3 -«لس| ااا / تضع نا اهلهال هذ ف ةن ومضصم 0 ْنَم ةح راد 0

 ا وأ ناتاشب بهذ اذ دإ اهنم | ربعي نأل نأ و 4 ” الغل 0 زاىدأ 0 نيتاش ى ىوسلا اهيذم ريعبو لاوحأ ةثالاث

 نورشعو دحاو نأ دا نوعرأو نانثا هدنع تناك وار ) قنات ا اال( ( اك اهمف ليالا نم 0 هدنع ككل

 هنم تذخأو ةاش ابهف نوعبرأ قبيو نابهذي نيتاش نال ايش دات منغلا نم تذخأ لاوحأ ةثالث هلع تلاحف ارانيد

 نوعبرأ هل تناكول اذكهو ةاكز هيفام هدب ىف قبيو بهذت ةاكزاا نأل ةدايزلا ةصحو افصنو ارانيد ريناندلا ةاكز

 ءلع تلاحف ةثلاثلا ةنساا ىف ةاش تداز مث نوعب رأو ىدحإ ىهو ةناث ةنس اهياع تلاحف ةاش تداز مث ةلس لو ءاش

 ةاش .نيعبرأ اف كلي اهبرو الإ لح مل ةنسلا نأل هاش ثالث. اهنف تناك ةاش نوعيرأو ناتنثا ضو

 اهبلع لاحف ةاش نوءبرأ هل تناك ولو ( ىقفإئلا]ث ) ةاكزلا هيف هلك بابلا اذه اذه ىلعف ( كا ةلالاغ )

 5 ردا هلن 7 اذإه ريحت نأ ىل نيب الو نينسلا نه اهيلع, ىضم ال اماكك ىدو نادل بحأف دزت ملو لاوحأ

 لاح ليالا نك نس دع تناك اذإ لبإلا فو ( عب عيرلا لاق ) هايش ثالث ىدّوي نأ لاوحأ ةثالت اهيلع تلاحف ةاش

 ىلا منغال ةفلاخم ىهو اهريغ نم جرخم امإ اهنبع ند تسيل ةاكزلا نأل ةاش لوح لك ىف هيلع تناك لاوحأ اهيلع

 ءاكل اهنع ىف

 هاكزلا هيف ئىذلا لاملا قف عيببلا تاب

 ىرتشملا دي فتماقأف ادساف اعبب ريئاند ةسمخم مهرد ىتئام الجر لجر عاب ولو لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 نه جرخم مل اهنأل هيلع ةدودرم ىهو عئابلا لام نه ةاكزلا اهيفف عئابلا اهكلم موي نم لوحلا اهيلع لاح مث اربش

 كلاملا كللملصأ ىلع يكَر اهريغ وأ ةيشام نم ادساف اعبب عيبف ةاكزلا هيف تبجو لام لك اذكهو دسافلا عيبلاب هكسمله

 لاحفاهضبقي مل وأ ىرتنملا اهضبقو اثالث رايخلاب هنأ ىلع احيحص اعبب ابعاب عئابلا ناكولو هكللهنم جرح مل هنآل لوألا
 1 0 1 كللمنم اهجورخمتي ملهنآل ةاكزلا اهيف تبجو عئئابلا اهكلم موينم لوحابيلع ا 2 1 و 5 ب

 0ك ( قنا ةلللإو ) اعم ىرتشملاو عئابلل رايخلا ناك ول كلذكو ةاكزلاب اميلع لخد ىذلا صقنلا اعد

 نأل ةاكزإ | عئابلا ىلع نأ اهدحأ 6 نالوق اهم ف لوخلا هع ءاع ل امدعب عيبل ا ذافنإ ر راتحاف عئابلا نود ىر علا رايخلا

 لوحلا نآل ىرتشملا لع ةاكزلا نأ تاثلا لوقاو ( لاق ) لاحب مقل هايجورد مل م دعب الإ مني ل عيبلا

 اهّؤطو عشا ناك هيدا تناكول كلذكو ) عيبرلا لاق ) عئابلا نود ءاش نإ درلا راح هل امعإو هل كمه ىهولاح

 اهارتشا موي نم لوحلا اهلع لاح اذإ هلع ةاكزلا تناك ىرتشملل كلاا رثك 1 ناك'انلف عئابلا نود رابخلا مانأ ىف

 لجرلا عاب ولو ( ىفا: لالا ) حيحص عيبب هكلله نم تجرخ دق اهنأل عئابلا نع ةاك زاا.تطقسو تضشو

 ماع دعب كلذو موي دعب عببلا ذافنإ راتخاف « اموي رابخلاب هيف عئابلا نأىلع مويب هلوحلبق ةاكزلا هيفتبجو لاه نم افنص

 هل .ءاكارلا ضن همر ىرتشللل ناك و ككل نمجرخ نأ لبقلوحلاهيلعلاح ىتحمتي مل عيبلا آل «ةاكزلالاملا ىف تناك هلوح



 (١ هد 9 ع

 مث ةنس ةطقللا لجرلا فرع اذإو ( قفا تلالاف ) كلذكف اعيش هنم ضد الك مل ا اكو هلثف اق اناك

 نذل 0 ةأارأأ 0 اده نسيلاَو 0 اهدحو ىذا ىلع 1 الق اهء>اص ءاج 3 0 ايكزي 4 مومو كا اب لع لاح ا طم

 ىف لوقلاو ( قفا: لالا ) اهبحاصل اهنمض اهنم ةاكز اهنع ىدأ نإو اهبحاص ءاج ىتح طق اكلا امل نكي مل اذه
 ع

 امماقم ىفةاكزلا طقست نأ تفصو ام هريغ ىدب ىف امماق» ىف ةاكزلا هيلع نأ وأ اهفرتعا ىذلا اهبحاص ىلع ةاكزال نأ

 لكو 0414 اهنأل 'ةاكزلا اهف "هيلع نوكيا وأ, ططتلملا نم 2١02 اضرر الب اهلك أ هل يأ هن هنا دعب طمتللا ئدب ىف

 نإو . كلدكف اعيش هنم ضق الكف ءىضم امل ةاكز هلثم ىف ناكاذإ هاكز ةاكز هنق هيلع تلق ىذلا نيدلا نم ضبق ام
 تت ع

 هتاكز ىدأ , ةعد ةاكزلا هيف تبحنام ضيق اذإف 2« ةيسح الإو 3 هللإ هفاضأ 6 كام هل نكشف هلثم ق ةاكز الام هتم ضف

 نيئسلا ند هاع ىذم الإ

 الها ىلإ اهعفديب نأ ليق كاف ةناكز عقدي  ىذلا باب ِ ا ل ا

 هنعز< ملا اه أىلإ اهعفدي نألبق تكابف ل نأ لبق هلام ةكز لجر جرخأ اذإو ىلاعت هللا هحر ( ىف( الغ )

 هعرز اذه ىف ءاوسو . هلك اذه ىف لاملا نم هنم كلهام هيلع بس ملو هلام نم هيدي ىفام ىَر هلام ةاكز تلح نإو

 طرفي مل ناك نإف« اهلهأ ىلإ ابعفدي نأ لبق تكابف تلحام دعب ابجرخأ نإو ( ىفا:غل//لإث ) هل تناك نإ « ةرمثو

 نأل ةقدصلا نم هنع زحن ملو كلهام هيلع يسحم مل رخأتف ىلاولا اوأ اهلهأ ىلإ اهعفد املوح دعب هنكع نأ طيرفتلاو

 قس مف ناك نإف هلام ند قبام كل يا ( قفا ا ا 0 هيلع ةيح وتس نمىلإإ هعفدب الإ هئم اربيل ءىش همزأ نم

 كلا جرخأف اراك نرش قراند تض هلع لخ نك مل ةاكز هنم قب مف نكي ل نإو 3ك كا

 فصتو اراد :دنوريثءوىدحإ هل تناك نإوام هيلع هاك اللف كصنو سدع ةعسلا تبيمبف هلهأ لإ هعقد نأ ل م كلب 9

 مثار ردلاو ريذ ان كلا ن نم دازامنأل قابلا ريثع عبر نيريثعلا ن ء قالا نعو افص: نيرش ةءلا ٠ نع نأ دار رك

 ى رف ا ارانبد نورسثع قب دقو ةاكزا تكله نإف هباس ةقدصلا هيفذ ةقدصلا هيف نوكيام ىلع هلك ماعطلاو

 نأ الإ ةيشاملاو ةقدصلا ىم كلذ ريغو ةراحتلاو درا 1 ع اذكف اذهو ) قفا 0 االاؤ ( هرعيذع عجل قيام

 قحتسإ نم دحب ملف رفس ىف وهو لود هيلع لاح نإف , نيددعلا نيب امك وفعم ا ددعب اهنأ ىف اذه فااخم ةشاملا

 لكف.هلام نيب وهنيب لي وأ نعش وأ ناميسلا قحئس نم كلت هتعاسةف هرضح مث ناطق رصم ىف ره وأ ناميسلا

 لوحلا لبق كاهام سحمال اك ةاكزلا ىف هيلع بسجل ل لوحلا دعب هلام نم كله امو ءاطرفم هب نوكمال ءرذع اذه

 هنكمي وهو اريثك وأ اليلق كلذ رخأف نامبسلا.لهأ دجو وأ كلذب هرمأي ملف هب قثي نم سبح اذإ هنكع ناك نإو

 تناك نإك هم هيدي ىف ىقتب امف هل ةمزال ةاكزلاف هلام نم كلهامو طرقمووف نامبسلا لهأو لاملا دوجوب مهط#» مل

 لا٠ هلناكولو هدجو م ةيدؤي رانيد فصن هياعفنو رسثءلا تكفل اهرخآف اهتاكز ىدؤي نأهنكماف ارانيدنورمدءدهل

 تماقأف ةاش ةئا هل تناك نإوهيف طرف ا. هتاكز ىدأ كله مث نينسةاكزاا هيلع تبحوف لعفي مقهتاكز ىدؤينأ هنكع

 ةنسلا ىف هنكع ل نإو نينس ثالث اهتاكز ىدأ اهدؤي ملف اهتاكز ءادأ ةثلاشلا ةئسلا ىضمفف كك نينس ثالث هدب

 امهذ ةاكرلا ءادأ ىف طرفنيتللا نيتاساا ىف ةاكراا هلعو ةثلاثلا ةنسلا ىف هلع ةاكز الف تككله قى ماكر ءادآ ةتلاثلا
 تت

 نو عندو ملا 0 ١ ةحححصد 4. 0 0 اف «1ي اصن مه)) ةيبحوو“ خاسنلا ف هلعل 5 ذلا قف اذك« لمقتل نم: :هل وق .
 )١( ابيرق قبسام عم رركم « كلذكف » هلوق ىلإ ضبقاه لكو : هلوق 0

 ٠ هححصم هتك ٠ كلذل اهثيمو اهعفد ديرب ىأ « « هتاكز عفدي » ةمجرتلا ىف : هلوق (؟)
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 لحم مل : ءامرغا لاقو ؛ لوحلا اهيلع لاح دق :لاقق هؤامرغ هيلع ماقف مرد انثام لجرل تناك ولو (قنائ علال )

 امنه ىقباف.لثم هيلع ممل ناك اذإ هئامرغ ىلإ اهنث ىقبام عقديو ةاك زلااهنم جرخم و هلوق لوقلاف لوحلا اهيلع

 ةاكزلا ابن جرخأ لو لاوحأ اهيلع تلاح دق : لاقف مثرد ىئا ن. رثك أهل اتناك ولو ( ىنن ران ) ككل

 نم اهب وأ ادبأ ةاكزلا دع انمي شباك هوا رع اذخأب م كاوحألا هاكر اح جرخمو هلوقلوقا ناكءاهرغ هبذكو

 ىفلأوأ مثرد فلاب مثرد فاأ الجر لجر نهز ولو ( قفا لالا ) امكلام كلم نم اهب ىلوأ اهمأل ءامرغلا لام

 جرخمو « .ءاوسف هدعب وأ نهترملا نيد لح نأ لبق ةنوهرملا مهاردلا ىلع لوحلا لاح اذإو ءءاوسف رانيد ةئاع مثرد

 ةاكزلا هيف تبجو نهر لام ا ( قنا ةلالاف ) نمترملا نيد لبق ةاكزلا اهنم

 ندلا ةاكز باب

 ةهيدولا و هنع ةياغ هل هراختلا نوكس اك ورفاهنع !تاغا لجل ىلإ ناك اذإ و ١ ل >ر( قفانتلالا )

 ىفالإ هلام ةاكز لعجم نأ زحم مل لوحلا ىف ةاكزلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نس اذ 3 لاق ) ةاكز لكى فو

 ةاكز هيف نوكي الوأ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنس اك الإ نوكي الو ةاكز هيف نوكي نأ ودعيال لاملا نأل: لوح
 هذخ ىلع ردةيلاملا برو لوح هيلع لاحف نيد لجر ىلع لجرا ناك اذإو ( ىف|: لالا ) دافتسملا لاماك نوكيف

 ع

 كلذ 001 3 اك وأ هئم هدخاب نأ 4.لعق ىودع ىلإ 5 ,رطض الو هدحجال هنأو هئالمو نيدلا بر روصح همم
 ع

 نإ هل سلف, وأ فوحم الإ هنم هذخأ ىلع ردقي ال اريضاح وأ انئاغ لاما بر ناك نِإَو 1 ةعيدولا ىف هلع

 نداحل هاكر ئدأ هضق اذإف هضقي نأ هنكع قح هدنع ستحا ام بسح ابئاغ نيدلا هيلع ىدلا ناكو هيلع ىدعتسا

 اذكهوءابيلع هلردق, الو هسفنب اهيلع ردق.ال ةيئاغ لجرلل نوكت ةيشاملا اذكهو , كلذ ريغ هعسال نينسلا نم هلع

 ردقي ةراح ىف هنع بئاغلا لاملا ناك نإو ( قنا* ةلالاف ) ءىث ىف فلتخمال هعضوم ىسنيف هنفدي لاملاو ةعيدولا

 اككو « نيدلاو نوفدملا لاملا اذكهو كلذ الإ هعسي الو هتاكز تيدأو وه ثبح موق ء« وه ثيح هضبق ىلع هل لككو

 ند هيلع هتاكرف هنكمأ دقو لوحلا دعبو هبلإ لصي نأ لبق كله نإف هل هناكمإو هلوحم هتاكز ةيدآت الإ هعسال تلق

 كلبف هضبقي ىتح هضبق لبق هتاكز همزلي الف هكزي هل تلق الكف هنع عفدي الو هعضوم فرعي هل لام لك اذكهو

 نأ هكلم لبق تكبح تاك ولاا ىلإ نيعلا نآل ةناكار نك ىض» امف هيلع ناض الف هضبق هنككع نأ ليف لال

 ماقأف لام هلقرغ وأ « هذخأ مث هيلع ردقيال انامز بصاغا ىدي ىف ماقأف الام بصغ نإف ( قفا: لالا ) ادؤي

 نيلوقنم دحاو الإ هيف زوحم الف هيلع ردق مث وه نبأ ردي ملف هعضوم لضف لام نفد وأ هيلع ردق مث انامز رحبلا ىف

 ةعاط الب هيلع ايواغم ناك هنأل هضبق موي نه لوح هلع لوح ىح هضيق اذإ الو ىضم امل ةاكز هيف هيلع نوكيال نأ

 نينساا نم هيلع ىضم ال هنع لزب ُ ككل نأل مس نإ ةاكزلا هبف 0 وأ نيدلاو ةراجتلاو فلسلا ىق هتعاطك هنه

 ىعفاشلا لوق وهو هنع هكلم لز مل قرغ وأ هلام بصغ نه نأل ىدنع نيلوقلا حصأ رخآلا لوقلا ( عيبرلا لاق )

 ةنيب هلوأ هيلع هل ةنيدالو هانإ هدحجف ةنامأ وأ نوح هلصأ لام لجر ىلع هل ناكول اذكهو ( قنات لالا )

 وو ىينسلا نم هيلع ىضم 1 هاك هدأ اذإف ( عيبرلا لاق ) ذخآلا ناكام هجو ىأب هنم هذخأ ىلع ردقي مل ةبئاغ

 نأ زوحن دقف لمَقحاد م وأ طقتلا رد و وأ لحر هنم هطقتلاف لام هنه كله نإف ) قنة:ثلالا 0 ىعقاشلا لوق ىنعم

 هءاح نإ هبلإ هيدؤي نأ ' ىلع ةئم دعي هكلع ظقتلملا نأل لاح ةاكز :هيف ةلع نوكمال نأ زوو اذه لثم نوكيا

 اذإ هاكز ةاكز هيف هيلع تلق ىذلا نيدلا ند ضبقأ ام لكو ( قئا*_ةلللاف ) ىنعملا اذهب هلبق بابلا فلاخمو



 1 هلا ُقوؤااح

 خلا نب لاملا ف كرشا ناك اذإو ( لاق ) لضف لاملا ىف هل ناك" ذنم نينسلا نم هيلع رماام ةاكز ئدؤي اك

 0 عمجم اعإ ا د كلذ ربغو ضانلاو ةيشا كلا قط طياخلا الو كيارفلا ةقدص ال درفنملا ة ةقدص هلام م ملا قدص رقاكلا
-_ 

 3 كاوص اا دان ىف عم ُ : هل رز رك اذ هلق داك ر الآم ةقدصا| 5 ام ةقدصلا ىق

 2 ا ع

 نافع نإ نانع نأ ديزي نب بئاسلا نع تاهش نبا نع كلام ' انريحأ لاق ىعفاشلاا انريخأ "لاق عيرلا انربخأ

 ) ةاكا اهنم نودؤتف متلاومأ لصح ىتح هنيد دؤيلف نيد هيلع نانا م؟تاكز ريش اذه ن : لوقا ناك

 ةقدصا!لولح لبق نيدلا ءاضقب رمأ ام نوك نأ مع أ ىلاعت هللاو هبشي ناّمع ثيدحو :ىلاعت هللا هنحر ( قفاه 1

 ةدحلاىذر هشلاقي مجتاكز تلحىض. اذإىذلارهشلا اذه لوق.نأ زوحن « عتاكز رهش اذه » هلوق ىف لاملا ىف

 نيتئاملا نم ىضقتف م مثرد اتئام نيد هيلعو مثرد اتئام ل>رل )اك ف (قفاتن 0 اللا 0 هنم مايأ ىضم دعب ةدحلا اعإو

 لوحلا نآل هدع 0 الق اهاضقف نيتئاملا لوح لحم لبق ناطلسلا هلع ىدعتسا وأ نيتث ؟املا لولح لبق اعيش

 ىضقي مث مارد ةسمح اهند جرخم نأ هيلعف اهلوح دعب الإ نيتئاملاب هيلع ضقي مل نإو ( لاق ) نيتئام تسيلو لاح

 ضقب و هلاه فووق لوحلا لق ناطاسلا هيلع ىدعتسا ول ا قل 5 8 /للَن 1 اهنم 6 ا ناطلشلا هيلع

 قب ام هئامرع ىلإ مفدي مث اهناكز .جرخم نأ هلع ناك لوحلا هيلع .لوحن ىتح نيدلاب ةيلع

 هيف هيلع نكي مل ءامرغلا هضبقي نأ لبق لولا لاح من لولا لبق نيدلاب ناطلسلا هيلع ىضق ولو ( قفانتلالان )

 كل و ه0 لق نم ءك را هم هلع نأل ناثلوق هفو ا لولا لج تود ءامرغال راص لاملا نأل  ةاكر

 هريغ نم ءامرغلا ىضعي نأو لاملا اذه سحم نأ هل ناك اذه ريغ لام هل ًارطول هنأ لبق نمو هنم ناك

 زوج الف هل اهبلعج نم ىلإ هلام نم 0 دقف هلام ىف ةاكزلا هيلع لجو زع هللا بجوأ اذإو ( فان تلال )

 هل قب نإ ءىش نم هند ىدقيو هفحتسا ىذلا ىطعيق هضصعب قحتساف هدد ىف ه ناك لك نك ٠ نأ الأ رلعأ هللاو وه ىدنع

 نآل لاح اهنيب فااخم نأ زوي ال ابلك ةيشاملاو ةرمثلاو عرزلاو قرولاو بهذلا ىف اذه اذكهو ( 0 *لالاغ )

 ةقدصلا ما هيلع هللأ ىلص فصوام غلب اذإ هلك ق نأ 00 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ءاح دق امث الك

 نوكيف ءىتلاب نهترملك اهريغو منغلا اهيف ىتلاو اهنم اهتقدض ىتلا ليإلا ةقدص ىف اذه اذكهو ( قفانتلالاف )

 ,ن. ةقدصلا هفلاهىف بجو امو نهمترملا لاح نم رثك أ ,ىو ةنع لضفاع كالا بحاص ءامرغلو هيفام نهرلا بحاصل

 ا |( ءاشن هد ىعرب نأ ىلع لجرلا رحاتسا ولو ( قفا ةلالاف ) كوحلا لبق ىطعأ اهريغو ريجأ ةراجإ

 ةقدصلا هيف بحتام نوكي نأ الإ هتيشام ىف لجرلا ىلع ةاكز الو هل ىف لوحلا لبق ابضبق نإف رجأتسمال كلم ىبف

 00 ةفدصلا نم اهصخةاشلا ىلع , ةقدصلا همنغ ىفف لوحلا لاح ىتح ةاشلا ريجألا ضيقي ل نإو ريجألا ةاش دعب

 ضربقي مل اذإ فلتخمال تالخم وأ اهنيعب ةلخن رمتب رجاتسإ لجرلا ىف اذه . اذكهو ( ىف: لالا ) ةاشلاب طياخ

 هعب زوال اكلوهجم هنأل هب ةراجإلا زجم مل هنيعب مناق عرزلا نم ءىشب رجؤتسا نإف ( قفة اللام ) ةداجإلا
 1 ع 8 1 ا َ 0 0 رك 3 ١ ّ 5 7 0 : 3 3 ت6 ,

 نينايعاب ثالحتلاو ةلحنلا ع اهنيعب ةاشلاك نوكيو هلع ةراجالا روجعف ةعب زاوجب مزال ريح ىصم نولي نا د

 دْحْويَو هعرزو هرم و همنغ ىف ةقدصاا هيلعف امنع عاب وأ ةفصب 0 كا نان تلالاف )
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 الو لدتا ى أك زأل : لاق ندد ( قئانةلالاث ) ةراجتا ةاكز ين اهنإو ةأكاز هسفن ها سلام اذه نآلا|

 ىلا ضورعلا ىف نوكي اك ةاكزلا هيفف ةراجتلل نيذه نم ادحاو ىرتشا اذإف ةمئاسلا ريغ ةيشاملا ق

 . ةراحتلل ىرتشت

 0 لام ةاكز بأب

 ىوسن ةعلس اهب ىرتشاف اضارق مرد فلأ لجرلا ىلإ لجرلا عفد اذإو : ىلاعت هللا هحر ( قفا ةلالان )

 هبال بكلام كلم ئمم اهنأل ايلك ير ةعاسلا.نآ امهدحأ « نالوق اهمفف ابعيدب نأ لبق لوحلا املع لاحو نيفلأ

 ايعاب 50 كلذكو و( قنات لللاف اطراشت 0 ىلع حبراا ةمساقو للملا بر نإ للاكل كر ال ىح ضراعقمال اهق

 سأر لاملا بر ىلإ مسو لولا ل اق اهعاب نإو ) لاق 0 لوخلا لاح ىد لاملا امستقب مف ل لوخلا لشق وأ لولا دعب

 داقتسا هنأل ضراقلا 0 الو « ةاكزلا هحرو لاما بر لام سأر ىنف لوحلا لاح مث حبرلا امستقاو هلام

 لاح ىتح حبرلا امستقي ملو هيلإ لاما بر لام سأر عفد ول كلذكو ( قفا: للم ) لوحلا هيلع لحم ملالام

 د نأل ءُئ اكيرش 0 ضراقملا لام قدصي ملو حبرلا نم ةنصحو لاملا بر لام سارق دص لوحلا

 لع هس لكأ ىز عاب لان ناكل رخاتسا ولو ( قنفات لالاف ) هكلام موي نم ل هيلع لحب ملو هيف ثداح

 لاملا بر كلم نم ويف هلام سار لانا بر ىلإ مسإ ملام امأف« هلام سأر لاملا بر ىل إ! مسإ ىح ادبأ لاملا تر

 ا [ئش لمافلاو ة ناجحا هل نودع اديعاوأ اسم ارح كالا تر ناك ناك ( قنانخ الا ) فاتح اللوقلا ادهىف

 تتاكملا الوىفارصتلا لامكزب لو هلام 2 ز هلام سأ رذِخأ اذإو هلامسأرلاملا بر َدَحَأي ام ىَري اذكمفءابتاكموأ

 اضارف مثرد فلآ لجرلا ىلإ لجرلا عفد اذإ « ىناثلا لوقلاو ( قفا: ةل الاف ) ٍعأ ىلاعت هللاو نيلوقلا هبسأ وهو هنم

 ذأ نيفلأ تغلب اذإف « تموق ابعيب لبق ضرامملا ىدب ىف ةعلسلا ىلع لوخلا لاحف افلأ ىوست ةعلس اهم ىرتشاف |

 نيفلألا ت ِ غلب نإف : ء ناث لود اهملع لا نإف 2 هنا ةاكر تفقوو لاملا بر فحل ةئامسحو مآ ىلع ه اكمل

 لاثللا بر ىلع ءىش الق ةعلسلا تضف نإف ضراقمالل تراص موي نم لوح ةئامستحا ىلع لاح دق هنآل نافلألا تكد

 فال .ةثالث يك مثرد فال ةثالث 0 ليهم ماع ىف غلبت ىَد كدار نإو. ةاك لا نم هب ناعجارتل ضراقملا الو

 لضف اهف ضراقمال راص موي نم لو> اهلع لا>و ايفصن ضراقملل مثرد ةئام الإ اف لضفلا نكي مل ولو تفصو اك
 ىلوألا ءاكازلا ودعت الواافلأ "تكد مهرد فلأ ىلإ ريصت ىتح ةعلساا تصقن نإف ٠ اهب طيلخ ضراقملا نأل تكزأا

 ضرافملا ناك اذإ اذهو لاملا بر نع وأ أعم امينم ةاكزلا انذخأ لام ىف نيطبلخ اناك ول اميفءاعم انبع 0015

 نك ةاكزال نمم ضر رامتملا ناك نإف هدس لام هلام نكف ضارقلا ىفهدسس هك نذأ ادبع وأ السم ارا

 0 اهءاع نآل لاحت ىتارصنلا ضراقملا ةصح كزت ملو لسملا ضراقملا ةصح تيك اهلا ةلأسملاو ايئارصنإ

 لماعلا ةصح كرت الو ملسمل للملا سأز ناك اذإ لوألا ٌلّوَقلا ىف انتاكم ضرافتلا ناك ول اذكهو ( قنفات الا هل '

 برو اهلا ةلآسملا تناك ولو ( ىتفانةل الاف ) املا ومأ ىف امهملع ةاكزال هنأل رخآلا لوقلا ىف بتاكملاو ىتارصنلا

 نإو اهف « ةاكز الف .نيفلأ نع هو لوح اهلع لاخف ,كلاب ةعلس ىرتشاف ملسم لاملا ىف لماعلاو ىتارصن لاملا

 نيو ةئدب لضف ام نوك 5 هلام سأر قارصتلا ىلإ لماعلا عقدي أ الإ ىنإرصت لام اهنآل كارح اهلع لاح

 لوألا لوقلا ىف نارضلا تش 52 در لذ اهلع لاح اذإ هنم جملا لماعلا بيصن ى ريق ىنارصتاا

 هتاكز :ىدأ:ايلضف هل رس 'نإق ٠ لوح لاح اذإق ..*ةاكّر هلق كلغ نوكك لاو كلذ ىصح اف. تان درا
 0 1 ع 32 - 5 - -
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 كك
 هنتي نأ هب ىون ىتح هارتشا موي نم لوح هيلع لحم ملف ةراجتاا هب ديرب اضرع ىرتشا ولو ٠ ( قنانتلالاث )

 ع

 ةروع © ةارشا اذإ هلاك ر 1لغ نأ نال اهإو ,هاكز ول' ىلإ بأ ناك ةاكزا هنفِلغ نكي مل ةراجتل مدختالو

 هيف هيلع نأ هدعأ الق ةراجتا ةدارإ نع هتين تفرعهنا اذإ اهاف هب ةراجتا ةدارإ نع هنن فرضصنت لو ةراجتلا هب

 اوف لايماو هما هن هاف 00 د ةعاشاا نع فرصني الف اهفلع دارأ ةماس ةبشالب ف لاخم اًدهو'ةاكز

 ىرتشاف الاقثم نيريثع وأ مثرد ىتئام نم 'لقأ الإ كل ال ناك ؤلو ( ىف[: لال[ ) كالاملا ةينبالإ امهنيب قرف ال

 7 موي نم ضرعا ىز ةاكرا .هف بحن امي هلبق وأ هدنع وأ لوحلا هيلع لاح اه دعب ضرغلا عابف ةراجتلل اضرمت اهب

 " تناكولو ( قفا لالا ) املا ىهو لوملا اهلعلاخول ةاكز مهاردلاىف نكي مل هنأل#ثاردلا كلم مويالضرعا كلم

 تناكاهن ال هذين ىف اهماقم تسحب مل ارهشأ هدب ىفتماقأضرعلا اهب ىرتشا ىتا اهريغ العال ىلا اردنا وأريئاندلا

 ةاكزلا نأ هكلم موي نم ضرعلا انقدص امإو هكلم موي نه لوح ضرعلل بسحو ةاكزلا اف بجت ال هدب ىف
 0و1 نال 0ك 41 تح اع رهو دكلم عونا نم لوط +لاحا اذإ: ةزاجتلا_ةئاررش ةنثب اهتيفت ةنق :تبححاو

 اذإ ةاكازلا هم بحي انإ هنآال اهطسو ىق الو ةنسللا لوأ ىف ةتحبق ىلإ هف رظنأ الو هسفن هبق تزاص ةاكزلا. نأ نم

 اضرع ىرتشا/ اول هنأ ئرت الأ ةضفااو بهانلا فلا اذه ىف ؤوهو:ةاكزلا هنف,نحم ام ةاكزلا لحم موي هتملق تناك

 تلوم ةاككزلا نأ نيب اذه نال ةاكزلا هذ تطقنب نيرمتع نم لقأ لوحلا لوحم موي هتميق تناكو ارانيد نير

 ةاكزلا اهف ىلا نايعألا ادع ام لك ةراجتل هارتشا اهف ءاوسو ( ىف( لالاف ) هب ىرتشا امف ال عيب.اذإ هنمث ىفو هنف

 نيماسماوناك اذإ رطفلا. ةاث ز مهنعىز هدنع محو رطفأا يلع 90 اعمر ىرتشإ وأف مريغاوق قرا نم:اهشفنأب

 ءىث ىف سيلو (لاق ) رطفا ةاكز مهنف هيلع تسيلو ةراجتلا مهنع ىكر نيكرشم اوناك ْنِإو « ملو :ةراجتلا ةاكزو

 دع لع رانلا ءاكز نز ىو الأ ةراجتلا ةاكز ريغ هتاكزو 1 قولا عل رطقلا ءاكرا ءاراجتلا ىرشا

 / ريناندب متارد ىرشا ولو ( قفا لالا ( ناعإلا مسا همزل نل رورط ىه اعإو لامي .اوسيل ندلا ارا
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 : نم لوحلا:هيلع لو ام دعب الإ اه ىرتشا امف ةاكز الف ةراجتلا اهب ديرت ضرعب وأ متاردب ربناند ؤأ ضرعب وأ

 ةرخآلا ريئاندلا ىف ةاكز. الف شرد فلأوأ رانيد ةثام اهب ىرتشا مث آربش ريثع .دحأ راند ةئامثلله هنأك هكلم موي ١

 ىرتشا.اذإب اذكهو .( ىف نتلالات ) اهسفنأب اف ةاكزلا نأل اهكملد موي نم لوحلا اهلع.لوحب ىتح ماردلا الو

 اهبلع لوح ى ا ىرتشا امف ةاكز الف رب وأ لبإ وأ أ منغ وأ مث !رد وأ ريناندب منغ وأ رب وأ لبإ 1 ةحلاس

 نأ ءاش ام هارتشا ام هدب ىف ماقأ امف ةاكز الو ©3ةاكزلا هفامم هريغ وأ هلثع هارتشا هكلم موي نم هدب ىف لوحلا

 2ك اهاكز ةراجتل ةعاسلا ىرتشا 0 قفناتثلالا ) اهريغ الو ةراحتلل ةنبال هسفنب هف ةاكزلا نآل مهي

 راجل فالخ اذهو ةمئاساا ةاكز املوحم اهاكز هريغ وأ ةبه وأ ثاريع ةمتابلا كلم اذإو ةراجتلا ةاكز ال ةعاسلا

 سارغ,ابف اضرأ ىرتشا اذإو عرزلاو لخنلا ةاكز اهاكز ةراجتلل اضرأو الخ ىرتشا اذإو ( قثان لالا )

 ةراجتلا ةاكز اهاكز ةراجتل زاكرلا اهف ام ريغو ( عنيرلاو بوقعي وبأ لاق ) ةطنح ريغ عرز وأ مرك وأ لن ريغ
 فك ضل 02

 ا كل رظناف « خاسنلا ةدايز نماذه « ةينق ظفللعلو خسنلا ىف اذك منا ةيدقتاا ةين امآف :.هلوق (1)

 نآلو رعأ هللاوت حولا“ خسانلا نم اطقسمالكلا ىف لغلو « خسنلا ىف اذك ء تفصو م ىأل : هلوق )١(
 ب

 رظناف «) خا تفصو ال رظنأ . ةيدعصو هششل

 : هححصم هبتك .٠ رظناؤو أ خسنلا ىف اذك خثلا ماقأ امف ةاكز الو .: هلوق (©)



 كش

 ةراجتلل ىرتشع سيل هنأل هيف هيلع ةاكز الف لاوحأ هيلع تلاحف عيبلا هب ديرب آصبرتم ناك وأ ءارسشلا الإ هب
 فرو نأ بهذا هنيه هكزلا هيفا لح الا رت وأ تفسر عع دورا 7 ىرتشا نمو ( قفا:لالان )

 0 نم لوحلا هيلع لاح اذإف احيحص اكلم هكمله موي ىصحأ ناك حبحصاا ءارعثلا هوجو ىأب وأ ضرع وأ

 لال نم هتاكز جرم مث مارد وأ تناك ريناند هدلب دقت ن م بلغألاب .هموقي نأ هلعف ةراجحتلل هدب ىف ضرع وهو

 كلم موي هلوحب ىناثلا ضرعاا موق ةراجتلل هارتشا ضرعب هنم اضرع عاب نإ اذكهو ( ىف: ةلللاف ) هب هموق ىذلا
 ةاباحلاب نيغي نأ الإ ةماع نيغ وأ هنم هارتشا امف نبغ ءاوسو هتميق نم ةاكزلا جرخأ مث ةراجتلل لوألا ضرعلا

 ةاكزلا هيف بحت دقني ضرعلا ىرتشا اذإو ( ىف(: لال[ ) هنم ةاكزلا هيلع بحت امف فالتخا ال هنيعب هنأل هب الهاجو

 ىرتشا ىذلا ضرعلا وأ لاملا نأك ضرعلا ىرتشا مويو هدب ىف لاملا :ماقأ ام بسح ةاكزلا هتميق ىف يحن ضرع وأ

 ىلع لوحلا لاح دقف رهشأ ةتس هدب ىف ماقأف ةراجتلل اضرع هب ىرتشا مث زبشأ ةتس هدي ىف ماقأ ةراجتلل ضرعلا هب

 هنم جرخبف هدي ىف ىذلا ضرعلا موقيف « اعم امهنف ةبجاو ةاكزاا تناكو رخآلا 1 امهدحأ ناك ىذلا « اعم نيلاملا

 ةراجتلل اضرع هب ىرتشا مث ةراح ريغل هارتشا ضرع وأ هرتشي مل ضرع هدب فاك نبف( قفانعلالاف ) هاك

 موي نم لوحلا لاح اذإفرخآلا ضرعلا ىرتشا موينم بسحو رخآلا ضرعلا هب ىرتشا ىذلا ضرعلا ماقأ ام بسحب مل

 ةراجتلل اضرع ىرتشا ونو ( قفا: االا ) لاحب ةاكرلا هيف بحت امم سيل لوألا :ضرعلا. :نآل ؛ةأككر ةارقلا

 ضرعلا موقي مل هموي نم ضرعلا كلذ هب ىرتشا ام دافأ ناكو ةيشاملا نم ةقدصلا هيف بحت ءىش وأ مهاردب وأ ريئاندب

 رهشأ ةتس هدب ىف ضرعلا اذه ماقأ ولو ( قفا: لالا ) لوحلا دعب هيك زي مث ضرعلا نمت دافأ موي لوحلا لوحم تح

 هنأل رهشأ ةتس هذي ىف تماقأ مهارد وأ ريناندك تناكو هاكز رهعشأ ةتس هدي ىف تماقأف ريناند وأ محاردب هعاب مث

 هدب ىف لوحلا املع لاح ىتلا قرولاو بهذلا 9 هكح ناكنف ةراحتلا .ةنا لع هئارش آلا ءاكرا ص 23 بحي ال

 لوح هيلع لو ىت> هدب ىف ماقأف اضرع اهب ىرتشا مث ربشأ ةتس مهرد اتئام هدي ىف تناك ولو ( قفانتلالاث )

 قئاملا كالم موي نم لوحلا هيلع لاحف ةراجتل ضرعب هعاب وأ اضرع ةراجتل هيف اهلوح ىلا مرد ىتئاملا كلم موي نم

 ريئاندلا تناك نإو ماردب هارتشا اذإ ريناندب هموقي الو هاكز مث مشاردب هموق « مثرد قئاملا ىكز موي نم وأ مثرد

 هعاب مث مهاردب هارتشا ولو ( ىف[ْاملاك ) ةراجتلل ضرعب هارتشا اذإ بلغأالاب هموقي او دلبلا دقن نم بلغألا

 كلم موي نم ةاكزلا هيلعف هاكز موي نم وأ هيف ابفرص ىلا مهاردلا كللم موي نم هيلع لولا لوح نأ لبق ريناندب

 عسب ءىش ىأبف هنيعب ضرعلا ىف زوم ةاكزلا نأ كلذو ةاكزلا هيف بحم ام تناكاذإ اهب هازتشا ىتلا مثاردلا

 هنم ذخؤتف موقيف ضرع, عابي هنأ ىرت الأ مهاردلا ةاكز ذخأ مث مهارد اهم هعاب ىتلا ريئاندلا موقوءةاكزلا هيفف ضرعلا

 نأ رخلوق هيفو (عيبراالاق) مهاردلا ةميقيريئاندلاتيكز ريناندب عسب اذإف ةاكزلا هنمذ>ؤتفموقيف اضرع قبب وةاكزلا

 نأ لبق نم ةاكز امل جرخم الو مهاردب اهموقي.الو زئاج عيبلاف ريناندب اهعابف مهاردب ةعلسلا ىرتشا اذإ عئابلا

 لاح دق مهاردب عاب ول هنأ ىعفاشلا لوق لصأو ء اف ةاكز الف ريناند مهاردلا تلوخم دقف ةاكز اهناعأب رئاتذلا ف

 لبإب انَغ وأ ارقب عاب ول مك الماك الوح امل ءىدتب ىتح ةاكز ريناندلا ىف هيلع نكي مل ريناندب موي الإ لوخلا اهلع

 اضرع ىرتشا ولو ( ىف: للف ) ةمئاس تناك اذإ ىرتشا امي الوح لبقتسا موي الإ عاب ام ىلع لوملا لاح. دق

 هعبدب تح لاحم ةاكز هيف هيلع نكي مل ةراجتلا هب ىون مث لحب ل وأ لوحلا هيلع لاحف ةراجتلا هئارسشب ىوني ال

 هفا ةاكز ال :ءازم "رغب : تللم 1 ناك < ةذاغتلا, منير ال ماشا لذإ هنأل لوألا هع لع لا
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 لوح هيلع لاحف ةاكرلا هيف بحت ام وهو اذكه هدي ىف زاكرلا نم اذه ماقأ اذإف « ةاكرلا هيف سيل ةنس هلع رمتف

 ةراحتلا ةاكز باب

 فأن , هللادبع نع ديعس نب ىجحب انثدح لاق ةنيبع نب نارفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا ( انربخأ )

 لاف اهلمحأ ةءدآ 00 دنع نلعو هنع هللا ىصر باطخلا نب. رمعن تررم لاق.هابأ نأ ؛ سامح نب ورمع ىنأ نع ةماس

 لاه كاذ) :لاقف ظرقلا ىف ةبهآو ىربظ ىلع ىلا هذهريغىلامنينمؤملا ريمأ اي تاقف«؟ساممحا, كتاكز ىدؤت الأ»رمع

 انربخأ لاق عيرلا ( انريخأ ) ةاكزلا .ابنم دحاف ةاك لا انف بدو دق اهذجوف ايسحف هندي ناب اهتعضوقلاق « عضف

 عسب رلا انربخأ هلثم هي 1 نعسامح نب ورمع ىنأ' نع دانزلا ىنأ نع نالجت نبا انثدح لاق نايفس انريخأ لاق ى ءئاشاا

 اك ضردلا ىف نسل زر لاك هنأ رمع نبا نع عفان نع رم نو هلل دنع نع هقثلا ان ريخأ كاق ىعفاشلا انرتجأ لاق

 نأ ميكح نب قيزر نع ديعسنب ىحن نع كلام انربخأ لاقىعفاشلا انربخأ لاقعبرلا انريخأ «ةراجتلا هب داري نأالإ

 لك نم تاراجتلا نم مهلاومأ نم رهظ:امن ذِخف نيماسملا نم كب زم نم رظنا نأ»:هيلإ بتك زيزعاا دبع نب رمع

 اهنم ذخأت الو اهعدف رانيد ثلث تصقتن نإف ارانيد نيرسثع غلبت تح كلذ باسحبف صقن اف ارانيد ًارانيد نيعبرأ

 ذخأيامىلعلاح دق لوحلا نأ اوماع تح مهنم ذخأي الو ذخأيف لوحلا هلعلوحب ىتح هل دعيو ( نان غلا ) «ًائيش

 ارانيد نبرثع نع تصقن اذإ اهنأ ىف هفلاحنو امعدف رانيد ثلث تصقن نإف » هلوق ىف هقفاونو ( ىف(: لالا ) هنم

 اهنأ طيح ىلعلاف . ارانيد نيرشثع نم الإ ذخؤيال نأب ةدودح تناك اذإ ةقدصاا نأل ائيش اهنم ذخأن ل ةبح نم لقأ

 نم رثك [لوق وهو ذخأت هلك اذه.و ( قف|نعلالاذ ) « .ءىتلا ناك ام ءىش ازانيد.نبريثع نم لقأ نم ذِجؤتال

 سيل لاومألا نم ةراجتلل رتشت مل تلا ضورعلاو ( قفا ةلالا ) نادلبلاب معلا لهأ نم هنع ىل ركذو هنع تظفح

 الف لق, وأ ربك قيقر وأ تلق وأ ترثك تاب وأ اهرينغ وأ ةلغل تامامحب وأ رود هل تناك نف افا ةاكر ارش

 [ةاكزاال هريغو بتاكملا ةباتك كلذكو اهكلام ىدي ىف لوحلا املع لوحم تح اهنالغ ىف ةاكزال كلذكو اهيف ةاكز

 وأ هنع ىنغتسي وأ هبلإ جاتح هضف الو بهذ الو ثرح الو ةيشامب سيل ناك ام لام لك كلذكو هل لوحلاب الإ ايف

 ه6 ىف الو هتلغا قالو ةعشي .هنم ءىث ىف هيلع ةاكز الف ةراجتلا هم ءىشب كي الو هرخدب وأ هنم ةلغ هلام لغتس

 امت تناكاذإ هتلغ كلذكو هاكز لوح هنمث نم هدب ضنا٠ ىلعلاح اذإف ًاقرو وأ ًابهذ هلغتسي. وأ هعسب نأ الإ هعاب ول

 هيلع ةاكز الف ةاكز هيف امه عرز وأ ةطنحم هنم ًائيش ىرك أ نإف ةضف وأ بهذ وأ منغ وأ رقب وأ لبإ ةمئاس نم يك

 هداصح موي هقح ىتْوبْنَأ لجو زع هللا رمأ انإو ةاكزلا هيف هيلع بجتف هعرزي مل هنأل ل مل وأ لوحلا هيلع لاح هبف

 زوحال هنأل هعئاب ىلععرزاا ةاكزو بوقعي وبأ لاق ( عيبرلا لاق ) عرزلا ىلع ةاكزلا لعج امتِإ هنأ ىلع ةلالد اذهو

 لوق ىلع هيف ىعفاشاا باوجو ( عيدرلا دمحم َوِبأ لاق ) ضيبي نأ دعب الإ عرزاا عسب ريح نم لوق ىف عرزلا عسب

 عبتبف ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا ل ام نا ل ب اإل ناكتف و امأف عيب نيجي نم
 هيف هيلع نكي مل الاوحأ اهبماعط سبح مث هضرأ رششع ىدأ نم نأ هتماع دحأ نيب فالتخا الو ( قفا تالاف )

 امكسا. كاملا هوجو ىأ وأ ةيصو وأ ةبهوأ ثاريع ضورعلا هذه ن. ايش كلم نمو ( قفا ةلالاف ) ةاكز

 00 2 فتكا .ةروسأو اواوسك ,باهإ 0 كالذك ةيهآو:ةفغرأو فيغرك مدأ عمج «ةلعفأ نزوب ةمدآ هلوق )0(
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 هلام ىف سامحألا ةعبرألا سامحألا ةعب رألا بحاص نمض اعم ابكساهتسا نإو 212ذ>أام عج زاكرلا دجاو نم دْخأو

 مقيم ذخأي نأ كلذو هقحتسا ىذلا ىلإ هعفدف نامبساا لهأ قح ن. ذأ نامهسلا لهأ ىلإ هعفد ىلاولا "ناك نإ

 بحاص ىلإ اهدؤف تناك ةقدص ىأ دسم تاقدص وأ هريغ زاكر نه زاكرلا سمح مهيف مسقي ىذلا دلبلا لهأ لع

 هايإ هاطعأ نمىلع هب عجرو هنمض نامبسلا لهأ ريغ هاطعأ نإ كلذكو هلام ىف ةنمض هسفئلا ليسا نإ تاكا

 قح نم هحاصل همرغيف نامبسلا لهأل هضبق اعإو هنم ةيانج الب هدي ىف سلا كله نإو ( قفا لاا ) ءاش نإ

 نامهسلالهأ قح نم هبحاصىلإ هعفدي نأ هدعب نم ىلو ىذلا ىلع ناك هضبق ىذلا لزع نإو ( لاق ) نامهسلا لهأ

 ىذلل ىهو ةطقللا سمخم الف ةطقل وهو رادلا لهأل وه تلق امو اذكه وهف زاكر وه تلق امو ( قنانتلالا )

 برحلا دالب ىف ازاكر لجر دجو اذإو ( ىف: لاإإ ) سمحم مل فرتعا اذإ كلذكو « فرتعي مل اذإ ء اهدجو

 ةرءاغ ضرأ ىف هدجو نِإو ملا هف'ةلعو هدحو نمل ورف برعلا ضرأ تاوك تاوم كلك سل كا 20

 . مهوب نم ذأ امو ةميزغلاك ورف ىدعلا نم لك 25

 زاكرلا نم دجوام باب

 هيف بحنام هنم دحيام غلبو اقرو وأ ابهذ ناكرلا لحرلا حو اذإ كش ال ١ لاك هللا هحر ( قفاتلالا )

 نم هنم دجوام ناك وأ ةاكّرلا هف بحت امم لقأ هنم دجوام ناك نإو ( ىف[: :لازاز ) سلا هتاكز نأ .ةاكزلا

 ىلع هبجوأ نأ ىل نيبتي الو هنم لقأ وأ مجرد ةميق وأ راخف هيف ناكاولو ؟) سما هيف لبق دفق قرولاو بهذلا ريغ

 ٠ دجو اذإو ( ىنانتلالاف ) غلبام هنع ًآغلابو ناك ءئش ىأ نم هتسمخ اهل دجاولا تنك ولو هلع هربحأ الو ل

 وهو ضرألا نم ةدوجوم اهنأل اهدحم نيخ نداعملا ةاكر تحن اك هدحب ني> بحب امنإف سا هيناقداوف زاكرلا |

 بحتام نوكي تح ءىث زاكرلا ف سيل لاق نمو ( قفا: ةلالاف ) ضرألا ىف دجويام ريسغ نم ديفتسا امل فلاخ

 ير ةاكزلا هيف بحت لام هلو رفص ىف زاكرلا دجو مث هلام ةاكز جرخَأف مرحلا ىف هلام ةاكز لوح ناكف ةقدصلا هيف

 مض اذإ لام وأ ةاكزلا هيف بن لام هديبو زاكرلا ةاكز'تةؤءاذه:نأل اراد: ناكرلا ناك نإو ىلا ناك

 تقولا ةفرع ةزاخم' ىف ًائاغ ىأ ًانيد الام ناك نإو هدي لاملا ناك اذإ اذكه اذهو ةاكزلا هف تو راك

 ةنونيكك وهف هيف ةراجتلاب ؛هلكو نم دب ىف ناك ةراحن ىف بئاغلا لاملا نأ لع اذإف لأس مث زاكرلا هيفباصأ ىذلا

 ةعيدو هل ناك اذإ اذكهو هنع ًايئاغ ناك ىذلا لاما بهذ ولو كلذ ملعي نيح زاكرلا ةاكز جرخأو هدن ىف لاملا

 اذكهو :( ىف(: لال(: ) هعضوم ىف زاكرلا هيف باصأ ىذلا تقولا ىف هنأ لءف عضوم ىف نوفدم وأ لجر دب ىف

 ( قفا ةلالاف ) زاكراا ىف تفضو ناك مرحملا ىف هتاكز لوحو رفص ىف املوح ناكف ريئاند ةرشثع دافأ ول

 نأ هيلع سيلف زاكرلا ىلإ مض اذإو هسقنب ةاكزلا هضبق اذإ هيف بحن سانلا ىلع نيد هلو رفص ىف زاكرلا دجو اذإو

 هاكز ةقدصلا هيف بحنام زاكرلاب قيام هنم ضبق وأ هضق اًدِإَو لح اذإ هبلط هيلعو هضبقي ىتح هكزي

 تبجو ًاعم اع 'ولو هلشم ًادغو ةاك ز هيف بحتال ازاكر مويلا دافأ ول لاق لوقلا اذه لاق نم ( ثان ةلالام )

 تقو ىف رخآ ديفي مل ةنس هيلع رم تقو ىف هديفي لاملاك اناكو اعمجم ملو سمح امبنم دحاو ىف نكي مل ةاكزلا امهيف'

 )١( «هاكلهتسا» هجولاو « خاسنلا نم افيرحت هيف لعلو « خسنلا ىف اذك« ابكسلهبسا نإو : هلوق ٠ رظناف ٠

 ءهةلحشت هنأ ررحو « رظناو ؛ عمنلا ىف اذك خلا راخف هيف ناكواو.: هلوق-(5)
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 1١ نأ هف كشأ ال ىذلا, : ىلاعت هللا همحر : ( قفا لال[ ) «سمخلا زاكرلا ىفو هبفف ةنوكسم ريغ ةيرق ىف وأ ةلهاج

 ضرألا ىف قواخلا ربتلا ىفو ندعملا ىف زاكرلا هيف فقاو انأ ىذلاو (قفا لالا ) ةيلهاجلا نفد زاكرلا

 هل تناك اهايحأ نه قلا ضرألا ىف دحأل كالم ريغ ىف دجو ام ةيلهاجلا نقد سلا هبف ىذلا ٌراكرلاو ( لاق )

 اترك نان دما دالب ندو برحلا دالب نه ضرألا ىف اذه كلذك و ' تازوملا نضرأ نمو مالصإلا كالي, نم

 تالا العذل دمار ةلاةسامحأا ةعيرافا# تاوم' ىف ةلهاجلا نفد نم ًانفد دحاو نف ءاهتاوم كله ىلع اوكلاط

 مالسإلا لهأ نم موقل ةيح تناك دقو هدجو موي ةتيم ضرأ ىف ازاكر دجو نإو ( ىف[: لال( ) ةقدصلا

 ( قنا ةلالإؤ ) لجرلل ناك لجرل ةبرخراد ىف هدجو ول كت اوم ريغ تناك اهنأل ءضرألا لهأل ناك دهعلا وأ

 00000 او 1 د رف ل ةرماه تناك رو ارح ف1 لح ل ةرماع ع ضرأ نين ترحلا ضرأ ىف مدجو اذإو

 لجر دجوف مالسإلا دالب ىف ةعيطق لجرلا عطقأ اذإو ( ىف(: لا ) محلزانم نم ذخأ "ك وهو شيجلا نم

 لجرلا ضرأ ىف لجراا دجو اذإو ( ىف(: لالا ) هل زوامت اهنأل اهرمعي ل نإو ةعيطقلا بحاصل وهف ازاكر ايف

 رادلا ثرو ناكو « ىل سيل : رادلا بحاص لاق نإوه.ع نيم الب هل وهف هل هنأ رادلا بحاص ىعّداف ازاكر هراد وأ

 كتارا نما" سبل تلق وأ هيف كاوعد نع تفةو نإو هتثرو ننتو كنب وهف هنف رادلا ت تثرو ىدلل هتبعدا نإ ل

 (قنان ةلالاف ) مهثيراوم ردقب هنم اوذخأيو مهئاريم اوعدي نأ رادلا كلام ةثرو نم قب نمل ناك « رادلا هنع

 نوكي نأ ةثرولا ركنأ نإو (ىف|: لا)اؤ ) مملوق لوقلا ناك « ممل زاكزلا اذه نأ لجرلا ةثرو ىعدا نإو

 اك نآ ةضرو ثا 12 ناك" نإ كلنا نإف انبم ناك نإ دوو مهسأ لبق رادلا كلم ىذلل 0 مس

 1 للا دجو نإو ( قفان لالا ) ) هدجو ىذلل نكي لو ءاذكه ادبأ هلبق رادلا كلم ىذلل ناك ء هل نوكي نأ

 ىذلا عاتملا نك اسلل نوكي كنك اسال زاكرلاف هل زاكرلا رادلا بر ىعداو اهبر ريغ نكاس ابفو لجر راد ىف

 اوناك ةلهاجلا لهأ نأ فرعام ةيلهاجلا نفدو (قفا: لالا ) ءانبب لصتم الو ءانبب ىذلا ©9 رادلا ىف

 كلذ دجو ام ءاوسو ( نإ: ةلالاف ) كرشلا لهأ نم مريغ ةلحو مهتلحو مجاعألا برض نم هنودختي

 برضوأ لمع كريشااو ةيلهاجلا لهأل ناك نإف ( ىف ةلالاو ) دحأ هكلم ال عضوم ىف ناك اذإ هريغو ربق ىف

 وهف ةيلهاجلا لهأ هلمعي ملو هبرضإ مل مهام وأ مالسإلا برعض نه ءىثدحو وأ هوبرضو مالسإلا لهأ هلمع دق

 اذإو (قفاث لالا ) ةطقللا ىف ”عنصيام هيف عنصو فارع دخأ كله ريغ ىف دجو وأ ًانوفدم ناك نإو ةظقل

 نأ لعفي مل نإف هفرعي نأ مالسإلاو ةيلهاجلا لهأ لمعي ام دحو ل طايتحالاو هل وهف لحر كلم ّق لدحو

 جارخإب عئوطتم وهف | اك ك1 ناو دف .ةلعام ىدإ ازاكر ناك نإف هقيرعت لع هريخأب الو ةشج جرح

 انربخأ لاق عيراا انربخأ . اهئانب ىف وأ انوفدم وأ ةبرخ وأ راد وأ ربق ىف راكد نم واع ا وسولا ن

 ىخر ىلع ىلإ لجر ءاج لاق ىعشلا نع دلاخ ىبأ نب ليعمسإ انثدح لاق ةنيبع نب نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا

 نيضقأل امأ : هبجو هللا م 5 لاف داوسلاب ةبرح ىف مثرد ةئاممحو 1 تدّحو ىلإ : لاقف هنع ىلاعت هللا

 الو تنك نإو ةيرقلا كلت لهأل ىبف ىرخأ ةلرق اهجارح ىدؤي ةبرخ ىف اهتدجو تنك نإ“ انبب ءاضق اهبف

 ا اد ( لقا لالاف ) كل نما ىلا انلو هسا ةبرأ كلف ىرخأ ةيرق' اًهَجاَرْخ ىدؤي سيل ةيرقدف

 |. 'ىلاولا ن. ذخأ « هل هنأ هيلع ةنيب لجر ماقأ مث هساخأ ةعبرأ هل دسو هس ىلاولا ذخأف يولمم ريغ ضرأ ىف ازاكر
 لل ميمي اسس سس سلا

 ,كددصو 4 « ءاننب سيل ىذلا »هحولاو »2 حاسنلا نم اطقس هيفلعلو حبلا 6 ا ءانبب ىنلا :هل وق )0(



 2-1 0 هيما

 نأ مهئاماع نم دحاو ريغ نع نمحرلا دبع ىنأ نب ةعير نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 دخْؤي ال نداعملا كلتف عرفلا ةيحان نه ىهو ةيلبقلا 202نداع» ىنزملا ثراحلا نب لالب عطقأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ةياور هيف نكي مل هوتبثأ ولو ةياور ثيدحلا لهأ هتنثي ام اذه. سيل ( قنانغلالا: ) مويلاب لإ ةاكولا انك

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننا نع ةيورم تسيلف سمخلا نود نداحملا ىف ةاكزلا [هأف هعاطقإ الإ مدسو ةيلع هللاىبص ىنلا نع

 0 ايف زاكر نداعملا نأ ىلإ مريغ بهذو ( لاق ) ةاكرلا نداعملا ىف نأ ىلإ انتيحان 1 نفس لابهذ هنا 0

 لخديو نحطيو لصحم امف ةنؤملا هيف تفلكت امف نداعملا نم جرخ امف كلذ لاق ةاكزاا نداع!ا ىف لاق نْف (كاق)

 اهذم ناك ضرألا ىفيولخ اع للا نآ دا (خلسلا فاو نداحملا ىف اعمجح اهذ كر امف هلاق ولو (لاق) رانلا

 مف هلاقو. زكارأ دق لبق نذأشملا ىف" ةعمتجلا :ةردللا :تاصااذإ "لجرلا نأل زاكر اذه لك لاتف + ك0

 ناك علو لليصحت الإ هلإ لصوب ال امم تفصوام نود ناك هلع و: رطملا رثأأ ىف ءاحطلا ف د

 قراولاو الاقثه نييرشعا هنم تهذلا غلي ىتح هف ةاكاز الق داك را فق هم لق 1و ( قفا ةلالاؤ ) ابهذم

 هلمع ناك اذإ ضعب ىلإ هضعب مضيو ةعباتتملا مايألاو مويلا ىف باصأ ام هنم ىصحمو ( لاق ) قاوأ سمح هنم

 عطقف دقاح ©0ريغ ندعملا ناك اذإو ( ىف: لال ) هاكز ةاكزلا هيف بحت ام غلب اذإو . اعباتتم ندعملا ىف

 ارك وأ هعطق لف لوألا لدتلا تاسأ اع ىلإ رخالا 1410 ك1 مضي ل 0 مدد لمكلا ل

 لمع هنكتمأ ىف» ضرما نم ةلع وأم ةادأ" زدعلا ناك" اذإف 1 ضر ةلعاوأ .ءادأ دع رش لفل كلذ عطقلاو

 ىلع ناكف هديبع بره.وأ هؤازجأ هلع رذعت ول اذكهو .اذكه نوكي هلك ل آل ًاعطاق اذه شلف هق

 ندعملا ىف لمعلا عبات ولو ( قفا ) و الب تور

 كلون لك ىف سبلو ؛هلك لمع هنأل لوألا كدعلا لإ الا لمعلاب هنم باعأ ام مض هيف للععلا عطقي ملو دقحف

 انفو الو« لوألا لمعلا با[ ام لإ نحالا لمعلاب دنع كاس مضي مل هانا عطق ولو ندعم ليبس
 ا

 . عطقلا ريغو مطقلا عم تفصو ام الإ هريثك الو هعطق ليلق ىف

 زاكرلا ةاكز باب
 5 8 "1 - 10 م لاك هفاشلا تم لاو ل 50
 بيسملا نب ديعس كح فرح ع هنيبع نب نايفس انري>أ 8 ىعفاش انريخا : اف عير انربحا

 عم

 ١

 انريخأ'6 سلا زاكرلا فو ». : لاق مسو هلع هللا ىلص ىنلا نأ ةرتزه:ىنأ نع نمحرلا دبع نب. ةلش ناد

 سو هيلع هللا ىلص ىناا نأ هريره نأ نع جرعألا نع 1 ىبأ نع نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا

 ةباس ىبأو بيسملا نبادعس نعبا شبا نعكلا» انرب>ألاقىعفاشلا انريخأ لاق عسي رلا انربخأ« سما زاكر اا ىف» :لاق

 نع نايفس انربخأ : لاقىعفاشلا انريأ : لاق عيب رلاانربخأ « سقما زاكرلا ىف » : لاق مسو هيلع هللا ىلص ىتناا نأ

 ىف لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هدج نع هدأ نع بعش نب وره نع ءاطع نب بوهعيو روباش نب دواد

 ةيزح ىف هتدحو نإو.هفكرغق ءاتنم ,©0ليبس وأ ةنوكسم ةيرق ىف ةتددإو نإ » ةلهزج ةيرح رق لحجر هلق

 ةلمع نيب عضوم  ءارلا نوكسو ءافلا مضب عرفا ةيحان ند لبق ىلإ ةبسن  ءابااو فاقلا حتفب : ةيلبقلا (1)
 .«ةغللا تتك ىااذك 11

 ايس لني مل اذإ دقاح ندعمو 3 هتلانم تصذو ءىش همم جرح 1 اذإ ندعملا دّقح >4 ىبارعألا نبا لاق : دقاح 0(

 و 0 ىرهو وا

 .كلس ىذلارماعلا قيرطلا وهو «نايتإلا» نم لاعفم « زممت الو زمهت « اهدعب ءانااو ميملا رسكب : ءاتيم (؟)
 , ةححص٠» ب ناسللا 3 اذنك نحل ع

 . هححتصم ةنكا . ناسللا ىفااذك عا اورغ ملف اعيش ندعاا ن.ه اوباد اذإ موقلا دق -



 -ئ--

 ملوأ هفالخإ تدارأف اهيلح رسكنا اذإو ( لاق ) هتمبق ىلع ال هنزو ىلع هتاكز امتإف نافلأ اغوصم هتميق مجرد

 ( لاق ) هبكرتف هزيتكت الام هلعجم نأ رسكنا اذإ ديرت نأ الإ ةاكز ىلحلا يف رب مل نم لوق ىف هيف ةاكز الف هذرت

 نم دحاو ىف ةاكزلا طقست الو اعم نيلوقلا ىف ةاكزلا اهيفف ةضف وأ بهذ ةبنآ ةأرملا وأ لجرلا دما" اذإو

 ةاكز الف ىركي وأ راعي وأ رخدي وأ سباب ايلح ناك نإ ( ىف لالا ) سبل ايلح ناك امف الإ نيلوقلا

 سئارعلا ىلحو جاتلاو متاوخلاو خوتفلا هيف ءاوسو لق وأ فعوض وأ ةأرمال ىلا رثك اذه ىف ءاوسو « هيف

 وأ ةبه همدخ وأ لغأ نم اما ءاطعات هارتشا وأ ايلح لجر ثرو ولو ( ىف:هلالاق ) ىلا نم اذه ريغو

 اذه دري مل نإف « هل حلصي نم هدصرأ اذإ ىلحلا ىف ةاكزال لاق نملوق ىف ةاكز هيلع نكي مل كلذل هدصرأ وأ ةيراع

 . هريسكيل هدازأ نإ كلذكو هسيل هل سيل هنأل ةاكرلا هيف هيلعف هسبلبل هدارأ وأ

 ىلحلا نم هيف 3 الام باب

 دجربزو ْولْول نم لاجرلا هرخدا وأ هنر>دا وأ هب ءاسنلا ىلح امو : لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 رفص ىف ةاكز الو .« قرو وأ بهذ ىف الإ ةاكز الو « هيف ةاكز الف هريغو رحب ةيلحو ناجرمو توقايو

 ا[ وول الو ربع ىف ,ءاكزأ الو «"ضرألا قم جرخأ امت الو تربك الو ةراجخ الو ضاصراالو نيدحا الو

 ةنيذأ نع راني د نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس انربخأ لاق ىعفاشاا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ . رحبلا نم
 0 كلا . د 00 ءاىد رهءاعإ ةاكزإ'ريعلاا ىف سيل : لاق هنأ امينع ىلاعت, هلا صر سابع نبا نع

 نع لئثس هنأ سابع نبا نع هببأ نع سواط نبا نع ةنييع نب نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا
 زاكرلا فلاخ امت هريغ الو كسم ىف الو هيف ءىش الو ( ىف“ لالا ) سما هيفف ءىثث هيف ناك نإ : لاقف رينعلا

 . قرولاو بهذلاو ةشاملاو ثرحلاو

 هدام 5 باب

 وأ بهذ الإ امنه جرخم ام ءىث ىف ةاكز الف نداعملا ىف لمع اذإو لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا ( انربخأ )

 ( ىفا: هلال ) هيف ةاكز الف هريغو ايموملاو ©92تيربكلاو ديدحلاو ساحنلاو ضاصرلاو لحكلا اماف فرو

 قتح هيف ةاكز الف ليص>تا وأ نحطلا وأ رانلاب جلاعي تح زيمتم ريغ ناكف قرو وأ بهذ اهنم جرخ اذإو

 ذخأي نأ قدصملا ندعملا بر لأس نإف ( ىفا:ةلالاف) هريغ نم هب طلتخا ٠١ زيعيو اقرو وأ ابهذ ريصي
 قح هحالصإ ندعلا بحاص ىلعو دودرم كلذف لعف نإو كلذ هل نكي مل ةفزاجم وأ ةنزاوم وأ ةلباكم ةتاكز

 نمهاض قدصلاف اقرو وأ ًابهذ لص نأ ىلق قدصملا هنم ذْخَأ اهو ( لاق ) ةاكزاا هنم ذخؤت مث اقرو وأ ابهذ ريصي

 اذه : لاقف 16 تاك نع كلمسا نأ ةنيع عم قدصملا كرق فرو وأ بهذ ند هف ناك مف لوقلاو هل

 طلتخم بهذ وأ ةضف هنأل لاحم نداعملا بارت عيب زوجي الو ( قفاتثلللاو ) :هلوق لوقلاف ء كنم تذخأ ىنلا

 ش ةاكزاا اهيف نأو زاكرب سيل نداعملا نأ ىلإ انباحصأ ضعب بقذ دقو ( ىف: :لا| ) هنم زيمتم ريغ هريغ

 ٠ هيف ةاكز الف طشاا ىلإ هاقلأو جوملا هعفد ىأ : رحبلا هرسد (1)

 لامعأب دلب ند روغ ا ند رطقي راقلاك دوسأ 0 وهو داس>ألا طظفاح هانعم ىتانوي ظفل أح ايموملا )0

 اذك . كلذ ريغ عضاوعو ةبطرق لامعأ نم ىبرغلا رحبلا لحاسب هنم عون دجويو « اعطق دمجيف سرافب رخطصأ
 < زن و
 , دواد ةر ا



: . 00 

 مث بهذلا هيراوجو ةتانب ىلخ ناك هنأ رسمع نبا نع عفان نع كلام اثربخأ'لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عينرلا انربخأ .

 لاس الجر تعمس لاق رانيد نب ورمع نع نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ ةاكزلا هند جرخمال

 0 ب ا ناعم 01 ناد كمل غلبي ناك نإولاقف . ال :.رباج لافق ؟ ةاكز هبفأ : ىللا نعدّشلا دبع نب رباج

 ىلحلا ىف سيل : ءاال وهز لود ع اهي ع تدثأ.ىردأ الاو كلام نب سنأو سابع نبا نع ىودو ( قفانلالاه (

 ىذلا .لاملا ( قناش *لازاث ) ةاك ىلا ىف 'نأ ضاعلا نب ورمع نن هللا دلعو باطخلا نب رمع نع ىواربو ؟ هاك

 ةشامو زاكرو ندعد ند ضرأ ىف بيصأ اهو « را تام ضهبو ةضفو «بهذ «نيعثالث هسفن ةقدصل هيف ىحن

 مثرد اتئام هل تناك ناك لوودكا اهماع لوح مولا نع امف ةاكزلافءةاكز اهلثم ىفءقرو وأ بهذ لح رلناكاذإو (لاق)

 كلذكو ءايسفن اهيف ةاكزلافءارانيدىوست تراصإتصخرو ارانيد رع ىوسلا كراش كل مث رين اند ةرشع ىوسلا

 ىتلا ةئاملاو املوحل نيتلاللا كر لوحلا اهيلع لاح مث لوحلا لبق مهرد ةئاملث تراصف مهرد ىتئاملا ىفرحتا نإف ءبهذلا

 مثرد ىتئام كلع نأ فلاخم اذهو ( قنانتلالا ) اهنم 0 هنآل ايلإ انف حب رام مضي الو اهو امتداز

 ةاكرلا نأل هصقن وأ هتذابأ/ ضرعلا' موقف هدل ئف ضرعلاو لوخلا لوحف ةزاجتلل ضرع اهم ىرتشي مث ربشأ ةتس

 دعب صضرعلا 53 ضن اذإف 4ف مهاردلا لود هيلع تسجل مثا ردلاك ضرعلا راصو ةر راجتلا مل ضرعلا ىف تاو دئنيح

 هن ىرتشاف ةاكزلا هف تناك ىلا لطألا ئىلعو هيلع لاح دق لولا نأل غلبام 6 1 نم ةاكزلا تدك لوخلا

 لوحلاهيلغ لو ىح ةاكز هتدايز ىف نكي مل ثارد راصف لوحلا لبق: ضرعلا نع ضن ول نكلو ( قفا: تالا )

 فلاخاذهو ( قف[: هلال ) ضرعلا نع تلاحو مارد اهرخآو ةنساا لوأ ىف تناك اهنآل مهاردلا ىلإ يحل راضو

 ءاطلخلاو ( ىفاخ_ثلال|ف ) ةيشاملا ىف ةشاملا ءام تاتك دقو لوحلا دعب اهءامأ قفاويو لوحلا لبق ةيشاملا ءامت

 ريختسأ ام اذهو ةقدص لا ىف ىلق دقو ( قتفإ* لال ) نوفلتخمال ثرحلاوةيشاملا ىف ءاطلخلاك ةضفااو بهذلا ىف

 ىلا ىف لاق نءوء:ةاكز ىلا ىف سيلوىعفاشلا انريخأ هنف لجو زع هللا راختسا دق ( عييراا لاق ) هيف لجو زع هللا

 لع> دق بهذ نم نزوو ةقدص هنزو لثم ىف مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لع> دق ةضف نه نزو وه لاق ةقدص

 ةاكّرلا جرخأو هنزوو ةريم هريغب 1 وظنم 0 ناكف 0 هف لاق نمو ( قن 00 الاف ) ةقدص هي هق نوماسملا

 ةضفلاب هوم مف تفصدو مف لاقو 220 دازو هادأ ]هاف عي ىدأ لق نأ ملعب تح هيف طاتحا وأ هنزو ردقب همم

 نمو ( قناع لالاث ( هودحولا ن مى هو 58 0 بهذ لكو 5 فحصملاو فيسلأا ةيلح داك

 ةيلح الو ةضف نه لجر مئاخ ىف ةاكز الو الح نوكي نأ زاج مق ءاكارإل لد نأ 1 إلا ىف ةاكزال لاق

 نيجلهد وأ ةدالق وأ 3 ر ىب> هسفنل دخن وأ بهذ نفذ هرعا نإف ة 2 ند ناك 51 نط نم الو ةهفحصو الو هفيس ٌ

 ك6 الو فيس ىف هدلقتب الو ة ةقطغنم ىف ةسلب الو ًايهذ 0 هل سيل هنآل ةاكزاا هيفق ال ىلح نم هريغ وأ 017

 ند ةدالقالو نيلاخلخ الو نك 02 ىلحشإ نأ هأ سل كلذكو كحل 5 ريغ الو ءامقالو عرد ف هسلبال كلذكو

 ءانك ز ىللا ىف رب ل نمر ةاكز + ىف لع الو اقروو اشد لح | تأ رمااو ( قفا: شلال ) اهريغ الو ةضف

 فلأهف ءانإ ناك نإف اع نيلومأا ّقك 0 قرو وأ بهذ نات ءانإ ا رملا ا احرلا دا اذإو ( قنات الاه )

 . ةدحصم كارا «رظناو خسألا قف اذك خلا تفصو امف لاقو : هلوق )0(

 لعج افحلسلا دل «حتفلاب « لبذلا وءجاعلاو نو رقلاو لبذلا نمراوس'| ىهو_بكيرجتلاب_ةكسم ةنشاد نانكلسم )0

 , هححصم هتك ٠ ةغالا ىتك يف اذك ؛كسملاو طاشمألا هنم 3

 («-هع)



 ظ ين
 |0007 ةقاننا كلذ ليفي الق ةنع هلع باح ام امأف ؛ هم ةليقف هب طع ءىث ىلع تفلح نأ الإ هنم اذه لوبق هل نكي مل

 دحاو .لك نم ذخأف هيلع هئادأ ةطاحإ ىلع فاحم مل هل اولوقي مل نإو لاق امم رثك أ هيف نوكيال معلا لهأ هللوقي

 ' نوكتفزيم تناكف هفقس اهسهومت وأ مال ىلع ةوطلم ةضف هل تناك نإو ( ىف لالا ) هيفام ردقب ةقدصلا امهنم

 | ابق هلع ءىث الف ةكلبتسم ىهف ائبش نوكت الو نيت نكت مل نإو اهنع ةقدصلا جارح هيلعف رانلاب. تعمج نإ ائيش

 ةراحت ىف ةئئاغ وأ انيدةضف قاوأ سمح من امو ةرضاح ةضف قاوأ سمح نم لقأ لجرل تناكن إو ( قفا الاف )

 اهادأ ةاكزلا هيف ىدؤيام هلك كلذ غلبف ةراحن ىف ىذلا ضرعلا موقو هاضتقا اذإف نيدلا رظتناو ةرضاحلا ىصحأ

 قرولا غلب اذإو ( قثانشلالا ) هنمصقني الو هيلع دازإال هريثع عبر بهذلاو قرولا ةاكزو ( قفا تةلالاف )

 ةدايزلا تناك ولو هريثع عمر ذخأ ةاكرلا هيف بحنام لقأ ىلع داز امو هريثع عبر ذخأ ةاكزلا هف بحنام بهذلاو

 د رق عبر ذخأ اطاربق

 بهذلا ةاكز بأب

 الاقثم نيرسثع غلبي ىح ةقدصبهذلاف سيل نأ ىف ًافالتخا ملأ الو:لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عببرلا ( انربخأ )

 ناك نزوب ةاكزاا اهنم ذخؤت امتإ اهنأ ىف لوقلاو هللا همحر ( ىف: لالا ) ةاكزلا اهيفف الاقثم نيرمشع تغلب اذإف

 وأ ةبح الاقثم نيرسثع نع تصقت اذإ ريناندلا نأو قرولا ىف وبك « اريت وأ ءانإ وأ ريئاند وأ ًايدر وأ ادبج بهذلا

 امفو نزوب ةاكزلا نأل ةاكز اهنم دْحْوي مل ةنزاولا ىلع لضف امل ناك وأ ةنزاولا زوحت مز وحن تناك ن إو ةبح نم لقأ
 لجرل تناك اذإو ( قفا ةلالاث ) هنم ءىث ىف فلتخمال قرولا ىف لوقلاك رضحو اهنم باغو بهذلا هب طلخ

 ىلإ بهذلا عمجم الو ةاكز امبنم دحاو ىف نكي مل اطاربق الإ ةضف ققاوأ سمح وأ اطاربق الإ بهذ نم الاقثم نورمثع

 ناصرخامهو بييزاا ىلإ رمتلا عمجم مل اذإو (لاق) فنصيىلإ ةقدصاا هيف امم فنص الو بهذلا ىلإ قرولا الو قرولا

 ارا طلح نإ حال رود تنكف قرولا ىلإ بهذلا نم ةقلخاو مثلا ىف ايزاقت دغأو اعَم:ناولج امهو نارتشعو

 ؟ اعمجم نأ زوج فيكف رخآلا ىلع اهدحأ ىف لضفلا لحنو نمت الو نول ىف ناببتشي الو ةضفلا ىلإ بهذلا عمجم

 «ةقدص قرولا نه قاوأس مح نود امف سيل» لاقهنأ ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس فلاخ دقف امهنيب ع

 أ) ةرقب نيثالث نم لقأ وأ ةاش نيثال اهيلإ مضف :لبق ًاهريغ اهيلإ تممض دق:لاق نإف قاوأ سمح نم لقأ ىف اذه ذخأف

 نوكي الو ةضفلا سنج نم سيل بهذلا كلذكف اهسنج نم تسيل اهنأل ةقدصلا هيف امث تناك ن إو ايمضأ ال لاق نإف

 |0007 الوحا لق نارتع نم تق نإف ءامزحاو لوجلا لوأ ىف اراتد نيريثع نوكي ىح بهذ ىف ةكز.لخ روع

 ًايهذ باصأف تهذلا ىف لحر رمت اذإو ( لاق ) متت موي نم لوح اهب لبقتسي ىتح ةاكز اهيف نكي مل نيرعثع تعب

 هويغ ةدئافلاك دافأ موننم الوح لضفلاب لبقتسيو «هلوح ىلع هلبق بهذلاو هلبقهذلا ىلإ لضفلا بهذلا مضي مل الضف

 ْ ٠ فلتخم ال قرولا ىف اذه اذكهو « بهذلا حبر ريغ نم

 ىلا ةاكز باب

 '0 تناك اهنأ ةشئاع نع هيأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انريخأ

 )00 انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ «ةاكزلا هنم جرخت الو ىللا نمل اهرجح ىف ىماتي اهبخأ تانب ىلت

 هتاكذ جرم ال ةضفلاو بهذلاب اهخأ تانب يلحت تناك اهنع هللا يضر ةشئاع نأ ةكبلم ىلأ نبا نع لمؤملا نب هللا دبع
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 ةرم“ ىف ريخال هنإف هوكز : مل كلف لك ذ ىموق تعاكف كاكا ةارسلا (ناعلأ نك نس نكف 1 ل 00

 هضيقتف :لاق « ناك امب هتريخأف باطخلا نب رمع تيتأف رسشعلا مهنه تذخأف ريشعلا :ثلقف لاق ؟ ىرت 5 :اولاقف كرت ال
 هللا دبع نع كلام انريخأ لاق: ئعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ « نيمانملا تاقذص ىف هنن 00 0

 لسعلا نم الو ل.ألا نم ا ال نأ( قهرا دقو نإ كا ردا مع نو باتك ءاج:لاق ركب نأ نبا

 مل مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىلع لدنام ىكحم ٌبابذ ىنأ نب دعسو : ىلاعت هللا همحر (قئانشلالا ) هل

 ىف الو لسعلا ىف ةقدص ال ( قنا تل الاف ) هلهأ هب هل عوطتق هآر ءئش هنأو لسعلا نم ةقدصلا دخان هرقل

 نأ ماشلا لهأ نم باطخلا نب رمع لبق دقو « نيءاسملا تاقدص ىف لعجو مهنم لبق *ىشب امهاهأ عوطت نإف ءلخلا

 . اهب عوطت نم لبقت *ىش لك نع ةقدصلا كلذكو ليلا نع ةقدصلاب اوعوطت

 قرولا ةقدص باب

 ديعس ابأ تعمس لاق هيبأ نع ىنزاملا ىح نب ورمع نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 ىعفاشأا انريخأ لاق عيبرلا انريخأ « ةقدص قاوأ سمح نود امف سيل ) عسوهيلع هللا ىلص هلا لوسرلاق لوقي ىردخلا

 لاق لوق. 'ئردخلا ديعس ابأ عمس هنأ ىأ ىنربخأ لاق ىنزاملا ىح نب وبره© انثدح لاق ةنيبع نب نايفس انربخأ لاق

 ىعئاشلا انربخأ لاق عبر ىلا انريخأ . ةقدص قرولا نم قاوأ سمح نود امف سيلو 602 هسو هلع هللا ىلد هللا لوسر

 نأ ىردخلا دعس ىنأ نع هيبأ ن نع ةعصعص ىنأ نب نمح مح را دبع نب هللا دبع نب دمحم انربخأ لاق كلام انربخأ لاق

 اذإف « ل ادءو ( قفان *لالاث ) «( ةقدص قرولا نم قاوأ نسم نو امفسيلو» لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ن. ليقاثمةعبس نزو مالسالا مهارد نم مارد ةرشع لكو مالسإلا مهاردب مثرد اتثام كلذو ”ىقاوأ سمح قرولا غلب

 ةريشع اهرعس ةياغ ةافصم ادايج مارد قرولا ناك ءاوسو ( ىفإ*ةلللاف ) ةقدعلا قرولا ىنف مالسإلا لاقثم بهذ

 كلذ ىلإ رظنأال اك هسفن هيف ةاكزلا نأل هريغ نم هتمبق ىلإ رظنأ الوءرانيد هنم نيرشعنم ءاربت اقرو وأ رانيدن

 مثرد اتئام لحرل تناك نإو ( قفانتلالا ) هفنص نم *ىدر ىلإ فنص نم ديج لك مضأو عرزلا الو ةيشاملا ىف

 لبإلا نم عبرأ هل تناكول م ابمذ ةاكز الف اهريغ ةنزاولا ىلع لضف امملوأ ةنزاولا زاو> زوحن و لقأ وأ ةبح صقنت

 ىدربقسوأ ةعبرأ هل تناك ول اكو ةاش ريناند ةريششع ىوسنال ليالا نم 0 ىفو ةاش اهم نكي مل رانيد فلأ ىوسلا
 1 1 5 غىل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس فلاخ دقف اذه ريغب لاق نمو ( لاق ) ةاكز اهيف نكي ل نول قسو ةئام نم هتمبق ريخ

 اقافأ نس ند كفااف ممسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهحرط دقو قاوأ سمح نم لقأ ىف ةاكزلا بجوأف مسو

 هيلع تمحو قتلا ةاكزلا ردشب امهنم دحاو لك ذخأ ةديح قروو ةئيدر قرو لجرل تناك اذإو ( "قفا: لالا (

 تذخأو اهتيفصتي ترمأ شغ وأ ساخن اهبياع لومحم قرو هل تناك ن إو ( لاق ) هردقب ءىدرلا نمو هردقب ديجلا نم

 هرك أو هنم لبق اهنود شغلا هيلعلومحم ريغ اقرو اهنع ىدأف عوطت اذإو ةاكزلا هيف بحتام تغلب اذإ تفص اذإ اهتاكز

 مثاردلا ىلإ ربتلا قرولا مضيو ( قفا: ةلالاو ) ادحأ هثراو هب رغيف تومن وأ ًادحأ هب ”رغي الثث شوشخاا قرولا هل
 ةقدصلا جرخيف امهنيب ريع ىتح رانلا اهلخدي نأ هيلع ناك بهذب اهطلخ دق ةضف لجرل تناك اذإو ( لاق ) ةبورضملا "

 هماع طخم مل نإ كلذكو سب رافاد طاقم ردق ىلع امهنم دحاو لك نم ةقدصلا جرخأ نإو امه:م دحاو لك

 /اولاهنم كلذ ذخأىلو نإو (لاق) سأب اف ك1 وأ هيفام امهنم دحاو لك نم جرخأ دق نأ نقيتسي قح طاتحاف :

 ,ةدح بم هك! ىف إل 5 ثيدح ةيقب ةلخا هذه نوكل تتبث اهلعلو « هواش د سلو )١(



 : د

 راهنألا هتقسام لكفءذخأت اذهف ( قفا: لالا ) دحاو نيرمثع لك ىف رمثعا فصن هيفف حضنلاب تسي هسناك اهو

 ضرألا تحن نم ءاشرب عرزيام لكو.« ريشءلا هيفف ةقدصلا هيف امب ايرثع عرز وأ ءامسلا وأ راحبلا وأ لويسلا وأ

 ةرقب وأ ريعب برغب وأ عزني ولدب لحن وأ ©12رهم وأ رعب نه قصي نأ كلذو رمثعلا فصن هيفف اهقوف بصي ةيقسملا

 ءىث قس نإف ( لاق ) رثعلا فصن هيفف اذكه قسام لكف ( لاق ) بالود وأ ةلاحم وأ قونرزب وأ اهريغ وأ

 نيتيقسلاب شاع ام ىلإ رظنن نأ هيف سايقلاف برغلاب قس ىتح فتكي ملف رسشع'ا هيف نوكيام وأ ليس وأ رهنب اذه ن.
 5 ناو كداردم هقدر“ رثك أ ليسلاب شاع ناك نإو ريثعلا عابرأ ةثالث هيف ناك نيفصن امهب شاع ناك نإف

 ليسلاب شاع نإف ءهب هتقدص نوكتف رثك أ هب شاع امه-أ رظني ليق دقو ( لاق ) كلذ ردقب صقتن رثك أ برغلاب شاع
 ربخ هيف ناك نإو ( قفان_ خلال ) رمثءلا فصن هتقدص نوكتف رثك أ برغلاب شاع وأ ريثعلا هتقدص نوكتف ا

 هبر فلاخ نإ ةنيبلا قدصملا ىلعو « هني عم عرزاا بر لوق لوقلاو , تفصوام سايقلاف الإو هب ىلوأ ربخلاف
 را لاكبر ثعلا فصن ذخأ اذكهو رشاعلا قدصملا ٍدَحَأِبَو ةعسن لاملا برل لاكي نأ ربشعلا ذخأو ( قفانتتلالاق )

 دازام ءاوسو « باسحم هنم دخأ اهغلس الاهم ةرمثع ىلع داز ام ( لاق ) نيرمثعلا ماع قدصملا نحت و نقع صم لآل

 آدحاو اليك ةقدصلا ىلاوو لاملا برل لاكيو (لاق) اهتقدص ةرمدعلا ىلع ةدايزلا ىنف ةقدصاههف تبجو اذإ رك وألق ام

 ذخؤيامغلب نإو هب غرفأ هسأركسمأ اف لايكملا ىلع عضوي ولايكملالزازبالو قديالو لايكملا ىلع ءىش هنم فتايال

 لالجوأ برق ىف رمتاا ىئحنإو (لاق) هرمثع"ذ>ؤي امف ةقدصلا ذخؤت اك ةقدصلا هنمتذخأ قسوأ ةسمح هرمشع فصن

 هيلع ناكو هل كلذ نكي ل انزو وأ أددع هنم ةقدصلا ْدَحَأِب نأ ىلإ ةقدصلا ىلاو رمتلا بر اعدف ريراوق وأ رارج وأ

 ىلع لاملا بر قدصو اليك هذخأ ارمت هيدي ىف دجوف صرخلا لفغأ ول كلذكو ( لاق ) صرحلا ىلع هليكم .ذَحآي نأ

 هاعدول اذكهو ( ىف: لاف ) صرخلا ىلعهذخأف هصرخ وأ هلقيدصتاا ىلع هذخأ ًابطر هنم ىضمامو هلك غلبام
 هيلع ناكو هل كلذ نكي مل انزو وأ ةيعوأ وأ رئارغ ىف ةداع٠ وأ افازج بوبحلا نم ائيش وأ ةطنح هنم ذجأي نأ ىلإ

 هنيع عم رمتلا بحاص لوق لبق « صرخلا ىلاولا لفغأ اذإو ( ىفا*_غلالاف ٠ ) هنم كلذ ىفوتسي نأ

 سرولاو نارفعزلا ىف ةقدصلا باب

 انذحأ اهنإو ٠ ايف ةقدصال  لاومألا نم اريثك نأل ةقدص سرولا الو نارفعزلا ىف سيل ( قفا غلا )
 ملعأ ىلاعت هللاو ء امهنم دحاو ىف ةاكز الو . توق ال ببط سرولاو نارفعزلاو « ربخلا ىنعم ىف امي وأ اربخ ةقدصاا

 رحبلا هيقليءىث ىف ةكزالو ٌولْؤل ف سمحال كلذكو (لاق) ةاكز بيطلا نم هريغ الو كس.الو ربتع ىف نوكي ال اك
 هدص وم دَحْؤي الو 6 هتلح نم

 لطعلا ]ىف دكر ل ناكل

 02 انايد ىأ نب نحر ادع نب ترا نع ضاع نب نأ ًانريخأ' لاق ىعفاشلا اتريخأ لاق' عيبرلا انربخ أ
 لعدا هللا لوسر ا ع تلق مش تيلصأف مسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر ىلع 31115 لاق بابذ ىبأ 3 دعس نع هنآ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعفف : لاق محلاومأ نم هيلع اوملسأ ام ىموقل لاك ىامعتسا 2 2 مهملع ل

 اهيدئاج نم ريبلا سأر ىلع ناينس ناترانم ناقونرزلاو ضرألا ن٠.جرخ ىذلا زثلا حتتفلاب لجنلا :لحب وأ )١1(

 | 0 قس نوتسم ,.ةلاخلاو اج قتسف ةركللا اهيف قلعت مث امهماع ضرعت ةبشخ ىهو . ةماعنلا اههملع عضوتف



 ع ضايع نب سنأ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ .افلاخم ملعأ ملو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع بابَذ !١
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0 
 اال 31

 سردو فوفجمب حلصيام لك كلذك ناكف اارعو اسر امرنم ذحالاو تنسف لحتلاادصحن مورالا حن انده 0

 ابهذ ريصيف حلصي ىتح ذخؤيال ندعم نم ضرألا نم جرخأ ام ةاكز اذكهو « ضرألا تجرخأ امت ةاكزلا هيف ام

 ام هلكو حالصإ ىلإ جاتحال هلا حلاص هنأل َدْحْوي موي زاكرلا ةاكزو ( قفا: لا ) حلصي موي ذخؤيو ةضف وأ

 . ضرألا تجرخأ

 تاقوا ىف عرزلا باب
 ا اذهف ىرخأ دصحتف عضاوملا نم 8 ىف فاختست مث دصحتف جرختف ةره عر زا ةراقلا
 : 0 هاا : 1 00 5 1-00 5 : 1

 اذإ ادكهو ( ىثأ 52 الاف 1 ةرحالا هن دصح ترداتسا نإو دحاو عرر هنال صعب كل هةصعل م ةدحاو

 ) لاق ( براقتم هيف عرزاا قحالتو عرزلل لحاف تقاق 02 |نه نال رش دعب ردو( م ولا ردبراذنلا تقوو :ترذب

 ىدلا وهاي ىذلا ىلإكردملا لوألا مض ضعب لبق اهضعب كرداف تاقوأيف مثو ©20ةنونعو ءارمحو اسيطب ةرذ كذب اذإو

 تنع هيف نا 1 اذإو ( قفا 3 0 الا ( ةقدصأا هيف ت.>و قسوأ ةسمح هلك غلب اذإف 5 م دعب روذملا كل ةيلي

 ض لدأو رثك 1و روشلا ا رخو الوأ ةنم تفظقي و: تح اما نإب فاك نإو دحاو ماع ىف ضع لق هضم غلبف بطر وأ

 تالخم لجرل تناك اذإو ( لاق ) اذه رذببو اذه كردي هلك ضرألا جرام نآل ةدحاو ةرع هدهو ضم لا

 حلبلا كردي مث دجيف ءرسسلا كزدي مث بطرلا دجيف دحاو تقو ىف علطلاو حلبلاو رسيلاو بطرلا نوف نوكيف نعلطي
 ِ م هم ان ف كل هنأآل ةدحاو ةدح ىف ةدحاو ةعالطإ سحم م هحاص ىلع تشسحو هلك اذه خشم علطلا كراديمث < دحق

 مث قعشلا م ئمابتلا دجف ةماهب رخآو فعشلاب رخآو دحنب طئاح لجرل ناك اذإو ) قفاح هلااا* ) دحاو تقو

 لعأ ضعبو ( قفا ةلالاف ) نارهشااو ربشلا امهنيب ناك نإو ضعب ىلإ ارضعب مضي دحاو ماع ةرم 'هذبف ىدجتلا
 قاوعررت وأ عرزلا اذه نوعرزب 0 نإ طابشلا هل لاقي تقوو فيرا ىف نيتر ه ةنسأا ىف نوعرزب نميلا

 نإف «٠ اهوا نأ وأ ةطسش اذه ف ؤاوعرز د وأ ممحو عبرو فير ,>ن.ه ةفلتحم تاقوأ ىف تارم ثالث ةتسلا] ع

 مخ اهريغ ىف هضعبو اف هضعب كرا ب ةنس ىف ناك اذإ عرزلا نأ اهنم ليواقأ هيفف دحاو فنص نم ناك

 هتتس نم كردأ ام ىلإ مض ةيناثلا ةنسلا ىف كردأ امو ةدحاو ةنس ىف هند كردأ ام هنم مضي هنأ انهو ضعب ىلإ هضعب

 ىف عرزام ا (قنان لالا )رعب ىلإ هضعب مضي ل تفضو امك ةفلت نامزأ ىف عرز اذإ هنأ اهنهو ء ارمذ كردأ تلا

 دوهشلوأ ىف عم رلا ىف عرزام كلذك و ضعب ىلإ هضعب مضيف ربشأ ةثالث فيرخلاف هنهءىش رخأتو هنمءىش ركب وأ فيرخ

 اهريغ قش دا ل ةرعالو اهريغ ةنس عب ىلإ ةنس عدد مشيالو ) لاق هيف عدز نإ فصلا كد اه رخآو

 لوق لوقلاف نيتنس لب عرزاا بر لاقو ةدحاو ةنس عرز اذه لاقف عرز هدب ىفو عرزاا برو قدصملا فلتخا نإو
 2 0-22 : 93 8 00 0 - 31 ها[ . 2

 هةفدصة فام لف ف اذكه ادهو ضعب كلا ةصعب مَ ةنيبلا ماقأ نإف «ةنيملا قدصملا ىلعو 0 مها نإو ةليع جل عرزلا بر

 ضرالا لح ردا ف هنا 1 را

 فصن هيفث برغ وأ حضنب قسام» هانعم الوق لاق وسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ ىنغاب :هللا هر ( قفا شلللاف ) ٠

 ىنا نبا ٌثيدح نم لصوب ثيدحلا اذه نأ ىنغلب و (قنانت لالا )6 رمشعلا هيفثع ويس وأ ع د هريعب قسامو رعقعلا 3

0 

 ءرز وأ امرك وأ الم ناك ام عورزلاو رامثلا ةقدص : لوقي ناك ره نب هللا دبع نأ عفان نع ةبقع نب ىسوم |

 دحاو ةرسثع 0ك ىفءرسثعاا هيفقءرطملاب 0 2ع وأ نيعلاب ققسإ وأ روم قس وأ العب همم ناكلذ ءاتلس وأ ًاريعش وأ 1

 ايجي>حصم 1 6 2 هحولاو 2 عانلا فب رح نم اهاعلو 3 خسنلا ؛ ّق دك و هلوق )١(



 ٠ كح
 ' تفرعةبحالو هريغ ىلإ لوفلا الو سدعلا ىلإ صخلا الو نابلخلا ىلإ ندلا مضي الو ( قات لالاف )

 1 ىلإ 00 1 انلعا ند ف لك مضيو اهريغ ىلإ رمثاو معطلاو ةقلخلا ىف ناب اهفالخو اهبحاص نود درفنم مساب

 ةقدص سمرا ف لعأ الو ( قفانةلالاف ) هنم جرحدت ام ىلإ لاطتسا 0 لكل هنا حا هاك

 ' اذ[ وأ ارازبأ الإ لكؤي ال اذه نال موث الوا لص, ىف ةقدص الو ءاتوق ال ابكفت وأ ءاود الإ لك وي هماعأ الو

 ١ _اهنم دحاو لك درفني ءامسأ امل قرقي دق «معن :ليق ءسدعلاو صمحلا عمجم ةينطقلا مساف لبق نإف ( قفا ثلالاف )

 عمتج و « اهلإ عمجم الو بوبحلا مسا عاج مضي الف ؛ ةرذلاو ةطنحلا ابعم بوبحلا مسا عمجم دقو هبحاص نودمساب

 ” ظرشلا 00 نم رشعلا رمع' ذحأ دقف : لق نإفارخآلا "ىلع امهدخأ ميال مث اصرخ نأو ةوالحخلا ىف بيبزلاو رمتلا

 ةاكز هيف امم ضرأالا تتبنأ اموابيبزلاو رمتلا نم ملسو هيلع هللا لص ىنلا ذأ دقو : ليق « ةينطقلا ىف

 بيبزلا نم طبنلا نم رمع ذخأ دقو ضعب ىلإ هضعب عمج ىلع لاد ريغ رشثعلا هف نأ ىف هعاّبجا ناكو ريثعلا

 ضرألا تجرخأ امت ءىش ةاكز دْحْوِي الو ( قفا ةلالاف ) ةينطقلا ىلإ بيبزلا مضيف "0رشعلا ةينطقلاو

 اداكو هل هتهرك ابطز هنم ةاكازلا ذَحأ نإف هس ىهتتيو هسّرو هرع نسدو تفصو !؟ سردي و سيب ىح سيب ام

 لوبي ذئنيح هنأو هناصقن فالتخال ابطرضعبب هضعب عب زيجأ ال اسايهذخأو هلثم دجوي مل نإ هتميق دروأ هدر هيلع

 ناك نإف « هبحاص ىدب ىف قبب لاك ©0هدي ىف سيف ايطر هذخأ نإف عيبلاك ةمساقم رسبعاو ( قاتلا )

 ةحاص لبح نإو لاضقنلا دحأ صقنتأ ناك نإو ةدايزلا در يملا نمديزأهذب ىفام ناك :نإو هل كلذف.قوتسا

 ذخأ نإ اذكهو ( لاق ) سبيب ىتح ابطر ناك نإ هدب ىف م اذه دريو هبحاص لوق لوقلاف هكلهتساو هدب ىفام

 هبحاصل هلثل نماض قدصملاف قدصملا ىه ىف دسفف ابطر 0 نإو ( قفانتلالا ) اهماكأ ىف ةطنحلا

 بنع نم ابطر هذخأ ولو ( تاكل ) اساياةنم'ءركع ذخأي نآن هيلع عجربو لثم هل دجوي مل نإ هتميق وأ

 : نإف اطر ضعبس هضعب عب زوجي ال هنأ نم تفصو امل هدرب ةترمأو 8ك 0 زيصي ال ابطر وأ اسز ريصيال

 | ناك نإو هن نامبسلا لهأ ىطعيو هعدب بنعاا ىف اكبريش ناكو هنم لضفلا ادارتو هتميق وأ هلثف نص هكلهتسا

 .٠ مرغ هلع نكي لو 6 نامبسلا لهأ ىطعأو هريششعء ذخأو ةنزاوم ابنع همسق ولف بري ال

 ضرالا تحرخا امم ةقدصلا هيف ذخؤن' ىذلا تقولا باب

 رظنني ملو هتقدص تذخأ ةاكزاا هيف نوكي ام ضرألا تجرخأ ام غلب اذإ ىلاعت هللا همحر ( قثانتلالاث ) 0001و ةقدص انذحأ ةاكزلا هيف نوكي ام ضرألا تحرخأ ام ملي اذإ ىلاعت هل ان لا

 ٠ موي» لجو زع هللا لوق لمتحاو داصخلا الإ اتقو هل لع ملو «هداصح موب هقح اوت 1و»لجو زعهللا لوقل لوح اهم

 - نأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس تلدف : حاصي مل نإو دصحم موي لمتحاو داصحلا دعب حلص اذإ « داصح

 . هححصم هبتك . حاحصلا ىف اذك « نيقارعلا نيب حئاطبلاب نولزمي موق « نيتحتفب : طبناا (1)

 ْ « هححصم هبتك خلا مضيفأ ىأ « ماهفتسالا ىلع ىنعملا لعلو «خسنلا ىف اذك مضيف : هلوق (؟)

 00 منا قس اك ناك » معأ هللاو ه>ولاو « افيرحن ةرابعا ىف لعلو . خسنلا ىف اذك خلا قس كاك : هلوق (")

 1 هي رظناو



/ 

١ 

١ 

 ل خد

 ةرك افلاكهنأل هفةاكزال هبحو خبطبلاو ءاثمتا كلذكو ةبكاافلاك اهنأل لقبلا بوبح ن. الو ةيودألا بوبح نم هانعم

 مس الو لقب رزب الو لجفلا رزبالو رفصعلا بح نم ْدْحْوي الو

 ةطنحلا ةاكز عسي رفت باب

 لؤقاو ةقدصاا هيفف قسوأ ةسمح ةقدص'ا انف ىلا بوبحلا نه فنص غلب اذإو لاق ىعفاغثلا انريخأ لاق عيب رلا انربخأ

 ةشئاال هفالتخا نأ ريغ 5 رد ب كلذ كعب امس ئدارلا را عم دحلاب دعب نأ ع هدرو ادح 2 هنم فنص لك ىف 7

 اهوحم وأ اسنج ناس رك رمتلاو هر ردَقب هنم فاض لك نه دخ ويف ةثالث انقسم نك هيدي 000

 كللتق . عق الو ماك ن <. ةنأود لئاح ال افوشك# ابح ىقس ىح سادت ةطنح فيص نانيص ةظيشإو 2
: 

 -_-ع

 !اماذ حرطي ال دحاو ماك ىف ناتبح تيقب تسد اذإ سلع فندو « ةقدصلا اهفف قسوأ ةسمح تغلب

 ةطنحلانمرخآلا فنصلا ءاقب قبتال اهنإف اهب رضي اهنعماكلا حرط نأ اباهأركذيو املعتسا ايلهأ دارأ اذإ الإ مايكلا

 ابح تناكف ترهظ ةفيفخ ىحر ىف حرط وأ سرب ماكلا اهنع حرط اذإو : ىلاعت هللا هحر ( قفا: لالا )

 دعب قابلا: ماكلا اهلَع ناك اذإ اهنأ اه رح نم. رك ذو ىرخألا ربظي اك ساردلا اهريطت الو ىردألا ةطالاقا

 لاكتو 'ماكْللا قلي نأ نيب ا,مكلاه ريخبف الوأ تلبك ام فصنلا ىلع تراص اهنع ماكلا كلذ قلأ مث سردلا

 اهتقدص اهنم تذخأ قسوأ ةرعثع تغلب اذإف ايماكب لاكت نأ نيدو ةقدصلا اهنم تذخأ قسوأ ةسمح تغلب اذإف هلع

 4 ول لا ا | كلذ رضف هريغ ىلع لمحم مل راتخا امهعأف « ةسمح َدكَح اهنأل

 زوجا عب زيجاك مملل كلذ نك< مل هلبتس ىف مخ. دْحْوَي نأ سلعلا ريغ ةطنحلالهأ لأس نإو كلذ هل نكي مل اهلبتس ىف

 ىنثعلا قوق .ىدلاىل اعلا 00 00 قلأ اذ ! هداسف لوغعهنم عز ولهنأل « هل زرح هيلع قس ىذلاوءهرسشقىف

 تفصو ام ىلع ىرخألا ىلإ امهادحإ مضسلع :طنحو سلع ريغ ةطنح لجرل تناك اذإو ( قفإشلللان ) هنود”ىذلا

 ناقسو سلعلاو قسوأ ةثالث سله رثغ ىه ىت ةطنحلا تناك نإف ء ةلك فصنب اهماك ١ ىف نيلعلاو الكي ةطللأ

 ةطتخلا (قسوأ ةس دتنح ءاهثأل ةقدنط اهفف ةعبرأ تناك نإو ؛فصن و. ©200قسوأ ةعبرأ ذكتح اهمال انف ةقدا دا

 نانثا هماك أ ىف ةعبرأ وه ىذلا سلعلاو ثالث

 ةايدطلا ررعاخ ا كل
 مث لاكي و همك هنغ حرطي ىن ىح ةقدص سلعلا ر مغ ةاكإر هيف 5 كح و, لاو ى ديا همح ر ( قفانتلالاف (

 ريعش الو ةطنح ىلإ تكلس الو ةظنح ىلإ ريعش حصن الو رحدشلا 0م دَحؤَف قسوأ ةسمح غلب اذإ ةقدصلا هنم ْذْحّؤَت
 8 ض ) - م

 ةرذو ءاضس عم الو هلع ماكال بطب (0ةرذ:ناترذ ةردلاو ) قناتتلالا 1 ةرذ الو نخد ىلإ زرأ الو

 عر

 0 0 انوحيطتم الإ م رمع لو الك الل ضقني ال قنقد ةظنللا ةرشةكو قرأ هنأ الإ قورقثلاثوأ ةقلخلاك رمت ءىق

 2 1 : 2 د 1 نإو ةرمتلا عق الو ةديادسا رمش فارطأل رافت 5 وش هةلكل حرطن الو لاكت امهالكسف سرملاب جرح القو

 *ىش ةطنحلا الو ريعشلا ةلاخنل حرطي الاكو ةقلخلا سفنب لصتوم هنأل ةبحلا نيابي ال اذهو « ةرمتلل انيابم نان

 «ناقسو سلعلا و 2قياسلا '؛هلوق نوكي وأ « خاسنلا ةدايز ئه ةملكلاا لعلؤ ة خسنلا ىف اذك ءفصنو : هلوق (1)

 .. هححصم هتك . رهاظ وه ك2 م قسوأ ةثالث سلعلاو » .هجولاو اقرت ||

 . هحشضم.هبتك .٠ ةغللا بتك ىف هيلع فقن ملو ظفالا اذهب ىنأيسو « لصألا ىفااذك « سيطب : هلوق (5) .



 3 5 ل

 ا صرخلا مههعيامدعب مشريخح مث ىلاعت هللا ءاش نإ هب اومسر دقت نأ كش الو سانللو م اسو هيلع هللا ىلص ىلإ اكلي واع

 انب لختلا هل 1 كلذ لثم مهل نمضي وأ هلق اع لختلا ل جسو ا 2

 مهسفن أىلعمهرمأ زوحم نوكلاملا اذه ىلإ نووعدملاو مهسفنأ ىلع مثرمأ زوحب نمم اونوكي نأ نوهتشي نولماعلاو هنف

 غلابلا مهنمق ء طلخ بنعلاو لخنلا ةقدص هنم دخت نيف (لاقز صرخلا هل زاح ريحو لفاعلا لع اذدحاولاا صرخ اذإف

 " ©0نامبسلا لهأ نم صرخلا هل دَحْوي نمو بئاغلاو هوتعلاو هيفسلاو ىبصلا نم رمألا زئاجلا ريغو رمألا زئاجلا

 ا ردا دعب صراخلا هريخف هلام فا رمألا زئاج الاب ناك نق دحاو صراخ مهيلع ثعب نإف لاومألا لهأ نم رثكأو

 سيلف هيفسلاو هل ليكو ال ٍتئاغلا امأف ء اوضرف مريخ مل نإ كلذكو عنصي ةحاور نبا ناك اك هيلع زاجهلام راتخاف

 كرا ريغ ىف 30- نان اعل تي دجاو ضراخ زشنلا لعب تعال نأ ٍبحأف ىطر.»الو رج

 عم ثعب سو هيلع هللا ىل ىنلا نأ ىودب دقو عطمنم ثيدح هذحو ةحاور نب نا دبع ةنعبو ( ىتاتعلالا (

 | اد ذقن نوكي نأ 0 رك ذوعركذي ل نإو هيخ هللا دبع عم تع نوكي نأ زوحم دقو هريغ هللا دبع

 اذإف دحاو 51اح زوحم اك دحاو صراخ زوجي لق دقو رشثعلاو ةلماعملا ىف رُثك أ وأ ناصراخ نوك نأ حا لك

 اك[ كلوش و اطر هم لك ويت اع.هنم دحأ ام فش اعإو صرخلا كغ رضعلا .دخأ زاخ رمتلا غلبام ردق انع باغ

 عم مهنم لبق رثك أ مهبلع صرخلا ىف ناكو هففام عيمج اوصحأ مهنأ هلهأ ركذ اذإو ( ىف(. ةلا[ ) ءاصحإ ريغ

 ىف ةمرقلا فلاخم وهو ممرع ىف ةدايزلا نم هب اورقأ ام مهنم دخأ مبيلع امع صقن صرخلا ىف ناك : اولاق نإف مهناعأ

 فلت امف مهنع لطرف فاتي دقو موقتلا موي قوس ةعلسلل نوكي 5 صرخلا موي اهم فرعي هل قوسال هنأل عضوملا اذه

 هريعو شطعلاب لخنلا .ةعيضو .نوماعيال ثيح نم قرسلاب فلتيو «ميفالتإ ريغب فلثلا ناك اذإ ةقدصتا

 ' ةقدصلا ذأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف بنعلاو لخنلا ريغ رجشلا نم :ىش نم ذخؤي الو ( قفاه ةلالاف )
 ا ءاوسو هسفنب لوك أمال مدأ هنأل نوتزلا ىف بحت اهماعأ الو فسركسلا نم ذ>ؤيال كلذكو ءاتوق اناكف امبنم

 / هانلع دحأل اتوق زاجحلاب ناك هنأ ال ةبكاف اذه لك نأل رخديو سس وأ اهدأ نوكي ام هريغو زوللاو اهيف زوجلا

 ىف ربتخا ام باوصلا نم ةيف ريتخم مل هنأو ةنود لئاحلاو هنقو صراخلل نيبال هنألعرز صرخم الو ( قنانلالا)

 تفضو امل امهانعم ىف امهريغ سيلو صاخ امييف ريخلا نأو بنعلاو لخنلا

 عرزلا ةقدص باب

 اًخِبط وأ اتيوس وأ اًربخ الوك أم تانقيو رخديو سيبو نويمدآلا هعرزي نأ عمج ام هللا همحر ( قئانتلالا )

 ةرذلاوريعشلاوةطحلا نم ةقدصلا ذخأ هنأ ٍِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىوريو ( ىف( *ل/]؛ ) ةقدصلا هيفف

 نيبتيالو نويمدالا هعرزيو اخيبطو اقيوسو اري لك وب اذه لكن ايدو اوفو اهسدعو ايصمح اياك ةينطقلاَو

 1 ىف هنأل ت تيتقا نإو لظنحلا بح نم الو نويمدآلا تبني امم سيل هنأل اتوق ناك نإو ثلا 0140 دَحَوي نأ ل

 | ةقدص ءاظلا نم الو شحولا رش نم دخؤيال 0 هنو هرم كحل نر. دج ةرالا كلذكو ثفلا نم ىنعملا اذه نم

 | الو ءاوذلا تل اذه“ ن ل نآل شودسألا الو ءافثلا ع نم ءىث ىف دَحَّوب الو ) قناهتلالا /

 ..هححصم ,هبتك رظناف .ًأدتملا ريخاهدعب امو خاسنلا نم ةديزم واولا لءلو«خسنلا ىف اذك ءرثك أو :هلوق (1)

 ءافلا ديدشتو مضلاب ءافثلا و ءان وطق رزبلا وه شو. دسالاو بدجلا ىف لكؤيو ةمح 0 تين حتتفلاب_:ثفلا )0

 : نكس هك مدعللا تك ىف دكا .فركلا وأ لدرخلا بح



 د م 6

 عطق امو ( ىفانشلالاف ) لث٠ هل نكي مل نإ اعوطقم هتديق نمض ناعبساا ىلإ الو ىلاولا ىلإ اهرمثع عفدي مل نإف
 0 وأ هلك أب اعيش ع ا ع نكي مل هع لحم نأ لبق هلت رمت نِم

 نم عطق ا امأن الخ نسحيل لخنلا نع ايفل هعطق وأ معاطأ وأ لكأ ام الإ علطلا عطق نم هل هركأ كلذكو

 ءام.هلع شرف هقحتةسا نيرخلا ىف رمتلا ريص نإو ( قناتتلالاف هه دلك [5 7 ال يلا لوحفلا علط

 هحالص هب ىلع ٠١ الإ هنم ثدحم مل نإوءهيلع ىتاجلا هنآل هل نماض وهف صقتن وأ *ىبثلا كلذب فلتف اًئبشن هيف ثدحأ وأ

 نفح انأ لق قرف هلاك واذدكب را 42 2 او نش ناكل قولا عضو اذإو ( قفا لا( ) هنمضي مل كلهف

 رمتلا نم لكأ ٠٠و ( قفا: لالا ) هرمثع نمض كلهف هلثك زرحب سيل عضوم وأ قيرط ىف هعضو نإو نمضي مل

 هعابف ار نوكي لخنلا ناك اذإو ( قفا- لالا ) هنم معطأ ام كلذكو هرثثع نمض نيرملا ىف ريصي نأ دعب

 0ك اذإو ( قفا: ةلالاؤ )هطسو لثم ارمت هريثع نمضو هل كلذ تهرك هلك أوأ هلك همعطأ وأ هلك ابطر هكلام

 هيلع هصرخ لعفي مل نإف ابطر هرشع هعم عبي نم ىلاولا رمأي نأو ىلاولا كلذ رسب نأ تنبح لا ا 0

 ابهذ هبطر ريثع ةمرق هنم ذخأ هلك هكلهتسا وأ هلك هلك أ نإف انت هل بطر رسشع ذخأو هبطر غلب امب هبر قدص مث

 كلهتساام نمت ناك نإف قبام رشءلا ذخ لاقف ءىث هنمقبو ائيش هبطر نف كلبتسا نإو ( قنانتلالاف ) اقدو وأ

 لاملا بر هطعب ملف هلثم وأ انمت لقأ ناك ولا كلذكو قب 14 يدعو كليسا اك نع ردع ذخأ قب اه نمي نكاد ١

 بطرلا نه قب ام رسثعلا ذأ نيك اسملل رظنلا ناك نإو ( قفا ةلللاو ) ريشعلا نمت ذخأ هيلع ناك نمثلا الإ

 نال لجرلناك نإو( قفا لال ) كاملا بر مب عوطت لضف لك مهل ذخأي م قدصملا هذخأ«لاملا بر كلذ لعفو

 نإو( قا لالاف )تفصو 5 ارمت نوكيالىذلاةقدصوءارمت ارمتنوكيىذلاةقدصذخأ ًارهمتنوكياللخ وارع نوكيلخن

 لع الو نظن ريغ وأ ناعرسلا لهأل ارظن ناك لاح هذخأب نأ هل نكي 1 قدصللا ىلع رمتلا نمي لاملا بر ضرع
 نام, سا لهأل هنم هتمق ذخأي نأ زاج لاحم ارمت دحب نأ هزوعأو هكلبتسا نإف ( فا: ةلالاؤ )/ةقدصلا عيب

 سيل.اذه نأل , كالهتسالاب ةيانجلاب هتميقن دجوي مل نإف هلثم هيلعف 0 1 لجل هدب ف ناك ل 1

 هيف ىرت نأ لبق هعطقف احاب لجر لحم جرخي ناك نإو ( ىف: للف ) ضبقي ىتح زوجي ال عويبلا نم اعد

 لحب ١ دعب هعطقي ىتح رمثعلا هيلع نوكي الو هنق هلع ريع الو هل كلذ تهرك شطءلا فوخ اعلط هعطق وأ ةرخخا

 تاك نإ ( قنا غلالاو ) نافلتخم ال لخناا لثد ويف + بنعلا ىف ناكف لختلا ىف .تلقام كك ( لاق )

 ىضحو بنعلا نم دخؤت ملو لخنلا نم ةقدصلا تذخأ قسوأ ةسم> هف سبأ بنعو قسوأ ةسمح اهيف لحت لجرل ا

 ل دحاو هلك ننغأا كلذكو هدح نك هكدر مكيف دحاو هلك لختلا وعل احلا ريغ بنعااو 0 هربغ نإ فض 2 الو

 ٠ هديج ىلإ هيدر

 سارغلا ةقدص بأب

 هللا ىلص هللا لوسر نأ بيسللا نب ديعس نغ بابش نبا نع كلا» انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عييبرلا انرب>أ

 هللا لوس ر ناك لاق « نيب وانني رمتلا نأىلع ىلاعت هللا ؟رقأ امىلعكرقأ »ربح حنتفا نيح ربيخ دوهلل لاق ممسو هيلع

 هنوذخاي اوناكف « ىلف متكش نإو سلف ماكش نإ لوقي مث مهيلع صرخيف ةحاور نب هللا دبع ثعبي سو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا" لص هللا لوس نأ راش ند ناملس نع بابش نبا نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انريخأ '

 صرخ ناك ةحاور نب هللا دبعو ( تف[: لا]| ) رببخ دوه نيبو هنيب صرخيف ةحاور نب هللا دبع ثعبي ناك ملسو
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 نوكي ةرع لك ىف ذخأن اذه. و:هللا همحر ( ىف 2لالإ5 ) مرامثو ميمورك صرخ نم سانلا ىلع ثعبي ناك لسو

 بسحأو ( قفا: ةلالاف ) هفرعأ ال ائيش نوكي نأ الإ ابيبز وأ ارم نوكست اهلك تماع امف زاجحلار رام و« بيبز امل

 نركب مهنأو هنم ةقدصاا عنم هلهأل سيل نأ امهدحأ نيعيشل تبنعلاو لخنلا صرخ ملسو هب هءاع ىلص هللا لاوشر رن

 هنأل ابنعو ابطر ناك اذإ نوكي امنِإ هب هلهأ ةعفنم نم ريثكو ( لاق ) نامهساا لهأل هريثعو هراشعأ ةعست

 لهأ قح عيض هصرخ كرت ولو . مرضأ هرشع دْحْوِيل ابنع وأ ابطر هوعنم ولو اني وأ انزع هتماتع لخأ

 نامبسلا لهأل طايتحالاو ممب قفر مال هنيبو مهنيب ىلآو ل لءأ ىلاعت كا رد ىدخ الو ذخْؤَي هنإ) هنم نامهسلا

 بنعلا هومتي نيح كلذكو ةرفصااو ةرجللا طئاحلا ىف ىري نيح كلذو عيبلا ءلح اذإ صرخلاو ( قنانشلالام )
 صقنيو اذك ابطر اًيصرخ لوقي مث ايف ام لك ىري قح اهب فوطتف ةلخنلا 'صراخلا ىنيو:ةنم.ل اك وب ام هف دجوبو

 بنعلاب عتصي اذكهو ارمت هتليكم لمح مث طئاحلا عيمجم كلذ عنصبو ارمت اهايك ىلع اهسيقي اذك ارمت راص اذإ

 ير]|وا املا نم اًسرو افا ةصرح ام لع رثعلا دخأ ارعو "انببزأ راص اَذِإف هتيبو هلهأ نين. لخخأ 2

 نا هم اوركذ هذ اوقدص هلك هتبهذأ وأ ايش هنم تبهذأ ةلاج هتباصأ هنأ هلهأ ركذ نإف ( ىفا:ةلالاف )

 هللا اوقتاو متئش ام بهذ امف اوعدا لبق هردق فرعي ال ءىش بهذو ائيش هنم انذخأ دق: اولاق نإو اوفلح اومهتا

 مهيديأ ىف قب امف نكي مل نإو رشع هيف ناك نإ قبب امم مهنم رمشعلا ْدْحَأب مث اوفلحاو اماع هب متطحأ ام الإ اوعدت الو

 انحرط هيلع تفلحو اعيش تيعدا نإ:هلليق هفرعأ ال ءىش هنم كله لاق نإو ءىثدنم مهنم ذخ وي ءرشثع اوكلهتساو

 لاق نإف ( قفا لال ) كيلع انصرخ ام ىلع رمثءلا كنم انذخأ هفرعت ائيش عدت مل نإو هردقب هريثع نه كنع

 لاق ١١ ىلع قدص صرحلا ىف أطخ اذهو اذك قب امو اذك تذخأ ام ةليكم ٍتناكف تذخأ ام 1ك ترضخ ف

 قرس ام نمض مل هفرعأ ال ءىش ىنم قرس دق لاق نإف ( ىف: لللإ ) نيمأ اهف وهو ةاكز اهنأل هنم ذخأو

 ىلإ هتريص ام دعب قرس دق لاق نإو ( قفا لالا ) قب امو ذخأ ام فرع اذإ قبو ذخأ امم هنم ةقدصلا تذخأو

 قرس نإو نماض هلوهو طرف دقف نامبسلا لهأ ىلإوأ ىلاولا ىلإ ىدؤي نأ هنكمأو سبي ام دعب قرس نإف نيرجلا

 هنأل نماض هل وبف نامبسلا لهأ ىلإ هعفد هنكمأ دقو همسقي وأ 21 ىلاولا ىلإ هعفد هنكم ملو اسباب ًارع راص ام دعب

 ةقدصلا هنم تذخأو ائيش هنم نمضي مل ىلاولا ىلإ الو نامبساا لهأ ىلإ هعند هنكم ملو رمتلا فج نإف طرفم

 اضعبدجب ملو نامبسلا لهأ ضعب دجو اذإو ( فا: لاو ) ةقدص هيف تناك نإ هدب ىف قبو وه كلهتسا ام

 نم دجب مل نم قح نمضي ملو هنم نامبساا لهأ نم دجو نم قحتسا ام ردقب نمض ىلاولا ىلإ الو مهلإ هعفدي ملف
 طسولثم ار هصرخ ةليكم نمض صرحلا دعب ارسب وأ ًابطر هلك هكلهتسا نإو ( قفا ةلالا ) نامبسلا لهأ

 مل نإو ةنيبلا هب تدهش ام ىلع هنم ذخأ ةنيبب ىلاولا ءاج نإفء اذك ىرع طسو :لاقف ىلاولاو وه فلتخا نإو هرم

 نيتأرماو لجر وأ نيلجر ةدابش اذه ىف هيلع زوجم ام لقأو«هنيع عم لاملا بر لاق ام ىلع هنم ذخأ ةنبب هيلع نكي

 0 ةثيش كلاع, سيل هنأل فلحب نأ نامبسلا لهأ نم دحأل الو هدهاش عم فلم نأ ىلاولل سيلو ( قفانشلللاف )

 | لخلاب ترضأ هيف ةرمثلا كرت نإ هنأ لعف شطع هطئاح باصأ نإو ( قناة ثلالاف ) هريغ نود هنع فلحم ام

 نامهسلا لهأ ىلعمسقيف ةعوطقم اهرمشع ذخؤيو اهعطق هل ناك اهنم نم ريثك هيلع لطب صرخت ام دعب اهعطق نإو

 )١( هححصم هبتك . رظناو .خسنلا ىف اذك ءهمسقي وأ :هلوق .
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 2 سالو اك شيل نأ لن نع ةنلطلا 4 01 و قسوُأ ةسمخ هل نأل اعم هيل نع ةقدصلا ىدأ قسوأ

 رمثف فلتخم ةنسلا ةرعو ( قفا ةلالاف ) عدزلاو ا ا ناك رم هفاامس امن ءىث قوش

 لباق ىفترمت أمثةنسؤلخنلاترمثأ اذإفةدحاو ةرمتهنأل ضعب ىلإ كلذ ضعب مضيف حلب و رسب دجنب ىهو ةماهتب لحن ولخنلا

 0 را ركل دالب مدقتي هنإف همدقتمو هنا هلك عرزلا ا ىف لوقلا اذكهو ىرخألا ىلإ نيترمثلا ىدحإ مضي مل

 ةقدصلا هيف تبجو قسوأ ةسمخ غلب اذإف ضعب ىلإ هضعب مض« اعم نيدلبلاب عرز لجرل ناك اذإو دربلا دالس

 تاق اممايض اذإ اضوءردا عرز هلو قسوأ ةسمحخ هنم جرم ملف اعرز ةنس ىف لجر عرز اذإو ( قفانعلالاث ١)

 لف ةدحااولا ةؤمقلا و" دكلرلا عرزلاك امبف هك 6 1 ([هدش امبعرز ناك نإف قسوأ ةسمح امهف

 امهنم دحاو مضي ال نافلتخم ناعزز امبف ةنساا نع حاسما ردكالا لس ةنسلا نع مدقتي امهدحأ رذب ناك

 ةنس وأ نيلمح دحاو تقو ىف لمحم دحاو وأ فلتنع لم 20لجرل ناك اذإ اذكهو (ىف لالا ) رخآلا ىلإ

 هلقد كلذ ىف ءاوسء ضعب ىلإ هضعب مص« ةرمثلا فلتخم لخنلا ناك اذإو ( قف( لالاو ) نافلتخم امهف نيلمح

 دمحم نب مهاربإ انريخأ لاق ىعناشلا انربخأ لاق عسرلا انربخأ هنم طسولا نه ةقدصلا ذخؤتو هنم طسولاو هيدربو

 00217: ىلع نإ دك 0 لو ةرافلا لحن لو رولا ةقدصلا ىف جرخم ال لاق هيأ نع دمحم نب رفعج نع

 ادج ءىدر رمتاذهو ( .ةفا*_ةلالاف ) ىرهزلا نعدعس نب دايز نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عييرلا

 اذهو ( قفا: غلا] ) رمتلا طسو نم.ذدخؤيو هريغو شيبكلا ىدربلا نم رمتلا دبج طئاخلا بحاصل كريو

 هاو هع 2 وو اجود ماةلغ كلو لاما ترق ةينثلا قوف ام اهنم كرتي تفلتخا اذإ منغلا لثم ظ

 ناك نإف,ناَولأ نوكي نأ رمتلا نم ةبلعألا 5 انانشأ نوك اب منغلا نم بلغألا نأ كلذو طسو امهنأل

 مْنَغ هل تناك نإ كلذكو ءرورعجلا نم ذحأ هلك انرورعج ناك نإ ئدزرلا نم ذحأ هلك يدر دحلر .. 21

 دْحَأ ءنول فنصو ءىدرب فنص« نيفنص ىدرب 29 لن هل ناك نإو ( قفا: هلالاف ) اهنم اهذخأ اهلك راغص

 ةيشاملا فلام وهو ةفالتخا رثكو رمتلا فلتخا اذإ طسولا ْدَحْوِب انإو هفام ردقب نيفنصلا "نم دحاو لك نم

 ىطعي نأ لاملا بر ضرعو هيف كشي ال تح اهنم فنص لك ىصحأ افانصأ ناك نإ كلذكو عضوملا اذه ىق

 1 همّرلَت ام تيبس

 بنعلاو لخنلا ةاكز ذخؤن: فيك باب

 ديعس نع باهش نبا نع راّلا حلاص نب نع عفان نب هللا دبع انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسبرلا ان ربخأ

 لخذلا صرخت اك صرخم )مركلاةاكز ىف لاق مسو .هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ديسأ نب باتع نع بيسملا نبا

 عفان نب هللا دبع انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيب رلا انربخأ « اع لحلا هك ىدؤت ام ابيبز هتاكز ىدؤت“ مث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ديسأ نب باتع نع بيسملا نب. ديعس نع. بابش,نبا نع راعلا حلاص نب دمحم نع

 ؛« فيررحن نم واخ الو « ىرخأ خسن نم عرفلا اذه طقسو«خسنلا ضعب ىف اذك « فلتخم ل : هلوق'(1)

 ” هس هك ةناسللا ق1 ردصم ( قيبحو » ءىدررمتلا نم عون وه قبح نءا قذدع )0(

 يدححتما ةخا خسانلا نم ةديزم ةملكلا لعلو « خسنلا عم فااذك فد :هلوق )2(



 د ا#م» 0

 هاش ال ملك فراخ قا نب مركلا دعوا دبل نب ىو ىسوم نب" ٌبويأ نع

 ةبيتع نب مكحلا نع ىلإ ىبأ نبا نع نايفس انريخأ نيرحبااىف اهم رجتيل هنإو انلاومأ كرت اهنع هللا ىضر" ةشئاع

 ثيداحألا هذهبو ( قنا: ةلالاو ) ماع لك اهيكزي ناكف عقار أ ب لاومأ هدنع تناك هنع هلل ىشر يع نأ

 دع ندد مف الو ةقدص قسوأ ةسمح نودامف سيل )لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأب نالدتسالابو دحأ

 ةسو قاوأ سمخو دوذ سمح نأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هلوق لدف «ةقدص قاوأ سمح نود امف الو ةقدص دوذ

 مل اهنم زوعأ ول كلاملا نأل « كلاملا ىفالهسفن لاملا ىف ةقدصا هيفف لسه رحل .اهنم دحاو ناك اذِإ قسوأ

 :ةقدص هلال نكي

 ةقدصلا هيف تدئحو ل هغلب اذإ عذلا ةنحلا باب

 ىزاملا ةعصعص ىنأ نبنمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسيرلا انربخأ

 «ةقدص رمتلا نم قسوأ ةسمخ نود امف سيل » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىردخلا ديعس ىنأ نع هببأ نع

 ىردخلا ديعس ابأ تعمس لاق هببأ نع ىنزاملا ىحن نب ورمع نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انربخأ

 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ« ةقدص قسوأ ةسمح نود امف سيل »سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقي

 هللا ىلص ىننلا نع ىردخلا ديعس ىنأ نع ىلأ ىنربخأ لوقي ىنزاملا ىتح نب ورمع تعمس لاق ةنيبع نب نايفس انربخأ

 هجو نم ىوري سيلو« ذخأت اذهبو هللا همحر ( قفا. ةلالاو ) ةقدص قسوأ ةسمخ نود امف سيل» لاق سو هيلع

 ربخ وه امنإو هب معلا لهأ رثك أ لوق ناك اذإف ىردخلا ديعس ىنأ نع الإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تبثي

 ةسمح غلي ىتح ةاكز رمتلا ف سيلف ( قفانتلالا ) ناكو ثيح هلثم دحاو ريخ لوق مهملع بحو دقف دحاو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عاصب اعاص نوتس قسولاو ( قفا: ةلالاف ) ةاكزلا هيفف قسوأ ةسمح غلب اذإف قسوأ

 ىبأب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمب دادمأ ةعبرأ عاصلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عاصب عاص ةئاثلث كلذف

 دحاولا ةقدص ناقدصي ةيشاملا ىف نيكي رسثلاك امسقي مل ناذللا لخنلا ىف ناطيلخلاو ( ىف(: ل ) ىمأو وه

 0 ار 5 اذإ كاذكاو لدفلا لصأ قى ءاكارف اوناك اذإ ةغاجلا لع تحو ةيدص"ةلحاولا ىلع هك تنجو اق

 قسوأ ةسمخ اهترمث تغلبف ةعامج ىلع ةفوقوم ةقدص ضرأ تناك اذإ كلذكو ( قفا: لالا ) عرزلا لصأ ىف

 اهترمث تغلبف ترمتأ تح ؛اهومستقي ملو ناك كلم ىأ اهوكلم وأ لخنلا موقلا ثرو اذإو ةقدصلا اهنم تذخأ

 ريمي ملف احيدص اممق صرخلا تقو ىف اهترمأ عيب لح ام دعب اهومستقا نإف «ةقدصلا اهنم تذخأ قسوأ ةسمخ

 اك ةكدملا توحو. لوأ. نأل» ةفدصلا مهلعف قسوأ ةسمخ اهتعامج ىفو قسوأ ةسمخ مهنم دحاو بيصن ىف

 الف ةرمثلا عب لحم نأ لبق اهومستقا اذإو اهبوجو لوأ دعب اهقرفب ةقدصلا طقست الف ءاكرش مهو

 م.ق ريغبو عطق ريغ اهوبذاجت نإو ( قفا: ةلللاف ) قسوأ ةسمح هتصح غلبت تح مهنم دحاو ىلع ةاكز

 نإو ( قفا_ةلالاف ) زوحنالةمسق هذهنأل دحاولا ةقدص نوقدصيف دعب ءاكرش مهف « اعم مهنم ضارتب لخنلا لصأل

 ددلاولا كلاملا ةقدص ةرمثلا قدصتو اهتبقر نوكسلمي ال مهنأل لطاب اهف مسقلاف اهومستقاف ةفوقوم ةقدص تناك

 5 تيد تدي اهيرض:ىرخأو ضرأب كح لح تناك لاذ ةقدصاا امف تبجو قسوأ ةسمخ ت تغلب اذإف

 فدعا اينما" تدحأ ا قسوأ ةسة-اعم:.اتغلب ؛اذإف ١ ىرخألا ىلإ .نيترشا . ىدحإ ”تمض“ ةدحاو :ةن ىف

 ةثالثب تءاج ىرخأ لت هل تناكو قسوأ ةعبرأب تءاجف لن لجر نيبو هنيب تناكولو ( .قفانتلالاث )
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 انومضم نوكي اك هلام ىف هيلع نومضم وبف لاه نم هل كلهتسا وأ عاتم نم هل دسفأ وأ شرأامل ةرانج نم رحو

 ذإ تيأر-وأ ؟ اهريغ ضئارف نم جراخ ضئارف ىنعم ىف لخاد هنأ تمعز دق سيلأ « هتلقاع ىلع هتانحو ريبكلا ىلع

 جراخم سيلأ هل لام ال ناك نإ تيأرفأ ىرخألاب امهادحإ تدثت امنإف نيتضورفم اتناك اذإ ةاكزلاو ةالصلا نأ تمعز

 رفاسيف لام اذ ناك نإ تبأر وأ؟ ةالصا ضرف نم اجراخ نوكي أ ةاكزلا ضرف نم خرخ اذإف ؟ةاك زلا صرف نم

 ىمهأ ول تبأرأ؟ةالصلا نم نصقتام ردقب ةاكزاا ددع نم ْصقني ْنأ هل نوكسفأ ؟رضحلا ددع نم صمت نأ هل سالك 1

 ةأرفا تناك قل تيار وأ ؟ةنسلا كلت نم ةعوفرم ةنع ةاكزلا نوكتفأ ةعوقرم هنغ ةالصلا نوكت نسل ةنسش لع

 اهنلق :ةاكزاا امأو؟ اهضخت مايأ ىف ةعوفرم اهنع ةالعلا نوكبت' سيلا ارثعا ضو ريثع ةسم ربطت و ارت

 دقف اذكه سيل اذه نأ تمعز نإف ؟ةنسلا مايأ ددع ىف الع بسحم نأ.اهتضاح ىتلا مايألا ىف اهنع عفريفأ لوحلا ىف

 ةّتاع هيلع ةالضلا سلأ ثتاكلا ٌتأَر وأ هريغ ىلغ اسانق نوكي نأو ةاكازلا طقست ثيح تح دالصلا لآ ت0

 ضّرفلا نفع ةلع ثنثي نم .راثصلاو نارحألا ريغو زارحألا نيغلابلا نم نأ تمحز دقف؟ ةلئاز كدنع ةلع 7

 ملول:هل ليقفةاكز متيلا لامىف سيل :اولاق هنأ نيعباتأا نما زفن ىعسو ريبج نب ديعسو ىعخنلا نع انيور انإف:لاق؟ ضعب نود

 تبعُو تلق قو لاق هن اجروعمم تنك توران الإ هرك دنس اًنلعل اع هريش الو انركذ ام ءىش ةيحال 6

 تلق اك كلذ نم تلق ام نوكي نأ ودعت ال ةجح مهتلعج فيكف كيأرب مهفالخ كل ناك اولاق ول نيعباتلا نأ

 ريثك كايإ مهفالخو هيف ةجح ال كلوقب "ىطختف ةدح مهلوقىف نوكي وأ هلوةىف كل ةجح ال نمي كجاجتحاب ءىطختف

 هللا ىلص ىنلا باحصأ ضعب نع رثأ وأ ةنس وأ باتك ىف ةجحلا امنإ تلق ؟مهتفلاخ مل :كل لبق اذإف عضوملا اذه ريغ ىف

 تيور ١١ ضعب فلاخم تنأ مث اذه ضعب ىنعم ىف لخاد سايق وأ هيف اوفلتخم مل نيماسملا ةماع لوق وأ سو هيلع

 لاق ؟ةاكز متيلا لام نم نك لا ىف لكخ تأذ 1 مديلا لام ىف سيل: تيور امف نولوقي ءالؤه .ءالؤه نع

 ةجح هذهو.:انلق نينسلا نم هيلع رم امي هماعأف غلب اذإف متيلا لام صخأ لاق هنأ دوعسم نبا نع انيور دقف

 ىدؤي ال نأ ميلا ىلاو رمأ دوعسم نبا ناك دوعسم نبا نء اتاث ناك ول اذ_هءاذه ريغ ةحح انل نكي مل ول كيلع

 ىدؤؤل الإ هلام ددعو نينسلا نم هيلغ رمام ءاصحإب 0 نال هش نع اهءادأ ىوني وه 0 قح ةاكزإ هع

 عطقنم هنأ اهدحأ :نيبجو نم دوعسم نبا نع تباث سيل اذه نأ معزت كنأ عم ةاكزاا نم هيلع بجو ام هسفن نع

 فئاخت ال انأ نه كبهذمو انبهذم لصأ نأ الإ كاندجوأ اع ةجح انل نك لولو ظفاحب سيل هاور ىذلا نأو

 نوورت متتأو« كيلع ةجح اذهب انل تناك مهنه هريغ هفلاخم نأ الإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم دحاولا

 هيورن نحنو مهلاومأ نع ةاكزلا ىدؤي ناكف اماتيأ عفار ىنأ ىنب ىلو هنأ هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع

 سانلا رثك أ نأ عم ءالؤه ريغو مهنع ها ىضر رمع نب هللا دبعو نين.ؤاا مأ ةشئاعو باطخلا نب رمص نو 0
 نعي جيرج نبا نع ديجملا دبع انربخأ عطقنم هجو نه سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هانيور دقو هب نولوقي انلبق

 وأ «ةقدصلا هبهذتالوأةقدصلا هكلهتست ال ميتيلالامىف اوغتبا» لاق يسو هيلعهللا ىلصهللا لوسر نأ كها٠ نب فسوي

 انربخأ « اعيمج اهبهيلع هللا ةمحر ىعفاشلا كش » ةقدصلا وأ ةاكزلا اهههذت ال وأ اهلك أت ال ىماتيلا لاومأ ىف لاق

 نم جرخ تناكف اهرجح ىف نيميتي ىلاخأو ىنيلت ةثئاع تناك لاق هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام

 لاومأ ىفءاوغتبا» لاق هسنع هللا ىضر باطخلانب رمع نأ رانيد نب ورمع نع ةئيع نب نانتس انتريخأ هاكزلا اننا

 نايفس انربخأ متيلالام كري ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع بويأ نع نايفس انربخأ« ةاكزلا اهكلهتست ال ىماتيلا
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 نود محلاومأ مهبكلم اك تقو ىف مهريغ ابكلم هنأل ةاكزلا سدح مييلع امارحو لاملا كلم ممل الالح ناكف سو

 هل: رح ن.هكلللا مات كلام كك )ع مهر رطت ةقدص مهلاومأ نة دح» ىل اعت هللا لوو ىو تفصو اهف انسب ناكف مهربغ

 ةحاض كلف ام كلا« 36 نآل اص وأ اهوتعم وأ اححص وأ ناك اعلان ةاكزلا ضرف هيلع نأ ىف ءاوس ةاكز هق.لام

 نع ةاكزلا هوتعااو ىصحلا ىلع أ نم تفدو ع ا|دعتسم 0ك هحاص كلم ّق رجناو ككل ق بج كلذكو

 ساناا لاومأ ىلع امهتيانج امملاومأ ىف نوكيو هتقفن غلاباا حيحصلا مزلت نم ةقفن هوتعااو ىصلا مزلي اك ثيداحألا

 متيلالام لك ءاوسو « ملعأ هللاو ةاكزلا كلذكف مهلاومأ ىف مهريغل قح اذه لكو لقاعلا غلابلا لام ىف نوكي اك

 "للك و هرسملاو هاك رلا هيف رغصلا لع تحو ةاكازلا هيف غلابلا ريبكلا ىلع بجو امثءهريغو عرزو ةيشامو ضان نه

 جيرج نبا نع ديجلا دبع انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عييرلا انربخأ ىثألاو ركذلا كلذ ىف ءاوسو «لسم رح

 اهبهذت ال قحىماتيلالاومأ ىف وأ ميتيلا لام ىف اوغتبا » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كهام نب فسوي نع

 نع رمعم نع زيزعلا دبع نب دبجملا دبع .انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ« ةقدصلا ابكلبتسنال وأ

 ةاكزلا هيف تعرسأ دق مهقي لام اندنع نإ : لجرل لاق باطخلا نب رمع نأ نيريس نب دمحم نع ةميمت ىبأ نب بويأ

 ىنلاجوزةشئاعتناك ٠لاق هيأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلاه انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انريجأ

 . ةاكرلا انلاومأ نم جر تناكف . اهرجح ىف نيميتي ىل نيوخأو انأ ىنيات لسو هيلع هللا يلص

 ىناثلا ميتيلا لام ةاكز باب
 مهلاومأ نم ذخ »لوقي لجو زعدللا نأل غلابلا لاه ىف اك مبتيلا لام ىف ةاكزلا( قفا ضغل/لا ) لاق عيبرلا انربخأ

 اهيفةاكز الق قرو وأ بهذ ميل تناك اذإ سانلا ضعب لاقو لام نود الاء ص لفه اهب مركزتو مهربطت ةقدص

 ةالص'ا هيلع تبجو نه ىلع وه امنِإ ةاكّرلا ضرف نأ ىلإ بهذو«ةاكزلا اونآو ةالصلا اوميقأ »لوقتي هللا نأب جيحاو

 برعشيو ىتزي هنأ ىر:الأ؟ ضئارفلا رثك أ كلذكوةطقاسهنع ةالصلاو ةاكراا ضرفريغص مهتي ىلع نوكي فيك : لاقو

 ىصلاو» ركذ مث« ةثالث نع ملقلا عفر »لاق مسو هيلع هلال دهللا لوسر نأ اوجتحاو ؛لتقي القز تكي ودم الف ارقلا|

 كرات تنأفتججتحاام ىلع تججتحاام ناك نإ:لوقلا اذه لوقي نم ضعبل هللا همحر ( ىف لالا ) « غلي يتح

 ةاكزالنأت معز نإف؟ ةاكزلا امهيف تناك مدتيل اناك اذإ عرزلاو ةيشاملا نأ تمعزتلق نيأو :لاق « ةجحلا عضاوم

 ثرإلاىف الاد ناك نإو هلا ىفهلع سلام تذخآف هتهاظوهلا» نم رثك ألا هلعاوهلا»١ ضعب ىف اهتذخأ دقف هلام يف

 هيهذنمةاكزلا ْدْخآ:لاقف اذه نيب قرفي نأ دحأل زاج ول تيأرأ هقروو هبهذ ةاكز تكرت دقف ةاكزلا هلام ىف ِنآِل

 هنأل ةبآلا ىنعم ىف الخاد نوكي نأ ودعبال لاقي نأ الإ هلع ةجحلا تناك له« هعرزو هتيشا٠ نم اهذخآ الو هقروو

 نال ءاك رأأ هلاك نه عى نوكي الف غلاب ريغ هنأب اهنم اجراخ نوكي وأ هلاه عيمج ىف ةاكزاا نوكتف سم رج

 وأ ؟ ىرخأ ىف هتلخدأو .ةاكز نم ةرم هتجرخأ فيكف رطفلا ةاكز هنع جرخم نأ هيلو ىلع نأ ت<«ز ذإ تيأر

 مه ضئارفلاب نيطاخلا نأو اعم لوزتو اعم تبنت ضئارفلا نأ ىلإ تبهذف هيلع ةالصلل ضرفال هنأ تعز ذإ تبأر

 زع هللا ضرف ٍق> ضعب لاوزب اهضعب لوزيو ضعب توبثب اهضعب تبثي دحاو هجو ن. اهلك ضئارفلا نأو نوفلابلا

 ريغ عيضر ىهو ةدعاا ضرف ىن+٠ ىف ةلخاد ةريغصاا نأ تدعز مث ارشعو رهشأ ةعبرأ ةافولا نه ةدتعملا ىلع هركذ

 ةيانجم ةلقاعلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر اهنسف ةيدلا لتاقلا ىلع لجو زع هللا ضرف ذإ تيأروأ . اهب لوخدم

 دبع ىلع ىنج ام لك ىف ىصلا نأ تععز فيكو ةيد هيف تناك اناسنإ لتق اذإ ىص'ا نأ تمعز فيك أطخ لتاقلا



 ةقدصلا هيلع ادعوا نم باب

 اهوتعم وأ ايبصناك ن إو رارحألا نم كلملا مات كلام ا ةقدصلا بحتو : ىلاعت هللا همحر ( قفا علالاف )

 ةقفن وأ هنم ثاريم وأ ةيانج هوجولا نم هجوب هلام مزلام دحاو لك لام ىف بحب ام منيب كلذ ىف قارتفاال ةأرما وأ

 اذإو ( لاق ) فاتخال رطفلا ةاكزو ةراجتااو ضانلاو عرزلاو ةيشاملا ف ناك ءاوسو جاتحم نمز دلو وأ هيدلاو ىلع

 ردملا مغ اذكهو هالوم كللم ناك ثيح هالوم كله ىلإ تمضو هالومل كلم اهنأل ةقدصلا ايف تبجو ةيشام دبعل تناك

 امأف ( ىف[: لارا )ديسلل كولمتنأل اماسم وأ ارفاكدبعلا ناك ءاوسو هالومل كله مهنم دحاو لك لام نأل دلولا مأو

 هكلع امل 29 اتاكم ناك ام هالوم كلل نم جراخ هنأل هيف ةاكزال نوكي نأ هبشيف اهريغو ةشام نوه بتاكملا لام

 نم ىلع ةقفنلا ىلع هربجأ الو هتبه هف زئاج ريغ ةنأ ىرت الأ هيلع مات ريغ بتاكملا كله نإو هزجعب نأ الإ هالوم

 نم لوحلا هيلع لاح اذإ هتعاس نم هدافتسا لاك هلا بتاكم ا قتع اذإو دلاولاو دلولا نم هيلع ةقفنلا ىلع رحلا ريجأ

 لك كلممت ذئنيح هنأل«هقدص لوح هيلع لاح اذإ هعاتم نه هديس هدافتسا لاكهلاف زجع اذإ كلذكو  هقدصقتع موي

 هتعوأ نج وأ برهو مالسإلا نع دتراف ةاكزلا هيف بحت لام لجرل ناك اذإو( ىتفا.ةلالإو ) ؟"0هيلع امهنم دحاو

 ودعبال هلامزأل ةاكزلا اف نأ امهدحأ«نالوق اهنفف هكلم مي نه هلام ىلع لولا لاحف لتقي وأ باتتْسِيلا ردح

 ةدرلا طقست الف هل نوكيف مالسإلا ىلإ عجري وأ ةاكزلا هيفف مل ناك امو نيماسملل نوكيف هتدر ىلع تومي نأ

 نكي مل هنأل.هتاكز تذخأو هلام كلل« ملسأ نإف رظني تح ةاكز اهنم ذخْؤِيال نأ ىناثلا لوقلاو« هيلع بجو ائيش هنع

 راض اذإف « مونغم كرشم لام هنأل ةاكز لاملا ىف نكي ل هتدر ىلع لتق نإو ابيلع رِجْؤي مل نإو ضرفلا هنع طقس

 ىلإ عجر نإ « تفصواك ناك انامز هتدر ىف ماقأ ولو ء هيكزي مث الوح هب لبقتسيو ةدئافلاك وهف ءىث هنم ناسنإل
 بحت مل ىذلا ىمذلا ريغ كرمثملا الو براخملا الو ةيرحلاب لاملا عونمملا ىمذلاك سيلو هلام .ةقدص هنم تذخأ مالسإلا

 نإَو ©0هكرلن 'نأن سانلا قوه ىف .ةلع جت انأو هانلتق عنتما نإف مالسإلاب هرمأت انأ ىرت الآ ء طق كا هلا

 ىدأ امف هلمعرجأ طبحبو همزلت م اهريغ الو اهيلع رجؤيالو لبق « ةاكزلا ىلع رجٌّويال وهف : لاق

 ءدحوب وفا ةنما نيذإإ دح و: نأ ىلع رَجْومال كلدكو ترب نأ لم[

 ىاتيلا لاومأ ىف ةاكرلا باب
 اهف مملع ضرفو مهكلع نأ ءاشا» ميكلف زعو لج هللا ديبع سانلا : لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عييرلا ان ريخأ

 لج مييلع هيف معنأ لكواةف لع لح ام ربك ( هانا امف ناكف « نولثسي محو لعفي امع لئسرال ءاشام مكلم

 هيلع هللا ىلص هنن ناسل ىلع تقو ىف مهريغل اقح مهلا ومأ ىف نأ نابأ ةاكز مهكلم امف مهيلع ضرف امف ناكف « هؤانث

 )١( .هححصم هبتك هكلع ال »هجوااو , خاسنلا نم افيرحت هيف لعلو خسنلا ىف اذك , هكلمع الل : هلوق «

 ىف دترملالام ىف ةاكزلا ركذ عبيرلا نأ لعا » هصنام ىنييقلبلا جارسلا ةخسن نم عضوملا اذه ىف بتك (0)

 هف سي لاه لدرأل اك اذإو ١) ىعئاشلا لاق هعدوم اذهو هل اعبت كانه 500 دقف 3 لاملا موقلا ثاريم بان رخآ

 : ةححصم هبتك خلا ") مالسالا نع نتراف ةاكزاا

 نع فرح «لاق» وأ « خسانلا نم طقس هلءلو « لع افلا نبأ رظناو خسنلا ىف اذك .لاق نإف : هلوق )م

 هةحسص م هك لق
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 اهتقدص نم ءىش مهلا ىف هيلع ناك ولو ( قفا: تالا ) اهتقدص اهنم ىرتشاف لبإلا نم عبو لبإلا ةىدص ابنم

 اهيف تبجو اهريغ منغ هل تناك ولو ( لاق ) انهر ,قبام ناكو ىضم ام ةقدص ابنم تذخأ ايف ىهو ةثالث وأنيماع

 اهريغ منا ةاكز جرم نأب ذخأو اهريغ منغلا ةاكز ةنوهرملا همنغ نه دخؤي مل ماعلا كلبتسا ىتح اهدؤي ملف ةاكز

 اهريغ منغلا ةاكز تذخأ نهترملا قح دعب لضف اهنم ناك نإف نهرلا متغا عابيق سلفو لاه هل دويل نإف هلام نم

 ناك ولو ( ىف(: لالا ) هنهرب قحأ نهرلا بحاصو هادأ رسيأ ىتم هيلع انيد ناك لضف ابنم لضفي مل نإو ةنم

 هريغ ىفو هيف ىتاا ةقدصلا هنه ذح وي نأ ىف هفلاخم ال هدب نه جرخ مل هل لاك ناك لئاسلا عيمح ىف ادساف نهرلا

 ناك نإف اهدي ملو ةاكزلا اهيفتلح دق منغلا اهتضيرف البإ لج ر نهر ولو ( ىف: :لا)() نمترملا عمؤامرغ ذخايف

 اهنم ةقدصلا تذخأ اهدؤي ملف اهيف ةقدصاا تاحام دعب اهنهرف اهريغ لام هل نكي مل نإو اهتاكز هنم تذَخأ لام هل

 اسافم نوكي نأ !هثدحأ «نالوق اهيفف لام هل دجوي ملف ةقدصاا اهيف تلح مث ةقدصلا اهيف لحن نألبق اهنهر ناك نإو

 هادأ "رس ىتم هيلع انيد ناك الإو ةقدصلا هنم تذخأ لضف اهنم لضف نإف هقح نهرلا بحاص ذخأيف لبإلا عابتو

 ,نمااهيف ام لصألا نم ةنهترم لبإلا نفنتنأ ىتاثلاو:هنهر نيترملا ضقبام دعب نم ةقدضلا لهأ نوصاخم هٌوامْرَْغو

 لوقأ اذه و« اهيف ةقدصاا نع لضفلا اهنهترمل ناكف اهنمترمو اهبكلام ىلع اهيف تعيب ةقدصلا اهيف تلح ىتف ةقدضلا

 ءاشإ نأ الإ عضت ىتح اهنم ضخام عابب الونهراا نه ج راخ جاتنلاف تجتنف ةيشاملا تنهر اذإو ( قفا ةلللاف )

 دلولا نود نهرلا ىف مألا تعبب تعضو اذإف « نهارلا اهبر

 ريعس وأ ةفوصوم نسب اهتحلصم ىف اريجأ اهيلع رجأتساف ةيشاملجرل تناك اذإوىلاعت هللاهمحر ( فاشل )

 ةقدصلات ذخأ نيد هيلع ناك نإ كلذكو ةقدصلا اهيفف ءىش اهتراجإ ىف انم عفدي لو لو>اهيلع لاحف همسإ ملائم

 رح اتسملل ةرعبالاف اهعاعاب اهم ةرعهأ وأ ممم ريع الحر لحر رحاتسا ولو هلاه نه قب امتو امه هند ىضقو

 امو ىذلا لاملا بر ص قدح مع طلخ وهو هلبإ ىرش هل ابحر 1 نإو اهاكز ةاكز اههف تا 5 اهجرخأ نإف

 :؛ ءاوس اهلك اهببف ةقدصاا كلذكو ءاوس بهذلاو قرولاو ثرحلا ىفو

 ليخلا يف ةاكزال نأ باب
 راسي نب ناملس نع رانيد نب هللا دبع نع امهالك ةنيبع نباو كلام انريخأل اق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 «ةقدص هسرفىف الوهدنع ىف مسمأا ىلع سيل لاق لأ هلعدللا لفت لوسارنأ ةراره ىنأ نع كلام ند كارع نع

 راسإ نب ناملس نع لوحكم نع ىسوم نب بويأ نع ةنيبع نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عييرلا ( انربخأ )
 حالا ىعفاشلا انربخأ لاق عسيرلا ( انريخأ) هلثم سو هيلع هللا ىلص ىناا نع ةريره ىنأ نع كلام نب كارع نع

 لاق عيرأأ ) انريخأ 1 افوقوم هلثم ةرره ىنأ نع كلام نب كاع نع راح نبدزب نب ديزي نع ةنيبع نب نايفس

 ىف لهو» لاف نيذاربلا ةقدص نع تيسمملا »نا ديعس تلا لاق راند 0 5 دبع نع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ

 ةنس ةلالدب ماغاو رقللاو ليإالا ادع ةيشاملا ىف ءىث ىف الو اهسفنب ليخ ىف ةاكز الف ) قنانت اللا ) ؟ ةقدص ىلا

 ريغ ةيشاملانم ءىثىف ةقدصلا ذخأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هماعن مل انإف ليخلا ىف ةقدص الو ٠ لسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر
 - ِِ - ا 3

 ةاكزلا هيف تناك ةراجتلل هيف ةاكزال امج اهريغ وأ ةيشاملا هذه ن. ائيش ىرتشا اذإف ( قفا: تلال ) مثغااو رقبلاو لبإلا

 ةاكزلا هيف بحت امم هسفن هناب الء امل ءارسثلاو ةراجتلا ةينب



 6-5 "و لع

 لوخحم ىتح ةقدص اهف امهنم دحاو ىلع نكي ل ةحيحص ةلدابم هبحاص دب ىف لوح اهيلع لحم مل ةاش نيعبرأ ىلإ هدب ىف
 لك ناك ةدساف ةلدابملا تناكو املاح ةلأسملا' تناك ولو ( ىف. لاا: ) هدب ف ىهو لوح امهئم دحاو لك ىلع

 عييبلا الو ةدسافلا ةلدابملاب كلم نمجرخ ملاهنأل ةقدصلا اهفامهنم دحاو لك ىلعواهم لداب ىتلا همنغ اكلام امنهدجاو

 لاحف ىرتشملا اهضبقو رايخلاب عئابلا نأ ىلع اهب لداب وأ لوحلا لبق هتيشام لجر عاب ولو ( فا غل/]ام. ) دسافلا
 اببف هلع تناك عيباا در عئابلا راتخا مث هدب ىف لوح اهيلع لاح ىتح ابعبي مل وأ ىرتشملا دب ىف عئابلا لوح اهيلع

 مل اهنأل ةقدص اف هيلع اضيأ تبجو املوح دعب عيبلا ءاضمإ راتخا ولو لوحلا لبق هكملم نم جرخم مل اهنأل ةقدص

 . لوحلا دعب الإ هكلم نم جرحت

 هاا قدصب. لجزلا باب

 رش ملو هذه ىمنغ ىف ةاش نيعبرأ لاق وأ اهنايعأ ريغب ةاش نيعبرأ ةأرما لجر قدصأ ولو ( قفا: شل الاف )

 امأو ةفصب ةاش نوعبرأ هيلعف ىلوألا امأ نيبجولا ىف هتيشام نم املسيلو هيلع ةقدصلاف اهايإ اهضبقي ملو اهتايعأب ابلإ

 اف هيلع ةاكز الف ناك كلذ ىأف اهابإ اهضبقي مل وأ اهايإ اهضبقأف اهئايعأب اهابإ اهقدصأ ولو اهلثم ربم هيلعف ةيناثلا

 فصنب اهبلع عجر اهقلط مث اهتاكز تدأف اهضبقت مل وأ اهتضبق ابكسلم ىف ىهو لوح اهلع لاح اذإو ( لاق )

 تبجو ىتلا ةاشلا اهنم تذخأ اهدي ىف لوحلا ابيلع لاح دقو اهدؤت مل نإو هنم تذخأ ىلا ةاشلا ةميق فصنو منغلا

 اهيلع عجر اهريغ نم ةاش اهبنع تدأ ولو اهتاكزز نم تجرخأ ىتلا ةاشلا ةميق فصنو منغلا فصنب اهيلع عجرو اهف

 صقتنت ملو دزت مل هايإ اهقدصأ وأ هنم اهتضبق موي املاح متغلا تناك اذإ اهدي ىف ءىث اهنم ْدْحْوي ل هنأل ءاوس اهفصن

 ىذلا ففصنلا نم تجرخأ ابقلط نيح هلإ ابفصن تدأ ىتح ابجرخم ملف ةاش اهف اهيلع تبجو ولو ( فا لالاف )

 اهتميقب اهيلع عجرو اهجوز دب ىف ىذلا فصنلا نم ذخأ اهنم اهدب ىفام تكلبهتسا تناك نإف ةاش اهدي ىف

 تكلمام كلام اهديس نأل ةربدم وأ ةمأ اهنايعأب منغلا هذهب مكن ىتلا هتأرءا تناك ول اذكهو ( ىف[نةلالاف )

 ليإلا امأف « اهنم اهتضيرف ىتاالبإلاو رقبلا ىف اذه اذكهو ( لاق ) ةقدص ابيف اهيلع نكي مل ةيمذ وأ ةبتاكم تناك ولو

 ةاش ىرتشت ام الو ةاش اهدنع نوكي الو لبإلا نم اسمح اهقدصي نأ ىفو تفضو امف اهفلاختف منغاا نم اهتضيرف ىتلا

 مهاردلا اذكهو ( لاق ) لوخدلا لبق ابقلط اذإ فصنو نيريعبب .اهيلع عجريو ةاش هنع نه ذخؤيف ريعب اهنه عابف

 نم لوحهيلعلوحب ىتح امهيف نيعيبلاف ةاكز ال ءفاتخم ال مهارد وأ ريناندب اعبي ريناندلاو ءريئاند وأ ماردب اهعيبب

 هكلم موي

 اهنهر ىتح اهتقدص جرخم لف لوح اهيلع لاحف مغ لجرل تناكاذإو لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عرلا ( انربخأ )

 عاب نيمترملا ناك نإو اهنم امك رد ىلا متغاو ليإلا كلذدكو  انهزةقدصا ده قبام ناكو ةقدصلا ابنه تذخأ

 هضعب هريغل بحو دق: ائيش هنهر هنآل عييبلا مخس# هل ناك ءاكزلا اهيف تحاو ىتلا ةيشاملا ه5 هنهرب نأ ىلع نهارلا

 عاب نكاناك وءرابخلا عئابلل ناك" اهررع نم ةأشلا ابنع جررخأ ول كلذدكو هل. سيل اتيشو هلا انش نهر نك ناكف

 ولو( قفا لالا )كلعال انهرناك نهرلا دقعنأل لاحلكب رابخلا عئابللف هل سيلىذلا كا دمث هل سيل اًئيشو هل ائيش
 ذخؤي ملو ماغا ةقدص منغلا نم تذخأ هايش عبرأ هل لبإ ىف هيلع بجوو لوحلا دعب اهنهرذ اهلل ةلأساا تناك

 م



 نوكي ناك دق نأ ىلاعت هللا ءاش نإ كشأ الو هئافلخ ن.. ادحأ الو ةقدص اهنم ْذْخأ سو هلع هللا ىلص هللا لوسر
 اذهو ء اذك منغلا ةمتاس ىف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ترك د1 ىدلاا تر دلك ىو كك 11و سجل ا: لحرلل
 حضاون لجرل تناك اذإو ( قفانةلالاف ) منغلا نم اهريغ نود ةماسلا ىف ةقدصلا نأ ىلع لدي نوكي نأ هبشي
 ةعاسلا ريغ اهمأل اف تعرو ةنللا نم اريثكت لطب نإو ةاكزلاابيف نأ ىل نيبتي الف « ةلومح لبإ وأ ثرح رقب وأ
 |[ 11 ىرحأ ككرتو .ةرم ىعزت. "0لمإوعلا تناك تإف ( قات لالا ) هاذ | تار ناككاك ةعاجلاو
 | رك نأ ل نيد الق ,رخآ ىف, ىعرتو .نيح ىف فلعت .اذكه (نغ تناك وأ اهيلع_ حضني لف هريغ ىف بكرتو
 نمل ترتخاو ىلات هللا ءاش نإ ةقدصلا اهنع تندأ ىل تناك نإو ابكلام نم اهذخآ الو ةقدص هذه نم *ىش ىف
 . لعفي نأ هل ىه

 ةيشاملابةلدابملا باب
 اذه نم فنصب لبإ وأ رقب ىلإ اهب لدابف لبإ نم ةيشام لجرل تناك اذإو ىلاعت هللا هحد ( ىفانةلالاف )

 لبق اه هتلدابم تناك نإف ءاوس اذه لكف دقن وأ ضرع لامي ابعاب وأ رقبي البإ وأ رقبي ىزعم لداب وأ هريغ افنص

 كلم ىتلاب لداب نإ كلذكو اهكلم موي نم لوحلا ةنناثلا ىلع لوح ىتح ةناثلا الو ىلوألا ىف هيلع ةاكز الف لوحلا
 جوي الو ةقدصلا نم ارارن ناك نإ هل اذه هرك أو, ةاكز.اهيف هيلع نكي مل ىرخأ ةيشام ىلإ لوحلا لبق رخآ

 ىلا ىفف ابعاب وأ لوحلا اهيلع لوحم نأ دعب اهبلداب نإو ( قفا ةلالاث ) كلملاو لوحلا اهبجوي امإ ةقدصلا رارفلا
 هدعب وأ قدصملا مودق لبق كلذ ناك ءاوسو لوحلا اهيلع لاح دق لام اهنأل ةقدصلا لوحلا اهيلع لاح
 رابخلاب اهعاتبمنأ امهدحأ» نالوق ابعب دقع ىفو ةقدصلا اهيفف لوحلا دعب ابعاب وأ اهب لداب اذإو ( قفا لالا )

 ىطعأ نإو« لاق لوقلا اذهب لاق نءو عببلا زيي وأ عيب امم صقن ةقدصلا نه ءاهنم ذحأ ام نأل عيبلا دري نأ نيب

 (لاقز *ىش عببلا نم صقل هنأل لدابملا الو عاتبمال 1 الف اهريغ ةيشام نه اهبف بجو ام قدصملا عئابلا لاملا بر

 اقتأتس» اعبب اف اددحم نأ الإ هزيجن الف « كلي الامو كلي ام عاب هنأل دساف عببلا نأ ىناثلا لوقلاو

 لدابملا دي ىف املوح لاحف اهريغ وأ منغ ىلإ لوحلا الع لوحم نأ لبق هل متغب لداب الجر نأ ولو ( ىفانثلالاف )

 0 5 ا وأ لوطا لق اهايإ هدر ناكف ةلداملا لبق": ىذلا لوألا لولا دعب تيع لع اهنث ربظ مت اهم رخالا

 كداب هنأل لوألا كلاملا ىلع الو اهكلم موي. نه لوح اهيلع لحب مل هنأل لدبلاب رخآلا اهكلام ىلع ايف ةاكز الو

 اهب لدابملا رابخج اهكللم موي نه الوح اهب فناتسيف بيعلاب هيلإ تعجر مث هكلم نم تجرخف لوحلا لبق اهب
 هدب ىف تماقأف دقنلا وأ لدبلاب امل ىرتشملا 1 لوحلا لبق اهب لداب ولو ( قفا للف ) بيعلاب اهدر ىذلا

 ىهوابنم ةقدصابف هياع تبجو دق اهنأل هل كلذ نكي مل بععلاب اهدر دارأ مث الوحدكلم ىف تماقأف اهضبقي ل وأ الوح

 31 لصأ نء نعلاب عجري نأ هل 1 1 اهدا ا ةففانا اهدرت, نأ_هلد نوكي الق هكلم

 ةاكزلا تذخأ اهيف تبجو ةاكزلا نأ معي وهو لوألا اهبر اهف هلاقأف املا ةلأسملا تاكولو ( قفانةلالاف )
 لوح اهيلع لح ملو ةاش نيعبرأب لجر دداب ولو ( قفا: ةلال5 ) لوح هدي ىف اهيلع لاح ىذلا ىناثلا اهبر نم

 " رصنحلا ىف قرا ةرابعو ءافير# مالكلا ىف لكلام خسنلا ىف اذك خلا ب 0 هرم ىعزت 00(

 الف رخآ ىف يعرتو نيح ىف فلعت انَع تناك وأ ىرخأ كرتتو ةرم عا يل اماوعلا تناك نإو ( قفا خلالاف )

 . هححصم هبتك خلا ىل نعي



 ىبف ةقدصلا ىلاو اهذفن أف اهعفدب اعوطتم ةقدصاا ىلاو ىلإ مهاردلا هذه عذد ناك ولو ( قفا ثلالا ) هنم ضبقت

 اهريغ نع تذفن نأ دعب اهلعحم نأ الو اهذفنأ اذإ ةقدصلا ىلاو ىلع اهي عوجرلا هل سيلو هنع عوطت

 هيلإ اهدر ةقدصلا ىلاو ىلع ناك ةاكزلا هيف هلع بحت نأ لبق هلام كله قح اهذفني لولو ( ىف[نةلللاث )

 ىلام ةاكز نم هذه لاقف مارد ةسمح لجر جرخأ اذإو ( قفا ةلالاف ) اهريغ نع ابلعي نأ وه هأزجأو

 ولو ةلفان ىرف ةسمخلا هيف بحت لام هل نكي مل نإو هنع أزجأ ةسخخلا هيف بحل لام هل ناكف هدعب وأ ةاكزلا لح لبق

 نإو(لاق)هيلعبجوامالإهنع ىدؤي نأ هز مو هزل ١ اهذ هنعىداف قرووأ اقرو هرشع عد ىدأف بهذ هل ناك

 ايهذ- الإ" ىدؤي نأ هنع ىرحم ال هتميقب' مارد رانيد :فضن اهنع ئدأق' اراد نوليمماةلا 0

 هنع لدباا ال هنيعب هلع بجو ا الإ هنع ىدؤي نأ هيزحب ال هنيعب ةقدصلا هف فنص لك كلذكو ( قفا'تلالا )
 (ضرف هلام ىطعي نأ هل نآل هني الإ داكازلا ىرح ال تلق اعإو ( قناة لال ) هنع ىدؤي ام ادوجوم ناك اذ

 ض رف ىطعأ ام نآب ملكت وأ ةسفن ىف ىوت ءاوسو « ةيثب الإ اًضرف ىطعأ ام نوكي نأ زحب مف إف ةلفانو

 ىرتالأ ما ضع ىف ةالصلاو ةاكررا قارقال ةالصلا هك ءاكاكلا ْق ةننلا له نأ قعنم امبإو ) قفا 00 االاؤ (

 ىزغي ال اذهو هنع ىزحتف هسفن بيط الب ةنم ىلاولا 1 نأ هيزحخو اهتقو لق ءاكلا ىدؤي هنأ 2 هنأ

 ناك كا وأ هيلإ امعفد ىف لجرلا نم ةن الب ةاكز لجر ند ىلاولا دِخأ اذإو ( قفانخلالا ) ةالصلا ىف

 مسقأا ىف ىزحم امك هنع ىزحم ىرف ةنن هل وأ ةاكرلا بحاص نم اهذَحأ ىف امل ذحالا ىلاؤلل ةنالو اهراك وأ لك رأ|
 | - )2 ص . -

 بحأو ( قفاذ_ءلالاو ) هسفنب هندب نع لمعاا ىدؤي اكهسفنب ابمسقي الو ناطلسلا وأ هلو هنع ابمسقي نأ امل

 ملف ةيشام لجرلا دافأ اذإو ( ىف: لال ) امادأ نم نيقي ىلع نوكيف هسفن نع اهتمسق لجرلا ىلوتي نأ ىلإ

 اذإ اسحتل اهدح لاق اذإو هنم املوق ىعاسلل ناك اهتقدص هطعي ناب عوطتف ىعاساا هءا> يح لوح اهيلع لح

 هتيشام تتوم مث ابمسقف لوحلا لاحو اذإ اسبح نأ ىلعىعاسلا ذخأ نإف ( فا: لال ) هل كلذ زاج لوحلا لاح

 امخبق ىلا ةقدصلا لهأ ناهس نه ىعاسا| هم ذأ ام در هيلعف هريغ ىلو نإف هنم ذَحُأ ام در هلعف لوحلا لبق

 تتوم مث ىعاسلا ابمسقف اهيلع لح مل لوحلا نأ هماعي ملو هيلإ لاملا بر اهعفد نإو ( ىف غلا ) هنم ىعاسلا

 نآب لوحلا لبق لجرلا عوطت اذإو ( لاق ) عفذ امب اعوطتم ناكو *ىشب ىعاسلا ىلع عجرب نأ هل نكي مل عفادلا مْنَغ

 طقسالو ةثلاث ةاشامنمتذخأ ةاش تداز دقو لوحلا ابيلع لاحف ناتاش ايف ناتثام ىهو تذخاف هتيشام ةقدص ىدؤي

 لاحف ناتاش اينم تذخأ ول م لوحلا دعب هيلع بح اإ قحلا نأل ةثلاثلا ةاشلا ىف هيلع قحلا نيتاشلا هعيدقت هنع

 . ةاش هلع تدر ةاشالإ ايف شيلو لؤحلا ةئلع

 ةيشأملا نع ةقدصلا طقس ام باب

 ناك اذإف , اذك منغلا اسف : لاق هن أءاسو هلع هللاىدىناا نع ىور لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عييزلا انربخأ

 ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ضعب نع ىورياو ( 'قفا:.لا]: ) ةيشاملا نم ةحئاسلا ريغ ىف ةاكزالف تنعي ذه

 نأ ىل نيد الو ( قفاه ةلالاف ) فلعت منغاا ابلثمو ( قفاه ةلالاف ) ةقدص لماوعلا رقبااو لبإلا ىف. سيل نأ
 ةنؤم امل فركت نأ نإر رمأ ايف عم نأ كلذو ( لاق ) ةيعار ملا ةع كالا عاق نارك ى َد> ةقدص ةيشاملا نه *”ىش ىف

 براقت وأ .ديزح وأ امل لصف لكباطخحم :ةنودإ تفلقلاف تفل | نإ انأف ىعرأإ ءاع اذ 11 ا

 نأ ىور اد>أ رعأ رف هئافلخ مث ملسو هيلع للأأ ىلصيدللا لوس داع ىلع حضاونلا تناك دقو ( قفا: تل الات )



 تت 7 كك

 ل هنأل ةرافكلا نم هنع زج مل ثنحف اهمترافك هذهف نيمي ىف تئنح نإ لاقف فلحم نأ لبق نيمي ةرافكب قدصت ول

 زع هللا لاقتلق؟ اذهتلق نيأ نم لئاقلاق نإف ةرافكلانم هنع أزجأ ثنح مث ثنحلل رفكمث فلحولو ءفلح نكي

 هيلع هللا ىلص ىنلانأ تارافكسلا باتك ىفو حارسلالبق عاتملاب أدبف «اليمجاحارس نكحرسأو نكعتمأ نيلاعتف لجو

 ىور دقو ( لاق ) «هنم ريخ وه ىذلا تآيلو هنيع نع رفكيلف اهنماريخ اهريغ ىأرف نيم ىلع فلح نم» لاق ٍلسو

 ىنلا نع ىوري دقو ( لاق ) نوثحم لبق نورفكيف نوفلحم اوناك مهنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم ددع نع

 انريخأ «لحت نأ لبق سابعلالامةقدص فلست ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبلا نأ ؟ ال مأ تشأأ ىردن الو سو هلع هللا ىلص

 لبق هدنع عمجم ىذأا ىلإ رطفلا ةاكزثعب, ناك هنأ رمعنبا نع عفان نع كلام انربخألاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا

 . ةثالث وأ نيمو رطفلا

 ةاكرلا جارخإ ىف ةينلا باب
 نع ىزجن نأ ملعأ ىلاعت هللاو زجم مل عوطتو ضرف ةقدصلا ىف ناك امل : ىبلاعت هللا همحر ( ىفانةلالاث )

 مارد ةسمح د مهرد ةئاعبرأ لجرا ناكو ضرفلا هب ىون اذإو ضرف هنأ ةينب الإ اهمسق ىلوتي ةاكز لجر

 ياك هاا يوب دف هنأل هنع تارحأ انف هلع بجو امن اهب ىون وأ .اهضعب وأ اهلك :اهنعا ةاكازلا .اًهع :ئوني

 هنع زج مل هيلع بحي امت اهنأ اهنادأ دعب ىون مث ةاكز ةين اف هرضحم ال مهارد ةسمح ىدأ ولو ( قفا لالا )

 نع ارانيد ىدأف مثرد ةئاعبرأ هل تناكولو ( ىف(: لا ) هيلع ضرف ةين الب اهادأ هنأل ةاكزلا نم ءىش نم

 فنص نم هيلع بجو ام كلذكو هيلع بجو ام ريغ هنأل .هنعزجب مل رثك أ وأ مارد ةرشع هتميق مثرد ةئاعبرألا
 ىلام ناك نإ : لاقف مثارد ةرمثع جرخأ ولو ( ىف|:ةلالاث ) اعوطت هل لوألا ناكو هنع زج مل هتميقب هريغ ىدأف

 ل هنأل هنع *ىزحت مل الاس بئاغلا هلام ناكف ةلفان ىهف املاس نكي مل نإو ةلفان وأ هتاكز نه ةرمثعلا هذهف املاس بئاغلا

 مهارد ةرششعلا هذه لاق ول كلذكو( لاق ) ةلفانلاو ضرفلا نيب ةكرتشم اهلعج امنإ اصلاخ ضرف دصق اهمف ةينلاب دصقي

 ناك نإ هنع تأزجأ بئاغا ىلام نع مهاردلا ةرششعاا هذه لاق ولو ( ىف[: لال( ) ةلفان وأ بئاغلا ىلام نع

 ىلام نع ةريثعاا هذه لاق ناك ولو (لاق ) ةاكزلا هيف هلع بح لبق ابطاع هلام ناك نإ ةلفان هل تناكو املاس هلام

 هنأل هلقي مل نإو اذكه هيوني بئاغلا نع اهايإ هاطعأو هنع تأزجأ ةلفان ىبف اماس نكي مل نإو املاس ناك نإ بئاغلا

 ةبئاغ مثرد قئام نع لجر جرخأ ولو ( ىف: ةلالاف ) هل ةلفان جرخأ اف ةاكز بئاغلا هلام ىف هيلع نكي مل اذإ

 اوح أطخأ وأ املوح لبق ةرضاحلا نع ةسجلا لجع ناك ن إذ ةمئاغلا تكلهف مهارد ةسمخ هدنع ةرضاح وأ هنع

 ”1 ف ءاكازلا اف تحن نأ لق ةيئاغلا وأ ةريضاحلا تكلهف اهلوح متي مل هنأ ملع مث اهنع اهجرخأف مت دق هنأ ىأرف

 الف هنيعب هل لام دصق اهئادأ ىف ةينلاب دصق هنأل كلذ هل نكي مل نييرخأ هل نيتئام نع هل مارد ةسمخلا هذه لعحجم نأ

 ' اهلهأ ىلإ مهاردلا عفد نكي مل ولو ( ىف[ لاف ) اهلهأ ىلإ مهاردلا عفدي نأ دعب هيف ةينلا فرص, نأ هل نوكي
 مل اهنآل هنع ىزجتف اهريغ مهاردلا نع اهدؤي نأ ىلإ ابفرصيو ماردلا سبح هل ناك هلام كلهف ابمسقيل ابجرخأو

 مهرد ىقئام تدفأ نإ :لاقف مهارد ةسمخ جرخأفةاكزلا هلثم ىف تح لاقل ناك قلو: اههاو يعتحلا ق نزلا

 هلع لاح نإ هيلع سيل ائيش لجع دق نوكيف ةاكزلا هلثم ىف بحت لام ببس الب ابعفد هنأل هنع زج مل اهتاكز هذبف

 يطعأ ام هنع ءىزجف ةثلاث ةاش اهنم ذخأ ةاش تداز دقو لوحلا لاحف ةاش يت'ام نم نيتاش لجع اذإو لوح هيف

 , ةحيحصم هتك ها ( هةنم



 كا

 هب هال هل حالصال مف هأ دخاب ىذلا مكيلا 0 سلو هلام ق مهل نماض وف طرفي 5 وأ طرف دقو مهلإ هعفدب

 هنود ةالو مه 0 «دشر لما 0 الو « دشرأو هلم دش لهأ 0 دق نامهدا لق نأل

 لكب مهل ةدايز قهلا ليجعتو هبوجو لبق ممل ق> ليجعت هنآل مل فلستس نأ زاج اعإو (قف([ئةعلالاف )

 هريغ قح نود هل فلستسا نئم قح ند هيضقب مث ضعب نود مهضعبل لسسسلا نإ هل زوحجو (لاق) لاح

 لق اتامو هافلتاف اءملإ كلذ عئدف نينثا وأ اريعب ةقدصلا ىلهأ نه نينثا وأ لجرل رلاو فلستسا نإف (لاق)

 قحال هنأ انباع لوحلا اغلب ملام امهنأل نامهسلا لهأل املاومأ نه امل فلستسا ام لثم ذخاي نأ هلف لوحلا

 لوحلاب ةقدصلا ابحوتسا دق اناك ةقدصلا ذأ لبقو لوحلا دعب اتام ولو « اغلب, مل لوح ىف تلح ةقدص ىف امل

 ملولو (لاق) هلام ىف امل فلستسا ام ىلاولا نمض نيمدعم اتام ولو ( ىثإ:_ةلالاإو ) امنع اب ءىطبأ نإو
 الف امل كروبو اميقح اذخأ امبإف ةقدصلانمامهملإ ءذد امب امهرسس ناكنإف ءلوحلا لبق اريسأ امهتككلو اتوع

 ةقدافلا نم اذخأ ام امهم ذخأ» لوخلا' لبق ةقدصاا نم اذحأ ااه :ريغ نم هريس .ناك نإو / ء م 00 00
١ 
 م

 ا
 و امل سيل ام امهاطعأ هنأ انهعف ء ةقدصاا ىلهأ ريغ نم امهو الإ تاي ىل لولا نأ طاحأ دق معا نآل 5 : هلا د1 الدف . ةقدصلا لعأ 2 ٠ (هو لإ د[ ل1 ل كك 1 5 زك 3

 هير هذخأ ةقدصلا نه. اطعأ ام ضقن نإو ءاهكمله ىف, ءامئلا ثدحفا ماكل. امهنألا هواع اك 551

 لئاق لاق ولو ( لاق ) هل اكلم هيطعأ هنأل ىطعملا ىلع نامذ الو « امات نامرسلا لهأ ىطعأو آصقان

 اهرء د ناك ءاطعأ ناك, نإ قاكلا' لع وأ 7 ءاطغأ ناك نإ لاما ابو لكو هكا د مل

 اري ادق ولولا 'لبق انام نإو ءهلهأ ني نك ملف ىنع» ىلع هل اكلمت هيطعأ هنأل معأ هللاو حصألا لوألا لوهتاو

 ىلاولا نكي مل قلو (لاق ) فلستسا ةقدصا فانصأ ىأ هلك اذه ىف ءاوسو ( لاق ) امل فلستسا ام ىلاولا نم

 اك ىذأق لولا لِ : 5 ةاش نوح راوأ ؛ متارذ ننام هلو عوطت كاد بر نكفلَو امش ةقدصلا نه فلستسا

 ن.٠ىلع عوج رلاهل نكي نامهسلا لهأ ند اهانإ مثاطعأ نم دنع هلا نيع دحوو لوحلا لق هلام كامله مش هلام

 ا>ر اه الطعا ولو ( ىف 5 الا ) ضيقلاب هواطع ىضمو تاو ربغب اعوطتم هلام ْنَد هاطعأ هنأ » اهايإ هاطعأ

 لام ىلع عجري ملو هلام ةاكز ىدأ ةاكزلا هيف لام لاملا بر ىدي ىفو ىطعملا تام ىتح لوحلا هلع لح ملف

 قدصتا6ىطغأامو «ةيلع ةاكز الق ةاكزلا هنف تحن هدب'ىف ءىث الولوخلا لزح نإو « هايإ ةئاطعإب ةعراطلا <

 ىف ناك .نإف « هلام ريغ ن هلام ءاكار ها طعأ ىذلا را -- لَو أ لحب ىل م ولو ( قنفات .”لالاف ) هقفنأ وأ هن

 نأ لحن موي هيلع نآل ةاكزلا :لحت موي هبخوتسإ ال نة هاطعأ هنأ انلعاانألا هتاكز ىدأ ةاك زلا ةف ع لاك كل

 اذهو ةاكزاا نه هنع ”ىز 2 1 1 ةفصلا كلت ىف لخدي ال نم اهايإ هلدع ىذلاو لوأا لا> اذإف« ةفصب اهوق اهمطعب

 هع ًازجأ هريغب "ل 6 سعود وهو لوألا لاحد اذإو 8 هأنإ هلدع ةلعب قحلا هل نك للحرلل كل

 هلام م اوثرو امتع ازدافةماقم هلا ٠ ةاكااز ٠ لدع امذ هتثرو ماق هلآ هك 1 عدا] تك (لاق) هتاكاز نإ

 ةسمخ جرخأف ةاكزلا هف يحن لام هل نكي مل الجر نأ دلو )ل اق ) هنع زج ملام مهنع زب ملو هنعأز >أ ام ةاكزلا ند

 دافأمث املدأ ىلإ اهعئفدو اهتقدد هدف ةاش نيعب رأآ تدفأ نإ لامذ ةاش وأ اهتاكز هذه مثرد قئام تدنفأ نإ :لاقف مثارد

 بجن لام بس الب اعفد هنآل منغلاو مهاردلا ند جرخأ ام هنع زحب مل لوحلا اهيلع لاحو ةاش نيعبرأ وأ مهرد ىتئام

 اذكهو ) قناه خلالاف ) همم هاطعأا 4 2 ىزحق لوح هف هلع لاح نإ هلع ائيش لجع دق نراك 602 ةاكزلا هف

5 3 3 0 : 4 2 53 4 
 ةرابع نم ٍدْحْؤ خاسألا نم ظهس ءيث مالكا يفو ءخرسألا قاكذ خلا هيلع ايش ىلدع دق نوكف : هلوق )0(



0 2 

 اههدحألاو « ةاش نوعب رأ نيلحر نيب تناك ولو ( قفاتلالا

 ىلع امعيرو ةيئاغلا نيعبرالا بحاص ىلع اهعاب رأ هدا , داش نكيرشلا نم قدصملا 1 ةاش نوعي رآ 0 دلب َّق

 وَلا لهأل اهسانمحأ ةعنرأَو 06 لهل 0

 ةكفادص قا ةذحا مث« نك ثح هلام" ىلإ َلَحر لام لك مضأ ىأل اهريغ هل منغ ال" نورت هلا عدلا

 فصن عاب رهشأ ةتس هل تضم اماف هريغ دلب ىف نوعبرأو دلب ىف ةاش نوعبرأ لجرل تناك ولو ( ىف: ثلالاف )

 هك تدل ندع عاب موي نم ربشأ ةتس ىضع كلذو همنغ ىلع لولا لاح يح همساق. لف ىلءر نم اعاشم نيعب رآلا

 و
 211 هن ىصع . دكيرتش لوح لاخ اذإف هكب ريش ةيشام تكله ول ةمات ةاش هلع «لاح دق ةلوح نأل هيلع ايلك ةاش

 را 2 ل ار فوصل ءانلا هف ةرحألا لع ةدرأ الو ةطلخم ةاشإ ففصت ةكيرش نم ادحا ١ ىزخأ

 امهتممض نيلوحلا افلتحم امهو ةاكزلا اممم ةدحاو لك ىف هيلع بحي نانَغ لج رل ناك ولو ( لاق ) هيف اكرتشا امف

 . غلبام اغلاي املوح ردقب امهنم ةدحاو لك نم تذخأو اعم

 ؛ ةيشاملاذخؤو: نا باب
 لجرل ناك اذإ هيلع سياو ةيشاملا لهأ هايم ىلع ةيشاملا ذخأي نأ قدصملا ىلع : ىلاعت هللا همحر ( قفانتلالاف)

 نأ قدصما) سيلو « هيلع اهتقدص ذخؤتل ءاملا اهدرو. نأ ةيشاملا بر نلءو ةشاملا بر ءاش امهعأ ىلإ ةيلخم ناءام

 ىلع ةشاملا تزاج اذإو ( قفاةتلالاف ) ةدايزب هسيح ن.٠ امر ىدتفلل اهريغ ةيشام ىلع ءاملا ىلع ةيشاملا سحم

 ىلا عماجلا مهفاك ولو ( لاق ) ةيعار ابعبتي نأ هيلع -سيلو مهتينفأو ابلهأ توبي ىف اهذخأي نأ قدصملا ىلعف ءاملا

 ثيحمبنم ةقدّضلا ذخأ اووتنا ©)اذإو ( ىف[: ) ملعأ ىلاعت هللاو اماظ كلذ ناك ام ؛ امظلا ناك اذ اهودراوب

 ةقدصلا تلقو ةنؤملا تمظع اذإو ( قفا: لال[ ) مثراد اووتنا ثيحو اهيلإ اووتنا ىتلا مهعضاو. هايم ىلع اووتنا

 . مهتاقدص ذخآيف اوناك ثيح ةقدصلا لهأ ىلإ هتنوم فخم نم ثعبي نأ قدصمال ناك

 ؟ ةيشاملا دعنا فيك باب
 قيضي ىبح محاق ءىش وا لح قا رادح كإ راظح ىلإ منغلا رطضت : ىلاعت هللا همحر ( من لالا )

 ىلع ةقدصلا دْحَأِب مث هب ريش ءىش هدب ىف داعلا دعيو نيتنثا وأ ةاش الإ لمتحتال قيرطلاو برستف رجزت مث ابةيرط

 كلذكو ءددعلا هل دبعأ «هيلع أطخأ هنأ ةيشاملا بر ىعدا ولو «ددعلا اذه نمىخ وأو ىصحأ ددع سيل هنإف ددعلاكلذ

 . ددعلا م كاع نأ ىعاسلا ْنَظ نإ

 ةقدصلا ليحعت' باب

 نا عفار ىلا ل راس نب ءاطع نع رد نب ديز نع كلام انربخا لاق ئعفاشلا انربحأ لاق عسب رلا انريحا

 هايإ هيضقأ نأ ىنرماف ةقدضلا نم لبإ هتءاجف اركب لجر نم فلستسا مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 اذإ لاومألا لهأ تاقدض نم ممل فلستس, نأ ةقدصلا لهأ ىف ةللا ىأر اذإ ىلاولل زوحمو ( فان ةلإ])

 فلستسا اذإو ( ىف(؛:لا]ف ) عوطتي نأ الإ اهلحم لبق هتقدص جرخم نأ ىلع لام بر ربي الو اسفن اهب اوباط

 نأ هلف فلستسا نم ىلع مهتاقدص مسقت نيذلا موقلا ةقدص ريغ لجرل لام وأ ةقذصلا نم ائيش لجر نم ىللاولا

 نأ لبق هنم فلسلا كلهف محل فلستسا نإف ( قفا: _ةلالاؤ ) ممل ذخأ امإلثم تاقدصلا لهأ نامهس نم" ىضقي

 . هخحضم هبتك . ةغللا بتك ىف اذك لزم ىلإ« لز٠ نم اؤلقتا ىأ :يموقلا ىوتنا : لاقي ءاووتنا (1)
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 : ١ ةدئافلا معا نالرخ لوألا منغلا قدص رخآ اماع ىلوألا ةقدصو اهتقدص كرتو انَغ دافأ مث اماع ةقدصلا كرت ناك
 . ادحاو اماع اهتقدص هيلع تبحو نإ هنآل لوحل

 اهريغب طلتخ ملا باب

 لاحم اهتابمأ عم دالوألا دعت مل تدلوف ءابظ اهتزيف مَع لجرل تناك لاو: لاق ضاملا اناا كاف عيبرلا انربخأ

 اهتزنف ءابظ هل تناك ول كلذكو ءابظلا ىف ةاكز ال هنأل ةاكز اهف“نكي مل رثك أو ةئام نوكت ىتح اهدالوأ رثك ولو

 ملا فلق اكإ لق ان معلا قح تلطب أف يكف لق نإف منغو ءابظ طلخ اذهو ةقدص اهنم دْحْوي ئتدلوف سويت

 همأوأ اسرف هو ناك للا مهسأ الو لاتملا ق سرفال تميهسأ كو »ّ اقلطم متغلا مسا هذه ىلع 0 الو ةاكزلا

 هذين أمرحمل نوكيالوةيحض أ اذه نهءىشزوجبالفةيشحوةرقب ىسن أروثوأةيسن أةرقب ىشحوروثازن نإ اذكهو ( لاق )
 ازنول اذكهو اهلك منغ اهنأل ةقدصلا ابجاتن ىف ناك تجتنف ةنئاض سيت وأ ةزعام شبك اننولو ( قفائئغلالاث )

 ىرت الأ « ابلك رقباهنأل اهلك ابجاتن ىف تاقدصاا تناك يتم ىبرع وأ ةبرع ىحم وأ ةسوءاج روث وأ ةرقب سوماج ١

 عم ةينابردلاو رقبلا عم سيماوجلا قدصنو قلخلا ةفلتخم ىهو اهلك .لبإلا فانصأو بارعلا عم تخبلا قدصن انأ

 منغ اهلك نآل# اهلك نآضلاو زعلا فانصأو زعملا جنتي نآضااو ©2 ةفلتخما هو ايلك رقنلا فانضاو د

 اذإف اعيش اهتم قدصملا ذيل وحلا لبق ةاش اهنم تلضف'ةاش نور ل جرت تاكواو ( يانا 000
 وأ أهضعب افا اهلك ةمع تنام دقو 1 وأ رول لوحلا دعب اهدحجو نإف اهدحب موي ةاش ىدؤي نأ هيلعف اهدجو

 طاحأ دق هنأل هنع *ىزجبف هيلع بجإو ىذلا نسلا ىدؤِيَو اهف بغري نأ الإ ذجو ىلا ةاشلا ىدٌوي نأ ةلعق اغا

 . ةاش هيلع تناك هنأ امدح

 ةيشاملا قارتفا باب

 ةاش نورتثع دلس وأ ؛ةاش نوءبرأ هرنغ دلس وةاشنوع.رأدلس لجرل تناك اذإ و لاق ىعفاشلا ان ربخأ لاق عب رلاان ربخأ

 عفدي نأ بحأ الو «مسقيام عم اهمسقي ةاش نمهيلع بحب امةميق نيفدصملا نمدحاو لك ىلإ عفد ةاش نورس هريغدلبو

 دلبي ةاش نوعبرأ هلتناكاذإو ( لاق ) لاماثيحلاملا ةقدص مسقت نأ بحأىألرخآلادلبلا كرتيو ةاش نيدلبلا دحأ ىف

 هديزءالوهلوق لبقوهفلح ا همهتا نإو هقدصي نأىعاسلا ىلعف ةاشفدن اهفهيلع امنإ هنأهماعأف ةاش اهنم ذخ [ىعاسلا لاقف

 ةاش فصن ةداعإ رخآلا دلبلا ىف هيلع رأ ملو هل كلذ تهرك نيدلبلا دحأ ىفةاش ىدأ ولو « ىلاعت هللاب هفلحم نأ ىلع

 دلببو ةاشو ةاشةئامدلبب هلت ناكولو(لاق) ىلاعتهللابهفلحأ همها نإوهنمذخأي الو هلوقب هقدصي نأرخآلا دلبلا بحاص ىلعو

 نيتاشلا ئصن فت فص وام ةئاملا لعةاشلا س>لظف ةدايز الإ ف صن وةاشدلب لك ىفهايش ثالثاهف هيلع ناك ءاش ةئامرخ

 تفلت دق ةبئاغلا هتيشام نأ هدنع تبثأ مث نيدلبلا دحأ لماع ىلإ هايشلا ثالثلا عفد ولو ( ىف[: :لالاف ) باسحب

 قرشملاب همنغ ىدحإ ناك ءاوسو ( لاق ) ةاش هلع تبجو امنإ هنأل نيتاش هيلع دري نأ ىعاساا ىلع ناك لوحلا لبق

 برقبالو هيلاوب الدكلم ىف هسفنب ةقدصلاهلعسحت امن نيقرفتمنيبلاو ةعاط وأ دحاو ةفيلخ ةعاطفبرغملاب ىرخألاو

 قحبتي ملولتقي+ومالسإلا نع دترافةيشام هلالجرنأ ولو( لاق ) قرتفااذإهريغو ماعطلا اذكه و ( لاق )هدعب الو دلبلا

 نردد نيم انف تكا ةدرلا ىلع لتق وأ ثتام نإو ايتقدص ذخأ بات نإف « هتيشام تفقو هتيشام ىلع لوحلا لاح
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 0 العا لوخلا ماوي اهددع لعا ةقدصلا. هنم ذدحْوت ىح هب هيلع دع نأ هلعق ةعاب وأ ةيهوب وأ

 هنم اهذخأي نأ لبقو. هدعب وأ ىعاسلا مودق لبقو لوحلا اهيلع لو ام دعب ابعاب نإ كلذكو ( قف[نةلالات )

 نأ ىعاسلا نكمي ام لوحلا دعب تماقأ دقو تتوم م ىنعاساا اهدع ول اذكهو ( لاق ) ةقدصاا انف هلع تناك

 نكي نأو لوحلا نه تفصو ام عمتجا اذإف ابعضاوم ابعضي نأ ةيشاملا بر نكمأ دقو اهايإ هضبق كرتف هيف ابضيقي

 ةشاملا بر نامض نم ىبف تكلبف ىعاسلا الو اهبر لعفي ملف اهناكم اهبعضو ةيشاملا بر نكعو هناكم اهضبق ىعاسلا

 هنه كله ىتح لعفي ملف هعضوم هعضي نأ هنكمأو هلا» ضان نم لوحلا هيلع لاح امف كلذ نوكي اماهتقدص هيلعو

 قدصملل سيلو لوحلاب بجي ةقدصلا نأ ةنسلا نأل لوقلا اذه الإ ىدنع زوحم الو ( ىف: لالا ) ةاكزلا هيف هلعف

 انربخأ لاقعييرلا انربخأ « ةنساا سأر عم ابضبقي ىق> اهرضحمب نأ نم تفصو اه ىغذيف اهضبق ىلي نأ الإ ىنعم

 ناثعبي نكحاو ةانثم ةقدصاأ ناذخأي انوكي مل رمعو ركب ابأ نأ بابش نبا نع دعس نب مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا

 ةنس سو هيلع هلل لس سل لرش نم ماع لك ىف اهدحأا نآلا كفععلاو .نمسلاو تصخلاو بدجلا ىف اهاع

 ةيشاملا ىف بحن ةاكزلا نأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نأ ىف هتماع دحأ نيب فالتخا الو ( قفا: لالاف )

 ةنساا فلاخ« لوحلاو قدصملاب ةقدصلا نوكت: لاق نمو لوحلا نم ©2) ضرألا تجرخأ ام الإ لاملا نم اهريغو

 مدقي ىتح لاملا برولع ةقدصلا بيال نأ نيتنس وأ ةنس قدصملا رخأتسأ نإ همزلو ةقدصلا ريغ لوحلا عم لعجو

 دزت ملو ماوعأ اهب رم ىتح اهقدصي ملف ةاش نوعبرأ لجرل تناك اذإو ( لاق ) ارارمال ةدحاو ةرم اهذخأ مدق اذإف

 عبرأ اهب ترم اذإ هايش عبرأ اهف هيلعف هايش ثالث تداز نإو ناتاش اهم هيلعف ةاش تداز نإو ةاش ابف هرعف اعيش

 ديزت ال نوعبرأ تناكول ىلإ بح أو (قنانلالاف ) ةاشاهفف نوع رأ قبتمتةقدصلا هيف سحامع لضف ةاشلك نأ نيس

 نوعبرأ اهلك ىف ىهلاوحأ اهلع تلاح دقو نيعبرأ نع صقني ملا هنأل ةاش ةنس لك ىق ىدؤي نأ

 .ادحاو تدلو دقوناث لوحابملع لاح مث اهقدصي ملف لوح اهماع لاك اه نرد 1 تناكولو ( قفا ةلالاف )

 نيعبرأ ىلع تداز اهنأل ةاشو نوعبرأ اهنأ ىف ةاش ناتاش اهفف نوعبرأ ىهو ثلاث لوح اهلع لاحو دحاولا تام مث

 اهؤادأ. هنكمأ دقو اهدؤي ملو ابمضف ةدايزلل ةقدصلا اهف تبجوام دعب ةدئازلا ةاشلا تتام م“

 هدعب وأ لولا لبق اهرخ 1 ىف اهدجو مث ةنسلا لوأ ىف تلضف ةاش نوعبرأ لجرل تناك ولو ( ىفا:ةلالان )

 ..الدكو ةكللم ىف تناك اههأل هاش اهنم ماع لك ىف ىدأ ءاس نوسمح ىعوالاوحأ تلض ول كالذكو اهعاكز هلع تناك

 اهتضيرف ىتاا لبإلا فو اهنماهتضيرفقلالبإلاو رقبلاىفاذكه اذهو ( لاق ) ةاش اهنم ماع لك ىف ىدأ اهدخأ مث اهضغ ول

 اذهو اهمر اهب تأي ل نإ اهنم ذخؤيف ريعب اهنم عابب اهءاقر ىف اف ىتاا ةاشلا نأل اذكه اهمأ امهدحأ نالوق منغلا نم

 نإو ( لاق ) ةاش لوح لك ىف هايش ثالث لاوحأ ةثالث اهبلع لاح لبإلا ند سمح لك ىف نأ ىناثلاو ؛ نيلوقلا هبشأ

 مث ىلوألا ةنسلل ضاخع تنب ىدأ .لاوحأ ةثالث هدي ىف اهبلع لاحف لبإلا نم نورسثعو سف لجرل تناك

 نينس ثالث امل ىضم نيعستو ىدحإ هلبإ تناك ولو « ةثلاثلا ةنسلل هاش عبرأ مث ةيناثلا ةنسلل هايش عبرأ

 ةاشو ةاش انئام هل تناك ولو (:لاق ) نوبل ىنبا ةثلاثلا ةنسللو نوبل ىنبا ةناثلا ةنسللو ناتقح ىلوألا ةنسلل ىدأ
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 ل ا١ا/-

 ةقدصلا اهيف هيلع بحم الو قدصملا ىنأ, ىتح لوحلا دافأ ىتلا ىلع لوح الو ىرخأ ديفي مث اهنيعب منغ هل نوكي دق هنأل

 لوح اهيلع لوح ىتح اهتقدص دخؤت لو قدص اهتيرتشا مث اهتعب دق : لاقف اهنيعب ةئام ىلع ةدابشلا اعطق نإف ( لاق )

 هتقدص لجرلا لغ اذإو ( قنا ةلالإؤ ) رقبلاو لبإلا اذكهو ( ىفا؛عاالاف ) رخآلا ءارسثلا اهارتشا موي نم

 ةقدصلا ذدخْؤت نأ ثيدحلاب علا لهأ تبثي الو ( ىف ةلالاف ) كلذ ىلع دزن ملو ةقدصلا هنم تذخأ هيلع ربظ مث

 ةلابجلاىعدي نأ الإ هت 00 اهعضاوم ةقدصلا عضي الدعىلاولا ناك نإو هب انلق تبث ولو هتقدصل لاغلا لب, ارطشو

 هرزعب نأ هل نكي مل ابعضاوه اهعضي ال ناك نإو هتبوقع نع فكبف

 ةقذصملا قا ىلا 2 را

 نم ةنس ماع لك ةقدصاا ذخأ لاق باهش نبا نع دعس نب مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسيرلا انربخأ

 ةيشام هقدص لك ىف هتماع هيف فالتخاال امت اذهو ( ىعفاشلا سيردإ نب دمحم لاق ) لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاق رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ ضرألا جرخم امم تسيل اهريغو
 ذخأي ركب وبأأ نكي مل لاق دمحم نب مساقلا نع ةبقع نبا نع كلام انربخأ لوحلا هيلع لوح ىتح ةاكز لام ىف بحت ال

 نع نيسح نب رمع نع كلا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عرلا ( انربخأ ) لوحلا هيلع لوح ىتح ةاكز لام ىف

 ءادنعله» : ىللأس ىئاطعهنمضبقأ هنعىلاعت هللا ىضر نافعنب نابع تئج اذإ تنك لاق اهسبأ نع ةمادق تنب ةشئاع

 عييرلاانريخأ «قاطع ىلإ عفدءال: تلق نإو لاملا كلذ ةاكز ىناطع نمذخأ معن تلق نإف؛ ةاكزلا هيف تبجولام نم

 ءاطعاا( قفا لالا ) ةيواعم ةاكز ةيطعألا نم ذخأنملوأ لاقبابش نبا نع كلام انربخأ لاقىعفاشلا انربخأ لاق

 نيباسملا ىلإ عفدف نيكرشملا نم ءىنلا نم دْحْوي لام وه امنِإو ( لاق ) لوحلا هيلع لوح ىتح هيف ةاكز الف ةدئاف

 هلع لوع نأب هيلع هف يحن اعإف هاكر اهفدتحت كير كل لك (قانسالاف ) 21 عفدي موي هنوكلمب اهنإف

 جرخ ام كلذكو حلصيو ضرألا نم جرخم نيح هيف بج ةاكزلا نإف ضزألا تتننأ امالإ لو تلا

 لبق نيقدصلا ثغبي نأ ىلاولا ىلع بجبف ( لاق ) زاكرلا نم ضرألا ىف دجو امو نداعلا نم ضرألا نم

 ىف اهذخأي نوكي نأ بحأو ( لاق ) مهتاقدص مهنم نوذخأف لوهلا لواح عم ةقدصلا لهأ نوفاويف لولا

 هاا نوكي نأ الإ زوحن الوا ءاتش وأ فص, مرخلا ناك امدكنع اهيودحاب ءاعشلا تاتا

 الو (لاق) تيقاوم ىلاعتو كرابت هللا ابلعج ىتلا ةلهألا ريغب اهتقو انلعج فيصلا عماهربشأب انردأ ؟12 اولان الو مولعم

 لوحلا“ ايلع لاح اذإ“ قدصملا , اهذخأيو قادصملا نود" لولب الإ - كحب 'ةقالصلا نركشت هنآ

 تجتن نإ كلذكو ابعم اهجاتن بسح لوحلا لبق تجتنف ةقدصلا هيف بحت امت ةيشاملا تناكنإو ( قفا لالا )

 ةقدصلا ضبق ةدعلا صقتنت ملو لوحلا لاح اذإف جاتنلاب ىعاسلا مببلع دعو ابعم اهجاتت بسح ةفرطب لوحلا ىضم لبق

 ناك اذإ هعم وأ همودق لبقو لوحلا دعب جتن امب قدصملا مهلع دعي نأ مهلع بحب نأ ىل نيس الو ( ىثاءشلالاف )

 لاح نإو'« كلذ ىلع ريحينأ ىرأ الو هل ىلإ بحأ وبف هيلع دعي نأب لاملا بر اهم عوطت نإو لوحلا دعب همودق

 َنِإف اهتقدص ج رم نأ هيلعف اهذخأي يف ىعاسلا هنع رخأتف ةقدصلا هيف بحت ام هتيشامو ةيشاملا بر ىلع لوحلا

 ائيش اهنم حبذ نإ كلذكو ( فا ةلللاث) هيدؤي ىتح ةقدصلا نه اهيف امل نماض وبفدل نكم وهو لعفي مل

 « هحسصم هتك 4 اهروشأب زاةلوك قاءالاو 4 انندأ » ةزمه نيب عا لاب خسنلا ىف اذك ٠ اهربشأب انردأ ( ١(

 نكاح كرا
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 نيف ا 21 طاطا دخاب نو كرد ىف تدحأو :اميمنغ افرع اذإ نيطبلخلا ن٠ ةقدصا اذخان ال نم كوق ىف اينم

 . امملاومأ افرع

 ةيشاملا بر ىلع هب دعلا 3 بأي

 نايفس ابأ لمعتسا رمع نأ هيبأ نع مصاعنب رمثب نع ةنيبع نب نايفس انرب>ألاق ىعفاشاا انربخأ لاق عيرلا انريخأ

 ءاذعلاب مهيلع دتعت مهماظن انأ نومعزب مهنإ لاقف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع تل تح كسمأف انم هدحَف ءاذغلاب

 ىرلا ع 0 مهل لقو هدب ىلع نعارلا 5 ود ةلخسلاب ىح ءاذغلاب مهيلع دتعا 0 هل لامف مر 0 الو

 "ا 0 لع كالزف ةككلإر هك ردك و فاعلا نحو ع لجف الو ةلوك الإ داسلا "الو ردلا,تاذ الو محلا الو

 هتيشام ىف هلع نر اللا نأ هب لوقآو تعا ددع نع ظفحأ ام عام ةلح ) قنا “لالا ( هرزايحو كاك

 لوأ ىف ةاش نيعب رأ نه لقأ تناك نإف هدب ىف لوح ايلع لوح و اهراآو ةنساا لوأ ىف ةاش نيعب رأ كالع ىتح ةقدص

 ك1 نيعب رأ تراص موي نم لوح اهيف هدع لوي ىح ةقدص اهيف هيلع بحب مل نيعبرأ تراصف تحتت 6 لوحلا

 دكللم ف ته وبا ند لوخ ابيلع لوا قح ءاك ابق نكي نيعب رأ ماع اهيلإدافأ مث ةاش نيعب رأ نه لفأ تناك رإ

 ةقدصلا ,اهيف بحن امم ىهو لوح اهيلع لاح اذإف ةدئافلاك ةقدصلا ايف بحب مل اذإ اهجاتت نو نيعرأ

 اهءاجف رك أو نوعبرأ ىهو لوحلا ابيلع لاح اذإو ( ىف: لال( ) اهنم ةقدصلا هيف تبجو ام لصأك اهجاتنف

 اكو ( قفا: لالا ) مها نم هل بحت ىتلانسلا ذخأو لوحلا لبق اهجاتن ناك اذإ هلك اهجاتنب هيلع اهدع قدصلا

 نكلو هتيشام لوح م ةاكزلا ابيف تبجو هل ةيشام ىلإ ابمضي الو املو*+ ةدئافغا قدص ةيشاملا نم لجرلا دافأ

 نركألو هربغ لا ءىش هئنم مضيرال قرو وأب هذ ف 0 بهذ نم ةدقاق لك كلذكو اهو ام ةدحاولك 5

 ابلثم ىف بحب ىتلا ةيشاملا جاتن امأف ةقدصلا ابلثم ىف بحب ال ةيشامل جاتن لك كلذكو ةسفن لوحالإ هنم ءىش لوح

 تبجوو ىضم دق لوحلا نآل دعت مل لوحلا دعب ناك اذإف لوحلا لبق جاتنلا ناك اذإ اهتابمأ لوح قدصتف ةقدصاا

 ةقدصلا اهف

 مثلا نم كج اون: ىلا نسلإ تاب

 نغ انافس ىأ 5 ورمي نغ ةنمأ نب ليعمسإ نع دمحم نب ميهاربإ انربخأ هللا هّهعر ) قنانعلالا (

 هللا لوسر نإ الاقف نالحر قداح لاق ىدع ى ىحأ رععسم نع ىلاعت -هللا اك نإ رعس د نبا ناس لحر

 . نإ الاقو ىلع اهادرف تدحو اه لضفأ اضخام ةاش اممم تكدس تنل الارعأ قاضي ايثعب لصو' ةئاخ هلآ لص

 اذإ ( ىفا:_ءلالاؤ ) اهاذخاف متغلا طسو نم ةاش امهتيطعاف ىلا ةاش'ا دخان نأ اناهن ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر

 اهضعب نأ وأ لاوض اهنأ وأ اهاعرتسا هنأ وأ هدنع ةعيدو ابضعب نأ معزف هيلع اهدعف منغلا لجرلا دنع قدصملا دجو

 هللاب هفلحأ هبذك فاخ نإف ائيش اهنم ذَحَأي مل ةقدصاا لوح الع لحب مل ةدئاف اهلك نأ وأ لوحلا اهيلع لحب مل ةدئاف

 ىتح نيدهاشلا ةداهش لبقت ملاهرخ آو ةنساا لوأ نم ةاش ةئام هل نأ نادهاش هيلع دبش نإو هنم لبق مث لجو زع

 5 7 م ءىث اهنمو هنيعب هفرعن ءىنث اهنم الاق وأ اذه ىلع اتش ل نإو ةقدصلا هنم ذخأ العف اذإف اهنايعأب رثغلا هذه اهنأ ادهشب

 ةقدصاا هنم ذْخَأِي مل ةقدصاا هيف بحت ال ام ناك نإو ةقدصاا هنم ذخأ ةقدصلا هيف بحت“ ام هنافرعب ام ناك اذإف هفرعنال
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 عجر ةاش رخآلا منغ نمو ةاش امهدحأ نا تذخأاف اهاثلث رخآلاو منغلا ثلث امهدحأل تناك ولو دارفنالا ىلع

 0 : : ) - 20 ذوحام اهشلثو ةيحاص ! 2غ نء ذوحأم اهثلثا :نأل ةمنغ نم تدخل ىلإ ءاشلا) تلث ةمرك هك رش لع تلت هل 6
 ةاغ م 3 1 0000 7 36 ةاغ 0 2 ا 1 0 3 6 0

 اشلا ةمق ىف ايعادتق ددعلا ىف ءاو امهمنعو اش امهدحأ مغ ن دخأ اذإو ( قفا االاؤ ) هسفن منغ ن

 رماع اهتهبق نأ ىلع ةنيباا ةاشاا بر غاقأ نإف ةنيبلا ةاشلا بر ىلعو ةاشلا ةميق فصن هنم دَحْوي ىذلا لوق لوقلاف

 امهملاذ ولو ( قف|* خللا ) فصنو نيمهردب هيلع عجرو فلح ةسمح اهتميق هكيرش لاف ةس مهي مل نإو ةسمحم عجز

 دار افةاش امهملع اعإو نيتاشوأ اسيتوأردتاذوأ اضخاموأ ىبر ةاشرخألا ماغو همنغ نعءامهدحأ منغ نمذدخ اف ىعاسلا

 فصن ةميقب الإ هيلع عجرب نأهل نكي مل امهمنغنع همنغ نمذخأ ام ةميق فطصنب هطيلخ ىلع عوجرلا ةاشلا هنم ذوخاملا

 ةاش امهدحأ منغ نم ذخأف اقل اك 012 ول كلذكو كلذ ىلع ديزي ال ةعدح و أ ةنث تناكنإ امهماع بحو ام

 ةاش ام,مماع تبحو ول كاك هيلع بجو ىذلا قحلاب هيلع عج اعإ ملغ اهذخأ هنآل ءىش هطيلخ ىلع عجري ل

 ىو ( ىلا: لالا ) امهيلع تبجو ىتلا ةاشلا فصن ةميقب الإ هيلع عجرب مل ريناند وأ مارد اهتميقب ذخأف

 هلع تيحو لا نسا ةمىق فصنب الإ عجرم هيلع تح ىلإ نللا رس طك | هاطعأف عوطتق ةاش امبيلع تدجو ول

 فرعت امينم دحاو لك مْنَع تناك اذإ الك لئاسملا هذهو ( قنا لالا ) هب عجري مل م وأ لضفب عوطت اذإو

 ناعجارتي ال. ليلق وأ ريثك لظ امهنم ذخأف امبمنغ نيب قرف ال ءاوس منغلا عيمج ىف نيكيرش اناك اذإ امآف اهنيعب

 ىلع اك لوحلا لبق اقرتفاف نيطيلخنالجرلا ناكاذإو( ىف: لال( ) اعمامبيلع تلخدةماظملا نأل ةماظملا نم ءىش ىف

 هيف اقرتفا ىذلا تقولا ىف امملوق لوقلاف نيقرفتم ادجو اذإو عامجالا ىلع اكز لوحلا دعب اقرتفا نإف « قارتفالا

 لجر نم اعاشم اهفصن عاب مث ًارهش هيدي ىف تماقأف اهلثم ىف ةكزلا بحت منغ لجرل تناك اذإف ( قنالالان )

 لوألا كلاملا بيصن نم ةاكزلا تذخأ منا هذه ىلع للا لاحت 2 ن6 حصي اكلم اهايإ هكلم وأ

 تذخأ نيعبرأ تناك اذإو اعم املوح ناك اذإ اعم ناقدصي اعإو هلوح الإ ىناثا كلاما بيصن نم دحْؤت لو هلوحم

 هطلاخف ةاكزلا اهيفبحت منغلجر ديف تناك نإوةاش فصن هنمتذخأى اثلا لوحلا لاحاذإف ةاش فصن لوألا بيصن نم

 ىكزو هكلمموي نم هبحاص ىلعة الله ام لوحلا امهنملجر لك لبقتساامهنيب عيابتب كلذ ناكف ةاكزلا ايف بحت مثغب لجر

 اكزي مو اهود ىلع اعهمهدحاو 00 اتخا امهنكلو أعيابت انوكي ملنإو هلوحم هكمله نعزع جرخم ملام

 امهماع لاح دق يحل نيطيلخلا ةاكز كك امه أم" ناطيلخ امهولباق ناك اذإف هف اطلتخا ىذلا ماعلا ىف نيطيلخلا ةاكز

 ةاش فص امب.نو تذخأ رفص ىف رخآلا لوحو مرحلا ىف امهدحأ لوح امهتيشام تناك نإو اطلتخا موب ْنم لوخلا

 . امهنقءاكرمش ناتوكيو نامهم لا لهأ اهبطعيو ةاش فصنب ارش قدصا| نوكي رفض ىف ةاش فصنو مرق

 ١ ةاكز هلام. ىف. تبحو دقو تام اذإ لخرلا تأ

 نم ةاكزلا تذخأ ءاباصوب ىصوأ دقو نيد هلعو ةاكز هلام ف تبجودقو لجراا تاماذإو هللا اةمحر ( قنات امله )

 ةاك زلا اهنم تذخأ مسقت نأ لبق اطوح لاح من ابيف ةاكزلا بي نألبق تام نإو اياصولاو ثاريمملاو نيدلا لبق هلام

 . تذخأ ©20اهنيعب اهب ىصوأ ىتلا منغلا نم ذخؤي ملو ةقدصلا اهنه تب امف ذخأ اهنيعب متعب اهن ىصوأ ولو مسقت مل اهنآل

 )» دندن ه لوق ىف» هلوق نإف «خاسنلا ن هاةدب زم ةرابعلا هذه لعلو «خسنلا ىف اذك اهنم تذخأ : هلوق 1 )

 صم هبتك .ررجو « لماتف « دْحْوي لو : هل وهن قلعت ةلفتنم هنأ روظبي



 0 ظ 012
 ' أي نأ لبق اقرتفا مث الوح 6010 اطلتخا نإو نينثالا ةاك ايكز لوح امل لتي مل نإو دحاولا ةاكَر ايكز اطلتخا
 ” ةثزاث نأ ىف الاخ رعأ الو ( ىف تلالاف ) نيكيرش اناك اذإ اذكهو ( لاق ) نيقرتفملا ةاكز ايكز لوحلاو قدصملا

 ةصحالو مهددعىلإ رظني الو دحاولا ةقدص اوقدصف ةدحاو ةاش مبنم تذخأ ةاش نورتو ةئام ممل تناك ول ءاطلخ

 مهلاه قرف ول نيذلاةثالثلا ءاطلخلالام نم نيتاش نيكاسملا اوصقنف اذه اولاق اذإو ( ىف[. لاا ) ممنم دحاو لك

 اوقدص مهنأل ةقدص اهيفميلع ناك رثك أوةثالث نيب ةاش نوعبزأ تناك ول اولوةي نأ الإ رجب مل هايش ثالث هيف ناك

  منغلاو رقبلاو لبإلا اهلك ةيشاملاف دحاولا ةقدص :ءاطلخلا قدصيف لوقأ اذه و ( ىف(: لا/(: ) دحاولا ةقدص ءاطلخلا

 -. امأ قشوأ ةرمثع الإ هيف سيل ناسنإ ةئام ىلع ةئزحم هتقدص اطئاح نأ ول تيأرأ طئاحلاو عرزلا ىف ءاطلخلا ةلادكو

 ةقدص اذه ىف ( قفا: هلالإف ) قسوأ ةسمح غلبتال هرمت نم مهنم دحاو لكة صح تناك نإو ؟ةقدص'ا اهيف تناك

 هسفن ثيدحلا ىنعم ءاطلخلا ىف تلق امو ( ىبف|ن لالا ) لاح لكب قسوأ ةسمخ هتلمج تغلب اذإ ةقدص كرش لك

 نع دلاخ نب ملسم انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ علا لهأ نم هريغو حابر ىبأ نب ءاطع لوق مث

 ليقدم لئاق لاق نإف ( ىف[غ.ةلؤلإف ) ةاش مهلع لاق ةاش نوعبرأ ممل نوكي رفنلا نع ءاطع تلأس لاق جيرج نبا

 ةثالث نيب قرفبال انلقام ىلع لدي ادبف ليق « ةقدصلا ةشخ قرتفم ناب عمجل الو عمتج ند قرفيال ) ثندحلا ىف

 (29قرفتم نيب عمجم الو ةايش ثالث اهيفف تقرف اذإ اهنأل ةاش اهيف نوكي نأ مهنيب عمج اذإ ةيشخ ةئادو نيرسثع ىف

 0 انا ف تناك تسمح اذإوناتاش اهيف تناك اميقارتقا: لع اكرث اذإف.ةاشاو ةاش ةئامأهل نحآو اقر ةئاه هل لجو

 ةقدصلا لقت نأ ىلاولا ةيشخ ةيشخلاف ةاش ابيفف تعمتجا اذإو ايف ءىش الف تقرفا اذإو ةاش نوعبرأ اهلل نالحرو

 رقت نأ رمأفرخآلا نم ةيشخلا مساب ىلوأ امبنم دحاو سيلو ةقدصلا رثكتت نأ لاملا بر ةيشخ ىهو ىثرخأ ةيشخو

 7 مناك امو هلوق امأو( قفا لالا ) اقرفت» قدص اقرفتم ناك نإو اعمتجم قدص اعمتج ناك نإؤ ةلاح لد الك

 ' كر رعم امينم دحاو لك مَع نوكتو ةاش ةئام نيلجرلل نوكي نأ ةعاججم ةيوسلاب امهنيب ناعجارتي امهنإف نيطيلخ

 -.اذإ همنغو همنغ نع ةذوخأللا ةاشاا ةميق فصنب هطيلخ ىلع ةاشلا هنم ذوخألملا عجريف امهدحأ منغ نم ةاشلا ذخؤتف

 ٠ ةاشلادنم ذوخألا عجر اهاثلثدكيرشاو منغلا ثلث هل لجر منغ نم ةذوخأم ةاشلا تناك نإف ادحاو امبمنغ ددع ناك

 همنغنع ذخأ ام ةصحمرغف ةكيرش منَغ نع ذخأ اهيثلث نألهكبرش منغو همنغ نع ةذوُحأللا ةاشلا ةميق ىثلثب كرش لَ

 هطيلخ ىلع عجر ملا ثلث هل دحاو منغ نه ثالثلا تدخاق ا ءايشا ثالث عم اًمهجلغ ىف تناك ولو ( قنانتلالا )

 اعم تذخأ ثالثا هايشلا نأ كلذو اهنه نيتاش ةميقب هيلع عجرب الو اهمنغ نع ةذاوحألا ةاننلا ثلثا ةنتف لت

 نوكي نأ الإ دحأ ءاطلخلا قدص قدصي الو ( ىفا::االاو ) ةموسقم ال ةطلتخم هنع اهثلثو هطيلخ نغ اهاثلثف
 دحاولا قدصي اك نالجرلا قدصي امبإ هنأل درفنملا ةقدص سما قدص اماس:ىنارصن .طلاخ نأ اهأف اغم نيدسد ناطيلخلا ٠

 . بتاكم طلاخ نإ اذكهو ( ىف[ لالا ) الف هيلع ةقدص ال نمت امهدحأ ناك اذإ امأف ةقدصاا هيلع نمم اعم اناكاذإ

 'اعواك امبق لوقلاف ةقدص امهبلع نيطيلخ اناك اذإو ( ىف|:_خلالاف ) بتاكم لام ىف ةقدص ال هنأل ًارخ

 تناكو ةاش امهنم دحاو لك منغ نم تذخأف ناتاش امهملع امهمف تناكو ءاوس امهمنغ تناكولو ( قنانتلالاف )

 : هححصم هبتك .خسانلا نم ةديز» اهلعاو خسنلا ىف اذك الوح : هلوق (1)

 9 خلا لجر ىف 09 هحولاو «خاسنلا نم ةفرحم وأ ةدئاز واولا ليش ءاندس ىلا لوصألا ف 1 0(

 , ةححعسد هع



 ا ( 1

 موراهتم تاركا. ةزرأف لاى هنو ناو رك هلك لجرلا رع ناك ااذإف ةرافلا 'نازرتقم الو ارورفملا كحل زل نأ كف 115 !

 تبجو دق ةقدصلا نأ مهما ىف اهتدجو اذإ ةينثلاتْذَخأ اأو هنم ريخ وه ام هرم ىف ناك ولو هنم ذآ تنك ام هفلكأ

 رورعج ىلجرل ناك ولو رورعجلا انهه فلاخم وبف تيم ىف ةقدص الف نتاومب اهتاهدأ نأ ريغ اهتابمأ ىل ع لوحلاب اسف

 "كا لئاق لاق نإف ( قفا“:ةلالا4 ) ىدربلا نم ىدربلا رشعو رورعملا نم رورعملا تذخأ ىدرب ل

 0612 فام ءاسالا نا , لففاا امثِإو دحاو امهم ْذْخْؤب امف ددعلا تلق ؟ ؟نينس دحأ كالا نء نا رع نم

 هلع هللا ىلصوتلا نط ا ه ذَا رخآلا نساا دجوو .«نينسلا دحأ دجوي مل اذإف نس نم

 هريغ فلكيال هيف ةتقدص اعإو هنع لاملا ف لضفالو لاملا ىف دحوي الام ذخؤي الو « اذه نم رم مث لسو

 لق اك كدب ىف امث اعوطتم ىطعت نأ الإ كيلع ىلا نسلاب كنأ :لاقتف قدسلا نع ةسف ليس هلام ن0

 انصقنانكلو ليكلا نام صنت ملو هنم انذخأ ارورعجالإ دحت مل اذإف ارورعج اوذخأتالو رمتلا طسوأ نم اوذخ: انل

 ددعلا نم صقتنن ملو اهدحت مل اذإ نسلا نف انصقن كلذكف ل دحت مل اذإ دخأنا ام دوج 07

 ةيشاملا ىف لضفلا تاب

 اًضاخم وأ ذخؤت ىتا نسلا قوف ابلك منذا نم نوعب رأ لجرل ناك اذإو لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 نإو.كنم تلق اهب تتج نإف ةعاج وأ ةيذث اف كبلع اهبجاصل ليقااسوت وأ ةلوك 1 الك تناك وأ ةعشم وأ اهلك

 كلام ىف لضفلا كل انكرت اذإو «: رقبنا:ىف اذه اذكهو ©9 اهذ لضفلاب عوطتم تنأو كنم لبق ةدحاو اهنم تيطعأ

 نسلا انتيطعأ نإو كيلع انددر ىلعأ انس انذخأ اذإف لبإلا امأف « رقباا ىف اذه اذكهو كيلع ىذلا انيطعت نأ دبالف

 ىتنأ اههفوىثنأ هتضيرفددع ىف رقبلا نم ارك ذ وأ منغاا نم اسدت انتيطعأ اذإو «ىلاعت هللا ءاش نإ اهريغ ذخأن ملانل ىت 3

 . ثانإلا ريغ روك ذلا نأ لقت مل

 التالت ةقدص باب

 ةقدصلا ةيشخ عمتجم نيب قرفي الو قرفتم نيب عمجمال » ثيدحلا ءاج لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسرلا انربخأ

 مل ناك رسشاا نيطيلخلا نأ هيف كشأال ىذلاو ( قفا اللا ) « ةيوسلاب امهنيب ناعجارتي امهنإف نيطيلخ نم ناكامو
 اهتقدص ىف دخؤتف امهدحأ دب ىف لبإلا دجوت منغلا اهيف لبإلا ىف نيطيلخ انوكي نأ ةيوسلاب امهعجارتو ةشاملا امسقي

 دحاو لك فرعنإو ام.,ةيشامب ناطلاختي نيلجرل ناطيلخلا نوكي دقو ( قفا: لالا ) ةيوسلاب هكيرش ىلع عج ريف

 اقدص اذكه اناكاذإف ةطلتخم املوحف نوكتو اعم ايقسو احرسبو احوري ىتح نيطيلخ نانوكي الو هتيشام امينم

 ةقدص ناقدصيو نيطيلخ اسيلف لوحف وأ تس وأ حارم ىف اقرفت نإو ( ىف[: لا ) لاح لكب دحاولا ةقدص

 موب نه لوح اًمبيلع لاح اذإف اطلتخا موينم لوح امبيلع لوحم ىتح نيطيلخ نانوكي الو ( ىنإ:لالاف ) نينثالا

 َن 0-0 س 07 .غ ىف [ذك بفورعم دج زاعللا رع نه برض' وأى رلا دشن 02 نا نركس ع 1

 خسانلا نم ةديزم انهابلعلو ءدعب ىنأيام عم ةرركم ةللاهذهو «خسنلا ف اذك رقبلا ف اذه اذكهو : هلوق ()

 : هحدصم هنتكا



١ 

 نأو ليبسب ةقدصاا هب بجن امم سيل قدصلا نأ نيب اذهو ( ىف[ لا/( ) اهنع ءادألاب ةيشاما بر عوطتي نأ الإ
 بر ىلعن لعفي مل نإف املو> ىف ةقدصاا هن» ضبقي نم قدصملا هب لكويو ( ىف(: لا|5 ) الوحل بحت امنإ ةقدصلا

 لولا دعب تدلوف لوج اهملع لاحف منغانه نوعب رأ لج راناك اذإف ( ىف(. لال ) الوحل هتقدص ىدؤي نأ ةيشامل

 نارتكأ اهدالوأ ىلع لوح ىت- اورثك نإو اهدالوأ ىف هلع ةقدص الف اهتقدص ىدؤي نأ هنكمب ملو تاهمألا تتا» مث

 لوطا لك دالولا ناك اذإ اهدالوأ هلع دعت امإو اهدلت لبق كولسا:اميلع لاحت اذإ ابق .ةدئافلاك اهدالوأو

 مل نِإو ةقدصاا اهفف نيعبرأ دالوألا ناك نإ تابمألا تتوم مث لولا لبق“ةدالولا تناك اذإو ( قنانتلالاف )

 ولو( قفا: ةلالاو ) اهسفنأتابمألا تناك ول ةقدصاا هيف بحال امث ىهولاح لوحلا نأل اهب ةقدصالف نيعب رأ نكست

 ةقدص الو ةقدص اهمف نكي مل نوعبرأ ىهو لوحلا لاحف لوهلا لبق تحانتف ةقذصلا اهلثم ىف بحال مْنَغ لجرل تناك

 دافأ ول اذكهو ( لاق ) رثك أ وأ نوعبرأ ىهو لوحلا هيلع لوحبو نيعب رأ تمن موي ند لوحلا اهيلع نرخ

 نيعبرألا دافأ موي نه لوحلا اهيلع لوح ىتح ةقدصلا اهف هلع بح مل ةقدصلا انف بجتال مَع ىلإ اهمضف غن

 نيعبرأ منغا لصأ نوكيو لوحلا لبق لخسلا نوكي نأب الإ ةيشاملا بر ىلع لخسلاب دعي الو ( ىفانةلالاف )
 نيعيرأ .لخسلاب متي ن2 لفل اب دع الو ةقدافلا هن اهب منغا نكست ملو ©20نيعب رأ نم لقأ تناك اذإ امأف ادعاصف

 هكمأف لوكا اهلع لاحف,ةاش نوعب رأ لجرل تناك اذإف ( قفا لا ) نيعبرأ تخت موي نم الوح اهم ”لبقتسا مث

 هنًألقابلا ىف ةاكز الفةاش اهنه تتامىتح اهقدص,نأهنكم لولو ةاشهيلعف اهضعبوأ اهلك تكله ىتح لعفي لو اهقدصي نأ

 ىهو قدصلا ءاجو اهتاممأ تتام مث لوهلا لبق نيعبرأ تجتتنف ةاش نيعب رأ متغلا تناك اذإف ةاش نيعب رأ نه لقأ

 قدصملا ءادف رقب ىف وأ لاصف ىهو قدا ءاجف اذكه لنإ ىف اذه ناكوأ ةممو ىد> نيبو ةمهم وأ ايدج نوعبرأ

 الإ نك مل نإو نأ ذ>أ روك دو ثانأ منها ءاذغ ىف ناكن إف « هنم ادحاو اذه نه فنص لك نه ذأ لوجت ىهو

 نيعب رأ تناك نإو نيثالث تناك اذإ ادحاو الإ نكي مل نإو .ارك ذاذخأ ثانإو روك ذ رقبا ءاذغ ىف ناك نإو ةدحاو

 تاكا نإف هلع او الإ 0 1 ذْجأ روك ذو ثانإ لبإلا ءاذغ ىف ناك نإو ةدحاو الإ نكي طنإو ىتأ ذخأ

 عوطتم تنأو ىتأ تبدأ تئش نإو اهدحأ لثم رك ذب تئاف تئش نإلاملا برل لاقو ىثنأ لبألا نه ذخأ اثانإ اهلك

 ىتلا نسلا هتيشام ىف نكت مل اذإ ةقدصلا هنع لطبت ل فيكف لئاق لاق نإف ( لاق ) عيت اف ناك نإ لضفل

 نإ :هل لبق رابكلاب لدع راغصلاب هيلع تددع اذإ ةقدصا ىف بحت ىتانسلا هفككت مل فك وأ ةقدصلا امف تبجو

 ددعلا ىف تابمألا كح راغدلا حو ةقدصاا هنع لطبأ نأ زوح.إل نيلوقا ن٠ دحاو ىدنع زوءال ىلا هللا ءاش

 اا نرخ الو زر نأ دعنا ,هدنغ ىف ام ربك أ ىه انس هنم ىذخأ امأو ةقدصلا نهيف بحي تابمألا عم نك اذإ

 ةينالاو ةغذإلا ذخو اذه نع ضفخاو منغاا لحفو ردلا تاذو ضخاملاو ىنرلا عد: ىل لبق اذإ ىنأ لبق ن.» ملعأ هللاو

 دحو عدت ا ىلدأ ةيشاما نو دخو هتودو هند ريخ هدنع مذ ناك اذإ هنو دخت اب اري> عد : ىل ىلق هنأ انلقع دقف

 هاك( هتفاكف امهروأ نبارتثعا ىوست,ةعجي نوعب رأ هدنع .تناك اذإف ,ةنثئاو ةعذجلا وهو رييكلاو ريغضلا نيب لدعاا

 ريثع عبر نوكي نأ هبشرام دَح ىل لبق امإو هلك هلام ةمبق تذخأ لب هلام نم الدع ذخآ مف امهر د نيرمدع ىوست

 معن :لق؟امن» رغصأ وه امع تيهنو اهذخأت نأ ةدوجوم ةينثاا تناك اذإ ترمأ دقف لاق نإف نيعبرأ ناك اذإ هلام

 خاسنلا نمةديزم «1و» هلو ىف واولا لعلو طرمشلا باوج نبأ رظناو : خسنلا ىفاذك خا مكغلا نك مو )0(

 هححصو هعكأ
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 ايل ا تحن || مد و اهنم م لك دع ردق قر اهو ذود ةمقو اهردعب تفصو 0 امك اهتقدص تا اذكه 1
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 فأل 11 كح

 ىذلا فدصلا نم قدصاا ذخأ بيع ةفلتخملا متغا وأ رقبلا وأ لبإلا ضعب ىف ناك اذإف ( قفا: اااه ) ةمق الب اهنم

 ىلا معلا نود ا معزف ىعاسلا نع ةبئاغ متع لجرل تناك اذإو ( قنا: غلالاف ( بيع هلا سل هنآل هق تعال

 هعردضت ئعباسلا نق هردقب لك نم.زأ رتكا الا نود ىك ىلا,نم و[ مك الإ ند دام نأ ىعاببلا لاش 4

 ةفات مءلاو كما وحو ةمائ ردو انا” ع عقلا تناك [ذآ ادكعو ايعافتراو اهضافحما ىلع هقدص اهددع ىلع هقدص اذا
 ) ف صصص ص تي .:. و تت ع ١ ع

 تارعاا
 27 اء

 ندا لإ ناضلاو ردلا ىلإ سيءاوجلاو

 ةللشاملا ق' هدا زا تاب

 ع ةيشاملا بر قدصملا ريح ةينثا قوف يك نوعبرأ لح مك تاكا ىللاعت هللا همحر ( قناتنلللا ( ْ

 اذإ هنأل لضفأ اهنأل اهلبقيف اهنم ةاش ىطعتف عوطتي نأ الإ انأض تناك نإ ةعذج وأ ىزعم 0 هنتأب نأ

 ةاكزلا اهف تبحو ىلا منغلاتناك نإ اذكهو ( قفا - ةلللاف )همنغىف الضف كرت دقف همنَغ ريغ نه هيلع بحام فلك

 سوبتلا لضفل اسوبت تناك نإ كلذكو هل يجبام ىلع هلضفل هل سد اذه لك نأل عيباتم وأ انمل وأ 212اهلك اًضاخم

 عوطتي نأالإه لع تبجووىتبا نسلا فاك ةلوك أةاكزلا اهفهل تبجووتلا منغلالك تناك نإ كلذكو ( قفا ئغلالاث)

 صقن تاذاينم هاطعأنإف هنهتلبق صمن تاذ ريغ4لع تبحوىلا نساا قوفهيدب ىفامت ىطعأف عوطتىّتمو هيدبىف امتىبطعف

 زحل اذإص ةن تاذزبقي مهلعت بجو نسنم ةيفرق ل تاذ ىطعأ ن إف( قنا الاف ) هنملبقي مل حيحص ايفو

 اذهاذكهو ( ىف[: ةلالاث ) روكذ منغلا ضرفوف سيلهنأل لاح لبقيالف اسيت نوكينأ الإ ةيحضزاج اذإتلبقو ةيحض
 ,عيبت نم اريخ ناك اذإ هنع أزجأ اروث ىطعأف-ناربث رقبلاو ةئسمهلع بجو اذإ هنإف ةلصخ ىف الإ فلتخمال رقبلاف

 اددهو عيبت ةنسم ناكم نظأ عيبرلا لاق ءاركذ اهئاكم لبقي الف ثانإلا ن٠ اهبضرف ناك اذإف عينت ناكم ناك اذإ

 اذه ىف رقبلاو ما فلاختف لبإلا امأف ( قنا شلالاف ) عدت هنأ ىلع لدي مالكلا رخآ نأل ناكل 1

 61 ةمشن 0 كفعأ اذإو رقب الو مع ىف كر الو دحأنو ىلفسلا وأ دارا ىلعألا نسلا حاب دش نأ ا

 ىفزوج امن ىلعأ ىه ىلا هتيشامؤ كلذ ناك اذإ رك ذيج و'اذإا رك ةوئتأ تجو اذإ تأ ةنم دحوبو هلا |

 قوف هدي ىف امث ىطعاف عوطت ىبهو امنه ىطعبف اروك ذ اهاك هتشام:نوكت نأ الإ تأ ناكم رك ذ ذخْؤيالوةقدصلا

 هنم تلبق صقن تاذ ريغ تبحو ىلا نس

 ةعشالا لق نسكلا

 قي نأ لبق ناك هبر ىلع دعي مل لوطا دع ثجنت انف ,لوذلا اهلع لاحف ةاغ نوب رأأ تناك اذإ ىساشلا ل

 ةيشاملا بر ىلع هتددع نيع ةقّرطب ولو لوحلا لبق تحت ام لاملا تر ىلع دعيو ( لاق ) هدعب وأ قدصملا

 كا 0 الو ( قنانشلالاث) ةاش نيعبرأ هرخآو لوحلا لوأ ىف نوكت ىتح ةيشاملا قدصي الو ( قناتلالا)

 ىف قدصلا ج رخ اذإف ةيشاملا بر لوق لوقو ةيشاملا ةيشاملا بر كلع مود نم لولا ىلإ رظنأ اتإو قدصللا مودق

 اهلو- نوكي ىح اثيش ةيشاملا بر نم دخاي ل هدعب وأ هلق وأ بجر وأ لوألا عيب ر وأ رفص ةيشاملا لوحو مرحما

 عج :عياتملاو نيللا تاذ ىهو «نوبل» عمج ءءابلا نوكسو اهركاو ماللا مضب : نبللا .عباتم وأ ابل وأ )١1(

 .:هححض.. هتك ةغللإ بصك قف لذك .اهدلو [شتي ىا] ءالا دات كل عت



 دا كح

 نإ :هل اولاقف مهنه هذخأي لو ىذغلاب (©90مبملع دتعاف اقدص» 20 رخف اهفيلاخو فئاطلا ىلع للا دبع نب نايفس ابأ

 ىذغلاب مهملع دتعن انأ مهماظن انأ نومعز, مهنأ ملعا » : لاقف رمع تل ىتح ل انا هيحف ىدعلاب انلعرادتعم تكا

 ىدرلا "كب : حال :مج لقوددي ىلءىعارلا, اهم حود ةلذسلاب ىحىدغلاب مب ماع دتعاف:رمع هللاقف « مهنه هدحاان الو

 لاما ءادغ نيب 0 كلذف ةنثلاو ةعدجلاو قانعلا| 0 معلا لحف الاف 0 ةاشلا ل ردلا تاذ الو ضحاإ 0 ع

 ملسو هيلع هللا ىل< ىنلا نأ ىنم:ىف ودو ةنثاو ةعذجلا ذخؤتنأ لوقت اذه وىلاعت هللا هحر ( قفا تلال ) هدايخو

 ز ةقدصلا دخت لرعف_ رولا طسإو نم دج هنأ الوقع ناك نإو ةةراقلا ىع.الو« رورعطلاا 40 نا ةقدتغا| دخيل

 ًأزجأ امث ةاش اف لبق اذإ لوقع. عأ هللاو وهو ( ىف: اللا ) ةيحضأ 7 0 ةاشلا ىزجتف معلا طسو

 مسا قلطأ مفأ 5 ةحْضأ

 تفلتخا اذإ مغلا باب

 قدصملا ذخأ ضعب نم عفرأ اهضعب سانخأ اههف تناكو لجرلا منغ تفلتخا هاذإف ىلاعت هللا هحر ( قنانشلالاف ١

 ناك نإو ( قئاخ_ تالاف ) هل بجب ام ريخ ذخأ ةدحاو تناك نإو اهلفسأ نم الو اهالعأ نم ال اهسانحأ طسو ند

 نسا -طاسوألا ىف دحي مل نإف منغا نمط اطوال ندا لعأ هللاو ءاوسف اهرتك أ اهطسو وأ اهركا أ ماعلا ريخ

 دا لو طسو ةاش لثع ىبات نأ كتفلك عوطتت مل نإو اهتدحأ ا لعاب تعوطت نإ:منغلا برل لاق هل تبجو ىلا

 اهنه ىلعأ الك متغلا تناك اذإ امنه ىلعأ ذَخآ نأ ىنعنم اممإو ةعذجو ةين نم تفصو ام دَحْويَف طسولاو ىدآلا نك

 ىلعأ وه امف لا ومألا ملا 5 مهلاومأ مار 5و 21 | ناكرصم هلع نا لح نإ دال لاقرسو هلعهللا ىلدهللا لوسر نأل

 ءاش امهعأ نم قدصأا د ليف دقق ءازسا ىردهو انا مهلا تناك نإو ( قفا لالا ) ةيحضأ زوم ام 0

 اذه هيشي الو هتصح ردقب لك نم ذخأي نأ سايقلاو ( ىف(: لارا ) رثك آلا نم ذخأ رثكأ امهادحإ تناك نإو

 تناكاذإ منغلا فلاخت ال رقبلا اذكهو ( ىف[: لالا ) رمتلا كلذك سيلو ىزعملا نه زييمتلا نيب ناضلا نآل ردتلا

 مثعلا اهتقدص تناكف ةفلت< سانجأ نءهو ابارعواتحم لبإلا تناكاذإف ( ىفاختلا الث ةنآيردو «2ابارعو سيماوج

 سلا ىنك' الا ]ىف دحح 1 نإف "نك لا نم ذخأ اهفانصأ نم ريك لاب ذخأب لاق نفاه ء.اهتقدص تناك نإو فلتخت الف

 ريغ ىف اهأف «ذريف عفترب وأ اهن. رثك آلا ىف ضفختي نأ الإ دربو عفتر لو ضفخني لو ةيشاملا بر اهفلك هل بحت ىثا

 صاخم ١ ةئبا'هل تناك ةناكشو معقب اهذ>أ هردقب لك ىف دخاي لاق نمو ( قاتلا 1 الق رك 1 وه ىذلا فدصاا

 نبا وأ ضاخم تنب دحانق نيس ىوسل ةيدع 0-55 0 ىوسل ةسحرأأ رشعو ةئام ئوسل ةباروم رشع ليالاو

 ريا ند 'ةيطعبف لاملا بتر سفن بيطت نأ الإ ةيدحب ةدحاو سة>و ةيبحر 1 ىسقحو ةيرهم ىسح ةمه ارككدأ نول

 رادااو ءميحص ع هل اهالكو «ءءافاو نونلاب (افنك٠ »ضع ىو ؛ .حسنلا ضع ىف دك :هلوق )00(
22 

 . ةباورلا ةحص ىلع

 2 ءكدع « همم و. :ةلحسلا ٠ ىذلاءىذدقلا (*)

 2 حبدلل دعت ةنيمسلا : لكل الاوكا لمالك حالا و: اهدلو اهعبتي ةاشلا ؛ 00 فرلا (؟)
, ِ -] 7 

 1 .. ةححص٠و ةشل . نمكاا *ىدر نم ناعون : ةرافلا ىعمو . مجلا مغب ءرور جا (؟4)

 : . ةددععص . 1 سوماعلا ف ك1 همس امو اهدولحو افالظأ قرت «رعنلا ل برعذ:حتفلاب ؛ةناب ردلا )ع 0
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 امب ىتأو ةنسم ةرقب نيعبرأ ن.و اعدت ةرقب نيثالث ن٠ ذخأ لبج نب ذاعم نأ ىناملا سواط نع سيق نب درمح نع ٠١

 ىفوتف لس ال ىتح اعيش هذ مسو هلع هللا لك هنا لاوسر نم عمسأ مل لاقو ائيش هنم ا ل ىبأف كلذ نود

 ةقلب ل ناكا نإ و داعم نادال الع سواطو ( قفا: ةلالاف ) لبح نب ذاعم مدقي نأ لبق هسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىوز دقو تماع امف نميلا لهأ نم اذاعه كردأ نم قل نم ةزثك لك

 اذاعم نأ مهنه اوضمدنعنع نميلالهأ نهدحاو ريغفربخأو ( ىف|: :لالاؤ )ةنسم نيعب رأنمو اعدتنيثالث نمذخأي 0٠١

 لاف معلا لهأ ضعب انريخألاقىعفاشلا انربخأ لاق عديرلا انربخأ سواط ىورام ىلعرقبلا ةقدصمهنم.ذخأ

 نأ اذاعم)

6 
 0 بتك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اومعزف ةفيخصب. اعد زيزعلا دبعزب رهع نأ ةمالس نب ©20 معن نع ديعس نبا

 دحأ نيب هيف لعأ الام وهو ( قفا ةلالاف ) « ةنس٠ نيعبارأ لكىفو عييت نيثالث لكىف » اهيف اذإف لبج نب ذاع
 : ١ : . ذخأت هبو « انال> علا لهأ نه هتبقل

 0 يا عل اناآإ ةبلا ةقدص مبرر فن با
 سيلف تداز اذإف عيبت اهيفف اهتغلب اذإف نيثالث غلبت ىح *ىش رمبلا ف سيل : ىلاعت هللا همحر ( قنات الاف )

 نيتس غلبت ىتح *ىش ةذايزلا ف سيل مث ( قفا -تلالاف 1 ةنسم ةرقب اهيفف اهتغلب اذإف نيعبرأ غلبت قح »ىف هذاا ف

 ةدايزلا َُق سيل مش ا ةلدسم اهيفف اهتغلب اذإف نيعبس عملت ىح ىش ةدايزلا ف سل 2 ناعيدت اهيفف اهتغلب اذإف

 مث ةعبتأ ةثالث اهمفف اهتغلب اذإف نيعسن غلبت تح ءىش ةدايزلا ىف سيل من ناتنسم اهسفف اهتغلب اذإف نينامأ غلبت قح ءىش

 اذإف ةرمثءو ةئام غلبت ىتح ءىش ةدايزا ىف سيل مث ناعيبتو ةنس» اهمفف اهتغلب اذإف ةئام غلبت ىح ءىش ةدايزاا ىف سيل

 ريخلا ذخاي نأ قدصمال لعج اهنغلب اذإف نيرمثعو ةئام غلبت تح *ىث ةدايزلا ىف سيل مث عيدتو ناتنسم اهمفف اهتغلب

 نسلا نم ةقدصلا ذخأ رخآلا“دج مو نينسلا دحأ دحو اذإو ل,إلاف تاق اك تانسم ثالث وأ ةعبتأ ةعبرأ نيك اشنل

 هلإتهانتامىلإ ىهانتت تح رقبلا ةقدص اًذكه مثءضرف امههنانس هل تءمتجا اذإ فلتخمال لبإلاف تلق 5 دجو ىلا

 مغلا ةقدص أب

 نفل زأ وهو للاعت هللا ءاش'نإ رك ذأ اما ىتعم منا ةقدص ىف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تباث ( قفا لالا )

 نيريشعو ىدحإو ةئاه غلبت ىح ءىش اهتدايز ىف سيل مث ةاش اهفف نيعب رأ تناكاذإف نيعبرأ غلبت ىتح ةقدص منغلا ىف

 امتدايز ىف سيل مث هايش ثالث اهمفف اهتغلب اذإف ةاشو ةاش ىئام غلبت تح ءىث اهندايز ىف سيل مث ناتاش اهمفف اهتغلب اذإف

 اح 2 0ك قش دعت اذه تغلب اذإف لوألا امص رف طقس 2 هاش 2 رأ اهمفف 0 اذإف ةاش ةئاعب رأ غلبت ىح ءىش

 ىعاسللو هي بر ري الو قرفت الو معلا دعتو ةاش اف نوكت مث ىرخأ ة نكن حدا را و 5 هخالنإ تر ارك لو ىف من لام ملا تو هاما ا 6 ١+ ع ةداب لاق
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 ةدحاو منَعلا تناك اذإ منا ريخ نه هل تبحو ىلا نسلا رانخم لآ

 مغلا فدخل يقلا نشا بأب ' ١

 لمعتسا رم نأ هدأ نع مصاع نب رثب انثدح لاق ةنيع نب نايفس انريخأ لاق ىعئاشلا انريخأ لاق عيب رلا انريخأ

 ىف هيلع رثعن ملو « ءاهربغ نع « مالس نبا « رخآ ضعب ىفو « خسنلا ضعب ىف اذك« ةمالس نبا : هلوق 35 1 )١(

 هلا تدنن ىتا بتكلا نم هريغالو كلا
 (؟-؟م) ٍ 11 1



 - / كلل

 تناك امهرد نيرسثع وأ نيتاشو اهذخأ اذإ ناكف اهنم لفسأ ىتاا نسلا دجوو لاملا ف تبجو ىتا نسلا دم ملف

 هملع تدجو امن ىلعأ ىه قتلا نسلاب هل عوطتي نأ ني لاملا براريخ «ءاهنم ريعب نم ًاريخ امهرد نورمثعلا وأ ناتاشلا

 بر ىطعأ نينسلا نيب لضفلا لاما بر نم ذخأ اذإو ( ىف( ةلالاف ) ناك اسمال ريخ وه ىذلا قدصملا هطعي وأ

 والات رشم نإ 2 نتاع ات دعا ق" نأل عنتع نأ ىلاولل سيلو امهرد نيرسثع ءاش نإو نيتاش ءاش نإ ءاش امهعأ لاملا

 طايتحالاو ( ىف لالا ) امهرد نيريثع ءاشي نأ الإ امهاطعأ ءافو امهفو ناتاشلا ترسبت اذإف امهرد نيرشع

 اف لجرا لبإ تناك اذإو ( قفا: ةلالاف ) امهرد نيرسثع وأ نيتاغ نم نيك ابسلل نيك هلا ىلتع ناد لاما تر

 اج وأ هلثإ لثمأ نم ا ءاج اذإ هنم تليق اهم ىنآ لثإلا بر. لاقف اهبف تبجو ىتلا, نسلا انف نكي ملف اهنم ةقدص

 ضفخن, وأ هيلع دريو لبإ ىف عفتري نأ هل ناكو اهلبقي نأ قدصمال نكي مل اهنم مألأ لبإ نم اهب ءاج نإو اهنم
 نأ الإ اهبر ابفلك منغناو رقبلا نم نسلا دحب مل اذإ منغلاو رقبلل ةفلاخم اذه ىف لبإلاو ( ىقفانةلالاف ) هنم ذخأيو

 ذخأيو ضفخني الوءدريو عفتري نأ هل سيلف حيحص هتيشام ىفو ةببعم ابنم نسلا كلذ دجو اذإو اهنم ىلعأب هل عوطتي

 . لاح منغاا الو رقبلا نم

 ا لبإلا ىف ذخؤت ةاشلا باب
 نأ زوجي امث همنغ نم ذخأ متغهلو منغلا اهتضيرف لبإ لجرل تناك اذإو لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عببرلا انربخأ

 عوطتي نأ الإ اهنود الو اهنم ىلعأ هنم دْحْوي الو ةعذجف انأم تناك نإو ةينثق ىزعم همنغ تناك نإف ةيحضأ نوكي

 هيلإ اهيف رايخلاف هل منغ الوأ اضارم وأ راوع تاوذ همنغ تناك نإو ( قفا لالا ) هنم لفعفا لع كالا كر

 اذإف ةاش هيلع نأ ءاج انإ هنأل دلبلاب ىلغألا ىلإ رظنأ الو ىزعم وأ نأض نم ةيحضأ تأزجأ ةاش ىأ هبلإ إ عفدي

 انآضوأ ىزعُم وأانأض تناك نإ اذكهو ( قفا _ةلال|و )اند رثك أ ىلسيلفرنغلا ةقدصفف ءىزجب ىذلا نسلاىف اهتذخأ

 هنم اهتلق اهم ءاح اذإف ةاش هلع تبمس اعإ هنآل هنم اهتلبق ةنئاض ىطعب ءاانأ دازراف ىزرعم وأ. ةرعام ىطعي نأ ذر

 "رتل هدلب ءاش نمةاش ىأو كلذ فلتخم ال اًمارك وأ اماثل هلبإ تناكام ددعلاب هلبإ دَحَأبَو ( قنانتلالا )

 تناك ولو لبقت مل اهنود اهب ءاج نإو تلبق ريخ وأ هدلب ءاش لثمو هدلب ءاش ريغ نم اهم ءاج نإو هنم تلبق ةيحصأ

 | ] نك لل هلبإ نم ىدأ ئهاو نسا كلت ءريغلو هل لبإ نم 'انيطعت نأ دارأق اهنه ةضرف اهبق تبجو مارك لبإ هل

 "7 هلم ذخأتل مارك لي إدلب وأ هدلب ريغ دلبي مارك لبإهلو ماثل لبإ هل تناك ول ام اهايإ انيطعينأ هنع حن ملوهنم اهذخأ
 ' اذإو (قفاخ_ثلالاف ) اهيف ام ردقب امهنم ةدحاو لك نم انذخأو هدلب ريغ دلس ىتلا هلبإ الو هدلب لبإ نم ماثللا ةقدص

 تبجو ىلا نسلا لحفلا برض اذإف عوطتب نأ الإ اضخام هن اهذخأي نأ قدصملل نكي مل ةعذج هيلع انل تبجو

 انيلع درتو ىلفساا ذخأن وأ تئش نإ نس'ا كلت نم اهريغب ىتأت وأ كنه اهذخأنال : هل لبق تحفل وأ تلاحأ ردي ملف

 . كلع درتو العلا وأ

 رقبلا ةقدص باب

 لبجنب ذاعم نأ سواط نع رانيد نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا ان ريخأ

 ةضيرفلا غلبي ملام صقولاو ( قفا: ةلالاف ) : قى ملسو هيلع هللا ىل اص ىناا هف قرمأي ل لاقذ رقبلا صقوب كك

 اع ىنأ هنأ ىوردقو سو هيلع هللا ىلص هللا نس ةقدصلا دخأ [ اعإ داعم نوكي لأ هبشو ( قفا خلالان )

 كلام ان ربخأ لاق ىعفاشلا ان ربخأ لاق عيرلا انريخأ ءائيش اف ٍلسو هللع هللا ىلص ىننلا 1 عمسأ مل :لاتخ ناتالخ نود
 ا



 2 1/ طك

 قخ ةاشلا طع , ملف ريج ىتمو ةاشلا ذخأىلع ربج رابخلاىبأ نإف اهبطعت و وأ اهناكم اعوطتم اريعب نط نآق داخل

 لق اهالعأ وأ اهاندأ وأ اهصقنأ ىطعأف ضعبل انيابم لبالا ضعب ناك اذإو ( لاق ) هنم لبق ربعبلا ىطعي نأ راتخم

 (10لبالا دع ام دعب ثدح وأ امدق صقنلا ناك ءاوسو ( ىفا*_غل/لك ) صقتلا اهيف اهنم اهتشيرف لبإلاك سيلو هنم

 عجر, مل هدي ىف تكله وأ لاملا بر لبإ تصقنوأ هديىف كله وأ ضبق ام صقن مث منغا نه وأ انه صقني لبقو

 فلت وأ تفلت ىتح ةاكزلا اهبر نم ضبع, ملف لبإلا ىعاسلا دع نإو ( ىف|:_غلالاف ) ءىثب هبحاد ىلع امهنم دحاو ٠
 ىعاسلا اهدعف َكبإ لجرل تناكنإو ( ىتنفإ:_لا](ك ) هل ءىث الف الإو هذخأ ءىش قابلا ىف ناك نإف طرفي لو اهضعب

 قدصللاىلعف ةقدص ةيئاغلا هلبإداب ىعاس هنمذخأ مث ةرضاحلاو ةيئاغلا ةقدصهنم ذخَأَف « ةبئاغ لبإ ىل » :لاملا بر لاقو

 هتقدص مسق دق ناك اذإ هنم ْدَحَأ ام لثم هريغ ةقدص نم ةيئاغلا ةقدص ردق هيلع دري نأ ةبئاغلا ةقدص هنم ذحأ ىذلا

 ٠ هقح عدي نأ ةشاملا بر ءاشن نأ. الإ

 نسلا دجوت مل اذإ باب
 اهتضيرف ىتلا لبإلا نانسأ ىف لاق سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ انظفح لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 نيرسشءوأ نيتاش لاملا بر نم.ذخأ اهنود ىتلا نساا ذخأو هل تبجوىتلا نسلا قدصملا دي ل اذإ » ادعاصف نوبلتْنِب

 ىلعو ىلاعت هللا همحر ( ىف[ لاله ) « امهرد نيرعثع وأ نيتاش لاملا بر ىل تا || دخأ نإو امهرد

 ريخلا الإ نامهسلا لهأل ذخأي ال نأ لفسأ وأ ابنه ىلعأ ىه ىبأأ نسلا دوو هل تبْحو ىتا نسلا دحت ملاذإ قدصاا |

 نيبام لضف جرم نأ لاملا بر ىلع ناك ممل ريخلا قدصلا لبق, مل نإف ممل ريخلا هيطعي نأ لاملا بر ىلع كلذكو مهل ١

 ىلفساا وأ ىلفسلا دحم ملو ايلعلا دجو اذإو ( قفا ةلالاف ) نامهساا لهأ هيطعي مث ممل ريخلا نيبو قدصملا ذخأ اه 01

 تاذ'نننسلا .دحأ دجو اذإو ( ىف(: هلا( ) كلذ ريغ هل سيلو دجو ىلا نم.ذخأبو هل رابخ الف ايلعلا دحم لو 07

 نأ هل سيلف ىلذساا الو العلا نسلا دي ملو راوعلا نم لاس لبإلا نم امبقوف وأ امهتحنو راوع ىناذ اعمامج وأ راوع ]3

 انس عفترا اياكف تفصو اه ىلع نيك اسملل رظنلا ىلع ذخأب نأ هلو ةححس لبإلا قو رامات اوذ نم كلذ دنا

 نينس عفترا دقف هل بجو ام ىلت ان تالو ل عفترا اذإو امهرد نيريثع وأ نيتاش لاملا بر ىطعأ ا ع

 اضيرد ناس وأ هاش تس هاطغأف نكتاش دار اغلاث انس عفترا نإ مث امهرد نيعبرأ وأ هايش عبرأ لاملا بر ىطعأ ا

 نأ ىلإ كلذ ىف رظني الو فاتخم ال امهرد نيرشع وأ نيتاش اهللإ ضفخلا ام نس ىف هن. ذأ ضفخما اذإ اذكهو 1

 هبطعي نأ ىغاسلل لحن الو ( قفا ةلالاؤ ) هذخأي نأ ةنسلا هب تءاج ام لقأ وأ رثك أ! نينساا نيد امةمبق نوكت ١1

 نع" ادق لقأ مازذلا نورشعلاو نيتاشلا الو ممازدلا نيرشعلا نم نيك اسملا ىلع ادقن لقأ ناتاشلاو امهرد نر

 0 0ك نإو اذكهو منغو ليإو متارد ةقدص ىلب قالا ناك اذإو دال قنات ل الاف 0 امم نيك اسملا

 ىلع عبو ( قفاه هلال ) نيكاسملل رظنلا كلذ ناك اذإ امهرد نيرمثع هنم ذوخألا ىلع دريف اهن مب ةضاما
 ا كر وأ [ لإ اك ناعأ ال الإ قدص 0 اذإو ( ىف لال(: ) ذخأ ةيشاملا فانصأ ىأ نم نيك اسمال رظنلا

 رار داف اطفشو اننر2 ءراثلا ىف كِحلَو «خسنلا ىف اذك علا صقن مث منا نموأ اهنم صقتني ليقو : هلو# )01( 7 ١>

 . هدحصو أ

 « اذكهو » دعب :' هلوق لعلو. ءطرششلا باوج نيأ رظناو « .خسنلا ىف اذك خلا قدصلا ناك" اذإو : هلوق (0) ا

 0 57 ررح و.« هو وأ اذكه ويش نع فرح 42 8



 اهتغلب اذإف نينامثو ةئام غلبت ىتح ءىشث ةدائزلا ىف سيلف تداز اذإف نوبل تانب ثالثو ةقح ابيفف اهتغلب اذإف نيعبسو

 تنجو قاقح ثالث اهيففاهتغلب اذإف نيعستو ةئام غلبت ىح ءىش ةدايزلا ىف سيلف تداز اذإف نوبل اتنباو ناتمح اهيفف

 قاقمح عبرأ تناكنإف لكس نأ :قدصلا“ب لعق اغلب اذإف, نكام غلبت ىح «ىشث ةدايزاا ىف سيلف تداز اذإف نوبل

 لحن هارأ الو .كلذ زيغ هل لال اهذخأ اريخ نوبل تانب سمح تناك نِإو اهذخأ نوبل تانب سمح نم ازيخ انه

 هل كرتو هنم ذخأام نيبام لضف جرم نأ هيلع اح ناك ىندألا فنضا لاملا بر نم ذخأ نإف هزيغ لاملا برا

 لضفألا قدصملا ,ذخأ اهريغو ةئاعب رأ ىف ضرفلا هيف عمتجاام لك اذكه مث ( ىف[: غلا]ا4 ) نامبسلا لهأ ةيطعتف

 عبرأ ميق توتسا نإو ( قفا: ةلالاث ) هلضف لاملا بر جرخأ هل كرت نإف لاملا بر كلذ ىطعأو نامبسلا لهأل

 كاكللا كرل هعذدي لخف كلانه سيل ةنآلا اش نيفنصلا ىأ ن اخ نأ قدصملل ناك نوبل تانب ع قاقح

 او ناكارخألا ذخأي لو دحو ىذلا فنصلا د>أ رخآلا دحم ملو نيفنصلا دحأ قدصللا دحو نإو ( قنانتلالاف (

 نوبللا تانب ذخَأيف قاقحلا دج ملو نوبل تانب سمح دجو نإف قاقحلا ذخأيف نوبل تانب سه دحن ملو قاقح عبرأ

 عبرأو نوبل تانب عبرأ دجوف نيتئام لبإلا تناكادإلو ( ىف ةلالإ ) هعدي لضف الو ضرف كلانه سيل هنأل

 قاقحلا نم لضفأ اهنأىف نينم ةدحاو نبعه تناك ول نأ ىف كشب لو قاقحلا نبراقي نوب تانب عب رأ ىأرف قاقح

 رو سعب

 تانب تناك ولو ( لاق ) هلبإ ىف هتضيرف دحم وهو هلبإ ىف سيلام هفلكي نأ هل نكي ملو قاقحلا الإ دْحَأب نأ هل نكي مل
 نوبللا تانب عم ناكو نوبل تنب نود اهمأل ضاخم تنبو اهذخأ وأ اقحو اهذخأ دارأف قح كلانهو تفصو اك نوبل

 صقت تاوذ وأ اضازم قاقحلا تناكواو ( لاق ) ةضشيرفلا قارف ىلإ ريصي ذئنيح هنأل هل كلذ نكي مل نيك اسمال اريخ

 اعم ضرفلا امه ناذللا نافنصلا.ناكولو ( لاق ) احاحص تناك اذإ نوبل تانب الإ دحاب نإ هل نك ل بعوأ

 هل'ليق احاحص ليآلا 0 ندصقان

 - ا

 انذدخأ لعفت مل نإو هانلبق تئش ثيح نفءاحاحص نيفنصلادحأ نم تيطعأ نإ :

 لدا تناك نق( قفا ةلإلا) ) كنم,انذخأو لفسأ َىح ىلانسلا وأ ؛كيلع انددرو ىلعأ ىع ىلا نسلا .كنم

 هل لبق ناتنثا وأ ثالث حيصلاو عبر ,أ وأ سمح ةقدصلا نأك ةقدصلا ددع نم لقألا الإ ةيعم اهضعب وأ اهلك ةبعم

 2 0 هو ترخ ومح ع نراستاو#

 ل

 حيصا كم انذخأ الإو هب تئح نإف هلثم ادحص حيحصلا ند قيبام كللعو كدنع ىذلا حيحصلا كنم دخان

 حيحص ددع لبإلا ىفو . اضيره ؛ كنم لجأ الو لش حو لسألا حيحصلا وأ « كبلع .انددرو ىلعألا

 كيا نإف ركذ نوبل نبا اهنم ذخأ ضاخم تنب اهيف نكي ملف نبرشعو اسمج ندا ا ”لالاف )

 اذ د نأ قاصنل دل موب درع ءاج امهعأو ءاش امهمأب أ لاملا برل راخلاف اهيف

 . هدوحوم و هريغ ضرفال ىذلا ل وألا: حض رفلا اهنألا نضاخ ةنبا

 ابصقتو لبإلا بيع باب
 ببيع وأ راوع وأ ضرم وأ مايه وأ بري اهاك ةببعم لبإلا تناك نإو : لاق ىعفاشلا ان ريخأ لاق عيب رلا ان ريخأ

 اذ! قدصملل سلو ىلاعت هللا همحر ( قفا خلال ) اهريغ نم ةحيحص هفلكي مل ملو اهنم ةدحاو قدصملا دحب)ا ناك إم

 وأ عافترالا هل نوكي امتإ نيك اسمال ارظن ذِخأِي وأ دربو ضرفلا نع عفتري الو ضفخني نأ اهلك ةبيعم لبإلا تناك

 , نأ هلو ( لاق ) بيعلا نم ملاس اهاوس لاملا ىفو ةبمعم ةدوجوه نساا تناك وأ ةدوجو» نسلا نكست مل اذإ ضافختم الا

 لبإلا:تناك ولو (قفاةلالاف ) امن« ارش هلدبي نأ لاما برل سيلو هل تبجو ىتلا نسلا نم بيعملا ريغ ذخأ

 هطعت ل نإو تلبق اهتيطعأ نإ : هللبق اهنم ريعب نم انت رثك أ اف بحت ىتلا ةاشلا.تناكف منغلا اهتضيرف تناك ةبيغم
١ 
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 ةماس نب دامح ةهجنم تباث ثيدح سنأ ثيدحو ) لاق ) سنأ لوق ىف نيبو سواط نبا ىور ا ىلاعت هللا ءاش نإ

 ضايع نب سنأ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ تاهل ملسو هيلع هللا ىلص.هللا لوسر ْنَء هريغو

 لبإلا نه نيرسثعو عبرأ لك ىف هف تاقدصلا باتك اذه نأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع ةبقع نب ىسوم نع

 نوبل نباف ضاخم تنب نكت مل نإف ضاخم تنب نيثالثتو سمح ىلإ كلذ قوف ايفو ةاش سمح لك ىف منغلا نم اهنودف

 لإ "كلذ قوف امفو ل || ةقورط ةقح نيتس ىلإ كلذ قوف امفو نوبل تنب نيعب ر ال ني ىلإ كلذ قوف امفو 0

 اه للا اتقورط ناتة> ةئادو نيرع”ع ىلإ كلذ قوف امفو نوبل اتنبا نيعسن ىلإ كلذ قوذ امثو ة ةعدج نيء.سو م

 نب ريشع غلبت نا 1! نيعب رأت ناك اذ ذإ م عل | ةعااس ىفو ةّةح نيس 01 نو ل ثتنب نيعب رأ 0 ىف كلذ ىلع داز

 هاج دن لك ىف كلذ ىلع داز اش هاش ثالث ةئالث ىلإ كلذ قوف امفو ناتاش نيتثاه ىلإ كللذ قوف امفو ةاش ةئامو

 عمتج ناب قرفي الو قرفتم نيد عمج الو قدصملا ءاشاد الإ ست الو راوع تاذاللو ةمره ةقدصلا ىف جر الو

 سم مثدحأ ةقرتغاب اذإ 0ع جد ةقرلا ىو ةيوسلاب امهنيب ناه>ارمي امهمإف نيطيلخ 0 35 امو ةقدصلا ةشح

 لاق عيرلا انربتلأ ذخان هلك اذه. و ( قفا :.ةلللاو ) اماع ذِخَأِي ناك تا باطخلا نب رمع باتك ةخسن هذه « قاوأ
 نعرمع نب هللا دلع نب لاس نع ىرهزا نع نيسح نبا نايفس نع ىلعلا لهأ نم ةقثا ىنربخأ لاق ىعت انتل انربخأ

 نايفس ثيدح ىف رمع ماسو هَنملَم هللا ىلص ىنلا نيبو هني رمع نبا لخدأ ىردأال» ملسو هلع هلل لص ىلا ةلذأ

 كدا مدح تر الإ ىلاعت هللا ءاش نإ كشأأ ال لب هاعأ الو هفلاح ال ىنعل.ا 0 لثم لبالا ةقدص ىف « ال مأ

 ماغا ةعاس ىف لبق اذإف ( ىف[: لال ) هثدح ىف لبإلا الإ ظفحأال ىنأ الإ اذكه ةقرااو ءاطلخلاو منغلا ةقدص ىف

 نيتفص عمجم ءوشثلاو ةفصب ءىش ىف لبق اك نآل ءىش ةعاسلا ريغ منعا ىف نوكي ال نأ ملعأ ىلاعت هللاو هبشيف اذكه

 نيبتيال انلق اذه ( ىف( لالا ) هيتفص نم ةفصلا كلت ريغ نم ذخؤيال نأ ىلع ليلذ هفف انك ةنصانم 1-1

 ةقدعلا اهمف تحب ىلا ةيشاملا 5 نمبللاو لب نانا قى اذكه اذه 0 اذ داو معا ةقدص هال ربع ملا نم دْحَُوي كل

 .>غاب اذإف اسمح غلبت تح ةاكز اف نوكي الف لبإلا نو 'ةعب زأ لجرلل د اذإو ( قفاذشاالاف ) اهاوسام نود

 ةاكز الف ريشع ىلع تداز اذإف ناتاش اهفف تغلب اذإف ارسثع غلبت ىحا سمج ىلع ةدايازلا ةاكزال ةاش اهمفف اسرتح

 لكش قح ةدانرا ف

 تطقس٠ نب رشعاو ' اسمح تغان اذإف نيرششعو اسم غلبت. ىتح ةدايز'ا ىف ةاكز الث تداز اذإف هايش عبر ءأ افق اهتغلن

 كار اذإت ركاذ نول ن ١ اهفف ضاخم تنب اف نكي مل نإف ضاخم تنب اهيف تناكو لاح مخ متغ لبإلا ىف نك مف ملغا

 0 كل ىف ةدايزلا قي سلف تدار اذإف نوبل اهمفق اهتلك اذإف نيثالثو اتسب ليكت ىقح ءىش ةذايزلا فا شلل |

 اذإ+ نيرشثع غلبت ىتح ةدايز'ا ىف ةاكز الف تداز اذإف هاش ثالث اهيفف اهتلك اذإف ةرمثع: نسمح

 . نيتسو ىدحإ 0 ءىش .ةدايزلا ف سيلف ثتداز اذإف , ىلهفلا ةقورط ةق> اهمفف اهلك اذإف نيعرأو !ةس

 َن 3 انا اهمف) 0 اذإف لاعبسو م غلبت > ءىش ةدايزا| ق نسرلف تداز اذإف ةعدج انف 0 اذاق'

 سيلق تداز اذإو لحفا اتقورط ناتمح 0 2 اذإف ناعسلو ىدحإ غملت َىَح ءىث ةدايزلا ّق سلف تداز اذإف

 اهلك تذعفثلاث ضرف اهب لبقتساو ىناث' ضرفلا طقس اهنغاب اذإف نيرسشعاو ىدحإو ةئا٠ غلبت تح ءىش ةدايزلا ىفا

 ةئام لبإلا نوكت نأ كلذ ةنابإو ( قفاه ةلالاف ) ةقح نيسفع لك ىفو نوبل تنب اهنم نيعبرأ لك ىف ناكف

 اذإف نيثالثو ا لك 1-0 ءىذ امتدايز ف سلف تداز اذإو نول تانب ا اهم نك نديرشعو ىدحإو ١

 ناتمح امفف ل اذإو ل نيعبرأو 00 2ك لست ىَح عى م اهمدانز 0 ّق سس سلف تداز اذإف نوبل اتنيو ةقح اهو اتك#

 اهتدايزوف سيل مثقاقح ثالث اهففابتلك اذإف نيس وةئام لمكت ىتح ءىمث اهتدايز ىف سلف. تداز'اذإف نولاكللا |
 ةئام غلبت, ىح ءىم امدايز ىف سلف تداز ,اذإف نولل تانب' مرآ اهفف اهناك اذإف ناتسو ةئاه لك ل
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 ! ىلص هللا لوسر ناك اذإو هند دارأ ام ردق و اماع مأ دارأ اصاخأ هك ناك كراك اضل ىلع كِيلدااو 2-2

 الإ ند هتلسو مرح لكىف كلذك ناك عضوه ىف هنيدو لجو رع هللأ تال ْئد عضوملا ادهم ىلصأو هلع هللا

 . هرمأأ ءانتاو:لاعتو كرابت هللا نع ةنابإلاب

 ةقدص اهف ناك ليلا هتغلب اذإ ىذلا ددعلا باب

 ىنأ نب 'نمحر ا دع نب هللا دبع نب دمحم نع لأ نب كلام انريخأ لاق ىعئاشلا انريخأ لاق عيب رأا انريخأ

 « ةقدددوذ ع نود امو سل لاق لسو هءاع هللا ىلد نال نأ ىردخلا دنعس قا نع ا نع قزالا ةعءدعد
 - ف 0 7 0 . 2

 ديعس انأ تعس لاق هيبأ نع ىنزاملا ىح نب وره انثدح لاق نايفس انريخأ لاق ىعئاشلا انريخأ لاق عيبرلا انربخأ

 كلا. انريخأ ( ىف( لازإ: ) «ةقدص دوذ سمح نود امف سيل» لاق سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر.نإ لود ىزردخلا

 اوتبثأ اذإف ىردخلا دبعس ىنأ نع الإ هيوري ةقث ملعأ الو هتبقل الاخ هيف معأ الو كا ادعو ( قنانتلالات )

 كدا نك رت نود مف سيل نأ ةئساا ىف نيبو ( قناتثلالاف ) ىرخأ هوتشإ نأ مملع بجو ةرم ادحاو اثدح

 . ةقدص سا ىف نأو ةقدص

 نالف نبا وأ سنأ نب ىنملا نع رمع نب هللا دبع نب مساقتا انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عببرلا انربخأ

 هللا مس » سانلا ابهركو اهريغو منا تكرت مث ةقدصلا هذه لاق كلا» نب سنأ نع « كشب ىعفاشلا » سنأ نبا

 نفف اهب ىلاعت هللا رمأ ىتلا نيماسملا ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر اهضرف ىتا ةقدصلا ةضيرف هذه محرلا نمحرلا

 لك ىف منغا اهنود اه لبإلا نم نيرعثعو عبرأ ىف هطعي الف امقوف لئس نمو اهطعيلف نينمؤملا نم اهبهجو ىلع اهلئس

 ضاخم .تنب اهيف نكي مل نإف ىنأ ضاخم ةنبا اهيفق'لبإلا نم نيئالثو سمح ىلإ نيرسشعو اسمح تغان اذإف ةاش سمح
 ا لإ نيب رو اتش تغلب اذإف نأ نوبل تنب انف نيه رأو. سمح ىلإ نيثالثو انس تعط. اذإف ركذ نوبل نياق

 0000 لإ راسو ان تقلا |ذإف ةعدج افق نيعسو نسمج لإ نيتبنو يدحإ تغلب. اذإف:لملا ةقورط ةَقَح اهنفف
 ىفف ةئامو نيرسثع ىلع تداز نإف للا اتقورط ناتقح اهبفف ةئامو نيرمدع َكِإ نيعستو ىدحإ تغلب اذإف نوبل اتنبا

 ةقددلبإلا نم هدنع تغلب نم ةقدصاا.ةضيرف.ىف لبإلا نانسأ نيب نأو ةقح نيسمح لك ىفو نول 8 نيعب نأ لك

 0000 2 ره تلاانإ ننام اوه. لمخو ةقلسا هن, لقت ينإف ةقح ادعو ةعدج دنع ,تسيلور.ةعذجلا

 «نيتاش وأ امهرد نيرسثعقدصملا هطعيو ةعذجملا هنملبقت املإف ةعذج هدنعو ةقح هدنع تسيلو ةقحلا هلع تغلب اذإف

 سنأ نب .هللا دبع نب ةماك نع ةماس نب دام نع مهلك تاقث ددع ىنريخأو لاق ىعفاشلا انربخأ ل عسب رلا انزبخأ

 نيتاشىطعي الأ هيف ظفحأالىنأ الإ هفلاخمال اذهىنم» لثمي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع كلام نب .سنأ نغ كلام نبا

 ىلإ عفد لاق هنأ سنأ نع دامح ثيدح ىف بسحأو ( قفا: _ةلالاف ) هياع رسيتسا نإ ظفحأ الو امهرد نيريثع وأ

 انربخأ تفصو اكىنءملا اذه ركذو سو هلع هللا ىلد هللا لوسر نع ةقدصلا باتك هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ

 لزن لوقعلا نم باتك ىنأ دنع »سواط نبا ىل لاق لاق جيرج نبا نع مس. انربخأ لاق ىعفاشلا انربخألاق عبيرلا

 كلذو ( قفا لالا ) «ىحولا هب لزن اعإفةقدصلا وأ لوقا نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرفامو ىحولا هب
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 اور.أامو» لجو ّرع لا لاق لاف نا هر ىعفاشناىلطملا س.ردإ نب دمحم انربخأ لأق ناملس نب عيرلا انربخأ

 هللا ناباف ( قفا: ةلللا ) « ةميقلا نيد كلذو ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو ءافنح نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعإ الإ

 نيذلاو » زعو ل اح هللا لاقو ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميةقيو نيدلا هل نيصلخم هودبعي نأ مب ملع صرف هنأ لو

 مههاب> اهم ىوكتف ماهجران ىف اهيلع ىمحم موي *ميلأ باذعب مرشبف هللال يبس ىف اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا نوزنكي

 امب نولخبي نيدلا نيسح الو» هركذ زع لاقو « نوزنكت متتك ام اوقوذف ؟سفنأل متنكام اذه مجروهظو وُحو

 زع هللا نابأف ( قف(: لال ) «ةمايقلا موي هب اواخام نوق طيس ممل رشث وه لب مهل اريخ وه هلضف نم هللا شانك

 ةاكزلا ةيضفلاو تهذلا ىف نأ نابأو بجوأام عنم ىلع بقاع امتإ: هنأل ةاكزلا ضرف نيَآلا نيتاه ىف: لجو

 ةاكراجوم ضّرف ىلا هليسفف عأ ىل اعت هللاو ىنعي «هّللا ىلدس ىف اهنوقفني الو» لحو زع هللا لوق ) قفانم االا (

 تءاج دقو هريغو نفدلاب لح *ىئثب هزارحإ لح اذإو هزارحإ نه برضف لاملا نفد امأو ( ىف|: لالا ) اهريغو

 نانفس انريخأ لاق ئئعفاشلا انريخألاق ناملس نب عيرلا انريخأ. راثالا مش * انلاخم هيف لعأ الا مش كلذ ىلع لذت اع ةنساا

 لودر تءمس لوقي دؤعسم نب هللا دبع نع ربخم لئاو ابأ اعمس نيعأ نب كلملا دبعو دشار ىنأ نب عماج انربخأ-لاق

 هغبتي وهو هنم رفي عرقأ اعاجش ةمايقلا موي هل لثد الإ هلام ةكز ىدؤيال لجر نم ام ) لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لاق عئينرلا انربخأ «ةمايقلا موي هب اولحام نوقوطيس» سو هيلع هللاىلص هللا لوسر انيلع أرق مث « هقنعف هقوطي تح

 هلاك نم)» لوقي ناك هنأ ةريرهىأ نع ناسا حلاص ىنأ نع رايد نب هللا دبع نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ

 انريخأل اق عببرلا انزيحأ 6 كنك !كوقي هنكع قحهلظأ ناتي ز هل عرقأ اعاجش ةمايقلا موي هل لثم هتاكز دؤي مللاه ٠١

 لاك نإو زكي" سلف هتاكز ىدؤي لاه لك : لاق رمع نبا نع عفان نع نالجت نبا نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا

 نداحخ ا( سو هلع هللا ىلدهدنل لحو.زع ةللا' لاق ان وقدم نك رن 0 هتاكز ىدؤيال لام لكو انوفدم

 ىلاغت وكرابت هللا ركذو مهملع بجوأاه مهنم ذخأي نأ هرمأ انإو ( قفا لالا ) «اهب مهكزتو ربطت ةقدص محلا وغأ

 ىلع ”نابأ مث هباتكىف ةاكزلا”ضرف'لَجو زع هللا ناب أف ( لاق ) اهنم تقصو اه ىوس هباتك نم عضوم" ريغ ىف ةاكزلا

 هثمو *ةاكزلا هتعت ظفسلام هنم نأ ةاكرلا هف ىذلا لاملا ىف نابأف ةاكزلا لاملا ىأ ىف سو هيلع هللا ىلص دن ناك

 هب ”هللا -عضو ىتتلا عضوملا ةنابإ هريغ عم اذه نم نابأ امف ناكو ( لاق ) هيف ةاكز الام لاومألا نم نأو هيلع ثبثام

 هيف لخف دع هلل اق ”لسو هلع هللا ىلص هلا لوسر ةئس نأ ىلع: للدلاو ةباتكو ةنيد نم مل اسو هلغ هللا ىلع ةلوسر



 هال را
 قومح

 هل 2 < و 0

 ةظوفح عبطلا 5

 ل ا ةكطلا



 هللا دبع ىنأ مامإلا فيلأت

0 |0 1 

 ىلا سيد نر
 "تا |-1 ل

 - يح

 فاما زا

 هحيحصت رشابو هعط ىلع كر

 رهزالا ءاماع نم

 ه| ةدئافلل اممعت باتكلا رخآ ىلزملا رصتخم اماعج دق : هيبنت ]

 هنو ( 9

 شياشما
 هما تارك
 نري
 سه ززلاب تِيقداشعلا عءاجح 9

 كل 0 1

 0 ام أيطلا لشمس
 ةسبادسلا  دلا ىلعتما عاج ٠



 ىنومي نيماسملا نوم طالتخا باب
 رافكلا

 ةزانجلا لمح »

 تام اذإ مرحملاب لعفيام »
 اهةريبكتلاو ةزانجلا ىلع ةالصلا »

 ربقلا تملا لاخدإ ىف فالخلا »

 زكانجلا ىف للعلا »
 تبملا ىلع ةالصلا »

 را عامجا »

 نغدلا :»

 نفدلا دعب نوكي ام باب

 اياك

10 

55 

07" 

 اع

”5 

 انا ع

52 

 محا

 اذ

 تسلا نفد دنع لوقلا.باب

 ةزانجلل مايقلا »

 كلل لع

 تيملا لسغ ةدعباب

 تأ لسكف 8 اذيام
 تبملا نفث ددع

 ثيلا قلل

 لجرلا ريق لخدي نم
 زئانحلا ىلع ريبكتلا باب
 ةالص ىف لحد نميف جلا باب

 حلا موص وأ
 هيف فالخلا باب



 ص ش ص

 84ه 2 نيديعلاو ءاقستسالل ةئملا 0 ديعلل ةنيزلا
 ىف نايبصلاو ءاسنلا حبورخ م[ 7 نيدبعلا ىلإ توكولا

 1 اتش ١ اهنمىنأ ىتاريغقيرط نمنايتإلا
 14 ءاقستسالا لبق رطملا قي دايعألا ىلإ جورخلا

 1 ءاقستسالل ىلصي نبأ قي هدعبو ديعلا لبق ةالصلا
 ١45 مامإلا هف جرخم ىذلا تقولا بعم نيدبعلل .ناذأ ال لاق نم

 هيلع بطخم امو ءاقستسالل م#بو ةيطخلا لبق ةالصااب أدب نأ
 5 ءاقستسالا ةالص 1 ظذ55 نيدسعلا ةالص ىف ريكا

 00 ءاقتستسالا ةالصل ةرايطلا بم ١ نيذملاب ريكج قا نذل عفر

 ا ط اعدمالا ىكلطتلا كا 5-2 ندعأا قف ةءارقلا

 0 ءاعستسالا ةيطخ ىف ءاعدلا ٠؟/. ندعا |ةالصىف ةءارقلادعب لمعلا

 ” ءادرلا مامإلا ليؤحم معا اصعاا ىلع ةبطخلا

 ٠٠١ ةبطخلا ىف هءادرمامإلا ليو“ فيك 5-5 نيتبطخشلا نيب لصفلا

 1” ءاونألاب راطمتسالا ةيهارك ”/ نتف د قف ردككللا

 ١ رطمال زوربا 'آ ا نيديعلا : ىف ةبطخلا عاتسا

 1 0-3 1 نديعلا عال
 اع ءاعدلا ىف ةباجالا بلط 000 نيديعلا روضح همزاب نم

 باحسااةبؤردنع تاصنالا ىف لوقا ظ 6-5 ندع ىف كشكل

 1 حيرلاو 4 رييكستلا فك
 0 رطملا ىلإ ةراشإلا 547 ( فوسكلا ةالص باتك )
 5-5 ةئلقو رطلا ةرك 0 لضعلا فوسك كيو

 164 رطمأ ضرألا ىأ "00 1001 ىف ةبطخلا

 "ه4 رطلا اهب نوكي حيراا ىأ 06 فوصكملا ,ناذألا :
 1 ةالصلا كرات ىف حلا 26 فوسكلا ةالص ردق

 ”605/ ءراقلاو رحلشلا ف جكحلا 7-3 فوسكلا ةالص ىف ندرفنملاةالص

 ا مالسإلا نع دترملا سمشلا فوسكر يغىف ةالصلا
 ١1 دترملا ىف فالخلا 30 رفا

 ( زئانجلا باتك ) (مءاثنتسالا تانكا)

 0 تبملا لسغ ىف ءاجام باب 1 خلا مامإلا قستسإ ىم

 5 تيما نفكم ف ( 4/ ةالصب قستسي نم

 "1 ديهشلاب لعفيام » 1 ءالصلا نبغي ءافستسإللا
 ىلصيو لسغي ىذلا لوتقملا » معمل ةرردككلا ريغل ناذألا

 7-5 دوب 1 مو دلع م44 ١ ءاقستسالا ءئدتب فيك



 ص 1

 0 عيبلا مرح قم

 5 ةعجلا ىلإ ريكبتا
 او ةعملا ىلإ ىنثملا

 45 ةعمجلا ةئيحلا

 ١و0 ةعجا موب راهنلا فصت ةالصلا

 ١41 . عكر ملو ربنملا ىلع مامإلاو
 ١ةمل ةعمجا موي سانلا باقر ىطح

 )4 0 ةعجلا موي دجسملا ىف ساعناا

 54 ةبطخلا ىف مامإلا ماقم

 145 امتاق ةبطخلا

 "6 ةبطخلا بدأ

 0 ةبطخلا ىف ةءارقلا

 ١ ةبطخلا ىف مامإلا مالك

 نك تس كك
 ل 01 ةلطخل
 ةبطخلا ىق-مالكلا ْنَم هركب ام

 1 اهريغو
 ع (027 ةلجلا تاضالا

 "3 هطخلا تا للز#
 ٠١4 ' مون هسلج نم لجارلا مقي لخرلا
 ةعجا

 هعمل عرب دحسلا ىف اجلا

 ا نينملا ىلع مامإلاو

 ع ةعّا ةالص ىف ةءارقلا

 م.م ةعجا ئق:تونقلا

 م ةعجلا نم ةعكر كردأ نم

 دجسإالو ماهإلاا عم عكرب للا

 5 اهريغو ةعما موي هعم

 ا ةعتجا موي فعرب لجرلا

 نك هثدحو مامالا فاعر

 ا ةعمجا كرت ىف ديدشتلا

 ؟ + / ايمويو ةعما ةلل ىف هب رمؤيام

 ١ ةعلا لضف ىف ءاجام

 2 ةعجا ةالص ىف ويسلا

 (مهقأا اهيلصيلهوفوخلا ةالصباتك )

 ١ فوجلا ةالص فيك

 ؟)8 . ةيناثلا ةفئاطلا مامإلا راظتنا

 فرس راط ىءارع ا
 1 فوخلا ةالص ىف وبسبلا

 ١١٠ فوخلا ةالصف مامإلا بونيامباب
 مز6  ةلبقاا هاجو ودعلا' ناك اذإ

 واصيب نأ سانلل زوجي ىتلا لاخلا

 ءم فوخلا ةالص اهمف

 5 أ «فوخلا ةالصماعإلا عميلصي نمردقك"

 ميإو تفوخلا ةالص ىف حالسلا دحأ

 م9١ هسلينأ ب رحلاىفىب دما زوج الام
 ار خلا سلب 3 براحيملل زوجم ام

 ةساحن هيف سيلامم براجملا سيلب ام

 1 - خلا سلي الامو

 8907 .فوخلا ةالص نم ىناثلا هولا

 لزن مث انكار هتالص ضعب ىلص اذإ

 0 خلا بكر مث الزان وأ

 8:4. هتباد نانع كسمم وهو ىلص اذإ

 لع ناك رو الار ملص اذإ

 4 خاا نولتاقي

 ىلصي نأ نيفئاخا.نم هل نم
 1 فّخلا ةالض

 ١74 فوخلا ةالصهيفزومت فوخ ىأف
 0 ودعلا نلط ىف

 نار فوخللا ىف ةالصلا رصق

 ١0 فوخلاىفنيد.علا وةعما ىف ءاجام

 ؟80 فوخلا ةالص ىف مامإلا عدقت

 589  (نيديعلا ةالص باتك]

 ا نيدبعلا ةليل ةدانعاا

 "ا رظفلا ةليل ريبكتلا

 ارق نيديعلل لسغلا

 ناكل نيديعلا ىلإ ودغلا تقو

 ١09 رطفلا موي ىف دعلا لبق لكألا



 كرا

 ىنلا ىلع ءالضا|و ”ديشتلا أبان

 ١1 ملَسو هيلع هللا ىلص

 ل نيتنثا نم مايقلا »

 نيتعكرلا ىف سولجلا ردق باب
 ل خاا نييلوألا

 ا ةالصلا ىف مالسلا باب
 0 ةالصلا ىف مالكلا
 ١94) ةالصلا ىف مالكلا ىف فالخلا

 ١١ مالسا دعب هسولج و مامإلا مالك باب
 ١ ؟ا/ خلا مام ريغ وأ امامإ ىلصملا فا رصنا| ((

 ١8 وهسأ| دوحس باب

 0 ردظلاو ةودالا درس

 5 عوطتلا ةالص »

 .١4 ةدحاو ةعكرب رتولاىف ءاجام د

 !١4 رتولا ىف »

 ١10 ةالصلاامفهركتىلاتاعاسلا »

 ١64 بالا اذه ىف فالخلا »

 ١ ةعاملا ةالص

 000 مهعم ةالصااو ةعاملا لضف

 ١هع ةعاججا كرت ىف ردعلا

 لح ىلاولا رمأ ريغب ةالصلا
 ١١ ىلاولا مهيفو موقلا عمتجا اذإ

 ١هال مهبف ناطاسال موقلا ةمانإ

 ١58 ءاوس مهملزنم ىف موقلا عامجا
 ١هوؤهمؤب ملجرلا ةالصب لحرلا ةالص

 لل مامإلا ةيهارك
 0-5 مامإلا ىلعام

 ١ نوهراك هل مهو اموق مأ نم .

 ١5١ 0 فيفختلا نم مامإلا ىلعام

 لجل ةمئألا ةفص باب

 3 نيميقملا موي رفاسلا ةالص

 ١54 هنوفرعبال موقلاب لجرلا ةالص

 5 لاجرلإ ةأرملا ةمامإ

 ١14 ةمامألا ىفابفقومو ةأرملا »

- 10 - 

 ىمعألا ةعاكإ

 ديعلا

 ىمجعألا »)
 انزلا لو »

 هيل
 ديزيو ارقي نسل ال نم ةمامإ

 نارقلا ىف
 بنجلا ةمامإ

 دكا

 ةالصاا لقعيال ئم »

 مامإلا فقوم

 ًادعاق مامإلا ةالص

 عفت ر ممومأملا واعفت رهمامإلاماقم

 مومأملاو مامإلا ةين فالتخا

 ماهالا ةالص نم لجرلا جورخ

 رخآلا دعب امهدح أ نيماهإب ةالصلا

 اعم نيمامإب ماَثألا
 خاارخآلاب امهدح أ نيلجرلا ماهئا

 قروقلا كي

 رفاسملا ةالص »

 رفاسملا ةالص عب رفت عامج

 الب ةالصلا هلثمىف رصصقت ىذلا رفسلا
0 
 رفاسما عوطت

 ةالصلا هلثمب متي ىذلا ماقملا باب

 هما باجبإ
 ةيرق ىفاوناك اذإ نيذلا ددغلا

 ةعمجا مهملع تبجو

 هنكسع ةغملا هلع يحن ص

 ةعما هفلخ ىلصي نم
 2 نيدجسم ىف ةالصلا

 ٍدجاسملا اهم نوكست ضزألا

 ةعما تقو

 ةعمجلل ناذألا تقو
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 ازداحا
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 املك

 ١834

0 

4 

5 

 ك0
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 ةالصلا هيلع بت نميف
 هلقعىلع بولغملاو ناركساا ةالص

 ةصحملا ريغ ىف لقعلا ىلع ةبلغلا

 دترملا ةالص

 ةالصلا تيقاوم عامج

 ربظلا تقو

 اهريخأتو ربظلا ليجعت
 رصعاا تقو

 برغملا »
 ءاشعلاا

 -رحفلا »

 تقولا فالتخا

 رفسلا ىف ةالصلا تقو

 ةالص ابلبق هتتاف دقو ىلصي لجرلا

 رذعلا ةالص باب

 كر ةالص

 نادل عامج

 حبصلل ناذآلا تقو »

- 

 مهقاز رأو نيئمذؤلا ددع »

 ناذألا لكحل و

 ناذألاب ةلبقلا لابقتسا »

 ناذألا ىف مالكلا »

 هريغ مقيو نذوب لحرلا رز

 نبب عمجلل ةماقإلاو ناذألا
 توصلاو نيتالصلا

- 

 هتماقإو هريغناذأب ءرملا ءازيجا باب
 ٠" نإدألاب ,توصلا عقد د
 ناذآلا ىفمالكلا »

 ندا لوقلام لثم لرقلا ف د

 ىلصملا سبل عامج »

 ةالصلا ىف بابثلا سبل فيك »
 دحاولا صيدقلا ىف ةالصلا »

 طسيو سلي ام ة.اعىلصي اه 2

 افلا ةزلص
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 ىلصيالو هيلع ىلصي ام عاج باب
 9 ضرألا نم

 لبإلا ناطعأ ىف ةالصلا »

 4 ملا حارمو

 3 ةلبقلا لابقتسا »

 ٠ تالا كانتتسا كعك

 ه4 داي اس اطخلا نانتللاا رف

 ه5 امهيف زوجي نيذللا نيلاحخلا باب
 ةلئقأا رتغ/لابقتسا

 41 اهيف زوجي ىتلا ةيناثلا لاحلا
 ةلمقلا ريغ لابقتسا

 4 ةبعكلا ىف ةالصلا باب
 43 ةالصلا ىق ةينلا »

 نم ةالصلا ىف هب لخدي ام »

 ٠٠ مك

0 

22 

0 

2 

22 

2) 

0) 

 الإ

0, 

- 
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 ١ " خلا ةءارقلا نسح ال نم

 ٠١8 ةالصلا ىفريبكتلافنديلا عفر
 6 ةالصلا حاتتقا

 /١٠ حاتتفالا دعب ذوعتلا

 0 هع لا

 ةءارق نم غارفلا دنع نيمأتلا

 | نآرقلا مأ

 ا نآرقلا مأ دعب ةءارقلا

 0 لشلا ةءارق هكا

 ١٠١ هريغو عوكرلل ريبكتلا

 ا عوكرلا ىف لوقلا
 ١١١ عوكرلا نمسأرلا عفردنعلوقلا

 ١ ١١6 عوكرلا نم مايقلا فيك
 ١ دوجساا فيك

 ١1 دوحساأا ىف ىفاحتاا

 ١ 5  ككذلا

 7١١خاادوجسلا نم عفراذإ سولجلا

 5 سولاجلا نم مايقلا



 نم َحع

 "و ىذملا هنم جرخ 0 0 ةرابطلا

 4“ نسل 71 ا ا ل لل
 9 ةضمتتملا ؟ىبزإ رم بان 4 دك ارلا ءاملا

 ..ةثانكلا لسع ق قاتتتسالاو 1 هنم ءوصولاو ىارصنلا ءام

 6 ءوضولاو لسغلا هيلع بحب نمةلعباب « اضوتيالوابيفأضوتيىتاا ةينآلا باب
 1 رفاسملاو مقدل مهتلا عاج 1 دولجلا ريغ ةنآلا

 45 ةالصلل مميتي ىتد باب 1 هيف كش ءاملا باب

 4 مميتلا ىف ةينلا » ١١ هبجوي الامو ءوضولا بجويام

 124 مميتلا م ١6  طئاغلاو ةسءالملا نم ءوضولا

 ه٠ مهتيالو هب مميتي ىذلابارتلا » ١7 حيرااو لويلاو طئاغلا نم »

 ه] ءودو رغلكلجوزعشاركذ » ل ركددلا نيام وطول كل

 ه9 اهربطيالامو ضرألا ربطيام 3 دحأ معطي امت ءوضوال »

 1 ضرألا ىلع كرما ارع 5١ تراشلا نم ذخألاو مالكلا »

 العاج هدو ١" ءاحتتسالا ىق")

 667 كل لكلا لسور اه كاب 0س كاوسلا »

 هه بايثأا ةرابط 2 4 ءوضولا لبق نيدبلا لسغ »

 هوه ىلإ و 01 قاشنتسالاو ةضمضمللا

 هم ( ضيحلا كانك 0 ؤ 6 هةكولا لسع

 امتنا ك1 0! لا ١ نديلا لع

 ةضاحتسملا نابتإو 1 سارلا حسم

 هو. ضئاخلا نم ىنؤوي نأ مرحمام باب "7 نيلجرا| لسغ
 هب ةالصا ضئاحلا كرت » مرا ءىضوملا ماقم

 هب ضئاح ةالصاا ىضقتال نأ م 4 ع ىلا اللا راق

 3٠ ةضاحتسملا » و هتعاتمو ءوضولا مدقت »

 5 ةضاحتسملا ىف فالخلا » 5 ءوضولا ىلع ةمستلا »
 4 ١ ضدلا نوكال لاق ن٠: لعدرلا 0 هف دحلاو ءوضولا ددع »

 مايأ ةثالث نم لقأ ب نيفخلا ىلع حسملا عاج 0

 1 ضيا مد باب 3 حسملا هل نم »

 14 ةالصاا| نضرف لصأ باب 84 نيفخلا ىلع حسملا تقو »

 < ةالضاا تضرفام لوأ 0 نيفخلا حسم ضقني اه )

 < سجلا تاواصلا ددع ا مع  هبجويالو لسغلا بجويام »



 000 ف.
 "سمح وأ ةدحاو ىه ةيواعم نم لعأ انم دحأ سيل ىنب ىأ باصأ :لاقف سابع نبا ربخأف اهملع دزي مل ةعكرب رتوأ

 ل نب بئاسلا نع ةفيصخ نب ديز نع جيرج نبا نع ديلا دبع انربخأ .ءاش ام رتولا كلذ نم رثك أ ىلإ عبس وأ

 نلغأل تلق لاق نابع ةالص نع كتربخأ. تتش نإ لاق ةحلط .ٍةالص. نع ىمشلا نمحراا دبع لأس الجر نأ ديزي

 اد دك ردا اذإفا لس هنع ترحأتف لاق .نائع اذإف ترظنف اعنقتم قمحري لجرب اذإف .تلحقف ماقملا ىلع ةلذلا
 كبحاض ىلع كتجح اف لاقف ( قا لال[ ) اهريغ لصي مل ةمكرب رتوأف رجفاا ىداوه هذه تلق اذإ ىّتح نآرقلا

 هقرعي مل نم تاكس كيلع هب تدجتحا ام عيج نع تكس ولوهيع قتجح كيلع ىجح:هل تلق ؛ كبهذ. فلاخ ىذلا

 ١١) ل ا اهعأ نم تلقاك مايصاا نم فاوطلانو ةالصاا نم ةلفانلا ودعت له :تلق ؟نياو:لاق كسفن ناسل ىلع اجوجحم تنك

 | نر كلن وأ هحدات همزلي امم ابلضأ/نك 4: اذإ انشد هيلغ نوكي ال نأ اهعطَقَف اق لخدق'اهف لوخدلا لجرلا ىلع 1

 /ةلوتفا . تلق« نيذه نم ادحاو ودعت ام + لاق ؟ اهمامت ةمزلق اهيف هلودب تبجو اهلف لخد اذإف هلع ةبجاو ريغ
 همزلب رذع ريغ نم افاوط وأ امايص وأ ةالص عطق نم نأ .معزي : تلق ؟؛ فيكو : لاق ؟ نيذه نه جراخ

 ضورفملا ىف معْرِي وهو هبضقي نأ ههزلي مل رذع نم عطق نمو «هلك اذه نمهيلع ضورفملا ءاضق همزلي م هضقي نأ

 ملاع جاتحأ ةجح اذه لئاقل سيل : لاق ءرذع ريغ نم هعطق اذإ همزاب اك هيضَتي نأ ةلع نم هعطق اذإ همزلب هنأ هلع

 لاق هلوق اذكبف تلق هرك ذ ىتح هفرعأ مل ءىش ىف انفلاخخو *ىش ىف هنم انقفاوي هنأ معأ تنك دقو هتارظاند ىلإ هعد

 اتا رت دا هوك قفار الاق ناثالا نقكرك دن هارت تنأو هكر دن الون انرثأ هدتع نأ مهويف :انلقءارثأ هيف هدنع لعلف

 تعد ىدلا لصألا ضعي امهف تارت اكنأ ىهو. .ةحح كيلع انل تاقيف لاك ( قناتثلالاف ) ارثأ الو ةجح هِف

 امهنم جوزخلا هل .نكي مل امهبف لخدف ةرمع وأ جح عوطت نه لوقت تنأ :لاق ؟ىه امو تلقف ( قفا: لالا ) هيلإ

 فلا ادحأ الو كباعأ ال ىذلا قرفاا تاق؟موصو فاوطو ةالص نم امهريغو ةرمعلاو جحلا نيب قرف امث ةلفان امهو

 لب :لاق اهفناتس وأ اهتم دجاو ف ىضعأأ هفاوط وأ ةموص وأ هتالص دسفأ نم تءأرفأ تلق؟وه اف لاق هف

 تدسف ولو ايصاع ناكو هزحن مل فاوط وُك موص وأ ةدساف ةالص ىف ىغم ولو تلق اهقنأتسي

 معن :لاق؟اهنم جورخلاب رمؤي :تلق . معن : لاق ؟ زج مل افئاط وأ ايلصم ىضمو هترابط

 نأ هل زوحم ال هنإف امينم جرخأ هل لاقيأ هترهعو ةححدسف اذإ تيأرثأ :تلق

 جحلا لمعا هل لاقيو :تلق:ال :لاق ؟دسافوهو امهنم دحاو ىف ىضع

 ائيش هلمع نم عدت ال احيحط هلمعت اك ادسف دقو ةرمعلاو

 :تلق ءمعن :لاق ءدتفاو رمتعاو الباق ججحاو داسفلل

 ؟تفصو اب ايش ناهشي, امهارتفأ

 يعأ لاو

 ( ةاكزلا باتك هلوأو ىناثلا ءزجلا هيليو لوألا ءزجلا م)
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 ىنلا باحسأ ضعب نع رثأ وأ ةنس عم نيملكتم نوكت نأ كلو انل نأ تمعز نإف لهاجم وأ ةلاهج رابخألا نم

 اما نع مل نإو زواحم ال ابءلإ ىهتني ةياغ مهليواقأ نأ تمعز نإو ةلاسم عضوم ىف تلأس دقف سو هيلع هللا ىلص

 ىأ تمعزو ةالصاا ىف كتلكو فاوطلاو مايصلا ىف لوقلا نع تعنك نإ تيأرفأ (لاق) عضوم كتل سا نكي مل ةنس

 فاوطلا ىف الو هيلإ ؛تبهذام فلاخم تنشب اثيدح موصلا ىف دجأ مل اماف كل كلذ نوكي الو ةعيرشش ةعيرش سقأال

 تلق هيف فقأ لب لاقق ؟ فاوطلاو عوطتلا موص نم جرح نأ ةزاجإ ىلا تءعجرو تلق امهف مالكلا نع تعقدت

 كيلع ةححلا لا ىلعلف كريغ كل لاق نإذ :تاق .تاقاهف ةدد دحأس ىلعل :لاو ؟ةدحلا دنع فوقولا كرغنم لدقتفأ

 تلق نإف لاق نإف كلوق فالخم تباث كدنع هلم مزلي ىذلا ريلاو كفوقو هدنابو ©00 هل كلذ نوكي أ كنم ليقأ الف

 فلاح تنااف تلق ( نيستا لل نو لسا ىعم تم نايكلاو نذل ةالص »لاقوسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةالصلا ىف كل

 لاق تراثلا امهمأف ثيدحلا اذه فلاح نذإ ويف تلق ثيدحم لاق ىنثم لثالا ةالصو عبرأ رابنلا ةالص :لومتف اذه

 ا لاق كيلع 0 ل نإ هيف ةحح كل تسياو.معن :تاق ؟هتدتواببف ثيدحلا فرعت تن أو ليالا ةالص ىلع رصتقاف

 نيب مسي ناب رماف ىثم زواحت ةالص دارأ نمل ىتثم ليللا ةالص نوكن نأ هسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر نيس اع: تل

 لقأ لان نأ زاك نيأو لاق 0 الو ىنثم نم لقأ ىلصي نأ مارح هنأ ال ةضرفلا ةالصت هششن الث نتكد لك

 ةالص ايلع>و ةدرفنم ةدحاو هك ىلص دقف« ىلص دقام اهم رتوب ةدحاو ىلص حيبصلا ىثخ اذإف »هلوقىف ثلق ؟ىنثم نم

 سلحالو ا تت نسمح ردو ناك رسو هيلع هللا ىلص ىلا نأ ةشئاع نع هنأ نع ةورع نب ماشه ىور دقو

 ءالكصلا هجو نأ رخو نكارلاو ةعكرلا نم ماس سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ سابع نبا ىورو نهارخأ ىف الإ

 تلق « ىنثم الإ ىلصيال نأ مرح لب تلق نإف لاق هنع رصقت الو ىنثم زواحن نأ مرحن لو ىنثم نوكت نأ عوطتلا ىف

 ةذحاو نييلف رثك أ وأ نونبب 'مالسب لصفيال ثالث هنأ تمعز نإو ةدحاو رتولا نأ تمعز نأ تلاحم نذإ تنأف

 ساناا لاز اف هدنع كيلع ةجحم اذه نمهلإ بهذ ىذلا سيلهباحصأ نم هرضح نم ضعب لاقف :لاق «ىنثم ثالث الو

 تاق ( قفا غلاف )هب جتحأ مف :تلق ىنثم ريغ ىلصي نأ زاج اذإف ىنثم نود نومرحب الو ىنثم اولصي ناب نورماي
 ةءارق ال' ةدحسفأ هلع اببخوت تنأو دحس, نأ ارهاط ةدجشاا أرق: اذإ لجرلل : تحب امنإ :ىلع نوعمج تنأو نحخ: هل

 ةنساا ىف انيلع هتلخدأ يف :تلق .ال :لاق ؟رثألاالو ةنساا ىلعلخدي الو هلتلق رثأو ةتس اذه :لاق ؟ةعكر مأ لقأ اهف

 َّنآ اهم غلس ١ هنآل ىشم « ليللا ةالص »ملسو هلع هللا ىلص ىنلا لوقب اهلطنت مو ةالص نرد هدحس ا اذإو ؟رثالاو

 تلق نإف :لاق ؟ ةالص ةدجس نف:رثك أو ىنثم نم لدأ لوقن» نأ ,تع فكي ىتم لع اب رصقم 2 0000

 زوحجم نأ بيعت مث عوكرالو ةءارق الب ةدجس ةالصلا نم بحب نأ كيلع ةجحلل دكوأ كلذف انلق بجاو دوجسلا
 كلذب انربخأ ( ىف: ةلالاف ) لجو زع هلل اركش ةدجس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دحس:#ل تلقاليما ك1

 ركع رصم تف هءاح نيح رم دحس و ؛ةمأ.سسم لتقهءاح قيح ىلاعتو كرات هلل [ 50 اك 1 دحسو «ىدرواردلا

 بهذ الجر نأ ولو هل تلقو ؟ اهنم رثك أب عوطتي نأ تهرك ف يكف ةدجسب هلل عوطتي نأ زاج اذإف همسا لج هلل

 نأ ريست ام اولص ىنعب «هنم رسست ام اوءرقاف »لاق هفصنو لبللا مايق ففخ نيح لمزملا ىف ىلاعتو كرابت هللا لوق ىف

 ىلاعت هللاو ةجح هل اذه نوكي نأ هبشي نأ ىلإ برقأ ناك تيقوت الب هضرف مهنع عضو دق امف مهلإ كلذ لعج نوكي

 نع ديجملا دبع انربخأ ةبوتكملا دعب اهملع اوديزي مل ليللا ىف ةعكرب امهريغو دعسو نافع نب نامع رتوأ دقو كنم ملعأ

 مث ءاشعلا ىلص ةيواعم ىأر هنأ هربخأ سابع نبا ىلوم ابرك نأ ثرحلا نب دمحم نب ةبتع ىنريخأ لاق جيرج نبا

 . هححصم تلك مرر ماجحعإ نودب لصألا ىف اذك (1)

 لولا
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 ا 11 الر طف | زك ل كرسألا لوقف ةدح الوأ هدجف ؛ءاذغ ند لغ : لوقف هلق وأ راهلا بفصتني
 حبصي نيح كلذ لعفي ناك هنأ انغلبو ءاطع انريخأ : جيرج نبا لاق .رطفم وهو نيحلا كلذ غلبو ؛ ارطفم

 ارطف٠ حبصي هلوق ف ( فان ةلالاف ) هدم مل 5 2| كو نورك نأ كلو لح لآ ىحصلا ىح ارفف

 لبق هموص ىونب ىتح بجاو موص ىف ءىزحب ال اذهو ( قفا: _غلالاث ) ائيش معطي لو اموص وني مل حبصي ىنعي
 رمع لخد :لاق 000 فلآ نب ضوباف نع دحملا دنع نب ريرج نع اناحصأ نه .تاقثنا انربخأ « رجفلا

 صقت“ ءاش نمو داز (ءاش نف عوطت وه امإ : لاقف كلذ نع لتسف جرخ مث ةعكر ىل اذه حسا ةفاطخكلا نبا

 ذل نمر تلاط” ىأ 0 نع هلثم تشرامف هركذ ىفرضحم ال دانسإ معلا لهأ نم دحاو ريغ انربخأ

 لاق هبأ نع حيجم ىبأ نبا نع ةنيبع نب نايفس انربخأ . هفلاخم ال رمع نع ىور ام ىنعد لثم هنع ىلاعت

 لاق ؟رتو ىلع مأ فرصنت عفش ىلع ىردت خيشلا اهأ هل ليقف دوجسلاو عوكرلا رثكي رذابأ ئأر نم ىتثدح

 تبتأ : لاق فرطم نع ئرذنلا مك ىبأ نع ءاذحلا دلاخ نع ىفآثلا باهولا دلع انرحأ ىردت هللا ٠ نك

 عفش ىلع ىردت ال كنإو خيش كنإ : تلق فرصنا املف دوجسااو عوكرلا" ربك خيب انأ اذإف سدقملا تبب

 هك دال هللا فراالإ هدحس ددشأ ال ىأ  ودرأل (قإو هطفح كيفك دق كنإ ”لاقكا نو ىلع" مأ تفرصتا

 ( قفا غال[ ) رذ وبأ ةلاقأا لاقو ىلد ىذلا خيشلا باهولا دبع لاق « امبيتلك ىل عمج وأ هيج اهب ل تحل

 اذهو مدعأ هللاو و هه معي مل نإو عسوتب وهب هللا مع ىنعي (هظفح كيفك نك » هلوقو « ىردي هللا رك 2 رذ ىأ لوق

 قادة رد وبأأ عسوت دقو ايش 00 هقاديزرت ال ددع لع فردت نأ الإ ضرفلا ىف عستي ال

 اذإ ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر باحصأ نم دحاولا عابتا رهظي امف كبهذ» تلقو ( قفا: ةلالاف ) عوطتا

 ةباورلا ند رذ ىنأو رمعو 0 نع فدو ام مثدنع ةّباثلا كباحصأ ةباورو كتاور ند هريغ هفااح ْ

 هللا دبع نب رباح نع انتياور تش تنأو نمو سابع نبا نع انيور تدثلا ىف باغ اهنأ ملاع عدي ال ل

 اذه ىف نك« مل ولف انلقام قفاوي ٠١ ٍلسو هلع هللا للص نا لور" نحمل نك هدع اذ ىلا نع, يقرا

 نع ىورت ٍتنأو هيف انلّوق لوقت نأ :كبهذم لصأ ىلع كي مل ناك ايأو راثآلا الإ هذ نكي ل ةنس نم ةلالد

 اعابتا ةدعااو ربملا بجو اسم مل هنأ اقداضت ولؤ لوقتو رمملا بجو دقف ارتس ىخرأ وأ اباب قلغأ اذإ رمع

 نهومتقلط نإو » ىلاعت هللا لوقل ةح> لوأ“و حيرشو سابع نبا هفلاخدقو هفلاخ ن٠ ىلع درتف رمع لوقل

 « اهنودتعت ةدع نم نيملع مل اها » هلوقلو )»)َ مكذرف ام فصنف ةضيرف نمل متطرف دقو نهدوسك نأ لبق نم

 عبتتو هعبتت لب هعم لوأتت الو رمع عزانت ال : تلقف سيسملاب قالطلا ىف ةدعلاو ررملا هللا بجوأ امنإ اولاق

 ىل< هللا لوسر هنع ىهن ىذلا ٠م » هلوق ىفو « هد قربيلف هكرت وأ:ائيش هكسن نه ىسن نه » : هلوقف سابع نبا
 نأ زوحم ال : تاقف هلثم الإ ءىش لك بسحأ الو هيأرب لوقي مث ضبقي تح عابي نأ ماعطلا ىف ملسو هيلع هللا

 سابع نبا لوق كعم ناكاذإ كفلا> نم ىلع ةحح كلذ ىورتو سابع نبال اعادا ضبقي ىتح ىرتشا ءىث عابس

 عدتمث كفلا> نه ىلع ةجح هيف كل ىرتو هع هب جتحمو رهع فالخ دوقفملا ةأرما ىف هنع هللا ىضر ىلع نع ىورتو

 مهلاعفأو ملي واقأ ةقفت» سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحضأ نم اددعو زذابأو ارباجو سابع نباو ايلعو رمع

 سابق كيلع .لخدي نأ مهام دحاو لوق ىف ادحأ نكمال تيأرأ سايقلا ءىطخم مث سايقلاب ميليواقأ ىلع مهفلاختو

 تفصوام 2 كتحلأسو (تاق 3 ةدحاو دلك زا نوكتسفا (لاق) ؟اهفالخ 0 سيل ىلا ةنسا| لئالد م احمحص
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 لع مدق هنأو ربظلا لبق نيتمكر ىلصأتنك ىنإ»:لاق «اهلصتكلارأ نك (1ةالص تيلصدقل هللالوسراي تلقف »ةماس مأ '

 هلع هللا ىلع هللا لوسر نع تباثو ( قفا غلاف ) «ناتمكرلا ناتاه امهف امنع ىنولغشف ةقدص وأ مم ىنب دفو

 هلمعي ناك لمع ىلع ةموادملا رعأ ىلاعت هللاو دارأ او « لق نإو اممودأ ىلاعت هللا لل لامعألا بحأ » لاق هنأ حسو

 امه ”اعإو اهدعب الوا ناتجاو رصفلا لق: نيك ر نأ. سبل هنم تاقوالا برقأ ىف هلمع دنع لك ١

 سيل «ليللا مايق هنإف سمشلا تلاز اذإ هلصيلف لبللا ةالص نم ءىش هتاف نه » باطخلا نب .رمع لاقو ةلفان

 بوبأ نع نانفس انريخأ ءلعفات 7ىلصف ىرحم ادارأ نم لوقي نكلو هءاضق الو لللا ماك تك

 2110 ملسو هياع هللا ىلص ىنلا لأسف ةيلهاللا, قف تحتعلا نأ ردت رع نأ رمع نا عفان نع

 هرذن هنأ هعنع لو فكتعا فاكتعاب قبس نأ 0 هرمأ امِإ هنأ ٍمعأ ىلاعت هللاو ىنعلا اذه ىلع وهو مالسإلا ىف

 ىلص ىننلا نأ راج نع امهنع ىلاعت هللا كر 4 ع دم# نب رفع- نع هريغو ىدرواردلا انريخأ ةيلهاجلا ىف

 اوماص سانلا نإ :هل ليقف اورطفي نأ سانلا 0 نات رش ىف حتفلا ماع ةكم ىلإ هرفس ىف ماص سو هيلع هللا

 عفر هءارو نم هقحلو اوسح الذ اوساحم نأ هندب نيب نم رمأو هدب ىلع هعضوف ءام هيف ءانإب اعدق تمص نيح

 نع دمحم نب رفعج نع ةنييع نب نارفسانريخأ «رصعلا دعب كلذو )امهدح أ ثيدحوأ امهميدح ىفو ءبرمشف هيف ىلإ ءانإلا

 ملاص وهو ممغلا عا زكي قلك |اذإ ىح هما ند ملسو هيلع هللا ىلص ىلا جرخ لاق هللا دبع نب رباج نع هيأ

 سانلاو برش مث هءارو نم هكردأو هدب نيب نم سيحف لحرلا ىلع وهو هدب ىلع هعضوف ءام هيف ءانإ عفر مث

 ىف رطفي طغ نأ اهل ناك اذإ هنأ كلع ةححلل دكوأ كلذف : :تلق ناضمر ربش ىف اذه لاقف ( ىنإ:_هلالاف ) نورظني

 00 رم 200 هنع ىزجبف ءاش نإ موضي نأ هل ناكو هللا ةصخرب هريغ ةلع ال ناضمر رهش ىف رفد

 كلت ىف هلق لوخدلاب ناك هف لخدي ال نأ موصلا ىف. لوحدلا لبق هلل ناك ابل هنأ نم ىوق ىع: لع اذه لد

 هللا ىلص هللا لوسر لعف اك لاح لكب هن. جرخم نأ هيف لخد اذإ هل ناكو لاح لكب هيلع بجاو. ريغ لاخلا

 هضقب نأ ىلإ تقولا كلذ ىف هكرت هل ىدلا ضرفلا نم اذكه نوكي نأ ىلوأ هدو لكب حوال ملَسو هياع

 اذإ ةنمّو٠م الو نمو ناك امو» ماسو هيلع هللا ىلح ىنلا 00 اعابتا هلوقأ .معن :تلق ؟ ادهم لوقتف -: لاق هريغ .ق

 ضعب نع ارثأ اذه ىف ظقحم كنأ ,ىل رك ذ دقق : ىل لاق « ٌْ ل هلوسرو هللا ىضق

 لاق رثألا نم هعبتت نأ ىلوأو. رذعلل عطقأ هب كنتج ىذلا :!هل تلقق ملسو هلع هللا ىلص هلا :لوسر تتاح دأ
 ا أ

 5 أت ملو ملسو هيلع هللا لك هللا لوسر باحصأ ن٠ دحاو نع هلثع تق اع هنا نإف : : تلك دل 0

 هوا 0 ر ىف 0 لا ع لسا 0 : تلق. 6 ردا لاق؟ ًاطخلا هفالخ و ةححلا انلق 3 نأ م دحا تراث هفلاح

 رح هلف ىرخأ للضي ملو ةعكر ىلع وأ بستحا ام ”هلف هفون لو اعبس :فاط دق .لجنرأء الاثمأ كلل كا

 راطفالاب .ىرب ال سابع نبا ناك لاق راند نب وردع نع جيرج نبا نع دحملا دعو سو انريخأ 6 بستحا ام

 راطفالاب ىراد ناك هنآ نا نع ريزلا نع جير نبا نع دحلا دعو مس انربحا اساب عوامتلا مايص 38 ءاطقال آي ا ا اعاد اناا 5

 نيح هلهأ ىآب ناك هنأ ءادردلا, ىنأ نع ءاطع: نع جيرج نبا نع ديجملا دبع ننال عوطتلا 'مايص ىف 1

 الإو هب طبترت ام البق طقس وأ خساناا ةدايز نم اهلعلو ةخسنلا "ىف اذك «:هلككي نأ لبق رطفأ نم : هلوق )١(

 . ةحددصم ا رارجو : ةحو اهنوذب مالكلاف 1
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 كللا دبع ءاسلح نم كر و١ ناورم نا كلملا دبع باس لجر هين ريخأ امعإ ءال : لاق؟ ريبزلا ن ةورع نم هتعمسأ

 بابش نبا نأ تدع م لسرلا تدخلا هوه ةقللا ىر تنك ول ترارقأ هلا تلقت ( عفان شلالاف ) ناورم نا

 كلة رار 400 ال لجر نع هلق هنأ رخ نأ ةنهوي اذه ال : لاك هلأ كل تكح ام ثيدحلا ىت لاق

 نيتعكر ىلصي نأ لبق اهنم جرخم مث هتالص ىف لجر لخدي نأ حبقي سيلفأ : لاقف ( ىف|: لالا ) هقثو وأ

 نأ لوقتأ : تلق . نسحأ :تلق ىذلا : لاق ةلاهللا لهأ مالك ملكت نأ ىلإ هب جتحت تنك امف ةجح دحب ملذإ

 ل لاك هلع هل رش تلق لأ لاك ؟ففاقحأ لع دير نآةتم نحو تلق ميت .:لاق ؟هلف لخد اه لخرلا لك

 ارك ةكار لح ؟الوأب اعس فوطب ال وأ اعوطت ادحاو امون عوض ال اغَراق: اطنشن .انتوق الخير تنارفأ : هل تلك

 ىذلا لاق ؟ ةالص وأ موص ىف كلذ عنص وأ ني لف رذع نم هعطق ىتح افاوط لكي رف فاط نم مأ العف حبقأ

 ارم اعوطت فوطيو |[ نصل ىلص. نأ حبقأ هلعف ناك اذا اكن < تلق :٠ * ىبس كلذ نم لخدن نأ نم عنتما

 معن : لاق رايتخا عضوم وه اهإ انبه ليبسب ةجحلا عضومنم حبقأونسحأ كلوق سلف: تلق .ال :لاق ؟هيلع هبجوت

 نأ بح ام : اناقف رثك أو هل ترتخا ام اذه لوقت نأ لبق هل انزجأ دقو ةجحلا عضوم ىف رايتخالا لخدي مف

 دحاو لك ىف عولط# الإ راهن الو لل ةيلع ىنأيف ةالص الو هضعب موصيال رهش هيلع ىنأيف اموص لجر قيطي
 الكا 0 1 نم | الو هل يح ناك الإ انش دحأ كلذ ى”ديز امو: ةالطلا نم زيهك ددك اعين

 ةينلاب تيعلاو قافحتساالا و فحتسم اذهو حدس اذه : لحرل لوي نأ ملاعل زوجب ال نكلو صمعتنلا كارت ىف هل

 ةالصلا ىف عوطتلا نم جرح لجرلا .نم تلق امف لاقف « فختس ال نمم كريلاو لعفلا نوكي دقو لعفلاو

 كرضحم ام ضعب ركذاف : لاق . معن. : تلق ؟ فرع: سايق وأ مزلي ريخ هؤاضق هيلع بح الف فاوطلا وأ موصلا وأ

 لحد : تلاق نينهؤم لا مأ ةشئاع نع ةحاط تلد ةشااع هتمع نع ل ةحلط نع نايفس انريخأ ٠ انلق اهنم

 00 نككلو ةرصلا 1 رأ تنك ىإ أ كاقف : سيح... كل اتاح انإ تاقف لسو هيقعتشا ىلع هللا ةلوسشا) لع
 55 - - . ع 1 3 -_ّ

 نايفس نع تظفح امف سيل : هل تلتف ( ىف للك ) هناكم اموي موصي هنإ لبق دق لاقن ( قفا تالاف )

 ركل نال اك رع وإ هراتكا نم هلع جاو موص ق.لخد نم تيارأ: كلف :لسف :. لاك : كلاسأ انأو تيدا ق

 زو+أ هياع تبحو نك موصلاب كدنع عواطتاا ىف لحد ند ناك نإ تبأأرفأ :تلق .ال :لاق ؟ هناكم اموب ىدقيو

 قا ذلا تظدلان ىعم لع ناكو تيدا ىف اذه ناك قلاو - تلق ل :لاق ؟ىضقي م ةزورض ريغ نم كوق نأ

 عوطت ءاش نإ لمتحم .معن :تلق ؟هضقي نأ هلع بحاو هنأ ريغ ىنعم لمتحمأ ثيدحلا ىف ناك ولف : لاق ؟ هتفلا> دق

 معن : تلق ؟ تفصو ام ىلع لدي ام سو ُديلَع هللا لص ىلا نع ىور ءىث' ىق دحتفأ ء اهانأو : لاق هناكم امي

 ةنيدلأ نافس ىنأ نب ةيواعه مدق : لوقي نمحرلا دبع نب ةاس ابأ تعمس لاق دبل 3 نبا نع نايفس انريخأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالص نعابلسف ةشئاع ىلإ بهذا تلصاا نب ريثكاي : لاق ذإ ربنملا ىلع وه انيق

 نلف ا لفرد ١ تالا ب هللا دع ساع نبا كو اةقئاع ىلإ هع تيهدف دة ونبأ لاق + رصعلا دك

 لحد » : ةماس مأ تلاقذ الأف ةماس مأ لإ هعم تبهذف 0 مأ لَسَف فهذا ٠ هل تلاقف كلذ نع املأسف ةشئاع

 م إس و هلع هللأ ىلص هللأ نوير لع طع تلاق « املصب هارأ نك 9 نيتعكر ىذدنع ىلصف رصعلا دعب مون تاذ
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 دجوام : لئاق لاق نإف هدعبو امهيف لوخدلا لبق نافلتحم فالتخا ال : ىلاعت هللا ءاش نإ هل لبق ؟ امبنيب فالخلا

 : لبق. ال: لاق نإف ؟ .هف لخدي نأ لبق هكرت هل 'نأك 1 هلع اجاولا تيارأ : هل لق « اهفالخا ف

 "ل اك نينبابم اهارتفأ ب لق متن : لاق نإف ؟ اف لخدي نأ لبق ايكرت هل ناك أ « ةلفانلا تيًأرفأ

 تبجو ىلا ةالصاا ىوذي ال هيف لخدي نأ هئزحب ال ةالصو موص' نم هلع بجاولا تيأرفأ : لبق « من :لاق نإف

 زوجفأ : هل ليق امهنم دحاو نم هز مل لعف ولو ء ال : لاق نإف ؟ هنيعب هلع بجو ىذلا موص'و ابنيعن

 3 لهو : هل لبق معن : لاق نإف ؟ ةلفان نوكتقأ . اضرف الو اهن.هب ةلفان ىوني ال موصو ةلقان ةالص ىف لخدي نأ هل
 أ

 تهجوت نبأ انكار رفسلا ىفو اهسطنتم وأ ادعاق لي نأ ةالصلا ىف ءاقلا لغ قيطم رقز | 01

 ناتقرتفم امها رتفأ ع لق ءال :لاق نانو ردككلا ف ا هإ لاو لهو 5 هللبق 2 : لاق نإف ؟ءامعإ ءىدوب هتاد هب

 ص يعأ ملامو ةنسلاب الالدتسا كدنعو اندنع لوخدلا دعبو لوخدلا عمو امبيف لوخدلا لبق قارتفالا نيب

 هيف افلاخع علا لهأ

 هيف فالحلا باب
 معلا ىملكو سانلا صعب تعلكشف |ذه فر 219 نلانلا (عس كلا لاش لإ ةعر (قفاتثلالاف )

 ا[تضوأ لعل ىردأ ال ىأ رغا تلقامالمحملا ىباجاو هام لع تدتأوا ةلاسملا هده ردع ف تدك

 انك نإو ههل فا لع تاق ٠٠ الإ <-1 نأ بحأ مف هتملك نيح ىنم ناك ىذلا ظفالا نم رك ا ا

 وه اهيف ىنملك م ؛ لاقام ىلع ىتنأو هل تلقاه لقأ نوكي نأ تيرحت لب, هل تلق ام ىنع٠ الإ كحأ ل.

 ءاهمف نأ تماع دق ىل لاقف تلقو اولاق ام ىلاعت هللا ءاش نإ ىكحأس امت هباحصأ نم معلا ىلإ بسني نمت هريغو

 نييندملا ضعب انلوق ىف انقفاو دقو هيف كنوفلاخم ال تلق ٠١ نولومي نييندملا ءابقف نم ادحأو محريغو نييكملا

 امب الإ جتحم ال نم ركذ هيف ةجحلاو كلوق ركذاف هنيعب هفرعأ ال : تلقف هنم ءىث ىف انفلاخو ةره كفااخف

 نبا ىنريخأ : لاق مث ء لعفأ : لاق : لاحم ةدح لوق ىري ال نم لوق كلوق قفاوي ام ركذت الو ةجح هلثم ىري

 ىدهأف نيتماص اتحبصأ ةصفحو ةشئاع نأ بابش نا نع جيرج نع انريخأ وأ بابش نا نع جرد

 وأ ةياور نم ةجح كدنع له تلقف 0 هناكم اموب امود » لاقف مسو هيلع هللا ىلص ىنلل كلذ رك ءىش لل

 تلقف. لاق اذه ىف رابخألا نم هيلع ىنت انك ىذلا اذهو « هريغ ءىث نآلا ىرضحم ام : لاق ؟ اده ريغ مرال 1

 اهبتم/ وسأ وه نمو :امهتارظنو ردكنملا :نباو..بابش نأ نع اريثك السرم كتدحأ نأ نم ليش ل

 مالا ءىم ىف السارم تابش نا نع تلق كفكف :"تلقأ ال : لاق ؟ ةورعو سسملا نباو ءاطعو راند نب ورمج

 كل لوقي اذكهو : تلق . ةقث نع الإ هلمحم مل هلعلف : لاقف لاق ؟كا2 داق هم د اال هلثم نع الو هنع هلت

 وأ ةقث نع هلمحم نأ هيف نكمب امت ىنع باغ املك لوقف ريكأ وه نم لسرمو اذه ريغ ىف هلسرب ذحأ نم

 امنإ كنأ الإ ؟ ملو : تلق « هلقأ الف هلهجأ وأ هلبقأف ةقثلاب هنع هلمح نم فرعأ ىتح ةجح هب ىلع مقت ل لوهجم نع

 0 : لاق ؟ هتدايش ىلع ادهش نم ايمسإ و ايرب ملام ىلع نادهاش كل دهشملا نأ نمات الآ تادابشلا ةلزنع هنل زنأ

 ثيدح نمو هف معي مل هنأك نم مالك بابش نبا ثيدح ىف ىنملك دقو : هل تلقف لاق هلك ثيدحلا ىف لوقت اذكهو

 ىف هنم هيلإ ريصت نأ ىلوأ وهو هفلاخم اتبث ةقث فرعن ملو هفلاخم ءىش هيفو بابش نبا دنع اذه باهش نبا

 هل تلقف : جيرج نبا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةشئاعو ةصفح نع تيور ىذلا ثيدحلا : لاق هنأ بابش



 ا كا

 موص وأ ةالص ىف لخد نميف جكحلا باب
 ؟هماعت لق هيف لخد ام عطق هل له

 مجارتلا ىف سيلو

 رذن موص وأ ءاضق وأ ناضهر رهش ن. هيلع بجاو موص ىف لخد نه (ىفانشلالاف ) لاق عيبرلا انربخأ
 نأ هل نكي ل « فاوط ةالص وأ اهرذن ةالص وأ اهاضق وأ اهتقو ىف ةبوتكم ىلص وأ هوجولا نم هجو نه ةرافك وأ

 رذع الب امهنه دحاو نه جرخ نإو ةالصلا ىف ةرابط ىلع ةالصلاو موصلل اقياد» ناكام ةالص الو موص نه جرح

 امل ةداعإلا هنم جرخ اذإ هيلع ناكو « ملعأ ىملاعت هللاو اندنع ًآمْثآ ادسفم ناك « ادماع هببشأ ام وأ تفصو امع

 دوعي نأ هيلع ناك رذعلا نه كلذ ريغ وأ ءوضو ضاقتنا وأ وهس نم ردعب هنه جرخ نإف هلاكب هنم جرخ

 عرملل 0 اذإ اذه لصأو . رمدق وأ هل هكرت لاط هريغ هل لحم ال هلاك ةالصااو موصلا نم كرتام ىضقف

 داع هلاكإإ لبق هنم جرخف هل كرت .٠ ىضقبف دوعي نأ هيلع ناككفر هيف لحد نأ لق مريض الو ةذلط

 هيلع بجو ام هب تأي يف هيلع بجو دق هنأل هل وبف هيف هلوخد دعب هلككي مل اذإ هنأل هلك أف هيف لخدو

 ةن ةالصلا ىف :هلوخد عم هيف مدق اذإ هلع بجاولا متاصلا موصو ةبجاولا ةالصاا ىلصللا ةالص لمكت امتإو

 الو هتالص هزحيت مل ابحاو ىوني ال موصلا ىف لخد وأ ةالصلا نم ابجاو ىوني ال ريك ولف ةالصلا ىف اهب لخدي

 هيف اوفلتخا علا لهأ ملعأ ال رثأ وأ ةنس ةلالد ىف لخاد اذه ىف تلق اهو امهنم هلع بحاولا نم هماص

 الهاك هب ىنأي تح هنم ءىش نه جرم ال نأ هل تببحأ مايص وأ فاوط وأ ةالصب عوطت نمو (قفانةلالاف )

 ةالصلا ىف ءوضو ضاقتنا وأ هتقاط نع زجعلا وأ وهسلاب هيلع بجاولا نم هجورخ ىف رذعي اكهب رذعي رمأ نم الإ
 دوعي نأ ىدنع بجاوب سيلو ىلإ بحأ ناك هلكف هل داع ولف رذع ريغ وأ رذعب جرخ نإف « هببشأ ام وأ

 هنم جرح اذإ فاوطو ةالصو موص نم عوطتلا نه هيف لخد امل دوعي ال ملو : لئاق لاق نإف ملعأ ىلاعت هللاو هل

 أف : لئاق لاق نإف « ةلفانلاو كلذ' نم بحاولا فالتخال ىلاعت هللا ءاش نإ هل لق ؟ هيلع بجو امل دوعب اك

 ملسوهرلع هللاىبد ىناا نأ لبس نب ةما«أ ىبأ نع ىرهزلا نع نابفسو كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا

 ديز نب ةجراخ نع مكح نب نامع نع مشه انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ ةأرما ربق ىلع ىلد

 ِلسو هيلع هللا ىلص ىنلانأ سابع نبا نع ىعشاا نع ىابيشااوتباث نب ديز نم ربك أ ناكو تباثنب ديزيهمع نع

 ىرهزلا نع نايفس انربخأل اق ىعفاشلا انريخألاق عييرلا انريخأ (زئانجلا) ثيدحلا فالت>اىف مجرتو « ربق ىلع ىلص

 اوموقف ةزانملا متيأر اذإ » مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةعيبر نب رماع نع هيبأ نع ملاس نع

 ىنلا نوكي نأ اخوسنم نوكي نأ ودعي ال اذهو هقثاوي ام ةبيش ىورو ( قفا: لالا )( عضوت وأ ؟فلع 0

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع اهب ره ىدوه ةزانج نأ نه نيثدحلا ضعب اهاور دق ةلعل امل ماق ٍلسو هيلع هللا ىلص

 نم رخآلا ىف ةجحلاف هلعف دعب هكرت لسو هيلع هللا ىلص ىناا نع ءاج دقف ناك امهمأو هلوطت نأ ةيهارك امل ماقف

 الف احاب» ناك نإو بابحتسالا وه رخآلاف ابابحتسا ناك نإو خسان هرهأ نم رخآلاف ابجاو لوألا ناك نإ هرمأ

 انريخأ لاق عيرلا انربخأ « مسو هيلع هللا ىلص ىناا لعف نه رخآلا هنأل ”ىلِإ بحأ دوعقلاو , دوعقلاو مايقلاب ساي

 دوعسم نع ريبج نب عفان نع ذاعم نب دعس نب ورمع نع دقاو نع ديعس نب ىحن نع كلاه انربخأ لاق ىعفاشلا

 سلج مث زئانجلا ىف موقي ناك ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ”ىلع نع يسحلا نب



 دمع ظ

 لجرلا ربق لخدب نم
 الو لجر ربق ءاسنلا لخدي الو لاجرلا نم هربق لخد نم لجرلا. رضي. ال :ىلاعت هللا همحر ( ىفانئل الات )

 اعفش اونوكي نأ محهرضي الو ةعبس وأ ةسمح وأ ةئثالث ربقلا ىف ارتو اونوكي نأ بحأو نهريغ دجوي ال نأ الإ ةأرما

 لخدي نم لثم ددعلا نم ةأرملا ربق لخدي مث امحر هب مه.رقأ مث مبْقفأ هربق لخدي نأ مببحأو هقيطي نم هلخديو د7

 دق لحو هل نك نإ ءىق ضلختل ءاشنلا اهنلي نأ ساب الو اهريد ديوي ال نآاالإ ءارءا هلحدت الو 0200

 دجويال نأ الإ مرحم وذ وأجوز الإ اهلينأ بحأ الو ىلاعت هللا ءاش نإ سأب الف هلك كلذ ىف لاجرلا الو نإو اهنع

 ءالو وأ مرحم وذف قبقر امل نكي مل نإف نايصخف اونوكي مل نإف امل اوناك نإ قيقر اهلي نأ تببحأ اودجوي مل نإو
 ا نإ ةتأرمأ لجرلاو اهوار ءاكملا لكفتو ىلا هللا ءاشا نإ نأ لوا قلل نم اهلو نف اونوكي ل نإف

 اهتبارق نم ابعم نكي ل اذإ اهربق ةأرملا لخديو نيماسملا نه ةأرماف نكت مل نإف ىلإ بحأ ابنم مرحم تاذ اهلسغتو

 . املع اودهشو اهملإ اورظني نأ محل زاجل اهتايح ىف مهيلإ تجاتحا ول نيذلا نوحلاصلا دحأ

 زئانجلا ىلع ريبكستلا باب
 هلامثو هنيمي نع مسيو ةريبكت لك عم هيدي عفريو اعبرأ زئانجلا ىلع ربكيو ىلاعت هللا همحر ( قفانةلالاف )

 نينمؤملا ةلخج وعديو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصي مث ىلوألا ةريبكتلا دعب باتكلا ةحافب أرقيو غارفلا دنع

 ايندلا حور نم جرخ كدبع نباو كدبع مهللا » لوقي نأ ءاعدلا ىف بحتس امو تيمال ءاعدلا صلخم مث تانهؤملاو

 كلوشرو دنع ادم نأو:تنأ الإ هلإ ال نأ دبش ناك هقال وهاامو ريقلا ةملظ ىلإ اف هئاحأو هنوخو 2

 نيبغار كانثج دقو هباذع نع ىنغتنأو كتمحر ىلإ اريقق حبصأو هب لوزنم ريخ تنأو كب لزت مبللا هب ملعأ تنأو

 ةنتف هقو كاضر كتمحرب هغلبو هنع زواجتق اًئيسم ناك نإو هناسحإ ىف دزف انسحم ناك نإف مهللا هل ءاعفش كيلإ

 كتنج ىلإ هنعبت تح كباذع نم نمألا كتمحرب هقلو هدنج نع ضرألا فاجو هربق ىف هل حسفاو هباذعو ربقلا

 هبحصو هبحص.نه لك هنع عجروناوخإلاو لهألا كيلإ هءاسأ ممللا» لاقي نأ هربق لخدأ اذإو« نيمحارلا محرأ اي

 هك 1و كبادع نه نءألا كتحر ذأ عمجاو هل رفغاو هتئيس ططحاو هرككشأوا ل فاكرف موللا « هلمع

 محرأ اي كتمحر لضفب هيلع دعو نيياع ىف هعفراو نيرباغاا ىف هتكرت ىف هفلخاو مهللا ةنلا نود لوه لك

 . 20(قيمكإراا

 انريخأ لاق 'ىعفاشلا انربخأ لاق ع.درلا انربخأ ( زئانجلا ) امهنع هللا ىضر دوعسم نباو ىلع فالتخا ىفو )١(

 ريكف فيدح نب لهس ىلع هنع هللا ىضر ىلع ىلد لاق لفخ»نب هللا دبع نع ىعشلا نع ليعامسإ نع ديزي نب دمحم

 ب هللاادبع نع دايز ىنأ نبانغ شعألا نزح ةيواع» وبأن جا كانا سااشلا ا -( لاق عيدرلا انريخأ اتس هيلع

 ثيدأا فالخ اذهو + ىردي هنإ : لاقو انيلإ تفتلا مث اسمح فيتح نب لهبم ىلع ربك هنع هللا :ىضز:ايلع نأ لفغم

 هللا ىلد ىنلا نع تباثلا كلذو عبرأ زئانجلا ىلع مدنعو اندنع ريبكتلا ريبكتلا اذهب ذخأت مهايإ الو انسلو لوألا

 هللا ىذر ايلع نأ درعس نب ريمع نع شهءألا نع ةيواعم وبأ انربخأ ىعفاشلا انربخأ لاق عيبراا انربخأ ٍلسو هيلع
 نع ميشه انريخأ ىعفاشلا انريخأ لاق عدرلا انربخأ « هلبق نيثدحلا فالخ اذهو اعبرأ فنكملا نبا ىلع ربك هنع

 اذه نوذخاي ال مو . ف.يدح نب ليسرربق ىلع ىلدب .نأ هرهأ هنع هللا نضر الك نأ ةطرد نع ىععشلا نع تعش

 ان ريخأ ءرتق ىلع ىلص ةئازسو هيلع هللا ىلد ىنلا نع انيور ام قفاوبهنآل هب ذخأنف نحن امأو ريقلا ىلع ىلصيال نولوقي
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 ةطانخ هماع هودشو ىلاعت هللا ءاش نإ هنم ىنأي امل امعنمأو:دبللاب اش باشا برقأ اقيفص ابوث وأ رهظي نأ نم هنم

 مث ىلإ بحأ هلمعب طايتحالاو ممزجم نأ توجر هوكرت نإو مثرضي ال ابوث كلذ ناكم اوفلف كلذ اوفا مل نإو

 ذفان حارج هب تناك نإف هدوجس عضو.و هينيعو هيرخنمو هيف ىلع عضويف روفاكسلا هلع عضويف ةييركللا 4

 تملا عضويو كلذ تببحأ هيف جرديىذلا هبوثو هدسج عيج ىلع روذاكلا رذ ولو ؛هتملو هسأر طنحمو امماع عضو

 ىلع درتف ىنميلا بوثلا ةفنص نخؤت مث هسأر دنع نم قب ام لقأ هند هياجر دنع نه قبب ىذلا عضوملا نفكلا نم

 عنصي مث ىلوألا هتفنص ام ىطغي ىتح نعألا لجرلا قش ىلع درتف ىرسيلا هتفنص ذخؤت مث رسألا لجرلا قش

 عمجم مث روفاكلاو طونح اهفاعذأ نيب رذي نأ بحأو كلذ لث» ىلعألا بوثلاب مث كلذ لثه هلي ىذلا بوثلاب

 ىلع هب و 2 ةلادك هلكر دنع اهو هردص هب قوي ىح هيحو ىلع درب مث ةمايعا عج بايشلا ند هلمار دنع اه

 اوعدي مل ربقلا هولخدأ نإف ريثتنت الك اهودقع نيفرطلا نم بايثلا راشتنا اوفاخ نإف غلب ثيح ىلإ هيلجر رهظ

 ىلع ىتاتسإ الثل هودنسأو ةنبلب هسأر اوعفرو نكذلا هن> ىلع هوعجطأو اهوقتف الإ ةطابخ الو اهولح الإ ةدقع هلع

 ك0 هلا دل نأ تنبح تالا ديدش ذلم ناك نإف ه,حتو , لع بلقني الك" همذقم نمادحللا ىف هوتذأومرهظ

 مث ضرألا قشن نأ حرضااو هل حرض قيقر دلي ناك نإو هيلع بارتلا لاهم مث نبللا جرف دسن مث هربق ىلع نبللا
 رجشو رّحذإ جرفلاو حاولألا ىلع قلأمث حاولألا جرف تدس مث حاولأب فقس مث تفصو اك تملا هيف عضوي مث ىنبت

 مث هعضاو»٠ نع رجشلا ليازتي الث التكم التكم عضوف تيملا ىلع لختني نأ بارتلا كسميف , ناك ام

 ىحاسملاب لاهو هيلع ميج هيدبب بارتلا ربقلا ريقش ىلع نم حرطي نأ هياع ةلاهإلاو « بارتلا هيلع ليهأ
 صخشيو ادج عفترب الثث نكلو كلذ مرح هنأل نسل . هبارتا نو رثك أ نبقلا ىف دادزر نأ بحت الو

 شريو ءانبوأ نإلب هؤاجرأ دستو ءابصح هيلع عضويو حطسإو ريش نم وحن ضرألا هجو نع ربقلا
 عابتا نم 0 كلذف ربقلا نم غرف اذإف تاكا 200 ةمراعا وأ رجس ةضار دع عضويو ربقلا ىلع

 دقفتيام رثك أ اهنم دقفتي نأ ىغبنيو لجرلا لثه اهن» جرم ٠١ دهاعتو اهلسغ ىف ةأرملاو ءاش نم فرصتتلف ةزانجلا

 ىتملاو ءاج نإ اهنم ىنأي ام عنميل دبل اهلع طيخف طيتحا ةلع اهب وأ ءاسفن تناك وأ نطب اهب ناك نإو لجرلا نم

 ىقملاب ققري نأأ تتحأ -ىثاهنم ”ىع نأ امل قاع ةلع تملا تناك نإف ئشللا ةجس قوق وهو عارسإلا ةزانكلان

 0 ل اع «ئرق ول احأو اهفلخ نيقلاف نورق ةثالث اهرعش: رفض «ةأرلا تلسغ اذإو ىذأ هم ىتأي الث ىرادب َنأو

 مهراك ةيزعتلاب صخم نأو مهتيزعت ىف رثألا ءاجو تملا لأ ةيزعت بحأو تقؤم ءاعد كلذ ىف سيلو تيما ىعدو

 نع مهتبيصع مهلغشل اماعط مهناريجو مهر لهأ ممل. لعب نأو ةبيصملا لامحا نع نوزجاعلا مثراغحو

 ماعطلا ةعنص

 تيملا ىف لاعلا
 وأ اقيرح وأ باذع هيلع الومحم وأ امغ اتم وأ اقوعصم تملا ناك .اذإو ىلاعت هللا همحر ( قن(-تلالاف )

 اموي اكل كلذ ريغ تكو هل هنود نةةسإ ىح دهوعتو هنقدب قوتسا توملا لثع تراوت دق ةَلَع ب وأ اقيرع

 تومالو هنفدو هلسغ لجع.هتوم نقتسا اذإو نفدو لسغ مث هرثأ فا وأ توملا هب نبي مل ام ةثالث وآ ناموي وأ

 هيد قىدنز جارتفاو توملا دنع ضافت اهنإف هأصخ ىنعي ( عر لاق 2 هل.ةتسم كاولا ةدلح دادتمأ ايده تامهالع

 « توملا ىلع تلد تيؤر اذإف « هذه ىوس تامالعو فنألا ناليمو نائصتنبال ىح. نيمدقلا ءاخرسساو
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 تيملا لسغ ةدع باب
 ةبانجلا ىف *ىزحم ام لقأ نوكي امك ءاقنإلا تيما لسغ نم ءىزحم ام لقأ ىلاعت هللا همحر ( قالا )

 نم*ىثثب هلسغي الو عبسف بح ام غلبي ل نإف سمخف لساغلا ديريام هئاقنإب غلب نإف اثالث لسغي نأ بحأ ام لقأو

 الو ردس قرو ءاملا ىف قلي نأ فرعأ تسلو هئزحم نأ توجرو هتهركلعفي مل نإو ةنسلل اروفاك هيف قلأ الإ ءاملا

 . روفاكلا هبف قليو ههجو ىلع ءام كرتي نكلو هريغ الو زوفاك ريغ بيط

 تسلا لك دهب ادي

 اسالجإ هساجمو ةالصلل هءوضو هئتضوف هلساغ أدبي مث هرهظ ىلع تملا قلي ىلاعت هللا هحر ( قف[: تالاف )

 هدي نع ةقرخلا قلأو ةاقلأ ءىش جرخ نإف مث هيف ناك نإ ًائيش جرخيل اغيلب اقيفر ارارءإ هنطب ىلع هدي رميو اقيفر
 ىلإ ابص ىنميلا هقنع ةحفص نم هلسغي مث اقيفر ا رست امهحرسسوو اءمقني ىتح ردسلاب هتيللو هسأر لسغ م دءاضوو

 هيذخف نيب ام ءاملا لغلغتيل كرحم هل هكرحم هلك نعألا هقاسو هذخفو هبنجو هردص قش كلذ ىف لسغو ىنميلا همدق

 هبنج ىلع فرح مث كلذ هب عنصف ريسألا هقش ىلع دوعي مث هرهظ ةنماي لسغف ءامل ذخأيلو امهنيب امف هدب ريو

 عنصي ىح نعالا هبنج ىلع فرح مث انكم هار وهو همدق ىلإ هقاسو هذخفو هافقو هرهظ ةسائ (0لسغف رسألا

 لسغب ىح هفرحم مل هلإ هفرح قش ىأو كلذ لثم همدقو هقاسو هيذخفو هتيلإو هندب م هرهظو هافق ةرساس

 ىلع ناك نإو هلسغ عيمح ىلع ىنأي ىتح ةلسغ لكىف اذه. عنصيو فيظن قن عضوم ىلع هفرحيل هيلي امو هتحت ام

 هطلاخ ًائيش بسحت مل هريغ وأ نانشإ وأ ردسب هلسغ نإو حارق ءام مث نانشاب هلسغ ناكمإ ىلإ ىحب ؟"2عسو هندب

 ناك و تفصو ا حارقلا ءاملا هدعب هلع رمأ اذه بهذي ىتح ءاملا هيلع بص اذإ نكلو:السع هفا داع "ىف [ذه نإ

 ريشي الو روفاكلا نك ءىش 'هنف ءاملاك روفاك هف سيل ءاملاو « ةراهظ لسغ دعب ال انظنت' اذه ناكو ءاملاب هلع

 نأ هعنمت الو رضت ال ءاملا ىف روفاكلا ةرثكف هلاحم ءاملاو هحمر الإ هنه هف ولعب الو هتقلخ ةيحس نع ءاملأ

 نطب حسب دهعتيو .رهطي ال ردسلا نأل ءامب بورض. ردسب ىحلا أضوتي الو ىلا هب اضوتي ةراهط نوكي
 اتدرو هالجرو هادي تدهعت اهلسغ ةلسغ رخآ نه غرف اذإف ةلسغ لك رخآ دنع دعقيو ةلسغ لك ىف تيلا

 ىلإ هيذخن ىدحإ مضو رخآلاب هيعك دحأ قصلأو هيمدق نيب فصو هبنجم اتقصلاف اتدم مث اوسحم الثل

 فج اذإف بوث ىف فجتس, مث ةدحاو ةلسغ تدتعاو قنأ ءىث ِهِلَسغ نم غارفلا دعب تيملا نم جرخ نإف ىرخألا

 . هلاقك أ فرع

 كيلا 5-7

 الو:صاق ابق سيل ءتاظيرر ضي تاوثأ ةثالث ىلإ تملا نفك ددع ىحأ ىلاعت هللا ةمحر ( قتال اا

 امهقوف ةثلاثا مث اهقوف ىرخألا تطسب مث الوأ تطسبف اهالعأ نوكت نأ نوديرب ىتلاب ءىدب اهف نفك نف ةمامع
 هرتسإ ام تملا ىلع قلأو روفاكلاو طونحلا هيف لعجف حلا عوزمم نطقلا ذأ مث العلا قوف عضوف تيملا لمح مث

 ةلغل ءىش ىنأب نأ فخ َنإف لمح اذإ ةكرح دنع ةنم ءاجا نإ اًكنَش ةرل رثك أو اغلب الاخدإ هببلإ نيب لخدأ مث

 ءاج نإ ًائيش عنمبف عساولا نابتلا دش, أك هيلع هودش مث ادبل ةنفك ناو نم !فاحدأ اع هزت تيدح فا ذي كاك
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 . لمات هربظ ةئتان وأ هربظ ةيبان هلعاو طقن ريغب لصألا ىف اذك )١(

 . ررحف طمساا وأ تع ندا 6 ولع ال ةرامعلاف كلذ عمو فو أ ضعبأ طمن نود لصألا ق اذك (9)
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 - هدجوف تباث نب هللا دبع دوعي ءاج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كيتع نب هللا دبع نع هربخأ كيتع نب ثرحلا

 ةوسنلا حاصف « عيبرلا ابأ اي كيلع انبلغ » لاقو ٍملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عجرتساف هب مف هب حاصف بلغ دق

 اولاق « ةيك اب نيكبت الف بجو اذإف نهعد » سو هِلَع هللا ىلص هللا لوسر لاقفا نيتكسن, كيتع نبا لعجف نيكيو

 « تام .اذإ » لاق هللا لوصراد بوحولا امو

 تيل لسع

 لوأ ( قفا: لالا ) ةفرعا ى اع هؤرقأ اعإو ىعفاشلا نه باتكلا اذه عبسأ مل: لاق ناملس نب عيبرلا انربخأ

 03 نأو هلع اردقيام ليساب هنبع ضاعإ هب بةشرألا وشي نأ هئاتلوأ "نم تملا رضحم :نم هي اديام
 توملا دعب وسجن مث هوق حتفنف لفسألا همهل ىخرتسإ انك هسأر قوف نه طبرتو ةضيرع ةياصع هس تحن

 الف امهنل قبيل تار. امهطسب ص امهدري 2 ام,طسيب م هيدضع امهقدلي ىح هيدب دريو قئطني الو

 هعباصأ كلذك نيايو ناتنيل امهو اتكفف هنفد تقو ىلإ امهنل قابت حورلا جورخ دنع انيل اذإ امهو ءوسحمب

 نم ائيش هنطب ىلع عضيو هيدب ىف عنصي اهف تفصو 5 هيدحق نوطبب ام,ةدلب ىح نطابب نم ةلحر دريو

 جرخحو ولرت نا هن , عن كلذ نأ نومعزب ةب رحت لهأ ضعب "0 0 ةديدح وأ ةنبل وأ نيط

 معز ةبرجتلا لهأ ضعب نإ) وتدسم حاولأ ريرسس وأ هيلع ردق نإ ! قا ىلإ ىضف.و هاك ءىطولا هتحب نم

 نم لعجبو هدسج عيمج هب ىطغي ابوث ىجسيو هيلع تناك نإ اباث باسو ءىطولا ىلع هخافتنا عرسس هنأ

 ا تاكاكلإف مراه نم اوغرذو هفكو ةلسع هل اوارصخأ اذإف :تفشكش الث هينجلو ةسآرو 'هلحر تح

 هقلح نأ ا ريل هيف ار نق ءهف ضصخرأ نه منهو هنع هن 00 ساناا نق رعش هتتاع ىفو هيدب

 هللا قادرظطف ناك اما توملا“ دعب.اذي عنصي و هرافظأ نم مقيو هيراش نم ادحأتو مجلاب هزم وأ ةرونلاب

 00 06 (انلحا تقصو امو كن وز هير دحورب اما كلذ نآل ايما هع الو 'هسلار ارغشا نم دخان الو
 عيمج جرختسا مث حري ال نيل رجش ن. هلخألا الاوط اناديع كلذ لبق دخلا هروني مل نإو ةرون نم هاقنأ هرون نإف

 نأو "ىلإ بحأ وهف صيق ىف هلسغ نإو اروتسم هلستغم ىلإ هب ىضفأ مث خسولا نم هلجرو هيدي رافظأ تحن ام
 010 لإ هذ رش ننام ىرارو ام هب هرتسإلام لقأ ناك هيلع كلذ قاض, نإو لإ تحا اقر افيحم' صيففلا نوكي

 اا دإ كلا لإ نطنلا ىف هك رش الو نسبا هلق هلك ىدللا تيبلا دتسو ةانطا قا لجراا'نم.ةروغلا وه اذه نآل

 هبلإ رظنلا الإ هيف هيزم ال امف الإو فرطلا هنع وهو مهلك نوضغيو هيلع بصي وأ هبلقي وأ هكسمع نمت هنع هل ىنغال

 ما ا وا لقا تالا نما اهلإ لس امو لقا عب امو هنم لمخ ان فرعل
 نإ هرضي مل حضتنا ولو هيلع بصنا ءىثث هيف 3 نأ هل زرحأ هنإف تيبلا نم هب هلسغي ىذلا هئام عطوم ذفنيو اليلق

 كلذ هيف بصي ءانإو هلسغل عومجلا ءاملا نم هب فرغي ءانإ نيءانإ ذختبو سفنلل بيطأ اذه.نكلو. ىلاعت هللا ءاش

 00 ل نخسلا ريغ ءاملا هلشغيو تملا 0 ن٠ بيرق ريغ ءاملا ءانإ نوكيل هيلع ىناثلا ءانإلا بصي مث ءانإلا

 ةلع هب تناكوأ دراب دلبب ناكو خسو هيلع ناكن إف © ىلاعت هللا ءاش نإ أزجأ هب لسغ ولو نخسلا.ءالاب 0
 | ىح لسغ م نهد نهدلا الإ هرم الام هدسحب قصل ولو ءاقنالا ةباغ هدسح قش نأ نخسلا رب مغ ءاأا غلب ل

 ىحأ دا اا ف ودا قلاو ةكاروح نفاع ىما ىلإ هدب تلا | كسأع ىضفن الو ةرونب لط نإ 0

 نيب 005 ا 0 اا اهم لسغي مث امهادحإ هدب ىلع فلق هلسغ لبق ناتفيظن نيتقر> دعبو ىلإ

 ىتاا ةق ةوخلا ىف نانا الا تن امو رك اذملا ىلع داعالكو ىرخالا فلو ؛تلسغف اهاقلأ كلذ لطف نيك ادم هدخر

 00 نإ 0 0 دا نيب اعد ن1 اننا ىلع رما اع دودي الثل. ةلوتسلا قرخألا دجأو مدن" قع

 لمأت « نخيبلاب لمع د



 - مالو
 ى» ملغ اموأ باتش رم ( ءاج دقهنإف اماعط رفعجلال اولعحا» ملسو هيلع هللا ىلض نأ لوس لاما ىعن ءاج لاق

 امب ةيزعتلاب نادك نعم رفعضأ دهاعتب نأ ةبيصاا دنع تملا لهأ مل بحأو ( قفاخ الاف )6 نايفس كش

 كلذ ناك نإف هنيد ءاضق ند 1 ءادتبالا تملا ىلول بحأو هنزح نم تك هيلسإ هنأ لعفلاو مالكلا ن٠ نط

 نع هيبأ نع دعس نب مهاربإ انربخأ , ناك هجو ىأب هنم مهاضرأو هيلع هب اولاتحمو هوللحم نأ هءامرع لاس كل

 ىتح هنيدب ةقلعم نمؤملا سفن » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىنأ نع هيبأ نع هنظأ ةماس ىنأ نب رع

 بحأو را ليسو هناريجو هب راقأ ق كلذ لعجو هنع ةقذصلا لحمي نأ ءىذإ 2 نإ بحأو (لاق) ( ةنع ىضقي

 3 هب ىصوأ دق لجو زع هللا نإف ريش الو رهنيال نأو هاك هنهدو متللا سأر حسم
 0 - -022 . .٠

 ةزانجال مايقلا باب
 انرتحأ لاق عييزلا انريحأ 0 وسال امل مايقلاو "اهديش نم ةزانجلل م موه الو ( قنات لالا ل 5 عيبرلا انريخأ

 دوعسو 0 ريم 2 عفان نع ذاعم نب لوس ف 0 0 دقاو نع كيعس نب ىحب 0 كلام انريخأ لاق ىعفاشلا

 م زئانجلا ىف موقي ملسو هئاع هللا ..ىلص هللا .لوسر. ناك رز لاك ةنع هلا يدر بلاط نأ نب لع 2 كحل نا

 هللا لوسر ماق لاقو اذهب اهبش وأ دانسإلا اذهب ةمقلع'نب ورمع نب دمحم نع دمحم نب مهاربإ انريخأ « دعب سلج

 ن. ءاش ةعاس ىأ زانجلا ىلع ىلصيو:( قفا علالاه لا رمأوأ 'سلج م م مايقلاب رمأو ٍلسو هلع هللا ىلص

 رِسو هيلع هللا ى م هلا لور دهع ىلع تنقد دقو رابع 5 ال نم ءاش ةعاس ىأ ىف نفدي كلذكو. راهن وأ ل لل

 اماع قناص ال انباحدأ ضع لاقو الل دعب نوماسملا نفذدو اليل قيدصلا ركن وبأ نفدو ركن مف اليل هك

 بان ىلغ اهوعضو ةزان> :لهال .لاق رمت نبا ناب كلذ ىف جتحاو زرت قح ابعولط عم الو سمشلا رارفصا عم

 مَع ىووي ازنهع نئاو (.لاق) « مشل عقترت ىت>اهوعدت نأ امإو نآلا اماع اولصت نإ امإ » حبصلا دعب دحسملا

 اذه عمس رمع نإا نوكي دقو « اهورغالو سمشلا عولط هتالصب ؟ دحأ ىرحتي ال » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ع حيصلا دعب ةالصلا نع ىملا ملسو هلع هللا ىلص ىنلا نع عمسإ لو ةصاخ سو هيلع هللا ىلد ىنلا نم

 ( لاق ) عمس امف الإ ىهنلا رب ملو ةالص لك 0 هلمح اذه ىارف سمشلا برغت ىت> رصعلا ذعيو سمشل تلا علطت

 ةالص هب ىنعي امتإ تاعاس' هذه ىف ةالصلا نع هرم نأ ىلع لد ام ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نع ءاج دقو

 ىلع ةالصلا تناكو ةالد لك ىلع ناك ولو ةالصلا باتك ىف كلذ انتيثأو ءالف تهرك ةالص لك امأف ةلفانلا

 دارأ رمع نا نك نأ زوم دفو حبصلا الو رصعلا تيه ىلع ىلص ام ةالص تفو ىف الإ لح ال هزاع راك

 نورحت اناحصأ نإف اهماع ل دحسملا لهأ نم قرفت الو ةزانحلا عبت ن٠ سلحن ال نأ كلذ

 نولصملا ىنأ, نأ ىلإ اورخأ وأ ساناا ةرثك عم اولص لوقيف نيلصما ةركل ةالصا نم سانا فارصنا زئانحلاب

 ليقع ىلع ىلص هنأ هظفحأ ال دانسإب ةنيدملا ا انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عين رلا انريخأ ى > ذلل

 ةحابتلا هك ) قفاش *لالاف 1 سمشلا تعم هب رظتني مو الملف تنغملا لق هرفصم سمشلاو بلاط فأن

 عاجرتسالاو ربصاا نم لجو زع هللا رمأ ام ىزعي نكل دارفنالا ىلع ةحانأأ هيد نأو ةيرد 15 تكلإ لح

 رثألا نم هيف ىضم ام عم ةنؤملا فلكيو نزحلا ددحم كلذ نإف ءاكب مهل نكي مل نإو ةعاما ىهو متأملا رك

 نكسمأ تام اذإف توملا لبق برحب نوعدي الو اريخ الإ نلعي نأ الو رثأتي نأ الب ءاكبلا ىف صخرأو ( لاق )

 نب كدتع نع كبتع.نب رباج نب هللا دبع نب هللا دبع نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيبراا انربخأ
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 ناك نإو « لاق ام اندنع اذه سيلو ( قفا“ لالا ) طوغتلل هلع سولجلا نع ىهن امنإو هيلع سواجلاب سأب ال

 انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيزلا انربخأ بهذملا ريغل اتلطم هنع ىهن دقو « هنع ىهن دقق بهذا هنع ىبن

 -رهوإأ سل> روبقلا نود ناك انف ةربزع أ ع ةزانح تعش لاق هدح نغ هنأ نع دمحم ن مهاربإ

 | للخأ نأ نم ىلإ بحأ ىداج ىلإ ىضفت مث ىرازإ مث ىعرق مث ىنادر قرحتف ةرمح ىلع ساجأ نأل » لاق م

 لص وأ ىومسد ربغ وهو هيلع ىلص, وأ ىاووسلا نأو دجسم ربقلا لع ىش نأ هرك أو( لاق 6 ملسم ”ىرمأ رق ىلع

 دوبيلا هللا لتاق لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلا. انري>أ « ءاسأ دقو هأزجأ هيلإ ىلص نإو ( لاق ) هيلإ

 0117 هنأأو راثألاو ةنسلا اذه هرك أو (لاق) )» برعلا 0 نانيد قببال د>اسم مهتاسنأ روبق اوذحما ىراصتااو

 دعب ىن أي ن.ه ىلع لالضلاو ةنتفلا كلذ ىف نمؤت ملو ادجسم هربق ذختب ىنعي نيءاسملا نم دحأ مظعي نأ معأ ىلاعت هللاو

 0 هربغو لعرألا 7-5 سيل ألا 0 قولا عر ل نأل ركع هللا و رك طوع الع لعأ آو كك

 . فظنأ ضرألا

 تيملا نفد دنع لوقلا باب

 ]كلا لوضر ةلم ىلعو هللا مسب» هعضي نم لاق ربق ىف تيملا عضو اذإو لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 هب رقسحم ناك نم قرافو هناوذإو هتبارقو هلهأو هدلو نم ءاحشألا لإ ةللشأ مهللا» لوقب نأ بحأو « سو هيلع هللا

 توفعنإو هننذب هتبقاع هتبقاع نإ هب لوزنم ري> تنأو كب لزنو هقضو ربقلا ةماظ ىلإ ةايحلاو رادلا ةعس نم جرخو

 ْ انتعامج عفشو هتئيس نع زواحتو هش ركشا مللا كتمحر ىلإ ربقق وهو هباذع نع ىنَغ تنأ مبللا وفعلا لهأ تناف

 'ةرايزب 0 الو . « هربق ىف حورلاو نامألا هلع لخدأو ربقلا باذع نم هذعأو هربق ىف هل حسفاو هبنذ رفغاو هيف

 | لاق سو هيلع نإ لم هنأ كرشر نأ ىردخلا د ىنأ نع (نء“رلا دبعف أنبا ىنعي) ةعبر نع كلام انربخأ روبقلا

 | تلذو لوملا نمرجه اهدنعلاقيالنكلو ( قف( ةلللاو ) «ارجه اولوقتالو اهوروزف روبقلا ةرايز نع عتيمنو»

 0 ةرك ال امم اذبف ةرخآلا رهأ ركذتو كىلق قريو تدملل رفغتست تررز اذإ امأف ةحابنلاو روبثلاو ليولاب ءاعدلا لثم

 (| ١ انأو نفدلا ىف تابارقلا ىوذ نه نوبراقي اندنع سانلا تأر دقو تئاباا ىلع ةشحولل روبقلا ىف تيبملا بحأ.الو

 ا() ةيرعتلا ف سيلو هللا ءاش نإ أزجأ نفد امفنكو كلذ نكمأ اذإ دلولا ن.ه ةلبقلا ىلإ برقأ دااولا لعجأو كلذ بحأ

 'رفعج نعرمع نب هللا دبعنب مساقلا انريخأ لاق ئعفاشلا انربخأ لاق عييرلا انريخأ هريغ ىلإ ىدعيال لاقي تقؤم ءىث

 ١ الأ ىف نإ »لوقي الئاق اوعمس ةيزعتلا تءاجو ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ىفوت امل لاق هدج نع هدأ نع دمحم نا

 مرح نه باصلا َنإف اوجرأف هايإو اوقتف هللاف تافام لكن م اكردو كلاه لك نم ًافلخو ةبيص» لك نم ءازع

 ىلع محرتيو لوقلا اذه لئاق لوقو نأ بحأف ةفلتخم ةيزعتب نيملاصلا نم موق ىزع دق ( قفاه ةلالاث ) « باوثلا |

 ا| 60و نفدلا دعبو روبقلا قيرطو دجسملاو لزْملا ف تبلا توم نيح نم ة:زعتلاو ( لاق ) هفلخ نمل وعديو تيل

 ظ ' ةيزعف باصنا ند اعزج ىري نأ الإ تملا نفديإ نأ ىلإ ةيزعتلا رخؤت نأ تببحأ ةزانجلا دبش اذإف نسحف ىزع

 ا ا ' 07 ظلاو ءرخ ىذإ الإ (مطاخخ كحأ الو ةباش ةأرما نوكت نأ الإ ةأرملاو زنكلاو .ريغصلا ىزهو هعزج دنع

 لعن نم وهو محرك رك ذوةنس كلذ نإف مهعبشي اماعط هتليلو توع موي ىف تملا لهأل اولمعي نأ هتيارق ىذ وأ تملا |

 )دق هنإف اماعط رفعج لآل اولعجا » ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق رفعج ىعن ءاج امل هنأل اندعبو انلبق ربخ ا لهأ

 هع نإ هللا دبع نع هدأ نع رفع> نع ةنيبع نبا انربخأ لاق ىعئاشلا انربجأ لاق عيرأا انريخأ « مهلغشي رمأ مث ءأج



0 

 اعيمج هيدي تايثح ثالث تسلا ىلع ىّثح ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىبن نا! نأ امهنع هللا ىضر هنأ نع دمع نب رفع نع

 تيملا ناك نإو هتوم نيبتي تح هب ةانالا تبيبحأ لكشأ اذإف 1 ناب اذإ تملا نفد ليجعت و ( قناتتلالاف )

 كلذ غلب نإو هربغت فاح ىتح هب ىناتسي نأ تدبحأ اقوعصم ناك نإو هرفح نم ىلوي ام ردع هانا تيدا اميرغ

 اعزف ناك ول كلذكاو كلذ هيشأ امو نيمويلا دعب قيفي مث هلقع تبهذيق قعصي ةلكرلا نأ ىدل هنآل ةثالث وأ نيموي

 هللا ماش ائإ هب اتولا تاز ىلا ا نزز ى نم ايدرتم ناك وأ كلذ ريغ اعرق وأ عبس 5 وأ برح نم

 لهأ هطبضي مق ثوملا نابتساو ءاجنلا بوم وأن يعاوطلا تاكا اذإو ككل لع تي 9 ضعبا ١ ىلع تيفح نإف ىل اعت

 ناتأرما ناك نإف ءاوأر نم دعب اومدق مث ءاسنلاو لاجرلا نم نيدلاولا اومدقف ىتوما ضعب او.دقي نأ الإ تبل

 فاخم ال نم ال رييغتلا هيلع فا ناك نم مدق ىنوملا ضعب ىلع ريغتلا فيخ اذإو مدقت امهتيأ امهنب عرقأ لجو

 ةثالثلاو نانثالا نفد ةرورضلا ناك [ذاو فل نم ىلع ريغتلا فحب ل اذإ راغصلا ىلع زابكلا مدقيو هيلع ريغتلا

 اكسو الاكتر | لاف كيا هيلي ىذلا نيبو هنيب لعج مث هؤرقأو ىملضفأ ةلبقلا ىلإ مدقو ربق ىف

 تصخر اعإو.لاحرا | عم ةأرملا ان ل ىلإ بحأو هءارو ةأ رمل مث ىص'ا مث ةلبعلا ىل 5 ىذلا لح لل لعج انائنصو

 ىلتقب رمأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ثدحتي الإ رلعاا لهأ نم ادحأ أ «  ةنسلاب ربق ىف نالجرلا نفدي نأ ق
 | 2 -و يااا 00

 ةثالث لو دقو دحاو ريقىف نانثا دحأ

 دلا دعب نوكي أم باب

 رزجن ام ردقب نفد اذإ هربقدنع دعقينأ رمأ هنأ ىغم نم ضعب نع ىنغلبدقو ( ىفا_ةلالاف )لاق عيبرلا انربخأ
 بدأ ام لاق هبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انريخأ هنوعاصي اندنع سانا! رأ لو نسحأ انهو( كاتادول

 امإو : هراوج ىف ند نأ بحأ الق ملاظ امإ نيلجر دحاو وه اع دل بحأ هريغ ىف 3 نفدأ نآل عيعبلاب نفدأ نأ

 «ىحلا ظع رسكك تيا ظع رسك »تلاق اهنأ ةشئاع نع هغل.هنأ كلام انربخأ هماظعف شبني نأ بحأالف حلاص
 نم بارت ربقلا ىف دازب ال نأ بحأو نفدتف داعت نأ تببحأ تيم ماظعتجرخأ نإو منألا ىف ىنعت ( قفا ةلالاف )

 ىلع صخشي نأ بحأ امو ادج عفترا هريغ نم بارت هيف ديز اذإ نأ. هريغ نم تارتةف قوك نأ 0 0

 دحاو عضوم ثتوملا سيلو ء ءالخلاو ةنيز را هنشي كلذ نإف صصخ الاف نال نأ بحأو هوحن وأ اريش ضرألا هجو

 " 8 ج18

 0 مس تعدد ىلص نا كرر نإ : سواط نع ( ى ىوار لأ لاق ) ةصصخم راصنألاو نيرجابملا روبق رأ لو امهنم

 نو راف رآ ملف امفا تاق ص تاما 5 تا دقو ( قفار | ) صصخت وأ روبقلا ىتبت نأ

 نأ هلي اعزإف انما شن را مده ل م مهتثرووأ مهتايح ىف ىنوملا اب م ضرألا ىف روقلا تاك ناك كا

 سانلاب كلذ قضف للا هف نئدب 3 ريعلا عضوم ساناا ىلع نجح د الع همدهق كك كلك الك مده ا

 ىذلا رفح دحأل كلله ريغ ىهو ةربقملا نم عضوم ىف ىنوملل رفحم نم ساناا حاشت نإو ( قنانشثلالاف ) ْ

 ءةلعم هيلع ناك هربق رفح دحأل سلف تملا نفد اذإو مهيب ىلاولا عرقأ أعم اوءاح ناو ءاش ٌثيح قيسسإ 0

 هربق رفحم دحأ لجع نإف لاو تركك اا « بهذ دق كلذ نأ دلبلا كلذ لهأ سس

 ل ع تسوس سس هس تاتي و

 ضانأ تناك اذإو ( لاق ) ربق مقا ق يع هماظع نم عد نإو بارتلا هلع د.عأ هصينألا 8 0

 رق نإَو اهنم هيف ريق ام ذخأ هل ٍسيلو هيف ريق ل ام دخأ هلق اهدنا دارا ْ اهمق ريشا ناب نذاف لجرلا'

 حش نإو هل كلذ تهرك « اراب 1 اهرفح وأ امعرزوأ اهءانب وأ اهنع مليون دارآف هنذإ الب لجرل ضرأ ىف موكا

 لحرل !ادحم ال نأالإ هيلع ءاكتالاو سولحلاو رب مَقلا ءطو هرك أو (لاق ) اواني قح ىنولا كرت رول بحأو هقحب قحأ و

 انءاحصأ ضعب لاقو «ىلاعت هللا ءاش نإ فعسب نأ دقح ا ةهرو ريض عجرم كلذدف ل ناب الإ هتسم ربك ىلإ.لبسلا ْ



 0 كال ىشس] راق رف هاوس ىو ءاشل نإلب م. تعس ىلأ ةزانملا ىو قلص تافلتحم نكو زكانجلا

 | 7 نإ « الاحر اوناك اذإ قحأ قباسلا رئانجلا عضوم ىف اوحاشت نإو « هتزانج ىلع ةالصاا داعأ ءاش نإو

 ' اذكه نهعضوم نأل قبسلا ىلإ كلذ ىف رظدي ملو ةلبقلا ىلي ام ءاسنلاو مامإلا ىلي ام لاجرلا عضو ءاسنو: الاجر
 : . ٍَّ :٠ 5 ١ م ..آ 008

 كحرلا لحرلا ىو عضوو هعضوم نم ىبصلا ليزي نا هيلع ناي مل ىصلا ىلو قبس نإ كسلا ىلا كلذدكو

 ' نيتنثا وأ ةدحاو ربكف ةالصلا ةزانجلا ىلع ىلصءا حّتفا نإف « هريغ عضوم ىلإ هب بهذي وأ ءاش نإ هفلخ

 اب ىوني ةالصلا حتتفا هنأل اهلبق تناك تلا ةزانجلا ىلع ةالصا نم غرفي تح تعضو ىرخأ ةزانجب ىنأ مل

 0 2 نر مرا ةقلخ ندلو ضوتم رغ ةراسلا' ىلع مامإلا ىلص قلو ( لاق ) ةزخؤملا ةزانكلا ءدها ريغ

 ”الوألا ضعي قبس نو.« تأزجأ نوئتضوتم ادعاصف ةئثالث مهبف ناك نإو « اوداعأ نيتضوتم ريغ مهلك" ناك نإو

 ” (لاق) ىلاعت هللا ءاش نإ سأب الف لعف نإو ةناث ةالصلل عضوت ال نأ تيرخأ هاغ ل ءاج من ةزانللا ىلع ةالضلاب

 طقساف اذحاي ىح هنع فقكيا نأ هل ناك ««نفدق نبق ىف ةعقا هل ءىث لجل ”طقضولو

 5 رفدلا باب

 تام نإ كلذكو امهرباق »ىف نفدي نأ تببحأ ةنيدملا وأ ةكع تيم تام نإو ( فا: ةلالاؤ ) لاق عيبرلا انربخأ

 اد نأ لحاف اهيف كلذ رك ذي ل دلس "تناك نإف اهراقم' ىف نقدي نأ -تببجأ ريس هتريقم ىف رك ذ دقادلبب
 0 3 ع 2 1 ماد 00

 ربق ىلع لاس الو طوغتب ال نأ نه هيشأ ةعاما عم هنآو امل' ىعاودلاو راقللا ةمرك راقملا ىف

 ١ ربظي الو هشدن دارأ نإ أ ىلع برق: الو عابسلا هلاتت ال نأ "كلذ تدبحأ اهتإو ارا ىرووو هل

 كلا نوكبو اونك اذإ ربقلا ىف ةثالثااو ناتملا ةلجعلاو .قيضلا نم ةرورضلا عطضوم قف نفد.و حبر هل

 اهريغ ىلإ لبس الو ةرورض تناك نإو لاح ىلع لجرلا عم ةأرملا نفدت نأ بحأ الو مهنسأو مهلضفأ مهنم ةلبقلل

 نعبف تقو الو ربقلا ماكحإ بحأو بارت نه زجاح ربقلا ىف ةأرااو لجرلا نيب لعجب و هفلخ ىهو اممامأ لجرلا ناك

 هسأر لبق نم تيملا لسو « ىلإ بحأ ةقشم الب تيملا نوطبضي نم اوناك نإو ىلإ بحأ ارتو اوناكن إف ربقا لخدي

 رتسو هدحل تملا ىلع ىوسإ تح هفيظن بوث ربق ا رتسإو الس لسب مث ربقلا لجر دنع هريرس سأر عضو. نأ كلذو
 دقع لحو اهشعن نم ابجارخإ ىلو نإو ل>راا“لس, اك ةأرملا لستو لجرلا رتس نم دكوأ اهربق تلخد اذإ ةأرملا

 1 دقو باشا اهمنودو ةرورض عطضوم اذهو اهنالو نوماسملاف نكي ل نإو ءالوو ةبارق وذف مرحم وذ م نك نإو

 نبل وأ رجحم مهسوءر عفرتو ىنميلا ممونج ىلع مهروبق ىف ىنوملا عضوتو ( لاق ) ةايحلا 2 اهنع عطقناو ةتيم تراص

 جورف حم مش ايصن نمللا مدوحل ىلع بص مث ممل 0 هديدش ا ناك نإو 03 اوقلتس ل نك الع نودنساو

 ةراجحم مثدوحل تينب م قش محل قش ةقيقر دلي اوناك نإو ابيلع بارتلا ليهأ مث م2 ىتح ناطلاو نيللا راسكب نيللا

 1 (لاق) مظنت قح اهجورف تعبتت تفقس نإف ابطبضيال نيللا نآل بشخلا وأ ةراجحلاب مهيلع مثدوحل تفقس مث نبل وأ

 | ةلاهإ كلذ دعب بارتلا نول. م 6 بارتلا هلع نوعضي مث رخذالا فقسلا ىلع نوعضي اندنع مهيأرو

 | ىو ىلاعت هللا ءاش نإ أزجأ تملاىروو امنيكو كرتي الو هب لمعينأ بحت ىذلا رثألا هجولا اذه ( قنانخلالا )

 دمحم نب ميهاربإ انربخأ لاق ىعفاشاا انربخأ لاق عيرلا انربخأ تايثح ثالث بارتاا اعم هيدبب ربقلا ريفش ىلع نم



 كح "ا دك

 لهاب عنصي اكهب عنصي نكلو ةنم ائيشالو اذه بحأ تسلو « روفاكلا ىلإ هب نوضفيو قودنصا ىف هنولعجدقو
 لمعااو ىلاعت هللا ةهرت هل ةنارككاو زعو لح هللا ىلإ رئاص هن ف« نئدلاو طونحلاو نفكلاو «لسغب 3 مالسإلا

 ىف اوعئصا : لامف « بشحلا نم قودنصلا هاك ائيش كل دخت ٠ صاقو للا نب دعسل لق هنأ ىنغلو (لاق) حلاصلا

 . بارتلا ىلع اوليهأو نبللا ”ىلع اوبصنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب متعنصام

 تييلا ىلع ةالصلا باب
 نم اذه نأل هيلو رمأب الإ هلع ىلصيال نأ ثببحأ تيملا ىلولا رضح اذإ ىلاعت هللا هنحر ( قفل الاف ١)

 رصح اذإو ,قحأ ىلاولا : مع هل نه ضعبلاق دقو « لعأ ىل | اعن هللاو ىلاولان ٠ اهم اهم ق>ًاىلولا را أ ا رومألا

 خألا مث مألاو باالل خألا مث * دإولا دلوو دلولا مث بألا لبق نءدجلاو بألا .هب م,قحأف ةبارقا لهأ هيلع ةالصأا

 اوحاشتو ةبارقلا ىف ةالولا ىوتسا اذإف ةبصعلل ةيالولا اهنإ هنآل مآلا ليف نك سلول لبق نم ساناا برقأ مث ب الل

 اوب راقت نإف ءىلِإ بحأ مهْمفأو مملضفأ ناكف ةدومحم تسيل هلاح نوكست نأالإ , مهنسأ "لإ .محاف قح ىذ لكو

 ( لاق ) هيلع ةالصلا ىلو همس جرخ مهاف« مهني 4 اوحلطص, ملف كلذ نوكي اماقو اووتسا نإف مهنسآف'

 ل لحر رضح اذإو.« ةزانحلا ىلع كولمملا ةاللصن 1 الو كولمملا ٠ نرحل هلع ةالصلاب قحأ ةالولا نم رخلاو

 ةالصلا: لبقع اذإ ءاستلا نه اهيلع ةالصلاب قحأ ومف ةأرما وأ ام, الحر الغي (©0 ةوسن عم ىلو ريغ وأ |

 نهادحإ نهتمأ نإو « تادرفنم افص تملا ىلع نياص ةالصلا لقعي نكي مل نإف ارح وأ ناك اكولمت غلس ملنإو ٠

 مظعل كلذو دحأ مهمْؤي ال ادارفأ هيَ هللا لوسر ىلع سانلا ىلص دقف . اسأب كلذب رأ ل نهطسو تماق 1

 ةنسو «ةرم دعب ةرم هلع اولصو دحاو هيلع ةالص'ا ىف ةمادإلا ىلوتي ال نأ ىف مهسفانتو لَم هللا لوسر رمأ

 ممملع ىلص ولو مادإب مهياع ىلصي نأ مولا ىلإ هب لومعاا رمألاو ىنوملا ىف هتلر هللا لوسر
 سانلا ةالص تيأر اذكه ةدحاو ةالص تدملا ىلع ةالصلا نوكت نأ بحأو « ىلاعت هللا ءاش نإ مهملع ةالصلا |

 ىلصف ريغتا تملا ىلع فاخي الو هل ىلو ءاج ولو هلع ةالصلا هتتاف نم ةالصل اهنم غارفلا دعب سلجم

 هفلخ نم ريكو أضوتف فرصنا ماءإلا ثدحأ نإو (لاق) ىلاعت هللا ءاش نإ سأب كلذب نوكي ال نأ توجر هدا

 در ريبكتلا ىلع ىنبف هورظتتاف اسرق هتوطو عضوه ىف ناك ولو »2 دحأ م 0 ال ىدارف نكت ن٠ قب ام 1

 5 كلا ضعس لحو قيس ولو (لاق) ار هاط اذ رم ةزانجلا 0 ديالو سأل كلذ نورك نأ

 ٍضعب لاقو هسفنل حتتفي هنكلو ةيناث ربكي نأ مامإلا قوبسملا رظتتني الو 1 ىضقي ىح' تيلاب رطل

 ا الو ةلفان ةالصل رصملا ق محتل 2 ال اذهو ىلصو مه ةزانحلا توفرصملا ىف لحرلا فاخ اذإ 2

 ةرابطب الإ 'ىلصت ال تاولصلاك 0 نأ ةزانحلا ىلع ةالصلا ودعت الو ض:رده ر ع اذهو معز ضير

 "اح رهاط ريغ ءاش نإ اهملع ىلدذ ا وأ ةراهطب قرطلا حيحصلل ردك محا سلو رولا

 . رهاط ريغ ركذي اك « فخم 1و] توفلا
 ا. /

 5 اح "كا رك مارا

 رئانملا عامجا باب
 مامإلا ىلي ام لاجرلا لعج « ىنانخو نايبصو ءاسنو لاجر زئانج تعمتجا ول : ىلاعت هللا همحر ( قنئةلالا)

 ةالو حاشت نإو ةلبقاا ىلي امم مهفلخ ءاسنلا مث مهنولي ىتانخلا مث مهنولي نايبصلا مث مملضفأ مامإلا ىلإ مدقو

 . 4دحصم هتك . ةظفللا هذه ررحتلو «خسنلا ىف اذك العب : هلوق (1) 5



0 
 ؟قالطلا لبق امل لح ناك اك هكسمت و هجرف ىلإ رظنت نأ نايح امهو هنم ةدعلا ىف امل لحفأ :للق « هلسغ ابملع مرحب

 نوكالن اب لاز اذإف حاكتاادقع هل اع ههرح الو اعيش انهد ةدعلا لحم الو (لاق) ةدع ىف هند ىهو:لبق ء ال :لاق

 كريغ اذه : لاق ولق : تق معن :لاق ؟اهنم وه كلذكو :ليق ءاسنلا دعت اك مرحم وهل لحب امف هنم ىرف ةعر هيف العقل

 الو السغ هل رحم الف قالطلل لاوز الب الئاز حاكنلا دقع ارك نأ تنامااذإ فدع الا هاو فدع ال ىو هودعفكس

 |0110 | ةافسل لقت نوكس وأ رد دال لع اما هام نما دحاو لكل لسف ات اثنوكيوأ هلسعامل
 ىأراذإن اك هن أ بعل ما دكلذو هلل ىقتأو معأ هيلع مرحبو هل لح امف وهو ءامسأ ةلسغت نأ راصنألاو نيرجامملا طسو

 00 0 ال16 اظ لح هائلا دقعلا ره هكا هل تلك يذلا دقعلا نال تنام اذإ اهاسغي نأ هل ناك تامااذإ هلسغ نأ ام

 0 لكل لع امف نيجوزلا نه دحاو لكسلف ةدقعلا خسفنت ىتح ل> دقعنا اماف دقعلا لبق امارح ناك جرفلا

 ءىث ةعجرلا اهيلع هل نكي ل تخسفنا اذإ الو هبحاصل سيل ءىث دقعاا ىف امب:ه دحاولل نوكي ال رخ اللام هبحاص نم

 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ « ءاوس تالاحلا هذه ىف امهف هبحاصل لحب ال ءىش تام اذإ الو هبحاصل لحال

 ن..انلبقتسا ول»: تلاقةشئاع نأ رييزلا نب ةوزع نع ىزرهزلا نع ركب ىنأ نب هللا دبع نع دمحم نب ميهاربإ ىنريخأ

 دمحم مأ نع ةرامع نع دمحم نب مههاربإ انربخأ « هؤاسن الإ ٍدسو هرلع هللا ىلد هللا لوسر لسغام انريدتساام انرمأ

 اهمتصوأ ٍلسو هياع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف نأ سيمع تنب ءامسأ اهتدج نع بلاط ىبأ نب رفعج نب دمحم تنب

 . امنع هللا ىضر ”لعو ىه اهتلسغف ”لعو ئه. تتام !ذإ ايلسغت نأ

 زئانطلا ىف لمعلا باب
 اذإو «هكرت متاع عسيال هنفدو هيلع ةالصاو تيما لسغسانلا ىلع قح :لاق ىعناشلا انربخأ لاق عببرلا انربخأ

 مهنه ردتبا اذإو « هوعدي ال نأ قح مهملع دابجلاك وهو « ىلاعت هللا ءاش نإ أزجأ هل ةيافك هيف نم مهنم كلذب ماق

 هنع فلختلا لهأ ىلع كلذب..ةبالولا لهأل لضفلاو .:.مينع ازجأ دابجلا اهب نوكي ىلا ةيحانلا كي ند

 دق درفنملا راملا نأل ؛ بلك هنظأ اهنفد ىتلا ةأرملاب رم نم ةبوقع معأ هللاو اندنع رمع كرت امنإو ( ىقف[نلالاف )

 الو | اما اوك رت ول ةلوهام رخ قيرط ىف ندرتتم ةففر لهأ امأو دف هماقم موقب نم هرتغ.ىلع لكتات تناك

 لك كلذكو « مالسإلا ىف مهجاوح نه مهلع بجم ام مهفافختسال مهبقاعي نأ مامالل ىغبني هنإف هوراوي نأ مهلع

 ( لاق ) كلذ ىف دصقلا زواجت» ريغ ىري امب هيف مهتبوقعو مهنه هذخأ ناطلساا ىلعف هوعيضذ سايبنلا ىلع تجو ام

 توملا تامالع اوري ىتح تام دق هنأ مهملإ ليخيف هيلع ىشغي دق هنأل هلسغ هلهأ لجعي ال نأ تملا تام اذإ بحأو

 اذإف , توملا اب نوفرعي ىلا تاءالعلاو هيدي ادنز جرفنت نأو نابصتنت الو هامدق ىخريست نأ وهو هنف ةفورغل ا

 يللا اتا كا ذإو بناغأا ناك نم بتاع تملا نفاد نافتني "الو" هللإ قا ةيدات هلتجعت ناو ةفذو هلسغ | وادع اهوأر

 ةباصعب دش هيل ءاخريسا فيخ نإو هوف قبطيو ( ىف لال ) ةماس ابأ ضمغأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرزأ

 انلع « رع وأ كمسلا ؛ هدي دكلا نوعشي سانا تبازو رست الو نيلتل اهطسدو هلصافم نيلي نه تءأرو ( لاق )

 ثدحم ناك بيؤذنب ةصيبق نأ باهش نبانع دعس نب مهاربإ انريخألاق ىعفاشاا انريخأ لاق عيبرلا انربخأء ضمغ
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 ةشد نا اوةرعو او>ر امت كلد ند اوعنص ايف هنطب مرت نا نودودي ءماثذ لولسللا نيطلا نه ء ها|و تيما نطب

 ىف (قيئزلا ىنعي) قووازلا اوعضي نأ ساناا ناش ن.هرأ ملو ىلاعت هللا ءاشإ نإ ساب هب نوكيالنأ توجر هوركم فد
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 تسمال ءاقلا هب نوديري مجاعألا هلعفت ءىش كلذو هلصاف» ىلع ( جنسادرملا ىنعي ) كترملا اوعضإ نأ الو هفنأو هنذأ



 ا

 ربقلا ثيملا لاخدإ ىف فالجلا باب

 لق نم اًضرتعم لحد 5 سانلا ضعب لاقو »َ هسا ( لش نم الاس تو ١١ لسو ىلاعت هللا همحر ) ىفا 9 2 االاؤ ١

 سو هاع هللا ىلص ىناا نأ مهارإ نع دامح ىورو ةليقلا انياحصأ نم تاقثلا ىنربخأ ع 1 لا لك لكك 0

 آف تديلا ةلق هننل دحلل ىذلا ناد رادجلاب قصدال تيبلا نم لخادلا نيع لع مسو هءاع هللا ىلص قنا | ربك لأ

 وأ الس لس نأ الإ نكم,الو !ءىش هلع كفمنال راذجلاب ضال دحللاو شرم: لح مكس را

 ةقثلادهأو ةعالا روض>و توما 2 اندنع ةروهذملا رودالا ند م اكس قولا رومأو ؟ةليقلا فاللخ نم لحدي

 امل سانلا ةفرعم مودع كاك أمم تيا نراك تت د 5 ىنئتسإ ىلا ةماعلا رومألا نم وكَو

 نأ كالذ ىقن نو فاتعال ةماعلا نع ةماعلا لقني انرب ظأ نع راصنالاو نورحءاهملاو مسو هلع هلا ىلد هللا لوسرو

 نأ هاربإ نع 52- نع ىور ىح معي م - تملا لحدت 827 انماعب اندلب ريغ نه تا انءاح ص 6 زلط لاسإب تنيملا

 نع هريغو دلاخ نب مم انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انربخأ . اضرتعم لخدأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 'انيَحأ « كلقادعب .سأنااؤ'هسأر لبق نم لس ملسو هياع هللا ىلص تالف نإ ترم كار جيرج نا

 ضعب انريخأو « هسأر ىلقنه سو هلعشا ىلصللا لوسر لس:لاق سابع نانع ةءركعنع ءاطعنب ورمعنع ةقثلا

 هشأر لبق نم لس راسو هي هيلع هللا ىلص هلا لوسرنأ كلذ ىف .منيب فالت>اال رضنلا ناو ةعبرو دانزلاى أ نعانب احصأ

 : مهاربإ رق خطس هنأ ٍلسو هلع هللا ىلص ىنلا نع انغلاب كلذكو ريقلا حطسإو ( ىف: ةلالاؤ ) رمعو ركب وبأو

 هللا ىلص ىنلا نأ هدأ نع دمحم نب رفع- نع دم# نب مهانرب ا: ريخأو « ةطوراا ىصح نم ىص> هياع عضوو هنبا

 الا ضع" لافو ءمطشمارف لع لإ تادال ءاض لال 0125 هع عذوو هنبا مهاربإ ربق ىلع شر مسوهرلع

 اهبلع لعجمو ريش نم و ض را نا صح ا ف حطس» اندنع راضصنألاو نيرجامملا ةربقمو ربقلا ماس

 مساقلا نع ىنغاب دقو « انيلع دحأ اف لقني نأ ىغبني ىتا رودألا نم اذه بسحأ الو نيطت ةرمو ةرم غادطبلا

 تتام اذإ هتأرما لجرلا لسغيو ( لاق ) ةحطسم رمعو ركب ىنأو ملسوهرلع هللا ىلص ىناا ربق تيأر لاق دمحم نا

 ىصوأ : لاق ؛ امهنيب تقرف مل :هل ليقف « املسغيالو اهجوز ةأراالسغت.:-سان' ضع. لاقو: تام اذإ اهجوز ةأرااو

 اهمنأل ىه ةلسغت نأ:تلق اعتإو : لاق ءام,نعَّداىضر ىلع ابلسغينأ'ةمطاف تصوأو :تاقف « ءامسأ هلسغت نأ ركب وبأ

 سانع. نبا الو“ نع هلا ىضازةخلط' نع ويل ولف ركش ىأ نع“ رثألا ةجحلا تناك نإ الق ل 00

 نأ ىرن الأ :.كاق.ىاانتم هل لج ام الإ. هنمااط لحال ةنآ انلعادق نب كنلع ةحللا "تناك ن2 كلذ قا
 تيارا م ىف لسع ا ال ل6 ةلاوذنفلا هل :ليقف ؟اهتلأ حكنيو اهاوس ةوسن عبرأ تتاد اذإ حكني نأهل

 طق ةجوز نكت مل وأ ةجوز تسيل اهنأك تراصو ةايحلا كح تقراف اهنأ اهاوس اعب رأ وأ اهتخأ حكني : كلوق

 اهنع عطقنا ام هنع ةايحلا مح عطقنا دق جوزب سلال 0 اا اذإ وف لق, منا لك

 ؟اعب رأ حكنيف ىفوتت امو ع الو دقت اعنا ىرت الأ سب سيل ببسي اهلس تلعج ةدعلا : انلق ةدعهنم اهلعزأ ر ع

 لك نأو هنود اهماع ىلاعت هللا هلعج ءىث ارمثو رهشأ ةعبرأ دتعت تح اهب لخدي ملوأ اهب لخد مكفالا نوال

 لت : لاف ؟' 5 ةدغ هنم الع تسيلأ اثالث ابقاط ول تيأرأ ءاوس هبححاص نم هلع مرحو هل لحم امف نيجوزلا نم دحاو

 ال : لاق ؟هلسغتأ قالطلا ةدعف ىهو تام مث هنه تناب نإف :ليق «ىلب :لاق؟ ناعل وأ ءالبإب 'تناب ول كلذكف (تللا

 (:تلق ) ةأزماب هل تسيل ( لاق ) ؟دتعت هذهو ةدعلاب وه امإ اهابإ هلسغ نود هايإ اهلسغ نأ تمعز دق ملو ( تلق )

 الف اهبلع مرحام هن» امل لحم ةدعا نأ تءعز ذإ هلسغت : لوقت نأ قتبني ناك ”ثبعلاك ةدعلا كتحح كاش

 اذ نما همر
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 ةزانجلا مامأ ىثملانأىف ةجحلاو ( قفا“_ةلالإو ) رثك أ اهفل ناك اذإ اهرهأ ىف ركفتلا :لاقو ةعباتب ثسيلو ةعوبشم

 هميلعت عم اونوكي ملو مهلعف لعفتو مهب ىدتقت ةءاعا نأ اودع دقو اهداهأ رلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىثم 220 لضفأ

 اعيش اولعف اذإف مهلعفب الإ لضفا عطوم فرعن نك ملو ةزانجلا عابتا ىف لضفلا عطوم نوعدب مهماعن ةماعلا

 جاتحب نأ نم تبثأ مسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىثم نم هيف ةجحلاو هيف لضفلا عضوه كلذ ناك هيلع اوعبانتو

 وأ ةنيدملا تناك اعأإ قيرطلا قياضتل مهشم ىف اوشع ملو ةجحلا هدعب ىدملا ةمثأ عاتجا ىف ناك نإو اهريغ ىلإ اهعم

 الاكو ؟هتاحصأ ل دق .فالخ هنعتا ىضر ىلع نع قرعتا انسلو اهنق قيزظلا قياضت :ندأف دعب ترمع حا ءاضف اهتماَع

 دنع كش الو ةزانجال عباتب سيلف هتجاحل ىثثم اذإف اهعابتال الإ اهمامأ ىثم نم رن ملف ةعوبتم ة زانجلا اذه لئاق

 ةنت ىه اعإ ةزانلا نأل افيعض امالك اذه ىأرف ةعوبتم ةزانإلا لئاق لاق ولو اعم وه ابمامأ ناك نم نأ دحأ

 امنإ لمع ةزانجلل سيل اهب لازي نأ الإ ةلئاز الو ةعبات ىه نوكت الو لاجرلا ابلقنيو اه عسبتي امنإو ًادحأ عبتتال

 اهامحمب مث اهمامأ نوكي امي إ لماحلاو المح ةزانملا ىفام لضفأ : لوقي نأ جتحم ءاش ولو ابعه نملو اهعبت نمل لمعاا

 هلهأ نم جرخ اعإو ابيف ركفلا اهمامأ نم ىبثع نمل ىرمعلو 20 ءاوس فلختالاو مدقتما .ركفلاو ًابهذم ناكحل

 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ اهفلخ وهو ىتثعنأ اذكه ناك اذإ هلع نمؤي الو ةلفغلا نمل هذه نإ اهعبتي

 رانك ماهأ نوشم اوناك رمعو نكابأو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هببأ نع ملاس نع ىرهزلا نع ةنيبع نبا انربخأ

 0 انأو يسوهيلع هللا ىلص ىناا 0 هنأ نع ملاس نع بابش نبا نع جيرج نبا نع هريغو دلاخ نب سم انريخأ

 هريخأهنأ ريدملا نيهللا دبع ع ةعبر نع ردكنملا نب دمحم نع كلام انريخأ ةزانجلا مامأ نوشمي اوناك نامعَو رمعو

 ىلوم ديبع نع رائيد نب ورمع نع ةنيعع نبا انربخأ شحج تنب ننيز مامأ.سانلا مدقي باطخلا نب رهع ىأر هنأ

 اماق ةزانجلا امهم تزاج انف ناثدحتي اسلجف امدقتف ةزانجلا مافأ نايشع ريمع نب دبعو رمع نبا تيأر لاق بئاسلا

 رظنني الو ةزانجلاب تْؤيال نأ لبق سلجفف مدقت, نأ سأبال هنأ ىف انذخأ هريغو رمع نا ثيدحو ( قفاتعلالاف )

 لمح بحأ ( قناه ةلالاو ) هلك كلذ متتسا ول ىلإ بحأو نذإ الب آضيأ فرصنيو سولجلا ىف اهلهأ هل نذأي نأ
 ةنماي مث ةرخؤملا هترساي مث نمتألا هقتاع ىلع ةمدقملا ريرسلا ةرسا. عضي نأ اهلمح هجوو اهلمح نبأ نم ةزانجلا

 ةرم هرسايم ىلع ىنأ مث نريثك ةزانجلا عم سانلا ناكاذإو ةرخؤملا هتنماي مث رسيألا هقتاع ىلع ا ريفا

 ااا لمحت الو ءاوس ةأرملاو لجرلا لمحو نسحف لمح افكو ندومعا| نيب هلم رثك !نوكي نأ هل تبخأ

 ىلعو ريرسلا ىلع ةينامت و ةتس ىلع اهلمح نم نوكي ىتح ادمع لمح نم تبأر دقف ةتبمللا تلقث نإو ةتيملا الو تييلا
 فيخف رذعتت ةجاح ضعب وأ ةلجع عضوم ىف ناك نإو أزجأ هيلع لمح امو لمحلا ىلعو ريرسلا دجوي مل نإ حولا

 عارسإلا ال سانا ىشم ةبجس عرسأ ةزانجلاب ىثمو باقرلاو يدبأألا ىلع لمح هيلع لمحم ام هل أيهم لبق ريغتلا هيلع

 ةزانْلالهأ نم دحألبحأ الو اوردقاماهنولجعيف ابساجبنا وأ اهريغت فاخم نأ الإ ابعبتي نم ةفعض ىلع قشي ىذلا

 : ةزانجلا عبتي نم ىلع ةقشم اذه نإف ربقلا دنع فوقو وأ لسغ نم اهنالاح نم *ىث ىف ءاطبإلا

 )١( لمات خلا اوماع دقو : هلوق مقتسيل « هباحصأو ىأ ء ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىثم : هلوق .

 )١؟( ركفتلا مدع عم اهمامأ ىشعي نم نأ ىرمعلو » ةرابعلا لصأ لعل خاا اهمامأ ن٠ ىشع نمل ىرمعلو : هلوق 0
 .  . 0 5م

 لمأت «خلا ةلفغلا نمل هذه نإ ابعبتي هلهأ نم جرخ امنِإَو اهبف ٠ 'ظ . هححصم هبتك
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 ةنسلا نالوقيال ماسو هيلع هللا ىلص ىناا باخسأ نم نالجر سيق نب كاحضاو سابع نباو (.قئانئلالاث )

 نعدعس نب ثيا نع انباحدأ :ضيعب انربخأ ( قنات الاف ) هللا ءاش نإ ملسو هي هلع ةك] ىلد هللا لوسر ةئسلالإ

 هللا بص ىنلاباحصأو ( قفا: هلال ) باتكلا ةحتافب ةزانجلا ىلع أرقي نأ ةنسلا : لاق ةمامأ ىنأ نع ىرهزلا

 انربخأل اق عيبرلا انربخأ ءىلاعت هللا ءاش نإ ملسو هيلع هتلاىلص هللا لوسر ةنسل الإ قحلاو ةنسلاب نولوقيال ملسو هيلع

 ضاعلا نيإ ومع نب هلادبع نع نادرو و ىسوم نع لاك ع نا وحسإ نع 2 ميهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا

 ايغريغو فتح نيلوسو قيدصلا ركب ىأ نع كلذئانغلن و ةزانخلا لع لوألا ةزيبكتلا انعب نارقلا كا 12

 هللا "لوصول كلذ لوفد دقت هما تلا لع لس نأ سا دلو (قفان لالا ) لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصأ نم

 هللا لوتمزب ةثنم فالح اذهو هللا هيلع ئلصيال : سانا ضعب لاكو « ةملاب هيلع للص ىئاجلا ملسو هيلع هللا ىلص

 أ سالو ( لاق ) هيأرب لاقام الإ ائيش كلذ ىف ىور هماعن امو اهفالخ دحأل لال ىذلا ملسو هلع هللا ىلص

 ها لرش ردم فالخ ل اذهو« ربقلا ىلع ىلصيإال :سانلا ضعب لاقوءهيحتسن لب تملا نئديام دعب ريقلا ىلع ىلصي

 رورعم نب ءاربلا ربقىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص دق اهفالخ اهماع دحأل لخمال ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص

 ىنلا نأ : لبس .نب ةمامأ ىلأ نع ىرهزلا نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاقعيرلا انريخأ « هريغ ربق ىلعو

 رمع نبا ىلصو اهخأ ربق ىلع ةشئاع تلصو ( ىف: ةلالاؤ ) اعبرأ ربكو ةأرما ربق ىلع ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

 سايقلاو رث الل ةريبكست لك ىفةزانجلا ىلعربك اذك هيدي ىلصملا عفريو ( قفا:ةلالاف ) زمع نب مصاع هخأربق ىلع

 انربخأ , ملاق وهو ةالصلا ىف اهرذ در سال فك عفر مسوهيلع هللا ىلخ هللا لوسر نأو ةالصا ىف هل ل

 هنأ رمع نبا نع عفان نع صفح نب رمع نب هللا دبع نع رمع نب دمحم انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا

 ىلعو كلذلثم رييزلانب ةورعو بيسملا نب ديعس نع ىنغاب و ( ىف|*2:لللاث ) ةزانجلا ىلع ربك انك هيدي عفري ناك
 نم عمسإ ةميلست مسيو :لاقو«ىلوألا ةريبكتلا ىف الإ هيدي عفريال:ساناا ضعب لاقو ءاندملب ملعاا لهأ تكردأ كلذ

 ىلصيو (ىفا لال ) ةزانجلا ىلع ةالصلاف مس.ناك هنأ رمعنبا نع عفان نع كلا» انربخأ ءنيتم.لست ءاشنإو هيلي

 هونفد نإو اوداعأ ةراهطريغب اولص نإواوداعأ اناكر وأرذعريغ ن.ءاسولج اولص ولو ةلبق !ىلبقتسمامايقةزانجلا ىلع

 ىلصي و لسغيو جرخم لبقو ةلبقلل هجويف لوو بارتلا هنع طاع نأ ىدنع سأب الف ةلبقلا ريغلوألسغ الو ةالصريغب

 اذإ بحأو (قنان لالا ) ريقلا ىف هيلع ىلصو هجارخإ بحأ مل هيلع لصي ملو لسغ دقو نفد نإف ريغتب ملام هع

 رفغتسيو ملسو هيلع هللا ىلص ىناا ىلع ىلصي مث ريكي مث ىلوألا ةريبكتتلا دعب نآرقلا مآب أرقي نأ ا قع

 كدبع نياو كدبع عبالا» لوقي نأ تحأو تقوم ءىش ءاسدلا ىف سيلو تيل ءاعدلا ضلخم مث تانمْوَلاَف نإ

 هناسحإىف دزئانسحم ناك نإ مهللا هب يلعأ ت -نأو كلوسرو كدبع ادمح نأو.تنأ الإ هلإال نأ ديشن ناك كتمأ نياك

 كترفغع هغابو هنع زواجتف اعيسم ناك نإو نينهآلا نم هثعباو ةمايقلا موي لوه لكو ربق'ا باذع هقو هت>رد عفراو

 هلمع عط امدناو هقضوربق ا ةماظ ىلإ مهريغو لهألاو انن دلا ةعس نم بح ناك ن٠ قراف م للا نينسحملا تاحرد كلوطو

 ل6 ُّسع 010 | ريقف هنإف كتهحر لضفب همحرا مهللا هب فأرأ تنأو كتمحر هل انودرو هل ءاعفش كانئ> دقو

 ع

 ندع اذَحأ عبس | ملواهفلخ ىنملا نم لاخفأ ةزانحلا مامأ 0 لوقي كر انباحصأ نم |:ىس ( قنا تلالاف ( )» هب أذش نع

 م' انك ىح قيوطلا قراضتل سانا مدقااعإ رع نإ جتحاو لضفأ اهفلخ ىلا سانلا ضعب لاقو كلذ ىف فلاخخ

 ةزانجلا ناب جتحاو ءلضفأ هفلخ ىنثملا:لاق هنع هللا ىضر ايلع ناب جتحاو«عضوملا اذه ىف رمع نع انيورام ريغ جت



 هلع هللا ىلص هللا لوسر نع تبث امو هلثم نافع نب ناُمع نع انغلبو انلق انك انلوق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 : لاق رانيد نب ىرهع نع ةنيبع نبا انري>أ لاق ىعئادلا انريذأ لاق عشررلا انريخأ هغلب اذإ ةقالخ دحأل سيلف ملسو

 تام صقوف هريعب نع لجر رخف سو هيلع هللا ىلع ىناا عم انك لوقي سابع نبا تعمس لوقي ريبج نب درعس تعمس
 عداد دازو نايفس لاق « هسأر اورم الو هدوث ىف هونئفث و ردسو ءاع هولسغا » سو هلع هللا نلخ ىتلا لاق

 هسأر اورمحم الو هبجو اورمحو » :لاق هسو هلعشا ىلص ىنلا نأ صانع نبأ نع ريح نب ةعس نع ةرخ تإ نا

 ااتعا ل نإ تا ا نع يل ا نص مال ناو ادعت نرخ «اينلم ةمايقلا مون تعبر هنإق انيط هوت الو

 2000 لعفي امو اهف كك و ةزانحلا ىلع ةالصلا باب

 ىنلا نع تيورو ةنسلا كلتو اعبرأ ريك ةزانجلا ىلع لجرلا ىلص اذإ : ىلاعت هللا هحر ( قفل الاف )
 ملسو هيلع هللا ىلص

 مهب فصق ىلصملا ىلإ مهب جرو هيف تاه ىذلا مويلا ىثاجنلا سانلل ىعن سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةريره ىبأ نع

 تسملا نب دعس نع بابش نبا نع كلاه انريخأ لاق .ىعفاشلا انربحأ لاق عيرلا انريخأ 6

 تضرم 0 نأ هريخأ تفيدح نب ليس نب ةمامأ ابأ نأ باهش نبا نع كلام انربخأ : تانيكش عبرأ ربكو

 2 ,1 0 0 ١

 لوسر لاقف 0 ا رار عب لاو هلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو لاق اهدرع مَسو هيلع هللا ىلص ىتلا ريح

 سوهيلع هللاىلدهللا لوسر اوظقوب نأ اوهركف اليل اهتزانجم جرخف «اهب ىتونذ آفتتا٠ اذإ» لسوهيلع هللا ىلص هللا
 6 6 1 و 2 ها 0 3 ً 0 ا 3 َه
 لوسر اي اولامف «ام قى وذوي كك ما لاقف اهناش نمناك ىذلاب ربحأ مسو هلع هللا ىل هللأ لو ا صا انك

 تاريكت عبر أ و اهرق ىلع سانلاب فد قىح مسو هلع هللا ىلص هللا لوسار ج رخف الل كظقون نأ اتهرك هللا

 هلع هللا ىلص ىناا ىلع ىلص مث « نارقلا ماب ىلوألا ىف أرقي « زئانجلا ىلع اعبرأ ربك لوقت كلذلف ( فإن تلالاف)

 ةزانلا ىلع انيلص انإ ( قفا تلال 1 ةرانخلا ىل اع ةالصلا ىف ارقناالا : سأآلا ضعب لاقو ٠ تسل وعدو ملسو

 اهانعبتا ةنس ٍدَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اندجو اذإف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اهف ةالصلا هس تفك ان

 ةلعااط كناك لها تالا | وعدو نك 1 الوأ نطفي تيبس ! اهنأل متلق ام ىل عر ا أ

 انربخأ « اهيف ةنسااهغلبت مل لجر نوكي نأالإ أر قيال لاق نم ىلع ةجحلا كلذكو ؛ةنسلا تفلاخ دق لوقن نأ الإ ةجح

 ثلا ىلع ربك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هللا دبع نب رباج نع لرةع نب دمحم نب هللا دبع نع دمحم نب معارإإ

 فوع نب هللا دبع نب ةحلط نع هيأ نع دعس نع دمحم نب مهاربإ انريخأ نوألا كلا لعب ناآرقلا ماي أرقو اعب رأ

 انريخأ « قحو ةنس لاقف كلذ نع هتلأس ملس املف باتكسا ةحئافب اهيف أرقف ةزانج ىلع سابع نبا فلخ تيلص لاق

 ةزانللا ىلع باتكلاةحنافب ره<ي سابع نبا. تعم لاق ىربقملا دعس.ىلأ نب دعس نع نالجت نب دمحم نع ةنيبع نبا

 لبس نب ةمامأ وبأ ىنربأ لاق ىرهزلا نع رمع٠ نع نزا٠ نبا فرطم انرب>أ ءةنس اهنأ اوماعتل تلعف اعإ : لاقو

 ةحتافب أرقي مث مامإلا ريكي نأ ةزانجلا ىلع ةالص'ا ىف ةنساا نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىناا باحصأ نم لجر هربخأ هنأ

 تاريبكتا ىف تيما ءاعدلا صاخب و ملسو هيلع هللا ىلص ىننا ىلع ىلصي مث هسفن 95 نيس لل وتلا هرتكما اع تايكذلل

 ىرهفلا دمحم ىنثدح لاق ىرهزلا نع رمعه نع نزام نب فرط. انريخأ ءهسفن ىف ارنس ملسي مث نهنم ءىث ىف أرقبال

 عنصر نوعنصي مهمامإب نودتقيب سانااو ) قفا ١ الاف ١ ةمامأ ىلأ لوق لشم لاق هنأ سيق نب“ كاحضلا نع



 تكلف دحض رأ اف دجو, ملو هدنع هيف ةماشقال لاك نِإَو ( 'ىق[نع كالا )ديالو سأز ىلع ىف اصب الو ةماسملا هق

 هدكلاو 4باذدب نم ليلقلاف ضعب نود ةهدسدح ضعب ىلع ىلصينأ زاح اذإو ؟لشسعااو ةالصااو ةماسقلل امو ؟ هلع ىلصت

 دنلا ىلع ىلصيو »6 ندبلا ماوقو ناسللاو رصنأاو عمسلا مص سأرااو سارلا ىلع ىلصي الو 0 ءاوس م تالذ ق

 : جت لا ليل ةمردغو ني . : ةالض'ا: ىف هريثكا ةمرح كورلا هق نك هل ندلا كلك ةميردو نفسا هس هاش تلا
 ١

 اك ىنوع نيماسملا فوم طالتخا باب

 مجارتلا ىف سيلو

 اك نول رسم مهفو قيرح وأ مده مهءاصأ وأ لاجرلا قرغ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ئلالا )

 ا١ - .سانلا لفس (,لاناو ,[نيكرتشلا نود نيفالا ةاللشلاف .ىرسو مملع ىلص نيماسملا نم لقأ وأ

 نع لس ناك 1 نوت 1 نإو « نيكرسشملا نود نيماسملا ةالصلاب ىونو مهملع ىلص نيك (نوفسلا 9

 مدس مهق كا ةئام ىلع نزوجتل ةنلاب تك مق لمح ةئام ىلع ةالص'ا تزاح نكل ( قنات *لللاف ) ممن 75 دحاو

 نيكرشملا ىلع مرحت ةالصلا نإو « مهملع ةالصلا تمرح دقف فرعي ال كريشم مبطلاخ اترك أ

 نإو ىلحملا كلذ عسوو الصلاب مل 1١ ىو مهطااخ ن نيمأ ىلع 4 دام [نوكك : وأ مهملع ىل اصب اللف 3 كد 5 دنع ون كرف دإو شل لع ةحاو ة أ م

 نيت نأ ىلإ لوقلا اذه ىف جاتحم امو ( ىفانثلالاف )ل اقأ وأ ريك ا اوناك ننال د راكم كالذ ىف ةالصاا عشا

 ” 1ع هل دك اع لككشلا نا زأ ضضتيرامو < نبل هف اطخلا/نإف كرد اخ
 ا

 ةزانملا لمح باب
 مجارتلا ىف سيلو

 نيدومعاا نيب هلهاك ىلع ريرسلا عضي نأ ةزانلا لمحم ىذلل بحتسوو ىلاعت هللا همحر ( قفانلالا

 02 نأ ضر ملف ركنتسم اندنع اذه نيدومعلا نيب لمحت ال : لئاق لاقو عبرألا فاوجلاب لمحمو نيمدقملا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ضعب نع ىور دقو اذه هلعفب لاق نم لوق باع ىتح هماعب نأ هل ىغبتي ناك ام

 نمح راادبع ةزانح ىق صاقو ىلأ نب دعس تناَن لاق هدج نع هيأ نع دعس نب مهاربإ انريخأ كلذ اولعف مهنأ مسو

 فسوب نع جنيرج نبا نع انباحصأ ضعب انربخأو ,هلهاك ىلع ريرسلا اعضاو نيمدقملا نيدومعاا نيب اماق فوع نبا
 ىحم نب قحسإ نع ةقثلا انربخأ « ريرسلا عاق نيب اعاق جيدخ نب عفار ةزانج ىف رمع نبا ىأر هنأ كهام نبا

 هعضو ىتح هقرافي لف « همأ ريرس ىدومت نيب لمحم نافع نب ناّمع تيأآر لاق ةحلط نب ىبيع همع نع ةحلط نبا

 صاقوىأ نب دعس رب رس ىدوم نب لمح هرب ره انأكاز 7 لاق هنأ نع تاث نس أ دبع 0 اني احصأ نضعب ان ريخأ

 قوس اء زيارس ىدوم نيد لمح رد نا تت / 0000 رش نع انباحصأ ضعب انربخأ

 لوسر ناحصأ ءالؤهو هنأربلاق الإ هناعن الر 0 باع ىذلا معزف ( قناتت لالا ا

 .اانرك تلاع كم1 ثلداجألا نكءدع 5 امو « ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا

 تام اذإ مرحملاب لعفي ام باب
 محارتلا ىف !سيلو

 'اهريغ وأ انف مرحأأ ىتاا هبانثاف' نفك ىو ردسو ءاع لسع منح تا آذإ : ىلاعت هللا همر ( قفان لالا )

 ةيحأو رمح و » تطيب سس الو , مرحلا ىحلا د_ةعب 06 لو هيلع دقعب هالاو ةلماتع ال6 صيدق اق سيل

 جتحاو مارحإت بم سبلو مرحما ربغ نفك اك وك تان اذإ : :سانلا صعب لاقو 6 نفدب و هياع قضبو هشأز رمح الو

 تبث دقو «هفلاخ ام هعمس ولو « هللا ءاش. نإ :كشأ اللد ثيدحلا عمسإ مل رمح نب هللا دبع لعلو رمع نب هللا دبع لوقت



500 
 ىرمهو مهبلط ءاجرو ودعلا ةدوع فوخو حارجلا نم نيكرشملا نم فحزلاب لتاق نميف نوكي امل نيماسملا نم ىَعب

 هنكلو دش وهو هيلع اولصو رمع اولسغ نيدسملا ءاسؤر نأ اذه ىلع لدي امت ناكو (لاق ) مهم مهلعأ مثو ميلهأب

 سيل هنأ كلذو ءادبش مملكو مدهلا بحاصو قيرغاو قيرحلاو نوطبملا اولسغو برح ريغ ىف ةداهشاا ىلإ راص اعإ

 برحلا اف عطقني ةد٠ شاع ول ىدنع كلذكو يرملا ىف لتق ن ن. امآف 200 برحلا لهأ ىنعم ءابحألا نه مرعم نميف

 هيلع ىلسو نفكو لسغ باطخلا نب رمت نأ ره نبا نع عقان نع كلا. انربخأ معطي مل نإو نامألا نوكيو

 نمو امبملع لصي ملو السغي ملو ءادهشلاب عنصي ام امهم عنص ةأرماوأ ةكرع٠ ىف ريغص لتق نإو ( ىقفاشلالاف )

 انفلاخو حالسلاب لتق نم لاح هلاحف فت هب نوكي اب كلذ ريغ وأ ةباد ءطو وأ هريغ وأ حالسب كربعملا ىف لتق

 نم لضفأ ورف هل بنذ الو دوش ريغصلا.لاقو ةباحصنا ضعب انلوق لاقو دهشلاك سيل لاقف ساناا ضعب ىصلا ىف

 نب بعك نب نمحرلا دبع نع دعس نب ثيل نع انباحصأ ضعب انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عببرلا انريخأ ريبكلا

 انباحصأ ضعب انربخأ ٠ مهلسغي ملو دحأ ىلتق ىلع لصي مل ٍلسو هع هللا ىلص هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج نع كلام

 ملو دحأ ىلتق ىلع لصي مل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ىرهزلا نع ديز نب ةماسأ نع

 اند ل لع فرشأ ملسو هيلع هللا ىلع ىن ١ نأ ريغصلا ىأ ن نبا نع رمعه هتيثو ىرهزلا نع نايفس انربخأ مهلسخ

 )ب مرم واكو مهنا هدب قدر ءالؤه ىلع تديش » لاقؤ

 دجوي لنمو هيلع ىلصبو لسغي ىذلالوتقملا باب
 م>ارتلا ىف سيلو

 01 لخإ د كر ىةكعاح وأ |درفتم كربعم هلكف نمو : ىلاع هللا ةيهحر ( قنانثلالا )

 هلتق نم ىنعمو نوكرسشملا هلتق نم ىنعم ريغ ءانع» نأل هيلع ىلصو كلذ ىلع ردق نإ لسغ صاصقب لتق وأ مهريغ وأ

 اوبلظينأ مهلعلو اودوغب نأ نءؤي ال نيكريشملا نأل نيكرشلا فحزيف لتق نم ىنعم ريغ « بره مث ادرفنم كرمشم

 انل نوكي اك مهعابتا انل سيل هنأ ىرت الأ نيكرششملا نوهشي الو انه ىغبلا لهأو هتدوع نمؤتو برهف مهنه ادحاو

 رثآب اذه تلق تنك نإ هل ليقف لسغف حالس ريغب رمدملا ريغىف امواظم لتق نه : سان |ضعب لاقو ؟نيكرمثملا عابتا

 لسغو رصملا ىف لتق ديبش رمعف ةداهشلا مسا تدرأ ءالؤه نيب اهيف تقرف ىلا ةلع'ا امث :انلقءرثأ هف ام:لاق « هانلقع

 مدخلا بحاصو نوطبملاو قب رغاو حالس ريغ ردا ف لكلا لع كاتعو 5:2 عقب ةداهشلا | مما دك دقو هيلع ىلصو

 ان. تك زرت دقق تالتعا هب دظ ا نك نإوءمراسقتو مهيلع ىلصا تنأو نحو كلذ نيب قرفن الو هريغو رصلا ىف

 دشأ حالس ريغب لتقلا نآل 00 مومظعأ 0 نأ 0 ءادهشلا دح ىلإ هريص# نأ نه حالس ريغب امواظم رصملا ىف

 نادلولاو ءاسنلاو لاج رلاف اولتقذ ىغلال هأ راغأ اذإ:اضيأ ساناا ضعب لاقو ارجأ مظعأ ناك هنم دشأ ناك اذإو هنم

 لسغي ءالؤه لكو ( قفا“ _ةلالاؤ ) ةداهشلاب قحأو ربطأ نادلولا :لاقف هباححأ ضعب هفلاخو ءنولسغي ال ءادهشلاك

 نبذلامبف سو هلع هللا ىلد هللا لوسر هكرت ن.ه الإ امنه جر ال مدآ ىنب نه ةنس ةالصااو لسغاا نأل هيلع ىلصيو

 ملعي مل وأ صوصالا وأ ىغبلا لهأ هلتق وأ عبس هاكأ نم ( قفا لالا ) ةكرعملا ىف ةصاخ ةعاملا نوكرمشملا مهلتق

 هك نأ نع انغلب وءوضعلا كلذ لسغو هنم د>و ام ىلع ىلص هدس>- ضعب الإ دجوي مل نإف هلع ىلصو لسغ هلتق نم

 انو .سوءر ىلع ىلص ةديبع ابأ نإ : نادعم نب كلاخ نع ديز نب: روث نع انباحصأ ضعبلاقسوءر ىلع ىلص هنأ

 ىذلا ندبلا ىلع ىصي :سانلا صعب لاق ءاهنلع اولحو اهولسغف متاخلاب اه وف رعذ لا ةعئو ىف ةكع ادب ققلأ ارئاط نأ

 , ةحدحدصم ةتكا )»إ لتق نمف يع فرح هلعلو : اغا َّق 0 ل نم اماف : هل ف )0(



 تل او

 توجر رحبلا ىف هوقلأو اولعفي مل نإف هولك أب ناتبحال هحرط ن. ىلإ بحأ ىهو هوراويف هودحم نأ نيماسملا لءلف

 سلتف ادوجوم ناك اذإنفكلا ىف لجرلا فلاخت و تفصوام طونحلاو لسغلاف اهب عنصي ةأرملاو ( لاق ) مبعسإ نأ

 عردلا نود رازإلا لعجم نأ ا بحأو (لاق) اهمابث عيمجم اهردص ىلع بوث دشيو فلتو ممعتو رزؤتو عردلا

 نفكاو لسغلهتسي مل نإو ليتسا نإ هيلع لصتو نتكيو لسخي طقشلاو كلذ هتنبا ىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأل

 نفكلا ىف ىوملا لشم ماعطلا اولك أو اوشاع نيذلا ءادوشلاو (لاق) هنفكت ةفافل ىزاوت تلا ةقرخلاو (لاق) نفدو

 فافخمبنع عزمتوممل ىلاولاو وايل وأ ءاش نإ ايف اولتق ىتلا مهمايثب نونفكي يرعملا ىف اولتق نيذلاو ةالصااو لسغااو

 مموامز » مسو هيلع هلا ىلص ىلا لاق دقف لئاق لاق نإف اهريغ ىف مبنفكو مهمايث عيمج عزت ءاش نإو ءارفو تناك

 ريغ ىف ضعب نفك نإو اقيضم اذهنكي مل باشلا ىف مبضعب نفك ولو بايثلا ريغ ءامدلاو مولكلاف «مهئامدو مهمولكب

 تدب هسأر اهب ىطغ اذإ ناك ةرمنب دحأ ءادبش ضع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نفك دقو ايف لتق ىتلا بايثلا

 نفكو ( قنان هلال ) تايث هيلع تناك دق نأ كشنرال برحلا ق ناك دقو رجش نم ايش هلجر لع لي

 ناوثأ ةثالثك هفف اوحاشت نإف كلذ عنم هثراول الو هئامرغل سبيل هلام ننأر ني نقلا هتنؤمو 5 تنلا

 "ام ررفاك الو طر نكي مل ولو اريصقت الو افرسال فورعملاب ظونحلا نمو القم الو ارسومال اطسو ناك نإ

 . "ىرح نأ توحز كلذ نه

 مجارتلا ىف سلو ديهشلاب لعفيام باب

 اونقدو مهيلع لصي ملو ىلتقلا لسغت مل كرتعملا ىف نيماسملا نوكرسشملا لتق اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف[ نةلالاث )

 سمقلا كاتو نافك ألا هبشن ىتا مهبايث ىف اوءاش نإ مثريغ نفكي اكاوءاش امف مثولهأ مبنفكو مهئامدو م,مولكب

 مهنع عزاتو محريغ نم ىتوملاب عنصي اك اهريغ ىف مونفكو اهوبلس اوءاش نإو اهريغال مئامعلاو ةيدرألاو رزألاو

 حالسلا مهيلع ىلاعت هللا ءاش نإ كشيال ناكدقو ةرمت يف نفك دحأ ءادبش ضعب نأ ىرت الأ اهيف اوتام ىتلا مهمايث

 نفك ادحأ نأ انغلبي لو (لاق) اديل وأ اوشح وأ ءارف الإ اهيف اولتق ىتلا بايثلا ىف نونفكي ساناا ضعب لاقو بايثلاو

 دلك امأف سائلا ةماع سوبل نم هنأل اسأب هب رأ ملة نفك لف هلك ايوث وشكلا نك نإو وشح الو هرقل 1
 هلع لش وج نإ 0 ىعتلا نأب جتحاو نولسغي الو مهيلع ىلصي سانلا ضعب لاقو سانلا سابل نم ملعي سيلف

 ىلصف نيرخ آب ىنؤي مثهناكم ةزمح و نوعفري مث مهيلع ىلصيو مثرشاع ةزمح ىلدقلا نم ةعستب ىف وي ناكو ةالص نوعبس

 مهيلع ىلص دق ناك اذإف اديبش نوعبسو نانثا دحأ ءاديشو ) لاق 0 ةالص نوعبس هيلع ىلص ىتح هناكم ةزن>و مهيلع

 ىلع ىلص هنأ ىلع اهرثك أ ىلع هلعجتف نامت وأ تاواص عبس نم رثك أ نوكتال ةالصلاف ىعشلا لوق ىف ةرسثع ةرمثع

 مهو نحنف ة نكت ناغلش ىع ناك لإو ؟ةزاط نردش تءاح نأ نم تاولص عسنا هذبف ةالص ةزمح ىلعو ةالص نينثا

 ؟ نوثالثو عب رأ تءاج نبأ نف ةريبكت نوثالثو تس تاولص عسن تناك اذإ ىهف عب رأ زئانجلا ىلع ريبكتلا نأ معز'
 دقق نانيع اهلك ثيداحألا هذهب ضزاع. نأ هل ىغبذي ناك دقو هسفن ىلع ىحتسي نأ ثيدحلا اذه ىور نمل ىغذيف

 نولسغي لئاق لاق ولو مواكب مهولمز لاقو مهيلع لص مل ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ِنأِب ةرتاوتم هوجو نم تءاج

 لسع كزرت لغلو. ( لاق.) ضعي تدحاو ثيدللا لمعي تكرت هل لاقي نأ الإ هيلع ةجحلا تتناكام بلع لس الو

 سو هيلع هللا ىلص ثلا نع هنف ءاج امل مواكب زعو لج هللا اوقلي نأ ةدارإ نيكرسثملا ةعامج هلتق نم ىلع ةالصلاو

 ند ىلع فيفختاا عم مه ةالصلا نع مل زعو لح هللا هما ركب اونغتساو مداا نول نوللاو كسملا حير ملكلا حيد نأ



0 
 دال نه أر نإ ىلإ بحأو (لاق ) ربقلا ىلإ رانب عبتي الو ةريغتم ت تاكل نإ اغار ئواولل

 ها سعب سانلا ىل وأو (ل اق ( هلسع ىلع نيمأ الإ تيما لسغب ل نأ نا 2 بحأو و_لسملا نم 25 ام أ قيمح مسملا

 زحع نإف تنلا نع هرصب كلا ىلع بصي ىذلا ضغب نأ بحأو سَ الف هريغ كلذ ىلو نإو هيلع ةالصلاب مثال وأ

 ةبوطرا!نم هيلع ام بهذي ىتح بوث ىف ففج تبملا لسغ نه غرف اذإ مث ( كاق ) هريغ هلع هناعأ دحاو هلسغ نع

 ثيداحأ تءاح دقو ؛ معأ هللاو ىدنع بجاولاب سيلو لستءي نأ تلا لشع نإ حو (لاقؤ هن افك أ ىف جردأ مث

 ةلفديو هزئانح عمتك نين رشلا نم هتارق اذ مسملا ليف نك ًاياالو ) ك اتوماوسجنت ال ( ام لكعلا كرت ىف

 ىزعي نألش ًايبالو تلاط بأ لسبب هنع هلل ىصر ايلع رمأ سو هيلع هللا ىلد ىناا نأ كلذو هيلع ىضال نككلَو

 ارفاك هوبأ تام اذإ : عبرا لاق تام اذإ ملسملا

 تملا نفكمي مك ىف باب

 هللا ىبص ىنلا نأ انغلب كلذكو ضيب باوثأ ةثالث ىف تنملا نفكيو ىلاعت هللا همحر ىعئاشلا لاق لاق عيبرلا انربخأ
 هلع هللا ىلصهللا لوسر نأ ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع كلام انريخأ ممعيالو صمقي نأ ب>أ الو ن د هلع ع

 هأزجأ تيملا هف نفك امو ( قفا: هلال ) ةمامع الو صيق ايف سيل ةيلوحس ضي باوثأ ةثالث ىف نفك مسو

 نأ ىلع ©20كلذ لدف ةدحاو ةرمنب ىلتقلا ضعب 1 موي نفك ملسو هيلع هللا ىلص ىناا نآل اذه انلق اعإو هللا ءاش نإ

 هللا ءاش نإ سأب الف ممع وأ صقق نإف ( لاق ) ةروعلا ىراو ام *ىزحم هنأ ىلعو هنع رصقن نأ ىغبذي ال هيف سيل

 قح دوعلاب ترجأ باوثأ ةثالث ىف تملا نفك اذإو ( لاق ) افرس نوكيف باوثأ ةسمخ تيملاب زواج نأ بحأ الو

 رذ مث ةعس' ىف هيلي ىذلا هيلع طسب مث طونحلا نم ءىش هيلع رذيو املوأ اهعسوأو اهنسحأ طس». مث رمجلا اهب قبعي

 كل تفدو اك طنحو ايلقتسم هيلع تملا عضو مث طونح نوه ءىث هيلع رذ مث هيلي ىذلا هيلع طس مث طونح نم هيلع

 ىلع ىرخألا هتفدص هيلع ىنثو مث نميألا هقش ىلع هيلي ىذلا بوثلا ةفنص هيلع ىنني مث كل هتفصو اك نطقللا هلع عضوو

 مث بوثلا ةعس ردقب الوأ تينث ىتا بوثلا ةفنص اه.زاوت ىتح (ناسليطلا ىنعي) جاسلاب ناسنإلا لمتشي اك رسإألا هقش

 مث امهبطغي ام ةيلجر دنع نم رثك 1 ©20هسأر دنع .بالا نم لضف كريو ( لاق) كلذك ةثالعا باوثألاب عنصي

 اهلك ةدَيع تلح دحالا ىف عضو اذإف « بايثلا تدقع لحنت نأىثخ نإف نيلجرلاوسأرلا دنع نم بايثلا لضف فطعي

 تايثاو تايثا نود ةماعلا تلعج مع نإو هقوف بايثلاو بايثلا نود صيمقلا لعح صيق ىف نفك نإو ( لاق)

 هب ىطغ رصقو قاض نإو ًازجأ دحاو بوث الإ نكي مل نإو ( لاق ) ىلاعت هللا ءاش نإ قيض كلذ ىف سيلو اهقوف

 0 للا ل ىلا اسما لب دسأ موي لف كاكاو "ىذا .قيلجرلا ىلع .مضوو: ةدزعلاو "تارا
 هب عنص رحبلا ىف ةئيفس ىف تيم تام نإو ( لاق ) ةروعلا هب تطغ ةروعلاو سأرلا نع قاض نإف ( قفا لالا )

 لك اسال رجبلا هذني نأ ىلإ هالمحيل لبن امهوطب ربو نيحول نيب مواعجم نأ تببحأ.الإو هنفد ىلع اوردق نإف اذكه
 مددسسلا

 )١( الم هف لعلو لصألا ىفاذك خلا ىغشي ال هذ نسل نأ ىلع : هلوق ٠ ررجاق خساناا ن .

 ةححصم 217 ل ) خلا دنع نم اذكو » نع فرح هلعاو لصألا ىف اذك « دنع نم رثك أ 5 هلوق (؟) ,



 كد

 كلام ىنأ نب ةبلعت نع انغلب كلذكو ٠ تقؤم ءىش هيف. سيل زيزهاا/دبع نب رمع لاقق ةزم تملا لسع ىف
 ريش 50 انريخأ صيق ىف لسغيو ىنوملا ري رس ىلع عضوي نأ تملا لسع نه سحأ ىذلاو ( قفا ةلالا !١

 هتروع ىلع تيقلأ صيق ىف لسغي مل نإف ( لاق ) صيت ىف لسغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع دمحم نبا
 ىذلا عضو اذإ ءاملا لجر بصي مث هيلع نيعيو هلسغ ىلي نم الإ هاربال اتيب لخديو بوش رتسيو اه-راوت ةفيطل ةقرخ

 اهم ىلي ىتا لخدي مث هدي فظن, مث ىحلا ىجنتسي اك اهمقني ةتلفسب *ىدتبي مث اهدشيف ةفيطل ةقرخ هدب ىلع هلسغ ىلي
 اهيلع ءاملا بص مث هدب ىلع اهدشف ةيفقن ئرخأ ةقرخ دخأو هتلفس اهب ىلي ىتلا ةقرخلا لدبأ دحاو هلسغي ناك نإف هلفس

 ءىش هبرخنمىف هعباصأ فارطأ لخديو ءاملاب هنانسأ ىلع اهرميف هافرغفي الو هيتفش نيب هيف ىف ايلخدأ مث تملا ىلعو

 نأ سآب الف ادبلم ناك نإف ردسلاب هتنلو هسأر لسغي مث ةالصلل هءوضو هئضوي مث كلانه ن ناك نإ ائيش قنيف ءام نم

 هكرعو ميلا همدق لش نأ لإ هسأر نودام نعألا هقش لاسعي مت ةركش قتلي الو ةحرفم طم نا حرس

 لك رخآلا ىلإ هيقش دحأ ىلع هبلقيو كلذ لثم هب عنصفف رسبألا هقش ىلإ لوحتي مث هنطب لسغب اك هربظ لسغي ىتح

 دق حارقلا ءاملا هيلع رمي مث اسمح وأ اثالث كلذ هب عنصي مث ردسلاو ءاملاب هيلع كزاالإ عضوم هنم قبب ال ىتح ةلسغ

 *ىثل ىخأ نوكيل هيلع بصي ءاملاو ايفر احسم اهف هنطب: حسو هيقني ىتح هلسغ لك ىف كلذكو روفاكلا هبق قلأ

 لوألا لسغي سانلا ضعب لاقو ( قفا هللا ) لجرلالسغ نم تفصو امب هش ةأرملا لسغو ( لاق ) هنم جرح نإ

 ىنأ نب بونأ نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ « ءاملا ىف روفاكلا معز فرعي الو حارق ءامب

 هتنبا تيفوت نيح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع لخد : تلاق ةيراصنألا ةيطع مأ نع نيريس نب دمحم نع ةميمت

 نم ائيش وأ اروفاك ةرخآلا ىف نلع-او ردسو ءاع كلذ نكيأر نإ كلذ نم رثكر [ فا اسم را اهنلسعا » لاقف

 ابفلخ تبقلأ مث نورق ثالث اهنرقو اهتيصان هلك اهسأر رعش اورفض ةأرما تناك نإو ( قفا لالا ) «روفاك

 لاق ولو راثآلا هذه ىف عبتن امنِإو اهيدث نيب نه اهرعش لدسي لاقف سانا ضعب انيلع اذه ركنأو ( قفاتغلالاف )

 تنب ةصفح نع ناسح وب ماشه نع انباحصأ نم ةقثلا ان ريحأ « انيلع ركملا اذهل ومك الإ ناك ام د1 ط

 اهنرقو اهتيصان رسوما صا هللا لوسر تنب رفش انرفض تلاق اهنع هللا ىضر ةيراضنألا ةظع عا 2 0

 هج تنفكو .تلقع نم. ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ر ,هأب رمأنو ( قفا لالا ) !مفلخ اهانيقلأف نورق ثالث

 انفلاخو (لاق) عض ضوملا اذه ريغ ىف ةقلاحم مث تقوي ءىش تبملا لسغ ىف سيل هلوق كلام ىلع باع ىذلا جتحم اهتيدحمو

 ففخأ وهف قيفرلا حيرستلا امأف هرعش فتني نأ هحمرست نه هركي اعإو هتيحلالو تملا سأر حرسي ال لاقف كلذ ىف

 خسونم تيملا ر دافظأ تحب ام للم نيل دوعب هرافظأ نيبام عسبتيو ( لاق) هل ةيشع و فيظنت وهو ردسلاب لسغلا نم

 عباتيو ناشالا لسع نت 1 خسو مهنم دحأب ناك نإف نوقلع ىبنااو ( لاق ) هخامسو هنذأ رهاظ ىفو

 مهنمو رفظ هل زج الو رعش توملا دعب قلحم نأ ىرأ ال لاق نم انباحصأ نمو ( قفا لالا ) خسولا قنيل هكلد

 امبيف عضو نإو ( لاق ) هتيخلو هسأر ىف طونحلاو هدجاسم ىلع روفاكلا عضو تيملا طنح اذإو اسأي كلذدن را

 هيرخنم ىلع عضوي مث فسركلا ىلع روفاكلاو طونحلا عضويو ( لاق ) هللا ءاش نإ سأب الف اروفاك هدسج رئاس ىفو

 دع ىلإ نأ هتم.وأ هنما ندا ناك نإف ( لاق ) اهيلع عضو ةذفان حا رجل ناك نانو هرب دو هين د

 توت نم ىأ نإ اعيش كشك هاري. اف ريكا مرلنم نع دش نا العاا نم ةلعل اعيش المح اذإ كيرحتلا

 هلسغ نه غرفي ىتح عطقنيالريخبت تيا هيف يذلا تيبلا يف نوكي نأ بحبو ( لاق ) قيفص دبلف فخ نإف قيفص
 -م:م) ١(
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 "لمن اك باتكلا لأ نم رفاكلا ثري مسملا نكسلو مؤاسن لحب سيلو مهيلع ناك هنكح رثكا أ نأل«ناثوألا لهأ

 ازمتحاو الوق لاق نإو ةجح ذاعم سيلو لمح امن اريثك لمتحم ثيدحلاو هل كلذ نيل :لاق « مهنام ةأرملا خاكن هل

 ةنساا لبحم دق . معن : لاق ؟ديز نب ةماسأ هيوربو اذه لب ذاعمو كل لوقتف (( تلق ) ثيدحلا ورب ل هنأل ثيدحلا

 عطقف ( قفا لالا ) ؟دترملا ىف اذه لقت مل فذ هل تاقف ( قف[: لالا .) ةبحصلا ليلق اهفرعيو ةبحصلا مدقتملا
 همزلأ ةدحاوب الإ هلامو نْمْؤملا مد مرح ىلاعتو كزابت هللا نأب ( تلق ) ؟ائيف دترملالام نوكي تلق ملو لاقو.: مالكلا

 نيكرشملا نم غلابلا مد هب حابب ىذلا ناكف ةد. ىلإ نمأتسي وأ ةيزجلا ىدؤي نأب الإ هلامو رفاكسلا مد حابأو اهايإ

 حيأ نم ىنعم ىف راص مالسإلا نم دترملا ج رخ اماف لاملا نم مظعأ وه ىذلا اعبت لاملا ناكو هلام هب حابب ىذلا وه

 مالسإلا ةدقع هنع لحنت نأ نوكي الو ةمد نم حبأ ىذلاب حاسو همدل اعبت هلام ناكو هريغب ال رفكلاب همد

 ىف هتقرفو ءىش ىف مهنيب تعمج دقف برحلا راد لهأب هتهش تنك نإف:لاقف ( قفا: لال ) هلام عنعو همد حابف

 هلتقتو تومي نأ لبق ىبرحلا لام منغ دقو تتار كوع ىد هلام متغت ال تنأ : لاق ؟كاذ امو ( تلق ) رخآ

 ةوعد ريغب هيلع ريغأف ةوعدلا هتغاب نم امأف : نكح برحلا راد لهأ ىف يلا : هل تلقف ( ىنانتلالاف )

 قح ائيش هلام نم متغَأ الو هوعدأ تح هيلع ريغأ الف ةوعدلا هغلت ل نمامأو . هلتقأ مل نإو هلام دخآ

 لتق عنتما اذإف « ىعدبىتح هلام ماغي مل ىعدب نأ دترملا ىف لوقلا ناك اماف هلامو همد لحبف عنتميف هوعدأ '

 < هلاك منغو

 دي رانطا تانك ريح

 تيملا لسغ ىف ءاجام باب

 هنود *ىزحمال ىهتني دح تيملا لسغل سيل :سنأ نب كلام لاق لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ناملس نب عسبرلا انربخأ

 هللا هلو كر نأ ةبطع مأ نع نيريس نب دم نع قاتخملا بويأ نع كلا. انربخأو قنبف لسغي نكلو زواحب الو

 نلعاو ردسو ءاع كلذ نايأر نإ كلذ نم ريك أ وأ اسمح وأ اثالث اهنلسغا )هتنب لسغ ىف نئللاق سو هيلع هللا 1

 الإ ناحبس : لاقو كلام ىلع لوقلا اذه سانلا "ضعب تاعو (قناةلالاف ) « روفاك نه ائيش وأ ارردك ةرخالا ىف

 كلام ىأرف نيريس نباو مهاربإ نع ثيداحأ ركذ مث؟ةريشك هف ثيداحألاو تملا لسغ ةنيدملا لهأ فرعي مل تع

 انالف نالف :لسغ لاقف ؛هب لسغي امو لسغلا ددع ىف دحاو ريغ لاجر نع تءاج مهتياور نأل تبملا ءاقثإ ىلع اهيناعم

 ردق ىلعو تيملا هب لسغي امث مرض 1١ ردق ىلع كلذ ملعأ هللاو انيأرو مث اكو دك نالف لسع لاتو:اذك و اذك

 «قنيفلسغي دالمحم الوق كلام لاقف.,ءاع رذعتيو نيلساغلا نك امو تالاحلا فالتخاو كلذ ىف ىنوملا فالتخال هئاقنإ

 ءامب تيملا قنأ اذإو « ءاقنإلا ىلإ عجري هلك كلذو المجم لسغا ىورو ًاثالثو نيتنثاو ةرم ءوضولا ىور كلذكو

 نكلو( قفا ةلا]( ) هلسغ ةفص هيف ىور دقو ىحلاف مبعملوقنو لزتن اك هلسغنم كلذ هأزجأ دع ءام وأ حارق

 اثالث هقني مل نإو اثالث اهئلسغا : ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق امل ثالث نع رصقي ال دع ءامب اثالث لسغي نأ ىلإ بحأ

 امنإ مسو هيلعهللا ىلص ىننا لوق نأ ىرن الو هأزجأ ثالث نم لقأ ىف اوقنأ نإوءاهوقني تح نوديزي, اناق ؟اسمح وأ
 رفعج ىلأ نع جيرج نبا نع انباحصأ ضعب انربخأ تقوي ملو اسمح وأ اثالث ارتو لاق ذإ ءافنإلا ىنعم ىلع وه
 *ىزجم :لاق ءاطع نع ةقثلا انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عييرلا انريخأ ءاثالث لسغ ملسو هيلع هلأ 0 هللا كرش نأ



 ل

 هب ىضمدقكسحلا نأل هايإهيطعأال(لاق) هابإهطعأف هنرعبهلام لجؤملا هنيدوهدالوأ تابمأو هورب دق :هلت لف هنيعب كلا..هنّأل

 هدرفهدر قا ناك نإوهلك هضهأف هاضءأق حلا ناكنإف ادحاو كح تنكحف (تاق) معنلاقهنب | تيطعأءىضمو (تلق)

 نيع درأ : لاق هدالوأ تابمأو هيربدمو هنيعب لجؤملا هنيد هيلإ ددراف هل ( تلق ) هنيعب هتدجو ام درأ (لاق) هلك

 انريخأهل تلقف ( قفا لارا ) ؟ ةنسلا نيأف لاق نأ ىلع داز اف ؟ اباوج اذه ىرتفأهل ( تلق) هثراو ديف تدجوام

 ملسو هيلع هللا ىلع لوسر نأ ديز نب ةماسأ نع ناْمع نب وره نع نيسح نب ىلع نع بابش نبا, نع كلام

 نع نامع نب ور< نع نيسحنب ىلعزع ىرهرلانع نايفس انربخأ ( ىف لالا ) « رفكلا مسملا ثري ال » لاق

 رفاك لب لاق ؛ اماسم وأ ارفاك نوكي نأ دترملا ودعبفأ ( تلق ) هلثم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ديز نب ةءاسأ

 هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع انيور دق انإف لاق رفاكلا ثرب ال سملا نأ ةنسلا كل نيبت انأ ( تلق ) هلتقأ كلذبو

 نم ىلع نع ىور اما نأ نؤمعزت كربغو كعمسأ انأ تلقف ( لاق) نيماسملا نم هتثروو هلتق ادترم ثرو هنأ هنع ىلاعت

 نظ كلذو لالدتسالاب أطخ انلق امتإو ةقث هاور دقف ( لاق ) ثيدحلا ىف هنوورب ال ظافحلا نأو أطخ دترملا هثبروت

 مر هنآ نع دم نب رفعج نع ةمث وهو ىنقثاا ىور :هل تلقف ( لاق )

 لثي كيلع انجدتحا ول تيأرفأ طلغ هنأ ىلع لدي اذبف ظافحلا ارباج رك ذي مف تلقف دهاشلا عم نيميلاب ىضق لسو

 هلع للص ىلا نأ ا رع قناع هنا اع

 نيح تنأ فصنت مل ك اك ( تلق ) فصنتال ًاذإف لاق كشوأ هريغ عنص ناو ©010ةدث ىنقثلاو نظ اذه انلقف كتج>

 تححتحا مش طلغ اذه :تلكو هلامث روت هيف سي هنعىللاعت هللا ىكر ىلع نع تدل اذهاوور ظافخلا نأ ىنتريخأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تبث ام نأ معا لهأو تنأو نحن هيلإ بهذنام لصاف تلق اتباث ناك ول لاقف هب

 هللا ىلع ىنلا لوق ىلدتحم دق : لوقأ ىنكلو لجأ لاق ؛ ةجح هيف نكي ل اورثك ولو هفالخ هريغ نع تبثو
 7 6 ١ 3 . 0 00 هيو 4 05 1 1 ٠

 لاق ؟ ثيدحلا ىف ةلالدب اذه توتا هل تلقف ( قفا «لالان طق ملسي : ىذلا « رفاكلا م ثري االازز سو هيلع

 لوقنف ثيدحلا اذه دخبو هءاع هللا ىلد ىتنلا نع ىلع ىوربأ تلقف هب معا هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع نكاح

 نع هاور هتماعام ( لاق ) ؟ تلق ام ىلع هجويف هانعم فرع دقو الإ ماسو هياع هللا ىلص ىنلا نع هاور ائيش عدي ال

 ىرتفأ : هل تلقف ( ىقفا*ةلالاؤ ) معن : لاق ؟ هعمس نوكيال نأ هيف نكمفأ ( تلق) ملسو هيلع هللا ىلذ ىنلا

 ىنلانع ري كتدحو دقو :تلقف هنع ىلاعت هللاىضر ىلعن ع اذه لدم ىف نك هش ال : لاق ؟ ةحح اذهىف كل

 هفالخب ىضقف قادص ريغ ىلع تحكن تناكو اهاسن قادص لثم, قشاو تنب عورب ىف ىضق هنأ سو هيلع هللا ىلص

 هللا ىبص ىزلإ عم هل هو ّق الو دخل ةحح ال < تلقف سابع ناو تراث 0 ديزو ر#«© نبا ىلع لوق لثم لاو هتعمسس دقو

 نأ اوماع ميعأل سابع نباو 0 نياو ديز اذه لاق اعإ نك 0 دع لئاق كلل لاق نإف : هل تلقو لاو هلع

 ةضي رف دعب حاكناا ةدقع نأ لقعم ظفحف حاكنلا ةدقع دعب امل ضرف عود, جوز نأ مع دق ملسو هياع هللا ىلص ىناا

 . ةياوربهولاق نونوكيف هوورب مل ءالؤهو. لقعم ثيدحىف سيل ٠ لاق :لوخدلا دعب تناك دق ةضيرفلا نأ ءالؤهدعو

 ؟ اذكه كارلا ف لع نع تيور ام نوكي ال مل تلقف ( ىف * لالا ) ةياور هيف اوعدي ىتح ىأرلاب اندنع اولاق امبإو

 مهصعب لوقو« مثربغو ىلع نب دمحو بيسملا ناو ةيواعمو رفاكلا نم ملسملا ترو لمح نس داعم ذل تلقو (لاقز

 نم ملعلا لهأ نم لبج نب ذاعمف :لئاق كل لاق نإ تيأرفأ « انؤاسن مهل لحم الو مجؤاسنانل لحم امك انوثرب الووهشرن

 نك )ع ردا سلبا تار ال 1( مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثردح لمتح دقو م سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ

 يم ا + هلماتو« لالا ف اذك» هريغ عند نإو: هلو )1(



 ش 0
 هبن ةنسو هللا بتاتك كارم الق هب دْخَؤَي نأ اهالوأو اهم>وأ كاش ةعب رأ كدنع معلا لوصأ مثدنع لوعلا اذه

 || ىلاعتو كرابت هللا لاق هل تاق تفصو ٠١ ىتدجوأف ( لاق ) اضقانت» الوق اذه ىف تاقو لوقعملاو سايمتا تفلا> دقق

 ىآ نم ذام عم « دلو امل نكي ل نإ امثرب وهو كرتام فصن الق كح هلو دلو هل سل كله ٌؤرما نإ »

 ا” لاق ؟ءاحأ اوباكلاذإ نوكلع قوملا ناك ام ثيزاوملا ءاحألا كلم اعإ لجو رع هللا نأ ىرتالأ ثيراوملا

 / هارت برخلا لهأل ةحلسع قحلي انروغت ضعبب دترملا تيأرفأ ( تلق ) معن :لاق ؟ىنوملا فالخ ءايحألاو ( تاق )

 اسايق مأ هتاق ريخ؟ ىحوهو قوما هج هيلع تنكح فيكف هتايح فرد#ال العم وأ اهريم وأ الاتعي اعاف نوكف

 دوقفملا ةأرما ىف نافع نب نائعو باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ كح نأ تبع فيكو ( تلق ) اريخ هتلق ام ( لاق )

 بلغألا ناك نإو ىوملا كح نه ءىشب هيلع يع نأ زوجم هللا ناحبس تلقف هلام ىف كح ملو دتعت مث نينس عبرأ صبرت

 . *"ىش لك ىف ىوملا كح راهن نم ةعاس ىف هيلع تنأ نيكو نيعي الإ هللع عب الو تنم انيع نكي دق ةنأل تيمدنأ

 ' امسربم هذخأب هلتقت الف هذخأت دقو ( تلق ) هتلتقق هتذخأ ول ىنارت الأ لاقف ( لاق ) اضقانتم الوق هيف تلق مث كيأرب

 أ/ ١ بجوي كلذ ناك أ هتلتق هتذخأ اذإ تنك ول تيأأرأ هل تلقو ( لاق ) معن لاق هبيتتستف قيفي ىتح هلتقت الف سرخأ وأ

 (لاق) ؟سرخلاب هلاح ريغتلبقو هذخأت ام دعب بوتي نأب هلتقت الو هذخأت دقو هلتفتلو هذخأت ل تنأو ىتوملا مكح هيلع

 ٠ نإف ؟ربخ ريغب ايحن تيم لاقي نأ زوجيفأ هل تلقف ( لاق ) تيم كح هكحف برحلا رادب قحلو دترا.اذإ لوقأ ىلإف

 ظ ( تلق ) مهل كلذ امو ( لاق ) مارحلاو لالحلا ىف اوملكت. نأ لهجلا لهأل ناك مث هلثم كريغل زاج كل اذه زاج
 ١) نولوقنالو لوقعم وأس اق وأ رثأ وأ هيلع عمج رمأ وأ ةنس وأ باتكن  اولوقي نأ معا لهأ ىلع نأل (لاق)؟ ملو
 | ( تلق ) فلاخ نأ سايقلا ىف زوج الو رثأ وأ عامجإ وأ ةنس وأ باتك كلذ نيب قرفي نأ الإ هريغ سانلا فرعي امب

 تيأرأ( تلق)؛ سايقلاتفلاخ نيأف ( لاق ) لوقعملاو سايقلاو.باتكلا فالح تلق دفق ( تلق ) معن :لاق ؟ةنس اذه

 ٠ اذإ كنأل ءاج اذإ محلا درت ال كنأو ىنوملا مح هيلع يح نأ برحلا رادب قحلو دترا اذإ كيلع نأ تمعز نيح

 7 م2 تنك نم كنم ٍبلط مث ابئات ءاج ىت> نينس رسثع هلام ىف هيلع م مل هتكرتف ةنس تءاج نإ كمزل هب تنكح

1 
 قحأ وهو كلذ مهيطعأ الو: لاق ؟نينس رشع دعب اذه انيطعت نأ كمزل دق لاقو هيلإ كلذ رست نأ ىنوملا يح هلام ىف

 4 ع 1 ع . : : ١

 | هانتيطعأ دقف هتومب الإ كمزلب مل ناك نإو هانيطعت نأ الإ كل لحب الف كمزل اذه ناك نإ اولاق نإف هل ( تلق ) هلا

 ا

ْ 

 7 مع هباع تمكح اذإ كنأ تمعز ذإ تيأرأ هل تلقو ( ىفا: لاف ) هنم انتيطعأ ام انل الو كل لحم ال لاح ىف

 ( تلق ) ديدحتلا اذهب لوقأ ام ( لاق )ءاج اذإ درب هياع افوقوم وأ دري ال اذفان نوكي نأ هيف يحل ودع لهف فولا

 )قرف امإ: لاق؟ زوجبأ ربخ ريغب لوقتو لوقعملاو سايقاا فالخ ناك اذإ تلقف ءال (لاق) ؟هعبتنف مزلي ربي هنيب قرفتفأ

 ' نيد هيلع ناك اذإ كلوق اضيأ تيأر وأ ( تاق ) ال :لاق ؟اباود مهنم هلعف نمت كلذ تيأرفأ (تلق) ربخ ريغب ؟باحصأ

 هيريدمو هدالوأ تاهمأ تقتعأو رانيد فلأ ةئام وهو هنيد نيدلا بحاص تيضقف برحلا رادب قحلف ةنس نيثالث ىلإ

 | السم ءاج مث هنيدي رخآلاو هبيصن امهدحأ فلتأف .رانيد فلأ امهنم دحاو. لك باصأق هبنبا نيب. هثاريم تمسقو

 اذه كل لوقي ىنيد بحاص اذهو مهمابعأب ىربدمو ىدالوأ تابمأ ءالؤهو اذه وهف ىلام ىلع ددرا : لاقف هدغوأهموي

 ٠) ىضم دق: هل لوقأ ( لاق ) ىلام كاان حالا ىداص دداوإ اع 1 ١ ىا ىلام ىانيا نادهو ..اخأ ل دن. ىف هلام

 ( لاق ) يلام نود هينيطعت ملو كل لاقف هل تلقف هفلتي ل ىدلا كنبا دي ىف ىذلا لاملا كيطعأ ىنأ ريغ درب الو ؟حلا
2-3 



2-000 
 ةبانحهتدر ىف ىنح نإو ) قفا 0 الاه 0 6 هلام نم قبام ناك ةتدز ىلع لتق 35 تام نإو هلام نم فقوام هنلإ

 نإو ( لاق ) همد نم حابب نأ ىلوأ همد نود اش حابم همد نآل رده ةيانجلاف هدلع ىنج نإو هلام نم ذخأ شرأ امل

 قا هقنع عم نطو قيقر وهف تاماانإل هل نوي دبل لتس تر هعقر نم ادحأ هتدر ىف قتعأ

 كلذكاو قتعاا ىف تفصو ام وهف هلام نم ءىشإ هتدروف رقأ نإو ( لاق) قتع وَتعلا دعب لغام هلو رحو ءف انئات عجر نإو

 قرفااام: لئاق لاق نإف ( قنانتلالا ) ةطوبقم الإ روح ال 0 ةيملا زوحم الف بهو نإو ١ لاق ) قدصت ول

 قرفلا؟ ؟؛ةيالولا ن رح اذإ كلذ همزلي الو هتقدص لطنتق قدصت :و هقتع لطسف قتعب د عب هلام ىف هدع ر روححملا نيبو هنيب

 « ملا ومأ مملإ اوعفداف ادشر ميم ماسلا 1 نإف حاكناا ا وعلب اذإ قح ىماتنلا اولتاو)» لوعي ىلاعتو كرات هللا نأ امهندب

 رهأ ال نأ ىلع ةلالد كلذ ىف تناكف دشر مم: سنؤيو اوغلبي ىتح مهلا ودأ مهنع سحم نأ لجو زع هللا ءاضق ناكف

 لطبف مهشياعم حلصي الو مهمزلب ال امف اهفالتإ ىلع اوطلسإ ملو مهتايح ىف مهحالصل هللا ةرب ةسوبح اهنآو محل

 0 ناك نإو هل 5 الو هلام رظن دترألا لاك سحب مو ةقدص و قتع مهمزلب ال هنأل هحولا اذه ىف اوفلتأ اه

 نإ هيف عنص ام هيلع انزجأف مهلاومأ نيكرمشملا ىلع ىلن ال انأل : هلام ىف هرمأ زاخل هي رش ىلع كرس نأ وك نكد

 ليق نإف ء ائيف هلام نم انيديأ ىف ام عجرب نأ لبق هتومب انل ناك لتقي وأ تومب ىح ا مالسإلا ىلإ عجر

 ىلعهلام لب :ليق؟ هلاح ىلع هلام سيلوأ

 دئارملا قب فالظا

 نمل تلقف لتقت لو تسبح مالسإلا نع ةأرأا تدترا اذإ ساناا ضعب لاق ىلاغت هللا هر ( قنات لالات (

 هتحان:لهأ خرم لع لهأ - نسحأ نم ناكو سابع نبا نع اريخ لب لاق ؟ ساق مأ هتلق ًاريخأ : لوقلا اذه لوقب

 ضعن ثدخ دقه .تلقو ( قفا: لازاو ) رثك أب هلطبأ نم مهنمو ءاطخ اذه لاق ىذلا تلق هف الوق

 لهأ دنع افيعُض ناك ذإ هب جتحم نأ انل ناك ا مالسإلا نع نددترا ةوسن لتق هنأ قيدصلا 5 ىبأ نع ييثدحم

 لتق نع ملسو هيلع هللا لظتا لرطر ىهن لاق هركذاف ( تلق ) ةنسلا ىلع اسايق هلوقأ ىنإف ( لاق ) ثيدحلاب معلا

 ةمرح نمل تاث ىناللا ءاسنلا ناك برحلا راد ىف:نلتقي ال ءاسناا- ناك اذإف.برحلا راد لهأ نم نادلولاو ءاسنلا

 (لاق)؟ مالسإلا راد ىف جملا برحلا راد كح هبشي وأ هل تلقف ( ( ىنانتةلالا: ) ن :ناتقي ال نأ ىلوأ مالسالا

 0 ءالاؤه نم لتقأ رجالا بها رلاو ىلافلا ل 3 ءارأ : ل: نيأو (لاق) هني فارقت تنال تلق؟هنيب قرفلا اهو

 تنثدق ءالؤهو كلو ( 6 1 معن - لاق ؟ هلتمن اريجأ دترا وأ تبهربق كر كرا نإف ) 1 د م لاق؟ برحلا راد َّق

 ( تلق ) هليطعت ىل سيل ىلا ءالؤد لتق نأآل ( لاق ( ؟ مثءامد نهم ال يف ناك دا مالسالا ةمرح مل

 لجرلاو ةأرملا نيب دحنأ دلجلاو م>رلاو عطقلاو لتقا تيأرأ ؛ةأرملا نع هطقسنأ دحلا يح هب تمكحل اه تاجا

 راد نم ةأرما تيأرأ هل تلقو ( ىف( ل/][ك ) ةدرلا ىفدحلاب ابلتقت + فيككف (تلق) ال: لاق؟ اقرف هيف نيءاسملا نم

 زا>ف يكف :هلتاقذ لاقءال :لاق؟مالسإلا رادىف ةدترملاب اذه عنصتق (تلق) من لاق اهقرتستو اهميسنو الاع هاكر
 3 7 م كح | َ 3 أ 1

 لتقف مالسإلا نعللجرلا دترا اذإو ساناا ضعب لاقو ( قفا: لا)او ) نيججولا ىف ههبشي الام ءىتلاب سزقت نأ كل

 2-2 00 رادد قحل وأ هتدر ىلع تام وأ انقَتِعأَو لخأ ىلإ هيلع نيد. لك اننصقو نيتلانلا نما ةثرو ناي ةتايعا انش فردا

 هتثرو نم دحأ ىدن ىف ائيش هلام نم دحت : نأ الإ ائيش يلا نم درت مل مالسإلا ىل ١ عدح نإَف هيردمو هدالوأ تابمأ
 6 ع 508

 ع

 لاق نم يلعأل تلقق ( قناخم *”لالاؤ سس راس مسلك م كفلتا] ندو هلام هنأل هيلع نودريف /



0 0 
 6 0 1 58 7 00 ْ ل

 ةالعلانع ىرتا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف هريغ نيماسملا ةالصو مبنع ىبن ذإ !سوهيلع هللا بصهللا لوس رةالص

 كرت نإف لئاق لاق نإف مهثيراوم نع الو اهنع ٍمسضو هيلع هللا ىلص هلوسرو لجو زع هللا هني ملو هل هللا ىبنب مهيلع

 مالسلا هلع كرت نميف لاقبف ماكحألا نم هاوس امف هيلع لخدي كلذف ةصاخ دسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لعج مبلتق

 ا الص هللا لوس ر) ةضاخ لعح ارمأ نأ ىلع ةلالد ىأت ناب الإ دحأل اذه سنلو"ةصاخ .هلأاذه لاعتت' ةلتق وأ ضلت

 ريم ةلالد هيلع تناك وأ صاخ هنأ وه نيبام الإ هلثم ىف هب ءادتقالا سانلا ىلع ماع عنص ام الإو سو هيلع

 هوعنع ملو ادحأ مهنم اولتقي لف مبضعب نوفرعي مهو ئدحلا ةمثأ نابعو رمعو ركب ابأ اورشاع دقو ( قفا علال )

 الإ هلع راشأ نإف تنم تام اذإ ناملا نب ةفيذحم رمي رم ناكو مالسإلا نورهظي اوناك ذإ رهاظلا ىف مالسإلا 2

 'سوالجلا نأ هدع ةالعلا نع رع سل 0 اهاسم هيلع ةالصلا نم عنع ملو قفانه هنأ ىلع لدتساو سل+ سلجا

 ارهظي مث ةنارصناا ىلإ لجراا دتري دقو هاوس مّيلع ىلدي نم مهل ناك اذإ قفانملا ريغ ىف هل حابم هيلع ةالصلا نع
 ( كاتكلا ناشع الو ىراصتلا ةعءاجم ريغب هدنع كلذ هل زو دق هنآل هلع انته نوكب نأ هيف نكم. دقو اهنم ةبوتلا

 وهو الإ هلوق ريغب هتبوت ىلع ةلالد دجأال لئاق لوقي نآب نكي ءىت ةبوتلا ربظأ اذإ هرهظيال نيد ىلإ هتدر ىف سيلف

 4 لئاق لاق نإف ةدراا ىلع المتشم نوكي نأ هتدر ربظي نأ لبق هيف نكعيو هرهظي نيد لكو ةينارصنلا ىف لخدي

 لمع اذإ هب لمعأو هناإ هبسنأو ًارهاظ هلاق اذإ ناميإلاب لوق'ا لبقأف باغام "لو هللاو ربظام تفاك ان اذه فلكأ

 هلل لعن 1و هند ارضرو كل قرف نألا ةدحم الإ هنس قرفي نأ زوحب الو فلتحال ءاوش دحأ لك كو اذيف

 الإ دحأ ىلع كح نأ دحأل سيل نأ ىلع لدت هلوسرو هللا ماكحأو هنيب قرف سو هلع هللا ىلص هلوسرل الو كح

 هقف ىفتشا ىذلا لحرلا ىفو نيققانلا نم انفصو م. ةدحلاف هلع تش ةنيب هب تماقام وأ هب رقأام رهاظلاو رهاظب

 «؟هبلق نع تفشك البف» مسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقو كرشلا ىلعهدد . عطق دقو يسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر دادقملا

 ءأرأ الف ةرجو هنأك رمحأ هبتءاج نإ 2نينعالتملا ىف سو هراع هللا ىلض ىخأ لوق ىفو هرهاظ الإ كل نكي مل هنأ ىف

 هللا لوسر لاقف هوركملا تعنلا ىلع هبتءاجف « قدص دق الإ هارأ الف ادعج جعيدأ هب تءاج نإو اهيلع 0 5

 انومصتم متإورش انأ امبإ» لسو هيلعشا ىلدهتالوسر لوقىفو «هللا مكحام الول نييلهرهأ نإ»مسو هيلع هللا ىلص

 حأ ٌقح نم ءىش هل تيضق نع هنم عمسأام وح ىلع هل ىئضقأو ضعب نم هتحح نحلأ نر نأ ضع لعلف ل

 هيلع نا ىلص هللا لوسر نأ ةذي ةلالد اذه لك ىفف ( قفا ةلالاف ) « زانلا نم ةعطق هل عطقأ اعإ قاف لحام الد

 5 رع هللا الإ رئارسلا معي الو رهاظلا ىلع الإ اوضقي ال نأ ىلوأ هدعب ماكحلاف زهاظلاب الإ ضقي مل اذإ مسو

 لججرلا دترا اذإو ( قناتتلالا ) ) لعأ ىلاعت هللاو هل كلذ ناك مل نظلاب 0 ساناا ىلع مزح نونظلاو

 0 رك كر تك تلا انام ها[ ءاش هلو اهريغ وأ ثرحلا رادب قحلو برهف مالسالا نع ةأرملا

 نهتدع ىف نهوابئات ءاج نإو هلام نم نريلع قفنأو نددتعي نأ هءاسن ىضاقلا رمأ هللعو هل نوتدو نوضرأو ةيشام

 ' ةاذالوألا تابمأ فتوو ناش نم نحكنيو هنم نخسفنا دقف نهتدع ىفمت ىتح اشات تامل نإو حاكتلا ىلع وهف

 نإف مهموجن ذحؤت اا هوبتاكم ناكو نقتع لتق وأ تام نإف هلام نم نبيلع قفنيو هكلم ىف نبف ابئات ءاج

 هلام ىف هز مهنم ناك نه وأ مسبح هلاد ىف ديزأ مسيح ناك نإف هقيقر نه قب نميف رظنو اققر اوم+ر اوزجع

 ًاصقان مهنم هسبح ناك نم عاب مهضعب سبح وأ هلام نه صقني مسبح ناك نإو ةعيضل ةيافك وأ ةعانصب وأ جار

 ابئات عج نإف هيلع نيد ند لدام هنغ ىضقيو هنيد ىذتقيو هققرو هرودو هضرأو ةتيشام ىف عنصي اذكهو هلال



 ظ
 6 ؟هؤب دك

 همد تحج ككل 3 16 أ هل وق وع هو ودع الف «ناعإ دعب م م ةيلع هللا لص ىنلا لوق مث نيكرشملا ءامددب هللا

 ربع وأ ناك ةرطفلا ىلع ادولومو جحر رك ىلإ رفكلا ةلك نم همد بجوأ اع لتقف ناصحالا دعب انزلا هيحوبي 5

 نعاىؤور ةنآل اندنع هب نيدعما كف اذهو عنتدأ هنع ةلعنلا لكس اذإ هنع تاث ردك ةفد بحول اعإ 0 وأ دولوم

 ردب نب ةنيبعو ةحيلط لتق رمعو نيدترملا لتق ركب وبأو مالسإلا نع عجر ادترم لتق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ىناا نع ءاح "0س هحوال ن ,دللا نيلوقلا نيده ن 7 دحاوب اسيل 0 ناذدللا نالوملاو ) قنات الاف ) امهربغو

 نود نئارسلا لغ باوثلاهللا لوتو لعف'او لوقااننم زهاظلا ىلع جملا دابعلا فلك اعإو امهريغ حسو هيلع هللا ىلص

 كنإ ملعي هللاو هللا لوسرل كنإ دبشن اولاق نوقفانملا كءاج اذإ » ملسو هيلعهللا ىلص هدنل لجو زع هللا لاق دقو هقلَخ ٠

 (لاق)« مه. ولق ىلع عبطف» هلوقىلإ «هللا لبسنعاودصف ةنجمهناعأ اوذحما نوب ذاكلنيقفانملا نإ دهشب هللاو هلوسرل

 عوجرلا اورهظأ مثاورفك مث اونمآهلا لوقو نيصاخمي مهام«ن وب ذاكل نيقفانا نإ دهشب هللاو »لجو زعهللالوقفلاق دقو

 فلخلا نهاوربظأ اب نقحف( مممالسإدعب اورفكو رفكلا ةلك اولاق دقلو اولاقام هللاب نوفلحم وهمسا كرابت هللا لاق هنع

 نامعإلا رابظإ نأ ىلع لدي «ةن> مهئاعأ اوذخما» هؤانث لج هللا لوقو ( لاق ) اوربظأ امب مءاهد رفكلا ةلك اولاقام

 نع بابش نبا نع دعس نب ثيللا نع ناسح نب ىحم انربخأ ( قفا غلالاف ) رئارسلا ىلو هللاو لتقلا نم ةنج

 تقل نإ: تبأزأ : هللا لوسراي لاق, هنأ هريخلأ هنأ دادقملا نع راخلا نب ىدع نب هللا دبع نع ىلا كك 0

 هللا لوسرابجهلتقأفأ هللا تملسأ 'لاقف ةرجشب ىمذال مث اهعطقف تنس ىديءىدحإ برضف ىلئاقف راقكشلا 00

 اهعطقنأ دعب كلذ لاق ىدي ىدحإ عطق هنإ هللا لوسراي تلق «هلتقتال» ءاسو هلعدتلا ىلص هللا لوسر لاق؛املاق نأ دعب

 لاق ىتلا هتلك لوقي نألبق هتلزمع تنأو هلتقت نأ لبق كتلزرع هنإف هتلتق نإف هلتقتال ) مسوهيلع هللا ىلصدللا لوسرلاقف

 هتلزغع كنإو هلتقت نأ لبق كتلزنع هنإف هتلتق نإف ىلاعت هللا ءاش نإ »ءاسو هياع هللا ىلص ىنلا لوق ىنعم عييرلا لاق »

 «لاق ىذلا لوقي نأ لبق مدلا حابمتنك هتلزرمب هتلتقنإ تنأو مدلا مارح كتلزيم هنأ ىنعي» لاق ىقلا هتك لوع نأ لع

 هنوررظي 0 الو ةيس وح الو ةينارصن الو ةيدوه ريغ لإ اوعحر دقو مثءامد نقح 30 اهنمو «ءناعإ دعب نفك ند

 اوحك انف نيماسملا ماكحأ ىلع رهاظلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مر قأف رفكلا اورسأو مالسإلا اورهظأ اعلا
-_ 

 ناعالا نع عجر الو ( قفاح لالا ) نيماسملا دجاسم ىف | را مرنم برحلا دبش ن نمل ميسأو مث موثراؤو نيماسلا

 مثرارسأ نع لجو ز :ع هللا ريخخأ ل ائاق لاق نإف هناعإ دعب ردك نع لجو زع هللا رح نع ازرفك نينآلو دع ادبأ

 رغب رقأ ند مهنمو ةداهشلا دعب رقأ ند مهنمو ناعإلا دعب انكلا هيلع دهش نم م مرنم نويسدآلا هماعب مل هلعلو

 نوقفانملا لوقي ذإو ) لح و زع لاقق ن ,هاظ لوقب مهمع ل لحو زع هللا ريخأو ةداب ا دعب رنكك ند يكد ةداهش

 رقأ وأ د وأ هلوق ىلع تدثو لاقام لاق اذإ مرلكف « ارورغ الإ هلوسرو هللا اندعوام ضرم مهولق ىف نيذلاو

 تامورنم دحأ ىلع لصت الو لاق لجو زع هللا 'نإف لئاق لاق نإف لتقي, لف مالسإلا رابظإب كرتو ©00مالسإلا رظأو'
 ع - ( ١ ع ١ 3 _ ع

 ىلع ىلصيال نأوجرن انأل هاوس نيدلسملا ةالص ةفلا ماسوهيلع هللا ىلصَّلا لوسر ةالد نإف «نوقساف»هلوق ىلإ«ادبأ.

 لج لاقو « اريصن مهل دحن نلو رانلا ند كش كردلا ىف نيقفانملا نإ» هللا ىضق دقو ه+حرو هيلع هللا ىلصالإ د

 نيب قرفلا ىلع لدام:لئاق لاق نإف « محل هللا رفغي نلف ةرم نيعبس ممل رفغتست نإ مهل رفعتسلا ال وأمل رفغتسا » هوان

 , ةكيحس هك ليا نال ك1 ت50 خسانلا نم ةدئاز واولا لعل ءكرتو: هلوق (1)



 هه ه4 م

 اوعتتم مل وأ ممراد ىف نودترلا عنتما ةيرذ نيدترهلل ىسي الو 16 كلر 5 ا الرمل نماانك اه ءاوسو

 نيدلا ىف مالسإلا - ةيرذلل تتبث دق مالسإلا ةمرح نأل مالسإلا رادب اوهاقأ وأ برا رادب ةدرلا ىف اوقحل وأ

 لتق الإو مسأ نإف مالسإلاب رمأ ثنحلا مهنم غلب نمو مهيلع و نوثراوو ماب ليدبت ىف مهل ٍبذاالو ةيرحلاو

 محلل انلقو مهبسن ل دبع لهأ نم اودلو مهل ىرارذ اندنعو رافكلا راد ىلإ اوبره وأ اوعنتماف نودهاعملا دتزا ولو

 0 دترلا نم دلو نمو برخ متنأف مالسإلا دالب نم اوجرخاف مكيلإ انذبن الإو دبعلا مكلف متتش نإ كلذ اوغلت اذإ

 ةدرلا ىلع تام نإف اخ ناكام ءىش هلام نم ذخّو الو نوبسيال مهءابآ نأل بس مل ةد 1 ىف 0 ناملسملا و

 ار[ انمأ  ىتتسا ةأرما وأ مالتسإلا نع لجر دنرا اذإومدل هلاق مالسإلا ىلإ عجر نإو.اعيف هلام: انلعج :لتقتفأ

 نع كلام ان ر>أ ءددملا نم ةدم باتتسي نأ ربا لمتح دقو لتق الإو بات نإف هناكم باتتسي هنأ هيف ربخلا رهاظف

 قومى أ لبق نم لحر ناطذلا نبرم ىلع مدق لاق هنأ هببأ نع ىراقلا دبع نمل نب لهم يربب نم ىلا كع

 اق لاق همواسإ ذح رفك لجر معن لاقف ؟ربخ ةبرغم نم مكيف ناك له لاق مث هريحاف شانلا نع هلأسف ىرعشألا

 بوتي هلعل هومتتتتساو افيغرمود لك هومتمعطأو اثالث هومتسح البف» :رمع لاف« هقنع انب رضف هانب رق :لاق ؟هب ملعف

 نأ امهدحأ نالوق اثالث هسحىفو ( قفا: هلال )« ىنغلب ذإ ضرأ ملو رمآ مو و رضحأ مل ىفإ مهلا هللا زم عجاربو

 أمسو هلع هللا ىلص ىنلا نع تبث لاقي
 ىضق نم ضعب لجأ هؤانثلج هللا نإ لئاق لاق نإف عبتت ةتقؤم ةانأب هيف سو هيلع هللا ىلص ىتلا ركاب اما وخلا ند

 هنيد لددوهناعإ دعب رفك دق اذهو. ناميإ دعب رفك « ثالثب مدلا لحم لاق هن

 قح نم هب اوهوقي نأ ةعألا ىلع بحي انا فلاخم هاصع نمي هللا ةمقن لوزت نإف مايأ ةثالث هراد ىف عتمتي نأ هباذعب

 لبقو ©0هاصعو هب رفك نمل هلابمإ نم ىلاعتو كرابت هللا ىضقام هيلع لد لبق؛ كلذ ىلع لدام لئاق لاق نإف هللا

 ىزخأ وه ىذلا ةرخآلا باذع ىلإ مهضعب هلابمإو لجعم باذعب ميضعب هذخأ نمو ثرصقو تلاط اددم هانلسأ

 هقوقح نم بجو اهف هقلخ نم دحأل اذه لعجب ملو باسملا عيرس وهو هكحل بقعمال دارأام ىلع هءاضق ىضمأف

 نأ امإو بوت مث هتبوت نم سيؤي هنأل شاعام عمطلا هنم عطقنيال امإ اهلبق هنثبك ثالث دعب بوتيل اثا الث هب ىناتملاف

 اعرأ نم هب ىأت ال لاق نمو ملعأ ىلاعت هللاو حصي لوف اذهوب سلك ىف نودع كلذ نم ع عطق, همارغإ نوكي

 0ع لعجم مل نأك اتباث ناك نإو د ل ل سيل اثالث هومتس> ول رمت نع ىور ىذلا ثيدحلا نأ

 رهأ هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نأب جتحا هب لاق نمو اثالث سحم هنأ ىناثلا لوقلاو ائيش ثالث لبق هلقق

 000 رخآ عضوم ىف ىعفاشاا لاق عييرلا لاق هيلع 0 ةانألا ضعب مامإلا هب ىنأتف دحلا بحب دق هتأو هب

 ائاق مهنم لاقف دتر ١, ىف انباحصأ فلتخا ( قناتثلالاو ) لتق مل نإف لصف مق هل لاقيف ةالص تقو لك زو

 ةرطفلا' ىلع 00 و 7 ىلإ دترا مث ةرطف'ا ىلع دلو نم

 00 ا نإف انشا رتب قرد وأ ةنارصتا وأ ةيدو ما ىلإ هتدر تناكفا دهرا: «اًمهبآف اهيلع. دلؤن. ل: لسأ حمو

 لو كتف اههيشأ' امو ةقدنزلا ثم هربظبال نيد ىلإ ةهتدر تناك نإو لتق بتد جل نإو هنم

 هنم لبق ب ا الار انا بيعتو مل نهو ةرطفلا ىلع دلو نم ءاوس مهضعب لاقو هتبوت ىلإ

 حابأام دترملا مد هب تحبأ ىذلا نآل :هل لبق؟ هترتخا مل لئاق لاق نإف لو ,ةأ ادهو ( فان هلال ) لتق بتي مل نإو

 اهعضوم ريغ ىف ىبف لك ىلعوءهانينأ وأ هانبتتسا«هلعلو طوقنم ريغ لصألا ىف رع د51 ءالسأا لقد هلوق )١(

 . ةححصم هك - ناجتو



 ل ؟نأ/ 2

 1 تلكاو كاع افطر 2 هرخشلا ناك 1١ ملعأ ىلاعت هللاو اندنع راحسلا لتقل نأ را ءأو ا[ شامت

 نإو اندنع اهعإب امل نآل'"ابتعابف' رحسلا ام ةفرعلا نوكست نأ هبشيف املتقب رهات/1و ةيراخلا ةشئاع عيب امأو ةصفح

 ءاش نإ ابلتقل مامإلا 'ىلإ اهتعفدوأ تت ل نإ اهلتت تكرتاام 'ءارثت ردا نأ ةشئاع دنع تركأ واو اهرحست مل

 0 قناذ ةلالاف ) معأ ىلاعت هللاو اندثع ىناعملا هذه دحأ ىلع سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةشئاع ثيدحو ىلاعت

 ءامدحابأو باتكلا لهأل هلوسرو هللاب نينمؤملا نه دهع وأ هلوسربو هللاب نامإلاب اهقح الإ لاومألا عنمو ءامدلا هللا

 اولتقاف مرحلا ربشألا خلسنا اذإف ) ىلاعتو كرابت هللا لاق دبع مهل نكي مل اذإ ناعإلا نه عانتمالاب لاجرلا نْم نيغلابلا

 انريخأ ( قفا لالا ) « محر روفغ »ىلإ (دصر» لك ملل اودعقاو مهورصحاو مث 5-00--

 لتاقأ لازأ ال :لاق سو هلع هللا ىلض ىنا ارنا ها ره نع ةماسىأ نع ورمع نب دمحم نع دمحم نب زبزعلا دبع

 هللا ىلع .'مهماسحو م الإ لاو مأو مهءادد ىنه اومصع دقف اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوش قش لا

 نم ناثوألا لهأ « ةاكزا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو اوبوتي ىتح اولتقي نأ لجو زع هللا دارأ ىدلاو ( قتلا: ةلازإ 1

 هللاب نونمؤيال نيذلا اوللاق» لجو زعدللا لاقدل ريق ؟كلذ ىلع لدام :لئاق لاق نإف مم باتك ال نيذلا مهريغو برعلا

 اوطخ ىح تاكل اووأ/ نذلا ىما قا 7 نوندالو ةلوسرروتهلا ءرحا ام نومرح الو رخالا لإ 7

 ىلع لتقلاف مالسإلا ىلإ هنع لوحم مل امقم كرمشلا ىلع لزي مل نم ( قنا: ةلالاو ) « نورغاص مثو دي نع ةيزجلا

 . مهنم ءاسنلا 0 لاحرلا

 مالسالا نع دنرملا

 علان نما كردذلا ل ناعالا نع لقتنا 2 ناعإ ىلإ كرسشلا نع كقتنا نمو ىلاعت هللا همحر ) قئانثلالا (

 نع كودري ىتح يبن 7 نولازب الو'»لجو زع هللا لاَ لتق بتي ل نإ هنم لبق تان نإف بيتتسإ ءاسيلا 0 ١

 نع ديعس نب ىخ نع دامحن ع انباحصأ نمةقثلا انربخأ( قفا _ةلللاف ) «نودلا> اهيف مث »ىلإ «اوعاطتسا نإ عتيد

 الإ لسف *ىرما مد لحال.» لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نافع نب نامع نع فينح نب ليس نب ةماهأ أ

 ةنيبعنب نايفسانريخأ ( ىف[: لالا ) « سمت ريغب سفن لتق وأ ؛ناصحإ دح انز. وأ ء ناعإ دعب رفك «ثالث ىدحأب

 ةقدانزلا وأ ندم فرح هلع ى اع هللا ىض رايع نأ سابع نبا غلب امل لاق ةمر ع نع دمع أ نب بوأ نع

 لوقل مهقرحأ ملو « هولتقاف هنيد لدب نه »راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل م,تلتقلو مبقرحأ لانأ تنك ول : لاق

 ديزنع سنأ نب كلام انربخأ ( قفا ةلالاف ) « هللا باذعب بذعي نأ دحأل ىغزذيال »ءاسو هيلع هللا ىبص هللا ل

 دعس ند ىحب ثيدح (قناتشا لا ( « هقنع اوب رضاف هنيد ريغ نم»لاق : م هللا ىلص هل ها كانا يسأ نبا

 ناّمع ثيدح ىنعمو ( لاق ) هلبق ثيدحلا الو عطقنم هنأل دز تيدح دعب نيثيدحلا نوتش, ثيدحلا لهأ رأ ملو تباث

 وهو قحلا نرد هنيد لدي نك نأ ىلع لد» ىنعم لتق لدب نم « ىنعمو «ناعإ دعب 0 مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 لطاب نم جرخ اعإف نايد دآلا ٠ نه هريغ ىل !| مالسإلا ند ربغ ند ع نم نأ كلذو مالسإلا ربغ لدب ن.ه ال مالسإلا

 : هللا بجوأ ىذلا ندلا ىلع نكي 0 هنأل.قحلا نم جورخلا ىلع لتقي ام إ لطاباا نه جورخلا ىلع لتقي الو لطاب ىلإ

 هللا دنع نيذلا نإ » هؤانث 7 هللا لاق هلع ماقأ نإ راناا هل ند ىلع ناك امتإ رانلا هفالخ ىلعو ةنجلا هيلع لجو زع

 اهب ىصوو »لاقو«نيرساخلا نه »هلوق ىلإ «هنم لبق. نلف انيد مالسإلا ريغغتبي نمو »لجو زع هللا لاقو « مالسالا

 ىمذالو مسءامثربال *ىف امملاومأفةدترملاوأ دتراالتقاذإو ( قناة ةلالاف ) «نوماسم »هلوقىلإ « بوقعي وهينب مهاربإ

 م ع



5-5000 

 "دق لاقف هيلع هتضرع اذإ مالسإلا نع دترا نم :لئاق كل لاق ول تيأرأ ( تلقو ) ؟ اذه كل لاق نمو ( تلق )هلع

 هب لوقي نأ الإ هنم لبقي الو هنيد لدب دق هنآل هل كلذ سيل لاق هب لوقي ت- هبرمضأو هسحأ هن لوقأ الو هتفزع

 اهكرت ىلع لتقيب نأ هب الإ ناعيإلاب لوقلا نوكي ال اك هب الإ نوكت ال تناكو هنيد نم تناك ذإ ةالصلا ودعتفأ :تلق

 اهيلصي ال هنأ ىل رهظ اذإ اهيلع انيمأ نوكي ال لاق ؟هبرضن الو هسحن الف كبآحصأ ضعب لاق ا ايف انيمأ نوكي وأ

 نيبأ ىه ىتلا ةالصلا نم عانتمالا ىف هلتق عدتو كيأرب كنمكح نم عانتمالا ف كيأرب هلنقتفأ تلق هيلع قح ىو

 نم هب ءاج امب ناعيإلاو لسو هلع هللاىلص هللا لوسر ادمحم نأ ةدابشو هللا دحوت دعب هيلع لجو زع هللا ضرتفا ام

 : (10؟ىل اعتو كرام هللا

 هو افلا و حاشلا ىفيملا

 ناملس كلم ىلع نيطايشلا ولتت ام اوعبتاو »ىللاعتو كرابتت هللا لاق ىملاعت هللا همحر ىعفاشلا لاق لاق عيرلا انربخأ

 امو تورامو توزاه لبابي نيكسلملا ىلع لزنأ امو رحسلا سانلا نوماعي اورفك نيطايشلا نكلو ناملس رفكامو

 هب نيراخب مث امو هجوزو ءرملا نيب هب نوقرفي اه امهنم نوماعتيف رفكت الف ةنتف نحم امبإ الوقي ىتح دحأ نم ناماعي
 « قالخ نم ةرخآلا ىف هلام هارتشا نمل اوماع دقلو مهعفني الو مهرضي ام نوماعتيو هللا نذإب الإ دحأ نم

 ىلص هللا لوسر نأ نينمؤملا مأ ةشئاع نع هدأ نع ةورع نب ماشه نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ( قفانتلالاث )
 ثكم سو هيلع هللا ىلص هللالوسر ناك دقوهيف هتيتفتسا رمأ ىف ىناتفأ هللا نأ تماع امأ ةشئاع اي لاق » :لسو هيلع هلل

 كاش ا دلع لاو لجر دع اههدحأ نسلخف نالجر قاتأب نريتات الو ءاسنلا ىاتاهنأ هيلإ لح اكوراذكا
 :لاق ؟مفو :لاق ؛ مصعأ نبديبل :لاق «هبطنمو لاق ءبوبطم:لاق ؟ لجرلا لاب ام: ىسأر دنع ىذلل ىلجر دنع ىذلا

 هذهل اف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجف لاقناورذ ربىف ةفوعروأ ةنوعر تحن ةقاشهو طش »ىف رك ذ ةعلاط ف> ىف

 ملسو هيلع هلل ليك لوكا ا( 2اق لاق راتحلا ةعاعب (هءاما ناكو نيطاشلا سوء اهلخت سوءر نك ابتيرأ ىتلا

 هرك أوىنافش دقفلجو زعهّللا امأ »لاقفتلاق ترشنتىنعت نايفس لاق «الهف هللا لوسراي تلقف ةشئاع»تلاق «جرخأف

 نع نايفس انريخأ ( قفا خلالاف ) دوهيلا فيلح قيرز ىنب نم مصعأ نب ديبلو لاق «ارشش هنم سانلا ىلع ريثأ نأ

 رحاوس ثالث انلتقف « ةرحاسو رحاس لك اولتقا نأ » رمع بتك لوقتي ةلاحب عمس هنأ رانيد نب ورمع

 رحسلاو( قفا: لال ) اهمترحس امل ةيراج تانق ملسو هيلع هللا ىلص ىتنلا جوز ةصفح نأ انربخأو ( قفا ثلالاف )

 بيتتسا حيرص رفك مالك هب رحسي ام ناك ن إف هب رحست ىذلا رحساا فص رحاسلل لايف ةفلتخم ناعل عماج مسا

 ادحأ هب رضي ملو فورعم ريغ ناكو ا رحس ام. ناك نإو ايف هلام ذخأو لتق الإو بات نإف هتم

 هلمع اذإ المع لمعي ناك نإو رزع هلمع. نأ دمعف لتق ريغ ن م ادحأ هب رضي هنأ ملعب ناك نإو درع داعا نإ دنع ىو

 لمعأ امإ لاق نإو هلام ىف كلا هع د اودحأ نأ هقالفأ ءاشل نأ لإ اذ رك هبا لتف هلك تدع لاقو هب "كوكل لتق

 هنم ضرم ارحس هترحس دق لاق نإو دوق الو ةيدلا هيفف هب تلمع ام تام دقو بيصيو لتقلا ءىطخبف لتقأل اذه

 نوكي نأ ىف الإ منغي الو رحاسلا لام مل دوق الو ةيدلا مهل تناكو لمعلا كلذ نم تامل هؤايلوأ مسقأ هنم تمي ملو

 عقو ىذلاو زئانجلا نع ءىنث اهف ركذي لو زئانلا باتك ىلإ مجارْلا هذه ركذ خسنلا ضعب ىف عقو (1)

 انه نم هفذح ام ىلع هتداعك هبني ملو زئانجلا باتك ةمجرت ةالصلا كرات ىف يلا ةمجرت دعب ىنيقلبلا جارسلا ةخسن ىف

 صم هبتك . هعضو نبأ



 6 ؟ههو ا

 ىف رمت :مثءامسلا نم ءانملا' لمحتف حايزلا, كسري ىلاعتو كرابت هللا نإ : كاف درهم نإ هللا نتبع , نع نكنلا|

 : لاق مهتأ ال نم انريخأ لاق . ىعفاشلا انريذأ لاق عييرلا ارا ا رطعا م ةكفللا زدت كر ند كاشلا

 زيف ةماش تلاحتسا مث ةيرحخ تتقن اذإ .1لاكأ مضوهلع هلا لك ىنلا نأ هللا دبع نب قحسإ ىلا“

 . امل نطمأ

 ةراعلا كرات ف سلا
 ا هلق مالسالا الحد نع ةيونكملا ةالصلا كر 0 :ىلاعتدلل هقحر ىعفاشلا لاق لاق عيبراا انريخأ

 اسوم وأ اعجطصه وأ ادعاق وأ اهناق تقطأ تفك لصف انلكاضرم ركذ نِإو ترك داذإ لصف الق انا 1

 كنع ةلمعي الءىق' كناع ةالصلا هل ليف اضرف "لع تناك نإو "نأ ال نكلو امسحأو هالصل قط[

 اهنف ةجلاو ةاكزلا نم مظعأ ةالصلا نإف كانلتق الإو تبت نإف كانبتتسا الإو تيلص نإف كلمعب الإ نوكتالو كريغ

 هيلع مهتلتاقل سو هيلع هللا لص هللا لوسر اوظعأ امن .الاقع ىنوعنم ىل» لاق ةنعاهللا ىضر ركب ايأ نأ كفو

 اوميقأ ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق ىلإ ملعأ ىلاعت هللاو ىرأ امف بهذي ( فا ةلالاف ) « هللا عمج ام نيب اوقرفت ال

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأو ةاكزااو ةالصاا ىلع مبلتاقي امإ هنأ ركب وبأ ربخأو ( ةاكزلا اوناآو ةالصاا

 نيعئاط مهنه اهذخأ ىلع ردقي مف اهلهأ اهنود بصنو هؤانث لج هللا ضئارف نم ةضيرفتناك ذإ ةاكزلا عنم نم اولتاق

 نيد وأ ةاكزب هل تبجو نمل ملاومأ دخؤتو نيهراك دودحلا مهلع ماقت امهم دخؤتف الع نيروبقم اونوكي ملو

 عع ؛ارزغ اهاكأ ف اهكرات ناك نإو ةالضلا- تناك انلق لتقل" قيس لاتقلاو مهلاتق اولحتساف نيه راك ريغ وأ نيهراك

 تيلص نإ انلق لاملاو جارخلاو ةطقالا لثم هيدي نم ْدْحْوي ءىشب تسيل اهنآل هنم ةالصاا ذخأ ىلع ردقن ال انإف انم

 ناغالاو ةالص" تناكو كلوب الإ نوكي ال .ناعإلا ناكذإ كانلت# الإو ناعإلا تليق نإ لوس رفكت اك كال

 هلع نبش نإف 'تهرك نإو كلذ ىف كنم- قحلا ذخأ ىلع ردقت انأل كلام نم دَحأَت امو كيدب افاعي 01

 تعش لاق نإو قدص نوماغي آل ثيح "قصي نأ هتكم .دكو اوبذك لاق نإف اولاق امع لئس ةالصلا كد 405

 دقو (قفاةلالاك ) قدص تعوطت وأ ضير. انأ : لاق نإف حيحص وهو اسلاج ىلص هنأ اودهش ول كلذكو قدص

 سانلا :ضعب انفلاخ دقو لتق الإو ثالثلا ف ىلص نإف نسح ىلاعت هللا ءاش نإ كلذو . اثالث ةالصلا كرات باتتس لق

 الو هسحأ مهضع لاقو هسحأو هب رضأ مهضعب لاقو لتقي ال لاقف اماصأ ال لاقو اهم رمأ اذإ ةالضا كر نك

 تيأرأ : هلتقأ ال لوقي نمل تلقف ( قفا لال ) هتالص ىلع نيمأ وهو هسبحأ الو هب رضأ ال مهضعب لاقو هب رضأ

 هل تكح نمل هب تنكح ام ٍهسأ ال هللاوو 0 تأطخأ دق لوقيف هقفلا لهأ نم وهو كيأرب يع هيلع ك2 لجرلا

 هلتقأ وأ هذخآ ىتح هتلتاق هنود بصنو ردقأ مل نإو هلوق ىلإ تفتلأ لو هنم هتذخأ هنم هذخأ ىلع تردق نإف لاق

 عسب ال هللا نمضرف ةاكزلا :كل لاق نإف:تلق «معن :لاق؟ مهنم لتقو ةاكزلا عنم نم لتاق ركب ابأ نأ كتجحو:هل تقف

 كنأ نم ةقث ىلع تسل ام ىلع ىناتقت فيكف هفالخم 2 نأ كريغ دنعو كدنع كريغل زوجم كنه ىأر كنكحو هلهج

 هيلع كريج "ىلعو ئدنع قح هنأل : لاق ؟هيف كش ال ىذلا ةاكزلا ىف لجو زع هللا ضرف عنم نم لتقت اك هيف تبصأ

 لاق نإف ( تلق ) اوأر ام ىلع اوربجيل ماكهلا عضو امتِإ : لاق ؟هيلع ىربج كيلع نإ كل لاق نمو كل لاق ( تاق )

 لاق نإف ( تلق ) فالتخالا هيف امب نوكح دق لاق-؟ هيف فالتخا ال ام وأ ةنسلا وأ هللا يح نم هب اوكح ام لع كل

 هتلتاق هنم عنتءاف يسحلا ىل ناك اذإ ىنإف اذه دجأ مل انأو : لاقف ؟هب ىدتقتف هيأر در ىلع لتاق مهنم دحأب تعبس لهف



 كو 0
 كلملا ةحنجأ قربلاو كله دعرلا : لوي ناك ادهاجم نأ ةقث'ا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عييبراا انربخأ ءدعرلا
 دحأب تعمس ام لاق هنأ دهام نع ةقثلا انربخأ !نآرق'ا رهاظب دهاجم لاق ام هيشأ ام ( ىف|-:لال|و ) باحسلا نقسي

 لاق هنأ دهاجم نع ىنغابو (لاق) «مثراصبأ فطخم قربلا داك, »لجو زع هللا لوق ىلإ بهذ ةئاك .ءرصيي قزلا تهذ

 نه تعمو «ءاشب نم اهب بيصيق قعاوصاا لسريو »لجو زعدللا لوق ىلإب هذ هناك قعاوضلا هبدصت نمتعمس دقو

 تقرحأو تلتق اعر قعاوصلا :.لوعي

 هوو املا ةريك"
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلانأ بلطما نع ورمت ىنأ نب وره نع ميهاربإ انربخأ :ىلاعت هللا همحر ( قفا تنلالا )

 مهتأ ال نم انربخأ ( قفاخ لال ) «ءاشي ثيح هللا هفرصي اهيف رطمتءامسلاو الإ راهن الو ليل نم ةعاس نم ام »لاق
 ىلعام»لاقق مهيلع ادغ سو هيلع هللا ىبص ىبناا حبصأ اماف ةلي!تاذ اورطم سانلانأ هببأ نع ركب ىنأ نب هلا دنع نع
 ةريره ىفأ نع هيبأ نع ليهس نع مهتأ ال نم انربخأ ( ىف( ةلالاه ) «ةلذلا هذه ترطم دقو الإ ةعقب ضرألا
 تبنت الو اورطمعت مث اورطمت نأ ةنسلا نكلو اورطع ال لب هلا ند : لاق لسو هيلع هلا لص هللا لوسر نأ

 | «اعيش ضرألا

 راما ضرألا ىأ

 نبا نع دوسألا نع هللا دبع نب قحسإ ىنربخأ لاق مهتأ.ال نم ىتريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عبدرلا انربخأ
 «ارطم ضرألا لقأ ىهو نميلاب نيعو ماشلاب نيع ءامسلا ىنيع نيب ةنيدملا » لاق ٍمسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ دوعسم
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىمشاحلا كلملا دبع نب لفون وأ ديزي ىنربخأ لاق مهتأ ال نم.فربخأ ( قفانشلالاف )

 : لاق عيرلا انربخأ «نميلاب نيعو ماشلاب نيع (ةئيدملا ىنعي) ءامساا ىنبع نيب ىهوارطم ضرألا لقأ تنكسأ» : لاق
 اناذلا رطع نأ كشوي : لاق ةرياره ىأ نع. هبأ نع ليهس ىريخأ لاق د.مهجأ) ال. نم. ىربخأ: : لاق ىعفاشلا انريخأ
 ميلس نب ناوفص نع مهتأ ال نم ىنربخأ ( قفا: لالاف ) . رعشاا لاظم الإ مهنكي الو توببلا اهلهأ نكي ال ارطم

 مهتأ ال نمانربخأ ( قف[ .غلإلاف ) «ردمنم تيب اهلهأ نكي ال رطم ةنيداا بيصي »لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ
 ددشا : ةكب ادتو لمعي وهو هل لاق ابعك نأ ريبزلا نب هللا دبع نب حلاص نع رجاهم نب ا نب دي ىرجأ لات

 نب ديعس نع رانيد نب ورمع نع نايفس انربخأ «٠ نامزلا رآ ىف مظعتس لويسلا نأ بتكلا ىف دب انإف قثوأو
 لاق مهتأ ال نم ىئربخأو ( قفا: لالا ) نيلبجلا نيب ام قبظ ليس ةرم ةكم ءاج : لاق هدج نع هببأ نع بيسملا
 كشوب : لاق هيأ نع مالس نب هللا دبع نب فسوب نع فيدح نب لهس نب ةءامأ ىبأ نع ريبج نب ىموم ىربخأ
 . ردم نم تيب ابلهأ نكي ال ةليل نيعب رأ رطم اهميصي نأ ةنيدملا

 رطملااه نوكير حيرلا ىأ
 ورم نب دمحم نع ةديبع نب هللا دبع ى ربخأ لاق مهتأ ال نم ىنريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 ةداتق نأ ىنغلبو ( ىف هلاك ) «ىلبق ناك نم ىلع اباذع تناكو ابصلاب ترصن » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ
 اهتلخ هللا نأ ىنعي ( قفا ةاالاث ) «ًايداو تلاسأ الإ طق بونح تبه ام » مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق
 نب سبق نع ور نب لاهأملا نع ناملس انربخأ لاق دمحمنب مهادإ انريخأ ء رطملا نم هتمحر ىدب نيب ارسشن بهن



 ُ مم مسد

 «هلع هللا دمحم هنم رّْطتنف اروبط هللا هلعج ىذلا اذه ىلإ انب اوجزرُخا» لوقي لومي ليسلا لاس اذإ ناك سو

 لاقو هيلإ هباحصأب بهذ ليسلا لاس اذإ ناك رع نأ هللا دبع نب قحسإ نع مهتأ ال نه ىفربخأ ( قفانغلالاث )

 . هب انحسع الإ دحأ هئع نع مىجبل ناك ام

 ءاعدلا ىف ةباجإلا ىلط

 ىلد ىنلا نع لوحكم نع رمع نب نيزعلا دبع ىنثدح لاق مهتأ ال نم ىنربخأ :ىلاعت هللا هحر ( قفا: لالا )

 تاظف> دقو ( قفا: لالا )«ثيغاا لوزنو ةالص'ا ةماقإو شويجلا ءاقتاادنع ءاعدلا ةباجإ اوبلطا» لاق ٍلسو هرلعدّلل

 . ةالصلا ةماقإو ثيغلا لوزن دنع ةباجإلا للط دحاو ريغ نع

 حيرااو باحسلا ةيؤر دنع تاصنإلا ىف لوقلا
 ىنلا نأ بطنحنب بلطملا نع حابر نب دلاخ ىندح لاق مهنأ ال نم ىنربخأ': ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف )

 قريخأ( قفا لالا ) هنعىرس ترطمأ اذإف هبجو ىفكلذ فرع تدعر وأ ءامسلاتقرب اذإناك ملسو هيلع هللا ىلص

 ءامسلاىف ائيش انرصبأ اذإ ملسو هيلع هللا لص ىنلا ناك تلاق ةشئاع نع هببأ نع حيرش نب مادقملالاق لاق مهتأ ال نم

 ترطمنإو ىلاعت هللا دمحّللا هفشك نإف «هيفام رمش ه كبذوعأ ىنا مهللا »لاق ةلبقلا لبقتساو هلمع كرت باحسلا ىنعي

 هللا ىلص ىننلا نأ بيسملا نبا نع مزاح وبأ ىتثدح لاق مهتأ ال نم ىربخأو ( ىف“ ة:لالا ) «اعفان ايقس مهللا ):لاق

 ىردأ ال ىلإ »لاقف كلذ نع لئسف هنع ىرس ترطمأ اذإف همحو ىف كلذ فرع دعرلا سح عمس اذإ ناك ملسو هيلع

 نبا نع ةمركع نع دشار نب ءالعلا انثدح لاق مهتأ ال نم ىنربخأ ( قف(: لال ) «ةمحرب مأ باذعبأ تلسرأ اع

 اباذع اهلعجت الو ةمحر ابلعجا مبالا »لاقو هيتبكر ىلع سو هيلع هيلع هللا ىلص ىنلا اثج الإ حير تبهام لاق سابع

 انلسرأذإ»و ا رصر صاحب رمبيلع انلسرأانإ)لجوزع هللا باتك ىفسابعنب !لاقلاق«احنر العجن الو احايرابلعجا مهللا

 لاق مهتأال نهىنربخأ ( ثان للام ) تارشبم حايرلا انلسززأو * حقاول حايرلا انلسرأو»لاقو «ريقعلا حيرلا مهيلع

 « اهرش نم هللاب اوذوعو حيرلا اوبستال » ملسو هياع انا ؟ لص هنايلوشر لاق لاق ملس نب ناوفص انربخأ

 ةمحر العجم هدانجأ نم دنجو عيظم لجو زع هللا قلخ اهنإف حبرلا بسي نأ دحأل ىغني الو ( قفانلالاف )

 ىنلا لاقف رقفلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ لجر اكش لاق سابع نب دمحم انربخأ ( قفا: اللام ) ءاش اذإ ةحقنو

 سانلاتذخألاق ةريره ىفأنع سرق نب تباثنع ىرهزلا نعةقثلا انربخأ «؟حيراا بست كلعل ١ ءاسو هيلع هللا ىلص

 ائيش هيلإ اوعجري ملف «؟ حيرلا ىف متغاب ام »:هلوح نمل هنع هللا ىضر رمعلاقف تدتشاف جاح رمعو ةكمقيرطب حير

 ريمأ اي تلقق :سانلا رحم ىف تنكو رمع تكردأ ىح قلحار تُئثحتساف حسيرلا رمأ نم رم هنع لأس ىذلا ىنغلبف

 ىتأت هللا حور نم حيرلا » لوي نسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ىنإو حيررلا نع تلأس كنأ تربخأ :نينمؤملا

 تلق لاق ةنيبع نب نايفس انريخأ « اهرش نم هللاب اوذوعو اهريخ نم هللا اولأساو اهوبست الف باذعلاب ىتأتو ةمحر لاب

 ىلإ بهذي هنأك ( ىتفا لال( ) هل تحبس نهناحبس :لوقي ناك لاق؛دعرلا عمس اذإ لوقيكوب ناك م : سواطنبال

 « هدمحم دعراا حبسيو » لجو زع هللا لوق

 نطل لإ ةراقدا

 اذإ » لاقريبزلا نب ةورع نع هللا دبع. نب ناملس انثدح لاق مهتأال نم انربخأ : ىلاعت هللا هحر ( قفا لالا )

 ىف هيلإ ةراشإلا هركت برعلا لزت لو ( ىف: لالا ) « تعنياو فصيلو هبلإ ريشي الف قدولا وأ قربلا كدحأ ىأر
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 الا اع اا 0

 ةبتع نب هللا دبع نب هللا دبع نع ناسيك نب حلاص نع كلام انربخأ ىلاءت هللا همحر ( قفانئلالان )

 تناك ءامس رثأ ىف ةيبيدحلاب حبصلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسار انل“ ىف لاق ىهللا دلال نب ديز نع دوعسم نبأ

 نه حيصألاق» :لاق ملعأ هلوسرو هللا اولاق ؟يبر لاق اذام نوردت له »لاقف سانلا ىلع لبقأ فرصنا املف ليللا نم

 لاق نم امأو بك اوكلاب رفاك ىن نمؤم كلذف هتمحرو هللا لضفب انرطم لاق نم امأف رفاكو ىب نمؤم ىدابع

 وه فأب» ا لوسر ( قفا: هلال ) «بكاو ل نمؤم ىف رفاك كلذف اذك و نك ود رطل

 اذه 0 رمشم مهرثك أ موق ىارهظ نيب رطم امنإو ىناعم اذه هلوق لمتحم ناسآلا عساو ىنرع وه « ىمأو

 هنأ ملعي هنآل 1 ناعإ كلذف هتمحرو هللا كعمل نر لاق نم نأ ملعأ هللاو هلوق ىتعم ىرأو ةييدحلا ةوزغ ىف

 11 تونسي كرددلا لأ ضحي ناك ام نلع اذكو اذكا ءاونب انرطم لاق نم.امأو لو دعاها الإ“ ْىطعي الو رطعال

 قؤاتع تقولاو تقو ءونلا نأل ملسو هيلع هللا لص هللا لوشر لاق اك رفك كلذف ادكا ءون' هرطمأ هنأ ىلإ لظملا ةَفاَضِإ

 اذك تقوب انرطم ىنعم ىلع اذك ءونب انرطم لاق ن.ه امأف ايش عنصي الو رطب الو ائيش هريغل الو هسفنل كلعال

 بحأ( قفا ةلللاو ) هنه ىلإ بحأ مالكلا نم هريغو ارفك اذه نوكي الو اذك ربش ىف انرطم هلوقك كلذ امبإف

 سابعلا ماقف ؟ايرثلا ءون نه تب 5 : ربناا ىلع وهو ةعملا موي لاق هنأ رهع نع ىوردقو اذك تقوفف انرطم لومي نأ

 نيب اذه رمع لوقو هنم ساناا ىح ارطم رطق ربناا نع لزن ىت> سانلا اعدو اعدف ءاوعلا الإ ءىش هنم قس مل لاقف

 اوماع اماوب رج امف تاقوأ ىف را مهفرعي ؟ايرثلا تقو نم قب كك: دارأ اهإ هنأل تفصوام

 حبصأ اذإ ناك ملسو هيلع هللا لكاس كرس تاحضأ عب نأ ىدلبو تافوأ ا فاو رد اع درلاو يطا رق هنأ

 باطخلا نيرمع نأ ىنغابو «امل كسمالف ةمحر نم سانللهللا حتفيام » أرق مث حتفلا ءونب انرطم لاق سانلا رطم دقو

 رمع ركنأف « ةحرابلا حدجلا ىرقأ ام داجأ لاقف سانلا رطم دقو هزاكع ىلعر نكته ادغ مم ىنب نم خيشب فجوأ

 حدجملا ىلإ رطملا ةفاضإل « حدجلا ى رقأ ام داحأ » هلوق

 رطملل زوربلا

 هدسج ٍبيص, ىتح ةرطم لوأ ىف رطمتي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ انغلب ىلاعت هنا هحر ( قفانتلالاف)

 ءازوجلا وبأ لاقف رطملا هبيصي ىلحرو ىئثارف جرخأ هءالغل لاقف ترطمأ ءامللا نأ سابع نبا نع ىورو

 كربلا تيضتنأ كحأف «اكرابمءاه ءامسلا نم انلزنو »كا باتك أزقت امأ لاقف ؟هللا كمحرباذه لءفت مل:سابع نبال

 ةباقسلا ىف وهو ءامساا ترطمو دجسملا ىف هآر هنأ تيسملا نب ١ نع ةلمرج نبا نع مهارإ انريخأ « ىلحرو ىشارف

 . هسلجم ىلإ عجر مث هباصأ ىتح رطملل هرهظ نع فشك مث دجسلا ةبحرىلإ جرخف

 هياع هللا نط ا نأ داملا نب هللا دنع نب ديزي نع مهتأ اذ ىنربخأ 62 ىىاعت هللا همحر ( ىفأ م االاف )
 0 ل ل ٠ د قتل كال د سن ل 11110133 ا جاد د ذي 1 كال لالا كلا ك1 اا اك را: ارش جرس هج ككل

 ةقثا ىلريخأ ىعفاشلا لاق اذإ متاح وبأ ظفاحلا مامإلا لاق : هصن ام عوبطملا ى ءعقاشلا دئسد شداهم اند>و )0 (

 دياولا نع ةقثلا لاق اذإو ناسح نب ىحنورف دعس نب 0 «ةقثلا لاق اذإو كيدف كلا كك وهف بئذ ا نبا نع

 وف هل وتلا 0 حلاص نع ةقثا لاق اذإو ىجن زلا دلاخ ْن را وهف ةمثلا لاق اذإو ةماَس نب 1 وبف 00

 لاق اذإو ءىحم نب مهارإ ديرب ءمهتأ ال نم 5 7 اذإ عيبرلا لاق اضيأ شمالا ا ١ ىحلا ند مهارإ

 , ةححصم 0 ا هللا همحر كلام باحصأ ديرب :ةياور ىفو «زاجحلا لهأ كيرا « انباحصأ ضعل



 تت «هأ تك

 ةعاطلاو ةبوتاا ىلع سانا ضحمو مالكلا عطقني ىتح همالك رثك أ نوكيو هب متو هءالك نيب هب لصفيو هءاعد هب

 عفر ءاقستسالا ىف اعد اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انغابو ( ىف: لال[ ) لجو زع هللا ىلإ برقتلاو

 ناك ملسو هياع هللا ىلص ىنلا نأ كلام نب سنأ نع رمت ىنأ نب هللادبع نب كيري نع دمحم نب ميهاربإ انربخأ هيدي

 هيلع هللا ىلص ىبناا نأ بطنحنب بلطملا نع حاب رنب دلاخ ىنثدحلاق مهاربإ انربخأ «انرطمأ مهللا»لاق ىقستسا اذإ

 تبانمو بارظلا ىلع مبللا قرغ الو مده الو ءالب الو باذع ايقس.الو ةمحر ايقس مهللا ) رطملا دنع لوقي ناك ملسو

 ىقستسا اذإ ناك ملسو هيلعهللا ىلص ىنا نأ همبأ نع هللا دبع نب ماس ىورو ( لاق ) «انيلع الو انيلاوح مهللا رجشلا

 نيطناقلا نم انلعجن الو ثيغلا انقسا مهلا اعاد احس اقبط اهاع اللحم اقدغ اعيرم اًئيرم ائينه اثيغماثيغ انقسا مبللا»لاق

 عرزلا انل تبنأ مهالا كيلا الإ وكشن.الام كنضلاو دهحلاو ءاؤأاللا نم قلخلاو ملابملاو دالبلاو دابعلاب نإ مبللا

 ا _ عوجلاو دبجلا انععفرا مهللا ضرألاتاكرب نه انل تدنأو ءامساا تاكرب نم انقساو عرضلا انل ردأو

 بحأو ( قفا لالا ) «اراردم انيلع نال سرأف اراقعتنك كاكا ردا انإمبللا كريغ هفشكي الام ءالبلا نمانع

 لاق بسملا نبا نع بئاساا نب بلطملا نع ميهاربإ انريخأ  هزواجم الو ءاعدلا ىف تقو الو اذه مامإلا وعدي نأ

 ةداعإ هيلع نكي مل اهبف سلي مل ةدحاو ةبطخبطخ نإو ( فا: ةلالإو ) رافغتسالا هئاعد رثك أ ناكو رمع ىقستسا

 بطخيف سلجم مث بطخم مث هيف بطخ ىذلا هعضوم وأ ربنا قري نيح ساحب نأ بحأو

 ادرلا مأ لاا ليرخ ءاد ل ١

 ةرخآلا ةبطخلا ضعب بطخف موقي مث سلجم مث ىلوألا ةبطخلا بطخيف أدبيو ىلاعت هللا همحر ( قفانةلالاث)

 هسفن ىف ارس وعدبف هعم مهتيدرأ سانا لوو هءادر لوحمو ةلبقلا ىلإ هجو لوحم مث نيتبطخلا ىف سانلا لبقتسبف

 نينمؤمال وعديو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصيو ريخب مثرمايو مهضحبف هبجوب سانلا ىلعلبقي مث هعم سانلا وعدبو
 ىلوألا ةبطخلا ىف ةلبقلا لبقتسا نإو كزني مث لو ىل هلل رفغتسا لؤقيو نآرقلا نم رثك [ وأ ةنا ارتي كا

 كلذ بغالو 2 تاصنالاو ةءطخلا عامسا ءاقستسالا رضح نا بحأو 2 ةناثلا ةطخلا ف كلذإ دوعل نأ هيلع 0

 ةعجلا ىف هبوجو

 لوسر ىقستسا لاق مع نب دابع نع ةبرغأ ني ةراغ نع ىذرواردلا ان ريجأ للاعت هللا همحر ( قفاهتلالان )

 اهالعأ هلعجف املفسأب ذخأي نأ ٍِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دارأف ءادوس هل ةصيمخ هيلعو ٍلسو هيلع هللا ىلص هلل

 هلفسأ هالعأ لعجف هءادر سكني نأ مامإلا رمآنف لوقأ اذ و ( قفا: ئةلالاف ) هقتاع ىلع الق هيلع تلقث اماف

 نكرألا هبكنم ىلع نتسألا هككم لع ,ىذذلاو ريشألا ةكتم لع نو الإ ةكنم لع ىذلا ةنِس لدسو ه5 عم ديزيو

 فخ اذإ رسألا ىلع نمألا ليوحن نم لعف ابو هسكن نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دارأ امب ءاج دق نوكيف

 نادال هكنم لع نع ألا ةهلكلما لع ام ليوحم نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف ام لعف لقث نإف هؤادر هل

 وأ مامإلا وأ كرات مهنم هكرت نإف مامإلا عنص ام كلذ ىف سانلا عنصيو نعألا هبكسنم ىلع ندبألا هنكشم لع اعز

 هيف .بطخم ىذلا هناكم نم فرضنا اذإ هءادر لوحم الو هيلع ةداعإ الو ةرافك الو دكرت نمل هكرت تهرك مهلك

 هسكني ملو هئادر ليوحت ىلع لجر رصتقا نإو اهوعز' ىتم اهوعزني ىتح ىه ام ةلوحم اهورقأ مهتيدرأ اولوح اذإو

 هيز نأ توجر ءاسكن الإ هلوحب ملو'هيسكن ىلع رصتقا ول كلذكو ”كلذ:ةعسل ؟ىلاغت هللا ءاش نإ هأرخأ
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 هت نع ربخم ميت نب دابع تعمسلاق ركب ىنأ نب هللا دبع ىنربخأ لاق ةنيبع نبا انربخأ «سمحو عبس نيديعلا ةالصف

 نيتعكر ىلصو هءادر لوحو ةلبقاا لبقتساف ىقستسي ىلصاا ىلإ سو هيلع هللا لص هللالوسر جرخ لاق ديز نب هللا دبع

 ا راح لدم سابع نب 02 كك نب هللا دبع نب قحسإ نب ماشه,ىنثدح لاق دمحم نب مهارتإ انرخأ

 اكو اعيس را رمع نع ةدئاز نب دمحم نب حلاص ىنربخأ لاق دمحم نب مهاربإ

 راشأ مز> نب ورمع نب ركب ابأ نأ ةرامع نب ىح نب ورمت ىنتثدح لاق ميهاربإ انربخأ كلذ ل اثم نيذشلا ف ركود

 ءاقستسالاىف ربكي مامإلا رمأنف ذخأت هلك اذبف ( قفا: لالا ) اسمحو اعبس ءاقستسالاىف ربكي نأماشهنب دمحم ىلع

 فلاح ال يعكر ىلصيو ةءارقلاب ربحجنو 0 عبسلا نم ة هبكست لك دنع هيدي عفريو ةءارقلا لبق اسمحو اعبس

 هع ةداعإ الف ءاةستسالا ةالص ىف ةءارقلاب تفاخ اذإف نيدبع'١ ةالص ىف أرقيام ايف أرقي نأ هرفاتإو يشف ا

 هحاتتفا دعب ربكي مل ةعكر ىف ةءارقاا حتتفي تح رك لإ كرت نإو ةيلع ورسلل دوجس الو كلّذكف ريبكتلا كرت نإو

 اهريبكت ىرخألا ىف ربكو ةعكرلا كلت ىف ريبكتلا ضقب مل ةءارقلاب حتتتفا مث ريبكستلا ضعب رك نإ كلكم ءا 2

 أرقيام دعب ربكي الو أرقي نأ لبق ربكي اذكه عنص كلذك ىرخألا ىف عنص نإف ىلوألا ريبكت نم كرت ٠١ ضي ملو
 نآرقا مأ عهدب أرق امو فلتخمال نيدعلا ةالص ىف اذه اذكهو ( ىتفإ_ةلالاؤ ) ةءارقلا اهيف حتسفا ىلا ةعئارلا ى

 ملو نآرقا ب اههادحإ ىف ارق ناكر لص نإو هتازجأ ةعكر لك ىف نآرقنا مأ لع رصتقا نإو هأزجأ ةعكر لك

 اره ةمكري هفاحنمالو وه دتعي الو وبسلا دجسي و ىرخأل اهيلإ فيذيف ةعكر نص اعف نآرقلا ماب ىرخألا ىف 0

 تببحأ فرصني ىتح امهدعي مل ناف بطخم مل مأبطخ امهداعأ نآرقلا مأب امهنم ةدحاو ىف أرقي مل نيتعكر ىلص نإو ايف

 ديعلا ةالص ىف اذه ناك نإو امهدعب ةبطخلا داعأ امهداعأ اذإو اوقرفت سانلا نكي مل نإ هموي وأ دغلا نم امهتداعإ هل

 لكو لصت مل ىضم اذإف تقو ىف ديعلا ةالص نآل امهدعي مل تااز اذإف سمشلا لوزت نأ نيبو هنيبام ههوب نم امهداعأ

 رصعلا لبقو ريظلا دعب ءاقستسالا ىف امهديعي كلذلو ءاقستسالا ةالصل تقو موي

 ءاقشتسالا ةالصل ةرابطلا

 دجس الو ةزانج الو دبع الو ءاقستسالا ةالص رفاسم الو رضاح ىلصي الو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالات)

 ل الو « ةالص الك نأل ةبوتكملا ةالصلل هيزحيت ىتلا ةرابطلا ارهاط الإ افحصم سم الو نآرقلا دوجسالو ركشلل

 تاب وتكملا ىف ءاوس كلذ نوكي هفخم ملوأ تاولصلا هذه نم ءىش توف فاخ ءاوسو ؛ةراهطبالإ فحص٠ سم

 ؟ءاقسسالا ف ةطخلا تك"

 امبيف هللا ربكي نيديعلا ةالصف بطخم اك نيتبطخ ءاقستسالا ىف مامإلا بطخمو ىلاعت هللا هحر ( فاننا )
 اورفغتسا » اريثك لوقيو هءالك رثكأ نوكي ىتح رافغتسالا امبيف رثكيو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصيو هدمحمو

 « اراردم ؟ِيلع ءامساا لسربي د ارافغ ناك هنإ عبد

 ءاقستسالا ةبطخ ىف ءاعدلا

 كاف ان رهأ اك كان وعد دقفكتباجإ انتدعوو كئاعدب انترهأ كنإ ممللا »لوقيو ىلاعت هللا همحر ( قفا الاف )

 انيلع نكماف كتعاط اوضح نيدلا هيف انفلاخ ام انفراق دق انكو كتعاط لهألكتباجإ تبجوأ تنك نإ مهللأ انتدعو اك

 أدبي رافغتسالا هئاعد رثكأ نوكيوةرخآلاو انندلل دعب ءاش ا وعديو «انقزر ةعسو انايقسيف انتاجإو انفراقام ةرفغت



 ءافشتسم د |] ل رطل

 ىضعي نأ تببحأ ءاريثك وأ اليلق ًارطم سانلا رطق جورخلا مامإلا أمت اذإو :ىلاعت#للا همحر ( قفا: ةلالاث ١)

 الف اولعف نإف اوفلخت ال نأو.ثغلاي هقلخ ماومعو هتدابز لاا وأ و ءامس لع هللا اوركشيف جورخلا ىلع سانااو

 كلذ رخأ وأ دحساا ىف مهم ىستسا هيفءم جورخلا ديرب ىذلا تةولاىف نورطمي اوناك نإف « مريلع ءاضق الو يراك

 هدلعف لعفي مل نإو « هرذن ىفويف جرخم نأ هيلع بجو سانلا قس مث ىتستسإ نأ مامإلا رذن ولو رطملا علمي نأ ىلإ

 رذن ول كلذكو بدج ريغ ىف اوةستسإ نأ معهزلي نأ هل الو مهمكلم ال هنأل سانلاب جرخم نأ هيلع سيلو هؤاضق

 نكيملو هسفنب جرخم نأ هيلع ناك سانلاب جرخم نأ رذن نإف هسفنب رذنلل جرخم نأ هيلع ناك قستسي جرخم نأ لجر
 هدلو نء موسم هعاطأ نع جرح 0 بحأو ءمدآ نبا كلع 0 مف رد الو ميكشلع 3 هنآل سانلاب جر نأ هيلع

 نكي ل اذإ همايقف سيل هنأل ءاش نإ اسلاج وعديو ىلاعت هللا رك ذيو بطخبف بطخم نأ هرذن ىف ناك نإف « مثريغو

 ربثم ىلع بطخم نأ هيلع سيلو اسلاح بطخيلف ريئم ىلع بطخم نأ 0 نإو ةعاط كالا ةعامج هعمالو الاو

 سان هعمو امامإ ناكن إف سانلا عمسيل مامإلا اذهب رمأ امإ « ءانب الو ريعب الو ربنل هبوكر ىف ةعاط ال:هنأل

 ىلع فقوف هلك اذه لعف اذإف امتاق بطخم نأ ابيف سان هعم ناك اذإ ةعاطلا نأل امئاق ةبطخلاب الإ هرذن فيل

 هئزحبو دجمملا ف قستس نأ هل تيبحأ قستسيف جر نأ رذن ولو هرذن نم هأزجأ امئاق وأ رادج وأ ربنم

 . هتيب ىف قستسا وا

 قستسا ثيحو سانلا ىلع دحب ام عسوأ ىف ديعلا ىلصي ثيح مامإلا ىلصيو ىلاعت هللا همحر ( ىف نعلالا )

 . ىلا ءاش نزل 11

 هيلع بطخلامو ءاةستسرال مامإلا هيف 0 ىذلا تقوألا

 دقو هالص» عضوم ىلإ هيف لصي ىذلا تقولا ىف ءاقستسالل مامإلا جرخمو ىبلاعت هللا هحر ( ىف ء:االاث )

 رادج ولع وأ ابك ار بطخءاش نإو « ءاش نإ هر ربنم ىلع بطخغيو بطخ غرف اذإف ىلصيف ءىدتبف سمشلاتزرب
 : هل زاح كلذ 0 ضرالا ىلع وأ هل عقرب ”ىش وأ

 ؟ءاقستسالا راض ك١

 لوشي ميع نب دامع 2 هنأ ورم نبدمحم نب لكلا ىنأ نب هللا ديع نع كلاد انريخأ نلاعتلا| هور ( قفا 200 اللا )

 لبقتسا نيح هءادر لوحو ىقستساف ىلصملا ىلإ مسو هيلع هللا لك نر جرخ> لوعي ىزاملا ديز نب هللا دبع تعمس

 اوناك رمعو ركب ابأو لسو هيلع هللا ىلص ىناا نأ دمحم نب رفعج نع مهمتأ ال نه ىربخأ ( قفا: ةلالاؤ ) ةلبقلا

 دمحم 0 مهاربإ انريخأ 2 اسمحو أعيس ءافستساال | ىف نوريكو ةطخلا لبق نولصيو فسد َّق ةءارعلاب نوربجب

 حلاص نع قحسإ نب دعس ىنريخأ ) قفا 5 اانا ) هلثم هنع هللا ىضر ىلع نع هيبأ نع دمحم نب رفءج ىنربخأ لاق

 ثرروحلا وبأ ىنربخأ لاق دمحم نب مهاربإ ىفربخأ اسمحو اعيس ءامستسالا ىف ربك هنأ نافع نب نامعنع بيسملا نبا نع

 رييكتشلا لثم لاقف ءاقشتسالا ةالضإى: ريبكشتلا نع سانع:ةررا لاس هلأ هنأ نع ةلاك نب هللا دبع نب قدس د

 معز -١(



 ا
 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذه زاجأ اذإف فوع نب ١ نمحر لا دنع معدقت نم اوعنص اع سانلا ملَسو هيلع هللا ىلص هللا

 10 0 كاد ا ةيرككملا رغ ىف اذه ناكو ةيوتكم ةنم تناك ةقتعا: ريغ ةثوتكملا قف

 ةالصلا ريغب ءاقستسالا

 فاخو هتالصو هتبطخ دعبو ةالصب قستس نأ لثم ةالد ريغب مامإلا قستسيو ىملاعت هللا هحر ( قئاتشثلالاف )

 تع رك "اق ءاعدلا ىلع سائلا ضحو قستسإ أ برخغملاو حبصلا ةالص دعب ةرمأق انذّؤد مقي نم تيأر دقو هتالص

 . كلذ عنص نم

 ب ودكلملا اعل نادآلا

 عيمجو ءاقستسالاو ناديعلاو فوسخلا امآف ءةبوتكملل الإ ةماقإ الو ناذأ الو : ىلاعت هللا همحر ( ىف(: ئلالان )

 ةماقإ الو ناذأ ريغبف ةلفانلا ةالص

 ام الا د في

 ةثالث اوماصف سانلا رمأ قستسي نأ دارأ اذإ ناك هنأ ةمألا ضعب نع انغلب و ىلاعت هللا هحر ( قفانةلالاو ١

 | تح ناو ميج قستساف كان او مث ريخ نه اوعاطتسا اب لجو زع هللا ىلإ اوبرقتو ةعباتتم مايأ

 مهرمأي نأ اسأب ىرأ الو مبمامإ ىلع الو م,يلع كلذ بجوأ نأ ريغ ن 'ءم امايص عبارلا مويلا ىف اوجرحب نأ مثرمآو

 الع ع والاه وأ مدىف ةماظم نم مهمزاي ام ء ءادأدللا ىلإ نوب رمت ام ىلوأو موصلاىف مهيلإمدقتي نأ لبق جر و جورحلاب

 ىلإ ةدوعلا مامالا دارأ امك بحأو رباا نم هريغو 0 ةالصو ةقدصب نوعوطتي مث رجابملاو رجاشملا حلص مث

 اتراك هلإ ةيدرع لاق ااومروشي نأ يناثلا رفا نأ ءاقستسالا

 ىورو « ةئيه نسحأب نيديعلاو ةعا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ : ىلاعت هللا هحر ( ىف:غلالاف )

 20١) نم دحي ام نسحأب جرخم نأ نيديعا ىف بحأف الذبته لاق هاو ىذلا نسدأو اعضاوتم ءاقستسالا ىف جرخ هنأ

 عضاوت باش ىفو هريغو كاوس نف ةحارلا ربغت عطب امو ءاملاب افظنت» ءامستسالا ىف جرحبو بطلا ببطأو بالا

 امو ةفاك سانلل هتدحأ اذه ند تالاحلا ىف مامالل تدحأ اهو ةناكتساو عضاوت مالك هءالكو هسولحو هيشم نر

 . مهايإو هأزجأ هيف ةالصاا ممل لحم امت مامإلاو سانلا سبل

 . هل ةئيه ال نمو ءاسنلا رابكأو ءاقستسالل اوفظنتيو نايصلا جر نأ بحأو ىلاعت هللا هحر ( ىقفانثلالاف )

 م افسح الل مالسالا كفلاح ند جارحإ كك مابا جارخإب رهاآالو ةعملا تاوذ جور بحأ اال نب

 مثؤاسن و كلذ مهعاف مةدح ىلع نب ريمت» اودرد نإف كلذ نم معن را هريغو نيماسملا قسكسم عضو 5 ْق نيياسملا

 (000 ا ولو معلب جرخم نه ءرك ا[ ام. مهجرخخ نم هرك [ ملء مجؤاسن ريم ولو مملاجرك اذه نم هرك أ اهف

 ١ بحأو 03 تاركا ل ءامالاو 09 يك ممزلب سلو ل بحأ نا نود>رح دع !| نيءسملا دسعأا تاداس

 | نماداس ىلع بحي الو « نينم ةعم لا تاوذ ىف كللذ بحأ الو « جرحت نينه هل ةئيه ل نمو نهز اجع كرتاول لأ

 رك ني



 ش

 ظ

 6 ل يي بلا اا لاا

 همس م وو اج رج ع

50 
 نوكي ال فيكف : لئاق لاق نإف ءلضف عضومو ةبحاو نكست مل نإوهيف ةنس كرتو هنع هفلخت ىف ءاسأ دقو ءاضق الو

 نع ثيدحلا فو «تاولص سمح الإ ةالصلا نم ضرفال لق ؟ةيطخو ةالص نما ءامستسالا لمع لمع نأ هلع [ 15

 ؟اهستسالا لامع هلوأ "ىف رس هيلع هللا لص هللا الرش لكس لو نك ( 22 نإ لك 1 سو هيلع هللا لص هللا ن2
- - - . . - - | 

 ام معم الأ كرت سانلل رأ ُ ماخالا لعفب ُ نإو الا مامالا عديل تلق كلذدبو قستساف هذم ةدم دعب هلمع دقو

 مل نإو « بدجلا ناك اذإ هكرت بحأ ال اف ءاقستسالاب ءاعدلا امأو ءمتاد بدج ابمدقت دقو الإ كلهم ال ىثاوملا نأل

 هتدوعل ىلنابحتسا سيلو اورطمع َىَح دوعب م دوعل نأ تح سانلا نطو مف ىقستسا نإو ةيطخ الو ةالص مش نك

 ىلوألا ىف ةعاجلاو ةالصلا نأ ىلوألا دعب دوعلا هل تزجأ امتإو ىلو الل ىبابحتساك ةياثلا دعب ةثلاثلاالو ىلوألادعب ةيناثلا

 انربخأ لاق عيرلا انربخأ «مامإلا دعب ملالوأ اوقس اذإف الوأ قس قستسا اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأو ضرف

 هللا ىضر ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع نع ىماسألا رعوع نب هللا دبع نب ناملس نع مهتأ ال نم ىنربخأ لاق ىعفاشلا

 ءاشول هللاو امأ :لاقف ىدوه- مهبرف لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر دهعىلع ةديدش ةنس سانلا باصأ :تلاق اهنع ىلاعت

 لاقدق وأ »:لاق ىدوبيلا لومتب ٍلسو هيلع هللا ىلصهللا لوسرسانلا ريخأف كلذ بحال هنلو متئش ام مترطمل يحاص

 موب كك دعوم.ابهرك اف نيعاا نم ةجراخ ةباحسلا ىرأل ىنإودحن لهأ ىلع ةنسلاب رصنتسألىنإ لاقمعن اولاقف (؟كلذ

 اذإو ةعمج ءامسلا تعلقأ ام اوءاش ام اورطم تح سانلا قرفت ام سانلا ادغ مويلا كلذ ناك ااماف « 3 قستسأ اذك

 نع :ررضلا .ثفكي لسمو هيلع هللا ىلص ىنلا اعذ:اك مبنع ررضلا فكي هللا اوعد رهن وأ ليس نم اقرغ ناثلا فاح
 32 ا - 5 . - - ا

 نم تويبلا رمذي الو عفني ثيح لعجن نأو لزانملا نع رطملا نم ررضلا فكي وعدي .كلذكو تمد نأ تا

 ةيطخ ف نوعدب ةماعااو مامالا ترمأف ةعامج ةاللصب ماا و ررضلا ف اعد اذإ ىراحصلاو لابجلاو رجشلا

 نأ نشخف ةيدحم ىرخأو ةبصخع ةيحان تناك اذإو نيماسملا نم دحأب تلز' ةلزان لك ىف وعديو تاواصلا دو ةقملا

 نمل هئاقستسا عم بصخأ نا. ةدايزلا هللا لأسيو نيماسملا ةعاجلو ةيدجلا ةيحاناا لهأل ةبصخلا ةيحانلا مامإ قستسي

 نيب وه نمل ءاقستسالا ىلع هضحأ مك هنارهظ نيب سيل نمل ءامستسالا ىلع هضحأ الو عساو هللا دنع ام نإف ٍبدَخَأ

 نأ تيبحأ لعفي مل نإف ءمهم ةعالا برقأ وأ مهل قستسإ نأ نيبدحللا رهاب موقي ىذلا ىلإ بتكيو هيراق نمت هنارهظ

 : مهينارهظ نيب نم لدحر مل قستسل

 ةالصب ىقستس نم

 ثيح ال ةعجا ىلصي 0 فوسألا ىلصو قستسا نيديع'ا ىبصو ةعقسا ىلص مامإ لكو ىلاعتدللا همحر ( قفا م الاف )

 عمج الث يح فوسحلاونيدعلا ىلص,نأب حتسأو قستسإ نأ زوجي 0 اهنمترصق ةعجترط اذإف ريظ ام

 بحأ كر ريح ةلفانو دع ىو ضرف نم 2 ةلاحإب تسل اهنأل ودناا 5 نورفاسم هلعفبو ةريخد ةيرثو ةيداب نم

 عمجم نم هب ىرءأك سيلو « عمجم تيح هيابحتساك وه سيل عمجمال ثيح هيبابحتساو هب ىرمأ ناك ن ولام هكرت
 2 يي 3 . 0 ع 5 ا 2ك 2 ١

 اولعف ةيدابلاب ةعامجا ىقستسا اذإو هرمآ مزلي دحأ هنع هنب مو ةنس اهمآل تفصو امك هب ترمأ اتإو سانلاو ةمألا نم

 فوسخلاو نيديعلاو ةعمجلل مثدحأ اومدق ةالولا نم راصمألا تلخ اذإو ةبطخ وأ ةالص نه راصمألا ىف هنولعفي اه

 حلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ةبوتكم ةالصال فوع نب نمحرلا دبعو ركب ابأ سانلا مدق دق اك ءاقستسالاو
 ك8 4 هل ب 1 . 91 00
 لوسر طبغ مث هتحاحل بهذ دق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو كود هوزع ىف نة را دبعو فوع نب وره ىنب نيب
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 هتالص تأزجأ ءىراق مهمأ نإو ( لاق ) هب نوم أب اوناك اذإ هعم اوءرق نإو مهنعمهتالص ءىزحت مل ءارق ىمأ مأ نإف

 ةداعإلا نم ملك اوعنتما نإو ءاوديعي مل تلم نإو ةفساك سمشلا تناك اممامإب اوداعأ مهنع ءىزحنال تلق اذإو مهنع

 اعمجم نأ امهتزمأ هريغ هعم ناك نإف ءديعي نأ دحاولا ترمأ ادحاو الإ

 فوسكلا ةالص ىف نودرفنملا ةالص

 ناوفص وأ ور<ينع ركب ىنأ نب هللا دبع ىتثدح لاق دمحم نب ميهاربإ انريخأ ىلاعت هللا هحر ( قفا: لالا )

 نيتمكر ةعكر لك ىف نيتتكر سمشلا فوسكل مزمز رهظ ىلع ىلص سابع نبا تيأر لاق ناوفض نب هللا دبع نبا
 05 ةفساك نوكح سمشلا لعل اهكرت ىلاولا نأ الإ فوسكلا ةالض لص سابع نبا بسحأ الو. ( :ىاةتقلالاث-)

 ناك نم لكل بحأ اذكف ( لاق ) ةالصلا نم عنتما وأ ابئاغ ناك ىلاولا لعل وأ سابع نبا ىلصف لصي ملف رصعلا

 ةعاس ىأ ىف ىلاولا فاخ نإ ارسو فخم مل نإ ةينالع ىلصي نأ فرسكلا ةالص مامإلا كرت اذإ ىلصي نأ امامإ ارضا>

 محل ءاقتا ةيمأ ىنب نامز ىف بكرت ةكمب وهو رصعاا دعب تفسك سمشلا نأ هنع ىور نم بسحأو سمشلا تفسك
 مكس نأ نو تفس وام لع لقت 'ةتسلاو هريغ الو فاولل رصعلا دحي ةالض ال نأ نإ[ هدفت سوم نب كيور راهاذ

 الو ميقم الو رفاشل ىَدنع فيكما ةالص كرت زوحم الو امنع. لغتشيو ىسشت هيكل ةالصااو فاوطل رصعلا .ذعن

 ةالص تفصو امك اهللصيو امامإ دج مل نإ ادرفنمو همدقت مامإب تفصو نه لك اهللصيف لاحم ىلصي نأ هل زاج دحأل

 0 21د تفصو ىذلا لجرلا بطخ نإو ( لاق ) رمفقلا فوسخ كلذكو نيتمكر ةمكر لك ىف «نيتمكر ماهإلا

 مرح تاوذ نبف نكي مل نإو نهب ىلص هنم مرحم تاوذ نبف ءاسن عم لجرو سمشلا تقسك نإو ( لاق ) هركأ

 ةطخلا ءاسنلا نأش نم سيلف ءاسن نيلصي ىتاللا نك نإف ىلاعت هللا ءاش نإ سأب الق نهم ىلص نإو هل كلذ ترك هنم

 اهالص مامإلا عم ابكردأ مث فوسكلا ةالص هدحو لجرلاىلص اذإو ( لاق ) انسح ناك نهادحإ نهتركذ ول نكلو

 ةالص دورش ةيبصلل الو زوجعلل الو ءاسنلا نم ةعراب امل ةئيهال نم هركأ الف ةأرملا كلذكو ةبوتكملا ىف عنصي اك

 نمتوب ىف اهنيلصي نأ ةئيملا تاوذل لإ بحأو نمل اهبحأ لب مامإلا عم فوسكلا

 رمقلاو سمشلا فوسك ريغ يف ةالصلا
 كلذ ريغ الو حير الو قعاوصل الو ةماظ الو ةلزاز ىف ةعاج ةالصب رمآ الو ىلاعت هللا هحر ( قناة الان )

 تاولصلا رئاس ندرفنم نواصي 5 نيدرفنم ةالصلاب رمآو « تابآلا نم

 ءاقشلنالا تاكل

 ؟هررض فاخ اذإ رطملا عفر مامالا لأسب لهو مامإلا قئننتسي قيم
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ءاج لاق سنأ نب كلاه انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 ىلإ ةعج ن٠ انرطف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدف هللا عداف ىلساا تغطقتو ىثاوملا تكله هللا لوسراي »:لاقف

 ةككلعو ليسلا تعطقتوب توبنلا تماهت هللا لورا .لاقف ملَسو هيلع هللا ىلص ةللا اوشا لإ ل رءاحف لاق ةعمج

 «رجشلا تبانمو ةيدوألا نوطبو ماكآلاو لابملا سوءر ىلع مهللا »: لاقفدسو هيلعهشا ىلص هللا لوسر ماقف ىثاوملا

 وأ رضاح ىف رثب وأ نيع وأ رهن ىف ءام ةلق وأ بدج ناك اذإف ( ىف: *لللاث ) «بوثلا بايجما ةنيدملا نع تباجيناف

 ةرافك هيلع نكلت ل كلذ نع فلم نإو ءاقستسالا لمع لمعي نأ نع فلختي نأ" مامالل بحأ مل نيماسملا نم داب



 ءنادج
 ذأ رملاب ربذا سو هلع 3 ىلص ىذل لا نس دقو ليللا ةاللص نم اهل فوسحلا ةالص ىف ةءارقلاب ربو رابهنلا ةالص نم

 ليللا ةالص ىف

 نإ كلا ةالمات خلا
 دعصي نيح ىلوألا ىف ساحب نيتبطخ اراهن فوسكلا ةالص ىف مامإلا بطخمو ىلاعت هللا همحر ( ىفاةتلالاث )

 العجي و ( ىف: ةلللاو ) كزن غرف اذإف ةناثا بطخيف موي مث سلج ىلوألا ةبطخلا نم غرف اذإف موقي مث ربنا

 ىلإ برقتااو ةبوتلاب مهرمأو ريخلا ىلع سانلا ضحو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع ةالصلاو هللا دمحم ًادبب تطخلاك

 ىلصوكلذ كرت نإو دابعألا ىلصي تيد ال ةعجلا ىلصي ثيح دحسملا َّى ىلديو هالصم مضار ّق بطخبو لحو 5 0

 بطخ اذإ ةتكسلاك ةتكسب نيتبطخلا نيب لصفو ابيك ار بطخةفرعب فقوملاب ناك نإف ىلاعتلا ءاش نإ هأزجأ هريغف

 لحر فرصنا نإو امل تصنيو ءاقستسالاو نيديعلاو فرسكلا ىف ةبطخلا ىف ماهإلا عمسإإ نأ ىلا تحأو هرينم ىلع

 تهرك هب رمأ ام ريغ ىلع بطخ وأ ةبطخلا مامإلا كرتنإو هيلع ةداعإ الو هلكلذ تهرك ماكت وأ امل عمس, نأ لبق

 مهب بطح نأ ةاللصلا هق عمج ال ثيحو رفسلاو ةيدابلاب موعلل بحأو ( قفا: لالا 1 هلع ةداعإ الو هل كلذ

 نيطخم نأ ءاسنلاةنس نم سيل هنأل تويلا ىف ءاسنلل كلذ نحأ الو.( لاق ) فودكتلا سنا

 فرك كندا
 حيصي نم مامإلا رمأ نإو ةبوتكم ريغ ةالصل الو ديعل الو فوسكل ناذأ الو ىلاعت هللا هحر ( قفانتلالا )

 نأ نيدعلا هال ىف نذؤملا رمأل سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك: لوقي ىرهزلا نإف هل كلذ تببحأ « ةعماج ةالصلا»

 « ةعماج ةالصلا ل وهن

 كودك دام د

 و ىلاعت هللا هحر ( قفاتلالا ( ةبوتكملا حتتفي مك حتتفي مث ريكيف فوسكلا ةالص ىف ماهإلا موقي نأ بح

 عكري مث اهظفحم ال ناك نإ نآرفلا نم اهردق وأ اهظفحم ناك نإ ةرقبلا ةروسب حاتتفالا دعب لوألا مايقاا ىف أرقي مث

 مأب أرقي مث , دجلا كلو انبر هدمح نمل هللا عمس لوقيو عفري مث ةرقبلا ةروس نم ةيآ ةئام ردق هعوكر لعجمو لبطيف

 ًارقيف ةناثلا ةعكرلا ىف موقي مث دجسإو عفري مث لوألا هعوكر ىثلث ردقب عكري مث ةرقباا نم ةيآ ىتئام ردقو 0
 ردقو نآرقلا مب ًارقف عفري مث ةرقبلا نم ةيآ نيعيس ردقب عكرب مث ةرقبلا نم ةيآ نيسمحو ةئام ردقو ن رق ماب

 ىف اذه زواج نإو (قفا ةلالاو ) دجسيو عفري مث ةرقبلا نم ةيآ نيسمح ةءارق ردقب عكري مث ةرقبلا نم ةبآ ةئام
 ةسأر هعفر دنعو ةعك را[ قا ناربتلا مأ أرق اذإ لك ق هنعا رطق وأ لك ىف هزواج وأ سحب ىةح م

 فوسكلا ةااص نم ةعكر ىف نآرقاامأ كر 3 نإو ( قفاخشلالا ) هأز رك هكر لك ىف ةناثلا ةفكارلا كيت, ةكارلا نم

 نآرقلا مأ كرت اذإ اك وبسلا ىتدجس دجسو ىرخأ ةعكر ىلصو ةعكرلا كلتب دتعي مل ثلا مايقلا وأ لوألا مايقلا ىف
 مأب أرقي ملف عفرف عكر مث ةالصلا حاتتفا دنع نآرفلا مأب أرق هنأك اهيدتعي مل ةبوتكملا ةالص نم ةدحاو ةعكر ىف
 مايقلاىلإداعو دوجسلا ىغلأ دجسي تح نآرقلامأ كرت نإو «مكري مث اهؤرقف نآرقلا مأل دوعي مث عفر ىتح نآرقلا

 ةبوتكملا ةالصلا ىف مْؤي نأ *ىزحم نم الإ فوسك | ةالص ىف مي نأ *ىزجب الو ( لاق ) نآرقلا مأ دعب عكر ىتح
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 مدق لاوزلا دنع ةفرعب فوسكلا ناك نإو ( لاق ) ةكع اهالص «ىنم» ١ رهظلا ةالص هتوفت نأ فاخ نإو فوسكلا

 ففخو فقوملل هعدي لو فوسكلا ىلد مث امهم أدب امهتوف فاخ نإف رصعلاو ربظلا ىلص مث فوسكلا ةالص

 وهو رصع'ا دعب سمشلا تفسك نإو ( لاق ) رمقلا فوسخ ىف عنصي اذكهو ( لاق ) ةبطخلاو فوسكلا ةالص

 فوسكلا ىلص هدعب وأ ةفلدزملاب رجفاا لبق رمقلا فسخ نإو اعدو هريعب ىلع بطخ مث فوسكلا ىلص فقوملاب

 اذإ ( فان لالاث ) ردق نإ سمشلا عولط ىلإ هس الث ففخو سمشلا عولط ىلإ كلذ هسبح ولو بطخو
 (لاق) هتوففاخمال ىذلا ىلإ عجر مث هتوف فاح ىذلاب ًادبرخآلا توف فاخمالو امهدحأ توف ادبأ فاح نارمأ عمتجا

 هكا ةالص هنأل رجفلا قعكر وا رتولا لبق هن ادب كلدك و فوسحلا ةالصن أدن ماشا ةالض تقوررمقلا فسخ نإو

 ةفساك بيغت قح اولصي ملو سمشلا تفسك اذإو ( لاق ) اتاف ولو امهلبق هب أدببف دارفتا ةالص رجفلا اتعكرو رتولاو

 اولصي مل سمشلا علطت وأ ىلحت قح اولصي ملف رمقلا فسخ ول كلذكو سمشلا فوسكل اواصي مل ةيلجتم وأ

 ةالصلا نوففحم و سمشلا علطت ملام حبصلا دعب رمقلا فوسخل اولص افساخ رمقلا باغ دقو حبصلا اولص نإو

 سمش ا لبقو حبصلا دعب ةالصلا اوحتتفا نإف سمشلا عولط لبق اهنم اوجرخم ىتح لالا هذه ىف رمقلا فوسخل

 ىلت دعب نوكت ةبطخلا نأل سمشلا ىلحت دعب بطخبو ( قفا ةلالاؤ ) اهومتأ سمشلا علطت ىتح امنه اوغرفي ملف

 رك دككل] لظأ ك5 فرخ ءالص يوسخلا ءالضإ مامإلا ىلص "فوحلا ثدح  سمشلا تفسك اذإو رمقلاو سماثلا

 امان اك ار هجرت تح ءاعإ فوخلا ةدشا ةالصو فوستلا ةالص لص كلذك و ©0) كلذ نفلتحم ال فوخ:ةالص

 لهأا ىبتف رضح ىف سمشلا تفسك نإو ( لاق ) هرضي الف هنكم مل نإو « ملكت ةالصلاو ةبطحلا هنكمأ نإف

 نإو « فو ةالص اهولص ةبوتكملا ىف مهنكمي ام فوسكلا ةالص ىف مهنكمأ نإف « ودعلا ىلإ اوضم ودع دلبلا

 تفر هك اةالص نع لفغىمو ( قفا“ عاللاف ) فاتخم ال نيبولطمو ا

 اهضعب ىلجني مث اهلك فسكنت ىتح اهنع اولفغ نإف ( لاق ) اهؤاضق الو اهتالص مهلع نكي مل سمشلا ىلي ىتح

 اوغرفي ىح ةالصلا نم اوجرحم مل تلا ”نإو نيتوافتم آلو نيفئاخ اونوكي مل اذإ 000

 ناك ام لئاح وأ رابغ وأ ٍتاحس اهللحف تفسكنا نإو ( لاق ) فسكت نأ لبق املاح .دوعت ىتح ةفساك ىهو اهن

 ىل ولو اهلجتب اونقيتسإ ىتح فوسكلا ىلع ىبف تفسك دق اهنأ اوماع اذإ فوسكلا ةالص اولص تاحت اهنأ اونظف

 نوكي دقو لجني مل مأ اهنم بيغملا ىلحتا نوردب الو فوسكلاب نونقيتسم مهنأل ةالصلا اوعدي مل ايفاص هوأرف اهضعب

 هدعب قابلا ىلحتي ىتح ضعب نود اهضعب ىلحتيف اهاك فسكنتو ضعب نود اهضعب ىف فوسكلا

 | ةردكا اونقتسإ قح اهولصي ل ةفساك اهومهوتف ةماحغ وأ ةنايغ وأ فاخط ىف تعلط ولو ( قفانتلالاف )

 فوسكلا ىلصي نأ هيلع نكي مل سمشلا ىلجنت ىتح ربكي يف فوسكلا ةالص ىبصيل مامإلا هجوت اذإو ( لاق )

 فرصنا مث الكاف فوسكلا ةالص ىلص نإو ( لاق ) املاك فوسكلا ةالص متأ سمشلا تلحين مث رك نإ

 ىل سو هيلع هللا ىلص ىننلا ا بطخو ةالصلا دعي ل ديزي ال وأ اهفوسك ديزي ةفساك سمشلاو

 000 ل امإلا نأ .الإ ءىثا ىف نالت ال: نسمشلا فوبنك ,ةالصك رمقلا  فوسح .ةالصو 0 0

 نم اهنأو دايعألا ةالص ىف ربجم اك انف رهجم مل مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل س.شلا فوسك ةالص ىف ةءارقلاب

 )١( خسانلا ةدايز نم اهلعلو  واولاب سن ذلا ىف |ذك | كفوذلا هش هاطو فوسحلا ةالص ل اصلا كللذك و هل هلوق .

 . ةححصم 2 لمأت
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 هلا ىلص هللا لوشر رمأف ( قئا لالا ) ةالصلا ىلإو هللا رك ذ ىلإ اوعزفاف كلذ متيأر اذإف هتايحل الو دحأ توم

 رك نأ نإ نأ دع نع. مهاربإ انربخأ ( قناتعلالاف ) ةالصلاب اعم امه اك اذه ىف ٍلسو هلع

 سابع نبا جرخف ةرصبلاب سابع نباو كيك رمقلا نإ» سابع ننا 02 نسا نع مرح ور# 0 دمحي نبا

 ملسو هيلع . ىلص هللا لوسر تيأر اك تيلص امإ : لاقق انبطخف بكر مث ناتعكر ةعكر لك ىف نيتعكر انب ىلصف

 ماد افساك امهنم 6 :أر اذإف هتايل الو دحأ تومل نافسحم ال هللا تايب. ١ نم ناتي آ رمقلاو نسمشلا نإ:لاقو لاق لك

 هللا نط لاروع ةشناع نع هردع ديعس نب ىخ نع كلام انربخأ ( ( قنا غلالاف ) « هللا ىلإ يع نكست

 ( ناك ةعكر 0 تفصوف لسو هياع تا لك لاسر ل مخ تدلك سل[ نإ 0 هلع

 هلثم مسو هيلع هللا ىلع ىننلا نع ةثئاع نع هبأ نع ماشه نع كلام انربخأ ( قفانشلالا )

 ىلص ىنلا نع ىسوم ىبأ نع ةبالق ىبأ نع عفان ليبس وبأ ىنتثدح لاق دمحم نب مهاربإ انربخأ ( قفا تل الاف ١)

 هيلع هللا ىلد هللا لوسر بنج ىلإ تف :لاق هنأ سابع نبا نع ىورو ( قفا ةةلالاو ) هلثم ٍلسو هيلع هللا ىل

 أرق ام عمسي مل هنأ ىلع ليلد 01 ةروس ردقب هلوق ىفو « افرح هنم تعمس اف سمشلا فوسك ةالص ىلإ ملسو

 ٠ هريغب ردقي مل هعمس ول هنأل هب

 نسا فا
 مامإلا ىلص كلذ لبق وأ رصعاا دعب وأ راهنلا فصن سمشلا تفسك ىتف : ىلاعت هللا هحر ( قفا ةلالإ (

 اهب رمأ ةالص هيف مرحب تقو الف سمشلا فوسكل ةالصلاب رمأ سو هيلع هللا ىلصىننا نأل فوسكلا ةالص سانلاب

 ةالصلاالو فاوطلل ةالضلا الو ةزانجلا ىلع ةالصلا الو ةتئافلا ةالصاا تقو ىف مرح ال مك يسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةالصلاب ادن ةالص تقو ىف سمشلا تفسك نإو ( لاق ) اهاسنيوأ اهنع ل اغتشيف امري نب هشفن لع ءرلا اهدك ١

 نمحشلا فوئتكسل بطخم مث ةيزوتكملا لصاو_ٌيسمشلا فول ةالض نم جرخم نأ ىلآللا ردقو سمشلا 5

 ًارقف اهنف ففخو سمشلا .فوسك ةالصب أدب ةعلا تقو ىف سمشلا تفستا نت[ قفا لاإله ) ةبوتكملا دعب

 ةعجلا ىف بطخ مث اههبشأ امو « دحأ للا وه لق ةروش و نارا م ةعكرلا ىف نيتللا نئعكرلا نم ةدحاوا 1

 ةعاجا ىلص مث ةع+لا اهب ىونو ةعالاو فوسكلا ىف ةبطخلا ىف مالكلا انف عمجو ةعجلا ةبطخ ىف فوسكلا ركذو

 تطح نأ كردي 1 هتالص رك 0 كودك ةالص ىلد دن 6 ةعجلا رد نك نإو ) لاق )

 دقو-اهنم غرف نإو فوسكلا ةالص ىلص ةفساك سمشلاو امن: غرف نإف ةعجلاب أدب رصعاا تقو لخدب ىتح عمجمو

 اذإف: تقو ىف" لمع هنأل ضنا هاو فوسكلا لضإ ل فوشكللا لبق تناك ك١ دوعت قد اهملجم ماتتف سمشلا تلحن

 نو ةيوتكسملاب اذه اهعوف كفيف فار دككلاو تضمحل ا هن ردكم لك ىف عنصي اذكهو ( لاق ) لمعي مل تقولا ب بهذ

 دعوا كرس عمتجا نإو ( لاق ) ةبطخلا ىف تقو ال هنأل ةبوتكملا مث فوسكلا تالصب أدب توفلا فخم

 نإف فوسكلاب أدبو اهرمأب موقي نه رمأ مامإلا ريضح نكي مل نإو 210 ةزانجلا ىلع ةالصلاب أدب ةزانجو ءاقستساو

 فاخ نإو ( لاق ) هف وه ىذلا مولا زيغ موي ىلإ ءاقستسالا رخأو ديعلا ىلص مث ابكرت وأ اهماع ىلص ةزانجلا تغرف

 بطحخم نأ هرضإ الو فوسكلاو .ديعلا بطخ مث فوسكلا ةالص ىلإ هتالص نم جرخ مث ففخو ىلص ديعلا توف

 اولص « ىنم »- ةالصلا ىلإ مامإلا حاور دنع ةكع فوسكلا ناكنإو ( لاق ) ةعمجا ةبطخك سيل هنأل امل لاوزلا دعب

 )١( ررحو« خسنلا ىف اذك خلا مامإلا رضح نكي مل نإو : هلوق .



 ديلا ا

 كوبد هنا لا

 رمقلاو سمشلاو راهنااو ليللا هتايآ نمو »ىلاعتو كرابت هللا لاق لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ناملس نب عيبرلا انريخأ

 اك ر دنع ئذلاف اوركتسا نإف  نودصت هابإ منك نإ نوقلخ ىنلا هللا اودجتماو رمقلل الو سمشلل اودجست ال

 0 ةرالاو سر راو تارمسلا قل ىف نإ ) ىلاعتو كرا هللا لاقو « نوماس ال مثو راهنلاو ليللاب هل نوحبسي

 هباتك ىف.تايآلا نم ركذ ام عم « نولقعي » هلوق ىلإ « سانلا عفني امي رحبلا ىف ىرحن ىلا كلفلاو راهنلاو

 امل دجس ال نأب رمأو رمقلاو سمشلا عم الإ ادوجس اع. ركذي ملو تايآلا لجو زع هللاركذف ( قفا: ةلالاث )

 م0 ا ت1 رك تالا رم نأ يقلاو نيم لا 1 د دع هل دعس نأ هرمأ لمتحاف هل دجسي نأب رمآو

 ىلع ملسو هيلع هللا لوسر ةنس تادف «هاوس ام ةدابع نع ىهن اذ امل دوجسلا نع ىبمن امنإ نوكي نأ لمتحاو رمقلاو

 نأو كلذ ىف نافلتخم ال اميفوسك 5 نأ امهدحأ نيبنعم كلذ هبْشَأف , رمعاو نست كوس ك دنع هلل لص نأ

 00 5 ؟ 1 1 لاعتو كراي هللا نآل امهدنع اهم رمأ 5 ةالصلاب امجريغ ىف,تناك ةبآ لك دنع رَمْورال

 ىلديف ( قثان ةلالاف ) اهالص نمل ةطبغو ىلاعتو كرابت هلل ةعاط لاح لك ىف ةالصاو ةالص تايآلا ن

 انريخأ لاق عيرلا انربخأ امهريغ تابآلا نم ءىش ىف كلذ لعفي الو ةعامج ةالص رمقلاو سمشلا تت

 دبع ىلع سمشلا تاكا لاذ 0 نب هللا دبع نع رامس نب ءاطع نع يس نب ديز نع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا

 ةروس ةءارق نم اوحب لاق اليوط امايق ماقف هعم سانلاو مسو هيلع هللا لوسر ىلصف مسو هيلع هللا ىلص هللا َلوصَر

 نود وهو اليوط اعوكر عكر مث لوألا مايقلا نود وهو اليوط امايق ماقف عفر مث اليوط اعوكر عكر مث لاق ةرقبلا

 لوألا عوكرلا نود وهو اليوط اعوكر عكر مث لوألا مايقلا نودوهو اليوط امايق ماق مث دجس مث لوألا عوكرلا

 فرصتمثدجس مث لوألا عوكرلا نود وهو اليوط اعوكر عكر مث لوألا ماّقلا نودوهو اليوط امايق ماق مث 3

 كلذ متيأر اذإف هتايهالو دحأ تومل نافسحم ال هللا تابآ نم. ناتي آ رمقلاو سمشلا نإ » : لاق سمسلا تلح وو

 تيرأوأت بأ رفإ» :لاقف تعكعك:كنأك كانيأرمث ًايشاذه كماقمىف تلوانتدق كانيأر هللالوسراي اولاق«هّللاوركذاف

 05١ [اتمارو ارظْيِم مويلاك رأرف راناا تدرأ وأ تيأرو اندلات قب امدنم ملكأل هتذخأولو ادوقنع ابنه تلوانتف ةنذا

 ناسحإلان رفكيو ةريشعلا نرفكي »:لاق ؟هللاب نرفكيأ :ليق «نهرفكب »لاق ؟هللا لوسراي مل :اولاقق «ءاسنلا اهلهأ

 لاق ٠١ سابع نبا ركذف( قفا“ لال( )«طق اريخ كنمتيأر ام: تلاق ًائيش كنم تأرثرهدلا نهادحإىلإ تنس> أول

 ةبطخلاوةنسلل ةبطخلا نيب قرف هن أىلع ليلدكلذ ىف ناكواهدعب بطخ هنأ ىلع ليلد ةالصلادعب مسوهيلعهللا ىلصهللالوسر

 عنصكلذكو «سملاتاولصلا نهتسيل اهنأل فوسكلا ةبطخ رخأوةالصاالبق ةبوتكسم امنأل ةعجلا ةبطخ مدقق ضرفلل

 2010| فوسك ىف رمأهنأ ركذو ءاقستسالا ةالص ق نوكن نأ ىغني اذكهو تاولصلا نءاتسيل امهعأل نيدعلا ىف

 كلذقفاوف ريكذتلا مث لسوهيلع هللاىلص هللا لوسر هِيلإ عزف ىدلا لجو زع هللا ركذذ ناكوهللا ركذ ىلإ عزفلاب رمقلاو

 ىلصهللا لوسر نعسابع نبالوقيف ناكف( قفا ةلالاف )«ىلدف هبرمسا ركذود# رت نم حلفأ دق »لجو زع هللا لوق

 اكذلاو سمشلا فوك ىف ةئرمأ امك رمقلا فوسح ىف نمأ دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنأ نم ةيافك ل اسو هيلع هللا

 نايفس انربخأ ( قفا لال ) اذه قفاوي ام نايفس رك م ركذلاو ةالصلا نم هلعف سمشلا فوسك ىف هب رمأ

 ميهارإ تام موي سمشلا | كي كك | كاف ىراضألا دعست قأأ نع مزاح بأ, نب سق نع دلاخ نأ نب ليعمنإ نع

 نافسكنيال هللاتاي 5 نم ناتيآ رمقلاو سمشا! نإ »سو هيلع هللا ىلصدنلا لوسرلاقفءإسو هيلع هللا ىبصهتلا لوسر نبا



 يقلى كلا

 لك ىف ةعابجو ىدارف رطفلا ةليا  سءشلا بيغت نيح رطفاا ىف سانلا ربكي : ىلاعت هللا هحر ( ىفانةةلالا 1

 برغملا ةالص فئللخ ريك مامإلا نردك ل بحأو ( لاق ) ريبك كل نوعطقب ب مث ديعلا ةالصل مامإلا جرح ىتح لاح

 نسانلاك هنأ مامالل كلذ تببحأ اعِإَو ريبكشلا عطقي مث ىلصملا ىلإ ىبهتني ىتح ايداغو كلذ نيبو حبصلاو ءاشعلاو

 اولصي نأ ىلإ رحناا موي نم ربظلا ةالص فل جاحلا ربكيو ( لاق ) سانلا ربك مامإلا هكرت نإو مل بحأ اهف

 ريكبو 00 مايأ رخآ نم حبصلا ةالص فاخ اوك اذإ 11 نورت م قيرشتلا مايأ رخآ نم حبصلا

 امهم ربجم 8 ذ جحلا ىف نآل لاوحألا هده ل قوار راهنو اليل نيقرفتهو اعم نوركم تاولصلا فلخ مهمامإ

 لق رحناا موي 5 ىدهر دعل ةالص الو ريكلا ام ةالصلاو زدتلا موي ند حبصلا دعل الإ علقت ال ىضو ةسلتلا

 ن.هو «كلذك رفسااو رضحلاو قافآلا ىف شانلا ريكبو (لاق) ىن» مايأ رخ ا نم حبصلا دعب «ىند»  ةالص المث ربظلا

 نمو مامالا ريكنو رابهنلاو ليالا ند ت تاعاشلا قف ءىضوتملا ربغو تنحلاو ضئاجلاو اهرضح 1و ةعاجا مهنه رضحمب

 « ىنم » لهأربكي 5 قافآلا لهأ 0 ربك مامإلا كلذكرت نإو رثك أو تارببكت ثالثتاولصاا فلخ هفلخ

 ىلع اسابق رحنلا ةلبل نه برغملا ةالص فلخ ريبكتلاب اوءدتبا ولف ريبكتلاب مجومدقتي نأ ىفالإ كلذىف مهنوفلاخم الو '

 نم ةيبلتلاب نوفتكيف نوبلي نيمرح اوسيل. مهنأو ةدعلا لاك إ عم ريبكتلاب ناضهر رش نم رطفلا ىف هللا رمأ |
 الف « ىنم » لهأ ريبكتب اوربكي ىتح كلذ اورخأو اوربكي مل نإو اذه بحتس, نم تعمس دقو كلذ هرك أ مل رييكتلا

 ةفرع موي نم حبصلا ةالص فلخ ريبكتلا *ىدتبي ناك هنأ فلسلا ضعب نع ىور دقو ىلاعت هللا ءاش نإ نس

 هساحم نم ماق اذإف هسلحم نم مقي ملا تاولصلا فلخ ما.إلا ريكو ( ىف: ةلالا ) قفوتا ىلاعت هللا لأسأو

 ( لاق ) هسلحم ريغ ىلإ راص نإ سلجم ىف وأ وه ام ايشام ريكي نأ بحأو ريكيف هيسلجم ىلإ دوعب نأ هلع نك ملا

 نأ هيلع نيل مسخ ف ناك تدل عطق نإو رب كبل كرت نإ هنوعد. الو هرييكش ريبكستلا هفلخ نم عدب الو

 نم ءىث هعم الحر تاف اذإو ( لاق 5 ) وهسلا ىدجس نم مل سر: ىتح ريكي مل اهس اذإف كلذ هل بحتسأو هتعاس ن م ريكي

 ل ريكو ربك حس اذإف هل كدحش وس هيلع ناك نإف » ا اه ىذه ةالصلا ضع هتاف ىذلا ماق مام هآلا ركفةالصا

 . لاح لك ىلعو ضئارفاا فلخو لفاونلا

 01 تر

 ًأدبيف « ربك أ هللا ) ةالصاا ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربك ار يبكستااو ىلاعت هلا هنحر ( فال اللا )

 اريبك ربك أ هللا» : لاقف دازنإو نسحف اريبكتدازنإو اثالث املوقي ق>«ربك أ هللاربك أ هللا ربك أ هللا»:لوقتف ماهإلا

 هلإ ال نوزفاكلا هرك ولو نيدلا هل نيصلخم هللا الإ دبعت الو ربك أ هللا اليصأو ةركب هللا ناحبسو اريثك هل دخلا!

 نم اذه عم داز امو هوسحف (( فاو هللا الإ هلإ ال هدحو بازحألا مهو هدبع رصنو هدعو قدص هذحو هَل 1

 نم ءىش ادب نإو هتأزحأ ةدحاو ىلع رصتقا نإو اقسن كاريس ثالث دس نأ ضخ أ قاررغ هححاشا 0

 . هيلع ةنافك دلَف ريكشلاب ُتَأي وأ ريبكشتا لبق رك

 )م١6م- ١(



00-- 

 نأ لبق هدعب وأ ديعاا ةالص ىف مامإلاو سمشلا تفسك اذإو ( لاق ) ةالصاا ىف لخدي نأ لبق سمشلا لجنت مل نإ

 نإو امهيف ديعللو فوسكلل مالكلا عم نيتبطخ اع. فوسكلاو ديعلل بطخ مث فوسكلا ةالص ىل.« بطخم

 نذأ مث فوسكلا بطخ مث فوسكلا ىلدف لزنو اهه نيتبطخلا فف> سمشلا تفدك مث ديعلا ةالصل ملكت ناك

 قفاو نإف ةعمجلا دورش ىلع ردق رصملا لهأ نم دحأل اذه زوجي الو تفصو 6 فارصنالاب رصملا ريغ ىف ةلهأ نم

 هتبطخ ىف قستساو هدّعب وأ دغا ىلإ ءاقستسالا ةالص رخأ قستسي نأ دارأف بدجو فوسكو ةعمجو رطف موي اذه

 اذإ ةعمجلاب مث سمشلا لزت ملام ديعلاب مث فوسكلاب أدبي بوقعي وبأ لاق » بطخ مث ءاقستسالا ىلصف جرخ مث

 ةعمجلا مويف قستس, نأ بحأ الو ( قفا: لاف ) « تقو ءاقستسالل سياو اتقو اذه لكل نأل سمشلا تلاز

 (لاق) هيلع قشب: وأ ةعمجلا ن. البلق هلزنم دعب نه عنب ءاقستسالاو ءاقستسالا نه بجوأ عملا نأل ربنملا ىلع الإ

 باهذ فوسكلا تقوو لاوزلا ىلإ دعلا تقو نأل دبعلا لبق فوسكلا ىلص ةعاس ىف فوسكلاو ديعلا قفتا نإو

 نم غرف نإو اعم اممل بطخو فوسكلا ىلص سمشلا ىلجنت نأ لبق ةالص'ا نم غرفف ديعلاب أدب نإف فوسكلا

 ٠ فوسكلا هبف رك ذ ءاش نإو دنعلل تطخ سمشلا تلح دقو ةالصلا

 نيديعلا روضح همزلب نم

 نأ "لإ بحأو ةءلا همزلت نمت خيديعلا روضح كرت ىف دحأل صخرأ الو ىلاعت هللا همحر ( قفانةلالاف )

 ضرف ةلاحإب سيل هنأل هناكم ىف دبعلاو اهتيب ىف ةأرملا اهيلصتو اهيف ةعمج ال ىتلا ةيدابلاب فوسكلاو ناديعلا ىلعي
 كلذ ىف ءاوسو ( ىتفاخةلالاو ) هددعو هريبكتب مامإلا ةالصك اهالص اهالص نمو ( لاق ) ابكرت دحأل بحأ الو

 هناكمىف ديعلا ةالص ىلص مامالا غرف اذإف ساج بطخم مامإلا دجوو مامإلا عم ديعلا ةالص هتتاف نموءءاسنلاو لاجرلا

 حن ال نم اهكرت وأ هتاف نم نيديعلا ةالض كرت نإو ةءارقلاو ريبكتلا لاكي مامإلا اهيلصيأ اك :هقيرط وأ: هتيب وأ

 ىلص نإ سأب الو ( قفا: ةلالاف ) فوسكلا ةالص كلذكو هيلع ءاضق الو ( لاق ) هل كلذ تهرك ةعجلا هيلع
 اهولصي نأو اهيف ةعمج ال ىتاا ةيرقلا ىفو رفسلا ىف مهنم دحاو مهبطخم نأ فوسك وأ دبع ةالص نورفاسم موق

 دهش اذإو ( لاق ) ةقرفلا فوخ ماءإ هبف ناك اذإ رصملا ف دحأ مهبطخم نأ بحأ الو رصملا ىف ةعامجا دجاسنم ىف

 الك ءىزحي ام اهيف الك ءىزجمو لاجرلا نه نيمقملا رارحألاك مف نورفاسملاو ديبع'ا اهدهشو نيديعااو ةعتلا ءاسنلا

 ىنم ابابحتسا ذشأ دايعألا نهدوبشل انأو دايعألاو ةالصاا ةئحلا تاوذ ريغو زئاجعلا ءاسنلا دوبش بحأو ( كاق)

 ىلصم ىلإ ىضم ءاش نإف نيفرصنملا ىفاوف ديع'ا لجرلا دارأ اذإو ( لاق ) تابونكملا تاولصلا نم اهريغ نهدوبشل

 ا ا عجر ءاش نإو هيف ىلصف مامإلا

 : هصنام اذه دعب ىنيقلبلا جارسلا ةخسن ىف دجو )0(

 لكو نادبءلا هيفىلص ةعجلا هيف تبجو عضوم لكو ىلاعت هللا همحر ( ىف ةلالاو ) ىاثلا اياحضلا رخآ ىفلاقو
 رضح دقو اطقس, نأ ىلوأ نادمعا ناك ضرف ىه ىتاا ةءنلا تطققس اذإو ناديعاا هيف لصي مل ةعتا هيف بحت مل عضوم

 ىف نايلصي ةلفان اناكاذإ ناديغاا ناك ولو اديع هتماع مب:٠ دحاو ىلص ان ةمثألا مث «ىنه» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تفصو ام امتنس نكلو ةمئآلا روضحو سانلا ةرثكس هب عضاوملا ىلوأ «ىنم» تناك ةعمج هيف نوكيال ىذلا عضوملا

 اسأب كلذب رأ مل رثك أ وأ نيتمكرب لفنتي نأ ةعلا هذ نوكي عضومب سيل ناك اذإ ديع موي ىف لجر دارأ نإف

 ىلع نيديعاا ةالص ىلصي لبق دقو ( قفا 9 االاث) ديعلا نيك ريكي مل كلذ لعف اذإو ليبسب ديعاا ةالص نموه سلو

 . ضرفب تسيل اهنأل ةعما هيف بحت عضوم ىف نكي مل نإو نيديعلا ريبكت



 اقلب
 ةرخلألا فو عشتنيتطخلا نمئلوألا ىف ريبكستلا نأ عمس هنأ ةيمأ نب ليعامسإ ىربخأ لاق مهاربإ انربخأ لاق ىعناشلا

 ربك" أ( هللا لوقي مالك نبنيب لضفي ال ىرتت تاريبكت عيش ريكي نأة يناثلا ةبطخلا بطخيل ماقاذإف نهنيب مالك ال ىرت

 اييعل *يكعتلا- دغر ضقنم"الو انشح ناك لطفى دجلا نيتزييكتتلا- نيا لخدأ نإف اعيش قوي ىح رد ا[

 هق ةٌريرشه نأ نع باتك هل تبثأ هنأ ةنيدملا لهتأ نم ةقثلا ىربخأ ( قفا: لالا ) رييكت هتبطخ نيب لصفيو

 نين :ةطقما “لوصف ىق ةريكت ' نيمو 096”وأ ىدخإ ىحضألا ميو رطقلا مو: ىلوألا ةطخلا: ىف مامإلا كت

 رمح عمس نم ىنريخأ لاق ةنيذلا لهآ نم معلا لهأ نه هب قثأ نم ىنريخأ ( قفانم اانا ) مالكلا فاروظ

 »ذ ديمحتاو ر كسلا مولا اذه راعش .ن د 2 لاق مث سل - ملف ريثما ىلع رهظف ر طف مويةفلح وهو زب زعلا دبع نبا

 كرت نإو ( قفا: لالا ) ةرييكت دبشتلا نيب لصف مث 0 مث دجلا هلو ربك أ هللا ريك أ هللا ارارم ربك مث

 ربع ناك 8 هن 0 *ىش ف هيلع ةداعإ الو هل 57 هترمأ اه ضعب وأ ربنملا ىلع ملستلا وأ ريكا

 . ةعجلا ةبطخ

 نديعلا ىف ةبطخلا عامسا

 عمتسوو تصني نأ فوسك وأ جح وأءاقستسا وأ ديع ةبطخ رضح نم بحأو ىلاغت هللا همحر ( قنات ثلالا (

 هللغ ةداَغإ الو هل كلذ تهرك فرصنا وأ عامسالا كرت وأ ملكت نإف ةبطخلا عمتسإ ىتح دحأ فرصني ال نأ بحأو

 اورضحخ نإ نيكاسملل بحأ كلذكو ( لاق ) ضرف ةعجملا موي ةالص نأل ةعجلا موي ةبطخك اذه سيلو ةرافك الو

 هللا دبع نب ديزي ىنثدحلاق دمحم نب مهاربإ انربخأ ةبطخلانم مامإلا غرفي ىتح ةلاسا نع اوفكيو ةبطخلا وكس نأ

 اخون وألا هتطخ ىف" ىلصا[ى نئانلا نول اش نوفوطت نيك اسملا كرجي ناك -نيزعلل دنع نب رمح نإ دا

 0 ا أ ةرخآلاو ىلوألا ءاّوسو ( ىف[: >لالاؤ ) اوسلجأف مهب رمأ ةرخآلا هتطخ بطخ اذإو رطفلاو ىحْضأْلا

 ش . عامسالا ىف لضفلا كرت الإ اهيف مهيلع *ىش * الف اولعف نإف ةلأسملا

 زيزعاادبع نير مي نع ةبقع نب مهاربإ انربخأ لاقدمحم نب مهاربإ انربخأ لاقىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 ريغ ىف ساجيلف ةيلاعا لهأ نم سام نأ بحأ نم لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ناديع عمتجا لاق

 تدهش لاق رهزأ نبا ىلوم ديبع ىبأ نع باهش نبا نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ ( جرح

 ن٠ بحأ ن نادرع اذه «موي ىف يل عمتجا دق هنإ » لاقف بطخف فرصنا مث ىلصف ءاجف نافع نب ناّمع عم ديعاا

 موي ناك اذإو ( قنا:_ةلالاث ) « هل تنذأ دقف عجريلف عجرب نأ بحأ نمو اهرظتتيلف ةعمجا رظنني نأ ةيلاعلا لهأ

 اوءاش نإ اوفرصني نأ ىف رصملا لهأ ريغ نم هرضح نمل نذأ مث ةالصلا لحن نيح ديعلا مامإلا ىلص ةعّلا موي رطفلا

 قح اوردق نإ مهفارصنا دعب اودوعي وأ اوعمجم ىتح اوميقي نأ ممل رايتخالاو ةعمجلا ىلإ نودوعي الو مهيلهأ ىلإ
 ا وعدي نأ رصالا لهأ نه دحأل اذه زوحم الو ( ىف|: لالا ) ىلاعت هللا ءاش نإ جرح الف اولعفي مل نإو اوعمجم

 ىحيضألا موي ناك نإ اذكهو ( ىف[: _ةلللاف ) ديع موي ناك ن إو ةعمجلا كرت هب مهل زوحم رذع نم الإ اوعمجم نأ
 تيدا د ابمألا .ةممجلا الو ,ىحيتألابه الضر قد لعأ تقي .الو.ديعلا| حو يتلا تف جدخ نإ ني اع
 ”كوسكسلا ىلض' مث ديعاا ةالصب أذب رطفلا موي كلذ قفاوو ةعمج موي. سمشلا تفسك نإو ( قفا: ةلالاف ) رصع
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 هز الو اهريغ ن٠ ىلاعتهللا ءاش نإ هتأرجأ اهيلكرصتقا:وأ اهعمهن أرقأام ةأزجأ :تفضو:اع ةعكر لك ى.نآرقلا ما

 هيلع ةداعإ الو هل كلذ هاك اهب .تفاج نإو ءامستسالاو نيديعلا ةالص ىف ةءارقلاب رج و ( لاق ) اهنم اهريغ

 . . هيلع ةداعإ الو هل تهركهبف تفاخم اق: رج اذإ كلذكو

 نديعلا ةالص ىف ةءارقلا دعب لمعلا

 فلتخال تاولصاا رئاس ىف وبك نيدمعلا ةالص ىف دبشتلاو دوجسلاو عوكرااو « ىلاعت هللا همحر ( ىف: ةلالاف )

 . هل تهرك ةلزان ريغ دنع تنق نإو ء هرك ل ةلزا دنع تنق نإو ءاقستسالا الو نيديعلا ةالص ىف تونق الو

 اصعلا ىلع ةبطحلا

 دقو اصع ىلع دمتعا:بطخ اذإ.ناك مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انغابو : ىلاعت هللا هحر ( ىقف[:.لال) 7

 نع مهاربإ انربخأ لاق . ئعفانشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ داّتعا كلذ لكو سوق ىلعو ةزْنَع ىلع ادمتعم طخ ل
 بحأف ( قفاتعلالاف ( اداتعا ةتزنع َلَع دمتعي بطخ اذإ ناك زتسو هلع هللا ىلص هللا لوس نأ غاطغ ع د

 هو هلدب | عيمجو هيدن نكس نأ هل تيبحأ دامعالا كرت" نإو ىف لع دمتعت 0 ةبطخ ىأ'تطخ نم لكل

 هل تببحأ ام كرتو ىرخألا ىلِع امهادحإ عضي مل نإو امهنكسي نأ امإو ىرسيلا ىلع ىنميلا عضي نأ ام ةيدني ثنعي

 ْ . هيلع ةداعإ الو هل هتهرك ىنميلا ىلع ىرسيلا عضو وأ امهم ثبع وأ هلك

 نيتطخلا نيب لصفلا

 نعمل دعا دبعنب دمحم نب. نحرلا ديع ىنثدح لاق ذمح نب ميهاربإ انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيترلآ »نشأ '':

 اههنيب لل 1 نيتبط نيدبعلا ىف ماهالا بطحم نأ ةنسلا لاق ةبتع نب هللا دبع: نب هللا دبع نع هللا دبع:نب مهازإ م لممفي ؛نيعطخ ئدنعلا ف نأ ةنسللا لاك ةفع» هللا دعب ٠ هنا قع نع هلل ةعدضقلالا

 ( لاق ) ةعاج ةيطخ لكو جحلا ةبطخو فوسكلا ةبطخو ءاقستسالا ةبطخ كلذكو ( ىفا:ةلالاف ) سولي

 نيح: ربنملا ىلع. سلجم مث ايلاع ىورب اذه نإف. هءاع سانلا دربو سيف ربنملا ىلع رهظاذإ هلك اذه ىف.مامإلا ًاديدو

 فخأ ةسلج ىلوألا ةبطخلا دعب سلجب مث بطخبف موقي مث ناذأالل ةعجلا موي مامإلا سولجك ةفيفخ ةسلج ةيلغع علظب

 ىلع .ةالصلا عدي ال نأ ىفو تفضو اهف ءاوس اياك بطخلاف ( لاق ) لزب مث ٍبطخبف موقيإمث اهلثم وأ هذه .قم

 ءان ىلعو رينم ىلع مامإلا بطخ و ( لاق ) هرخاو همالك لوأ « رع أو نأ » مسو هيلع هللا قض:هللا لوسر

 ةعجا مون ريغ. بطخ نإو ) قنانثلالا ( عساو كلذ لك هتلحار ىلعو ضرك ىلعو عفت رم بارو

 اذبه فلاخم ةعجلا ةبطخو ءاسأ دقو هلع ةداعإ الف اف هب هترمأ ام اعيش وأ ةبطخلا كرتو ةدحاو ةبطخ

 لج ال ةعلا ىوس اه لكو « ارهظ تيلص ؛ نكت مل اذإف « ةبطخلاب ةعبج تاعد امن اهنأل اعبررأ ارهظ ىلص ايكرت نإف

 رح ل اعد

 نيديعلا ىف ةبطخلا ىف ريبكتلا

 | نع ديلا دبع” نب دمحم نب نم رلا دلع نع دمحم نب مهاربإ انريخأ لاق ىغفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انريخأ

 ٍةبطخلا لبق ربنملا:ىلع رطفلاو ئجضألا مويا ريبكست ىف ةنسلا لاق ةبتعنب هللا دبع نب هللا ديبغ نع هللا دبع”نب مهارنإ
 سلجم مث بطخم مث. مالك اهنيبأ لصفي ال. ىرتت تاريبكت عستب ربنملا ىلع لاق وهو لطخم: نأ لبق مامالا *ئذتما نأ

 | انريخئأل اق عين رلا اان بخ «« بطخم مث مالكب اهنيب' لضفي ال, يرتت تازيبكت عبس اهحتتفيف ةيئاثلا.ةبطخلا ىف موقي: مث ةنسلج
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 ( لاق ) وهسلا دو جس بجوب المع سيل هنأو ةالصلا هكرت دسفيال ركذ هنأل هيلع وبس دوجس الو ةداعإ هيلع نكي مل

 هتالص دسفت لو دوعي نأ هيلع بحب مل لعفي ل نإو ةيناث ةءارقل دوعي نأ تببحأ ربكف هركذ مث ريبكتلا كرت نإو

 نألبق كا كش الإ هيلع ومس دودس الو ةداعإ الو هل هتهرك ائيش ريكا نم هب هترمأ امم صقن نإف ( لاق )

 هيلع وهسلل دوجس الو ةداعإ الو هل هتهرك ائيش ريبكتلا نم هب هترمأ٠٠ ىلع داز نإو ( لاق ) هنم كرتام-ريكبف أرقي

 41 او ل لا ) هعضو. الك عضي نأ تببحأ نإو ةالصاا دسفيال ركذ هنأل

 ىونيف ءىدتبي نأ كلش نيح هيلع ناكو هتالص هزحن مل حاتتفالا ةريبكت نينمةدحاوب ىون له|كشو لق وأ 3 |

 ةالصلا أذتبا نك كلت هلاح ىف نوكي ىح هئزجم الو ةءارقلاو رييكتااو حاتتفالا ءىدتبي مث هناكم حاتتفالا ةريبكت

 حاتتفالاةريبكت نبنم ةدحاوب وت هنأو لقا ىأ نك 1"ىأ اًهيضا ركدذنا نرهعشأ نإو ( قفا لالا ) لاحلا كلتف

 0 اهدعب امو ىبحو تسجو:لوقب ةالصلا كلت حتتفا ءردكت ,نم هرخألا وأ ةيناثلا وأ ىلوألا ىهأ ىرديال

 رهظ نيب حاتتفالل ربك دق هنأ نقيتسا نإو ةءارقلا مث حاتتفالا دعب اعبس هريبكست أدتبا مث حاتتفالل ربك دق هنأل

 اي الل ه نقيتسا ام ىلع ىنب ؟رثك أ وأ ةدحاوأ ىردي ال حاتتفالا كعب ريك مث هريبكت

 نإف حتفتسي نأ هيلع نكي مل حاتفتسالا رك ذ مث ديعلل ربك تح حاتفتسالا كرت مث ةالصلا حاتتفال ربك نإو ( لاق )

 دوجسالو ةداعإ الف لعفي مل نإف « حاتفتسالا دعب نهن» ةدحأو لك ن وك ئحءاعس دنغلا ةريكت ده ناش[

 .ةنلع ىرلل

 ندتيملا نيك ىف .قديلا مر

 نأ دارأ نيحو ةالصاا حتتفا نيح هيدي دسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفر ىلاعت هللا همحر ( قفانةلالا )

 هرييكت رك ذ لك ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفر املف دوجسلا ىف عفرب ملو عوكرلا نم'هسأر عفر نيحو عكري

 الإ زحب ملف دوجس ريغ نم مايق ىلإ اعفار وأ امئاق هدب اعفار زعو ل اج هللا 0 نيح ناكو هدمح ٠ نا هللا عمس لوقو

 ةناثلاىف نفيا اهدعب عبسلاو حاتتفالا ةريبكت اف امتاق ناك رك لك دنع هيدي نيدسعلا ىف ربكملا عفد لاعب أ

 كرتنإف ةالصلا نم هيدب هيفراسو هيلع هللا ىلص هللال وسر عفر ىذلا عضوملاهن ذل « هدم نمل هللا عمس» هلوق دنع هيدب عقرو

 هيدي عفري كلذكو ( لاق ) وهسلل دوجسالو هيلع ريبكتلل ةداعإ الو هلكلذ تهرك هضعب وأ ايهاس وأ ادماع هلك كلذ

 هنأل ادعاق وأ اعاق ناك نآرقلا دوحسل ةدحس وأ 0 اهدحس ةدحسل ريك اذإو ريك لكك ةزانجلا ىلع 2 اذإ

 مايق عضوم ىف هنأل هيدي عفرب تاولصلا هذه نم *ىث ىف ادعاق ىلص نإ كلذكو مايقلا عطوم ىف وهف ريبكتب *ىدتبم

 . مايق عضوم ىف لك هنأل ادعاق وأ امتاق اهالص ةالد لكو ةلفانلا ةالص كلذكو

 نيديعلا ىف ةءارقلا

 هللا ديبع نع هيبأ نع ىزاملا ديعس نب ةرمض نع سنأ نب كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 ىحضألا ىف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب أرقي ناكام : يللا دقاو انأ لأس باطخلا نب رمع نأ هللا دبع نبا

 «رمقاا قشناو ةعاسلا تيرتقا» و «دسحلا نآرقلاو ق» ب أرقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاقف ؟ رطفلاو

 كلذكو «ةعاساا تبرتق» ب ةيناثلا ةعكرلا ىفو «"ق» ب ىلوألا ةعكرلا ىف نيديعا ىف أرقي نأ بحأف ( قفا لالا )

 أرق اذإو (لاق) كلذ تدبحأ «احون انلسرأ انإ» ءاقستسالا نم ةيناثلا ةفكرلا ىف أرق نإو ءاقستسالا ىف أرقي نأ بحأ
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 رطفلا موي ةالصلا نه فرصني ام دعب هتلحار ىلع بطخم ناك ٍلسو هيلع هللا ىل» ىناا نأ نيريس نبا نع ناسح

 ةعججا موي ربنملا ىلع بطخ هنأ سو هيلع هللا ىلص هنع مولعف ربنم ىلع بطخم نأ سأب الو (قفاشلالاث ) رحتااو

 ءاسنلا نأ ىأر نإو ؛ لاجرلا لجر'ا بطخم نأ سأب ال نأ اهنمو « عذج ىلإ امئاق هيلجر ىلع بطخم ناك كلذربقو

 م هنأل هيلع بجاوب سيلو اهوعمس ةفيفخ ةبطخ بطخيف مهتأي نأ اسأب رأ مل هتبطخ اوعمسي مل لاجرلا نم ةعامجو
 رثك أ كرتلاو كرتو لعف هنأ ىلع ةلالدكلذ ىفو ةريثك ابطخ بطخ دقو ةرم الإلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع كلذ ورب

 زوجتف ةلع نوكست نأ الإ امناق تناك وسو هيلع هللا ىلصىنلا بطخ نأل امئاق الإ دايعألا ىف مامإلا بطخم الو ( لاق )

 ةالصلالبق ةبطخلاب أدب نإو ةبطخلا لبق ةالصلاب دايعألا ف أدبيو ( لاق ) ةلع نم اسلاج ةالصلا وجم كاسلاج ةبطخلا
 هيلع نكي ل بطخب ملو ىلص ول اك« ةرافك الو ةالص ةداعإ هيلع نكي مل لعفي ل نإو ةالصلا دعب ةبطخلا ديعي نأ تيأر

 ةعملا ىف عنصي اك سواج امهنيب نيتطخ بطخم و « ةالص الو ةبطخ ةداعإ

 نيديعلا ةالص ىف ريبكتلا
 ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا نأ دححم نب رفعج ىنادح لاق ميهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 لاق عيرلا انربخأ ةءارقلاب اورهجو ةبطخلا .بق اواصو اسمو اعبس ءاقستسالاو نيديعلا ىف اوربك رمعو ركب ابأو

 ءاقستسالاو نيديعلا ىف ربك هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع هيأ نع رفعج نع مههاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ

 نع هللادبع نب قحسإ ىنثدح لاق ميهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عبيرلا انربخأ ةءارقلاب رهجو اسمحو اعبس

 عسي رلا انربخأ اسمحو اعبس دبعلا ةالص ىف ريكي نأ ناور» ارمأ تباث نب دزو بوأ ابأ نأ هببأ نع ةورع نب ناْمع

 يبكف ةريره ىنأ عم ىحضألاو رطفلا تدهش لاق رمع نبا ىلوسم عفان نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق

 أدتبا اذإو ( قفا ةلالاف ) ةءارقلا لبق تاريبكت سمح ةرخآلا ىفو ةءارقلا لبق تاريبكت عبس ىلوألا ةعكرلا ىف

 اعبس ربك مش اهدعب امو ىبجو تهجو لاققف ةبوتكملا ىف حتتفي اك حتتفا مث ةالصلا ىف لوخدلل ربك نيديعلا ةالص مامإلا

 مايقلا ةريبكت ىوس اسمح ربك مث مايقلا ةريبكتب ماق ةيناثلا ىف ماق اذإف دجسو عكرو أرق مث حاتتفالا ةريبكت اهيف سيل

 نأنوببشي مهنأل هلع لدت املك ثيداحألاو ( قفا ثلالاف ) سابع نبا نع ىور تفصو اك دجسو عكرو أرق مث

 ىتلاةريبكتلا اولخدي مل اكو هريغ ةالصاا ىف سأل ام ريبكتلا نه نيد.عاا ةالص ىف لخدأام هريبكت نم اوكح امنإ اونوكي

 ىلوأوه لب عبسلا عم ىلوألا ىف حاتتفالا ةريبكت اولخدي ل اونوك( نأ هبشي كلذك سما عم ةيناثلا ةعكرلا ىف اهب ماق

 دسفت مل اهب موقي ىلا ةريكشلا كرت ولو ىرحو تبجو لوي مث اهب الإ ةالصلا ىف لخد, مل هنأل عبسلا عم لخديال نأ

 مث اهريكف ةالصلا حاتتفا دعب ةعبسلا نم ىلوألا ةريبكتلاب أدب مث 200 ةالصلا حتتفا اذإو ( ىفاةغلالاق ) هتالص

 لك نيب اذهعنص مث هدمو هربكيو لجو زع هللا للهيف ةريصق الو ةليوطال ةيآ ةءارق ردق ةيناثااو ىلوألا نيب فقو

 ركذب هنيب لصفي ملو اضعب ريبكتاا ضعب عبتأ نإو ةروسو نآرقلا مأب دعب أرق. مث سمخلاو عبسلا نم نيتريبكت

 عطقف ةءارفلا حتتفي ىت> هضعب وأ ريبكتلا ىسن نإف (لاق ) هيلع وبسال دوجس الو هيلع ةداعإ الو هل كلذ تهرك

 هرماوربكي نأ امهغرف اذإ الو اهعطقي نأ ةءارقلا حتتفا اذإ هرمآ الو هتالص دسفت مل ةءارقلا ىلإ داع مث ربكو ةءارقلا

 امك هريغ ىف هؤاضق هكران ىلع نكي مل عضوملا ىض» اذإ عضوم ىف ركذ هنأل هيلع ديزبال اهريبكت ةيناثلا ىف ربكي نأ

 ايسان وأ ادماع سخخلاو عبسا!تاريبكتلا كرت ولو ( لاق ) ادجاس وأ اهكار حيستلا كرت اذإ امّاق حبسي نأ هرمآال

 . ةححصم كك : لمأتن ؛ةدئاز «مث» لعلو خسنلا ّق نك أدب مش هلوق 1(
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 لقعم نباو حييرشو ىفوأ 3 نباو راحو ةفيدحو داووعسو 1 وأ دوعسم نبا نع اذه ىورو ) قناتتلالاف ١

 ىعفاشلا انريخأ لاق عسيرلا انريخأ هدعب و ديعلالبق نايلصي انك 1 جيدخنب عفار نعو دعس نبا لبس نع ىوزو

 ىنلا دهع ىف انك لاق هدأ نع ةيفنخلاا نب الع نب دمحم نع ليقع, نب دمحم نب هللا دنع ىتدح لاق مهارإ انريخأ لاق

 هيف  انيلضأ دجسملاب انررم انعحر اذإف ىلصللا تأت ىح دجسملا ىف ىلصنال ىحضألاو رطفلا موي ملسو هيلع هللا ىلص

 نيديعلل ناذا ال لاق نم

 ىنآل الو سو هيلع هللا ىلد ىثلل نذؤي مللاق هنأىرهزلا نع ةمأثلا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسييرلا انربخأ '

 لاقو [بلع رهأ نيح ةنيتنملاب جاجحلا ةثذحاف'« ماشلاب ةيواعم كلذ“ ثدحأ ىح نيديعلا “ف نامعل“الو ٌرِهعلا الو نك

 الإ ناذأ الو ( قنات لالا ) ةعماج ةالصاا كرش نأ ندا ك1 0 سو هيلع هللا ىلص ىناا ناكو ىرهزلا

 دايعألا ف لومي نأ نذؤملا مامإلا رمأ,نأ بحأو ةبوتكسمالل الإرسو هيلع هللا ىبص هللا لوسرل نذأ هماعن ملانإف ةبوتكملل
 ع 3 . 7-5 م مهب و 2

 ةالصلا ىلع ىح لاق نإو ههركن ل ةالصلا ىلإ مهلاق نإو«ةالص'ا نإ وأ (ةعماحةالصلا» ةالصاا نمهل سانلا عمج امو

 ماق وأ نذأ ولو 2 ناذالا مالك عيمج 1 نأ كحأو ناذألا مالك نم هنأل كلذ قوت نأ بحأ تيك نإ سا الف

 هيلع ةداعإ الو هل هتهرك دعلل

 ةبطخلا لبق ةالصلاب ادم نا

 لوقي حاب ىلأ نب ءاطع تعمس لاق ىنايتخسلا بويأ نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انديخإ

 مل هنأ ىأرف بطخ مث ديعلا موي ةبطخلا لبق ىلص هنأ لس هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع دهشأ لوقي سابع نبا تعمس

 صرخلا ىقلت ةأرملا تلعجنإاذكه هب وشب لئاق لالب هعمو ةقدصلاب نهرمأو نهظعوو نهركذف نهاتأف ءاسنلا عمسلإ

 0درعلا دنع ن رم نوب ركب وأ ىددح لافادمح نإ ميهاربإ انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عِسرلا انريخأ 'مىثلاو

 ةبطخلا لبق نيديعلا ىف نولضي اوناكرمعو ركب اأو مسو هلع هللا ىِلَص ىننلا نأ رمع نبا نع هللا دبع نب ملاس نع

 هللا لص ىتلاوأ رمع نا نع هيأ نع عفان نب رمع ىنثدح لاق مههاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عييرلا ان ربخأ

 مهارإ انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انريخأ ةيطخلالبق نيدعلا ىف نولص, نامعو رمعو ركب ابأو سو هيلع

 ىلإو ناورم لا لسرأ : لاق ديعس انأ نأ حرس 0 نب دعس نب هللا دبع نب ضايع نع نالجم نب دمحم ان ريخأ لاق

 تفتهف ديعس وبأ لاق ءلعت ىذلا كرت ديعس ابأ اي لاقف "ىلإ هتذبحف دعصيل بهذف ىلصملا ىنأ ىتح انب ىشف هامس دق لجر

 ىنثدح لاق مهاربإ انرشخأ لاق ىعفاشاا انريخأ لاق عيبراا انرتخأ .هنم ارق الإ نوتات ال هللاو تل تارا

 هراصلا نودع اون ناتعو رعو اأو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلانأ ىمطخلا ديزي نب هللادبع نع نيضحلا نب دواد

 نب ديز ىنثدح لاق مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ ةبطخلا مدقف ةيواع٠ مذق تح ةبطخلا لبق

 ىحضألاو رطفلا موي ىلصي سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك لاق ىردخلا دعس ايأ نأ دعس نب هللادبع نب ضايع نع ملسأ

 دبي رييزلا ننا تيأر لاق ناسيك نب بهو نع مهاربإ انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ : لاق عيبراا انربخأ ةبطخلا لب اك درا" نا تل ار ءكاف ع : : درا لاك سناشلا | ت40 9 لاق م را ار أ ةلطتخا كلك

 دحان اذهنف ( ,ةفا* ةلالاؤ ) ةالصلا ىح تريغدق لَسو هيلع هللا ىلد هللا لوشر نكس لك : لاق مث ةبطخلا لبق ةالصلاب .

 ملدو الع هللا 'ىلص ىناأ نع دّتعس وبأ 'ئور كلذكو ضرألا ىلع امناق مامإلا بطخم نأ سأبال نأ اهن:«لئالد هفوأ

 ماشه ىنثدح لاق مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ ؛ هتلحار ىلع ماهإلا بطخم نأ ساب الو



00 
 مل نإو « ةلبقلا لبقتسه لجو زع هللا وعدنف عضوم ىف فقي نأو اذه لثم مامإلا عتصي نأ بحأف ( قفا تالاف )

 هلع ةذاغإ الو ةرافك الف لعفي

 دايعألا ىلإ جورخلا
 ةنيدااب ىلدملا ىلإ نيدرعلا ف جر ناك سو هيلع هللا ىل هللا لوسر نأ انغاب ىلاعت هللا هحر ( ىفانةلللاف )

 ىف الإ اديع مهب ىلع فلسا نم ادحأ نأ انغلبي مل هنإف ةكد لهأ الإ نادلبلا لهأ ةماغو هدع ناك نم كلذكو

 مهل نوكي نأ اوم مف اندلا عاقب ريخ مارا دحساا نآل ع ىلاعت هللاو كلذ بسحأو ( ىتفإ:ةلالاف ) مثدجسم

 ةعس ةكمي توبلا فارطأ ىف ةعس'ا هذه ممل تسرو ناكدق هنأل اذه تلق امتإو ( لاق ) مهنكمأ ام هيف الإ ةالص

 ىف مهعس هلهأ دجسم ناكف دلب رم نإف( قفا ةلالاو ) هيف الإ ءامستسا الو طق اديع اولص مهماعأ ملو 0

 الو كلذ هل تدرك هيف مامإ مهب ىلصف مبعسي ال ناك هنأ ولو سأب الف اوجرخ نإو هنم نوجرخ مهنأ رأ ل دابعألا

 انريخأ ءارحص كل! 0 ا دحاسما قى ىلصي ناب ةترمأأ هريغ د رطملا م ردعلا ناك ذو ) لاق ( ميلع ةداعإ

 سانلاب ىلع ناهع نب نابأ نأ لجَر نع دمحم نب رفعج ىنثدح لاق مهارتإ انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا

 تك ل(
 نب رتع نع يك ذخأف ممثدح رماع نب هللا دبعل لاق مث ريطم موي ىف رطفلا موي ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا دجسُ ىف

 انريخأ لاق عيرلا انربخأ ٠ رطفلا موي ىف ريطه موي ىف دجساا ىف سانلاب باطخلا نب رمع ىلص هللا دبع لاقف باطخلا

 ىف ريطم موي ىف سانلاب ىلص باطخلا نب رهع نأ ةدئاز نب دمحم نب حلاص ىنثدح لاق مهاربإ انريخأ لاق ىعفاشلا

 هدعبو ديعلا لبق ةالصلا

 سابع نبا نع ريبح نب ديعس نع تباث نب ىدع نع ميهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا 0 لاق عيرلا انربخأ

 ىلإ لتفنا مث ائيش امهدعب الو امهابق لص, لو ىلصملاب نيديعلا موي سو هيلع هللا لوسر ىلص لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر
 ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انريخأ ههابشأو طرقلاب نقدصتي ءاسنلا لعجف لاق ةقدصلاب رمأو امّئاق نهطخف ءاسنلا

 موي ملسَو هيلع هللا ىلع ىنلا عم ادغ هنأ رمع نبا نع ورهع ىنأ نب ورم ىنثدح لاق دمحم نب ميهاربإ انربخأ لاق
 مامالل بحأ اذكهو ىعفاشلا لاق لاق عيبراا انربخأ « هدعب الو ديعلا لبق لصي مل هتيب ىلإ عجر مث ىلصملا ىلإ دنعا

 0 0| ةلفابلا هدلص لحن نأ لق هلرم نم ودشي نأ هب انرمأ املو ملسو هيلع اللا لص ىلا نت .تيددحلا ىف ءاج ا(

 مامالل فلاخمت مومأملا امأو ( قفا لالا ) فرصني نأ بطخ اذإ هرمأتو ديعا ةالصب أديب نأ ىلصملا ءاج اذإ

 فرصني نأ هل بحعنو لفنتي ال ةعملاب مث ةبطخلاب أديب نأ ماإلا رمأتو اهدعبو ةعجلا لبق ةلفانلاب مومأملا رهان انآ

 اهدعبو ديعلا ةالص ىلق مومأللا لفنتي نأ اسأب ىرأ الو ( لاق ) ماءإلا فالخ مودأملا نأو هتيب ىف هتلفان ناوكست تح

 ]0000 الف دقو نسشلا نر نان ةلفاللا هالض تا اذإ لفتعا ةنكمأ تحوأ ىلدملاو هقيرطو دجسأا فو ةتقحن ق

 اهلبق لفنتاا اوكرت نورخآو اهلبق اولفنتي, ملو اهدعب نورخآو اهدعب اولفنتي ملو اهابق نورخآو اهدعبو ديعلا ةالص د

 تابوتكملا لبق نوافنتيو نورثكيو نولقيف نولفنتيو نولفنتي الو نولفنتي موي لك ىف نا اذهو اهدعبو

 ب>أ لاح لك ىلع تاولصاا ةرثكو حابم اذهلك نأل اهدعبو .اهابق لفنت'ا نوعديو اهدعب نولفنتي الو اهابقو اهدعبو

 مهاربإ انربخأ ( قفا لالاف ) ةعملا موي ىف الإ ارهاظ اهنم ىلإ بحأ تيبلا ىف لفاوناا عيمجو ( لاق ) انيلإ
 هدعب الو دعا لسا لَكَ نكي لة رجح نب مك نأ 2 َ كللملا دنع نع قحسإ نبا دعس ىلنريخأ لاق

 اك



 د

 رطفلا موب .ودقلا ليق لك الاب نورمؤي نساناا ناك لاق بيسملا نبا نع.باهش,نبا نع سنأ نب كلام ان ريخأ لت

 لبق لك ألاب رمأي ناك هنأ هبأ نع ةورع نب ماشه نع مههاربإ انربخأ لاق ىعئاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 ىناا نأ ميلس نب ناوفص نع مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انريخأ رطفلا مون ىلصللا ىلإ جورخلا

 ىنأ نم رهان نحنو (قلاةغلالاث ) هب رهأيو رطفلا مون نابجلا ىلإ جرم نأ لبق معطي ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 لعفيمل نإو هنك«أ نإ ىلملا وأ :هقيرط ىف كلذب هان رهأ لعفي مل نإو ىلصملا ىلإ ودغي نأ لبق برشيو معطي نأ ىلصملا

 . هيلع سأب الف ىحضألا موب معط نإو « ىحضألا موب اذهب هرهأن الو , لعفيال نأ هل هركيو هلع ءىث الف كلذ

 ديعلل ةنبزلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هدج نع هببأ نع رفعج نع مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عبرا انربخأ
 ىتلا ناك لاق 000 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عبيرلا انربخأ ديع لك ىف.ةربح درب سيلي ناك.

 دايعألا ف دحام نسحأ لجرلا سبلي نأ بحأو ىعفاشلا لاق لاق عييرلا انربخأ ديع لك ىف متعي لسو هيلع هللا ىل

 0 ا لا لفاحمو نيديعلاو ةعمخا

 نأ الإ هيلع نوردقيام نسحأ سلو برطتااو ةفاظناا نه مامالل تببحأام سانلل بحأو مامالل رحلاو دربلا ىف ةماعلا

 هب زوجم ام اسبالو ةالصاا هل زوجت ارهاط تاولصلا هذه مهنم دهش نمو مامالل اهبابحتساك سيل ممل ملاعلل ىلابحتسا

 ريغ ءاملاب تافيظن اهنرضحم تاواصلاو دايعألا ءاسنلا رضح اذإ بحأو ( لاق ) هأزجأ ةأرهاو لجر ن. ةالصلا

 اهنإف اهلك غبضلا نمل هزك أو هريغو ضاسلا نم ةدصق اباش نسبلب نأو ةنيز الو ةزرهش تون نسل الو تانطتف

 ىلحلا نوسليو اثانإ وأ اروكذهيلع نوردقيام نسحأ نايبصلا سبليو ( ىف|ث_:لل]او ) امه وأ ةرهشااو ةنيزلا هبشت

 ةرهاطالإ ضئاح ريغ اهرضحت نأ امل هرك أو كلذ امل هرك أ ملو تعدو لصت مل ضئاح ةأرءا اهترضح نإو غبصلاو

 ٠ اهربطب ءاملا ناك اذإ ةرهاط الإ اهروضح هرك أو ةرابطلا ىلع ردقتال اهنأل ةالصلل

 نيديعلا ىلإ بوكرلا
 ةزانجالو ديع ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بكرا لاق ىرهزاا نأ انغلب ىلاعت هللا همحر ( قفانتلالاف )

 ىنملانع ةأرما وألجر نم اهدهش نم فعضي نأ الإ ةزانج الو دبع ىف بكربال نأ بحأو ( ىف لا]( ) طق

 امأف ةزانجلاو ديعلا ىلإ باهذلا ىلع اندنع اذه عبرا لاق هيلع ءىث الف ةلع ريغا بكر نإو بكري نأ سأب الف
 5 1 اللف امهم عوجرلا

 ابنم ادغ ىتلا ريغ قيررط نم ذايتإلا
 ىزرخأ ند 0 0 قير طا نمودغي ناك لسو هيلع هللا ىلد 2 كركر انغلب و ى ءهفاشلا لاق لاق عيبراا انريخأ

 لاق عدرا انربخأ ىلاعت هللا ءاش نإ مهيلع ءىش اللف ةدحاو قار َط ند | وعحرو اودغ نإو هكا و مامالل كلذ بحأف

 هللأ لكَ ىناا نأ بطنح نب هللا دبع ند باطملا نع حاب ر نب دلاح ىنثدح لاق مهارب ,! ان ربخأ لاق ىعفاشأا 8 ربخأ

 رابع راد ىلع ىرخألا قير رطلأ نو 2-6 عحر اذ ذإف مظعألا قيرطلا نم ى اصملا لكلا ديعلا 6 ( ودغب ناك رع هلع

 ىهتلا ومكر ىلا دبع نب ذاعم ىنثدح لاق دمح نس مههار ! انربخأ لاق ىعفاشاا انريخأ لاق 2 راا انريخأ رساب نبا

 قوسلا لقفسأ نم نيرامتا ىلع كلسف ديع موب ىلصملا نم عجر مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نارا ا نع

 فرصنا 2 اعدف يسأ حف ليقتساف ماق قوسلاب ىلا 59 م دنع وه ىذلا جرعألا دجحسم دنع ناك اذإ تح

 ن0



 ' د
 الو اممتوف فاخ نإو ةزانج الو دعل رصملا ىف مميتي نأ دخلا سلو ( لاق ) ةرابط ىلع ىلد اذإ ىلاعت هللا ءاش نإ

 انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبراا انربخأ ةالص الك نأل ةبوتكملا ةالصلل هترابطك ارهاط الإ اممف نوكي نأ هل

 لاق عيبرلا انريخأ ديعلا موي لستغي ناك هنأ عوك لا نب ةماس نع ةماس ىلوه ديم ىنأ نب ديزي ىريخأ لاق مهاربإ

 لستغي نأ ةنسلا : لاق ريبزلا نب ةورع نع ةدئاز نب دم نب حلاص انربخأ لاق مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ

 نيديعاا ىف لسا لاق هنأ بيسملا نبا نعىرهزلا نع ةقثلا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأءنيدعلا موي

 نأو فظنأو فرعأو نسحأ هنأ ةنس نيدعاا ىف لسغاا نأ ىف ةورعو دعس بهذم ناك ( قثا:_ةلالاف ) ةنس

 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس هناب متح هنأ ال نوحلاد موق هلعف دق

 نيديعلاموي لستغي ناك هنأ بيسملا نبا دءسنع ةعادو ىبأ نبا نع بئاسلا نب بلطملا نربخأ لاق مهاربإ انربخأ

 ' لفلا لإ 2

 نبا

 1 بتك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ثريوحلا وبأ ىنثدح لاق مهاربإ انربخألاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبراا انربخأ

 ىعناشلا انربخأ لاق عيب رلا انربخأ ( سانلا ركذو رطفلا رأو ىحضألاىلإ ودغلالجعنأ»نارجنت وهومزحنب ورمعىلإ

 سمشلا علطت نيح رطفلاو را نام ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك لاق نسحلا نأ ةقثلا ىتربخأ لاق

 هيلع ردقي ام لجعأ اذهو سمشلا زربت نيح ىلصللا ىفاوي ام ردق ىحضألا ىلإ ودغي ( قفا: لال ) ابعولط ماتتيف

 نأ بحأف سانلا اهأ ساناا لاح ريغ ىف كلذ ىف ماهإلاو ( لاق ) ريثك ريغ اليلق كلذ نع رطفلا ىلإ ودغلا رخؤيو

 اومادام ىلاعت هللا اا نإ اهرجأ ىف رك ةالصاا اورظنتتيلو مهسلاج اودخأل حبصلا نم نوفرصنب نيح اومدعتس

 نورخآو حبصلا اولص نيح موق ادغ دقو ىلصيف ىلصملا ىلإ الإ هبجو لعجم مل ادغ اذإ هنإف مامإلا امأو اهنورظتني

 ولو دعي ملا سمشلا عولط دعب ىلصو حبصلا ىلصي نيح مامإلا ادغ نإو ( ىف: لا ) نسح كلذ لكو كلذ دعب

 هللا ديبع نع مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عبرا انربخأ ديعاا تقو لبق ىلص هنأل-داعأ سمشلا لبق ىلص

 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عببرلا انربخأ سمشلا تعلط اذإ رطفلا موي ىلصملا ىلإ ودغي ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع

 اذإ » ةنيدملا ىلع لماع وهو هنبا ىلإ بتك هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع ركب ىبأ نب هللا دبع انريخأ لاق مهاربإ انربخأ

 ميهاربإ انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انريخأ عئاو اذه لكو «ىلصملا ىلإ دغاف دبعلا مون سمشلا تعلط

 ايداغ ءادوس ةمامعو ناوجرأ سنرب هيلعو ىحضألا مون ىف بيسملا نبا ىأر هنأ ساطسن نبا ىنربخأ لاق دمحم نبا

 انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيراا انربخأ سمشلا تعلطام دعب حبصلا ىلص نيح ديعلا موب ىلصملا ىلإ دجسملا ىف

 حبصلا ىلصي ناح ديعلا 00 ىلصملا ىلإ ودعي بسلا ْ كبعسش ىأر 1 ةلمرح ع ىلريخأ لاق دمح نب مهاربإ

 . اسلجم ذخأيل لهمتي نأ "ىلإ هبحأو ةالصلا ىفاو اذإ عساو اذه لكو ( ىفاْشلالا )

 رطفلا موي ىف ديعلا لبق لكأألا . 37 .- .٠
 نوماسملا ناك لاق بيسملا نبا نعبابش نبا نع دعس نب ميهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ رحناا موب كلذ نولعفي الو ةالصلا لبق رطفلا موب ىف نولك اي

 ١ ىعفاشلا انربخأ لاق عييرلا انربخأ رطفلا مون ىف ودغلا لبق لك أي ناك هنأ هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنأ نبا



 عاد

 نيديعلا ةليل ةدابعلا

 نع نادعم نب دلاخ نع ددزب نب روث انريخأ لاق دمحم 1 مهادرإإ انريخأ لاق ىعفاشلا ان ربخأ لاق عيبرلا 0

 نإ : لاقي ناك هنأ انغلبو ( قفا: ةلالاث ) «بولقلا تومي نيح هبلقتمع ملا بست ديعلا ةليل ماقنه» : لاق ءادردلا ىلأ

 نابعش'نم فصتلا ةليلو بجر نم.ةلل لوأو رطفلا,ةللو ىحضألا ةليلو ةعألا هلل ىلا سحق باح

 نوربظي ةنيدملا لهأ رايخ نم ةخيشم تيأر لاق دمحم نب مهاربإ انريخأ لاق ىعفاشلا انرب>أ لاق عيبرلا انربخأ

 رمع نبا نأ انغلبو « ليلا نم ةعاس ىضَت تح هللا نورك ذيو نوعديف ديعلا ةلبل ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا دجسم ىلع

 ىف تيكح ام لك بحتسأ انأو ( ىف: لال[ ) رحنلا اهتحيبص نأل فاذل 2 عمج ةليلو عمج ةليل ىحب 0

 . اًضرف نوكي نأ ريغ نم ىلايللا هذه

 رطبا 0

 ىلع هللا اوزيكستلو ةدعلا اولكتلو » ناضمر ربش ىف ىلاعتو كرابت هللا لاق ىلاعت هللا هحر ( قفا: ةلالان)

 هللاو |وريكتو ناضمر ربشموص ةدع ةدعا اولكتل لوقينأ نآرقلاب معلا اهأن :ىضرأ ند تعمسفلاق « كاده ام

 لاقام هبشأ اهو ( قفإ* لالا ) ناضمر ربش مايأ نه موي رخآ نه سمشلا برد هلاكإو ؛ 5 اده ام ىلع هلاك إ دنع

 دجسملا ىف ىدارفو ةعاج سانلا ربكي نأ تيبحأ لاوش لاله اوأر اذإف ( رفا _ةلالاف ) لعأ ىلا#ت هللاو لاق اع

 نوربكي نولازب الو ريبكستلا اورهظي نأو اوناك نيأو لاح لك ىف نيميقهو نيرفاس»و لزانااو قرطلاو قاوسألاو

 مل نمل ىحضألا ةليل ىف بحأ كلذكو ريبكت'ا اوعدي مث ةالصلل ماءإلا جرم ىتح ودغلا دعبو ىلصملا ىلإ اودغي تح
 دمحم نب حلاص ىنثدح لاق مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ ةيبلتلا هرك ذف جالا امأف جم

 دحسملا ىف رطفلا ةلبا قود نحل لا دبع نب رك ايأو ةيلس انأو ريزلا نب ةورعو بيسملا نبا عمس هنا نبا

 نع ةدئاز نب دمحم نب حلاص ىنثدح لاق مهاربإ انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عببرلا انربخأ ريكشلا كر

 لاق عبرلا انربخأ ىلصملا ىلإ ناودغي نيح ريبكشلاب ناربجم اناك امينأ نمحرلا دبع نب ةنلس أو نيالا

 ىلإ ودغي نيح ريبكتلاب رهحم ريبج نب عفان عمس هنأ داحلا نب ديزب ىنثدح لاق مهاربإ انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ

 عفان نع نالجع نب دمحم ىنثدح لاق دمحم نب مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ ديع'ا موي ىلصملا

 لاق ىعفاشنا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ ريبكتلاب هتوص عفريف ربك ديعلا موي ىلصملا ىلإ ادغ اذإ ناك هنأ رمع نبا نع

 سمشلا تعلط اذإ رطفلا موي ىلدملا ىلإ ودغي ناك هنأ رع نبا نع عفان نع هللا ديبع ىنثدح لاق مهاربإ انريخأ

 . نييكشلا كرت ماهإلا سلخ اذإ ىح لصاا رك ةددلا موي لصلا ناي 2

 نددعلل لدلعلا

 راعقلا هوب لستغي ناك هنأ 2 نب كا 2 نع عفان نع كلا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 دمحم نب رفعج انربخأ لاق دمحم نب مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ ىلصملا ىلإ ٌودغي نأ لبق

 مرحب .نأ 0 دازأ“اذإو ةفرع موي" ةعااا» وينو: دعلل موي«. لستش نأك دع هللا ىصر, لئلع نإ د1

 كلذ هنزح 0 توجحر ع نإو ةعجا ل ند نك *ىش اذه ند سلو هلك اذه بحتسأو ( قنانش اللا )
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 |01إ لاك هللا ءاش نإ : هلا لق ؟ هلاتقو رابنلا .نوكيأل :لو : لئاق لاق“ نإف “ريغ ىف: لمي ل تقولا كلذ

 امف ناكو تاولصاا تيقاوم نسو نسمشلا عولط دعب ديعلا ةالص نس ملسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر

 تقو ىلإ الإ اهتقو رخآ نوكي نأ زحن ملف البق" ىتلا تقو ىبتم ةالص تقو ءاج اذإ هنأ ىلع ةلالد .نس

 هب انلق مهديع ىلإ دغا نم سانلاب جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تبث ولو اهيف عمجت ةالص اهتأل ربظلا

 هيف لوزي نأ زاج اذإ لاوزلا دعب هود ىف ىلصي انلقو دغلا دعب نه مهب جرخ دغلا نم مهب جرم مل نإف اضيأ انلقو

 اوفرعي مف رثك أ وأ نادهاش دهش ولو « لعأ ىلاعت هللاو اندنع تبني ال هنكلو اهلك لاوحألا هذه ىف زاج ىلصي مث

 نأ مهتهنو نيرتتسم ىدارفو ةءامج مسفنأل دعلا ةالص اولصي نأ مل بحأ و اورطفي نأ مهلف اوحرج: وأ لدعب

 ةقرفلا لهأ عمطيو مهماع ركني الثل نيرهاظ اهولصب نأ مهتيهنو نيرعتسم اولصإ نأ مهترمأ انإو نيرهاظ اهولصي

 نظلا دحأ ءىسي الثل هرطف ىو رطفلا الإ هعسإ مل لدعإ ملف دحاو دهشول اذكهو ( لاق ) نيهسملا ماوع قارف ىف

 لودعلا ءاسنلا ةداهش هيف لبقي الو هل اريخ ةلفان نوك ةعامجلا عم ديعلا ءاش نإ دعب دهمشي مث هسفنل ديعلا ىلصيو هب

 ١ نأب نادهاش مهءاجف مملع غ نإو ( لاق ) نيبودب وأ نيو رق اناك ءارشو نالدعا نيدهاش نم لقا ةداهث الو

 ارا ىزي لالحلا نأل تبس'ا ةليل لاله وبف هلبق وأ لاوزلا دعب اراهن ةعمجلا ةيشع ىتر ناضهر ربش لاله نأب

 "1| لع لل الق رات هتور اماف ادك هليل هيؤر الإ هف لت الو. ةضاملا ةلثللا ال ةلقتسملا ةلثللا لاله وهو

 15 ياخ وأ ليلا لوأ ىف راها ىضم ام دعت مدنع تبث مث نيثالث ةدعلا اولك أف مملع ,غ نإو نما

 نيثآلث ةليالاوش لاله اوأر دق نوكي نأ امإو مهتيؤر لبق ىلر ناضءر رهش لاله اوأر دق نوكي نأب امإ رطفلا موي

 هوماعإ مل ءالؤه نآل موص'ا اولئك لبق رطفلا اوماع نيدلل نوفلاخم مثو مثدغ نم دعللا اوحرخو مهموي نه 0

 ١١ لاق عرلا انربخأ ةدابشب اورطفاف موصلا ىف مهو هودلع كئلوأ ةداهشب نيرطفم اونوكي ملف موصلا ملاك! دعب الإ

 بلطلا دنع تنب ةيفص ىلوه مهاربإ نب ءاطع نب هللا دبع ىنتثدح لاق دمحم نب مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ

 « نوحضت موي ىحضألاو نورطفت موي رطفلا 3 لاق مسو: هيلع هللا ىنلا نع ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع نع

 ( لاق ) انرطفأ موي الإ رظفا نأ تفصو ام:ىلع ربظي ملو رهاظلا دابعلا فلك امنإو ذخأن اذهبف ( قف[نةلالاف )

 موب:وأ ةعمجما ةليل اولدعف هموص انلك أ اولدعي يف 222 سيجلا موي رطفاانأ لدب ام ىلع انل اودهش دؤبشلا ناك ولو

 تلدع اماف ةنيبلا ليدعت ىلع هانفقو امتِإو هموص لكي لبق سيلا موي ناك رطفلا نأانماع دق انأل ديعلل رخل « ةعجلا

 | ٠ 11 كلدادعب اوليع نإو [هاتيلس ددلا ةالص لحن قح اولدعي ملولو ( لاق ) مهتداهسشب سيما موي رطفلا ناك

 ٍ اهؤي انيضق رطفلا موي انمص وأ انياع ىنح ها مود ناضهر رهش موص نم انضهعن انك نإف اولدع اذإو ( لاق.)

 ْ ىذلامويلا وهو .ةجملاىذ نم رشاعموب كلذو هسفن ىحضألاموي ىناثاا ديعااوءهسفن رطفنا موي انيعا د ( قفاخت *”لالاث)

 ايل رطفلاىف لل ماي و ديعلا مويو ةفرع موي ىلع لدتسيل ةحملا ىذ لاله ىف ةداهمثلاو (لاقز 3 ةفزع موي ىلب

 ا فوقولا دعب او اع نإو ةبؤرل /| ىلع .ةقرعب فقو اذإ جحلا زوو ابق .درب ام ابق دربو اهمف زوحم ام اف زوم ءىش ىف

 ا / لجر ءاطعل تلق لاق جيرج نبا نع ملسم ان ربخأ لاق ىعفاشإ اان ريخأ لاق عيبرلا انربخأ رحنلا موي ةقرع موي نأ ةفرعب

 لاق لاق ه.سحأو ) نأ 37 اانا ) هنع ىزحتل اهنإ ىرمعل ىإ من : لاق .؟ هنع ىزحجأ ةفرع مو. سانلا طخ أف جح

 . ١ نوف رعت قا ةفرعو » : لاق ءازأ « :نّووحضت 0 2 57 نورطفت موب ؟كرطف 2 ملسو هلع 2 ىلص با

 ” انلكأو ولدعي مف» لضكلا ل سانا! نم اطقس هق نأ رهظيو «خسنلا ىف 0000 مق» : :هلوق )000(

 ع

 8-5 8 , هححصم 1 لمات ؛ كلذ وع وأ

1 



 دبع
 هربغ مامهإ اهم ىل ىبلص ىح لعفت مل نإف بهذ دق فوخلا نآل مهعم تاصق ةفئاطلا تءاحو هفلح نمي هك ةالص م دق

 ناكو ةعذلا 00 فوخ ناك ولو ( قنا: الا ) د ردعل ىلوألا ةعاجا جم اولصي مل موقك اوناكو ىدارف َتلْطوأ

 اومتأف امئاق تيثو ةعكر ةبطخلا ترضح ىتلا ةفئاطلاب ىلص مث ةبطخلا ةفئاط ههه ترضحو ةفئاطب بطخ اذإ اسور

609 

 هيلع تيقب ىنلا ةعكرلا هعم تلصف لصت مل ىتلا ةفئاطلا تءاجو ودعلا ءازإب اوفقو مث اف نوربحم ةءارقب مهسقنأل

 هتبطخ ند غرف نيح ةبطخلا ترضح ىتلا .ةفئاطلا تفرصنا ولو مهب مس مث مهسفنأل اوةأف اسلاج تدثو ةعمجلا نم

 هنع بهذ دق هنأل اعبرأ ارهظ الإ مب املصإ نأ هزي مل مهب ىلصف رض مل ىتا ةفئاطلا تءاجو مامإلا اوسرحف

 ناك ولو ( ىف: ةلالاث ) مب ىلصف ىلصي نأ لبق ةعامج هتءاج مث هدحو بطخ مامإك راصف ةبطخلا رضح نم

 مهسفنأل اومتأو امتاق تبثو ةعكر هسرحت ىتلا ةفئاطلابو مهب ىلصف ةبطخلا رضح نمت الجر نوعبرأ هعم قب

 هتالص مهتأز جأ ةعكر مهب ىلصف ودعلا تسرح ىّتح هتالص ىف لخدت مل مث هتبطخ ةرضاح تناك ىتلا ةفئاطلا تءاج مث

 ودعلاب اولغش ولو ( قفا: لالا ) ةبطلا اورضع مل ةعامج تدازو ةبطخلا اورضح الجر نيعبرأب ىلص دق هنأل

 ًارهظ ىلصي نأ هيلع ناكو ةعمجلا ةالص ىلص؛ نأ هل ن نكي ل الجر , نوعبرأ ةالصلا ىف هعم لخد.و ةيطخلا اورضحم مف

 ةعمجلا ةالص هنكع ل ولو ( ىف|: لالا ) هنكع | مل نإ فولا ةدش دنع هتالد وأ هنكمأ نإىلوألا فوخلا ةالصاعي رأ

 ةعمجلا ةداعإ هفلُخ ىلص نم ىلع الو هلع بحب ل ةعمجلا ىلي نأ اهف هنكمأ لاح ودعلل تثدح مث اعبرأ اربظ ىلصف

 تهرك اربظ اولصو اولعفي لن إف ةعمجلا مب ىلصف الجر اومدق, نأ نيعبرأ اوناك نإ هعم لصي ل نم ىلع بجوو

 اهداعأ نِإو كلذ هرك أ مل هريغ مامإ عم ةعمجلا ةالص هعم نمو وهداعأ ولو ( قفا ةلالإث.) مهنع تأزجأو كلذ مل

 اهالص نحت َهفلَخ اهالض نء ىلع ةداعإ الو مامالل هتهركو نيموماملل كلذ هرك أمل نيءومأما همن نيد

 . ةعمجلا تقو ىف ىلص اذإ اهبلصي ل وأ

 نيديعلا ةالص باتك
 هللا اوربكتلو ةدعلا اواكتاو » ناضمر ربش قايس ىف ىلاعتو كرابت هللا لاق ىعفاشلا انريخألاق عييرلا انربخأ

 مغ نإف لالحلا نمي «هورتّ> اورطفت الو هورت تح اوموصتال ) سو هلع هللا ىلص هللالوسرلاقو «؟ ادهام ىلع

 مث ةيؤر ىلع نيلدع نيدهاش وأ ةيؤرب ناضهر رهش سانلا ماص اذإو ( ىف لالا ) «نيثالث ةدعلا اولكأف جياع

 مل مهيلع مل مش اموي نيرمثعو اعست اوماص نإو ( لاق ) ادوهش اوديري ملو اورطف أ لالهلا مبيلع مغمت اموي نيثالث اوهاص

 نادهاش هيفلبقي ( ىفانتثلالاف 0 نيثالث هلا هتيؤرب نالدع نادهاشب دهشب وأ نيثالث اولئكي ىتح اورطفينأ ممل نكي

 ر«أ ىلا هناانآلا قخ عطقم ىف الو نيلدع نيدهاش نم لقأ رطفلا ىلع لبقي الو نيدرفنمو سانلا ةعاجىف نالدع

 هللا دبعني قحسإ نع دمج نب مهاربإ انربخألاقىعفاشلا ان ربخأ لاق عييرلا انربخأ دوهشلا ىف لدع!ا طرششو نيدهاشب

 نيثالث مو. ىف نادهاش دهش نإف ) قفا لالاف ( نيدهاش الإ رطفلا قاوحال ناك هنأ زيزعاا دبع نب رمح نع

 نيدنعلا ةالصسانلاب مامإلاىلص لاوزلا لبق الدع نإف «نادهاشلا لدع ةعاس ىأ سانلا رطفأ « سمألاب ناك لالحلانأ

 زواج اذإف تقو ىف لمع هنأل دغلا الو لاوزلا دعب مبموب اولصب نأ مهيلع نكي مل سمشلا لوزت ىتح الدعي مل نإو

 لكل خسانلا نم طقس هلعلو كل د د نوكأ خسنلا ىف اذك «موقك اوناكو ىدارف تلصوأ» : هلوق )١(

 لمات خلا تفارضنا ولو 3 هلوق لف تدعي عرفلا ف با وحلا اذه كثم ظَقَتس نك خلا اوناكو مهممالص ممارجنأ ١

 , ةححصم هيك ١
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 ىف هفلاخم ال لوألا مامإلاك ممل مهتالص ىف ناكو © مه عكر مث ةروس ردقو نآرقلا مأب أرق هءارو

 ناك نإو (قفا:ةلالاو ) م لس مث اودبشتي ىتح ممر ظتناو لااا ماخإلا عم نذل همك لل كزدأ !أذإ امىع

 ىف مامإلا عم لخد اذإ مقم 1 هلعو . ءاوسف :ارفاسهار>آ مدق ىذلاو قم ثدحملا همدق ىذلا مامإلا

 مدقملا ىلعف ةقكار كدا ىبص دقو امةم همدق ىذلا لجرلاو ارفاسم همدق ىذلا مامإلا ناك نإو ثدحن نأ لبق ةالصلا

 نوديشس نيدكر ننكر نيملاو نزئاتملا نم هفل> نم لصيو اسلاج .تش. مث ةعكر قصف مدقتن نأ

 نم اتيقب نيتللا نيتعكرلا مهب ىلصيف ىرخألا ةفئاطلا ىتآت مث « مالا مملعف مق« ةالص ىلإ اوراص دق مهنأل نوماسيو

 ا مو لاك نأ كلذ 85 مرح الو ع م نيقكذ مهسقنأل نوضقيف نوموقيو هتالص

 مامإلا ناك نإف مامإلا همدقف مامإلا كح ىح مامإلا| ةالص ىف لخد. مل مامالا مدق ىذلا ناك نإو ( قفا عل الاف (

 نآرقلا مأب أرقي نأ مدقت اذإ هيلعو مدقتي نأ هلف ثدحم نأ لبق هعم مدقملا ريك دقو ةعكر ةالصلا نم مكرب مل ثدحملا

 ةالصلا“ىدتبم هنأل نيتعكر ىلص ارفاسم ناك نإو اعب رأ ىلص امقم ناك نإف موقلاب ىلصي. مث "ىلإ ب حأ ايش ابعم ديزي ن أو

 سيلو اعبرأ اولصينأ نيرفاسملا نم ثدحب نأ لبق ةالصااهعم كردأن م ىلعف امقم همدق ىذلا مامإلا ناك ءاوسف 252 مهب

 نإو ( قناتنلالاو )لاح لكب اعب رأنولل صيف نوميقملا امأف نب رفاسملا نِم ثدح نأ لبق ةالصلا هعمل ردن : نم ىلعللذ

 مدقت نإف « مدقتي نأ هل سيلف ائيش ةالصلا نم هعم كرد. مل الجر مدق مث هتالص نم ةعكر ىلص ثدحلا مامإلا ناك

 هعم ىلص اهنم جر نأ لبق مامإلا ةالص كردأ نمت مامإلا فلخ نم هعبتف ًاهفئاسا نإو ةالصلا فاكس ةلكن

 هاس الو نيهاس ريغ نيدماع هتالص ىف ديزي ةعكرلا هعم كردأ نم نأل ةداعالإ اع. مهللعف © ابلصي مل وأ ةءكرلا

 ىلع وه ىنب نإو ( ىقفاذ_تلالاؤ ) ةئزحم هنع هتالصف ثدحملا مامإلا عم ةالصلا كرد ل نمت هعم ىلص نمو « همامإ

 كلذكو ءىدتملا لمع لمعبف هسفنل ”ىدتبم الو اهعتف هتالص ىف .مامإلا عم لخاد ال هنأل ةدساف هتالصف مامإلا ةالص

 ثدحم نأ لبق مامإلا عم ربك ناك نإو ( ىتفا:.لالاو ) هتالصبلقي نأ دمع لجر هنأل ةدساف مهلك هفلخ نم ةالص

 ىتح ىلاعت هللا ءاش نإ هركدأس امف-الإ هفلاخم ال مامإلا هنأك مامإلا ةالص ىلع ىنب ةعكر مامإلا ىلص دقو مامإلا

 ةفئاطلا ىضقت ىتح امها تبشف همدق مث امتاق تيثو ةعكر لك أ مامإلا نوكي نأ كلذو مامإلا ةالص رخآ ىف دهشتي

 ةفئاطلا ىضقت قح دهشتيو سلجمو مامإلا ىلع تيقب ىتلا ةعكرلا مهب ىلصيف ىرخألا ةفئاطلا ىنأتو مستو ىلوألا

 ولو ( فا: .غاالإو ) هتالص لككت ىتح هسفنل ىنبو وه 0 مهب سف مهنم الجر مدق دهشتلا اوضق اذإف ىرخألا

 دست الو هل كلذ تهرك اهم لسيف ىضقت ىتح ةفئاطلا رظتني الو مسيف دهدتلل سلجب مث ةعكر ىلصي نأ ىلع دزب ل

 ةالصلا ند ضقي ملف هفلخنمت الجر مدققثدحأ مث فوخلاةالص أدتبا امامإنأ ولو ( ىف: لال[ ) مهتالصالو هتالص

 مامإلا ىلص ؛نمألا هوجو نم كلذ ريغ وأ ودعلا فلتب امإو « ودعلا لقو تربك ةغايلس امإ ؛ نمأ مل ثدح تح ائيش

 . لمات « مهل هتالصىف ناكو» قيلالاو خسانلا نم فير هلعل و: خسنلا ىف اك ممل ممالص ىف ناكو : هلوق 0(

 5 كمت «مالكلا ةنقب هلع لدي م «مامإلاناك ولف هبحوو يسانلا نم فير اذه خلا ناك ءاوسف : هلوق 0(

 نم اطقس مالكلا ىف لعلو ؛ رصاق ليلعتلا نإف « اضيأ لمأتي خلا كردأ نم نأل ةداعإلا اعم مهيلعف : هلوق (خ)
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 مل نإو متأ عبدأ ماقم عمجأ نإف ءاوس كلذ لكو مالسإلا دالب وأ ودعاا دالب :ن. ةنيد» ىف وأ ةنيدم ىلإ وأ ءارحص ىف

 نيبوهنيبا رصق نقيتسي مل نإو متأ عبرأ ماقم نقيتساف كلذ ريغل ماق» وأ برح هب تأ نإف متي ل عبرأ ماقف مجم
 فاتخم ال رفاسو ماقأ ا اذكه مث ء رصق هعطوم نع صخش اذإف ء'متأ كلذ زواج نلف ةليل ةرمدع ىتاث

 فوخلا ةالص ىلصف امقم مامإلا ناك نإو ةالصلا متأ ةالصاا.ههف رصقت ال عضوم نم دحأ ازغاذإو ( قفا لالا )

 فوخح ةالص ىلص اذإف ةالصلا نم لس نأ ليف هعما لخد ندا ن :ري رفاسملا ن. متي كلذكو اعم اومتأ نيميق»و نيرفاس#

 مث اثالث نوميقملاو ةعكر نورفاسملا ئضقي ىتح أرقي امئاق تبث نيميقمو نيرفاسمب رفاسم وهو ىلوألا ةعكرلا ىلصف

 .نوميقملاو ةعكر نورفاسملا ىضق, ىتح اسلاج تبثيو تيمتب ىتلا ةعكرلا ممل ىلصيو ىرخألا ةفئاطلا ىنأتو نوفرصني
 ربلا ىف فوخلا ةالصو « هل كلذ هرك أو رصق اذإ مهتالص ممتأزجأو هتالص هتأزجأ نيرخآلا رظتني لو مس ولو اثالث

 . *ىث ىف فلتخم ال . ءاوس رحبااو

 فوملا ىف ندصلاو ةملا 4

 اهلصي نأ هنكمأ اذإ فوسخلا ةالص الو درعلا الو..ةعمجا مامإلا عدي الو: ىلاعت نا هحر ( :قفاغتلالا )

 ةدش ىف ٍتابوتكملا ىلصي ا اهالص. فوخلا ةدش ناك .اذإور فوخلا ىف :تابوتكلا“ لص اك( اهلصرو ايف سرغخو

 + نيديعلا قص .اذإو. اًعبرأاربظ اهالص لغفي مل نإف البق بطخم نآب الإ ةغألا,نوكت الو ءاعإر و

 نإف«ىلصي نم لكوت نأ تيب>أ .برحلاب لش نإو ةداعإ هيلع 0 م ةطخلا كرف لجأ نإف امم دعب بطخ فوسحلا وأ

 نإو . ضق. مل فوسكلا ىف رمقاو سمشلا ىلجنت ىتح لعفي مل نإو ضقي مل نيديعلا ىف.سبمشلا.لوزت تح لعفي م
 , عمجم رصمب افئاخ ناك اذإ اذهو ( قفا تالاف ) اعب رأ ربظلا ىلصو ضقي مل ةعمبا ف رصعاا تقو لخبدب ىتح لعفي مل

 ا رصملالهأ متأو نيتعك ر'رهظلا ص ةعلا لصت ملف ارفاس»ناك اذإ هنأ ريغءارفاسه وأ ناك اقم « ةالصاا هيف

 5 5 الق عنتمم 0 ددع ىف ناك نإو ءامستسالا عدب نأ 2 الف براحم وهو بدجأ اذإو ( ىنانتلالا:)

 "لص ةنأل ءاقستسالا ىف لصي مل فوخلا ةدش تناكنإو تاب وتكملا ىف فوخلا ةالص ءاقستسالاىف ىلصيو قستسإ

 ارحض ىف رصملا نه اجراخ فوخلا ناك اذإو امهريخأت هل حلصإ ال هنأل فوسخلاو نيديعلا ىف ىلصيؤو.هريخأت هل

 اولعف نإو نيديعلا ةالص ىلع مهضحأ ال كلذكو ارهظ اهنولصيو ةعملا و الف زضقت ال وأ ةالصاا اهبف رصقت

 هنأل فوسكتلا ةالصب مهترمأ اهنإو فوسكبلا ةالص كرت ىف ملا صخرأ الو« اوقشتسإ نأ ىو فلنشلا

 ةعمجلا امأف ءاقستسالا ةالص اضيأ كلذكو درفنملا ابلصي نأ زوجم هنأل نيديعلا ةالص ممل هرك ألو رفساا ابلشي

 ْ : ةعاجاو رشم ىف الإ ةبازيكم ىلإ ةبوتكم ةلاحإ األ زرع ١

 فوم لاا ةالص ىف مامإلا يدقت

 “1! بحأو فوخلا الص ريغ ىف هثدحك وبف فوخلا ةالص ىف. مامإلا ثدحأ اذإو ىملاعت هللا همحر ( ىفانعن/ل) '

 هعم لخدت ملو:أرقف رخآلا ىف فقاو وهاوا انهالص انمدعت“ وأ *1 وألا ةعبك زلال ىف: كذبت ناك نإف ء ادخأ'تلختشنال نأ

 مدق ولو:ىدارف اولط وأ مهند مامإ ىرخألا' ةفئاظلا مأو ةالص'ا نه مهللع ا١ ىلوألا ةفئاطلا تضق « ةيناثنا ةفئاظلا

 أرقي مئاق وهو ةعكر ىلص دقو مامإلا ثدحأ اذإو (قناخةلالاف ) ىلاعت هللا ءاش.نإ مهنع أزجأ مه ضف الضر ١

 ١ قتلا :ةفئاطلاتلخدو ةفلخ ىتلا ةفئاطلا تغرف اذإفءهفوقوىف أرقو مامإلا فقي اك مدق ىذلا فقو.هفلخىبا غارف رظتني :

4 
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 -ةاشمالو 0 اولصي نأ مهل نكي مل نيبلاطلا مث نوماسلا ةااك قع ) قانشالا ) امل لري الو( ةالغل كرم

 ةدوع نوفاخيف مهاحصأ نع نوبلاطلا عطقنيو نيبولطملا نع نوبلاطلا لقي اقب نأ ةدحاو لاح ىن الإ ءاعإ نوئموب

 مهملع ناكف بلطلا ىف ناعمإلا ممل نكي لو ءامبإ نوئموي اولصي نأ ممل ناك اذكه اذه ناك اذإف مهلع نيبواطملا

 'ءاعإ ةيوتكملا اولضي نأ ىلإ اورطض, ىتح بلطلاب اولقتني نأ ممل نكي لو مهتءنم عضومو مهءاحصأ ىلإ ةدودلا

 مو اوءجرينأ مهلع نوكيف 00 اولقيف ودعلا دالب اوطسوتي ىتح اونعو اورثكي نأ هلثمو ( قفا الاف )

 اذإ هبلط الو ودعلا دالب ىف اونعب نأ ممل نوكي الو اولز نإ ودعاا ةدوع اوفاخ اذإ نيئموم لاخلا هذه ىفاولصي نأ

 اولص اذإو (| ىف[: ةلالاو ) هبلإ نورطضي ال مسفنأ دنع اوناك ام كلذ محلو ءاعإإ اوئموي نأ ىلإ نورطضي اوناك

 اوراد نبأ مهعم اورادو « اهنوعطقي ال مهتالص ىف مثو مهلإ اوهجوت « ةهج نه ودعلا مهلع داعف ءامعيإ نوئموي

 ةفيفخلا ةبرضاا برضي وأ هسفن نع مثدحأ سرتي نأ الو ةلبق ا ريغ ىلإ مههجوت مهتالص عطقي الو ( قفانتلالاف )

 كك اذإهءاعزاكوهتالصعطق مدقتلا لاطأو برضاا داعأن إف هريغ وأ حمرب هيلع فيفخلا مدقتلا مدقتي وأ لة

 هنكمب لاح ىف ةالصلا عديالو كلذ هنكمأ اذإ ةالصلا داعأو لتاقب وهو ىلص كلذ هنكمب مل ىتمو لتامتم ريغ ىلصي نأ

 ملو نوئموي اولص لاتقل نيفرحتم وأ ةئف ىلإ نيزيحتم نيبولطم نوماسملا ناك نإ ( قفا لال( ) اف ىلصي نأ

 نا لاتقل ل نيلوم اوناك نإو ضرألاب ةالصلا ىلع اوردق اذإ اوديعي

 . الف ىصاعلا امأف عيطملاالإ نوكست ال اندنع ةصخرلاو نوصاع ذئنيح مهنأآل اوداعأ نوئموي اولصف

 فوخلا ىف ةالصلا رم

 رضاحلل سيل هنأالإ هيفو ةالصلا نم زوحم امفءاوس رمسلاو رهطظأا ىف فردا لاعت هناا هحر ( قنانتلالا )

 نود ةالصلا فوخلاب م م هك ةالص' هف رصقت ال ىذلا رفساا ىف فوخلا ةالصو ةالصاا رصقي نأ

 درق ىدب رصق مل سو هيلع هللا ىف اد ىنلا نإ : لبق دقو (لاق) فئاحب هحاص سيل رفس ىف ةالصأا اهملثه ىلإ رصقت باغ

 رصقيالف د اد اديعب وأ ابيرق « ضرألايف ابرضضو فوخلا عنج اذإ لجرلانأ تمعزإ ىدنع اذه تبث ولو

 دالب ىف نوماسملا راغأ اذإو ( قفا هلال ) ةالصلا رصق فئاخ ريغ هرفاس نإ ىذلا رفساا رفاسإ نأ الإ فئاخلا

 هتين تناك اذإف « ةالصلا هيلإ رصقت عضوم ىلع ةراغإلا هنه اوراغأ ىذلا مهعضوم نم اووني نأ الإ اورصقي م ناكرشلا

 هيف رصقت رفسل ةينلا درفي ىتح رصقي مل عجرو هيلع راغأ هنود اراه دجو اذإف ةالصلا هيف رصقنا عضوه ىلإ ريغي نأ
 هيف رصقت ام هراغم ىف غلبف تفصو ام لعف اذإو ( ىف[: ةلالاف ) انيشغ اذإ وه اذكهو ( ىف[: ةلللاف ) ةالص'

 0 هلو تح اوانم هتنا ناك نإوءهدلب وأ ءركسعا لإ ةدوكلا ةتبنب تناك نإ اهجار ةالضاا ئصق هل.ناك"ةالصلا

 هبلإ رصقت دحاو هجو دصق تسيل هتين نأل رصقي ال ائداب ورك ناكو « اعجار رصقي مل هيلإ عحرب ىذلا عضوملا نيبو

 عوجرلا ىلع مزع مث هيلإ عجرب ىذلا هركسع نم ةالصلا هيف رصقت اعضوم هراغم ىف غلب ولو را

 ناك هدجوثح راغم دصق دصقينأ ىف ةين هل تثدحأ مث رصقن ل وأ رصقو اللق رفاس نإف رصقينأ هل ناك هركسع ىل

 ازغاذإو ( قفا* لالا ) ةالص'ا هلثم ىلإ رصقت ادلب ىوني هرفس ت ث نأب الإ ا

 كر وأ ةحالل وأ اناس در وأ ركسك وأ ةنيادم لاغفل ماقأ مث ةالصا هيف رصقت اه هرفس ناكف ودعلا مامإلا
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 ودعلا ىلط ىف

 مهل ناك« مهوب راقف ةئفىلإ اوزيح وألاتقل اوفرح دقونيماسملا ودعا بنط اذإو ىبلاعت هللا هنحر ( قفنانتلالاغ )

 اوناك ول كلذكلو ةلبق ريغ ىلع وأ اوناك ةلبق قلع اوبخوت ثلح ءاعإإ .نوئموي الاجرو انابكر فوخلا ةالض اواك

 مهنععجر نإو ( قف(: لالا ) ةلبقاا نع اوفرحتا نإو اهلع اوكسلس ةلبقلا ةهج نم مهل اريخ اقيرط اوأر مث ةلبق ىلع

 لعاوننف اولرسفأاالإ ممزحمب ل انابكر ةالصلا اوحتتفا دقو :بلطلا نم هب نوعتتم نم اوكردأ وأ اولغش وأ تلطلا

 نوم اال انأن نع نوءنتع اوناك نإو فوخلا ةدشب تسيل ىتا فوخلا ةالص ىف تفصو امك ةلبقلا ىلبقتسم مهنالص

 اوءدتباف ودعلاو مث اوقرفت ول اذكهو ( قفا ةلالاف ) انابكر اولصي نأ ىلع اوهتي نأ مهل ناك « هنم اوعنتمي نأ ابلط

 ةلاجرع اوذغق نإ ملل كلدكو . ءاعإ نوتموي انابكر ةالصلا اوْمَنو اوكربأنأ لنك تكطتسءاج م سا

 نإ اذكهو ( قنا هلال ) نيمولظم اوناك اذإ مثريغو ىغلا لهأ ن. مهبلط ودع ىأ اذكهو ( قنا: ةلالاف )

 ىلع اودع نوءموي اولصي نأ مهل ناك ةوحن نودحب ال ليس مهشغ ول اذكهو ( قنانتلالاف ) عابس وأ عبس مهلط

 دكا نإو مىكتع لبق مهمتالص نم ىضم ام ىلع اونبو الإ اوراس مهاكرلو ممل 0 يرنكمأ نإف ماكرو مهلجرأ

 مكمأنإو ( قفا لالا ) مههوجو ىلع فوخلا ةالص ائواصيو اوضعي نأ ممل ناك مهماكرل مهنكمت الو مهنادبأل ةوحي

 اودع نوئموي فوحلا ةالص اولصي نأ ممل ناكو ةوحن الك هذه تناك قيرطلا ناعطقتيف نايداو امتار نم قتلي ةوحي

 ملام مهل اذه ناك قب رح مهشغ نإو ( قنانشلالاف ) لفل 2 يك 5, قيرطممحلناك اذإ م كلذ نوك ال اعإد

 وأ
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 قيرحلا نكس نع اذالم نودحب وأ قيرحلا درت حير لوحم دال راك نوما هل ندم نم ةوحجب اودي

 ةالصاا اوداعأ اولعفي ل نإف « كلذ ريغ مه-زحب ال ضرألاب ةلبقلا ىلبقتن». مهتالص ىلع اونب كلذ اودجو اذ

 ءاعإ ءىموي ةلك اذه ىف ىلصي نأ هل « ليف كلذكو عبسااو ودعلا لثم وهف لئاص لجر هيلط نإو ( قفا :كلالاف )

 ةالص ىلصي نأ هلف « ارمع وأ الق هنم لاني امث ناكام ودع وأ ةيح هتبلط نإ كلذكو ( قفاة:ةلااو ) هنمأب تح

 نم اداوس اوأرف عضوم ىلإ نيماسملا ضعب عجرو ودعلا قرفت اذإف ( ىفإخ*لللاف ) هجوت نبأ ”ىموي فوخلا ةدش

 ' ىأرام لك نأ نظف هحالسالان اودع ناك ول ىح هنه'برقو رابغ وأ ودعب سيل سان ةغام وأ لبإ هزبغ وأ تاس

 ةالصلا كلت اوداعأ ءاوذع هنم ءىش نكي ل نأ ممل ناب مث ءاعإ نوعهوي فوخلا ةدش ةالص ىلصف اودع اذه نم

 امتإ ةالصاا كلت داعأ ؟ ال مأ وه ودعأ ردي لو ودع نجف نبا تكد كن 11د ( قناتشلالا )

 نابع رخلا نأل قح هنأ , لع هنو كور ن رك نإو ربخ وأ قح اهنأ اهلبقو ةالصاا دعب ملعي ةنؤر ىلع الص نأكل رك

 ءاح ولو ( قفا *لالاؤ هنع ةئز<ع كلت هتالص نلوم نقب ر ع ىلع هنآل ةاللصاا ديعبف كش اذإ اان ٠ قحنأ ةيلكلا

 هنم ةقهر فاحب ىذلا برها هةنم برش مو هلطب :راكا ودعلا نأ هَذَنَع تبث م * ةالصلا تالت ىلصف ودع نع ريح

 ىفلا اههف عنتمي ةنيده وأ اهم ةنم عنتمي ةعامج ىلإ ريصملاو هنه ةاحناا نيبو هنيبو هيلطي نأ كلذكو كيعت نأ هلع ناك

 وأ عانتمالا عضو هو ةاجنلا ىلا ريصن قح نولغملا ءاطبإو ودعلا ة هع رس ىلع هلان ال ودعلا أ لعاا طخ ىذلا سرقلا
 7-2 . . - )ا ساس .0-

 ريصي قح هكردي ال بلطلا نأ للعلا طيحم ىتح اهنيبو هنيبام برقف هودع ىلع هل ةنيعم هاقلت ةعامج هيلإ تجحرخ نوكي
 وعلا هتلظ:نإ كلذكو ) تالا ) هلك هداعأ اتموه لاخلا هذه ىف ىلص نق هلإ ريصت وأ ةعنتمملا ةعاملا كلت ىلإ

 فاذاغلا (نانككناوسو « زحنتفوم "رب مث ضرألاب ىل اس”نأ هلع ناك د اكرو لحن أ هل نكي ل لايمأ ودعلا نيبو هنيبو

 -؟هم) ١(
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 اق هيفا لاتعمل "كوت كح سبح نإ كاذكو ا !اهالع رمل قل اهراكو هرطاولا لف ردي نإ كلذكو

 هذهنم لاح لك ىف هللعو لاح 0 ىهو اهعدب ملو ردق فيك اهالص دوجس ىلع الو عوكر ىلع ردقي جفءطبر وأ

 لمح نإو ( ىف: 2:لالاؤ ) هنكمأ ىتم هؤاضق هيلعف موصلا عنم نإ كلذكو تابوتكملا نم اذكه ىلصام ءاضق لاوحألا

 . ًاياقتي نأ ًاياقتي نأ ىلع ردق نإ هيلعف «هلعفف هلعفي مل نإ فاخخ مرح لكأ وأ مرح برش ىلع

 هتباد نانع كسم وهو ىلص اذإ

 هبلإ اهذبحف هتعزان نإف هتاد نانع اكسمت فوخلا ىف لجرلا ىلصي نأ كا دو لا نا هجر ( قنات خللا )

 فرحنمريغ وهو اهايإ هتذباح كك الف ةلبقلا نع فرحنم ريغ وهو كلذ وحن وأ اثالث وأ نيتنثا وأ ةذبج

 عطقت مل ةلبقلا ىلع هناكم لبقأف ةلبقلا نع هبجو فرصناف هتذبج نإو « اهفانئتسا هيلعو هتالص عطق دقف ةلبقلا نع

 لطي مل نإو اهعدن نأ ىلع ردي هنأل هتالص تضقتنا الإ عوجرلا هنكمب الو ةلبقلا نع هفارحتا ا نإو هتالص

 نأ سأب الف هتباد تبهذ نإف ( ىف[ :لالاف ) هتالص فن أتسنأ هيلعف الإ فرحني ىف ةلبقلا نع فرحتي نأ هنكمأو

 . هتالص تدسف اريثك اهعبت نإف هتالص دسفت مل اريسي ًائيش ةلبقلا ىلع اهعبت اذإف اهعبتي

 ؟ كلذ نم محل زوجي ىنلا امو نولتاق له انابكرو الاجر اولص اذإ
 . لتاقم وهو اهلصي ةالص لك داعأو ىلص التام الإ ةالصلا ىلع ردقي مل نإو ىلاعت هللا هحر ( ىف[ ةلالاف )

 رطل راس ]2 نا نايناكلا نم هل نم
 هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو هللا باتكب كرشلا لهأ لتاق نم فوخلا ةالص ىلصي ىلاعت هللا هنحر ( قفائةلالاف )

 ؟حلسأ نع نولفغت ول اورفك نيذلا دو » ةيآلا قايس ىف لاقف نيكرمشملا لاتق ىف اهب رمأ لجو زع هللا نآل ملسو
 نأل فوخلا ةدش ةالص اولصي نأ ممل ناك هلهأ فاخم احابم ناك دابج لكو ( قفا_لالاؤ ) ةبآلا « جتعتمأو

 عاطق داهجو مهدابحم لجو زع هللا رمأ نيدذلا ىغبلا لهأ دابج كلذو نروزأم ريغ وأ نوروجام هلع نيدهاجملا

 (0ي3 وهف هلام نود لتق نمر لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نإف هعرح وأ هسفن وأ لجر لام نم دارأ نمو قيرطلا

 ءاغإ ”*ىمو. فوخلا ةدش نم فوخلا ةالص ىلص. نأ هل سيلف فاخف لاتعلا هل. سيلو لتاق نم اماف ( قفا: لالا )
 ريغ اهالص ول ةالص اهلصي نأ الإ فوخلا ةباغ نود فوخ ىف فوخلا ةالص ىلصي نأ هل الو اهديعب نأ لعف نإ هيلعو

 نم عنمي وأ ةيبصع ىلع لتاقي وأ قيرطلا عطقي نأ لثم اماظ لتاق نم كلذو ( ىف ةلالاف ) هنع تأزجأ فئاخ
 : هيلع لتاق ملظلا هوجو نم هجو ىأ وأ هلبق قح

 فوغلا ةالص هيف زوجت فوخ ىأ ىف
 لوسر ىلص اك فوخلا ةالص اولصف عابسلا وأ عبسلا ةليلقلا ةعاجلا تفاخ اذإو ىملاعت هللا همحر ( قفا: لالاف )

 ىرخأ مث ماهإب ةفئاط مهنه ىلصت نأ ىلإ بحأو ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ محأزجأ عاقرلا تاذب ملَسو هيلع هللا .ىلص هللا

 نكي ملنم نوكيو ىدارف وأ ةعامج ةعاجج اولصينأ ىلإ بحأف مهلزانم وأ مهعاتهىلع قيرحلا اوفاخ اذإو رخآ مامإب

 مهل نكي مل حيرلا ناس نع اوحنتف قيررح مهشغف ارفس اوناك نإو ( ىتناذ_هلالاف ) رانلا ءافطإ ىف ةالص ىف مهعم
 اتم وأ .الام وأ الهأ ممل قيزرحلا ىثغف اروضح اوناك نإ كلذكو موي لكىف نولص, ام الإ اولصي نأ

 كلذ الإ ممل نكي ل هطقسم نع اوحنت مده مهشغ نإ كلذكو هننس نع اوح:: قرغ مهشغ نإو ( ىفانةلللاف )

 . مهنع ةالصا تأزجأ فئاخ نع *ىزحت فوخ ةالص اذه نم ”ىش ىف اولص نإف ( قفا:غلللا (
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 مهضعب اندوأ مهسفنأ نع اوسرتف مهلع ودعا لمح ول كلذكو مهتالص مهتأزجأ اذه اولعف اذإف هنوموقي ماقملاو

 ةصرف هنمو ةرغ ودعلل هتتكمأ ول كلذكو ءىثلاب ودعا عفد وأ ةنعطلا نعط وأ هحالسب ةبرضاا مثدحأ برضف مهنم

 اهددرف ةنعط نعط وأ نعطلا وأ برضا عبات نإ امأف هتالص هتأزجأ ةالصلا ىف وهو ةنعط وأ ةبرضب ةلوانتف

 اهداعأ « ابعطقب ام اف لمعي ال اهلصينأ ىلع ردق اذإو اهف ىضعو هتالص هيز الف لوطي ام لمع وأ نوعطملا ىف

 اهديعي مث املصيو اهتقو باهذ فاخ اذإ لاخلا هذه ىف ابعد, الو ( قفا: ةلالاف) كلذ ريغ هيزحم الو

 هئالص ىف هنأ رك اذ وهو ادع اهب قهزسن, يأ اماسم ا رذحم ةلك ةالصلا رم ءىش ىفادمع اذإو (قفانتلالاف )

 اهببف لمعي لو اهالصف فوخلا ةدش ةالص هنكمأ نإو (قفا:_ةلالاؤ ) هنكمأ ىتم امتداعإ هيلعو هتالص تضقتا دقذ

 . اهالص فوقلا ةالص ريغ هتكمأ نإ كلذك و ءاهالض فوقنا ةذش ريغ هالص ةتكمأ نإو هنأ | اح

 ع ع 0 ع .ا6

 هعضوم نم مدقت وأ هبجو ةلبقلا نع فرصوأ سكر مث الزان ول زن مث ايك ار هنالص ضل ىلصاذإ
 نإو ديعي نأ "ىلإ بحأف لزت مث اكار فوخلا ةدش ىف ةالصا ىف لخد نإو ىلاعت هللا هحر ( قفل الاف )

 هافق ةيج كك هنيح نع هبحو تاقنا نإو فيفح لوزا نأل ةداعإ هيلع نكي هسح نع هيحو ناقتي مل

 هنكمأ نيح هناكمةلبقلا ىلإ فرحا اذإ دعي لاحلا هذهىف حير وأ ةباد هتحرط ولو ( قثائشلالاؤ ) هتلبق كرات هنآل داعأ

 وانضرألا كل رانا و كورلا نم ربك !لمع بوك نانا داض تضس | فاك دال تاكو ( قنانتلالاف )

 لتاقم وهو اهالصةالص لك داعأو ىلح التاقم الإ ةالصلا ىلع ردقي مل نإو ( قناتثلالا ) بكاراا نم ةالصاا مان

 هزحب ملو فوخلاةدشةالص ىلعىنب ؛ ىلوألا فوخلا ةالص ىلبصينأ هنكمأمث فوخلا ةدش ةالص ىلص نإو ( ىقف[:ةلالا (

 الاجر اولص اذإو ( ىن[| لالا ) مايقلا الإ هزحم مل مايقلا هنكمأ مث ادعاق ىلص اذإ اك ىلوألا فوخلا ةالصىلصي نأ الإ

 ملاح مهتالص ىف اوناكو ةاشمو انابكر اومدقت فوخل مدقتلا ىلإ اوجاتحا نإف اومدقتي مل فوخلا ةدش ىف اناكرو

 لإ ناك نإو يدلص لع يف هف لما يبرق عضوم ىلإ ىلصملا مدقتك ناكف فوخ الو ةجاح الب اومدقت نإو

 نإف ةالصاا ىف مهو اوبكر بوكر ىلإ اوجاتحا اذإ اذكهو. ةالصلل داسفإلاك اذه ناكو ةالصاا اوءدتبا ديعب عضوم

 نأل مهتالص دسفت ملا ضرألاب اولصيل ةحاح ريغ نم اولرنف انابكر اوناك ولو ةالصلا اوءدتبا اوبكرو هبلإ اوجاتحم مل

 ةنماك ةعاجلا تناك اذإو ( قفا: لال( ) اناكر مهتالص نم ىلإ بحأ ضرألاب مهتالصو فيفخ لمع لوزتلا

 اوناكنإف : ودعاا مهر ةالصلل اوماق نإ اوفاخف ليلداوس وأ ءانب وأ ًاقدنخ ناك ءاّنم ءىنثب هنع ةيراوتد وأ ودعلل

 ةالصاا ةداعإمبملعو اوءاسأ دقف اسواج اولصنإف ةالصلا م«هتتكمأ فيك امايق الإ اولصينأ ممل نكي ل « نيعنتمم ةعاج

 ةالصلا ةداعإ مهملع. تناكو ًادوعق اولص اوماطصيف 220 اوري نأ اوماق نإ نوفاخم اوناكو ةعتم مهب نكي مل نإو

 لبج وأ ةعلق وأ نصح وأ قدنخ مهنوذو مهملع نيلطم مهنوري ودعلا نايف ( قنا: ةلالا ) دعأ ىلاعت هللاو

 اسواح اولصب نأ مهزحم مل مهسرحم ىتلا ةفئاطلا راصبأوأ نيماسملا راصبأ نع سي ال فلكتب الإ ودعلا هلانب ال

 ودعلا ةرظانم لاح ىف الإ ةلبقلا ريغ ىلإ اسواجو نوئموي ةالصاا ممل زوجت الو نوئموي الو ةلبقلا ىلبقتسم ريغ الو
 مهنيب لئاح نوكيو برضلاو نعطااو ىمرلا نم مهملإ ابعرشأ نإ هحالس مهللاني ىتح هبرقو هلالطإو هتاواسمو

 اهيلبقتسم ريغو ةلبقلا ىلبقتسم انابكرو الاجر اهولصي نأ مملزاج اذكه ناك اذإف ممل ةسراح ةفئاط ميعنمت الو هنيبو

 ابعدي :لو اهالص ايموم ابيلصي نأ ىلع ردقف ةالصلا عنف لجر رسأ نإو ( قنا: تلالا ) فوخلا ربك 1 نم اذهو

 . ةححصم هكا مهلصأ نم اودبأ 0 موقلا مطصا 08 خلا اوماطصنق : هلوق )1(
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 2" (مذجف' ةتعزان  نإف هتباد نانع اكسمت فوخلا ىف لجرلا ىلصي نأ سأب الو ( قفا لالا ) ريزتخلاو , بلكلا

 وهو اهايإ هتبذاح ترك نإو سأب الف ةلبقلا نع فرحنم ريغ وهو كلذ وحن وأ اثالث وأ نيتبذج وأ ةبذج هيلإ
 ىلع هناكم لبقأف ةلبقلا نع هبجو فرصناف هتبذج نإو اهفانئتسا هيلعو هتالص عطق دقف ةلبقلا نع فرحنم ريغ

 "ع
 اهعدي نأ ىلع ردقي هنآل هتالص تضقتنا اهملإ عوجرلا هنكمع الو ةلبقلا نع هقارحنا لاط نإو هتالص عطقت مل ةلبقلا

 نإو ( قفان_لالاؤ ) هتالص ف اسسإ نأ هلعف ()( فردت زف ةلقلا ىلإ فرغت نأ هنكمأو لطب مل نإو ءهلبقلا لإ

 إو نام تالسفا ارثك اعد ناو هتالص دسفت مل اريسإ اش ةلقلا لع اهعبت اذإو اعتب نأ نايا الف هتلاد تيعذ

 . هتالص تدسف « ًاريشك وأ البلق ةلبقلا نع افرحنم ابعت

 فوكلا ةاللص نم ىاثلا هحولا

 نيتتاق هلل اوهوقو ىطسولا ةالصااوتاولصلا ىلع اوظفاح» ىلاعتو كرابتهللالاق ىملاعت هللا همحر ( ىفانتلالاف )

 لاحلا نأ انابكروأ الاجرف مف نإفلجو زع هللاباتك ىف انيب ناكف ( فاشل ) « انايكروأ الاجر فرتفخ نإف

 ناكف ةفئاطب مث ةفئاطب ىلص, سو هيلع هللا ىلص هينابف رمأ ىتاالاحلا ريغ اناكروأ الاجر اولصينأ انف منذأ قل

 ةفئاطب مث ةفئاطب ىلص, نأب هيف مثرمأىذلا فوخلا نم دشأ فوخف الإ اناكروأ الاجر اولصنن أب مل نذؤيالهنأل انيب

 دشأ افوخ ناك نإف : لاق مث اهقاسف فوخلا ةالص 0 هنا ل نا نع عفان نع كلام انريخأ ( قفا ةل الات )

 هيلع هللا ىصىنلا الإ كلذ ركذي هارأ ال : كلام لاق « اهلبقتسم ريغو ةلبقلا ىلبةتسم اناكروأ الاجر اولض كلذ نم

 هنأ نع ماس نع ىرهزلا نع بئذ ىبأ نبا نع عفان نب هللا دبع وأ ليعمإ نب دمح انربخأ ( قذاةةلالاث ) مسو
 معا ىلاعت هللا و 0 الاحر اولصإ نا هيف زوحجب ىذلا فوخلاو ) قفا 0 االا) رخو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 2 نبأ نم تك وأ ىمرأا نم حالسلا مهللانب تح نصح ريغ ىفنوماسملاو اعم نوأ ارتيف مهدع ودعلا لالطإ

 مهضعب لقتسي رك نول و داو هو نم ودعلا ورا دكه اذهب ناك نإف ترضا| و ندا نم مهنم هيف ودعلا

 فوخلاةدش ريغ ةالص ىرخأ تاكو ةفئاط مهتاتاق مهند فوخلا ةدش ريغ لاح هيبش ىف ضعب نوكي ىتح ودعلا لاتقب

 هاا لك ليست رثك  نوباسلاو ليلق ودعا و "نييلسملاب نطمح وأ ةثالث وأ نييجو نم ودعلا ناك ! ول كادكو

 ةالصمهنوليال نيذلا ءالؤه ىلص مهنمفوخلا ةدش ريغىف ودعاا املي ىتا فئاوطلا نيب نم نوكيىتح ودعلاب ودعاا امو

 ىلت تناك ىتلا فئاوطلا-ننبو ودعلا نيب اولخدب نأ اولص يذلا ءالؤه ردق نإف ( قفا خلال ) فوخلا ةدش ريغ

 نولي نيذلا 0 1و | واعف ميم فوخلا ةدش ريغ ل عال وهلاخ كشف طب محلات نولي اوناكا نيذلا ريصل ىبح ودعاالاتق

 برخلا ماحتلاب اذه رذعت اذإو ( نان غلالاف ) ةلبقا ىلإو ضرآلاب فوخلا ةدش ريغ ةالص اولصإ نإ الإ محلاتق

 ودعلا نيبو مهنيب لوخدلاب تلص ىتاا ةفئاطلا ةببه وأ ةعزه اهوريو مبفاتك أ اوبكري نأ مهنع اولو نإ فوخ وأ

 ىتاا ةفئاطال ناك ودعلا نيبو منيب نيلئاح اونوكي نأ ىلإ اولصي ال ىتح مهلخد» قياضت وأ امل كلذ ودعاا عنم وأ

 امانق ضرألا ىلعو مهباود تاكا مهاود ىلع ًادوعقو اهمابقتسم ريغو ةلبق اىلبقتسم يكلم انك اولصنا نأ مهللت

 راد مث ممالص ضعبب ةلبقا اولبقتساف ةلبقلا نيبو مهيب ودعلا ناث نإو ( نإ: ةللاف ) ءاعإ مهسوءرب نوئموي
 ةلقا ريغ لأ مهعع ةئزح اياك مهالص تلعد اذإ مه الص كارل علعقي لو هنلإ مه وحوب اوراد ةلمقلا نع ودعأا

 اعإو ( قنا هلال( ) اراك نم لقأ ابضعبو كلذك اهضعب ناك اذإ ةئزحم مهنع اهتلعج كلذ ريغ منكم ملاذإ

 ودعلا ىلإ ليلق'ا ىئثملاو فرحتلاو ةرادتسالاكلذو ةالصلا عطقي ام اف نيملءاع ريغ اوناك اذإ اذكه مهتالص مهئزحم
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 قوت وأ هيف ىلصي نأ لبق هلسغولو ةساحن حالسلا كلذ ىف نأ معي ملام هيف ىلصي نأ هلف ربخ الو ةيؤرب هماعي ملو

 ىلإ بحأ ناك هيف ةالصاا

 ةمالعب هسفن ملم, نأ برحلا ىف ةرهشلاو سإلب الامو ةساجن هيف سيل امم براحملا سبليام
 نإو ىلإ بحأ ناك ًارهاظ ازق وأ اجاببد سبلي نأ براحلا قوت ولو : ىلاعت هللا همحر ( ىف|نةلالاف )

 ( قفاةلالاك ) هريغ ىف هيلع رظحم امف برحلا ىف هل صخري دق هنأل ىلاعت هللا ءاش ن دإ سأب الذ ةنصحلا لل

 0 ىلا ل ولو اذست هركااعإ['ساحلألا نق سنل ءارشلاو د

 ةسنل هريغ الو فئاخ .لضمل ةركأ] ل باغلا نطقلا "ناكف ناتك وأ نطقو رق نصح ال ئذلا بوثلا جسن ىف

 ناصح نصحم ال'هنأل :براحملل هتهركا امنإو هسل هريغو .براخم لصم لكل تهرك اوهاظ رَملا ناكآ 5

 راهظإ .هرك أ امبإو نطاب وشحلا نأل سأب الف ءازق اوشحم ءابق لجر سبل نإو ( فاعله ) زتلا بايث
 هل تهرك ابهذ الك تناك وأ بهذ اهجسن نم ءىث ىف ديدح عرد تناك نإف ( ىف: لالا ) كاجرلل ّرقلا

 ديدح عورد اهنمش دحن نال اع اهمقضإ نال امتإو ةرورضل اسلي ل 0 الف هيلإ رطضي نأ الإ اهسبل

 ( قناة ئلالاؤ) اهسبل هل ةرك أ لف ؛هدنع :ىهو كرح ةتاحافا نإو هوركما ةشل فا نساو طق 0

 اذإف ١ هدلقح ناي, ءسان : الف" بروح هتاخه (نإف اهعرتل (نآ ذل [تهرك كهذا ةيلخ ةنش ف تناك ١

 رزروأ بهذ” رزارزأ هيف تناك نإو: هئابق'ىحب هتنح عيمجو هسرت ىف اذه اذكهو ةضقن هلا تيحأ ا تضقنإ

 ( قناة ةلالاف ) ةنج حالص وأ ةنج هلك اذه نأل هفيس لئامحو هتقطنم كلذكو ىنعملا اذه ىلع هل هتهرك بهذ

 ةنج' متاحا ىف "سلو .هنع ىهنم نهذلا نآل لاخم م برح ىف هسلب نأ هل رأ مل ابهذ ةعاخ ناك ولو

 هريغب اصوخم هتهركو هب اهوم بهذلا تهرك اهريغو برح ىف اتمصم بهذلا هل تهرك ثيحو ( قفاةةلالاف)

 نأ ىف اجرح ىرأ الو سلن ال نأ ىلإ باو كليتشم ؤهف نول تعذلل روظي ملا نإو نول تحذلا رهظت فاك 1!

 ءاسنلا يز نم هنأو بدأالل الإ ٌوالّؤللا سل لجرلل هركأ الو (قفا؛ هلال( ) زقاا وشح ىق “تلق اكهسيلب

 معي نمل هرك أ الو ( قفا ةلالاؤ ) ءالبخلا وأ فرسلا ةبج نم الإ دجريز الو توقاد سبل هرك أ الو مسرحتلل ال
 دق ةروهسملا ةبادلا. الو سرفلا الو قلبألا بكري نأ الو هسل زوج امم.ءاش ام لعي نأ ءالب برحلا ىف هسفن نه

 مدسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر رمأب ”لعو ةزمحو ةديبع زراب دق زاربلا هركأ الو« ردب' موي ةزمح مع

 نيككذ انوكي مل نإف امهروعش امهيلعو نيكذ اناك اذإ عبضلاو بلعتلا دلج برحلا ىف سيو ( فان غلالان )
 ل1 رهطت 0 نآل امهبف لصي ل امهروعش طمست مل نإو امههف ىلصيو امهنع امهر وعش تطمس نإ اميسل اغبدو

 اغوبدم الإ اكذ نكي مل اذإ هل لكؤي ام دلج سلب الو هم لكؤي يذم ا

 ناك ةككذ 1 0 . ال ةباد دلج ىف ىلصي ال اذكهو ( قفا: لا ) هيف ىلصي الو هسبلي نأ الإ هيلع رعشال

 م

 نرخ دلح ىف لخي ةالو هذال لص, الق هديرص ل

 591 نف.اعشإ ةسرفز لخرلا نسي ال كإذكو (قفاتشلالاث ) اغدي مل وأ اغبدو امهروعش تعزن لا لكالو

 ها ىف تلكللا نكد عتمتس ام ريغب امبخه دحاو نم عتمتسي الو لاح ر دز لأ نلك دلح

 ليفلاو در لثم. كلذو هف ىلصي الو هب عتم دو هتاد وأ هسرف لحرلا لب نأ ساب الق نع 3 ب رقلا دلح تلد قف دم ةدسأ ف 5 رش 9 11 شلل تن 11 5 8

 ريغ ىف ةنج باهإ نع ىب الو سرفلل دبعت الو سرفلل ةنج هنآل هج لكؤي الامو ةحلاو فئذلاو دف دما



 ا

 0 0 حبق وأ ترق هه ناساف 0 ( قفا ةلالاف ) ءاملا الإ ساحنألا نم

 لع قود نأ تح هبصتا ل وأ ةساحن ةتاكأإ نمر اك تاصآأ كش كش نإف ( قفانثلالا ) ساحنألا نم 17

 داعأ هيف ىلص دقو مع اذإف ةساحن هباصأ دق هنأ معي ىتح هيلع ةداعإ الف ةالصلا ىف هلمح نإف ةالصلل هف كش ام

 وأ هدب هكسمم وأ دق ىف وأ هندب نم ءىش ىلع هكر فا هكتم وأ هادلقتم هلمح ام لكو ( قفا“تلالاف )

 ءاملب رهطف هتباصأ نوكت وأ ةساحن هبصت مل نوكي نأ الإ هف هيزحب ال هسبال ناك اك وه هلك ءاوسف اهريخ

 (12 رآ كك ع تاكل هاذا ىأ هد قرع اييلك ةرمأب دق ليت وأ تاشن كم ناك نإو ( قنا :تلالا:)

 أده نم. سل هنأل ساب الف اهيف ىلصف رجش مس تمس و اكل تش 2( أ اماعلر أ ناك عضوم ىأ نم

 كدوب وأ لكؤت.ال ةباد كدو وأ ةح مسي مس ءىش اذه نم ناك نإو (قفانشثلالاف ) ساحيألا ف

 مس وأ مس مث رانلا ىف تيمح ةديدح ىأ وأ فيسلا ىمحأ ءاوسو ءاملاب ربطي نأ الإ ةالصلا داعأ هيف ىلصف ةتيم

 مث محن ملو تمس ول اذكهو ( كئانشالا ) ءاملا الإ هربطي مل ىمحم ريغ وأ ىمحم سجنلا هطلاخ اذإ ءامحإ الب

 الى هك رانلا هرهطت مل اسحن بلا ناكوإ رالا هلك [كوأ زالاب هلك تادادق لكقف راتلا تأ

 ءاملاب تلسغ مث ةديدحلا هتبرش دق ليقف هيف سمح وأ سحب ءىش هلع بص مث ىحأ ولو (قفاذتلالا )
 ةديدحلا ءامحإ ديزي الو ( قفا ةلالاف ) فاوجألا ىلع سيل رهظي ام ىلع تلعج امنِإ اهلك تارابطلا نأل تربط

 هحسف ءام هيف دحب ال عومي ناك ولو ءامإ ىف رورظلا اع ارو ط رانلا ىف نبل هنآل (سيستاالو اهريوطت ف

 ساحيألا رهطي ال بارثلا نأل تا هلا هريطي ل بارلاب

 زوجيالامو ضرألا نيبوهنبي لوح امم سبلب نأ براحملل زوجيام
 ىف هلا تهرك فئاخلا سأر ىلع ةغباس وأ فنأ تاذ ةضيلا تناك اذإو ئلاعت هللا همحر ( قفاتئغلالاث )

 ابعضو دجس اذإف « اهسبلب نأ سأب الو دوجسلا لاك إ نيبو هنيب فنألا وأ غوبسلا عضوم لوح الثل اهسبل ةالصلا

 ىطغي امن امهريغو ةمامعلاو رفغملا اذكهو ( قفا“ لالا ) انكمتم ضرألا هتهبج تسام اذإ اهرسح وأ اهفرح وأ

 دوجسلا هب ءىزحمب ام لقأ كلذ ناك ضرألا هتهبج ىوتسم نم ءىش سام اذإو ( قفا ةلالاؤ ) دوجسلا عضوم

 ىلع نوكي نأ هل هركأو ( فا لالاث ) ادجاس ضرألا هفنأو اهلك هتهبحي سام نأ عدي نأ هل تهرك نإو

 كاك 212 نأ نيتي الو ةزلصلا دعا نأ كف نإ تحنأوا ضرألا ءاقكا رشات نأ هعنع ام:.جالسلا "نم هيفكأ

 ىلص نإو ( فا: لاو ) هينك ىف هل هركأ امهيمدق ىف هنه هل هركأ الو هبتكر ىف هل كلذ هزكأ الو

 ةداعالا برق ىفو نامز دعب داعأ ديعي ادبأ تلق ىتمو داعأ لع مث ملعب ال وهو مدلا نم ءىش هحالس وأ هبايث ىفو

 ىف ناك نإ اعيش ةالصلا نم ىلصف اهلكي نأ لبق مد هلع حضتنا مث ةالصلا ضعب ىلص نإ اذكهو لاح لك ىلع

 مدلا هسام ةعاس هنع بوثلا حرط نإو ةالصلا داعأ هناكم مد هسدام حرط» ملو اهلككي نأ لبق ةالصلا نه:ءىث

 لق دقو ( ىف[: ةلالاف ) دعي نأب هترمأو هلاكلذ تهرك هنع مدلا لسغف فرحت نإو هأزجأ ةالضلا ىف ئضهو

 باصأ مدلا نأ نقيتسا نإف ( قفا: لالا ) ةداعإلاب هرمآو لوقلا اذهب هرمآ الو ىني مث مدلا لسغي نأ هيزحم

 انا اش نإ كدا[ و ها ليف لصو_ هئاضأ ملا نأ يدري ىدلا كرتو ىخأت ملعب ل ةءانروأ الس

 هيف اهالص ام لك داعأ ةالصاا لبق اهرهطي مل ةساحن هيف حالس وأ بوث ىف ىلص هنأ نةدتساف لعف نإف ىلاعت

 ناك ام سجن .هجالش سع  كرشملا ىري نك وهو ةنم 0 بلس نإو ( قفا: ثلالاف )



 00 »ء
 لاحم فوخ ةالصب رمأن الانأ انيلع بابلا اذه ىف لئاسملا لقت امنإو ( قفا 2:لال( ) سرحت مل ىتاا الو مامإلا دبعي الو
 ٠ ةداعإ اهلصم ىلع نأ نيبتي مل فوخ ريغ ىف تيلص ول ةالص الإ فوخلا ةدش نم ةياغ ىف الإ

 ؟ فوخلاة الص مامإلا عم ىلصي نم ردق 0
 أ

 هتسرح وأ رثك آف ةثالث ةفئاطلاو ةفئاط فوخلا ةالصف مامإلا ع تباك اذإف لاك | هن (قفانتل الا )

 ءاوسو ( قفا لالا ) ديرأ نإهلثم عنع نم هسرخنأ بحأ ىنأ ريغ هل كلذ هرك أ ملءرثك اف ثالث ةفئاطلاو ةفئاط

 هتسارح ئزحم نمت مامإلاىر.'ام ردق ىلع نيلصهو نيسراح فوخلا ةالص ىف :سانلا قرفتف لق وأ.هعم نم تك

 ىلصي نم 0 هس رحم نم لق وأ هس رحم نعم 00 ىلصي نميف هعم نم لق ءاوسو ه رابظتسا نم اًئيش نهظحسلاو

 لقأ هداص اق ةعد نك وأ ةثالث نم لقأ هسرح نإف ةثالث هسرح ك1 ةثالث قد تاك اذإ ة هثزحم ممم الاص نأ ىف هعم

 ةفئاطلا أزحأ اذإكلذنآللاحلا هذهب مهنم دحأ ىلع ةداعإ الف مهملع عقي ال ةفئاطلا مسا نمار كلذ تهرك ةثالثنم

 . .ىلاعت هللا ءاشنإ ء دحاولا أرح

 ؟فوخلا ةالص ىف حالسلا ذخأ
 ةبآلا ) مهتحلسأ اودحألو كَم مم ةفئاط مقتلف ةالصاا مه تقف ميش كك اذإ وى لحو زع هللأ لاق

 هنم *ىش ف وأ هيف ناك نإو ةسا هحالس ىف نكي مل ام ةالصاا ىف هحالس ند 7 كل ل اكال بحأو ( قفا: ةلالاف)

 ىذؤي الو ةالصا هع الام ةحح الاس نم لاو ) ىف ل األ 1 هتالص ص 1 ا هيفو هش ىلص نإف هعصو ةساحب

 رادو ( قفا * لالا ( اذههبشأ امو ةقطنااو سرتااوريفخلاو ةبعللاو سوقلاو فيسا'١ كلذو هفلخو همامأ فصلا

 الو ةمامأ نم هب ىدؤي ل ىح هيحشإ أ ىلع ردقف نا هشح كك سيل ةيشاح ّق 0 نأ الإ لوطي هنإف حمرلا

 رونسلا ©00لثم دوحسااو عو ؟يررلا ف فردت هناك حالساا نم سلي ال كلذكو ( قفا: لالا ) هفلخ نم

 لمح هلع قش اضيرم نو الإ فوخلا ةالص ىف د حالسلا عضو هل زيجأ الو ( قئاتنتلالا ) همشأ امو

 مثرذح اوذحا نأ 1 2 رءأو حالساا عضوب امهنق هللا نذأ ناتللا ناتلاحلا امهمإف رطم نم ىذأ هب نوكي وأ حالشلا
 5 ع 2 1 8
 «؟رذح اودخو ع؟تحاسأ اوعض”نأى خرم مك وأ رطمنم ىدا ناك نإ جلع حانجالو» العو زع هلوقل اههمف

 نم هعنع امث تفصو اه الإ حالسأا نم عضيال نأ تا زطم نم ىذأ.الو و ضرم هب نك 1 نإ ! ( قئانتلالاف 1

 نمو هحالس ضعب ذخأ هنألهل ازئاج نوكي نأ توجر ضعب قبو هضعب عضو نإف هلقث وأ هسفنب ةالصلا ىف فرحتلا
 هحالس نم ذخَأ وأ رطم الو ضرم ريغ نم هلك هحالس عضو نإو (قفاة خللا ) حلست» وهف هحالس ضعب ,ذخأ

 أل نيلاخلا نم ةدحاو ىف هتالص كلذ دسفي 2 17 راقي نم هب ىذؤي ام

 5 0 امتي الو هنالص كدسفي لاقف ةالصلا نم سيل حالسلا كح كرت ص هتاصعم

 وحر امو ةساحنلا ا م هس نا 2 ف ىلصملل زوج لا

 لات كلذكو ةالصلا ىف ةدلقتب مل هنن بهدف ةحشق ءدلا ثسلا تاضأ اذإ كاك هللا همحر ( قنات الا )

 رهط الو ةالصلا داعأ ءاملاب هلسغي نأ لبق ىلص نإق مدلا هناصأ اذإ كيدحلا عيجو ةضيلاو حمرا جزو لبلا

 ءام وأ ديدحلا أدصي الثل نهدب هلسغ ولو « هريغ وأ ناك ,ةيدح لع ءاكللا الإ ساحبألا نم'اكش الو مدلا

 ايش الو اهروطي ال هتادأ نه كلذ ىوس ام كلدكاو رهطي مل باري هحسو وأ ةراهطلا وه ؛ىذلا ءاملا ريغ
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 ا

 عمسيل اهتاوصأ عفرت نأ لاتقلل ميرح ودعا نم تأر نإ ةسراحلا ةفئاطلل بحأو ( ىف[: لالا ) هلامثو هنيع

 اطل فرحتي نأ اهنه- ريغ نم انيك تارا نإو مامإلا سرحت .ضعب فقدو اهضعب لمح نأ تلموح نإو مامإلا

 مامتىف سولجلاو دوجسلاو عوكرلا ففخمو «دحأ هللا وه لق»و نآرقلا مأب ارقينأ كلذ عمس اذإ مامالل بحأو هيلإ

 ريغ ىف وهك فوخلا ةالص ىف وهسلاو هدعب اهضقي ىه ©10ةالصلا 0 لاتقاا ىلإ ريصي نأ قهر وأ هلع لمح نإو

 ل لا ترش اذ اهمأ ا ةكارلا ىفاايش مامالا نأ تتقتسا اذإ وألا ةفئاطلا نتا ةلصحلا ىنالإ فوخا ةالص

 مامإلا دارأ اذإف ةالصلا كلصأ نم ةمكا رب هايإ مهقيشا نم ربك 2 ومشت د وحس هانإ ميقيسأ نشيل و اهنداس ليقو دهتشتلا

 نوماسرو 1 مث هعم نودجسو وهسلل دجس, مث اهدبشتب هعم ةيناثلا ةفئاطلا 00 ا

 نأ هل تببحأ مهملع كلذ بهذي نأ مامإلا فاخ وأ ىلوألا ةعكرلا ىف اهس هنأ ىلوألا ةفئاطلا ىلع ٌبهذ ولو هعم

 دوجس الو ةداعإ الف وه فرصنا وأ اوفرصنا ىتح اودجسف اولعفو لعفي. مل نإف تفتا»نأ ريغ نه اودجسيل مهملإ ريشي

 . هعضوم بهذ دقو ةالصلا بلص نم سيل وهسلا دوجس نأل مهلع

 فوملا ةالص اهف اولي نأ | سانلل نوح ىلا: لاخلا

 نومأم ريغ ابيرق اودع نياعي نأب الإ فوخلا ةالص ىلصي نأ دحأل زوج الو ىلاعت هللا هحر (قفانتلالاف )

 نيداج محريسم وأ هنم وذعاا برق نم كلذ لثمب هقدصي نم ةنانادأ عضوم نم هيلع هلمح فوختي هيلع لمحم نأ

 مل امهنم دحاو نكي مل اذإو فوخلا ةالص ىلصي نأ هلف نيينعملا نيذه نم دحاو ناك اذإف نيفوخم مث نونوكف هيلإ

 اذهو فوخلا ةالص دعي مل ودعلا بهذ مث فوخلا ةالص ىلصف ودعلا نع ربخلا هءاج اذإو ( ىف: :لللاث ) كلذ هل نكي

 (210 2 قي فد ىف ناك وأ كلاي لع ةيلغ وأ تعمل ةيلإ لصر»ال نصح ىف ناك نإفا ودعا 80

 ةعنتممت ريغةبرق ىف ناك 'نإو كلذكف ة ةنيصح ةبرق ىف ناك نو فوخلا ةالص ل 1 لوطي نفدب الإ هلإ لصويال

 ريغب وأ ودعدالب مثو البقم اداوس اوأرنإو ( فا: لالا ) فوخلا ةالص ىلصعنتمم ريغ ريغص قدنخ وأ 0 نم

 فوخلا ناك اذإف وخلا ةالد هيف اواصيال نأ تدبحأ لاح لكو فوخلا ةالص اواصيالنأتدحأ اودع هونظف ودع دالب

 سرح هتالص نم غرف اذإف ىرخأ هسرحنو فوخ ريغ ىف ىلصي اك لئكيف ةفئاطب ىلصي نأ مامإلا ترهأ مهملإ عرسي

 نيك ر شمال ةحلسمل ارظانت نيماسملا دالب ىف ةحلسملا رمآ اذكهو( قفا لالا 0 رمأوىرخألا ةفئاطلا هعم نمو

 رظانب نورظانتي امنإ مهنأ بلغألا ناك وأ نصخ ريغ ىف ناتحاسملا تناكو ائيش نيتحلسملانيب ام ىخارت اذإ عنصت نأ

 لاح ىف عاقرلا تاذ موب ميسو هيلع هللا ىلص ىنناا ةالصك فوخلا ةالص اولص نإف ( ىتفا_*لا](ف ) نولماحتي ال ةئيبرلا

 نيس الو ىرخألا ةفئاطلل الو مامالل كلذ بحأ ملو اوديعي نأ ىلوألا ةفئاطلل تيبحأ فوخلا ةالص اف ممل تهرك

 ريغ ىف ىلصي دق لجرلا نإو افوخ نكي ل نإو فوخ نم ببسب تلص دق اهنأل ةالص ةداعإ ىلوألا ةفئاظلا ىلع نأ

 اودع هونظف اداوس وأر ام ىتمو ( فا“ لالا ) ةداعإ هيلع نوكي الف ادرفنم اهضعبو مامإلا عم هتالح ضعب فوخ

 نيتفئاطلا نم ةدجاو الو مامإلا دعي مل «عاقرلا تاذ» موب, سو هيلع هللا ىل 2 ىلا هالعكا لع لهو ىدع 8 ناك

 هللا ىلص ىنلا ةالصك ىلص نإ كلذكو فوخ ببسب تيلص دقو ةالصاا كك ةلعقلا نع فرك 1 امهم لك نآل

 مم اهماع كلذ تبجحوأ مو كيعت 5 ةسراحال تدبحأ نافسعب إسو هلع هللا ىلص ىناا ةالض نإو لع نطبس مسو هيلع
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 ا الا 1 ا 1000 0000

 اوماسو لس مث ةعكر ةفئاطب هيلع تبقب , ىتأا ةعكرلا ىلص مث مسي ملو اوماس مث ةعكر ةفئاطب وتلا فاض مانزل 0211

 نأ اوأر نإو « بوقعي وأ لاق » ةالص ىف مهنأل 0 اوماس اذإ ةداعالا اعم نتفئاطلا ىلعو ةمات مامالا ةالصف

 ةالصلا نم مهجور لواطت دق هنأل نولوألا داعأو وهسسللل اودحسو نورخآلا ىنب ةالص' اولكأ دق

 سلو اهددع ند امهم دحاو لك لع مف نافلتع ال مامالا ىلع ام ةالصلا ددع ند مومأاملا ىلعو (قئاتم اللا 1

 فوألا ةالص ىلصيو لاق ءالمإلا ىف ىعفاشاا انريخأ لاق عيبراا انريخأ درق ىذب فوخلا ةالص ىف ىور ثيدح تش

 ءازإب اقيرف نيتقرف ساناا قرف ةلبقلا ةه> ريغىف ودعااو رفساا ىف اهالص اذإف نييك ر يشأ ىف اه رإ 25 ىف

 مأب مقدس هفلخ نيذلا أرقيوةءارقلا ليطيفأر قيف اماق تشر مث ةعكر هعمنيذلاب ىلصيقهعم اقيرفو ةالصلاريغىف ودعلا

 كئلوأ ىاي 2 مهاحصأ ماقم نودهوقيف نوؤرصني مث اعم نوماسإو نودهشتيو نودحسو نروكدو ةروسو نآرقلا

 نآرقاامأ ردق هعم مطوخد دعب ماهإلا ًارقيوةالصااىف هعم اهم نولخدي ة زيبكمامإلا عمنو ريكو مامإلا عم نولخديف

 ىلصىنلا ىلعىل ادب وهلا ركاذو دهشتل اسلا-ت شو دجسلاو مب نآرق | مأ كف اسيل هتءارق تبنا ٌتيح نم ةروسو

 نودجسيو نوعكرب مث ةروسو نآرقلا مأب نؤءرقيف دوجسلا نم هسأر عفر اذإ مث نوموقيو وعديو مٍلسو هيلع هللا

 ىلص برغملا ةالص 6 ىلص نإو م 0 مش مثدهشلا اوضقي نأ ف ردقب رك ذلا ّض مامالا ديرو مامالا - نوساحب و

 اردو سلال تدو ناسان مهب ىلصيف ىرخألا ةفئاطلا تءاجو ممل اوعأو امتاق تبش مث ىلوألا ةعكراا مهم

 ارصع وأ ارهظ ىلص نإف ءاوس نفس |ف ار ,تلكأ ىف حبصلاو برخملا ةالصو مهم اس 2 امم < اوقس ىب اا ةعكرلا 0

 نقرا اوضقي ىح اسلاح تشو نا وألا ةفئاطلاب ىلع هنأ الإ 31 ع ردح ف فو ةاللضإ اقع وأ

 سلجو هيلع نيتقابلا نيتمكرلا مهب ىلصف امْناق ضمن تريكف تءاج اذإف ىرخألا ةفئاطلا ىتأتو مهللع اتيقب نيتللا

 هنأ كلذو سو هيلع هللا ىلص ىنا نع ءاجام ىلع اساق اسلاج تبث انلق اءإو ( قفا لالا ) < سيل اومتي ىح

 ةفئاطلاب ىلد 5 ىلع ةقفتوم ملك ةباكحلا ثتدحوف رفسلا طب الإ فوكلا ةالص ثىدخحلا نم :ىش ف هنع كح 5

 تمتنا ىرخألا ةفئاطااو اف سواج ال ةعكرىف الإ هفلخدب متأت ل ىلوألا ةفئاطلا تدجوو امئاَق تبثو ةعكر ىلوألا

 تناك اهنأ تدازو ةعكر:ىف هعمامب ثندتتا اهنأ ىف ىلوألا لثم ىرجألا ةفئاطلا تدحوف سول 4 ا

 اهناق تيثيو ىلوألاب دشتي تلق تنك ولف اهنه الاح ربك أو ىلوألا لثم الإ لاح ىف اهدجأ لف هسواج ضعب ىف هعم

 ىلإ تهد اعإف رك 1و 923 ىوخألا تكرداراع ريك وأ لل كعذا عم تكردأ لرألا نإ تر ىلوألا متت ىتح

 قفاوتفىلوألا لاح نم رّثك ١ ىف نوكتل هعم نجألا دوعتلا امل نوكيو هدوقق ىف ةرحالا هكرذت ساعت 00.

 لاح ف ناك اذإ هأزحأ اذكه ىلص ةلقاو مامالا نقيب ودعا ناك نإف ( ىذا ل الا أ هنع ىور ام ىلع سايقلا

 ثيح اوسيلو اهنود لئاح ال ءارحص ىف مهنابو نيماسملا ةرثكو ودعلا ةلقب هنم نامأ لاح ىف ناك نإف ء هنم فو

 ةعوكاري اوهكرو هتالص ىف اواخدو مامإلا فلخ اع اوفَص ودعلا يرح مماع نم الو ماسحلا الو لبنلا مهلاني

 دوحسلاب هفاذ نيدلا هعش هد وحس نم ماق اذإف قب ند لدعسا و لجحسا و امناق هلي ىذا كميعل| تدثو هعقرب اوعفرو

 ديلولا نب دلاخو نافسع موي ىلص سو هيلع هللا نص هللا لور نأ قرررلا نشانع نأ كح اذكهو 2 اوماق مث

 عيصياذكهو ( قفا لالا ) ءالؤه كٌوارمأ عنصي ام فوخلا ةالص نأ رباج نع ريبزلا وبأ اذكهو ةلبقاا نيبو هنيب

 ا ىان ند نود لود ةح نم ممم برق ند امناق لدتعي ىح هذ وحعسل نودحسإ الف نوفق نيدلا الإ ءارمألا

 )١( لمأت . خسانلا ةدايز نم هلعاو « خسنلا ىف اذك « 1 هلوق .

 )م؟-١(



 0 ا 0
 د 8 <

 5 : ب م جا

 5 هلع هللا 0 لوسر نع ودعا ىراوب *ىئاهف' سيل ءارحص ودعااو ةالصلا هذه ىلص نكح سو هيلع

 ةرثكل فئاخ ريغ مهل ناك ةئاهرأو تلأ ىف سو هيلع كا 0 ناكو ةقلط لكلا نوتم ىلع ناتام: ودغلا

 الو هفرط نع نر شر[ كم نراك هيلع مهنرحب ف مل لمحال اوفرحم وأ اوامح ول اوناكف ودعلا ةلقو هعمنم

 ريك هءارو سانلاومامإلا فصي نأ وهو اذكه سانلاب مامإلا ىلص اعمتجم اذه ناك اذإف مهملع فج هيلإ محل ليبس

 نوراظنب فص ضعب وأهلي افص الإ اعد نودجسيف دحس 2 اعم_ نوعفربف عفدب مث اعم نو عكدو اعم نوريكو

 اوضهنو هلك مثدوجس نهدعم لحس نمو مامالا عفر اذإف دحاس وهو هنع تيب ا لإ فرحتي وأ لمح ال » ودعلا

 .٠ . : 5 1 . . 3 2. 3 3 2 2 ف ١ 5 ّظد 5 : 1

 نذل هعوه دحسو دحسو اعد اوعفرو عفرو اع اوعكرو مكر مث هعدم أو اقام مامالا نور . اوماق نيذلا دحس

 مامإلا مضاد اودهمشت م اوسرح نيذلا دحسف دهشتلل اوسلح نات دحس اودحساذإف مهتم هس رج افص الإ الوأ ةعم اودحس

 , عطقب نأ 0 الو ةالصلا اوداعأ اوملكتف ماهالا ىلع نوسر# نيذلا فاخ نإف ( قفانخلالا 1 اعم هفلح نمو

 اناكلا فضلا ىلإ ةسرح ىذلا تفصاا رتاتسافا ةالصا!ءذده مامإلا لصنإو (قفا لال( ) اعم اوفاخنإع مثو مامإلا

 مهتزحي نأ توحر لاحلا هذه ىف دحاو فص هسرح ولو عساوف اولعفي 1 نإو 0 الؤ هس ردإ ا فصاا مدقتو

 "ك1 رددعلا ةلث نماعمتح تنصو ام ناك اذإو (ىقنان لالا ) ىلإ بحأ ناك ةنناثثا ةعكرلا اوداعأ ولو مهتالص

 ىلعن نبي ودل كلذتهرك هعمنمو « عاقراا تاذ) موي فوخلا ةالصلثم مامالا ىلصف « دالباا ئم تفصوامو ناماسملا

 نأ لبق تفرحاو ةعكر ةفئاطب ىلدف فوخلا .ةالص مامإلا ىلص نإو ( ىفإ الاف ) هلع الو ةداعإ هفلخ نمت دحأ

 اكل نات اذ امهو متت نأ لبق ودعلا ءازإب تفقوف تفرحتا مث ' ةعكر ىرخألا تلص مث ودعاا ءازإب تماقف متت

 نأ ولو ( قنا: ثلالاؤ ) ةالصاا المكي نأ لبق ةليقلا نع مهتارحنال اعم اديعب نأ امهدحأ ء نالوق اف ناك« 0

 نأ لبق ةلبقلا نع تفرحتا ىتلا ىلوألا ةالص تدسفو اهتالص تعأ مث ©20ةعكر م عم كلَ ىرخألا ةقئاطلا

 لوقلاو ( قنا 5 لالا ( هريغ ثيدحب هيف اذه ىور ىذلا ثيدحلا حرط اذه لاق 0 لوقأا اذه ىف ةالصلا 01

 هضعب راتخا نإو هأزحأ ىورام ىلع هعم نمو ماهإلا ىلص افكف حابملا فالتخالا نم هنأو زاج هلك اذه نأ ىناتلا

 ىتح ةناثلا لكت ملو فرحنت نأ لبق اهتالص تلك أ ىلوألا ةفئاطلا تناك ول كلذكو ( ىف|: لالا ) ضعب ىلع

 لوقلا ىف لمكت نأ لبق تفرحتا ىنلا ةناثلا ةفئاطلا ءىزحت لو اهتالص ىلوألا ةفئاطلا تأزجأ ةلبقلا نع تفرحتا

 511 22 دلع نعام هر ةؤاص تفصو املك ف مامإلا *ىزحيو ( قفا: لالا ) لوألا

 وأةالصاا لكي نأ بق ةلبق !نع ماإلا فرحتاف .« عاقراا تاذ مري » فوخلا ةالصك مامإلا ىلصولو (قفانةلالا )

 انربخأ (قفالالاف ) ةالصا فنأتسا ةالصا 1 مل هنأل رك اذ وهوقلبقلا نع فرحت اف هريغ وأ ف وخ ةالصاهالص

 رهظلا ةالص ىلص لسو هيلع هللا ىلص ىنلا 0اس دم 00 ةيلع نبا ةقثلا

 مامإلا ىل لص نإو ( قفاتن ”لللاف )لس ا ىلد 7 رو نيتكر ةفئاطب دق لح نطس فوخلا ةالص

 اهالصمث ةمتعاا سو هلعاللا ىلص 7 عم ذاعم ةالص ىنعمىف اذهو (قفان لالا ) هنع ع ارجأ ءاذكه فوخلا ةالص

 نإو اهف' مامإلا ةبن هتين,تلاجت .نأب هع دسفت ال هتالص نأ مومأملا ةنث نأ ىلع لديو 0( ىف: لالا ) هموقب

 تحص اهالص تغأمث» لصالاو « خساناا نه اطمس هفلعل » ىلوأآلا ةالص تدسفو امالص تع مش 5 هلوق )01(

 017 خلا لماتتدسفو اهتالص

 «ملا دسفتالمؤمأملاةالص 0 ىلعلديو» قئاللاو «خسنلا ىف اذك علاهتالصنأ مومألملا ةن نأ ىلعلددو - هلوق )0

 2 ع

 0" . هححصم هشن امات



 دع 1 ١ .م-

 ةضصعب ف بحل 3 ءاوس هلك وسلا دوحسو حاتتقالا دنع لوقاو 3 دوحسلاو غوت ىلا ّق حييستلاك هعم وهسلا دوجس

 هلك ىف بحب ام

 فوخلا ةالص ف مامإلا وساق باب

 وهو ىندألا فوخلا امهدحأ نيبجوب فوخلا ةالص ىف ىلاعتو كرابت هللا نذأو ىلاعت هللا هنحر ( ىفا:ةلالاث )

 قلاغتو كراش هلال وقوه هنم دشأ ىانلا اقوا قامو ةنآلا «ةالصاا مهل تقأف مهفتنك اذإو» لجو زع هللا لوق

 ملعأ ىلاعتهلاو امهنيد قيرفتاا الإ زحب مل امهقارتفا ىلع ةنساا تلدو امهنبب هللا قرف اماف «انابكر وأ الاجرف متفخ نإف»

 فوخلا ةالصلوألا فوخلا ىت مامإلا ىلص اذإو ( قفا: لارا( ) امبف نيلاحلا قارتفال امهنيب قرف لجو زع هللا نأل

 ةالصلا ريغ اولمع نإف فوخلا ريغ ةالص ىف هنولمعي ال ةالصاا ريغ ائيش اهف اولمعي نأ مهل زوم ال ةالص مهب ىلصف

 تيثو ةعكر ةفئاطب مامإلا ىلص نإف ( ىف(: ةلالاف ) مهتالص مهلعتدسف هولمع ول فوخلا ةالص ريغ ةالص دسفي ام

 مهئادبأب ةلبقلا نع نافرحتم ودعا ىلع اولمعف برح كل ثدح وأ ودع مهيلع لمحف مبسفنأل نومتي اوماقو امئاق

 جورخ الو لانق ريغل ةلبقاا نع اوفرحتاف اوعزف ول كلذكو ابفانئتسا مهلعو مهتالص اوعطق دقف دعب ودعاا اونمأ مث

 ىهجاوم مهيلع اولمح ولو ( ىف لال ) اوفنأتسا ةلبقلا اوربدتسي ىّتح ةالص ىف مهنأل نورك اذ مثو ةالصاا نم

 ودعا لمح ول كلذكو ( ىف لا( ) ةوطخلا لمعو انف لاتقلا ةينب ةالصلل اعطق ناك ريك اف ةوطخ ردك لعل

 اوفاخف مهملع لمح ولو ودعلا عفد ىف لمعلا عم ةينلاب ةالصلل اعطق ناك هبهشأ ام وأسسرتت وأ حالس اوؤؤيهتف مهملع

 ةالصلل اعظق اذه نكي لاف يقخلا ءئّشلاب اوؤيهموأ اوشخ وأ اولك ىح اواتاقن ال نأو ةالصأ فان كا 0

 نأ لاتق ناك نإ اوون امبإو امل اعطق نوكي الو ةالصلا ىف زوحب فيفخ ؤيهتلاو « ؤيهتلا عم لانقل ةيناوثدحم مل مهنأل

 ارض |فدع نأ ولو ( قفا ةلالاؤ ) ائيش هتين عم اولمعو مهماكم هوونف هوفاخ الو رضح الاتق نأ ال الاتق اوثدحم

 وهسلل دجسيو ىنبي نأ هلف ةالصلل ايسان ناك نإو هتالصل اعطاق ناك ةالص ف هنأل رك اذ وهو هروضحم مثدحأ ملكتف

 اما ةالصلل نيعطاق اوناك مهناكم لاتقاا ةين وأ ةالصاا عطق ةين هريغ وأ ثداح دنع اوثدحأ اذإو ( قفا: ةلالاف )

 ةالصلل اعطق اذه نوكي الف هلالطإ ثدحم الف هولتاقي نأ ودع لالطإ ثدح نإ نووني مث ةالصلا ةين ىلع |

 نإف هثدحم مل نم نود ةالصلل اعطاق نافا مراغ نود ةالصلا عطقي هتفصو ام ائيش تح مهعأو ( قناه لالا ْ

 ما نم ةالص دسفت ملو ثدحأ ام ملاع وهو ثدحأ امدعب هن مننا نه ةالصو هتالص هيلع ثدسف مامالا كلذ ثدحأأ

 اولصي نأو « ىلاعت هللا ءاش نإ مجأزجأ مهب ىلصف هريغ امامإ اومدق ولو ( قفا: الاف ) ثدحأ ام يلعب ال وهو هب ٠

 نمدشأ وه ىذلا فوخلا ةالصو ( قفا * لالا 0 مامإلا هثدحأام لك ىف ّكملإ بحأ وه كلذكو « لأ بحأ ىدارف

 هرمأ ضعب ىف ةالصاا هذمل فلاخم عضوملا اذه ريغ ىف عوضوم« انابكرو الاجر « اذه

 ةلبقلا هاجو ودعلا ناك اذإ
 لوس رىبصلاقةقرزلا شامع قأنع دهاج نع رمتعملا نب روصنم نع ةقثلا ان ريخأ ىماعت هللا هجر ( ىتفا 0 الأ 1

 لصالا 'لوسرَربكف ةلقلا نيبو هين و دل ولا ني كلا اذتم ور نيكس لا لع ناش فرخ داش مس وهيلعهللا ىلص هللا

 اوعفر الف هيليىذلا فصااورسوهيلعهللا ىلص ىنلا دجسمث اهيبجانعفرف عف زمانك رف عكر مثنيفصهفلخ انففصف لس وهيلع

 ةالص :لاق رباج نعريبزلا ىبأنعةنييعنب ١ انربخأ ( ىفا:_ةلالاف ) لسو هلعدتلا ىلصىناا لسمث مهناكم نورخآلا دجس ١
| 
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 هللا .ىلص هللا وكر هق ناك ىلا عضوملا ( قنات اللا 1 اذكه معأ لاك هاو يع مٌوارمأ عنصي امث رع فرك
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 5 كك نآلا لاق ننكر و ولا ةفئاطلاب ىلصي مامالاف ( قناتتشلالا 0
 رب

  دهشتو هكر ةناثثا ةفئاطلاب ىلص مش مهسفنأل رع معاق تبث مث ةعل ر برغملا ةالص رفسلا ىف لوألا ةفئاطلان ىلص

 ىلوألا ةفئاطلا هراظتنا نم رثكمأ ةيناثلا ةفئاطلا هراظتتا ناكف

 فوخلا ةالص ىف ةءارقلا فيفخ

 ىلعألا كبر مسا حبس ردق ةروسو ناي | مأي فوخلا ةالصوف ماه هآلا ًانرق و ىلاعت هللا هحر ( (قفاششلالاف )

 0 هللا وه لق » ارق ولو حالسلا لقثو بت راىف فيفختلا لوط ملا ىف اهمشأ امو

 عمج بحأ نإو ةليوط ةروسو نآرقلا من 5 نر هفلح ٠ نمو ةيناثا ةعل ةكك رلا ىف ماق اذإو هل كلذ هرك أ مل نآرمت

 طاتخو نقلا مأ ردق كلذ لقأ مهحاتتفا دعب ًارقبو هفلخىرخألا 0 ممالص هفلح نم ىدقب ىح اروس

 الإ لأ ناك نارا ما لع اوديرنل هتءارق قف دازا ولو نآرقلا ماي" انوءرقلا هتف رج ال ام ناك اذِإ

 ١) ف ةكر كردأ نك اوناكو مهتالص مهتأزجأو هأزحأ اعك 50 د تا اعني ل نإف ( قفا: تلالاث |

 نأ انغلبي مل هنأل اهريغ ىف تنقيب الو فوخلا ةالص يف حبصاا ةالص ىف تنقيو (قىفاخةلالا ) مامإلا عم هتالص لوأ

 ملسو هيلع هللا ىلع ىلا نآل زئاجف لعذ نإو اهريغ ىف هتونق فالخ 0 ةالص ىف تنق ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ةالص ىف ةرخآلا ةعكراا تراص فيك لئاق لاق نإف ( ىنا:ةلالا ) ةنوعم رْثب لهأ لتق دنع تاولصا ىف تنق دق

 هيلع هللاىلص هيبن ةنسو لجو زع هللاباتك ةلالدب لبق ؛ فوحلا ةالص ريغف كلذك تسيلو ىلوألا نم لوطأ فوخلا
 ار الا ةعك لأ فالخ نع ةلئسمل سنلق تاولضاإ نم اهريغو  فوخلا ةالصا نإبا لجو ازع هللا قيرفتو لو
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 تاولص'ا رئاسلا فوخلا ةالض عيمج فالخو لع اتوا اع لاس نم لبحالإ اهريغ نم ةرخآلا ا

 تكامل كا تا

 فوخغلا ةالص يف وبسلا
 ا" ىف عنصيام عنصيف تاولصاا ا ْق ردا كشلاو فوخلا ةالصيف وهسلا ىلاعت هللا هنحر ( قفاثتلالا )

 0 ا ]4 نركز ا ةفلح نم لإ ريش نأ ىعبنأ لوألا دعك را ىف مامإلا اهس اذإف فوذا ةالص رع
 مهملإ ةراشإلا لفغأ نإو ( قفا: ثلالا ) اوفرصتاو اوماسو مامإلا وسل اودحس اودهشتو مهللع تيقب ىتلا ةعكراا

 دعابت نإو « اودجسف اًوداع ابرق ناك نإف « اوماع مث اوفرصناف اوماعي لو اهلفغأ نإو هوبسل اودجس هوبس اوماعو

 دقف اولصي) ىرخألا ةفئاطلا تءاجو ودعلا هاجو اوفص ىتح اوماعي ل نإو ( ىف[ لالاف ) دوجسلل اودوعي مل كلذ

 ' نم ديعي : لاق نمو مثريغب الحم نأ مهل زوخي الف مثريغل اسرح اوراصو مهفصب ةالصاا دعب المع اوثدحأو كلذ دعب

 دام دوعغي نأ وبساا دوجس كرت دحأ ىلع .ابجاو.نأ انبي ىرأ الو ةداعإلاب مثرمأ ء ويساا دوحس كرت

 ١ ا نإ هلك كلانا ناتاحتس مهتأزجأ ارارد وأ ةرم هدعب اهنم مث اوبس مامإلا ابس ولو ( قفا: ثلالاف )

 1 0 دعب مث اوهسومامإلا هسي مل نإو ( قفا هلال ) ةالص'ا اوديعي نأ مهلع نوكي نأ نبي مل نيلهاج وأ نيدماع

 ا نيحوبسلا هعم اودجس ةرخآلا ةفئاطلا تلص مث ىلوألا ةعكرااىف مامإلا اهس اذإو ( ىف[: ةلال5 ) ثوبسل اودجس

 3 1 نإو وهساا دوجسل عضوم كلذ ل هدام نم ميغارف دنع اودجسو اوداع مث مسا اوعأف اوماق مث دجسإ

 ا ا ردا دويس كلر | ردم لص دخالع الو مومأم الو ماي لع نوكي نأ نيب الو. محل كلذأ تهر 1 1

 ش كوكل نأ هشيف مولعم' ةالصاا دوجس ددع ضرف نأ انلقع ذق انأل ةالص ةداعإ اهف كل ةالصلا نم اصقن وهسلا
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 ىلوألا تعطق امنإو ةعكر اهب ىلصيف ىرخألا ىنأت مث نيتفكر برغملا ةفئاطلاب ىلصي ناك اذإف:©0 ( ىتف[ةةلالاف )

 اوعطقاذإ موقي نأهيلع ناكو مامالل زاج مك سلجم نأ زوجبف مامإلا سولج عضوم ىف مهسفنأل مهتالصو ماهإلا ةمامإ

 سلحي نأ هلف اعبرأ رفس وأ ريضح ىف فوخلا ةالص مهب ىلص اذإ اذكهو ( قنا ةلالاث ) مايق عضوم ىف هتمامإ

 ولو( قفا: _ةلالاو ) ةيناثلا ةفئاطلاب مترف موقي مثىلاعت هللا رك ذو دهشن ىف نوكيو مهتالص هفلخ نم ىضقي تح ىنثم ىف

 ىلاعتهّنلا ءاش نإ هأزجأ نيتعكر ةناثلاب ىلص ث سفن ال اومتآفءامئاق تدثو ةعكر ىلو الا ةفئاطلاب لصف برغل لش

 ىلصي نأ اًمهالوأف ىرخ الا ةالص نم رثك أ امهادحإ ةالص ناتقرف ةالصصلا ىف هعم'ناك اذإ هن ال هل كلذ ةرك آد

 تبث مث ةعكر ىلوالاب ىلصف فوخ ىف ناتعكر اهددع ةالص ىلص مامإلا نأ ولو ىلو الا ةفئاطلا مامإلا عم رك

 ةمات هفلخ نم ةالصو هتالصف وسل هسولج ناك نإف ةعكر هفلخ ىتاا ةفئاطناب ىلصف ماق مث مهسفن ”لاارعأر اكلك

 اليلق سلجف .وبس الو ةلع ريغل ناك نإو هيلع وبسلل دوجس الو ةزئاج مهتالصف ةلعل هسواج ناك نإو وهسلل دجسو

 0 ماقف سلاج وهو ىرخألا ةفئاطلا تءاج نإف ةالص'ا ةداعإ ىدنع هيلعف سولحلا لاطأف سلج نإو هتالص دسفت مل
 ملاع هنأل ةداعإلا ىدنع هيلعف هعم لخد مث وبس الو ةلع ريغل سولجلا ةلاطإب املاع مهن ناك نف مئاق وهو مهب 3

 رك 5 هدفا ب هاش حاتتفا ريبكست فتااتسلل 1و ءالصلا نم جرخ دق مامإلا نأ ملاع وهو هعم نا

 ملعي مل نمو هتالص ىضقي ن 5 ىلصو اهدسفي اًئيش اهبف عنص وأ ريبكت الب ةالصلا حتتفا الجر نأ مدع نم ىلع

 هتالصل دسفم وأ ءوضو ريغ ىلع لجر فلخ ىلص نم نوكي اك ةمات هتالصف ةفئاطلا نم هءارو ىلص نمت عنص ام

 ملع ,هفلخ نم ةالصف ادماع ةالصلا دسفأ دق مامإلا ناك اذإ رخآ لوق اهيفو دمحم وبأ لاق » ةالصلا مات هنم لع الب

 اولص نيذلا ضقي ملو ىضق رمع نأل اهداسف دمعي مل مامإلا فلخ هتالص انزجأ امتإ انأل ةلطاب « معي مل وأ اهداسفإب

 كلذكو لبق « مامإلا ةالص دسفي اذه نأب املاعزوكي ال دقولبق نإف ( ىف لالا )« ايهاس ىضق امتإ رهعو هفلخ

 لعف اذإ هءارو ىلصي نأب اروذعم نوكي ال مث هتالص دسف, هءالكو حاتتفالل ريبكتلا مامإلا كرت نآب اناعنركك ١

 اهدشفي ١ ثدخع لبق مامإلا ةالض نم اوح رخ مهنأل ىلوألا ةفئاطلا ةالص دسفت الو ( قفا: هلالا ) اذه .ضعب

 لبق هتالص نه اوجرخ مهنأل ىلوألا ةفئاطلا ةالص تب هسولج دعب 2 اهم قوي ةريبكت لكات 11

 هفلخ نمعو ةعل رأا هذه هنع تأزحأو هنع ةئزحم ةالص حاتفا ىح هتالص ىف اولخدي مل مهنال ةناثا ةفئاطلاو ء اهدسفي |

 وعأو اعاق ترثؤاةمت و ةقرفي لصق قرف عبرأ سانا قرفف رضحلا ىف فوخلا ةالص ماإ ىلص ولو ( قانتلالا ! ا |[

 300 00 اومتأو امناق تبث مث ةعكر ةقرف مث مهسفنأل اومتأو اسلاج تنثو ةعكر ةقرف م مهسفنأل ْ

 مامإلا ةالض نأ ىااثلاو هفلخ نم ىلع الو هلع ةداعإ الو ءاسأ هنأ امهدخأ نالوق اذ ناك بسفنال 2 ا

 تجرخ اهمأل ةيناثثا ةفئاطلا ةالص كلذكو هتالص دسفت :لبق هتالص نم تجرخ اهنأل ىلوألا ةفئاطلا ةالص متتودسفنا |

 عنصام نييرَّحألا نيتفئاطلا نم لع نم ةالص دسفتو رخآ هدعب ادحاو اراظتنا ةالصاا ىف هل نأل هتالص داسف لبق ن

 امهنه رخآلا « نيراظتتا الإ ةالصا ىف رظتني نأ هل نوكي الو عنص ام دعي مل نم ةالص دسفت الو هملع دعب هب متو

 دسفت الو هل كلذ تدرك ةعكر ةفئاطو تاعكر ثالث ةفئاطب ىلح نإو ( قنا ةلللاف ) هن» لسيف سلاج وهو
 اك

 ا

 تح رحو انالث تلص اذإ فاك ةندإص نم رخو ناك رادع لضر ناكل ةفئاطلل ناك اذإ هنآل ممتالصالو هتال
 ع ةدح -

 راما رظتا 4 مامالا ةالاض دق : اهتالص ضرف نم ةهلر ىف هب تمتثا نإو تدازام دعي ثحرح دق هتالص ن

 هعضوم ريغ ىف راظتنالا عضو هنأل ورساا دوحس ةرخآلا ةفئاطلا .ىلعو هيلعو ةرخآلا ةفئاطلا ةالص تو ادخال

 0 رظنياو خسنلا ىف اذك خلا صَل ناك اذاك © ةلوق (00 ١

 ا ررحسلف » ملاق وهو هب اومتتاف )0 هلعلو ٠ خسنلا ىف اذك ؛ مناق وهو عرمز تاق هلوق 0
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 اهب ا رضحلا ىففوحلا ةالص تناكاذإو ( قفا لالا ) لاح لكب ابعم ءىشو نآرقلا مأ وأ نآرقلا ما! رع

 نأ هيف هنكعال تقو ىف هل ةعكر لوأ ىف مامإلا كردأ نم الإ نآرقلا مأب ابيف أرقيال ةهكر نيتفئاطلا نم ةدحاو زجم مل

 اهيف ربح ةعكر لكف نآرقلا مأب ايبف ربح فوخ ريغ وأ فوخ ةالص تناكاذإو ( فاء ةلالاؤ ) نآرقلا ءأ اا

 نأ ةَئَرح قاثلاو « نآرقلا مأب أرقي نأ الإ أرقي نأ هنكمأ اذإ هعم ىلص نم ءىزحمال امهدحأ نالوق اهيفف نآرقلا مأب

 وأ نيترخآلا نيتكرلا ىف نيلوقلا نم دحاو ىف هزحي مل اثالث وأ ًاعيرأ ةالصلا تناك اذإو مامإلا ةءارقب ىقتكيو أرقيال

 ةفئاطلاب مامإلا ىلص اذإو ( ىف[ لالا ) مامإلا ةءارقب ىنتكي الو ديزي وأ نآرقلا مأب أرقي نأ الإ ةرخآلا ةعكرلا

 ظ
 ا
 ا
1 
ْ 
 أ

ْ 
 ظ

 "ا ةالص ىف اونوكي ل مهنأل ةدجسلا كلت اودجس مل ةيناثلا ةفئاطلا تءاج مث هعم اودحسو دجسف ةدجسلا أرفق ىلوألا

 ظ .ةالص ىف هعم اوسيل مهنأل مبعم دجسنت نأ قلاوألا ىلع نكي مل ةرخآلا ةفئاطلا تدجسف ةدجسب كردالا ةككارلا فاز هدا

 ظ ةيناثلا ةفئاطلا مامإلا راظتنا

 ظ ''اوعأو ماق نإف نيتعكر ىلوألا ةفئاطلاب ىلص برغم لا ارفاسد مامإلا ىلص اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفاتلالاه )

 ظ زكاجف دعب اوءاج نيذلا هفلخ نيذلاب هيلع ةيقابلا ةعكراا ىلصف ماق مث مبسفنأل اومتأو ًاسلاج تبث نإو نسحف مهسفنأل

 ظ | اكإو امئاق تبث سو هيلع هلا ىلص هقا لوسر:نأ ىكح امتإ هنأل امئاق تبثب نأ ىلإ نيرمألا بحأو ىلاعت هللا ءاش نإ
 ظ ملسو هيلع هللا لص ' كا لوسر. ةالص تيكح امتإإ هنأل ةنناثلا ةفئاطلا هعم ةعكرلا كردتل ةءارقلا ىف ليطي نأ ترتخا

 1 لوسرمابق ناكف فوخلا ةالص لزنت نأ لبق قدنلاب الإ رضح ىف فوح ةالص الو نرغملا كي مو نتكر فوخلا ىف

 'سولج عضوم ىف نوكيف سولج هل نكي لو دوجسلا ىضق نيح مابق عضوم ىف هنأل مسو هيلع هللا ىلص هللا

 دقو اضيأ ءوضولاو رمع لاقف «تاضوت نأ ىلع تدز اف ءادنلا تعمسف قوسلا نم تبلقنا نيمؤملا ريمأ اي لاقف ؟هذه

 ىلص هتلالوسرزأ اماع نامعو رمعنأ انماع اماف ( ىتفا*لا][ )لسغلاب 1 ناك سو هيلع هللا ىبصهلالوسر نأ تماع

 نع امهماع ايسن نوكي نأ مثوتن نأ انع بهذف ناْمع دعو هءاع رمع ركذف ةعجلا موي لسغلاب رمأي ناك ملسو هيلع هلل

 ةعجلا موي ناْمع هيف أضوت ىدلا ماقملا ىف امهماع رمع ركذ ذإ ةغملا موي لسغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مس وهيلع هللا ىلد هللأ لوسر باحصأ نم امهر ضح نم 1 الو كلذب 0 هرمان ملول ستغش نامع جرح و لستعي مو

 دق) نامعو رمع نأ لع اذه لد هع رم احلا وأ امهعم لسغلاب ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر رمأ لع نمت

 نم ملع نأ ىلع لد عأ هللاو كلذكو هريغ *ىزحم ال ىذلا لسغلل باحنإلا ىلع ال بحألا ىلع لسغلاب ىنلا رمأ

 ةلاللا 2 اخ ةولع نركي نأ امإو الع هاوملع .نوكنا نأ امإ ناتعو رم ملع لثم ىف نامعو رمع ىتبطاخم

 5 ةشئاع نعا.ةرمع نع.ديعس نب ئحب نع نافس انربخأ ةلا مويآلسغلاب رمألا'ىف ةشئاعب توزو ناّمعو رمع

 | لوس نأ نايرصبلا ثيدح نم ىورو لاق متلستغا ول ممل ليقف مهتانهب نوحورب اوناكف مهسفنأ لامع سانلا 0ك

 كفل نم تبقل نم رثكأ كرد لاف لصف لسفلاف لستعا نمو تشو اف اضوت .نم» لاق ملسو هيلع هللا ىلصدتلا

 |[ ١ و هيلع هللا ىلص هللا لوُسر نع رمع نبا ثيدح ىفو هنع ءىزجم ءوضولا نأ نوري محو ةمعجلا موي لسفلا رابتخا

 ا ش اذإ لسفلا نأل هريغ ءىرحي ال ىذلا بوجولا بجي ال ةعملا موي لسغ, نأ ىلع لديام «لستغيلف ةغخلا متم ءاج نم»

 ل ٍْ 1 و هيلع هللا ىبصدلا لوسر لوق نذل اينعفلحت وأ ةءجلا ءاح لصملك ىلع بجو هريغ -ىزحجم الىذلا ُّت وجولا جو

 ّ ةعمجلا تاب 5 نم ىلع لئعال 0 ىلع لذي )ع لستغيلف ةءقحا كو ءاح نم 0

 ا



 ةلالد 0 اسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسكلذ ىلع تلد 00 د ووعس 20 -- ام اودحس اذإ(« 0 ١

 اك اميه دَحاو لع 5 مللو ةالضصلا نم مامالاو نيتفئاطلا فارصنا كد هنإف لحو ْرَع هللا ناك
 أى ل -

 قفوأ تاوخ نب حلاص ثيدح فوقنا,ةالص ىف. وشو هيلع هللا ىلص هللا لور نع ثيداخأ تيورو (قنانتلالا 1
 )ا

 تفصو كس ىلد فوخلا ةالص مامالا ىلص اذإف ( قثأ 9 اللا / 4 انلمف كحوز 2-5 هلأ باتك رهاظا اينم تش ئ

 لكف رفاسم فوآلا ةالص م ىلص اذإف ( قنا لالا ) سو هيلع تأ لسا لن كوس تدع مث نآرقلا ةلالدب ١
. 

 كلذ ريغ اهعز ا انف لوألا ةفئاطلا ا ردنو و رملا ليظ فل | رق و 6 لك ر ىلوألا ةفئاطلاب ىلصي 1 ةفءاط
1 

 فنخت واهلك اهدودح ليكتو دهشتتو دحساو كد متففحم و ريدملا ىلإ ةروسو نارملا ماب هتدامإ نم ةحراح 9 :-- 1 3 8. . 0 - . م ّ 0
 - ع

 نارملا م مآ ءىذتنياال نأ هرضدال ةريصق ةروسو نا رملا مأ ردق مب مات! دعب ماهالا ار ا - ةناثلا ةفئاطلا ىأت سلا مث
 و0

 اوءرقف اوماق د وجحعاس | ىضهنا اذإو دحلسل و هعم كوع رو عل 1 و ل 2 ادعي اه وكردأ ىت | ةحكرلا ف ىفأرق دقناك اذإ

 3 مع قحااشش طاتحمو اوديشت دق مهءاعيام ردق.سلحو هعم م ةريصق ةروسو نارقلا م 2

 مهب عكر. مث هعم اولخدي 0 مأ أرق ناكولو مهم سي مث داز وأ دبشتلا لكأ دق اذبشت ممأطبأ

 اوكردي ملومامإلا عم ةعكر اوكردأ موقك اوناكو كلذ محأزجأو هأزجأ ائيش اوءرقي وأ أرقي نأ لبق هعم نواخدي نيح

 مهب اهيلصي ىلا ةالصلا تناكاذإف ةفيفخ ةروسو نآرقلا مي مدقت 6 هعم نوربكلاه دعب ازور نأ ما ن1

 نآرقاا مأ وأن ارقلا مأب نييلوألا نيتمكرلا ىف ًارقت نأ.الإ ىلوألا ةفئاطلا زحم مل ةءارقلاب ايف مامإلا رهخم ال امت مامإلا
- 

 نأ الإ نآرقاا مأ ةءارق هيف اهنكعام مامإلا عم تكردأ اذإ ةيناثنا ةفئاطلا زحن لو اوءرقي نأ مبنكمأ اذإ ايعم ةدايزو

 قفارللا لإ عيدبأو هوجو اولسغاف ةالصاا ىل 1 | ف اخإ م هوان لج هللا لاف ىسفاشلا كات: كاك ميرا ( ةعمجلا لسغ 1 ردي هللا تفزاتخا تاتك و 72 |

 نم هللا باتكىف اماع ءوضولا ناكف لاق «اولشتغت ىحليبس ئرباع الإ ابنجالو نولوقت امااولعتا نح 0 ل ةالصلا اوبرقت ال» هؤان# لج هللالاقو ثدحلا نه ءوضولا نأ ىلع ةنساا تلدف لاقتيآلا «ملجرأو م«سوءرب اوحسماو ٠

 ةنسلا لدت نأ الإ ةبانج نم الإ لسغلا ب ال نأ معأ هللاو اليلد ةبانجلا نه لسفلاب بنجلا هللا رمأ ناكو ثادحألا ١
 1 لع ان اللدأ عال 0 نه لستغلا بوجو ىلع تلدو اهم ذخألا ىف هللا ةعاطب:ةنسلاهبحوتف بحاو لسغ لقا 0

| 

 بهاذ بهذق ءىش ةعمج ١ مون ل لسغ ىف ىور دقو ( لاق ) هريغ ريغ *ىزحم ال ىذلا بوجولا ةبانجلا ريغ لسغ بحب نأ

 نأ هب أن ع ملاس نع ىرهزلا نع نايفس ان ريخأ ىعقاشلا ان ربخأ لاق عيررلا انثدح عساو برعلا ناسلو انلق اه ريغ ىلإ

 نع ملس سس ناوفص نع نايفسو كالاف انريخأ )» لستغياف ةعمجلا نإ م ءاح نم» لاق 0 هيلع هللا ىلصتّللا لوسر

 «رلتحم لك لع بحاو ةعمجلا موي لسغ لاق ) لسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر نأ ىردخلا ديعس ىنأ نع راس نب اظلم

 دنع حرا ريعت ىو ةفاظنلاو انانحالاف بحخاوو قالخالاىف تخاوو هربغ و تحاو ليحاو ( قفا 3 0 !للاف

 ةقفاولهينعمىلو هأ اذهناكف اذه هبشأ اموكتحا َْط اعضصومىنتي 1 ت7 ل 9-2-2 لل ل راالوةياك سانلا عامجا

 لخو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةلالدلاو ةبانكلا ن 5 لشعلا صوصخو ل7 ند عوضولا مومح ىف َق و نارقلا رهاظ

 لاق رمع نيهللا دبع نب لاس نع باهش نبانع كلام انريخأ تلقءةلالدلا رك ذاف لئاقلاق نإف اضيأ ةعجا مول لمعلا

 يلسوهيلعدللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم لحر لحد م ةءاس ةيأ : رمع لاقف يطخم باطخلانب رمعو ةعئلا مويدجسملا



 5٠ ل

 ؟ ميقملا اهلصير لهو فار ةراص كاكا

 ةيآلا « حانج يلع سيلف ضرألا ىف متبرذ اذإو » ىلاعتو كرابت هللا لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 ؛يبف ناك اذإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأو رفسلاو فوخلا ىف رصقلاب لجو زع هللا نذأف ( قناتلالاف )

 زع هللاباتك ةلالدب ميقملاو رفاسملل ةحابم فوخلا ةالص تناكف قيرف دعب مهنه قيرف ىلصي نأ فوخلا ةالص ممل ىلصي

 ةالص اهبيلصي نأ فوخلا ناك اذإ مقملاو رفاسمللف ( ىفاة لالا ) لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس مث لجو

 متأ نإو رفسلل ءاش نإ فوخلا ةالص ىف رصقي نأ رفاسمالو مقملا ةالص ددع لاب الإ اهيلصي نأ مقمال سيلو فوخلا

 "ار ضملا هل راو . ءراك ةتراقف

 كفرا ا

 كعم مهنم ةفئاط مقتلف ةالصلا ممل تقاف مببف تنك اذإو» ىلاعتو كرابت هللا لاق ىلاعت هللا همحر (قنانتلالا )

 نعنامورنب د.زننعشكلام انربخأ «ةبآلا « ىرخأ ةفئاطتاتلو مئارو نه اونوكيلف اودجس اذإف مبتحلسأ اوذخالو

 تفص ةفئاط نأ فوخلا ةالص عاقرلا تاذ موي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ىلص نمع ريبج نب تاوخح نب حلاص

 تءاحو ودعلا هاحو اوفصق اوقرصنا مث مهسفنأل اوعأو امناق كك ةعم نيذلاب ىلصف ودعلا هاحو ةفئاطو هيعد

 ىربخأو ( قنا ةلالاذ ) مهب لسمت 0 اومأو اسلاج تبث مث هيلع تيب ىتلا ةعكرلا مهم ىلصف ىرخألا ةفئاطلا

 ريبج نب تاوخ نب حلاص نع دمحم نب مساقلا نع رمت نب هللا ديبع هيخأ نع ربخح صفح نب رمت نب هللا دبع عمس نم
 زع هللا باتك-ىف انيب ناكف ( قفا لالا ) هفلاخح ال ءانعم لثم وأ ثيدحلا اذه لثم لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 ىساورلا نمحرلا دبعنب ديمح ىعفاشلا انريخأل اق عييرلا انربحأ هريغنعو رمعنع اور كلادك و: نسفملا لاور دكا

 انسلو غرف ىتح سلجب مل مث ةعمجلا موي بطخم هنع هللا ىضر ايلع تيأر لاق قحسإ ىنأ نع حلاص نب نسحلا نع
 لعف كلدكو ةبطخلا لبق ربنملا ىلع سلجم نحن لوقنو نيتبطخلا نيب مامإلا .سلحم لوقت اذهب لوقت مهانإ الو

 نع حيرذ ْنِب سابعلا نع كيرشش ان رب>أ ىعفاشلا انربخأ لاق عسيرلا انربخأ هدعب ةمثألاو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دحأ الو مهايإ الو انسلو ءاومتأ : لاقق موقلا ىلإ تفتلا مث نيتعكر ةعمجلا ىلد هنع هللا ىضر ايلع نأ روث نب ثرحلا

 منأل عبزأ مهيلعو بطخم هنأل ناتعكر ىه هيلع ةعمجلا نأ ىرب نوكي نأ الإ اذه هجو فرعأ تسلو اذه. لوقت

 نع ىدبم نب ىعفاشلا انربخأ لاق عدرلا انربخأ سانلا نم دحأ اذهب لوقي سيلف هبهذم اذه ناك نإف نوبطخم ال

 اهدعب لصياف ةعمجلا دعب ايلصم ؟سنه ناك نم : لاق هنع هللا ىضر ايلع نأ نمحرلا دبع ىلأ نع نيصح ىنأ نعنايفس

 نع ةيواعم وب أىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ اعب رأ ىلصي لوقتف نحن امأ « اذهم لوقت مهايإالو انسلو «تاعكر تس

 دجسملا "التما دقو ثعشألا ءاجف رينم ىلع بطخم ناك هنع هللا ىضر ايلع نأ هللا دبع نب دابع نع لاهنم نع شمعألا

 ةرطابضلا هذه لاب ام )هنع هللا ىضرىلع لاقف ءارجلا هذه كيلع انتبلغ لاقو اند تح ىطختي لعجف مهسلاجم اوذخأو

 بطحم مامإلاو دحأ ملكتي نأ نوهركيو ةبطخ ىف ملكتي نأ مام,الل نوهركي مثو امالك ركذ مث « مهدحأ فلختب

 ” طخ ا هزلكلاب اسأب ىرئاتسلو ةطخلا ةئدتنب نولوق ممسحأو ىلع ءاكت وهنع هللا نضر ىلع هبنن ملف ثعشألا ملكت دقو

 - ٠ مهنع هللا ىضر ناّمعو رمكو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ايف ملكت



 د #.84

 كسم بثك هيف حيف فأ ايداو سودرفلاىف ذحما كبر نإ :لاقق ؟ديزما موي امو ليربج اي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقث

 نيينلا دعغاقم اهيلع رون ف رانم هلوحو هتكئالم 0 ءاشاك ىلاعتو كرابت هللا لون ةعمجلا 0 ناك اذإف

 نم اوسلجف نوقيدصلاو ءادهشلا اهبيلع دجريزلاو توقايلاب ةللكم بهذ نم ربان ربانملا كلت فحو نيقيدصااو
 كلاسن انبر نولوقيف « كسطعأ ىنواسف ىدعو ؟ستقدص دق ؟بر انأ» لجو زع هللا لوقيف بثكلا كلت ىلع مهنادو .

 هيف مهيطي امل ةممجلا موي نوبخ مهف « ذيزم ىدلو متينمت ام علو مسنع تيضر دق » لجو زع هللا لوقيف كناوضر
 انريخأ « ةعاسلا موقت هيفو مدآ قلخ هيفو شرع'ا ىلع همسا كرابت كبر هيف ىوتسا ىذلا.مويلا وهو ريخلا نم مهمر

 نب سنأ نع دعجلا نبا مهاربإ نارمع وبأ ىتثدح لاق دمحم نب مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا
 وه ام هلر ىحذ مس هلا 00 هطعأ مق 0 اعد نم ريخا هيف مكلو » هيلع دازو هب ابيبش كلام ناو

 هللا دبع ىنثدح لاق دمحم ن عر ,تأ لاق ىفاغلا انريخأ لاق عدرلا انريخأ .ءايشأ هيف اضيأ دازو « هنم ريخ

 ىلإ ءاح راضالا نم الحر نأ ءدح 0 هد 1 ل دعرم ند كليعس 0 ١ ليمحرش ند ور ,مت نع ليقع نب دمحم نبا

 مو هع ثلا لاقف ؟ ر رخل نم هيف اذام ةعمجلا موي 1 وراي ات رة

 هفو « مدآ هللا نر را ىلإ مالسلا هيلع ل لحو رع هللا طبهأ هفو « مدآ قلح هنق لالخ سمح

 نم امو ةعاسلا موقت هيفو محر ةعيطق وأ امنأم لس ملام هابإ ىلاعت هللا هاتآ الإ ائيش اهيف دبعلا هللا 0
 سنأ نب كلام انريخأ ( قفا لالا ) ةعمجلاموي نم قفشم وهو الإ لبج الو ضرأ الو ءامس الو برقم كلم

 ةعاس هف : لاقف ةعما موب 0 سو هلع هللأ ىلص هللا لوسر نأةراه 6 جرعألا نع دانزلا كا

 هدد حو هيلع هللا ىلص ىنلا اخو هانإ ال الإ اًءيش هللأ 0 ىلصي ملاق وهو ملسم ناسنإ اهقفاوي ال

 مها ردإ نب دمحم نع دامللا ص هللا دنع نب ديزب نع كلام انريخأ لاق ىعئاشأا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ  اهللقي

 موب ريخ » ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسز لاق لاق ةريره ىنأ «نع نمحرلا دبع نبا ةملت ىنأ نع ىمشلا ترا ل

 هقو تام هقو هيلع بت هفو طبهأ هعو مالسلا هماع مدآ ىلاعتو كرابت هللا قلح هف « ةعما موب رسمشسل ا هيف تعلط

 2 3 . 3 0 20 . 2 00 3 2 5 ١!/

 الس نب هللا دبع لاق ةريره وبأ لاق «هابإ هاطعأ الإ ايش لجو زع هللا لاس سم دبع اهفداصيال ةعاس هيفو سنالأو

 ملسم دنع اهفداصي الر سو هيلع هللا ىلص ىنلا كِل دقو ةعاس رد نركش ككاو :هل تاقف ةعجامو.ىف ةعاس رخآ ىه

 اسلح سلجح نم» ع هلع هللا ىلد 5 لوسر لقت ملأ : ماللس- نب هللا دع لاف نال ىلصي ال ةعاس كالتو «ىلصي وهو

 دمحم نب مهاربإ انربخأ ( قفا: ةلالاف ) كلذ وهف لاق ىلب «؟ ىلصي ىتح ةالص ىف وهف ةالصلا رظتني : 1١ ا را وان /ا|(: ) ”كلذا مف لاف ل تلفف لاك (؟ 1ك 2-25 5 3 ويف ةالصلا رظتن

 ةعججا مود مايألا ديس » لاق ملسو هلع هللا ىلد ىناا نأ بيسملا نبا نع ةلمرح نب نمح رلا دبع ىنثدح لاق

 هيف تومأ نأ "ىلإ مايألا بحأ : لاق بيسملا نبا نأ ىبأ ىنربخأ لاق دمحم نب مهاربإ انربخأ ( قفا ةلالاف )
 . ةعا موي ىحض

 ةنجحا البط قااقرقلا

 سولجلا عضومىف ماقف مامإلا اهس نإفءاهريغ ىف وهسلاك ةغمجلا ةالص ف واسلاو لا هللاهمحر ( ىفإ :.كالاف)

 69 ريقلل لوكس ذوشو (سلجف داع

 8 مك 3 5 ل لا ا الر ١ 2022 الا 0 ل رخال ةييائد +
 نايفس نع ىدهم نس ىععاشلا انرب>ا لاق عسب رلا انريحأ نيديعاو ةعمأ 2 ق نييقارعلا فالاتخا ىو )١(

 تعط ال لوقت اذه لوقت مايإالو انسلو ةعمجلا موي رابلا فصن بطخم هنع هللا ىضر اًلعتسيأرلاق قحسإ ىفأ/نع

 )مع“اد-_-١(



 ةريغو هسفن مامإ رابص قح 2 مامإلا عم كردي مل هال نالت ةسفل دقو ملسف ةالضأأ نوأ, كردأ

 مث ربطت, وأ فعرتسإ جرخف ءوذو ريغ ىلع وأ بنج هنأ ركذ وأ ثدحأ وأ ماءإلا فعراذإو ( قفا ااا )

 ةوح هل تناكف را اهيلإ فاح ككاو هذعب مدهعملا مامإلا عم عم 8 ردأ نإف 5 ريغ 0 ماملك ناكو ةالصأا كمت احس ع

 . اعبرأ رهظلا ىلص ةعكر هعد كردي مل نإو

 ةييحلا كل لف نشلا

 هللا دع نب ميهاربإ نع ميلس نب ناوفص ىنثدح لاق دمحم نب ميهار »ا انريحأ ىلاعت هللا هحر ) قفاخم االاذ )

 2ر2 را نم ةعمجا كرت نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هكا لوس نأ نع نبل نع هم رك نع حا نا شق ا

 ىنثدح لاق دمح 0 ميهاربإ انريخأ لاق ىعفاشاا انريخأ لاق 6 رلا انريخأ لد ال ىدحملا ال باتك ىف امفانم 5

 كاد لاق هنأ ملسَو هلع هللا ىلد ىنلا نع ىرمضلا دعجلا قا نع ىدرضحلا نايفس نب ةديبع نع ورم“ نب دمي

 انربخأ ( قفا ةلالاف ) ءالو اثالث ثيدحلا ضعبيف ( ىف( لا( ) هبلقىلع هللا عبط الإ اهم انواهت اثالث همجلا دحأ

 كاد ال كرف ىرتصاا ةمأأ نب ور تعم لاق نايفس نب ١ ةدسع 02 ناسك 0 :دح لاق دمحم نإ مارا

 كرت نق ضرفةعمجلا روضح ( ىف: هلال ) نيلفاغلا نم كحك ذل ك0 اهءانواهت اثالث هعمجلا سم لجر

 1 0212 دفان اكا انفو نقع يح ةرلص كانا داجر نأ اول اك هلأ رفح نآالإ | يقض رعت دق ناك انواهع ضرقلا
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 1: . اهمويو ةعمجلا ةليل ىف هب رمؤيام

 8 | لات ملسو هيلع هللا لص هلآ لوس ر:نأ وأ أ نب هللا دنع نع انغلب لاك هللا همر.( قف[: : كالا )

 را ا نيب امف < ىش نم لأ قلح ام م نسلو ةقدصلا هشف فعضو لاق عمسأو .غلبأ ىلإف ةعمجلا 06 ىلع ةاللصلا

 هحور الإ مد ىذ اك سلف ل اذإف ةعمدلاا ةلل 0 ةشع 8 ىللاعت ك دعاس وهو اذا م ىقىذ ربغ قعد

 ريعابنم اعرف ناك ءىث 0 تاودلا 0 سمشلا ث ع اذإف سشمشلا تر رعلا ْن ا ىلإ ةفاحم هت رحنح و ع

 ا اق ةالص ىلع م 5 (ةنحاا ىف ول م ؟رقأ »لاق رو ه.لعهتلا ىلص تار نأ انغابو ) قفا 9 االاف ( نيلعتلا

 انريخأ (قفاش 1 *لالاف ) ) ةعمجلا موي ملعأ ىلاعت هللا و ىنعي ( قفا 0 اال ( رهزآلا مويلاو ءارغلا ةليالا ق 26 ةالصلا

 ةعمجلاةاِل و ةعمجلا موي ناك اذإ »لاق مسو هلع هللا ىلص هللا ل اوسر نأ مجلس نب.ناوفص ىنثدح لاق 1 نب ميهادإ

 نب ١" دبع نيا هللا دبع ىتثدح لاق دمحم نب  ميهاربإ انربخأ ( قنإنت :لالاف )© "ىلع اخ هالصلا [ورثك اف

 ىو فيكلا ة ةروس ا ف نمنأ ١ انعل د( قفاشن لللاف )(ةعمجلا موي ىلع ةالصلا 0 آ١» لاق لس وهلعدتلا نص ىناا

 اتللو ةعمجلا موب ىف انأو لاح لك مسو هيلع هللا ىلص ىناا ىلع ةالصلا كل تحأو ( ىتفا * لالا ) لاجدلا ةنتف

 . ايف ءاج الل اهمويؤ ةعمجلا ةلل فيكتلاا ةءارق ثحأو اباحتسا دشأ

 ةييضا لا ل
 ةيواعمرهزالا وب !ىنثدح لاق ةديبع نبا ىسوم ىنثدح لاق دمحم نيمهاربإ انربخأ ىلاعتللا همحر.( ىف( الان )

 0 سنا عم هنا ريمع نب ديبع نب هللا دمع نع ةحاط 0 قحسإ نبا ىلإ ةتكو اهيفءاضيبةآرمب ليريج ل وقي كلام ن

 عبتاهيف كسل سانلافكتمأو تنأ اهب تاضفةعمجلا هذه لاقق ؟هذه ام لسو هلعدتلا ىلص ىنلا لاقفإسو هيلع هللا ىلص ىناا

 ديزملا موب ان دنع وهو هل بيبجحتسا الإ رح هللا وعدد نمّؤم اهمفاوي ال ةعاس ايفو ريح مم 8 ىراصللاو دويبلا



 ك6

 را ل عكد ن هتلر ىف مامإلا زج دقو تاعكر ثالث نع امسو ةنذلص مامإلا جرُخ ولو اهنع

 ريغ هزجب ملو قب امف هسفنل أرق 2 مامألا فار ,مجم امف ماءإلا فاخ أرقي ال لاق نم لوق ىف ةعكر ىف ماهإلا ةءارقب

 لكب قبب امف أرقيو اهم دتعي مل أرق نكي مل نإو ةعكر ىف هتءارقب دتعا أرق ناكن إف ماهالا ههف تفاخخ امف ناكولو كلذ

 ١ : "كلذ ريغ هتزح ل لك

 ةعمجا موب. فعرب لجرلا

 اهرضحم مل وأ ةبطخلا رضح ةعمجلا موي مامإلا ةالص ىف لجرلا لخد اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىفاةلالان )

 هنأ هيف ىلإ ليواقألا بحأف فعرتسي جرخف مامالا عم نيكي ام دعب مامإلا”ةالض ىف لخادلا لِجرلا فعر نإف 5

 روسملا لوق اذهو اعبرأ رهظلا ىلص الإو ىرخأ اهيلإ فاضأ ةعكر مامالا عمك ردأ نإف مكتو فعرتسيو ةالصلل عطاق

 ناك ام ةالعأا ابنه لخت ال لاح نركب نأ نوع الو اهلسف جرخف ةساحين هبوثوأ هدس+ ناك نإاذكهو ةمرخم نبا

 اتنأتعا نإو ديعب نأ تبأر هتالص ىلع ىنو عجر نإو ( قفاهتلالاو ) معأ ىلاعت هللاو هتالص ىلع ىني مث اه

 . ةالصاا ىف الخاد ذئنيح ناك حاتتفا ةريبكتب هتالص

 هندحو مامال ١ فاغر

 اذإف هفلخ نم ةالص دسفت مل تدسف اذإ مامإلا ةالص نأ هيلإ بهذن ام لصأ : ىلاعت هللا همحر ( ىف[:ةلالاف )

 ناك دقو مثرمأ ريغ وأ سانلا رمأب هرمأ ريغب لجرلا مدقت وأ الجر مدقق ثدحأوأ فعر مث ةعمجلا موي مامإلا ربك

 ىلصي نأ هل ناكو لوألامامالا ماقمموقي رخآلا مدقملا مامإلا ناك ثدحم نأ لبق ثدحلا مامإلا ةالصف لخد مدقتملا

 ةمكر ىلص ام دعب وأ هتالص لوأف مامإلا عم مدقتملا لخد ولو ( ىف( للم ) ةعمجاا ملو هل نوكستو نيتعكد مهب

 مامإلا عم مهنم كردأ نق انادحو اولصف ادحأ اومدقي ملو فرصناف دوجسلا لبقو هدعب وأ عوكرلا لبق مامإلا فعرف

 اعبرأ ربظلا ىلص نيتلماك نيتدجسب ةعكر كردي مل نمو ةعمج هل تناكو ىرخأ اهيلإ فاضأ نيتدجسب ةعكر

 مهبىلصف ةريبكتلا كردي مل الجر مدقو ةءكر عكري ملو جرخف فعر ةعمجلا موي مامإلا نأ ولو ( فان لالا )
 اعبرأ ارهظ ءىدتبم اذهو ةمامإلا نم مادإلا جرخ ىتح ةالصلا ىف هعم لخدي مل نم هنأل اعبرأ رهظلا اوداعأ نيتعكر

 هسفنل اهيرأ ارهظديعي نأ هلع ناكو مهتأزجأ ةءألا ءوضو ريغ ىلع وأ ابنج مهم مامإلا ىلصولو ةءارقلاب اهيف رجال

 اعبرأ ارهظ ىلصف دوعي نأ هيلع ناكو كلذ هل نكي مل ةعجلا ةفئاطب ىلد 03-_ داعأ ولو ( قفا لال 0

 بحأف عبرأ ةالص ةذ ريغب الخد دقق ارهظ ابلصوف ربظلا هيلع نأ ةالصلا ىف وهو ركذف لعف نإف ( -قفا:ةلالات )

 رفاشملاو ميو رصقي نأ رفاشملل ناك هنآل متي مث رصقلا ىوني حتتفي رفاسملا فلاخم دقو اعبرأ ربظلا ”ئدتس نأ لإ

 ناتعكر اهضرفىتلا ةععمجلا ىون امنإ لان ريظلاوني مل ةعمجلاىلكملاو ةالصاا ضرف ةين ىف لخادوهف اهنيعب رهظلا ىون

 ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع قيضرالا نأ توجر اعبرأ' اريظ امتأ نإف اعبرأ ةعمج اهيلصر نأ هلل سيل ىذلاو ةعمح تاك اذ

 الو ةعمجلا ىوني مامإلا عم لدي دق لجرلا نأل هيلع ةداعإلا باحمإ ىل نيبتي مل امتإو لاحب كلذ لعفي نأ بحأ اهو

 مل مامإلا عبت مومأم هنأ ىف هفلاخم دق اذه ناك نإو اربظ ما.إلا عم هتالص ىلع ىنبي نأ هياع ىرجتف ةعكر هل لكي

 كردي لو ةد نك الجر مدقف رثك امدح بطخ ىذثلا ماما ثدحأ قاو مسمن لق دمج ءايإ ندد 20 7

 هعم كردأ ناو هل تناكف ةناث ةعكر ىلص ةعكرلا هعم كردأ الجر مدقف ثدحأ مث ةعكر ىلصف ةبطخلا
 نم مدقو دهشت مث ةعكر مه ىلص هعم ربك دقو ىلوألا ةعكرلا هعم كردي ملالجر مدق نإو ةعمج ةريخأالا ةعكرلا
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 لجرلا كردينأ ةعكرلا كاردإو ةعمجلا هتأزجأو ىرخأ ةعكر ابيلع ىنب ةعمجلا نم ةعكر كردأ نمو ( قفان تلال )

 هسأر مامإلا عفرب ىتح هعم عكرب مل مث ربكف عكار وهو هكردأ نإف دحسإو هعم عكريف ةءكرلا نم هسأر عفر لبق

 ركع قرك نائاكشو عكد نإو ( قنا غال ) اعبرأ ربظلا ىلصو ةعكىلا كلتب دتعي مل هعم دجسيو ةعكرلا ند

 اهريغ ةغكر هم كردي مل اذإ اعبرأ ربظلا ىلعو ةعكرلا كلتب دتعي ل هسأر مامإلا عفر نأ لبق 0

 ةدجس وأ مامإلا عم نيتدجس دجس نوكي نأ ىف كش مث نيتدجس دجسو ةعكر مامالا عم عكر نإو ( قفانةلالاغ)

 نيتدجس دجس نأب الإ املاكب ةعكرلاكردم نوكي ال هنأل اعبرأ ربظلا لكي تح تاعكر ثالث ىلصو ةدجس دِجس

 عم تناك ىتلا ةعكرلا نه ىهأ ىردي ال ةدجس ىف كش مث ىرخأ اهرلإ فاضأ مث ةعكر مامإلا عم كردأ ول كلذكو

 مامإلا عم ىلص دق نأ لع, تح ةعج هل نوكي الو اثالث اضاقو ةعكر ايلص» ناك هسفنل ىلص ىتلا ةعكرلا وأ مامإلا
 مم

 . نيتدجسب ةعكر

 مامإلا عكر اذإ اوعكري نأ نيهومألا وسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ ىلاعت نا هحر ( قفا تلالاف )

 هللا لوسر ىلصو ( ىتف|:_ لالا ) ةالصا لمع ىف مامإلا عابتا كرتي نأ مومأملا نكي يف ةالص'ا لمع ىف هوعبتيو

 هدوجس ن. ماق تح ىرخأ هتسرحو ةفئاط تدجسف دجسو اوعكرو عكرف نافسعب فوخلا ةالص ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نئس ىف ملعأ ىلاعت هللاو انيب ناكف ( ىف[ ةلالاف ) ماق نيح اهناكم دوجسلاب هتعبت مث

 رذعلا باهذ تقو ىف هعبتي نأ رذع هل ناكاذإ هل نأو هعابتا هعنمب رذع موهأمال نكي مل ٠ مامالا عابتا موعاملا لع نأ

 مامإلا ىضق ىتح لاجن دوجسلا ىلع ردقب مف محزم مامإلا عم عكر ةعمجلا ىف امومأ٠ الجر نأ ولف ( ىفاةتتلالاف )

 اذكهو هيلع تيقب ىتلا ةعكرلا ىلص اذإ ةعمجال اكردم ناكو دجس دجس, نأ هنكمأف مامإلا ماق اذإ مامإلا عبت هذوجس

 ناكنإو ( نان ثلالاث ) ناكام ردع وأ نايسن وأ وهمس وأ دوجسلا ىلع هعم ردقي مل ضرم نم سباح هسح ول

 ل0037 اولا ا كر انآ امرأ روظلا ىلضو ديس دويسلا ةنكع لق مامإلا زسو ا ةرخألا ةمكرأ هكر
 ىلوألا ةعكرلل دجس, نأ هلنكي مل ةيناثلا ةعكرلا مامإلا عكر ىتحدوجسلا هنكعلو ىلوألا كردأ نإو ( قفا: ةللل )

 ملسو هيلع هللا ىلص ىناا باحصأ نأل مامالا ةمامإ نه جر دجس نإف مامالا ةمامإ نم جرخم نأ الإ

 دجس وهعم عكريف مامإلا عبتيو ( ىفإ:_:ةلالإ ) ةيناثلا ةعكرلا لبق ةسارحلاب رذعلاب امل دوجسلا نع اوفقو ىتلا ةعكرلل

 دجس مامالا دس ىتح دجسي ملو هعم عكر ولو ىرخأ اهيلإ فيشيو ةدحاو هنع طققسوو ةعكرلا هعم اكردم نوكيو

 نأ هنكمأ نإف ( قنا ةلللاف ) اهلاكب ةعكرب مامإلا عم تأي مل هنأل اثالث اهيلع ىنبيو ةعكر ايلصم ناكو:نيتدجس

 عم ىلصو لعفي مل نإو اربظ هتأزجأ هسفنل ىلص نإف مامالا ةالص نم جرخ رذع ريغب هكرتف لجر ربظ ىلع دجسي

 ةالص نم جرخ الإ وهس الو رذع ريغب هعديف دوجس الو عوكر مامإلا عم هنكي نأ هل نوكي الو ربظلا داعأ مامإلا

 ةالص نم جراخ ريغ هب نكي مل هل رذع الو دوجسااو عوكرلا هنكع مامالا فلخ لجر نوكي نأ زاجولو مامإلا

 كلذ عديو هعم_ دجسو عكر نيح ةالصلا *ىدتبك نوكيف ةعبارلا ىف عكربو تاعكر ثالث كلذ عدي نأ زاج مامإلا

 0 اكل نعال وار ١ نإ ةلاإ/ 4 ) فرس لف ىلإ ةقكرلا ىف مامالا: عنتتف اكسبو مكر مث تانك عبدأ

 اهس ىتلا ىضقو هعم اهعكر ةيناث عكر اذإف ةيناث مامالا عكرب وأ دوجسلاو عوكرلاب هتالص ن. مامالا جرخم ملام مامإلا



 سب #” ٠ ا مح

 1 0 7 هيدا

 0 بط مامالاو ىتتحم, ناك هنأ رمح ن ,| نح ع عفان ع 0 ال هه ىنريخأ ىل || 5 هللا هّمحر ) قف 7 اانا (

 ىلع لجرلا ق.ضي نأ الإ الاثلا 7-2 ق نسر ةعذلا مود ا لع ماه الاو سولحااو ( قفا 5 االاثآ ةعما

 اذه هرك أف هفلخ هيدي قلي وأ هيلجر يي

 عضوم ىلإ ىحنتي نأ ةلعهب تناك اذإ هل بحأو اعيش اذه َنمهل هرك 1 الف ل2 هلجرب نوكي نأ الإ و2

 هريغ ىلع قيص الب هن دنأ ةحارلا هرؤ اع[ نم لفيف هيلع سانلا محدزب 5

7 . 5 
 ةعّمحا ةالص ىف ةءارقلا

 نع ىربقملا ديعس نع دسل ىلأ ب هللا دنع ىثدح لاق دمحم نب مهارإ انريخأ ىل اعت هللا هجر ( قف م اانا (

 دبع انربخأ ( قفا: الاف ) نيقفانلاو ةعمجلا ةروسب ةعلا تعكر ىف أرق ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةريره نأ

 رو ةقيشلاا لق نق ةنأأ ةرب ره ىنأ نع معن عفا ار ىلأ نب هللا دبع نع هيأ نع دمحم نب رفع> نع دمحم نب زبزعلا

 ةعجلا ىف اهم أره هنع ىلاعت هللا ىضر”لع 000 تأرق هل تلقف هللا ديبع لاقف نوقفانملا كءاج اذإو ةعمجلا

 رعسم ىنثدح لاق دم نب مهاربإ انربخأ ( قفا ةلالاف ) امه أرقي ناك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ لاقف

 كير مسا حبس ) ةعمجلا ىف ارقي ناك هنأ ملَسو هيلع هللا بصيبنلا نع بدنج نب ةرمسنع دلاخنب دبعمنع مادك نبا

 نوققانملا كءاجاذإوةعمجااةروسب ةعمجلا ىفةعمجلا مو. ارقي نأبحأ( قفا: _.ثلللاف )«ةيشاغلا ثيدح كاتأله»و « ىلعألا

 لزئامو ةعمجلا ضرفب ةعمجلا رضحم نم ناك ذإو فيلأتلا ىف امهيلاوتو امهم ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ةءارق توبثل
 مأ ىلع رصتقا نإو هأزجأ ةيآو نآرقلا مأ نم اهريغو ةعمجلا موي ماهإلا هب أرق امو ( ىف :كالاف ) نيقفانلا ىف
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا امهم أرق نيتللا نيتروسلا كح نم ةياكحو ( ىفإ لالا ) هل كلذ بحأ ملو هأزجأ نآرقلا

 ةءارقلاب مامإلا ريجف هتماع هيف فالتخا الام كلذو نتكر هنا لص هنو ةءارملاب رج هنأ لع لَك ةعجا ىف

 نإو ( قفا خد الاف ) اعبرأ ىلصو ةءارقلاب تفاخ ًاربظ اهالص نإف ةعمج تناك اذإ نك املصيو ةعمجلا ىف

 ةءارقلاب هيف تفاخم امف ةءارقلاب ربج وأ ةءارقلاب هف ربجم امم اهريغ وأ ةعجلا "ىف ةءارقلاب كفاك

 ةروسل ًأرقف ةعمجلا موب 0 ادب نإو ( قنات 5 الاف ) هلع وهسلل دوجسالو هد اعإالو هل كلذ ته ا ا 1

 نيقفانما ةروس ديعي الو اهم عك 5 نأ عكد نألبق نآرقلا مأ أرقف داع نآرق'ا مأ لبق ىل ل

 : ةعمجا | ةهروسل ةيناثلا ةعكرلا قف ًارقنو 5 فحأ ناك ةعمجأ| ند 2 يع رق ولو

 ةعمحلا ىف تونقلا

 تنق هنأ كح مهنم ادحأ تماع امث ةعمجلا ٍاسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةالص ددع كح ىلاعت هللا هحر ( قفا غزال )

 ن٠ ءىش ىف تونق الو ةنوعم رعب لهأ ةلتق ىلع تنق نيح نهلك تاولصلا ىف هتونق ةلمج ىف تلخد نوكت نأ الإ اهف

 . مامإلا ءاش نإ نهلك تاولصلا ىف تنمتيف ةلزان لزتت نأ الإ حبصلا الإ تاولصلا

 ةفمجلا نم ةقكر كارد ىف
 هللا لوس ر نآ ةريره ىبأ نع ةئاس ىبأ نع ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا: )

 هللا لوسار'لوقىام لقأ ناكف ( ىفأ :ةلالا )« ةالصلا كا ةالصلا نم كردأنم» لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 نيتك لص مص ةالصلا هتفت مل نمو ( قفناخ خللا ةالصلا هتفت ل نإ « ةالصلا كردأ دقف » سو هيلع هللا ىلص



 - ا”. ع

 ءاعإلاب مهنعمهفي مل اذإ اسآب رأ مل ةعاجج وأ دحأىلع فاخ ول كلذكو ملكتي نأ سأنالف هتأي مف هيلإ اموأف لجر هيتأب

 هنع لاس نإ فرع نم ضعب هنو هنع لأسر نأ ايش فاح نإ سأب الو ( ىف|:ةلالاف ) بطخم مامإلاو ملكتي نأ

 بحأ الف هسفن ىف هنعي الو هبخأل ءرالا مزلي ال اممناكام هريغو مامالل كلذب سأب الف ىنعملا اذه ىف ناك ام لكو

 هيشأام وأ مدق بئاغ وأ هل ثدح رورس نع هثدح وأ تلرا هسصم هلإ وكس وأ تن أ هل لوق.نأ كلذو هب مالكلا

 شطع نإو ) قنانتلالاف ) هايإ هءالعإ كرت ىف هيلع ررض الو اذه مع ّق اههنم دحاو ىلع توف ال هنأل اذه

 . هنع فكي نأ ىلإ بحأ ناك بارشلاب ذذلت, ناكف شطعب ل نإف ربنملا ىلع مامإلاو برعش, نأ سأب الف لجرلا

 ةيطخلا عمسل مل نه

 عمتسلل هتببحأ ام تاصنالا نم هل. تيبجأ ةبطخلا عمس مل نهو ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالات )

 ماكي الو همسا كرابت هللا رك ذيو هسفن ىف أرقي نأ هرك أ الف ائيش ةبطخلا نم عمس ال ناك اذإو ( قفان لالا (

 ريبكتب هسفن ىف هللا رك ذي نأ اسأب ىربال ناك هنأ نسحلا نع ماشه نع مهاربإ انربخأ (ىقفا لالا ) نيبمدآلا

 ميهاربإ لأس هنأ ىنربخأ رمتعاا نب. روصنه نأ الإ هدعأ ال لاق مهارإ انربخأ ( قفا لالا ) حيبستو ليلو

 عمس نم اذهرءف ولو ( قفا لالا ) ءرضيال نأ ىسع لاقف ؟ ةبطخلا عمسيالوهو ةعمجلا موي بطخم مامإلاو أرقيأ

 . انسح ناك عاتسالل تصنأ ولو ةداعإ هيلع نكت مل مامإلا ةبطخ

 ةعمجلا موي هسلحم نم لجرلا ميقي لجرلا
 ع هللا حسفي او-سفاف سلاجلاىف اودسفت مل لق اذإ » ىلاعتو كرابت هللا لاق ىملاعت هللا همحر ( ىفا؛ةلالاف )

 لاق لاك رم“ نبا نع 0 نب رمح نب هللا ديبع نع ةنيبع نبا انربخأ ( قفا ةلللاف ) « اوزشناف اوزشنا لبق اذإو

 ا 0 0 ٠ الجر مق 0 م 0 3 00 «لالاث)

 0 ىلصم عصوم 3 امإ هل رست ثدح لحرلا سل َن الإ لحارلا ماهي نأ زوحب الو ( قفا ل الاف ) اوحسفتلا 0

 لابةتسا نع هبحوب لوحم الو نيلصملا ند ةرثث و دحسملا قضفف هيجوب نيلصملا لصتس, نأ اماف ةماع قيرط ىف امإو

 نأ بدألا ىف نسحأو هنع نوحنتيو هبجوب مهلبقتس, نأ سأب الف هيف نيلصملا ىلع قيض الو كلذ ناك نإف نيلصملا

 ه>رخم ام هل ضرع نُف ذخأت اذه و ( قفا للل|ث ) ةالصال هيلع ةداعإ الف هل تهرك .ام اذه - 4 لعف نءو 'لعفتال

 هساحم نم لجرلا ميش نأ لح را 2 (قناتتلالا ) هنع ىحنتي نأ هيف سلجح نم تدبحأ هسلجم ىلإ داع 2

 نالذ نال هع ست نأ اسلح هل دال لجرا ساح اعإ كجر ناك نإ اسان ىرأ الو هلق سلحنو هريغو ةعما موب

 010 نركك نأ الإ ىلاكلا كلذ ةرك أو ةسفن نه تبطي هلع يكن مث هسفنل ساج نإ كلذكو سلاجلا نم عوطت

 لعذ ندد لؤألا سلاحا سفن بيطب هنآل رحال ل ااحال 1 | الو م مالكلا ميش قا قى 4هب هدش عصوم نإ

 ىنأن ع هيأ نع ليهس ىنثدح لاق دمحم نب مههاربإ انربخأ ( ىفا*_ةلا]| ) هيلع ةعمجلل ةداعإ الف هل تهرك ام اذه

 )»ع هن قحأ وف هلإ 06062 مش ةعمجلا 0 هساح ف 510 ماق اذإ 10 لاق مو هلع هللا ىلص ىنلا 0 هراره

 لدحرلا دمعي ال لاق ع هلع هللا ىلد ىنأا نأ ر«# نبا نع ىنأ ىنتدح لاق دمح نب مهارإ انريخأ ) قف( 9 ةلالا)

 ناملس لاق لاق جيرج نبا نع ديلا دبع انريخأ لاق ىعناشلا انريخأ ء هيف دعقي مث هسلجم ن. هميقف لجرلا ىلإ

 . ( اوحسفا لقيل نكلو ةعّلا موي هاخأ؟دحأ نميقيال »لاق ٍلسو هيلع هللا ىلع ىتلا نأ راج نع يسوم نأ



 ب 6 ده

 ( قنا ةلالاف )كلذ ىلع ديزي الو ةءارقلاو ةظعلاو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع ةالضلاو هللا دمحم ةبطخلا

 ىلص ىنلا نع كغلنأ دئموب ةيطخلا قف هب نوعدي سانلا ىرأ ىذلا ام ءاطعل تاق لاق 00 نبا 6 ديما ديع ان

 ( قناتشلالا ) اريك ذت ةبطخلا تناك 1©إ ثدحأ امتِإ ال لاق ؟ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا دعب نمت وأ مسو هيلع هللا

 . ةداعإ هيلع 0 مو ةهركا 121 ىلع وأ ةئعب ها نإف

 ةيطخلل تاصنالا

 ةربره ىبأ نع بيسملا نبا نع بابش نبا نع كلام انريخأ ىلاعت هللا" همحر ( قفا لالا )

 ىبأ نع كلام انريخأ ( قفا: خلللاف ) «توغل دقف بطخم مامإلاو تصنأ كبحاصل تلق اذإ»لاق مسو هيلع هللا نص

 ع

 هللا لوسر نأ

 موي بطخم ماهإلاو تضنأ كبحاصل تلق اذإ » لاق ٍملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةريره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا

 هلعب.هللا لض:ىتلا نع ةربره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىبأ نع نايفس انربخأ ( قنا_:لالاف ) «توغل دقف ةعمجلا

 رضنلا ىبأ نع كلام انربخأ ( قفا: ا ) ةريره ىبأ ةيغل تيغل ةنيبع نبا لاق ترغل لاق هنأ الإ هانعم لثم ٍلسو

 اذإ »بطخاذإ كلذ عدي اماق هتبطح ىف لوم ناك نافع نب 010 نأ راع ىنأ نب كلام ن نع هللا دبع نت رمع ىلوم

 اذاو تسلا عماسلل ام 0 لفل م ععيهتسل ال ىذلا ةصيلا ناف مع هل | فس اف هعمل عود 1 ماهالا ماق
 3 ل اد -_ . 7 3 3

 لاحر 1-2 قح نامَع 55 م مث ( ةالصلا ماع نمفو فصلا لاذتعا نإف ان اوذا> و فوفصلا اولدعاف ةالصلات هاف

 عمتسينأ ةبطخلا رصح نم ل لكل بحأو (قفاشت م االاث ) ريكف توتسا دق نأ هوريخبف فوفصالا ةيوستب مهلكو دق

 0 1 الو ( ىفاش ةلالاف 1 اعمنيتيطخلا نم غرف ىح مامالا | ملكتي نيح نم ملكتي الو ثصنيو اهل

 ةيطخلا ماهالا عطقب قح ملكتي نأ بحأ ل مل مالكلا ىف دما اذإف مامالا مالك ل مف مهعطق دع دعب ونونذ وب نونذؤللاو ر ,نلا

 ا مامالا ؟ ىدتس نيحنم ركتبالنأ بألا ّق نسح ًاومامإلا 0 ماكتب نأ س أب الف ة رخآلا عطقنإفةرخآلا

 هللا ىلص ىتنلا نأ ىرت الأ ةالصلا ةداعإ هيلع ع نكي ملو هل كلذ ب ل مل بطخ مامإلاو لج جر ملكت نإو ةالصلا نم غرفي

 عكر, مل ىذلا ملك ملسو هيلع هللا ىلص ىلص ىننلا نأو هلتق اوعادتو هواكو ربنا ىلع قيقتملا ىبأ نبا اولتق نيذلا ملك ٍلسو هيلع

 كرو اعإ ىذلا مالكلا كرت مال وأ ماخالا ناكو بطح نيح 0 مكتي 9 ةالصأا كا ق ةطخلا تناكول 5 هلكو

 50 زعأ هللاو ليق؟توغل دق مجسو هيلع ا ىنلا لوق اًمليقنإف (قفانشلالا ) ةمالك اوعمسيق> مالكا سانلا

 لكسو هيلع هلل لوسر هاك ند مالكو ملبس و هلع هللا ىلد لوسر مالك ند تفصوام ىلع لديام اماق

 ركتبال نأ هيف بدألا عضوم ىف هب ملكت توغل هلوق نإو رايتخا مامالل تاصنالا نإو تفصوا. ىلع لديف هءالكب

 لح رلا ع مف مالكا ىنعم ىف 5 ةعم1ا موي سانلا باقر ىطخح و 4ع اع الإ ماكتيال نأ مالكا جاو قف بدألاو

 ضرب مالساادرنأل .مضع هيلعدر نأ ت 3-3 ارو هل كلذ ثتهر 1 8 لح 0 ىلع لحر 2 م ولو ( قناتثلالاف (

 ةعمجلاموي بطخم مامالا ومالسا!هياع دراو لسإ ل ل لاق ناس> نب ماشه نع ميهاربإ انريخأ ) قناع 8 االاث )

 نأ توحر لحر هتمشف ةعمجاا موي لحجر سطع ولو ( قفانت *لالاث )لك د الو اعإ درب نيربس نبا ناك

 ىنلا نع نسحلا نع ماشه نع دمح نب م مها ربإ اي ريخأ ) قفاخن لالا 1 20 تسّشتلا نأل ةعسلا

 نأ دارأ اذإ كلذكو ( ىف[: هلالإ؛ ) هتمشف ةءاجلا موي بطخم ماءالاو لجرلا سطع اذإ لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 هتك رزحبلف خساناا نم اطقس هيف نأ رهاظلاو خسنلا عي ىف اذك خلا تفصوا» ىلع لديام امأف هلوق (1)
 , ةد-دح-حصسم



 د الواسع

 ةبطحلا لوك نأ نحت

 هيلع هللا ىلص ىلا ناك لاق رباح نع هيبأ نع رفعج نع زيزعلا دبع انربخأ ىلاعت هللا همحر ( قفانةلالاث )

 ىلوم بيرك نع حلاص نب نابأ نع هللا دبع نب قحسإ ىتتدح لاق دمحم نب منهاربإ انربخأ ( فا ظلال ) دسو
 هيدهتسنو هرفغتسنو هنيعتسن هلل دجلا نإ » لاقف هوي بطخ ملسو هيلع هللا ىلص ىناا نأ سابع نبا نع سابع نبا

 هل ىداع داف للك نمو اهلا لضم الق" هللا هدم نم انلامعأ "تائيس' نمو:انسفنأا روع نم هللاب ذوعنو هرصنتسنو

 دقف هلوسرو هللا صع, نمو دشر دقف 00 هللا عطي نم هلوسرو هدبع ادمحم نأ دبشأو هللا الإ هلإ ال نأ دبشأو

 ملسو هيلع لا ىلص ىناا نأ ورمع انثدح لاق دمحنب مهاربإ انربخأ ( ىف[: لالا ) هللا رمأ ىلإ ءؤي قح ىوغ

 قداح لآ ةرخالا نإو الأ رداقلاو ربا اهته"لك اني ريداح ضرع اندلا نإ الآ ):هتظخ ىف لاقق 'اموي بطخ

 اولمعاف الأ رانلا ىف هريفاذخم هلك رمثلا نإو الأ ةنملا ىف هريفاذحم هلك ريخلا نإو الأ رداق كلم ايف ىعقب

 لمعي نءو هرب اريخ ةرذ لاقثم لمعي نف «تلامعأ ىلع نوضورعم نأ اوماعاو رذح ىلع هللا نم متنأو

 . « هرباارش ةرذ لاقثم

 اهريغو ةبطملا ىف مالكلا نم هركي ام

 ىدع نع ةفرط نب مك نع عب عفر نب زيزعلا دبع ىتثتدح لاق مهارإ انريخأ ىلاعت هللا همحر (قناتشلالاف )

 اميصعب نمو دشر دقف هلوسر رو هللا عطي نمو لاقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع لجر بطح لاق متاح نبا

 هللا عطي نم» ملسو هلع هللا ىل لاق مث « تنأ ببطخلا سئبف از لو هللا ىل ىنلا لامث ىوغ دمف : : ا لص ىلا د( سلتا 225 تكا ر ( و هلك هلآ مع كا لاق ىح دف

 زوحف لوعت ادق قا *لالا ) « اح صعب ندو لقت الو . ىوغ دهمف هلوسرو هللا صعب نمو دشر دقن هلوسرو

 هللا لاق دقو مالك فانئتسا « هلوسرو » كلف كا ةصعم,تدرفأ كنأل ىوغ دقق هلومرو هللا ضعي نمو لوقت نأ

 مالك فانئتسا مالكلا قايس ىف ناك نإو اذهو «عسنم ع ١ ىلوأو لوسرلا اوعطأو هللا اوعطأ » ىلاعتو كراش

 نمو هللا عاطأ دقف هلوسر عاطأ ن هو« 1 لف هللا ىصع 3 نمو هلوسر عاطأ دقف هللا عاطأ نمو (لاق)

 هللا ضرفو هللا ةعاطب هللا قاخ ىف ماق هدابع ْنم دبع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل هللا ىصع دقف هلوسر ىصع

 درفبي ؟قحهلذوقلا كلذ ته 1 0 لاق نمو هدشر نم ىلاعتدللا هقفو ال هتعاط هدابع ىلع ىلاعتو كرات

 لجر لاقو ( ىف لالا ) ادرفنم الإ هركذي ال ٍلسو هيلع هللا ىلص هلوسر مسا هدعب ركذي مث لجو زع هللا مسا

 رو ( ىقا: لال ) «تئش مع هللاءاش ام لق نالثمأ» سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءتئشو هللاءاش ام :هللا لوسر اي

 ىلاعتو كرابت هللا ةعاطل عبت هتيصع.و ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ةعاط نأل ةيصعملل ةفلاع ةئيشملا ءادتباو

 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب رمأف لجوزع هللا نم ةعاطلا ضرفب ناتصوصنم ةيصعملاو ةعاطلا نأل هتيصعمو

 (قفاشن *لالاث ) ىل ا هلا دا وا ا تصر لا ترة ارل وتو ةلوسرو هللا علي ندي لاقي نأ زاحف

 متئيشم نأو هقلخ نود هل ةئيشملا نأ هقلخ ا نيملاعاا بر هللا ءاشن نأ الإ نوءاشن امو ) لجو. زع هللا لاق

 هللا عطي نم لاقتيو ؛تئش من هللا ءاش اه ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاتف لجو زع هللا ءاشي نأ الإ نوكت ال

 اذإف ملسو هيلع هللا ىلص هلل الانا ةعالط نعرف ناي لسا 0 ناتو كرات هلا لأ نم تصوم: ىلع هلوسَرَف

 صقنلا اءادتبامامإلا صلخم نأبحأو ( ىف 2ةل/لا ) هلوسر ةعاطب هللا عيطأ دقق ٍلسو هيلع هلا يلص هللا لوسر عبطأ



 مك 1

 ةيلطلطاا ىذ ءارقلا

 نم رادع نا" كيح نعارك ىأ نإ نا دبع 215- لاق, دم نب مهارإ انريخأ ىلاعت هللا همحر ( قنانثلالاك )

 ىلع بطخب وهو « ق» ب أرقي مسو هيلع هللا ىلص ىنلا تعمس اهنأ ناعن'ا نب ةثراح تنب ماشه مأ نع فاسإ نبا

 ةراك نم ربنملا ىلع وهو ةعمجلا موي 0 ىلص هللا لوسر نه الإ اهظفحم مل اهنأو ةعجلا موي ربنملا

 لاق دمحم نب ميهاربإ انربخأ ( قفا: ةلالات ) ربما ىلع ةعمجلا موي اه أرقي ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكام
 مى

 نب ةثراح تنب ماشه مأ نع ةرارز نب دعس نب
 تسلا 00 2

 , ل 0 رلا دمع ند دمح نع 6-0 نب رخب ىنا نس دمع ىتدح

 تعمسو مهاربإ لاق ربنملا ىلع ةعمجلا موي اه أرقي مزح نب ركب ابأ تعمس الإ ىناعأ الو مهاربإ لاق «هلثم ناعنلا
 لاق دمحم نب مهارإ هك (قفانثلالاف ) رنا ىلع ةنيدملا ىكاق انكم وهو اه أرقي ذك ىلأ 2 دمح#

 بلاط ىنأ نب لع قَ دم<ح نب نسح نع ناسا نإ هو معن ىبأ نع ةلجلح نب ورم نب دمح ىتدح

 «(تارضخحأ ام سفن سر غلب ىق ة> ( ترا تلا اذإ 2 ةعمجلا موب هتيطح ق اره نا نأ ةنع هللا ىضر

 رمع نأ هيأ نع ماشه نع سنأ نب كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربحأ ةروسلا عطقي م

 الا لمترر لا لع رع ناك ههحو هنا نك الع نأ انغابو ( ىف[ لالا ) رينملا ىلع كلذب ارق باطخلا نبا

 « ق»ب ًارقينأ بحأ ىذلاو يك ا امهادحإ ىفأر قي نأب الإ ناتبطخلا متت الفعدحأ هللا وه لق»و «نورفاكلا

 نإوأ ىلاعت هللا ءاش نإ هأَرَجَأ أرق امو:ارتع رص ال رسو هلع هللا ىلص هللا كوسر نع ىور.اك ىوألا ةبطخلا قف

 ةبطخلا عطب سيل هنأل سأب كلذب نوكي ال نأ توجر دجحسو لعف نإف دس لو لزني ل ةدجس ربنملا ىلع" أرق

 مالكلا نم غلب ثرح نم ذخأ .دجس اذإو ( ىف[: لال( ) نآرقلا دوجس ابيف دجسي نأ ةالصلل اعطق نوكي ال اك

 0 نإوأ كلذ ؛انغلب هثأل ةيآلا أرقي من مالكلا-مدقي نأ بحأو ( قفا ةلا](5 ) نسحف مالكلا 2

 1ةةشاقلا ةرطخنإب ف اردن نأو ىكوذدا ةطخلا فا تنمو ا هن ارذ نركش نأ ٍبحأو سأب الف 0 مث ةءارقلا

 نكذب ناك,” هنت هللا ىضرر نافع نت ناثع نأ ىتلب ( قفا لال زايشلاو نإ هلا رفغتسأ لوقي م ايم كا

 ثيخو ةروسلا رخآ ىلإ «ةلالكلا ىف جف هللا لق كنوتفتس ؤءاشنلا رخآ أرقةيطخ رخآ ىف ىلوألاةبطخلا نم أرق

 ا ىناريظ نيب ةءارقلا لع وأ ةبطخلاب وأ ةءارقلاب أدبف ةرخآلاو
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 هأزجأ٠ ةءارقب' ىفأ اذإ ابنم غارفل نكح

 ! : "قاف هنا ءاك نإ

 ةبطخلا ىف مامالا مالك

 ىنأو راج ثيدحو ( قفاةقلال4 ) بابش نبا نع دعس نب مهاربإ انربخأ ىلاعت هلل هحر (فانغلالاؤ )
 ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوصر نأ ديعس لصف)» لاقت ال :لاقف؟(تيلصأ »لاف ربذملا ىلع وهو دحسملالخد لجرل

 ىذلا ادهىلإ 6 اورظنا» جسو هيلع نأ ىلص ىلا لامق هدوث 0 لحرلا 1 دعس ىبأ تبادحلا قا ( نتعكر

 1 5 2 ا . 9 0 ع ع هر: 2 :
 سانلا مالكب هريع ىنعيو هع م ةيطخ 0 ةعمجلا ةيطخ قال اح رلا ماكه نأ ساب الو ( قنات اانا (

 6 ماكتب نأ هل تزجأ ام 0 مالكا نم حبقي امب الو سانلا ىنعي الو هينعب ال امق ملكتي نأ بحأ الو
 ا

 ام

 , هتالص الو هتطخ دسفب الق

 )١( ةححصم هتك لمأ ءدوصقلا ىلع لديام ىلع انه هن» رصقاف الوطم مدقت ثيدحلا « ىذلا اذه يلإ.: هلوق . 

 )ع5م-١(



 -ك ؟ 00ج كح

 بطخم ال نأ مثدنع رهاظلا نأل مه اللص مت زجأ احيدص نإاككف؟ضيار» وأ وه حيصأ نوردي الو اسلا> بطخ نإو

 ةفئاط تلبحو احيحص ةفئاط هتماع نإف ءاححص هن وماعي م اشلاح بطخح اذإ ةداعالا م,يلع انإو ضيرده الإ اسلاح

 ةالصلا ىف اذكه اذهو هتحص تملع ىتلا ةفئاطلا زج ملو ةالصلا هتحص ملعت ل ىتلا ةفئاطلا تأزجأ هتحص

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف ىلع لعاف ايف لعفي نأ الإ ربظ اهعأ ةبطخلا ىف اذه انلق امإو ( قفاتلالام )

 ىبف ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لف لعفي مل اذإف نيتعكر اهيلصي نأ هل نوكيف سولجم امهنيب لصفي نيتبطخ ن٠

 . ابصرق ل 1 ىلع

 ةبطخلا بدأ

 نيتبطخ سو هرلعّللا ىلص هللا لوسر بطخ لاق هنأ عوك ألا نب ةماس نع انغلب ىملاعت هللا همحر ( ىف: ةازلاو )

 ملس مش امئاق حارتسملاىلت ىتاا ةجردلا ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىوتسا :لاق:ىنادح ىدلا ىكحو نيتسلجس لجو

 ةيناثلا ةبطخلا بطخف ماق مث سلج مث ىلوألا ةبطخلا بطخف ماق مث ناذألا نه نذؤملا غرف ىت> حارتسملا ىلع سلجو

 لعفينأ بحأو ( قفا لاله ) ثيدحلاف وه هرسف ”ىث مأ ةماس نع هثدحأ ىردأ الف ثيدحلا مالكلا اذه عبتأو

 ساج مش ىلوألا ةيطخلاب ماكتت ريالا ىلع مامالا رهظ ع رنملا ىلع مامالا رورظ لبق نذؤمللا نذأ نإو تفدو ام مامالا

 باخم ىذلا دمتعيو ( لاق ) سواح امبنيب لصف نيتبطخ بطخ دق هنأل هللا ءاش نإ كلذ هأزجأ ىرخأ بطخف ماق مث

 انريخأ لاق عيرلا انربخأ اصع ىلع دمتعي ناك ملسو هياع هللا ىلص ىنلانأ انغلب هنأل امبهبشأ ام وأ سوق وأ اصع ىلع

 اذإ اصع ىلع موقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكأ ءاطعل تلق لاق جيرج نبا نع ديلا دبع انربخأ لاق ىعفاشلا

 امإ هيدبو هدسج نكس, نأ تببحأ اصع ىلع دمتعي مل نِإَو ( قنا ثل الا ) اداتعا اهيلع دمتعي ناك معن : لاقإ؟ بطخ

 تحأالو هبجو دصق هيحوب ليهو تفلتلا لقيو ناك اس امبعضوم ىف امهر نأ امإو ىرسيلا ىلع قمنا عضي نأ

 تئفتليال وبف هءاقلت ة دق اذإ نيعشلا 1 عحس ا ناكآ نإ هنأل هتطخ سانلا عمسل الائىش الو انيع تفتلب نأ

 نأ بحأو ( ىف: لالا ) تفلتلا نم بدألا ءوس عم اهفلاخ ىتلا ةيحاناا ىلع هءالك ىنح الإ اهاهأ عمسي ةيحان

 ريغب ابرعم انيبم السرتم امالك هءالك نزوكب نأ بحأو كلذ ىلع ردق نإ هرضح نم ىصقأ عمسإ ىت> هتوص عقرب

 ار الو ماهفد 5 نع هف ةلحعاا الو هنم كك امو هدمو مالكلا مح طقتو ططمتا ربغو عا هش ىذلا بارعالا

 نع سنأ نب كلامو ملاس نب ديعس انربخأ ( قفا: ةلالإ ) اعءاح ال ادصق همالك نوكي نأ بحأو دصقلاب .حاصفإلا

 تدألا ءوس وأ ةطخلا ةلاطإ نم هل تهر 5 لعق اذإو ( قفا خلالاغ اى رع ني هللا دع نب لاس نع باهش نبا

 نيتبطخلا : نم ةطخ مسا هلع عفن 5 لفات و ةداعإ هيلع رك 9 سول امني لصفي زيتطخم ىف هسفنأىف وأ اهف

 ىلصو 5 دححتو ىاوألا.قانآرقأا نم شار هاو ممسو هلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصنو ىللاعت هللا دمحم نأ

 ى” ف

 نأ انغلم ملهنأ ةطخلا ق ةءارعلاب ا اعإو ) قنانعلالان ( مالكلا ند عمجم ام زجوأ اده 5 ضع نا

 ع

 أرق نأو , نآرقا نم ةبآ ارق لاقي. نأ نوم ام لقأ ناكف أرق الإ ةعنلا ىف نطخ“لسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 هوجونم مالكلا ضعب عرج ةبطخلا نأ الوقع. نآل ةرخآلا ىف وعديو هللا ىوقتب ىصويو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع
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 بهدي ىتح بطح ملو لعفي مل نإف « هناكم ةناث ةبطخ بطخف داع ةدحاو ةبطخ اهلع- نإو ىلإ بحأ اهنم رك

 ربظلا ىلص لعفي مل نإف ءهتبطخ داعأ سولحب امينيب لصف.:ل نيتبطخ اهلعح نإف ءاعبرأ رهظلا داعأ تقولا اهرأ ريظلا

 رهو امّينيب لصف الوءنيتبطخلا 0 هنآل ءهلع ةداعإ الو ا ربنا ىلع رمظي نيح-لوألا سواجلا كرت نإ

 امهيمم ل 5



 ةبطخلا ىف مامإلا م ةبطخلا ىف مامإلا ماقم
 هللادبعنب رباج عمس هنأ ريبزااوبأ ىنربخأ لاق جيرجنبا نع دبجللا درع انريخأ ىلاعت هللا هحر ( ىف تلال )

 هيلع ىوتساف رنملا هل عنص اماف دجسا| ىراؤس نم ةلحم عدج ىلإ دنتسا بطخ اذإ هسو هيلع هللا ىبص ىنلا ناك لوك

 تنكسف اهقنتعاف سو هيلع هللا ىلص هللا لوس ل زن ىح دحسلا لهأ اعمس ىلا ةقانلا ناتحك ةيراسلا كلت تبرع

 نع ان ىلأ نب ليفطلا نع ليقع نب دمحم نب هللا دنع ىنثدح لاق دمحم نب مهاربإ انربخأ ( قنا 7 الا ْ

 لاقن عذجلا كلذىلإ بطخم ناكو اشيرع دجسلا ناك ذإ عذج ىلإ ىلصي سو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق هبأ

 عنصف :معن لاق ؟كتبطخ سانلا عمستف ةعمجلا موي هيلع موقت اربنم كلل عجب نأ كل. له قالوسر اي هباحصأ نم لجر

 ادب سو هيلع هللاىلص هللا لوسر هيف هعضو ىذلا هعذو٠ عضوو ربنملا عنص اماف ربنا ىلعأ ىنالا ىهف تاجرد ثالث هل

 ىحراخ هللإ طخ ناك ىذلا عدجلا كلذزواج امافع هلإ رق هلع بطخيف ربنملا ىلع موقي نأ سو هلع هللا ىلد ىنلل

 دخأ دجساا مده اماف سنا ىلإ عجر مث هديب هحسف عذجلا توص عمس ا سو هياع هللا لك ىلا لايق 0

 سأيال انلق اذبيف (قفاخن “لالا ) اتافر راصو ةضرألا هتلك أو ىلب ا د اة قف دع ناكف تك ىبأ عذجلا كل

 ىلإ دوعيمث ملكت نأ, لبق ةجاحلا ربخلا نع لزب نأ :سأب الو اهريغو ضرألا نم عفتر ,ه ءىش ىلع ماهالا بطخم نأ

 لوزدباينيب لصفاذإ ةبطخ دعتال ةطخلا نأل كلذ يغاهترع ال ةلطللا تفاتسا كش امن د لإ نع لز' نإو رذثلا

 0 اعطاق نوكت ”ىشن وأ لوطي

 اعاق ةطحلا

 ةيالامامناق كوكرتو اهيلإ اوضقنا اوملوأ ةراجت اوأر اذإو» ىلاعتو كرابت هللالاق ىلاعت هللا همحر ( قفا تالاف )

 انريخأ ( قفا: ةلالاف ) ةعمجلا موي ملَسو هيلع هلا نص ىتاا ةيطخ قف تاز اهنأ افلاخم م اعأ مف ( قفا لالا )

 مهل ناكو ةعمجلا موي بطخ و هلع كا ىلص ل هنأ نع دمحم 0 رفع> ىن لح 'لاق دمح نب مهازإ

 م مهيلإ جرخف اومدقق نمسلاو متغااو لبالاو ليخلااهيلإ نوبل ملس ونب تاك اهل لاقي قوس

 اذإو» لاقف كلدب هللا مهريعذ ريكلاب اويرتض راصنألا نم دحأ جوزت اذإ وم مهل ناكو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نع دمحم نب رفغج نع دمج نبمهاربا انربخأ ( قنانشالا ) «اماق كوك 50 رأإ وضفنا اول وأ ,ةراجن اوأر

 سولحم امهنرب لصقل امئاق نيتطخ ةعمجلا موي بطخم رسو هيلع هللا ىلص'ىنلا ناكلاق هللا دبع نب را

 نع عفان نب هللا دبع نع ةمأوتلا ىلوم حلاص ىنئثدح لاق دحمنب مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 ةمأوتلا ىلوم'حلاص ىنثدح لاق دمحم نب تار *لللاو ) هلثم لسو هلع هللا لص ىنلا نع رمح نبا

 امايق رينملا ىلع نتطلع موي نوبطخم اوناك مهمأ رمعو ركب ىبأو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىبأ نع

 اذإف ( ىف: لالا ) امتاق ةناثلاف بطخو اسلاح بطخف ىلوألا ةبطخلا ف ةيواعم ساج ىتح سولجم امهنيب نولصفي

 ارهظ اهالص تقولا بهذ ىتح لعفي ملنِإف ةعمجلا ىلصو نيتبطخ بطخن داع ةعا ىلصو ةدحاو ةيطخ مامإلا بطخ

 نأ هيزجم الو عم نأ هل نكي مل سلجم ملو امبنيب لصن نإف سولجم امهنيب لصفي نيتطخ نم لقأ هئزجم الو اعبرأ
 ةلع 50 ا>يحص هور 0 مهو اكناخ بطخ كد هفلد ند ا زحأو كلذهأ أ ةلع 0 اسلا> تطخ نإف اسلاح بطخع

 ةعمجلا ملكات م هك رح مل مايقلل احرحص هن وماعت مو (10اسلاح طخ ن نإو ةالصلا ىف هاذه كلذكو ةسفن ىلع نيمأ وبف

 , ةححودم ةنيك رهاظ مه م ماسلا اقطم يأ . مايقلل ادحص هن وماعي مثو : هلوق )1(
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 ةقدصلا ىلع سانلا ث> م (نيتككر لضف »لاقءال : :لاق؟ «تيلضأ »لا 2 ةدب ةثمع دحسمالخدف ةطخ وهو ل>رءاحو

 ىنلاو لجرلا ءاج ىرخألا ةعمجلا تناك اماف نيبوث اهن» لجرلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىطعأف ايانث اوقلأف

 ىلص هللا لوسر ثح مث«نيتعكر لصف »لاق ال لاق ؟«تيلصأ» لسوهيلع هللا ىلص ىنلا هللافق َبطخم سو هيلع هللا لص

 لاق مث هذخأف «هذخ» لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب حاصف هيبوث دحأ لجرلا حرطف ةقدصلا ىلع مَسو هيلع هلل

 هتيطعأف ابايث اوحرطف ةقدصلاب سانلا ترمأف ةذب ةثربب ةعمجلا كلت ءاج اذهىلإ اورظنا» سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نم رمآنو لوقت اذهبو ( ىف[: :لا]إ )«هيبوث دحأ قلأف ءاجف ةقدصلاب سانلا ترمأو ةعمجلا تءاجاماف نيب وث اينم

 ةردملا ىف ىور هنإف امهففحم نأ ها اهيملصي نأ نيتنكر لصي ملو نذؤي نذؤااو بطخم ماءالاو دجسملا لخد

 لخد اذإف ةرخآلا ىف وأ ىلوألا ةبطخلا ىف ناك ء اوسو ( را ) امهفيقختي 0 ملسو هيلع هللا نط للا نأ

 هنأل امهيلصي ال نأ هيلع الف ةالصلا ىف مامالا لوخد لبق نيتفيفخ نيتعكر ىلصي نأ هنكع الو مالكلا رخآ ىث م امالاو

 ةقالكأ ىف ديزيو امهعالص . ءرمات نأ مامالل ىرأو :هتانكع ال تي لاخع ةتاتكع ثنحو ةنانكع ؛ثنح امهتالص'نمأ

 كلذ تهرك هيف هنكمم لاحىف لخادلا لصي مل نإو هيلع ءىث الو هل كلذ تهرك مامالا لءفي مل نإف:امبلكيا ام ردقب

 مامالا. عم كردأ نأو هل كلذ تهرك ةالصاا تميقأ دقو امهالص نإو ( قفا هلال ) هيلع ءاضق الو ةداعإ الو هل

 53 . ةعمجلا كردأ دقف هك

 ةعمجلا موي سانلا باقر ىطخن
 نم هيف امل هدعبو مامالا لوخد لبق:ةعمجلا موي ساناا باقر ىطخم' هرك أو:ىلاعت هللا هحر ( ىف[: لالا )

 ل نع ىور ادعو الا كسلا قف لضفاا عم اهيلإ ريكبتلا ةعمجلا دهاشل بحأ كلذبو بدألا ءوسو مهل ىذألا

 ©« تبذاو تبن ) ملسو هلع هللا ىلض ىننلا هل لامف سانلا باقر ىطختي الجر ىأر مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ السرو

 [ملصأ/نألو اذكو اذك ىلو ةعمجلا كرتأ نأ تَحأ ام زلاق هنأ ةايرع وبأ' هاؤر سو هيلع هللا ىلص ىناا نع ىورو

 ىلإ هيطخن ناكف ةجرف ههامأو ماحز لج رلخدم نود ناك نإؤ «ساناا باقر ىطخت أ نأ نم. ىلإ بحأ ةرحلا ربظب

 لظ نعم لإ لسا دع ال هنأ الإ هبحأ ملو هل هتهر 1 ناو تا هعس نأ تودر نينثا وأ نحاوب ةحّرفلا

 ىتح هنود نم مدقت ةالضلا ماقت ىتخ فقو اذإ ناك نإو ىلاعت هللا ءاش نإ ىطختلاا هعسف ئطخت ند الإ ةعمجلا هيف

 نإوةالص ةذاعإ ةيلغ نكي ل ىطختلا نم هل تهرك ام لعف نإو:ىطختلا هل تهرك ةالضلا أهنف.زوحت عضو م ىلإ ل

 هبال وماما هرك راق نساناا هل جرفي نأ نم الو. ىطختلا نم هل 00 مل ةعمجلا ىلصي ىذلا مامالا نود ماحزلا ناك

 . مهل ةالصااو ةبطخلا ىلإ ىضمم نأ ىلإ رطض»

 ةعمجلا موي, دجسملا فس اعنلا
 لجرلل لوقي رمع نبا ناك لاق رانيد نب ورمح نع ةنييع نب نايفس انريخأ 0 | همحر ( قناع 06 1

 ةعمجلا م دحسملا ْق سعت اذإ لحرلل بحأو ( .ى ع : ”لللاف ( همم لوحتي ن نأ بطب * ماهالاو ةعمجلا ا سعن اذإ

 نإو موناا هنع "6 نك فاسّتعاو مايقلا هل ثدحيا هنع لوحتي نأ ادحأ هف ىطختي الو هريغ اساحم  دحوو

 اذإ ساعنلا نم متع هنأ ىأر نإ بحأ الو هل كللذ ةركا دان 5 اا سس هدأ رس هجرت ساعنلا ند ظفحعو َتنث

 انا موناا هنع بهذي نل 0 نظف ساعناا هلع بلغ نإيح هر 6 اعإ لوحتلاب هر أ نم بسحأو لوحت نأ 1

 ..باوتسالا دح نع الئاز دقري مل اذإ هلع ةداعإ الو هل كلذ ل اسعان هساحم ىف تبث نإو لوحم ثادحاب
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 اديع هللا هلعج موي ذه نإ نيملسسملا رمشعم اي »عملا نم ةعمجىف لاق مسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نأ قابسلا نبا نع

 بحنف ( قفا: ةلالاو ) «كاوسلاب مسيلعو هنم سمي نأ هرضي الف ببط هدنع نم ناك نءو اولستغاف نيماسمل

 لكو كاوسو هدسج عيمج نه حيرلا ريغت عطقي امل جالعو رفظو رعش ذخأو لسغب ةعمجلا موي فظنتي نأ لجرلل

 ىذؤي الو ةنسلل اعابتا اهببطيو هيلع ردق ام هبايث نم نسحتسيو هيلع ردق نإ اذه ع. اببط سمي نأو هبطو هفظن اه
 رمأ'لك ىف هبخأو.هب هرمآو ةعاج ةالص لك ىف هحأو هب هرمآو دنع لك قاهل' بحأ. كلذكو كاحم .هلراق اذ

 بحأو ( ىلا لالا ) اهرضاح ةرثكو ةنسلل ابابحتسادشأ اهريغو عمجلانم دايعألا ىف هل تنك نإو سانلل عماج

 نسحف جسني ام دعب غبص' الو هلزغ غبصي ام هيبشأ امو ىرطقلاو نميلا بصعب هزواج نإف ضاسلا ةىلِإ سلب ام

 اذكهو ( قفا: لالا ) اهريغو ةفاظن نم تفصو ام هل تيبحتسا نإو هأزجأ ةروع'ا ىراوتم ارهاط اهالص اذإو

 نحل هرك أو ةريغتملا حيرلا عطقتي امب ةفاظنلا نمل بحأ ىنإف ءاسنلا الإ هريغو ىصو دبع نم ةعجلا رضح نمل بحأ

 بحأو:ةالص ةداغإ نِيلِع نك مل نمل'تهركا ام َناَعفو نينطتنإف هريغ وأ [ضاب باشلا نءاب نرش امو كل

 متعب ناك سو هيلع هللا ىلص ىنلا نإ لاقي ناك هنإف متعب نأ بحأو هنمرتك أو سانلل بحأ ١ ةئيملا نسح نم مامالل

 ىلإ بحأ ناك « دربب ىدتر ناك سو هيلع هللا ىلص ىنلا نإ لامي ناك هنإف دربب ىدترا ولو

 ةعمطلا موب راهلا تعب هزلصلا

 هللا 15 هللا .لوسر نأ ةاربره ىأ] نع ىريقلا دعس نع هللا دع ن قحسا ىنريخأ لاق دمحم نب مههاربإ انربخأ

 نع كلام انربخأ ( قفاتشلالاف ) ةعما عزي الإ ”ىوحشلا لور, قع رابناا فصن ةالصلا نع ىبن سو هيلع

 قح نولصي ةعجا موي هنع هللا ىصر , باطخلا ب 0 نامز ف 000 هريخأ هنأ كلام ىلأ نب ةيلع" نع باهش نا

 ماقو: نذؤملا تكس اذإ :ىقحب نوثدحتي :اوسلج نذؤلا:نذأودرتنملا: مل اع ساجو رمع جرخ اذإف باطخلا نب رمح جر

 ىنثدح لاق بابش نبا نع فذ ىلأ ل :لع كيدف ىلأ نبا ىنتدخو ) قثأ - لالا ) دحأ ملكتي لو وك 0

 سلاج رمعو ةعما موي نوثدحتي اوناك مهنأو مالكلا عطقي همالك نأو ةحبسلا عطق: مامالا دوعق نأ كلام ىبأنب ةبلعت

 ملك رع م ا نسل 1 ماكتب ف رمع ماق ن نذؤأا 0 اذإف ربنملا ىلع

 َ أ 1 ةرءا- 5
 ناك نم ' مهتم تن كر ىلع راص اذإف رنل ا١ىلع مامالا ريصي ىح 33 ةعمجلل سانتلا حار اذإف ( قى 32 06 (

 ةالصلا نع ىبنيالو تيكح ام ”الالدتسا ”الدتسا تصنأ ايف ذخأ اذإف ةبطخلا ف ذخأي ىتحماكت رثك اف نيتتكر ىلص

 ََ ةعّتا ع رضح رم رابنلا تثصنت

 0000 3 ءانند نت '"ورمع نع ةننع نبا نرخ لاعت هللا ةمحر (قنانلالان )

 نا انريخأ ( قناتي *لالا ( « نيتعكر رن لصف» لاقال لاق ؟ «تيلصأ» هل لاقق يطحن سو هلع هللا بصىنااو ةعمجلا موي

 ىنافطغا كيلس وهو رباج ثيدح ىف دازو هلثه هسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رباج نع رييزلا ىبأ نع ةنيبع 1 | باح د | يس مه | اد 3| نتا 0 ا 8
 ماقف بطخع ناورمو ءاجىردخلا دعساب أتي أ رلاق هللا د.,ع نب ضا_عنع نالحعنبا نعةنييعنبا انريذأ ) قنات اال

 ءالٌؤهداك :دعسابأ ان انلقف هاندتأ ةالص'ا انيضق (هافنيتعكرل اىلصىح ساح نأى فور سلكت ساو آلا هلإءاجف نيتعكر ىلصف

 رسوةلع هللا صلال وسر تب رزلسو هيلع هللا لصهتالوسرنمهتبأر ءىش دعب"ىثا اهعدأل تنكاف :لاقف,كب اولعفينأ
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 حار مث ةبانلا لسغ ةعمجلا موي لستغا نم»لاق لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ناملا حلاص ىنأ

 اشبك برق امبأكف ةثلاثلا ةعاسلا ىف حار نمو ةرقب برق امنأكف ةيناثلا ةعاسلا ىف حار نمو ةندب برق 7 كم

 جرخ اذإف « ةضيب برق ام أكف ةدماخلا ةعاسلا ىف حار نموةجاجد برق امأكفةعبارلا ةعاسلا ىف حار نمو نرقأ

 ةعمجلا ىلإ ركبي نأ ةعمجلا هلع تبجونم لكل بحأو ( ىف لالا ) «رك ذلا نوعمتسي هكسئالملا ترضح ماهإلا

 برةتلاىف داز نم نأ طيخم للعلا نآلو ملَسو هيلع هللا لص كلا[ لو نع ءاح ذل لضفأ ناك ربكشلاب ملف ةاكشف هده

 اوعسي نأب ةعمجلا موي نم ةالصلل ىدون اذإ نوروءأم مهنإ : لئاق لاق نإف ( قف(: لا[ ) لضفأ ناك ىلاعت هللا ىلإ

 . ممل ةلفان نع هومدق الضف عنعال مبياع ضرفلاب مر .أو مهيلع ضرفلاب اورمأ امنإف هللا ركذ ىلإ

 ةعمألا نإ ىّقملا

 «هللا رك ذ ىلإ اوعساف ةعمجلا موينم ةالصلل ىدون اذإ »ىلاعتوكرابت هللا لاق ىلاعت هللا همحر ( قف[ئةلللام )

 اوضمان » الإ اهؤرقي طق رمع تعمسام لاق هبأ نع ملاس نع ىرهزلا نع ةنيع نب نايفس انربخأ ( قفا تلالاف )
 لاقو ىتشل « ؟يعس نإ » لجو زع هللا لاق لمعا عضوملا اذه ىعسلا نألوقع٠و ( قفا لالا ) « هللا رك ذ ىلإ

 :رهز لاق( ىفاناالاف ) «اهيف دسفيل ضرآلا قف ىعس لؤت اذى زهر , ذ رعلاقو «ىعسام الإ ناسنالل سيل نأو»

 اولأي مل ملو اوميلي لو اولعفي لف مموكر دب يكل نك عدا ب

 : ( تيبلا اذه ىف انباحصأ ضعب .ىدازو:)

 لكف 0 ءابآ هثراوت امتِإَف هوتأ ريخ نم كيامو

 لخنلا اهتبانم ىف الإ سرغتو . هحشو الإ ئطخلا لمحت لهو

 رباج هدج نع كيتع نب رباج نب نمحرلا دبع نب هللا دبع ىتثدح لاق دمحم نب مهارإ انربخأ .( قفانخاللاف )

 انفصو امقو ( قنا ةلالاف ) كتنهىل !ء شماف ةعمجلا ىلإ ت>رخ اذإ لاق ملسو هيلع هللا لص ىنلا بحاص كتع نا

 اهوتأت الف ةالصلا متيتأ اذإ لاق لسوهيلع هللا خلك هللا لوسر نأ ىو لمعلا ىعسلا نأ/ لو رعادتلا باتكا ةلالد نم

 فاك ةالص ةعمجلاو ( قنانشل الاف ) « اوضقاف مستافام اولصف كرد اف ةنكافلا جسيلعو نو ك2 نوطست

 تماع امو *ىشث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نود دحأ نع ةعمجلا ىلإ نيهدقلا:ىلع.ودعلا كرت ىف'ىوزي نأ ْنَم

 نم دحأ نء الو تاولصلا رئاس ىلإ هششم ىلع ايف داز هنأ ةعمجلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىؤرا'ادحأ

 نم اهريغ ىلإ وأ عاس اهيلإ ىعس نإو تاولصلا رئاس ىنؤت ا ايشام الإ ةعمجلا ىنؤت الو ( ىف|: لالا ) هباحصأ

 .:هل كلذ بحأ ملو هتالص ٍميلع دسفت مل تاولصلا

 ةعمجلل ةئيهلا
 ىأر هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ رمع نبا نع عفان نع كلإم انربخأ ىلاعت هللا همحر ( ىفانةلالام )

 لاقف كبلع اومدق اذإ دفولاو ةعمجلا موي اهدسلف ةلذلا هذه تيرتشا ول هللا لوسراب لاقف دجسملا. باب دنع ءاريس ةلح

 اهنم ملسو هيلع هلل لضرتتلا لوسإر اح مث(ةرخآلا ىف هلقالخ ال نم هذه سلي امإ» ملسو هيلع هللا ليغ هلا لوسر

 الآ لوسر لاقف ؟تلقام دراظع ةلج ىفتلق دقو ايينتوسك هللا ٍلوسرادرمع لاقق ةلج اهنمباطخلا نب رمع ىطعأف للح

 باهشنب ا نع كلام انربخأ ( قفا ::لا]او ) ةكمب اكرسثم هل اخأ رمع اهاسكف «اهسبلتل اهكسك أ مل» سو هيلع هللا ىلص
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 ساو دجسملا مامإلا لخدي نيح ةعما موي نذل نك نأ بح هنا را لبق ىذلا تاذألا

 اذإف ناذألا ىف نذؤاا ّدْحَأ لعف اذإف ضرألا وأ هل عوفرم ءىشثوأ ربنه وأ ديرج وأ بش هلع بطخم ىذلا هعضوم

 نين دوم ةعامج ال نبملا ىلع ناك" اذ دَحآَو نذؤم نذؤي نأ بحور ( هس ) هيلع ديزي ال بطخف ماق غرف

 ةعمجلل هلوأ ناك ناذألا نأ ديزي نب بئاسلا نع ىرهزلا نع ةقثلا ىربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسيرلا انربخأ

 ردك اع ةفزاج تاكا ابلف رمعو رك ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر دبع ىلع ربنملا ىلع.مامإلا سدح نإَح

 نامع نوكي نأ ركن, ءاطع ناك دقو(: قف لارا ) كالذ قع: رمألا تنك هي نذآف ناث.ناذأب نابع رثأ للا

 هلا ص هللا لوسار دع !لع ىذلا ةرمآلاف ناك" امهعأ و ( نان ةل الاف ) دعأ ىلاعت هللاو :ةينواعمتهثدحأ لوشيو ةثَدَحا

 لبق ناذأ مويلا نذؤي 5 نذأو ربنملا ىلع مامإلاو نينذؤملا نم ةعاج نذأ نإف (ىف[: لالا ) ىلإ بحأ ملسو هيلع

 ىف سياو ( ىف: لالإو..) هتالص هنم ءىش دسفي الو هل كلذ تهرك ربنملا ىلع مامإلا سلج اذإ نينذّؤلا ناذأ

 كلذ تقك ناذأ رك ىلض ول كلدكو اهيلإ ءاعذ ىِه اعإ ةالصلا نم سيل ناذآلا نأل ءالّصلا دسم ل د

 . هيلع ةداعإ الو هل

 بلا مرحب م

 اورذو هللارك ذ ىلإ اوعساف ةعجلا موي نه ةالصلل ىدون اذإ » ىلاعتو كرابت هللالاق ىلاعت هللا همحر ( ىف[نةلالان )

 دبع ىلع ناك ئذلا ناذألا عييبلا هذنع ردي نأ ةعمللا صرف هيلع نهىلع بحب ىذلا ناذأآلاو ) قئاتتلالاف ) « عييبلا

 سواج لبق نذؤم نذأ نإف ىذملا ىلع مامإلا سولجو لاوزا دع :ئذلا ناذألا كلذو سو هيلع هللا ىلض .هللا لك

 تقولا كلذ نأل ههرك أو ربنملا ىلع مامإلا ناك اذإ هنع ىهني اكهنع ايهنم عيبلا نكي مل لاوزلا دعبو ربنملا ىلع مامإلا

 ىبذراتإ عيبلانعهني ملبنملا ىلع مامإلاو لاوزلا لبق نذؤ٠ نذأنإ كلذكو ربنملا ىلع هيف سلجم نأ مام,الل بحأ .ىذلا
 تقولا ىف هياع ةعج ال نم عيابت اذإو ( قفاةلللاؤ ) ربنملا ىلع مامإلاو لاوزلا دعب نذوب نأ عمتجا اذإ عيبلا نع

 ةعمجلا ناثإب :رومأملا عيبا نع ىبنلا. امنإو امهلع ةعمج ال .هنأل عيبلا هرك أ مل عبللا نع هيفا ىبتلا

 نوك نأ كاو تقصو (ىل ةعمجلا دلع ل كلذ تهرك ةعمج هيلع نم هيلع ةعج ال نم عيا نإو ( قئاتلالا ).

 دعب الو لاوزلا لبق ةعمجلا موي عيبلا هرك أ الو ( قفا: ةلالاو ) لاحب عيبلا خسفأ الو هل هرك أ اه ىلع هل انيع»

 نأل امهنيب عيبلا خسفأ نأ ىل نبي مل 5 نع هيف ىهنملا تقولا ىف ةعمجلاب نارومألا عيابت اذإو لاحب دجأل ةالصلا

 مرحملا عيبلا خسفي ابإو هسفنب مرحب عيبلا.نأ ال ةالصلا نايتإل وه امنإ تقولا كلذ ىف عببلا نع ىهنلا نأ الوقعم

 ايضا ناك هيف'عيابف اهنم هئزحب ام لقأب ىنأيام الإ اهتقو نم هيلع قبي ملو ةالص ركذ الجر نأ ول ىرت الأ « هسفنل

 اءأ ىلاعت هللا هعب دسفت اينع لغاشتلا صعد نط مو اهتقو بهذي قح ةالص' نع عنيبلاب لغاشتلاب 5 -
5 

 ةعمجلا ىلإ ريكسبتلا
 لاق لاق ةررره نأ نع تينسملا نبا نع ىرهزلا نع ةنيلع نب نايفس انريخأ ىلاعت هللا هيج( قئنانتلالا 1

 نغآانلا نؤيتكت ةكتالم دعسلا تاويأ "نم بابا لك ىلع ناك ةطهللا موي ناك اذإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يذلا مث ةندب ىدبلاك ةالصاا ىلإ رجهملاو «ةبطخلا اوعمتساو فنحصاا تيوط ماهإلا جرخ اذإف لوألاف لوألا مهل انم

 نع ىمس نع كلام انربخأ ( ىف(: غ1[ ) ةضيبلاو ةجاجدلا رك ذح ءاشبك ىدبملاك هيلي ىذلا مث «ةرقب ىديملاكه يلي



 دز 2

 ةعمجلا تفو

 قآل لق قبظلا تفاو را نوكي“نأ ىلإ نضشلا كاوزت نأ نيبام ةءا.تقوو ىلآعت هللا همحر ( قئان لالا )

 اهالص دقق ربظلا تقو رخآ لبق اه همالس نوكي نأ ىلإ لاوزلا دعب اهالص نق ة+ا ةالص نم مامإلا 2

 رخآ جرخم ىتح ةعجلا نم مسي مل نمو ( ىفا لالا ) هلبق هيف عمج دق دلب ىف نوكي نأ الإ ةعج هل ىهو اهتقو ىف
 ميهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انربخأ اعبرأ اهيلصي نأ هياعو ربظ هل ىهو ةعا هزحت مل ربظلا تقو

 ءىلاءاف اذإ ةءا ىلصي ناك لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ بطنح نب بلطملا نع حابر نب دلاخ ىنثدح لاق دمحم نبا

 كهامنيف سوي نع رانيد نب ورمع نع ةنيبغ نبا انريخأ لاقىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ ءهوحن وأ عارذ ردق

 اببجو نم ةبعكلا ءىت تح اواصتال لاقف رجحلا ىف ءىفلاو ةعجا نولصي مثو ةكم لهأ ىلع لبج نب ذاعم مدق لاق

 لاك فالتخا ال قفانمم الا 0 سمشأا لور ىح داعم قع ( قفا 9 7 الا بالا اهبحوو ( قفا 8 08 اللاف )

 لاوز نيتي ىتح ةعلا ةبطخ ءىدتيي نأ زوحم الو ( قفا لالاف ) سمشلا لوز ىتح ةعئجا ىلصتال نأ هتيفل دحأ

 تأزدأ هتطخ داعأف سمشلا تلاز 2ث سششلا لور نأ لف ةقحجا ةطخ لحجر أدتبا نإف ( ىف ةلالاف ) سمشلا

 لاحوف ةء+لا ىلص نإوءاعبرأ ارّبظ اهيلصي نأ هيلع ناكو هنع ةعملا زج مل لاوزلا دعب نيتبطخ دغي مل نإو ةعتبا هنع
 نيبامةء+ا هيف زوحنىذلا تقولاو.اربظ اهالص الإو هنع تأزجأ تقولا ىف ةالصلاو ةبطخلا داعأ مث هيف هنع ءىزحجتال

 لمكيو نيتبطخ مامإلا بطخم ىح ةعج ءىزحت الو ( قفا: هلال[ ) رمتعلا تقو لخدي نأ ىلإ سمشلا كوز نأ

 ةعم ا متي نأ هيلعف اهنم لس, نأ لبق رصعلا تقو لوأ لخد نإف ( ىف: لال ) رصعلا تقو لوخد لبق اهنم مالسلا

 معي تح © ةعجا لفغأولو ( قفا: *ل/]( ) اعب رأ اربظ اهفن تس نأ هيلعف اهنم جرخ قح لعفي مل نإف اعبرأ ارهظ

 ىلصي نأ هيلع ناك رصعلا تقو لحدب يح ةهذادأا نم جر 5 نيتعكر 0 د ىلدو نيتبطح ند لقأ بطخ هنأ

 نيتئزح انكاادإ ناحكرا تحأ ىلصيو نيتطخ فخأ بطخم هنأ ىأر نإو ( قفا: لالا ) بطخم الو اعبرأ اربظ

 مل نإو هنع ةئزحم ىرفرصعلا لو>دلبق ةالص'ا ند جرخ نإف لعفي نأ الإ هل زب مل ر ضعاا تقو لوأ لوخد لبق هنع

 كلذ ريغ هيزب ال اعبرأ اربظ فن اتسا ملسو لعفي مل نإف اعبرأ ارهظ اهمنأ رضعلا تقو لوأ لدي ىتح اهنم جرخ

 نم نيقي ىلع مهنأل مبنع ةئزحم هتالصو مهتالصف ؟ الأ رصعاا تقو لخدأ؛هعم نمو كشيوهو ةالصلا نم جرخ نإف

 ءاوسو ( قفا: هلال( ) هضاقتنا ىف كشو ءوضوب نقيتسا قلك بن رعال ةعلا نأن م كش ىفو تقولاىف لودلا

 لكلا تفصو امف ةعججلا هبشي الو ( قفا: هلال ) امهريغوأ حيروأ ةماظب تقولا لوخد لبق ةالصلا اوك" أ اوكش

 اهنقو ريغ ىف ةعلا ىلصي نأ لجرلل سيلو اهي ورغ دعب رصعلا ىلصي نأ هيلع ناك نمشلا بورغ لش ةعكر كرد

 . هل لعح ثدحاالإ رضقلا هلل سيلو ايكو. قف رصعتأل

 لاوزلا لبق امل نذأ اذإو (قناة لالا ) سمشاا لوز' قح ةعمجال نذوب الو ىلاعت هللا همحر ( ىف: تالاف )

 دعب لو لاوزلا دعب ىذلا ناذألا أزِحَأ لاوزلا دعب رخآو لاوزلا لبق نذؤم امل نذأ نإف لاوزلا دعب امل ناذألا دبعأ

 )١( هححصم هبتك . لمأت خلا بطخ نإ هنأ قئاللاو خسنلا ىف اذك خاا بطخ هنأ مع تح : هلوق .
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 لاق 0 ةعمجا تقوىف اوعمجف اوداع مث اودسفأ اوعج نيح الوأ مثو مهنع زج م ىلوآلا مهتعج نال كلذ مثازجأ

 تزاج كف ىرخألا لبق تلد دق نيتفئاطا ىدحإ نأ طم ماا نأل ارهظ اولصي نأ رخآ لوق هذو ( عسب رلا

 : تمت دق ةءح مات دعب ةعلا ىلعي نأ دحأل رحب ل اهوفرعي ل نإو الوأ اولص نيذلل ةالصلا

 : كاملا انفو ل

 واتصوماظع:ةزيثك دجاممابدذ تنبف ابن رابع ترثكو دللا تست اذإو لآك ىناشلا خلا لاق عييبرلا انريخأ

 نأ, تحب مل راد :تايرقإابنم مظعألا دلبلاب تلصتا اذإ كلذكو دحاو دجسم ىف الإ ايف ةءجلا ىلصي نأ ىدنع رحب م

 ابيف اهالص .نم داعأ ةعأا تلص نإو اعبرأ ربظلا تيلص هربغ اهنم دحسم ىف ىلص نإو مظعألا دجسملا ىف الإ ىلصي

 ةئزحم ىهو هلكلذ تهرك ه٠ رغضأ اهدجاسم نم دجسم ىف مامإلا اهالص نإف مظعألا دجسملا ىف ةعجلا ىلصتو (لاق)

 ذيعيو ةئزحم هعم.نمو ماهإلا.ةعمجف رغصأ دجسم ىف ماهإلاو مظعألا اهدحسم ىف مامإ ريغ ىلص نإو (لاق) هنع

 مظعألاب دجسملا ىف مامإلا ليكو ىلصف ىلصي نم ماهإلا لكو نإو.( قفا لالا ) 29 ةعجلا نورخآلا

 ديعبو 0 مامإلا لبق ردا مظءألا ددسملا ىف اولص نيذلا ةعمجف هريغ دجسم ىف مامإلا ىلصو مامالا لبق

 ةأدحأ الو اةاعجلا لص امهنان كر :داءامهمأ اصب نيلجر مامالا لكو اذإ اذكهو ( قفانتلالا )ار ,ظ نورخآلا

 امهم اق مظع دداسم ْى ىبصف هريغ لاو ءاحو ريغص دحسم ف ىلصي لاو ناكاذإو رهظ 1 هدعب رخآلا ىلص نإو

 1 م ١ 03 5ع ع 1-5 : 0 0 كالا َ ع

 كقولا ىف ةعجا امهدحا داعاف الوا ىلص امها ردب مف ةعا ىبق الوأ ىلص امهعأ تلق اذإو ةعّجا ىرف الوأ ىلص

 داعألاو ) قفانخ اللا 1 ريالا كديعت كيرا (عيرلا لاق) 5 نأ اعب زأ أعم ايلصف 1 اداعأ تقولا فذ نإو تأزجأ

 رغصألا وأ

 اكلأر اىفرإالو:اضرف لحال :اهنأل ةدنح اييلع نوكيال ةعاجا هيلصتو ارفاسمو ادرفنم ديع'ا ىلصي لجرلا ةعاا ةفلاخم

 | رصملا كر عطام 8 ديعلا سانلا ةفعض ىلصي خيم ا ل ءاقستسالا وأ نيديعلا أ هالصو نإ مامالا جرح اذإ

 اومدقف ىلاولارم اب ١ نإو 5 لاو 0 رمأب ةءام ةالص نم لقأ ىبف ةئز< ادرفنم لجرلا ةالص تاك اذإو (لاق) عضاو#

 لب ائيش اذهنم هرك أ مل محدجاسم ىف فوسحلا ةالض ىف اومدق ول اذكهو ( ىف :ءلا](ث ) مهنع أزجأ. ادحاو

 ةيهاركلا دشأ ملك لذ هرك اف اهروضح ىلع ء انوقأ ىمظعلا ةعاملا نع فلخت نم نوكي نأ الإ لاح ىف ههركأ الو

 اولض اذإو(لاق) هلك اذهل ةفلاخم ةعقاو ( قناة غلالاث ) كلذ ملل بحأت فضلا :رذعلا لهأ امأف مبيلع ةداعإ الو

 ناكاذإ ةنبطخم :مبملكتم ملكتي نأ سب الو ةالص الو تقو:ىف ةنوفلاخمال مامإلا ىلصي اك اولص: نيدرفنم وأ ةعاج

 ههنرك ال !؟ ةالصلا ىف كلذ هرك' أ:الَو ةبطخلا ىف ةقرفلا ةيهارك كلذ هلل تهرك ىلاولا رمأب نكي مل نإف ىلاولا رمأب

 : ةعمجا ريغ تاب وتكملا 52

 تناكنإو ةعملا مهتأزجأ ةفئاط عم ناك اذ ناطلسا نأ هم لخأ ىدلا ره كلا اذه : ىعللا جارسلا لاق (1)

 صنلا اذه ىف عقوو ةحيحصلا ىه ةقباسلا ةعمجا نأ نم اذه ريغ عضاوم ىف هيلع ضنام دمتعمللا بهذملاو ةقوبسم

 ا ا يو رف لق قبش اذه لغلو !نرهظ اهتوديعي دارملاو ةعتلا نورخآلا ديعيو

 ةعلاق. ايعم ناك نإف مامإلا» ليكو ةقباسلا 35 1 اهتيرركدملا لولا لع ديه هرخلا لإ ماعالا كك

 . ديعلا اذمل ضرعت نم زأ ملو ةئزجلا ىه ةقئاتسلا

 م0 -١(



 5 ظ داو

 هك ةعمجلا هيلع تحن نم

 «هللا رك ذ ىلإ اوعساف ةعجلا موي ةالصلل ىدون اذإ » ىلاعتو كرابت هللا لاق ىلاعت هللا هحر ( قفا: لال( 1

 هنم اسرق وأ علا 1 ءادنلا عمس نم ىلع ةعجا تبحو اهلهأ عمجم دلب موق ناك اذإو ( قناتعلالاف )

 ءادنلا مرثكأ عمسي ال ىح اهلهأ رك نإ رصلا لعأ عيمج ىلع اتدنع ةعلا بجتو ( ىف[ علال ) ةبآلا ةلالدب

 وقو ( قفانل الاف ) ردع نمالإ ةريغ ن ه ةعما هلع بح 5 نكوأ ب رةمدحأ سيلو ددعلاو رصملاب تحن ةعجا نأل

 لفاغ لحولاو :تْيَص .ريغ ىدانملا ناك ,اذإ امأفةئداه تاوصألاو اعمتسم د اتيص ىدانملا ناك اذإ ءادنلا عمس

 ديزنب ديعس ناك دقو تفصو ام ىوقأ اذه ىف ٍلعأ تسلو ( ىف 0 اللا ) ءادن ممسل نم لعق ةرهاظ تاوصالاو

 ناك اهدحأ نإ ىورب ناكر الف اهتاعدنو ةعجلا ناديشيف' لايمأ ةتس نم لقأ ىلع ةرجشلاب نان وك ةيزح وأو

 دهشيف :فئاطلا نم نيليم ل ناكل ماعلا نب و رمع نب هللا دبع نأ ىوريو اهد,شنو ةعجا كرتف قيمعلاب نر

 لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع ديز نب هللا دبع ىنثدح لاق دمحم نب مهارإ انريخأ ( قفا لالا 0 اهعدبو ةعجا

 اهب لاومألا ةلصتم املو> ىرق امل ناكو ةعماج ةيرق تناك" اذإو (: قف + هلال ) ءادنلا عمسي نم ىل اع ةعملا سحب

 ىل-ع نمل صخرأ ال كلذكو ةءجلا كرت ىف مبنم دحأل صخرأ مل ةعماجلا ةيرقلا ىف ىرقلا كلت قوس رثك أ تناكو

 « رصملا لهأ جرح نأ هبشيو ءادنلا عمس نم الإ ةعجا كرد جرح نأ ىدنع نيتي الو اذه هبشأ امو نالملاو كملا

 . ةعمجا كرتب مظع نإو

 ةعمجلا هفلخ ىلصي, نم

 15 كل ةراغلا ىر كت ج1 رمل رهو ةدلب لع ثلغتو رومامو رامأ نم اهدلط ءامإ لك تلح ةعجلاو

 لاق رهزأ نبا ىلوم ديبع ىبأ نع باهش نبا نع سنأ نب كلام انربخأ ىلاعت هللا همحز ( قفا ثلالاف ) فلس نم

 رس ك0 دانا كسلا افلح ةعجلا ءىزحتو ( قنانةلالاف ) روصح نامعو هنغ هللا ئذر ىلع عم ديعلا اندبش

 ”قرعتو !ممادأا لع نارح وي امحو اك رتب نات 'سسنإ لتق + امهملع ةعملا ضرف سيل لبق نإف امهفلح اهريغ ةالصلا

 ىلاعتدلاو م اتم مل مالغ فلخ *ىزحت ةعلا نأ ىرأ الو املك ة الص' ضرف هيلع امهالكو ميقملا ن 2 ىو 6 هع

 9 مامإ نوكت نأ امل نمت ةأرملا تسيلو ةلماك ةعامج ةمامإ ةعجلا نأل ءاسنب ةأرما عمجم الو : لعأ

 رثكاف ن دج سم ىف ةالصلا

 دحسملا عض وم ىف ال هدحاسوو هلماع 0 هلهأ مظع نإو رصم ىق 2 ال ىللاعت هللأ همر ) قفا 3 ب الاف 7

 عج نإو ةعجلا ىبف لاوزلا دعب الوأ هيف عمج اأو دحاو ىف الإ اهيف عمجم مل ماظع دجاسم هل تناك نإ مظعألا

 د1 ىذلا ءاوسو ( قف|:ةلالاؤ) اعبرأ اربظ اوديعي نأ مهيلع ناكل دل هاك اوم نادل لكي 1 دعت اوم
 1 ى

 3 1 3 كل 06 1 , 0 0 5 11 ع م 0 ع
 ةعا هنع تازحا هعم 0 نع لزعلا ند عنتماف لزرع وأ نلت وأ عوطت وا لحجر وا روهام.وأ ىلاولا الوأ 6

 رصملا 0 ع نإ اذكهو ) لاق ( رهظلا ةداعإ هلع تا ايلاو ناك انو ةعجا هزح 8 هدعب ىذلا جم عم نمو

 الوأعمج مهعأ اوعمج نيذلا ىلع لكشأ نإو ( قفا لالا ) ارهظ الإ *ىزحنال اهاوس اهو «ىلوألا ةعج اف عضاوم ىف

 ةعملا 'تقو ىف .ةيناث ةفئاط مينم تعمجف اوداعف مبيلع كلذ لكشأ ولو ( ىفإغءلالا ) ًاعبرأ اربظ 5
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 تيأر مهلك ةعجا اورضحم ملو ددعاا اذه اوغاب اذإو ( ىف لالا ) مهتأزجأ ةعما اولص اذإف ةعلا مسياع نأ ملعأ

 ةميظع ةنيدل ىف اوناك نإو اوعمجم ل تفصو امك ةيرق ربغ ىف هنم رثكأ وأ ددعا اذه اوناك نإو اربظ اهولصي نأ

 اف نردلابا]"نوتاسلا رازحألا غلب ملو مهئاسنو مالسإلا لهأ دبع نم وأ:مالسإلا لهأ ريغ نم نوكرشم ايف

 0 6 ال لعا5 , نرام نوما 5 0 نأ مهيلع' نكي مل الجر نيعبرأ

 قح مهنم لقتنا وأ اوباغ وأ مهضعب تام مث هنم رثكأ وأ ددعلا اذه اهيف ةيرق تناك ولو ( ىف[: :لا]اؤ ) اوعمجم

 (1[ ا يع [نحات وأ | نءاسم نال لا 2 ع نورك راو اربع نأ مل نكي ملالجر.نوعبرأ اهب قسال
 ع

 نم مدهت وأ اهلزانم تمديتف ا ةيرق تناك نإو ( قثاثم *لالاه ) نوءبرأ ابلهأ نت < ل اذإ اهيف عمجم مل

 لاظم ريغ وأ لاظم ىف اوناك اوعمح اهوحلصيل امل نيمزال ابلهأ ناك نإف الجر نوعبرأ ابنم قابلا ىف قبو اهلزانم

 الجر نوءبرأ ةعنإلا موي مبنم دجساا فاوي مل ىت> م,ةهاع ضرف رثك أ وأ نيعبرأ اهلهأ ناك اذإو ( قفا اال )

 مل اذإ اوعمجب نأ ممل نكي مل اهنونكسيال راجت وأ نيرامموقنمدجس ا لهأرثكولو( قفا *_2لا](و ) رهظلا اولصاغلاب ارح

 دك اواغلاب ارخ الحر نع رأابلهأ ناك ولو( قثا م ا/لا زاعلاب ارحال> رنوعب رأهب نيمسقملا دلبلا لهأ نم مهع» 3

 يس اك ةع2انوديشي الاب احيحص الجر نيعب رأ مهنم قب نم سيل و ِهِلَمَع ىلع 00

 نإف الحر نرعرأ ه4عم 02 ل د ةالصلا هك لبق , 3 صعب هنع ضفناف ةعجا موي مامالا م مطخف ادعاصف نيعبر

 ةعملا مهب لصي مل ربكي ىتح الجر نيعبرأ اونوكي مل نإو ةعملا مهب ىلص الجر نيعبرأ اونوكي ىتح ربكي نأ لبق اوباث
 ةطخ ديعي نأ هل تيب>أ اودوعب ىد ةبطخلا دعب مر ظتناف هنع اوضفنا ولو ( فات ”لالاؤ ) اع رأ ًارهظ اهولصو

 ةالصلاو ةبطخلا نيب نوكي نآ زوجي الو اعبرأ ًارهظ اهالص لعفي مل نإف ةعمج اهيلصي مث ةلبم تقولا ىف ناك نإ ة 2

 ةالطلا قف لحد نأ لق ا باث 0 ا 0 بطخ نإو 0 00 ف

 رفاسم ال مقم هلقع ىلع ع ريغ 00 0 86 ّ 0 ضرف 0 تقصو نك لإ 0 ف

 قح نانثا هعم قب نإ امهدحأ نالوق ابيفف هلوح نم اوضفنا مث مهب ريكا مث نيعراب بطخ نإف ( قفان لالا )

 هتأزجأ اعبرأ اربظ اهالص ولو مبنع ةئزجم ىهو ايف لخد هنأل هتأزجأ ةعجلا ىلصف ةمات ةعامج ةالص هتالص نوكت

 نادبع الإ مهنه قبب ملول نككلو هاضأا لكم لخدي نيح نوعب رأ هعم نوكي ىتح لاحم هئزحم ال اهنأ رخآلا لوقلاو

 اك تا نانا دعب مهنم هعم قب نإو ( قفا ةلالاف ) ارهظ اهالص مقمو رفاسم وأنارئاسم وأ رو - نإ

 هئزحم ملو ) قنا ثلا ) اعبرأ اربظ اهداعأ ةأرما وأ ء دبع وأ رفاس» امهدحأ وأ نينثالا نأدل ناب مث ةعج اهالصف

 هياع نم ادعاصقف كات هعارو سدلو ىلص نإف ةهعمح هيلع نم نانثا ةالصاا هعم ل نمل وقلا نم دحاو ّق ةهدح

 ةبطخلا رضح نم الجر مدقف ربكي نأ لبق مامإلا ثدحأ ولو ( قفا ةلالاه ) اعبرأ اربظ مميلع تناك ةعتجا ضرف

 تلاز هتمامإ نأ لبق نم كلذ الإ ثدحملا ماهإلا الو مبنزجم ال اعبرأ ارهظ اهولص الدر نيعبرأ نم لقأ هفلخو

 اذإو ( قنا ثلالاؤ ) اعبرأ ارهظ الإ اهيلصي نأ هئزحب مل كلت هلاح ىف ائدتب» ماعإلا ناك ول لحجر ةماعان:تلذعإت

 ناك هنأالإ ةعقسأ موب رهظلا ىهةعجلا نأل كك وهو امم ىلصام هأزد>أ ار ظاهلعجم 5 هترمأ م ةعج مامإلا حتت

 نيتءكرلا لمكي نأ لبق ماقملا ىوني مث نيتعكر رفاسملا ءىدتني اذ ايمتأ اهرصق ايف هل سيل لاح ثدح اماف اهرصق هل

 . اهفن اتسب الو اعب رأ ةالصلا متيف



 ككل ١6

 نيغلابلا ريغو ءاسنلا نمو هريغ وأ سجحلاب رذعلل رارحألا نه هيلع ةعج ال تلق نمو ( قفا لالا ) قرلل ايف

 ةغجلا نع هتأزجأو ىرخأ' اهيلإ فاضأ ةعكر امنم كردأ اذإو نيتعكر اهالص ةعجلا دبش اذإف كلامملاو

 ادازو اك دج ال اريقف ل 007 ايكرتي نو> رحال معا ىلاعت هللا و + لع ةعحح هذ لق امإو ) قنانغلالاف 1

 لماحتيف ثار ىلع رده ال 0 1 وأ هنع ىزحف حيف ةلاسملاو قيرطلا ىف لمعلاب لصوتلاو ىذا فلكتف

 هنع ىزجيف موصيف موصلا كرب اروذعم اضيرم وأ ارفاسم لجرلا نوكيو جح هل نوكيف ةباد ىلع طبر نأ ىلع

 ا سر ناك نإو هلهأ 0 نودكم ١ دلك نم لمح اه ردا هلا تتكم ال ءالؤه" نقاادحاو نأ نتنل

 نأ ديعلاو نيغلابلا رع وا ءاشنلا رف لوا دلل رارحألا نم ةعمجا! كرت هل نع دخاولا لح الو ( فانتا الاف ١)

 نانتإ ىلع ردقي هلعل هنآل فرصنا دق هنأ ىرب يح طاتحم نأ هفارصنا ى 0 وأ مامإلا فرصني تح رهظ | نك

 د ل ناك اذ[ اراك 22 فاح اؤاج نأ قد كرف [ءاذإ هرك !رالو هلا [ريخ ءاهنادإ نوكو ةعحلا

 مينا مهيلعةداعإ الف مالا فارصنا ليقولاوزا دعل ىدارفوأ ةعامجا ولص نإو ( قفا 0 اال زمامالا 8 ةالصلا نع

 ةلفان ممل ىهو اهولص مامإلا عم ةعجلا اوكرداف ىدارف وأ ةعامح اولص نإو ( قفا: تلالاف ) ةعم | كاد نود
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 اهالص نإ مامالا عم الإ ةعدحا ىلصي نا هإ سباق اهنع كفلختلا ق هل ردعال نع ةعا هلع نم اماق ( ىتفأ بم اانا 0

 نأ نكي مل هنأ لبق نم اعبرأ اربظ مامإلا فرصنا اذإ اهديعي نأ هيلعو هنع زحت ل مامإلا فارمتتنا لبقو لاوزلا دعب

 اهعمحيو ءاضق ابداصيو اهتقو هتاف ىتح ةالصلا كرت نك ناكو ءاضق اهالص هتتاف اماف . ةعجلا نايدإ هيلع ناكو اهيلصي

 لهأونجسلا لهأر ماو ( قنا:ةلالاف) ةمعألا فاخ ةالصاانع ةيغروأ ةعماب افافختسا ابعمجم نأالإابءمج در

 نع ةعر اروع مهنأ مم نظي نأ افوخ هنالعإ ! ركل بحأ عت لا مذافذإو اوعمجم ن ديجا| نع تاعانضلا
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 ةعمجلا مهلع تبحو ةبررق ىف اوناك اذإ نذلا ددعلا

 ددع تقو الب لصم لك ىلع بحن نوكت نأ تلمتحاو ةبجاو ةعملا تناك امل ىلاعت هللا هحر ( قفا:ةلللاغ )

 ةعجلا نأ ظفحأ ملو ماقه راد ىف الإ هيلع ةعج ال نأ ىف افالخ ملعن لف نعظو ماقُم لزنم نه ىلصملا ناك نيأو نيلص»

 نم اددع تعمسو ( قفا: تلال ) عماج ريدم لهأ ىلع الإ بح ال انريغ لاق دقو الجر نيعب رأ نم لقأ ىلع بحن

 هانماع ام لقأ ناكو هب انلقف ةيرق لهأ اوناكو الجر نيعبرأ اوناك اذإ ماقم راد لهأ ىلع ةءلا يجن نولوقي انباحصأ

 نأ كيد نهأ تيك جل ثدح نم ىو دقو هفلاح مزال ريخ شو هب لوقلا عدأ نأ ىدنع 0 و هب ليق

 اولي نأ هني رع ىرق"لهأ ىلإ كنك" هنأ ىوزو 0 ةنيدملا مدق 0 لطاهللا لوشاب

 دمحم نب مهارإ انربخأ (قناتشلالا ) نارجنلهأب ندع ىل نأ ءَر : ل 0 هنأ ىورو.نيديعلاو ةعجا

 نوعب رأ اميق ةبرق ا ْْن ادع نم ا ع ءاا دبع انربخأ لاق

 امف هاما لهأ لااا ك5 زبرعلا دبع ن 0 0 ل ىسوم َْى املس ع ةقثأأ ان ا ( قنانتلالاف ) ةمخ | مه لعت ااحر

 ةيرقاو الحر نوعب رأ ةيرقا لهأ ند ناك اذإف ) قنا 2 ١الاو ( ال>ر نيعب رأ | معلب اذإ 0 ةكم ىلإ ماشلا نيب

 نرد ل اهلهأ نركلو دكت [مونا نوكتو هك اب اذه نال رعشلاو دئاركلاو فقسلااو ناللاو ةراجملاو ءانللا

 كش مل نإف ىرقلا توبب عامجا ةعتمجم اهتويب نوكتو ىرقلا لهأ نعظ لثم ةجاح نعظ الإ افيص الو ءاتش اهنع

 2 0 ا ال تار |دكه 15 ذاق غلا ارح الخ نعلن أ اوتاك "اذ نومكو نوعمح الو ةنيرق'لهأ اًوستلق ةعمتجم
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 عبت هيف انل سانلافهل هللا انادهف هيف اوفلتخاف (ةعتجا ىنعي ) مهيلع ضرف ىذلا مه.وي اذه مث مثدعب نم هانيتوأو انلش نم

 8 نيالا نم هدعب نم ةعامجو محو هيلع هللا ىلص ىلا نع ةعاجلا نع ةعاجا هماعب ىذلا معلا نه تءسااو ا

 : رعاشلا لاق(« ةبورع 2 مالسالا نق هيمسلا ترعلا تاك انالث برغملاو اعبرأ رهظلا |ولَقن

 داوزاب اداوزأ ةبورعلا موي 22 اوطلخ ومه ماوقأل ءادفلا ىسفن

 هنأ ىظرملا ك1 دمحم نع مطق أ هللا دبع نب ةماس ىنثدح لاق دمحم نب مهارإ انربخأ ) قفا 2 الاف 1!

 5 ع ع , - ] 3 0 5 5 ع 07
 وأ ايدص وأ ةارما الإ رسم لك ىلع ةعشا تح »ماسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر لاق لوه لئاو ىنب نم الجر ا

 ةعجلا هلع تبجو هل رذع ال رح غلاب نم ةعجلا هيف بحت دلبي امقم ناك نمو ( قفا ةلالا ) « اكول
 1 . ع . 2 . . 5 .٠ . 3 5 ] - ١ ع 4 "لل

 دب ةهشسم هل غلب وأ هصرم ىف درزن ناب ال ةعشا دوب هعم ردقب 3 ىذلا ضدرملا رذعلاو ( قفا لالا (

 ىذ وأ ةبارق نم هرماب موقي نم ضعب تومي وأ ةبلغلاب هنم عانتمالا ىلع ردقي ال نم وأ ناطلسلا هسيحم وأ ةلمت#
 نإو ( قنا علالاث ) ةعملا كرت هلف اذه ناك نإف رجألا هرمأ ةنالو ىف كت نماوأ ةدوم وأ ررخ 21

 هب كلذ نك نإ كلذكو ةعجلا هل عدب نأ هلع نا الف هسفن توف فاخو هب الوزنم هاآرف دلاو وأ دلو هل ضرم

 انربخأ ( ىفإ * لالا ( ةعّمجا هل عد نأ رس اف هع دعت تقدر ىف ل هربغ مق هلوأ هريغ هل مق ال اعئاض ناك

 محتسإ وهو ىعد رم را لآ بنذ ىنأ نبا نع نم رلا دنع نب لبعامسإ نع حجب ىفأ نبا نع ةنيبع نب نايفس

 قرح وأ قرع هباصأ نإو ) قثأ 5 *لالاؤ ( ةءقا كرتو هاتاف توم رهو ليفن 0 ورم ب ديز نب دمدسل ةءمحلل

 لض نإ كلذكو ةعجلا هل عدي نأ ساب الف هنم تاف ءىش كرادت وأ كالذ عفد ةعجلا نع هفلخت ىف وجرب ناكو قرس وأ

 اذإ انئاخ ناك ن إف ( قفا ثلاث ) هل كلذ ناك هكرادت هفلخت ىف اجرف هريغ وأ ناويح وأ قيقر نم لام وأ دلو هل

 مد ىف ملسم قحم هسبح ناطلسلا ناك نإف ةعملا نع فلختلا هل ناك قح ريغب ناطلساا هسبح نأ ةعما ىلإ جرخ

 وفعب دحلا عفدي نأ وجرب نوكي نأ الإ هحاص ن. ةعجلا ريغ ىف برملا الو ةعملا نع فلختاا هعسي مل دح وأ

 ةعجلا نع فلختا| ةءشو هرسعل ع رغ نع هته ناك إو ( قنات ةلالاث ) كلذ هعسي نأ وجرأف حلصب صاصقوأ

 ملارفس ديري ناك نإو ( قفا: ةلالاف ) سحلا فوخ ةعجلا نع فلختلا هعسب ل هنيد ءاضقب ارسوم ناك نإو

 ناك نإو ( قفا هلال ) رجفلا لبق رفاس نأ هل زوحنو رجفلا دعب ةعجلا مون رفاس, نأ رايتخالا ىف هلا بحأ

 ريسلا نا هلو ةعجحأ نع فلختلاب ىدنع 0 الف عبرا ماعم عمجم مل نإو مقملا ل عبرا ماهم عما دق ارا

 هيلع الجر رصبأ رمع نأ هيبأ نع سيق نب دوسألا نع ةنييع نب نايفس انريخأ ( قفا ةلالاف ) ةعلا رضحم الو

 رفس نع سحم ال ةعجلا نإف سرْخاف : رمع هل لاقف :تجرخل ةعجلا موي. مولا نأ الول لوقي وهو رفسلا ةئه
 -_ . .٠ ع ع ب 207 . 2 2-0 - ريدك -_ -
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 هءاهم ىف تناك نإ ةعّمحا همزلتف عبرأ ماقم هيف عمجل نأ الإ ةعمج دلس رمي نأ رفاسملا ىلع سدلو ) قنانخ اانا (

 206 0 هيرو - 7 هه ١] / : 2 َّخ 0 03

 ىلع الو نيغلابلا ريغ ىلع سيل 7( قفان_ةلالاف ) عمجم ىح ةعما موي رجفلا دعب رفاس نأ هل نكي ل ةتمزا اذإو
 ادحأ مهنم للعأ الو ناماغللو ممل نذأ اذإ زئاجعللو اوءمحم نأ ممل نذأ اذإ دسعلل بحأو ةعمح ديبعلا. ىلع الو ءاسنلا

 - 3 3 7 17 2 00000 1 31 6 5 ا 5 7 5

 ءاوس اده 3ق دينعلا راسو ةراحتلا ق هل نوذاملاو ردملاو تتاكلاو ) ىتثأ ب اللا 1 لاح ةعأ كرس جرح

 ابكرتنإو ةءجلاكرتىف هل صخرأ مل هسفنا هيف كرتي ىذلا همويىف ةعتا تناكف دبعلا ضعب قتعأ اذإو ( قفا لالا )

 ةمّزلتال لاوحأ هيلع ىا. دق اذهو ردع الإ لاح لك رحال ةثزال اننأل ابكت ول را جرح م" جرح هنأ هللقأ مل



 و

 كلش ىف ناك نإو رضق ةالصلا ايف ترصق ربلا ىف تناكول اهنأ معلا طم ةريشم رهنلاو رحبلا ىف رفاس اذإ نكلو

 ابق مان هع عضاوملاو ىسارملا ىف ماهملاو ةالصلا امي رفا اه ريا نقيكسإ َىَح رصعي مل كلذ 0

 حيرااهسح اذإو رصق عبرأ ماقم عمزب مل اذإو من عضوم ىف عبرأ ماقم عمزأ اذإف فلتخم ال ربلا ىف ماقتملاك راهنألا 6
 أ

 ه

 هعم ناكو هلزتم اهيف ناكو ةنيفسلل اكلام لجرلا ناك اذإو ٌرايتخالا ىف عبرأ ماقمب متيف اماقم عمزب مل نإ اعبرأ مي

 نأ رفس ماقم ريغ اماقم دارأ ثيح هيلعو رفاس اذإ رصقي نأ هلو متي نأ ىلإ بحأف اهيف هعم هل لهأ ال وأ هلهأ اهف

 95 او هك ا تاكو ةقارحأ اذكهو مني نأ هل بحأ ىنأ ريغ هل امف نافلتخم ال اهاراكتي بيرغلاك اهيف وهو مْ
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 ادبأ عبتي ةرايس ناكو اهيلإ ريصي رادالو هل لامال نمت ناك نإو ماقملا دارأ ثيح هرادف ةيدانلا لهأ نم لجرلا

 نإو رصقي ل كش نإو رصق ةالصلا هيلإ رصقت دلب هنأ نةيتسا نإف هعحتناف اقرب ماش مث عضومب لح رطقلا عقاوم

 رصقبي مل لزني نأ هنود لزملا ىف هل قفاوم وأ بصخم عضو رم نإ هتين تناكاو ةالصلا هلإ "ضعت دلي هنأ نقتسا

 دش )هنأ نب نق لع .نركل ىح |دن1 ضعي نأ. هل زو الو ضرألا نم دمج ثحت لن نا هنن تناك اما
 موق جرخ ولو ( ىفا غلاف ) ةالسا هيف رصقت ام رفسلا نوكيو غلبيو لزملا ةجرعالإ هنع هل ةجرعال

 مهل نكي مل مهلحتحا ام هبف اوعترب نأ بصخم عضومب اوره اذإ مهتيتو ةالصا هيف رصقت ادلب نوديري دلب نم

 اورصمب نأ ميلف عبرأ ماقم هف اووني نأ اوغلس ال نيمويلاو مويلا هف اوعترب نأ مهتبن تناك نآف او كفي ذل

 عبرألا ماقم دعب اومعأ اعبرأ اوماقأو عيرأ ماقم ااوديري مل نإف اوم عبرأ مات» هيف اوداراف عضومب اورد اذإو

 ناس ال

 ةيضا نانا

 .ش نم ةالصلل ىدون اذإ »ىلاعتو كرابت هللا لاق لاق ىعفاشلا .س.ردإ نب دمحم انريخأ لاق ناملس نب عيبرلا انريخأ

 انريخأ ىلاعت هللا همحر ( قفا: الاف )« دوهثمو دهاشو »لجو زع هللا لاقو ةبآلا « هللا رك ذ ىلإ اوعساف ةعما موي

 هنأ مسو هيلع هللا ىلص ىنناا نع راسإ نب: ءاطعو ريبج نب عفان نع ملش نب ناوفص ىنثدح لاق دمحم نب مهاربإ

 مهاربإ انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ هلثم ٍلسو هلعهلا ىلص ىنلا نع راسإ نب ءاطع نع رم ىبأ نب هللا دبع نب كيرمش

 هلثم مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع بسلا نب. ديعس نع ةلمرح نب نمحرلا دنع ىنثدحو لاق دمحم نا

 انربخأ ( قفا ةلالإو ) ىلاعتو كرابت هللا باتك هلع لد اه ىلع ةعملا ضرف نم ةنسلا تلدو ( قفا: ةلالاف)

 نحو نورا نحب » يهسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةرئره ىلأ نع هنأ نع سواط نبا نع ةنيبع نءا

 انل سانلاف هل هللا انادهف هف اوفلتخا ىذلا. مولا اذهف مهدعب نم هانيتوأو انلبق نم تاتكلا اوتوأ مهنأ دبب نوقباسلا

 ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع ةنيبع نب نايفس انريخأ ) قثأ 5 الا 0 «دغ دعب ىراصنااو ادغ دولا عبت هق

 ةماس ىبأ نع وره نب دمحم ىنثدح لاق دمحم نب مهاربإ انريخأ ( ىف: لال ) مهنأ دئاب :لاق هنأ الإ هلثم ةريره

 باتكلا اوتوأ ممنأ دب 'ةمايقلا موي نوقباسلا نورخآلا نحن » لاق مسو هلع هلا ىل» ىنلا نع ةريره ىنأ. نع



- 

 بهذملا ايهذم نكي ل اذإو رخآلا بهذملا ةماعلا بهاذم ىف ملعأ لف برحلا ىضقي وأ هلاح هذه تناك امأ رصقلا هل

 ٌرضق برك .نىهأت وأ فوخ ىأ ؛برحل هماقمدلتلا سيل هءانثأ ذلس لحل ءاقأ'اًذِإ و .نينهاثملا ىلوأ لوالاف رخالا

 ناك نإ اذكهو هرفس ىف اذخآ هب ماقمال اكرات دلبلا قرافي قح ةالصلا متأ اهزواج اذإف ةليإ ةرثع ناع نيبو هئيب اه

 اهزواح اذإف اعب رأ رصق فئاخ ريغ ناك نإو متأ اهزواح اذإف هرشع قام زصق رفس مود َّق امد افئاح وأ اب راح

 ماقاف هرفس ىف دلبت 0ث كح ناش ولو فكفئاخ ربع وأ ناك افئاح متأ عب رأ ماعم نيلاحلا نم ةدحاو ىف عمجأ اذإف متأ

 قلذإو منأ انالف قل اذإف .انالف قلي. ىح رصق عبرأ 0 ريك أ را اش رأ تقأ يداذ تبقل نإ لاقو اموب هل

 ةينو ماقااو ةينلا عاّمجال ماقملا عم ةينلاب نوكي ماقملاو هيقلو هئاقلب ماقملا ىون دق هنأل متأ اعب رأ مقيال نأ هل ادبف انالف

 متأاعب رأ هرظتنافتقأ نالفمدق نإ لاقفدلبلا مدقولو رفسااو ةينلا عمتجتترفس اهعمز وك: ىحرصقلا اهل نوكيالار مثلا

 نيب امفدل و ةنيدملا ىلإ ةكمنم لج لحر رفاس نإوردق ةيرملا لزانم نم 2 اذإف نالف مديل نإوترخا ىذلا لوما قاهدعب

 اهنم * ىش ْق ماقملا مج 1 ام رصقنإ 0 هل ناك هلام نم *ىش لزق شاوم وأ ةيشام وأ لا هم وأ ةلااعل ةندملاو 0
 و

 ءاش نإ رضق اعبرأ هذه نم ءىث ىف مالا وني لو ةجوز وأ راهصأ وأ ةبارق وذ اينم ءئشب هل ناك نإ كلذكو اًعرأ

 وأ راذ نك ينم ةدعلو رك ىأ ةحح قو هتتح قو متفلا ءاش هعم سو ةلخ لأ لص هلال سر تاك 2
 1001 0-2 3 : - قو ف 1 “ 2 ىف 2 : ب

 مهنم ملعأ ملف ةبارقو راد ةكب هل نامعو ةريثك رود ةكمب هل رمعو ةبارقو راد ةكمب هل ركب وبأ مهنم تابارقو ريك أ

 ةكم مهمودق ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب اونتأ الو متأ الو ماهتإلاب سو هيلع هللا لصادللا لؤنمر مرد 12

 لقأ ةريشم دلس ةلاض وأ هل دبع دحأ وأ لح ر ءاقل ديار قل اجر جرخخ ولو اهب و رصعلا مهنم هنع ظفح نمح ظفح لب

 عغولب هتين نرككا 22 رض نال نكي مل تعحر دلبلا نود ةكذلا تف نإ كاف 1 الصلا هللإ ! رسحقت ام

 ةالصلاهبلإ رصقت ادلب كبري جرح ولو / قفا . 3 الاف ( لاحم هنود عودجرلا ف هإ ةن ال ةالصاا هلإ صدقت ىذلا دللا

 هغولب ىوني جرخ ولو هغواب ةلاح لكب ىوني تح رصقي مل هنع عجرأ و _ك هغلبأ ىلعل لاقو لاح لكب هغلس نأ ةن الب

 ناكو ةجاحلا ءاضقالب عجري نأ هل ادب وأ هنود ةجاحلا تل ىتف رصقلا هل ناك عوجرلا هنود اهاضق نإ ىوني ال ةجاحل

 لإ أدتبا ول ةالصلا هيلإ رصقت امت غلب ىذلا هعذومناك نإو هعوجر ىف منأ ةالص'ا هيلإ رصقت ال امث غلب ىذلا هعضوم

 لجر جرخ ولو رفاس اذإ رصقتي مث هنم رفاسي ىتح متأ هب ماقملا هل ادب ولو ةالصلا رصق هنه عوجرلا هل ادب مث رفسلا

 اهرصقتي مل ةالصااهيلإ رصقت ال امه ناك نإو اهرصق ةالصلا هيلإ رصقت ام ىندألا دلبلا ناك نإف هدعب ادلب مث ادلب ديرت

 ذئتيح هلعجأ ىتأل رصقي مل نكي ل نإو رضق ةالصلا هيف رصقت ام ديري ىذلا دلبلا نيبو هنيب نابك نإف اهنم جرخ اذإف

 هيف رصقي ام امهنيب ناك نإف هدلب دارأ نإف ىصقألا دلبلا نم عجر اذإو هلهأ نم .هئادتباك هرفس "ىدتبم لثم

 هب دارأ نوكي نأ الإ رصقتي مل هدلب مث هدلب نيبو هنيب ىذلا دمللا ىلإ عوجرلا دارأ نإو رصقتي نكي مل نإو رصق ةالصلا

 وأ هب ماقملا دارأف نافسعب وهو هقيرط ىف فاخ نإف رصق ةنيدملا ديري ةكم نم لجر جرخ اذإو رصقيف اقيرط اهايإ

 نم رفسلا ائدتبم ةنيدملا ىلإ هرفس نم ىلوألا ةيناا كرت اذإ هتلعج هب ريخلا داتري وأ مقل ةنيدملا ريغ دلب ىلإ جورخلا

 هبلإ ."رصقت ٠١ ىلع ناك نإو رصقي م ةالصلا هيلإ رطقت الام, ىلع نانسع نم هدير ىذلا هرفشلا ناك نإف نافع

 هيلإ رصقت ام ديري ثيح تناك نإف هنم ارفس ائدتبم هتلعج هاوس ادلب وأ ةكم ديرب هنم عجر اذإ كلذكو ردق ةالصلا

 زحبلا ريسب نيت سيلو ءاوس رهنلاو رحبلاو رثلإ ىف رفاسااو رصقي مل ةالصلا'ةيلإ رضقت:ال امم نإك؟نإو رضف ةاللا

 لاقتثلا لامجألا ريس الو نمزلا بيبد الو دعقملا ففحز الو باكرلا بحت الو ليلا الو. دربلا ريسب :ريتعبال كن هنلاو



 ا
 عب رأ ماقم هكسن ىضق اذإ ديرب 01 1 كوه نسر 007 ا هاش طفل هال ردف كم لا ضرااذا
 - - ع ( ع ع

 2 كم ىلإ ىبتني ىتح رصف جحلاب ةكم رفاسم ىلو اذإو رصقوف ارفاسم هكم 0 جرح قح ةكمو ةفرعو ىنع منأ 5

 ةقوسلاو جاحلا ريمأ كلذ ىف ءاوسو 5 كانك لزعي ملام ةماقم اهم ىذلا دلبلا لا ىبتنا هنآل ىنعو ةقرعب و اهم أ

 : رواش 1و ارفس دارأ كحد قار 155 ند 0 ىح متأ رفسلا ذاق 5 ريمأ لزع ول ادكهو نوفلتعال

 رفاسما عوطن

 ناك هنأ سو هياع هللا ىلص هللا لوسر نع تباثو رصقي مل وأ رصق اراهنو اليل عوطتي نأ رفاسمالو ( لاق )

 000000 2 نو ارا رسلا ليو لامك را راسم رولا لبق للصي ناك هنآ هنع ىورو زيمقي وهوا اليل لفي
 . حتفلا ماع رصق دقو ىحض تاق نام حتفلا ماع

 ةدلملا هلثع م ذل ماقملا باب

 لاق؟ ةكع رجاهما ماقمىف معمم ام :هءاسلج زب زعلا دبع نب ! ع لاس لاق ديمح نب نمحرلا دبع نع نايفس انربخأ

 اثالث هكسن ءاضق دعب رجاهملا ثكمي لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىمرضحلا نب ءالعلا ىنثدح ديزي نب بئاسلا

 الو هضعب ىف لخدف ارفاسم هف ناك موب نمف سل نبلابلو مايأ ةعبرأ عضوممب مهي نأ رفاسملا عمزأ اذإ انلق اذببف

 اثالث هكسن ءاضق دعب ةكمب رجاهملا قي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقتب الالدتساو ةالصاا متأ هضعب ىف جرخم موي

 ماعم امعم نوكي هنكلو امقم نوكي الو ارراس هرهد نوكي ال رفاسملاو هف لخدي ىذلا مولا ىف هكست ىضمي اعإو

 هزواج امو رفسلا ماقم دح اثالث رجاهملا ماقم نم ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ام هبشآف ( لاق ) ارئاسو رم

 ره ىلجأو راس مث امقم هيف ناك ىذلا مويلا الو مدق مث ارئاس هيف ناك ىذلا مويلا بسحب سيلو ةماقإلا مام ناك

 ماقأو ةنساا نم تفصو ام هبشاف ثالث ماقم ارجات مبنم.مدقي نمل برضو زاجحلا نم ةمذلا لهأ هنع ىلاعت هللا ىضر

 مويلا بسحب لو رصقي ةفرع ىلإ هريسم لبق اثالث ماقأف هتجح ىف مدقو رصقب اثالث ىنع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رفس ىف امقم سو هيلع هللا ىلص ىناا نكي ملاماف هف جراخ هنأل ةيورتلا موي الو ارئاس هيف ناك هنأل ةكم هيف مدق ىذلا

 رفاسملا نأ لوقعملا نأل رفاسم ماقم الإ ةالصلا رصقي امقم لجرلا نوكي نأ رجب مل ثالث نم رثك أ ةالصلا هيف رصق

 عمجملا رصق نإف هماقمو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقتب الالدتسا تفصو اه رفاسملا ماتم ةياغ ناكف مقي ال ىذلا

 031 ةلع وأ ةحاحل دلس ماقأف اعب أ هب ماعملا عمج ال ادلب مدق اذإو ةروصقم اهالص ةالص لك ةداعإ هيلعق عبرأ ماقم

 نأ هلعل ىردي الو ةعاس ىف هغارف ىري دق اهفرعي هغارفل ةياغالو غرف وأ قافأ اذإ جورخلا ىلع مزاع وهو ضرم

 نإو مي نأ تببحأ عبرأ ماقم زواج اذإف رصق برح فوخ الو برخ ماتم ريغ اذه ىف ناك اه لكتف امايأ نوكي ال

 رصف 3 رصق نمو اًهذم ناك اوك اده ف كرا رع برحلا ىل و ولو را دعب رصملاب ىذا اه داعأ 7

 لوسر نإف برح فوخ وأ برحل ه.ءاقم ناكنإو تفصو ام تريخا نإو ةداعإلا هياع نأ ىل نبي مل برحلا فوخ ىف

 الإ فوخلل ماقملا ىف زجب ملو رصقتي ةرمثع نامت وأ ةريثع عبس نزاوه برحل حتفلا ماع ماقأ ٍدسو هيلع هللا ىلص هللا

 م١ نوكينأ امإو ةالصاا مقملا هيف متأ ددعلا اذه نم ٍرسو هيلع هللا ىلص ىنلا مام زواج ام نوكي نأ امإ نيلوق نم دحاو

 ريغكلذكو هلعل و :خسنلا ىف انذاك فاادكو :هلوقو :هرظناو «لصألا ىف اذك ؛هدلب نيبو هنيب ىلصي و : هلوق )01(

 , ةححبصم هك . لمتد 5
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 تلعجامتإو ةصخر رصقلا نأل اهالص ةالص لك داعأ رصق نإذ رصقي نأ هل سيلف ةيصعملا نم هريغ وأ ىنعملا اذه لثم

 نيفخلا ىلععسمال اذكهو «هيلع منإ الف داعالو غاب 000 هلوقىلإ ىرت الأ اصاع نكي مل نمل ةصخرلا

 ىلاعت 0 ةيصعم ىف ه رؤس ناك نم ففح الو ةلفان ةلبعلا ريغ |١ تال اذكهو ة ه.صعم 6 فان ةالصلا م الو
 ىلإ

 مرفض  نوكمال. نمي :هةكم براق نمو:ئىمو ةفرغ لهأ كلدك و ةفرعو ىع ةالشلا متأ جحف ةكم له 0 ناك ندد

 برهوأ بلطي رفشلا ف فودلاو ىحارتملاو بعتملا رفسلا ةالصلا هيف رصعت مف ءاوسو ةالصلا هيف رصقت امت ةفرع ىلإ

 ديعبلا رفسلا ىف رصقي مل بعتلاب نوكي نأ زاج ولو ةيهافر ىف الو بعت ىفال ةباغىف وه امنإ رصقلا نأل نمألاو

 هدلب ىذلا بيرقلا جح اذإف فوخلاو بعتلا ىف ةبادلاو نيمدقلا ىلع دصاقلا رفسلا ىف رصقو ريسلا دصقو لماحملا ىف

 عبرأ ماتم ديربال هكسن ءاضق ديرب وهو ةفرع ىلإ جرخ اذإو متأ عبرأ ماقم ةكمب عمزأف ةالصلا رصقت تيحم ةكم نم

 ىلص ىنلا نع تور امو لس و هيلع هللاىبص ىنلا نع تور كلذكو ماهإلا تراتخاف رصقتو منت نأ اننا 0ر1

 نهذامفرعأ امو اذه ريغ ىلإ بهذ ةورعناك ول هنلإ تنهذ اهنأ ةورعءلوق نم اه ىلوأ هلثم : تلاقو سو هيلع هللا

 فقت امو تفئاخ الإ :رضقرالنأ ناع لوأت لاقيدقق هاكح ناك نإوأ اهنغل هاكحهتماغ اه تلقف منع هاكح هلءلف لاق ُهَلِإ

 ذكيا تعأ مث رصقت ىهو امأ.نيتمؤنلل لزت ل كلق:نينمؤملا ما انأ كلوأت اهلعلف لاف اجحص ارح ناغ كرا

 نإ امأ لاق تعاو ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر دعب ترصق دقو ءاوس هدعبو رصقلا لبق نينمؤملا مأ اهمنأ ىف احلا>و

 ' كنإو ة هحح طلسو ةياع هللا ىلص ىنلا عم دحأ ىف سبل نأ هيلإ بهذتو هيلإ بهذأ ام لاا نأ ةلثسم كلع ىل تسل

 كح ىككلو كلذىلع ىنحام تلق ةنسلا ىف كتباور كلذكو محال ة ةصخر رصقا نأ نارعلإ ضرف أ كلا تبهذت

 عيب نهوأ نوكتف قيرطلا كلذ ىف تأطخأ الإ رفسلا ةالص ىف اقيرط تكلس كرأ ل قأ"نم ملع ىلع نركت ذأ

 نابع تبع هل ليقق متأف هباحصأب هلزندم ىف ىلصف ماقو تلق ىنع ه.ءامتإ نامع ىلع دوعسم نبا باع دقق لاق كلوق

 ىلع ام اذه ىف امو لاق كيلع امب كجاجتحا نم تفصو ام اذهو تلق معن لاق ريش فالخلا لاقف تم.تأو مامتإلا ىف

 هدنع ماهيإلاو الإ متأ دوعسم نبا نوكي نأ زوحنام لاق هل سيل مامتإلا ىري وهو متي ناك دوعسم نبا نأ ىرتأ تلق

 ةصخرلا .نع بغر ملا نأ ىلعمامتإلا باع نم هل تلق مامتإلا دوعس» نبا بيع ىنعمامنكلو رصقلا راتخا نإو هل

 اهنع ةنغر ريغ هكرت نميف كلذ لوقن الو ةضخرلا نع ةبذر حسملا كرت نميف لوقن ا لوقلا هب هل زو“ عضوم وهف

 تاق هعم ىلصو نائع اهأَو ماعلا باع هنأ ملسو هيلع هلل لص كا ل وسار اعط" ضع نع انغلب دق هنإ امأ لاق

 نوسلحال اوناك مهنأ ناثعرمم مهتالص ىف :منأ ىرتفأ دسفتال نتالص' نأ م دوكسما نبا نع تاوراق لت

 ناتمكر تءعز هضرف امنِإو اعبرأ ىلصي هنأ نوداعي مهنأب مهتالصو هتالص دسفتفأ تلق مبيلع اذه زؤجيام لاق ىثم ف

 تلق اذه لوقأ نأ ىل زويام لاق نوءاسإو ىنثم ىف نوساحف هنوفلا+ ماقف اهس وأ مامتإلا ىف هب اومتئا اذإ مارت وأ

 هسااو تاتكتلا قالخ وهو الوأ هلوق لع تئرتحا ذو هنع تكتسأفا اد هلق كنا ةنأ تدع مث الوأ هتلق دق
 ع

 3 ومعاحو مبعأ ن "ل تثتفدو اه تاق اذام علل وهعتف لاق هفالخ ى نا ند تعم ند فالخ 005 كيلع يأ امهفالحو

 مني نأ الإ مامتإلا بيعل عضومالنأو ةصخر لك ىف لوقأ 00 وبقي ن طقلا نوييصمو ضرلا لسا هلع ذآ ل
 ذه )َ 02

 .ةصخرلا لوم نع رانك
 (ةراح م88 م



 ا
 ' هبجوب ىضع نأ هل ادب نإف أ اذإو منأ هدلب ىلإ عوجرلا ةالصلا هلإ رصقت اعضوم وأ دلبلا غلبي نأ لق

 لجر دارأ اذإو هلإ متأ ىذلا هعضوم نم ةالص'ا لإ رصقت ام هرفس نم ةباغلا نوك< نأ الإ هلا. أ

 رصقتام هنيبو هنيب ناك كلس اذإ رخآلاو ةالصاا لإ رصقتام هنيبو نين نكي مل كلبس اذإ امب:ه دصاقلا ناقيرط هل اداب

 الإ قيرط الإ نكي مل اذإ ةالصلا رصق هل نوكي امإ ةالصلا رصق ىدنع هل سيلف كلس نيقي رطلا ىآف ةالصلا هلإ

 اذإفدعبألا قيرطلا ىف هل قفرم وأ ةنوزح وأ دصاتا قيرطاا ىف فوخحت ودع نم الإ ةالضلا الإ رصفتام رادق ةفاسم

 قفيرلا رصقلا ىف ءاوسو ( قفا تلال ) ةالصاا هب !إ رصقتبام هقي رط ةفاسم تناك اذإ رصقي نأ هل. ناك اذكه ناك

 وأ ملسم' ىلع اغاب رفاس نم امأف ىلاعت هللا ةيصعم ريغ ىف اع« اورفاس اذإ ركدذلاو ىثنأل

 ىفام وأ هدزل اح عنمل ابراه لجرلا وأ هديس نم اقبآ جرحم دبعلا وأ قدرا قر دس وأ اعيرط عطقب وأ دهاعم

 ماع إلا ىف فالحلا

 تدسف رفساا ىفمتأ نم سانلا ضعب ىل لاق ىلاعت هللا همس ىعفاشلا لاق لاق عيبرلا انريخأ (تيدحلا فالتخا نم)

 وأ ةالصلل عطقلاك كلذ نوكيف ىنثم ىف دهشتلا ردق سلب نأ الإ 0 ردسلا ىف. ةالصاا ضروف لصأ نأل هتالص

 تححصاالو مت نأار ,ةاسءلل تلقام اذهل لاقي ( قفا لالا ) متيف اهنم لسإ ١ نأ لبق هتالص ىف هب متأي امقم كردي
 عا ع

 نأهل ن اكس[ ةلفان اهنم ناتتثا تناك اعيرأ ىلص اذإ رفابسملا ناك ول تيرأرأ ( تلق ) فيك لاق رصقتي نأ هيلع كلوق

 هنأ هدأ نيهجو نم هتالص تدسف الإ ذأ ميقم فلخ ىلصيال نأ كلوق ىف كمزلب ناك دقل ميقم . فلخ ىلصي

 موماملاو مامإلا ةينو مو.أملا ةالص تدسف موماملاو مامإلا ةن تفلتخا اذإ لوقت كنأ رخآلاو ةضيرفب ةلفان كدنع طلخ

 ريصي هنأب (تلق) هضرف لاح ميقملا فلخ لخد اذإ لوقأىنإ ( لاق ) ةالصلا ددع كلذو ءايشألا رثك أ ىف انهه.ةفلتخم

 ىلص اذإ رفاسملا نأ سانلا نم 3 هنإ انلق لاق ؟هطرف لوح نيأ نم (تلق) رفاسم وهللب لاق ؟رفاسم وه وأ امقم

 نأ ىلع اذه كلدي نأ ةنس الو اباتك ءاش نإ متي نأ رفاسمال نأ ىف ملعت مل ول نأ ىغبذي ناكف (تلق) متأ ميقم فلخ

 كيذتلا اردق هتالص نه.ىثم ىف سلج اذإ مقملا ىلصملا تنأرأ تلق؟وه امو لاق الاحم الوق هنف تلق هل تلقو مد 0

 رفاسألا نأ تمحز ملف (تلق) ةالصلا دسفي ىذلا لمعلا وأ مالكلا وأ مالسلاا الإ اهعطقي الو ال لاق ؟ هتالص كلذ عطقتبأ

 ا 0 اي رأ لس اعرأ, لصي نأ لاح لك ىف العلا ىف. لحد ناخ ىوني وهو دهتقتلا ردق ىتم. ىف سلخ اذإ

 ؟ح ىف هريصي هل ناك كلوقو' تلق“ امهتم ملسإ نأ هل ناك لاق امهلدو دقو ةلفان نيترخآلاو ضرفلا نيتلوألا نأ الإ

 كف تلقا كيس تلق نإ هلع ىصأ انأف لاق نأ ىلع داز متاع اق مالسلاب الإ هكح ىف نوكي ال وأ امهنم ماس نذ

 0 ةلغان طلح هك انشقت ةتالاص نأ تمل : عب رأ لضاو ىتم ىف 5 سلجم , يلف نمو قد

 هضرف نإ تنأ لقت مل ل نكلو اذه 00 لاق الاخ هتثدحأ الوق تبرتخا نأ ىلع تدزاالو ل اًشانقاالو نضام

 نيفخلا ىلع * "1 نة 1 د أ نكرر قط نأ هل لردأ تلق ؟لاتك

 قاع نع شرها نع ةلئاع خرب نرخ تاق ؟ةشئاع تلاق كف لاق هيف 2 نأ هلو هلجر لسغي نأدل

 اقتلق ىرهزلا لاق فسلا ةالص ترقأو:رضحلا ةالنع ىف ددزف نيتمكر نيتعكر ةالضلا تضرفام لوأ تااق ةشئاع ن

 لوكا تاق ةشلاع لوقىف لوقت اق لاقف (قفا:تلالا ا د تلاوات احا لاعأ هذاضلا منت تناك ةمئاع ناش

 لك ءاش' نإ ”نيتمكر' لع اتزقأ نفاسملا ةالص نإ تلق هانعم امو لاق اهنع ةلالدلاب تدرأام اريغ ىلع ىدنع هانعم نإ

 ىردأ ال تلق ناثع ل اواتاه تلوأت اهمنإ ةور .ع لوق اك لاق سا 2 ا اهبعإ تل تلق | اه دنع ةانعم اذه نأ ىع لد أهو
29 
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 نع معن : لبق ؟ مدفتم ريخخ ةجح نيموي ىف ..صقي نأ ىف لهف لئاق لاق نإف ىل حابم رصقلا كرت نإو ىسفن ىلع

 لك هنآ سابع نبا نع ءاطع نع ورمع نع نا.فس انريذأ اههمنع ىلاعت هللا ىضر رمت نبا نعو سابع نبا

 نوعبر هاو ةحس كما ند اذه برقأو لاق فئاطلا ىلإو ةد> ىلإو نافسع ىلإ نكشلإو ال : ؟لاقذ ةفرع ىلإ رصقنأ

 ناك هنأ عفان نع كلام انربخأ لقثلا ريسو مادقألا بيبد نيتدصاق .نيتلل ةريسم ىهو ةيمثاملا لايمألاب اليم

 تاذا لإ. ككو معا نبا نأ 1 عفان نع كلام انربخأ ةالصلا رصقي الف ديربلا رمع نبا عم رفاسي

 نبا نع كلام انربخأ درب . ةعبرأ ةنيدملاو بضنلا .تاذ نيبو كلام لاق كلذ :هريسم ىف. ةالصا رصقف بضل

 ةعب رأ نم وحن كلذو كلام لاق كلذ هريسم“ ىف ةالصلا رصقفب عر ىلإ 5 2 ةدأ نع حلاس نع بابهش

 رفاس ىذلا هلزعم نم جرح ىح رصقي مل ةالصلا هذ رصقت رفس لقأ لجرلا دارأ اذإو (قفاشمت اللا ) درب

 نوكي الو اهتؤن زواحم قح رصقي نأ هل نكي مل ةيرق تناك نإف ءارحض وأ ةيرت لزالا ناك ءارش 5

 0 نإف هلزنم ايف ى جا ةعقلا زواحب ىح رصقب مل ءا رحص ىف ناك نإو اكتم االاوااك رمنم تبد اهنم ةيدب نيد

 2 ناك قإو هلم حصوم نع نيس قحف داو ل طف ناك و طر عطقي ىحف داو ضرع ىف

 زواحب ملف رصق نإو رضاحلا نم هلزتم براق اق ام زواحب ىنحو قرتفم رطاح تناكاولو رضاحلا لاطم زواحم قف

 مش اعبرأ هيف مقبل ةالصاا هيف رصمت ارفس دصقف جرخ نإف كلذ هعضوم ىف اهرصق ىتلا ةالصاا داعأ تفصو اه .
 ع

 هلعجب نأ ىف ةن ثدحأو هغلب نإف هيف ماقملا ىوت ىدذلا عضوملا غلب نأ ىلإ ةالصلا رصق هريغ ىلإ رفاس

 الو ةينب نوكي ماقلا نآل ماقملا ةينب متلو رصق ارفاس» هنم جرخ اذإف هيف مأ ماق» ال زايتحا عضوم

 دلبلا نكي مل نإف هدعب ادلب مث اعبرأ ابيف مهي ادلب ديري جرخ ولو ريسلا هب تبدب ىتح رفسلا ةينب رصقي

 امت ديرب ىذلا ن1 إف هنم 2 اذإو هلإ اهرصش 5 ةالصا هبلإ رصقت امن ال الوأ هتأب نأ ىون ىذلا

 رصقي ملالإو رصق 019 اعينرأ هن مي نأ ىون ىذا دلتلا نما ةحارخ عضوم نم رصق ةالصلا هيإإ رصقت

 تناكف اللاحم ةلأسملا تناك ولو رصق ةالصلا هبلإ رصقت امم وهو ادصاق هدلب ديري ىناشلا دلبلا نم عجر نإف

 تناك" اذإ :رضقي نأ هلا ناك" اًماقم' هن كرب ال قيرطلا نع ةحربي ال دلب لع هقيرط ليش د 7

 رصقب ال "1641و قيزط: وه'اعإو ةحاح الو اماقم هنود: دلتلاب ون لا هنأل ءالطلا لإ رصقت دلب لإ 24

 هإ ادب م هرفس هب تنثاف ةالصلا هنلإ رصقت ادلب دارأ اذإو ةالصلا هلإ رصقت الع وهو هق ةحاح 6 دصق اذإ

 ملَسِو هلع هللا عض هللا لور تلاشم هنم تع اع ت5 رمع لاو سانلا : نمأ دقف متفخ ن !١ ةالصاا نم اورصعت

 رصقلا نأ ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لدف ( قفا: لالا ) هتقدص اوليقاف ىلع اهب هللا قدصت ةقدص لاقف

 رفسلا ف رض نأ لك تلذو او مكب نأ هللا ن.٠ متحال ةصخر ةقدصلاو زعو لج هللا نم ةقدص فوخ الب رفسلا ىف

 كاوا ردشلا ف م لَسَو هلع هللا لص هللا لوسر لعف دق كلذ لك تلاق ةلشناع نأ رئاسملا ءاش نإ ف

 لد ريس نب دم نع قاتحسا توب 1 ع د دبع نب باههولا ىل.ع ا ربخأ اق ءقاشلا انربخأ لاق عيبرلا انريخآ

 نيتمكر ىلصف لجو زعدللا الإ فاخم ال انمآ ةنيدملا ىلإ ةكم ن. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس: رفاس لاق سابع نبا نع

 لك ”كلاف ةقئاع نع ءاطع نع ورمع نبا ةحلط نع ىحن ىبأ نع ميهاربإ انريخأ ىعفاشلا انثدح لاق عييرلا 0

 . رصقو رفسلا ىف نأ« هللا لوسر لعف دق كلذ

 0 0-5 "0 5 6 1 ظ - 00
 , هححصم ةبتل . لمات , خسان نه رركنت «رصق» ظفل لعل )١(
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 رصقب نأ هل سيل نأ ىرب وهو رصقي لجر لهج ولو ةمات ةتالص تناك حاف رفسلا ىف رصقلا هل نوكي

 ات ةداصلا دق كسلا ل فا لحتر ناك ولو ةؤلقلا نما رصف. ملام اكس دَعَا لو اهرصق ةالض لك .داغأ

 اًضوتو عزنو ةالص نيفخلا ىلع حس ءوضولا هيلع بجو ول ا هل كلذ ناك امضعب رصقو تاولصلا

 قر ءاذإو كلذ:هل ناك رخآ زطفأو ارفاس» ناضمر رش :نم اهوتب مانعاول اكو هل "كلذ ناك ةالص هيلجر لسغو

 اع هنآل ىهالإ ىدنع هبزحل الو رضح ةالص اهالص رضحلا ىف اهركذف اهيسن وأ رفاق ةالص نع لحر

 ممل ةداطا ىنذ ولاو نطقلا ايف هلا نشل لاح ىف اهتالنغ "ىدتس راضف:لاخلا كلت تلازف لاح ىف رك لاك

 رضح.ىف اربظ ىسن ولو « امقم وأ ارفاسم اهالص نإ رضح ةالض ايلصي نأ همزل ؟ رفس وأ رضح ةالصأ ىردب ال

 ءىنث رهظلا تقو نم هيلع قب دقو اهركذ ولو كلذ ريغ ةيزحم ال'رضح ةالص اهالص رفسلا ىف اهتوف دعب اهركذف

 169 د ايش ناد ناكل

 فوخالب ةالصلا هلثم ىف رصقت' ىذلا رفسلا

 لدف ريشع وأ عسنا ىهو ةكم ىلإ هرفس ىف | لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر رصق ىلاعت هللا همحر ( قفانت "لالا )

 نم ةدحاوب الإ هرصق ىلع سايقلا زجم لو هنم 0 هبق رصق اه لدم ىق ر رصقم نأ ىلع مصو هل سنلا لطف

 ') ليك هللا لوسر رفس نم لقأ ىف رصقي نأ ىف افلاخم رزعأ ملاماف هقوقو هش ر رصف اها لثم ىف الإ ردم ال نأ ناتننا

 لسأو هيلع هللا ىلص

 ةلفانلا ىلصيو مميتي اك رفس مسا هيلع عقب امف رصمتي نأ هنود امف رصقي ال نأ هنع ظفحم ملو رفس ىف

 رصق' اذإ نوكي نأ ىناثلا هجولا "ناك هجولا اذه ىلع سيمت نأ زحي مل هف رصق ىنذالا

 نم ةماع نأ الإ نيموي نود امف رصقي نأ انغلي ملو رفس مسا هيلع عقو امف تبجوت ثيح ةبادلا ىلع

 نايدطاف نينلل 'ةريسءا ناك .اهف دصه نأ قدنع ءزملاف امه ود امك” رصقي'ال نأ ىف تلتحم ال هنع انظفح

 اطادحا ثالث نم لقأ ىف رصقأ ال نأ بحأف انآ امأو امتود امقف رص الو ىمثاهلاب الس نوعبرأو هتس كلذو

 فوحملا ريغو فوم اا ىف رفسلا ىف ماعإلاو رصقلا )١(

 ثردحلا فالتحا باتك ند

 نأ حان- يلع سالف ضرألا ىف متبرض اذإو » زعو لج هللا لاق ا ( قنانعلالا )

 فوذلا ريغو فوخلا ىف رفسلا ىف رصقلا نأ ىلاعت هللا باتك ىفانيب ناكو ( ىقفا:_*لالا ) ةبآلا «ةالصلا نم اورصقت

 عجياع حانجال» هلوق نأ زعو لج هللا باتك ىف انيب ناك اك اورصقتت نأءضرف لجو زع هللا نأال هللا نم ةصخر اعم

 انسب 00 نهوسعي نأ لبق نه نهوقلطي نأ زعو لج هللا نم اح نأال ةصخر « نهوسمت ملام ءاسنلا متقلط نإ

 ةصخر ةيآلا «اتاتشأ وأ اعمجىلإ «؟ئابآ توب وأ ؟توب نم اولك ات نأ حانج ؟ميلع سيل رهرك ذ رع هللا ناتك ىف
 )ا 2 0 ا 1 3

 اذإف( فاعلا )اتاتشأالو ءاعيمجالو مهئابآ تويب الو ممتود نما ارك اين ميلع متح هللا نأال زعو لج هللا نم

 ٌفوخلا ىف رضق نقف فوخ الن رفسلا ىف رصقلا كلذك ن ا ٌلِجْمْلا نم ةكخر رفسلاو فوخلا ىف رصقلا ناك

 : ' 2 20 ر رصق فو الان رفس ىف رصق نمو لسو هناع هللا ىلح هللا لوسر ةنس م زعو لح هللا ك4 ك5. ىلا

 نيأف : لئاق لاق نإف هدابع ىلع اهي قدصت زعو لج هللا نأ ربخأ ملسو هيلع هلل لص تاو كأاو ةنملا صح

 رامع:ىنأ نبا ىنربخأ لاف جب ان ا 0 زعلا دبع نب ا دمعو 3 يسم انريخأ هل ليق ؟تفصوام ىم اع ةلالدلا

 نأ » ىلاعتو كرات هللا لاق اهعإ : باطخلا نا رمعل تاق" لاق ةمأ نب ىلعي نع هاباب. نب هللا دنع نع



0 

 مليا نأ“ هل ادب م رصقب نر كا حتتفاف ماقملا وني 1 ولو اعبرأ رهظلا فناتسا نيتمكرلا نم مس - ماها

 اهنم سنل 606 هتالض ىف دزب مل هك هيلع دسفت لو هل كلذ ناك دعب وأ ءىش هتالص نه ىضَع نأ لق

 ىونو نيحقمو نب رفاسع رئفاسم ىلص ولو هاغ روظحم ريغ مامتلا ناكو هل احابم كك ىذلا رصقا كرت ات

 ىلع ناكرصق'ا ىف ةصخرلا كرت وأ ماقم ريغب ةالصا متي نأ ئون ىتح ةالصا لكي لف نيتمكر ىلصي نأ

 تدسف ولو مقم فلخ ىلص نك اًوناكو' ,متالص نيقيرفلا نم داو .كع دست لو ماتا نيعتلاو نر فاسملا

 تدنسفف مق ةالص ىف لخد رفاسك .ناكو اعبرأ ىلصي نأ هلع ناك هعم لخد دقو هتالص مهنم رفاسم ىلع

 (لاق ) ايف هع. لخد ىتا ةالصلا ىف مقد ةالص ددع هلع بجو هنأل اعبرأ ىلصي نأ هلعف هتالص هلع

 معف. ًاضوتيا فرصناف هتالص هيلع تدسفف رفاسم فلخ رفاسم ىلص ولو

 ىند ولو كلذ ريغ هيزجم ال اعبرأ ىلص نيتنث وأ اعب رأ ىلص ملعب مل وأ اعبرأ ىلص رفاسملا نأ

 ةلع نكي ١ نيتك لص رفاكلا نأ

 رع نإو ناكر الا

 هتالص رفاسملا ىلع تدسف وأ هتالص نه مامإلا فرصنا مث ةعكر ممقم وأ وه رفاسم معي ال لجر فلخ رفاسم

 فعرفنيم.2هو نيرفاسع ىلص ارفاسه نأ ولو كلذ ريغ هيزحن ال اعبرأ ىلصي نأ هيلع ناك هّووضو ضقتنا وأ

 موقلا نم دحاول لاكي مل هنأل اه را انذاك نأ فعالا مامالاو نيمملاو نيرفاسملا ىلع ناك امقم مدقف

 رصقو نومملا أ نيتعكر نيم.رتمو نيرفاسع رفاسم ىلص ولو مقم ةالص ىف اسف 0ك قىح ةالصأا

 0” إو هلا (نومح نسم اك ناك اعياد مهنم دحاو وأ اوون نإف اوءاش نإ نورفاسملا

 ىلإ نيرفاشملا نماماق نم اهاف ماعالا | انم جورخلا لبقو هدعب وأ ةالصاا ىف لوخدلا عم اوون اذإ ةينلاب ماهتلا

 اعارأ لص نأ هلع سلف نيتتثا نم همبلست دعب اعبَرأ ؛ىئون.وأ :نيتنثا ىون .ىح رك ملف اعبرأ ىوني ةالصلا

 ةعم ناك :نإو .وهبسلا دوجس هيلعذ اهاس ان ررأ ىف نيتنثا هتبن تتاكف. نيحشمو نيرهاسم ءا1 ت1

 هفلخ مهتالص نوكتو مني نأ هل ناكدق هنأل ةئزمم مبنع ىهف مهتضيرف اهم نووني مهو هتالصب اواص نومدقم

 مامتإ اووني مل اوناك نإو ةمات مهتالصف- مهسفنأل ةالصلا“ مامتإ' اوون نيرفاسملا خم هفلخ نم" ناك ّنِإَو ةكآث

 فلخ اعبرأ اولصي نأ مممزل لاك ف ل مهتالصف اوبس ال هسفنل مأ هنأ اوأر مهناب الإ مهسفنأل ةالصلا

 00 مو هوعدأف ةأشا مك هنأ ىلعو ها كه نع ءىث رع ىلع ةعم نيكل اولص اوناك نإ اعبرأ ىلص

 اذإف ميو رصقي نأ هل نأل هورس اوماعب. نأ منكم مهبسحأ الو ةالصاا ةداعإ مهيلعف مرسفنأل ماهتالا اوديرب

 فرعي ال وهو ميقم وأ رفاس. مد ىلص رفاس. ىأف نيميقم وأ اوناك نيرفاس» هعابتا هفلخ نم ىلعف منأ

 لا نأفل نوكيف نيمار لإ لك مل رئاتملا نأ معي نأ الإ اعيرأ ىلصي نأ هلعف مقم مأ همامإ رفاسمأ

 ناك رفاسملا لعل ىردي ال هنأل, كلذ ريغ هيزحم ال اعبزأ ىلصي نأ هيلع ناك هلع كلذ ىقخ.نإو نيتكز

 مامتالا اهحانتفا دنع ىونأ هيلع بهذ مث رصقلا ةينب ةالصاا رفاسملا حتتفا اذإو الوأ كلت هتالص متي نمت

 لاح ىف ابيف ناك هنآل مامتالا هلعف هناسن دعب رصقاا ىوني امحتتفا هنأ ركذ اذإف مامتإلا هلعف ىصقلا وأ

 رهظلا حنتفا ولو كلذ ريغ هيزحم ال امام اهالص اهدسفأ ولو لاحم ابنع رصقي نأ هل نوكي الو متي نأ هلع

 لوخدلا عم هتين نوكت ,نأ الإ نصقلا هل نوكي الو مااا هلع ناك اماعإ .الوارخف ا كر 00

 مه نكي ل اذإو رصمتي نأ هلف اذه ناك اذإف رصقلا ةن لوخدلا الو لوخدلا ةبنلا مدقت ال ةالصلا ىف 2 |

 نأ لهجولو لاح 01 ف 2 رصصفلا َّق هكدن ف كشوأ 5 نأ ىؤن م رصقلا هتننو ايحتتفا ولو 5 نأ هلعق
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 اكل او رمق ناحل كلذ اره (وناك نإف ناهجوادهاركلا ليق ىنع يتاررعأ صعب عا نأ سانلا:ضغب .ةرك

 رشق دقو “فوح ى الإ رمقلا ىربال هنأآل رصف ارضاق نأ كلذ اوهرك نو ىضقلا ق.ةشلا ناتو لوقت كلذكف

 في نع دحأ نوكب نأ زوحنالو اهنعا ةغر نئسلا ن.ءىث كرت هركنانلق اذكمف فو ريغ لَشو هلع هللا لص. ىتلا

 اولص اذإو اعبرأ متأ نم عم مهتالص لبق ؟كلذ ىلع لداف لبق نإف هنع ةبغر كرتي نأ ىلعالإ كلذ هرك للعأ ىلاعت هللاو

 لاقف كلذ ىف هل ليقف اعرأ ىلصف ماق مث هباعو هلزنمىف ىنمي ةالصاا مات رك ذ دوعسم نبا نأو نيتمكر اواص ًانادحو

 هلزتمىف دوعسم نبا اهمتي ملو دحأ مهنم ىلاعت هللا ءاش نإ ابمتي مل نيتعكر رفسلا ىف ةالصاا ضرف ناك ولو رش فالخلا

 ةالصاا تضرف اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع تلاق دقف لاق نإ مق عم رفاسم اهمتي نأ زج ملو تفدو اكهنكسلو

١ 
 ار نمل تضارف لوقت هل لل ؟اوق هجو اق لئاق لاق نإف رصةت تناكام دعب رفسلا ىف ةشئاع تمتأ دقدل لبق نيتكر 534

 ىلاعت هللا نذأو رفسلا ىف نيتعكر ترف اذإ لاقف ىنءملا اذه ريغ ىلإ مالكلا اذه لهأ ضعب بهذ دقو نيرفاسملا نه

 ةجح الام انلق ؟تلقامريغ ىلع املوقلوأت نإ دحأ ّىلَءو مهيلع ةجحلا اف لاق نإف ةعكر فوخلا ةالصف فوخلاىف رصقلاب

 ناك ولو مهقملامامإلا عم عبرأ نيرفاسملا ةالص نأ ىلع ةماعلا عانجإ مث ةنسلا مث باتكسلا نم انركذ امب هعم ءىش ىف

 . هريغ الو ميقم عم اعب رأ اهواصي نأ ممل زاجام نيتعكر مهتالص ضرف

 ا ةالطص عورتا عامج

 اماف رصقلاو تقولاو ناذألا ىف الإ رفسلاو رضحلا ىف ةبوتكملا ةالص فاتخحتتال ىعفاشلا لاق لاق عييرلا ان ربخأ

 لك يب ردقسلا ب لكيو رخل ىف تفاخو هنفا رجم امف رفسلا ىف تفاخنب وأ نوجحام 617 اوم اجيفا كلذ ىوسام

 دا الط نع رلا ىف فن نأ ىرأالا هاج ارصخلاو رفشلا,ق هلعام لقي ءاخ اذإف تيفختلا هاف. زضحلا قف

 0 | هك كرو ردسلا ف ناذألا كرت حا الو ءاوسي رشحلاو ريسلا ىف ةمامإلااهيزحب اع. كانو ندع قم الإ

 نإ للك هنا ءاقنإ كلد اهأرحأ اههدح لع .ةقفر لك تلص نإ و رئسلا ىف ةالصلا عاتجالا زاتخأو رضحلا ىف هكرن

 ديربا ىدلا رصقي الو .. نيمستملا نوزفاسملا موي نأ سآب الو ىلإ بحأ نيمشقملا ةفامإف نؤمتقمو نوزفاسم عمتجا

 انريخأ متأ اهب ماقملا ديري ىتلا ةيرقلا توبب ىندأ لخد اذإف اهلك ابنم رفاس ىتلا ةير-هلا توبب نه جر ىتخ رفسلا

 اعبرأ ةنيدملاب ربظلا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تيلص لاق كلام نب سنأ نع ةرسيم نب مهاربإ نع نايفس

 كلذ لثم لؤوقي كلام نب سنأ عمس هنأ ردكتملا نب دمحم نع نايفس انريخأ نئتعكر ةفيلخعا.ىذب وصعلا هم تبلصو

 لجرلا نأ ليلذ اذه ىفو (لاق) كلذ لثم سنأ نع ةبالق ىبأ نع ٍبويأ نع نايفس انريخأ ةفيلحلا ىذب لاق هنأ الإ

 رصقي نأ هل نكي مل هرفس هب تبثي ملف رفاسإ نأ ىون الجر نأ واف رفسلا ىف لمعلا نود رفسلا ةينب رصقي ال
 مقم هنأو ةينا هيف عمتجماو مقم هنأل ماقم ماقأا ةنو ةالصلا متأ مبقي نأ ىون مث هرفس هب تبثأ ولو ( لاق )

 ءىثب الإ مح امل نوكي ال ةينلاو امقم ناكاذإ ابعم رفس الو ةدرفنم نوكت ةبنلا نأل ًارفس رفسلا ةن نوكست الو

 ىف ماقملا ىون مل رصعلا نيبو اهنيب عمجم نأ ىوني ربظلا حتتفا مث ةالصا رصق: ارفاسم جرخ الجز نأ ولف ابعم
 8في نا هلع نكي 1: اهوأ يراقح قل نأ هلع ناك نيتيكر نم فرصتل ناي لبق ريظلا

 بيض مسي لاه نيتمكرلا نم غرف اذإ كلذكو ماقملا ىف ةبن ثدحم ملو ءاش نإ رصقي نأ هل ناك هنأل اهريغ ىفال ربظلا
6 

 رهظلا ةالص ىف ىون ناك ولو ىضم ام ديعي نأ هيلع نكي ملو لبقتسي امف منأ مي نأ ىون مب مس اذإف:

 0 هبتك ٠خسانلا نع ةدكار وأ ةيردصن( ام )لعل رهجنام :هلو# 0
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 انكم لفن كفو فرشلا“ هلال 558 ف 0 قرف ال هنآ حجرألا نكساو هجو هل لت اذه انلق قوسملا

 دعب لماشلا ىف غابصلا نبا هل ضرعتو هانرك ذ ىذلا ربجلل اوضرعتي ملو ةريغو دهاح وبأ خيشلا مألا نع صنلا

 دقو قيرثتلا مايأ ىف مامإلا ىلإ لجرلا!ىأاذإو ةالطلا باب لوأ ىف نيقاردلا , فالتخا قو ب روك دلا سنلا لك

 نم سيل ريبكتاا نأل هعم ريكي الو ىضقيف لجرلا موي لوقي ناك ةفينح ابأ نإف هغارف دنع مامإلا لسف ةعكرب هقبس

 اذإو ( قفا خلاف ) ىضقيف موقي مث ربكي لوقي ىلل ىنأ نبا ناكو (فسوي ابأىنعي) ذخآي هبو اهدعب وه امنإ ةالصلا
 هيلع ىذلا ىضقو ةالصلا نم ءىثب قوبسملا ربكي مل ربكف مامإلا اسف قيرسثتلا مايأ ىف ةالصلا نم *ىشب لجراا قبس

 نم ناك اهف مامإلا عبتي امنِإو اهدعب ركذ وه امتإ ةالصلا نم سيل قيرشثتلا مايأ ريبكستلا نأ كلذو ربك ملس اذإف

 . ةالصلا ند سيل .اذهو ةالصلا

-06000005- 
 نم ووصفت نأ حانج عيع سيلف ضرألا ىف مبرمذ اذإو »لجو زع هللا لاق ىلاعت هللا هحر( قفانتلالا )

 ضرألا ىف برضلا ىف ةالّصلإ رصق نأ ىلاغتهللا باتك ىف انيب ناكفلاق «ةآلا «اورفك نيذلا ؟تتفينأ متفخْنإ ةالضلا

 متقلط نإ يلع حانج ال »هلوق ناك 1 اورصقي نأ مهيلع اضرف نأ ال هقلخ نع لجو زع هللا نهفيفخل فوخلاو

 سيل »هلوق ناك اكو لاحلا هذهىف نهوقلطي نأمهيلعاتح نأ ال ةصخر (ةضيرف نحل اوضرفت وأ نهوسمت لام ءاسنلا

 ناك اكد و امنا مهيلع اّمح نأ ال جحلا ىف اورجتت نأ ملعأ ىلاعتةللاو:ديرت «ير نمالضف اوغتبت نأ حانج ع؟يع

 تح نإال ةبآلا «يتويب نم اولك امنأ حانج يلع سيل »هلوق ناك اكو «نيعاث نعضينأ حانح نييلع سيلف »هلوق

 ةنسلاب مث باتكلاب رفسلاو فوخلا ىف رصقلاو ( قفا ةلالاؤ ) مثريغ توي.الو مهتوي نم اولكأب نأ مهيلع

 تحل نأال لجو نع هللا نم ةصخر فون الن رفسلا ىف نيصقلا نأ: ىلع لدي باتكللاو ةنس فو ال ردسلا قا

 ىريخأ لاق جيرج نبا نع ديجملا دعو دلاخ نب ملسم انربخأ رفسلاو فوخلا ىف كلذ ناك ام اورصقي نأ مهيلع

 زعّللا لاق اعإ باطخلا نب رمعل تلق لاق ةيمأ نب. ىلع نع هاباب نب هللا دنع نع رامع ىنأ نب هللا دبع نب نمجرلا دبع

 تلأسف هن. تنحي امم :.ثبحح رع لاقف سانلا»ةرمأ دقق |ورفكا ئيذلإ متتفينأ متفح نإ ةالصلا نءاورصقت نأ» لجو

 ةحلط نع دمحم نب ميهاربإ انربخأ « هتقدص اولبقاف يلع اه هللا قدصت ةقدص لاقف » لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسز

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف دق كلذ لك تلاق ةشئاع نع ءاطع نع ورمع نا

 اورفاس اذإ نيدلا ىرايخ » ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لاق لاق بيسللا نبا نع ةلءرح نبا نع ميهاربإ انربخأ

 متأو رفساا ىف ةالصلا رصق

 ةالصلا رصق لعفي نأ بحأو ارفاس» لعفأ ىدلاو رايتخالاف ( لاق ) اوموصي مل : لاق وأ « اورطفأو ةالصلا اورصق

 مل وأ دهشتلا ردق ىنثم ىف .سلج هتالص هيلع دسفت مل امبيف ةالصلا متأ نةو فوخ الب رفساا ىفو رفسااو فوخلا ىف

 هيف ةنساا نع ةبغر نيفخلا ىلع. خنسملا كرت هركأو هيف ةنسلا نع ةبغر ناكاذإ هنع ىهمأو رصقلا كرت هرك أو سلحب

 ثالث ىف وه امنإ رصقلا نأ فالتخا الو ( لاق ) كلذ هل هرك أ مل ةنساا نع ةبغر ريغ نيفخلا ىلع حسملا كرت نمو

 نمو  حبصلا الو برملا ىف رصق الو نيتنكر نيتعكر نئئلصِيف عبرأ نهنأ كلذو ءاشعااو رصعلاو رهظلا تاولص

 دق : لئاق لاق نإف اماع اهيف مالكللا جرم ناك نإو ضعب نود ةالصاا ضعب رصقلاب هيرأ نوكي نأ برعاا ناسل ةعس

 مجارت عبرأب هبقعأو ةالصصلا ضرف عاج باب ىف هلوأ ركذو مجارتلا ف سيلو : ىنرقلبلا نيدلا جارس كاق )١(

 . ها اهرك ديمو هيف 2 اع قلعتت
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 دععب نوكي نأ دارأاذإف هعم ساجبلف نيتنثلا ىف هكردأ نإف ريبكست ريغب هتالصنم مامإلا غرف اذإ ميلف ةعكرلاىف مامإلا

 ةمعت عمسف ةعكرب هقبس دق مامإلا فلخ ناك نمو ريبكت مقيلف هيلع ام ءاضقل نيترخآلا نيتعكرلا نم مامإلا غارف

 دتعي الو هنع مامإلا هلمحت وهسس اذبف مامإلا مالس عمسف سلجو هلع تيقب ىتلا ةعكرلا ىضقف لس دق مامإلا نأ نظف

 دجاسوأ عك ار وهو مامإلا لس نإف هسفنل ىضقق داعف ةالص نم جرخ ىذلا اذه هبشيالو هيلع ىتلا هكا

 ةياور ىف هلاق مامإلا مالس دعب اهدوجسو ابعوكرو اهتءارقب ةيناث ةعكر أدتباو مامإلا مالس لبق لمع ام عيمج ىغلأ

 عمكرف لعف ناك نإف لمع الو دوجس الو عوكرب هقبسي ال نأ مامإلا فلخ نمل بحأو دوراجلا ىبأ نباو ىطيوبلا

 مكريف دوعي سانلا ضعب لاقف هلبق عفر مث دجس وأ عكرف هقبس نإو هنع ءىز< كلذف دجاس وأ عك ار وهو مامإلا

 كلذ الإ ةالصلا لمع ىف هب متئا اذإ هئزحم ال اعبتم امإو هعم ادجاس امإو اعك ار امإ نوكي ىتح هدوجسو هعوكر دعب

 ةعكرلا كلتب دتعاو هتهرك لعفي مل نإف دوه. نأىلإ بحأف مامإلالبق هسأر عفر نإو« ةلبقلا لابقتسا » باتك ىف لاقو

 هقبس نإو هب متئا اذإ ةعكرلا كلب دتعي هءارو ناكنإف مامإلا عم دجسو عكري نأ كرت اذإو ©10ءالمإلا ىف لاقو

 مامالا عم امبنم ةدحاو ىف ناك اذإ مامالا هقبسام دعب اعكار مقيو ادجاس هسأر عضي نأ سأب الف كلذب مامإلا

 هعم عوكرلاو دوجساا ضعب ىف ناكو سلج دقو لعفي مل نإف مايقلاب مامالا هقبسام ردقب دعقي ىتح داع هلبق ماق نإو
 ىلصف ةعكرب هقبس دقو مامالا عم لخد اذإو هلك كلذ ىف ءاسأ دقو هنع ءىزحب كلذف هلبق عفر مث دجسو مكر نكوهف

 هنأ عي وهو هقبس نإو اعبرأ ىلص دق هنأل هتالص مومأملا تأزجأ اهس هنأ ىردي الو وه هعبتاو ايهاس اسمح مامإلا

 عم هتتاف نإو كلذ فالخ ىدنع لوقت نأ دأل زوحم ال هتالص لوأ وهف مامإلا عم كردأ امو هتالص تلطب اهس دق

 « كلذ هنكمأ نإ ةرؤسو نآرقاا مآب أرقف مامإلا عم امهالص نيتريخألا نيتمكرلا كردأو ربظلا نم ناتعكر مامالا

 أ لع رضتقا نإو ةروسؤ نآرقلا مأب اهتم ةدحاو: لك ىف أرقف ناتمكر ئضق ماق اذإو: ا هنكمأ ام أرق هنكمي مل نإو

 اهنم كردأ نإو رمح لو ةروسو نآرقلا مأب ةعكر ىضق نيتعكر ىلدو برغملا نم ةعكر .هتتاف نإو هأزجأ نآرقلا

 ىف هلقتام رخآ اذه ةروسو نآرقلا مأب اهيف أرقو ةثلاثلا ىف رحم ملو هئاضق ن. ىلوألا ىهو ةيناثلا ىف ربجف ماق ةعكر

 مامإلا مالس دعب ةيناثلاب ىنأ ةعملا نم ةعكر مامإلا عم كردأ نم نأ صنلا اذه رهاظو صوصنلا نه عماوجلا عمج

 اهنأل كلذب .ةعجلا ىف باوجلا ىف فقوت امتإو رمقا فوسخو ءاقستسالاو ديعلا ىف اذكهو حبصلا ىف اك اربج

 نأ نم ربتعمب سيل فقوتاا اذهو درفندل عرمشت ملو اهوحنو حبصلا فالخم ادرفنم راص دق اذهو درفنمال غوست ال

 مامإلا مدقت ةمحرت ىف فوخلا ةالص ىف مألا ىف صن دقو اربظ اهريصي ال ةلاخلا هذهب هدارفناو هل تباث ةعجلا كح
 كا نإو ةروك دملا ةمجرتلا رخااوأ ىف لاقف ةناثلا ةعكرلا ف٠ رحم قوسللا نأ لع لدن ءىث ىلع فوخلا ةالص ىف

 ةبطخلا ترضح ىتلا ةفئاطلاب ىلص مث ةبطخلا ةفئاط هعم ترضحو ةفئاطب بطخ اذإ اسورحم ناكو ةعنلا موي فوخ

 هعم تلصف لصت مل ىتلا ةفئاطلا تءاجو كودعلا ءازإب اوفقو مث اهيف نوربحم ةءارقب مهسفنأل اوممأف اعلاف تنثوا ةعكار

 متت ىلوألا ةفئاطلا نأب ىعفاشلا حرص دقق مهب ملس مث مهسفنأل اوهتأف اسلاج تبثو ةعجلا نم هيلع تئقب ىتلا ةعكرلا
 كل سأل ناولسب لاقت ةعلعتا ىف تيطلا ىبأ ىذاقلا كاذب حرص دقو اهيف نوروجم ةءارقب ةيقابلا ةعكرلا اهسفنأل

 ضرعتي ملو ةيناثلا ةعكرلا ىف ماهإلا كك ةءارقلاب اهيف ربجم ىتاا ةالصاا ىف درفنملا كح نآل ةءارقلا انف نور

 ىخاقلا حرمح كلذبو رس هنإف ايدتقه ناك نو ةودقلا ؟ح ىف اهنأل ةناثاا ةعكراا ىف ةيناثلا ةقرفلا رحل ىعفاشلا

 فالخم مامإلا ىلإ ةبسنلاب ةعّلا - ءاقبل ةناثلا ةعكرلا نه ىلوألا ةقرفلا تربخ اعِإ : لق نإف هريغو بطلا وبأ

 . هححصم 0 ةرايعاا ررحو لصألا ىف اذك خلا عكرب نأ كرت اذإو :هلوق (1)
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 امهكشو رخآلاب امعدحأ نيلجرلا مايتتا

 الص ولو :ةئرح اهينالص تناك رجالا اها مائاف اعم الص نيلجر نأ ولو ىلاعت لا هحر ( قفا ةلالا )

 ىلغانأل ةالصلا ادع. نأ اعم اهيلع اتاك هحاص مامإ ناك امنهبأ ايرذل ملف اعم اكشو رخآلاب منا امهدحأ نأ اماعو اعم

 ئدلاذاعأ رخآلا كشَي ملو امههدخأ كش ولو «مومأملا ىلعام ريغ مامإلا ىلع كالدكو ةالصلا ىف مامإلا لعام رغ ردا

 هنن فاكلعا 5 18 ,ةداعإلا هيلع تناكك شي, مل ىذلا كش ىدلا قدص ولو ,هتالص كشي مل ىذلا أزجأو كش

 ةداعإ هيلع نكست ل هسفن ىلع كلذ ارك ذف لجر هركذف'كش ولو ءهريغ لع ال هسقن لع الإ هيف هزحم مل ةالصلاددع ل5

 دحاو لك كشو مهدحأ ةالصب اواص دقنأ اوماءف ربك أ وأ ةثالث اوناك ولو هريغلس ال هسفن لعب نآلا َةداَعَو دا عدمنأل

 ككل مل نيذلا دعب ملو اوكش ن م ذلاداعأ ميضعب كش لو مهضعب كش ولو ءاعم اوداعأ ا وأ مامالا ناكأ «مينم

 . مهددع تك ول كلذكو ءابلق هلال

 قوبسملا باب

 هللا ئضر هلوق:وهو ةالصاا جحارت و ىذلا عوكرلا ىف لوقلا باب ىتاابنف ء« صوصن هيفو مجارتلا ف سيلو

 مكر مل ولو «ةعكرلا كلتب دتع دتعا عركو لا نم هرهظ ماهإلا عفري نأ لبق عكرف اعك ار مامإلا كردأ الجر نأ ولو :هنع
| 

 مامإلا عكر ولو ءهلاحم مكار مامإلاو انكار ريض جام ديكالو دمك راكع ملعوكرلا نءهرهظ مامإلا عفر تح

ْ 
1 
 ا
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 راما د ىلإ عوكرلا ليازز دق هنأ الإ تسي ل وأ أ امتاق ىوتساف عوكرلا: نم هسأر عفر من اعك ءار نامت

 دق مامإلا نأل ةءكرلا هذهم دتعي مل هعم عكرف امك ار لالا هذه ىف لجر هكردأف خبسيل عكرف داع مث عوكارلا مات

 عفر مث حبس لو عكر اذإ هنأ 'رخآ لوق هففو ( عييرلا لاا ةدلصلا نم : دتعي ال عوكر انهوالوا 0

 ا ةعكر ا داع اماف حبس | مل نإو امات ناك لوألا كك نأل .هتالص تاطب دمث حبسيإ عكرع داع مث هسأر

 2 قوتسملا ف صوصتلا نمو . 002 ىنعملا ادهم هتالص تلطيف ادماع 0 ةالص' ىف داز دق'ناك اهيق حبسيل

 نم هسأر مامإلا عفر ىتح عكرب ل مل هعم ركبت عك ار وهو مامإلا كردأ اذإو نيقارع' فالتخا نم ةالصلا باب ىف |

 مهاربإ نع مسملا نع نسحلا نع كلذب انربخأ ةدكرلا كلتب دتعي الو هعم دجسإ لوقي ناك ةفيح ابأ إف عوكرلا
 نمو ( قفا غلالاو ) هتالص نم كلذب بستحو دجسيو عكري لوقت ىليل نأ نب ناكو فسوي ابأأ ىنعي دْخَأي هبو
 ملو ريكف اعك ار املا كْردأ

| 
 َك ردد 5 هنآل دوحسلا كلدب دعي لو مامإلا عب عم لجيس ُضأ رمامالا عفر ىدح 0

 م ىلص ل نوكف امل أرقي ملو مامإلا عم اهبكردي كرا ل ر دعب مكر ولو ةعولر

 ةالصلا ضع مامالا ةقيسسإب لجرلا باب ُْف ىطيوبلا رصتخم َّق اهنمو 6 مامألا حم كردأ مف 0 عم ىلص الو ةءارعب

 هصئاخد نيتميلستلا نم مامإلا غارف دعب الإ هءاع ام ء ءاضقل مقي مل ةالصاأ نم ءىنثب مامإلا هقبس نمو ( قثاشن ”لالاث )

 نع لقت مث ىطيوبلل هبسني ملو الوأ مالكلا اذه ىكح ءىنثب مامإلا هقبس نم باب ىف عماوجلا عج ىفو « ىطيوبلا ىف
 لخد نمو هعم دجسف دجس وهس هيلع ناكول هنأ ملءعيام ردق اللق ثكم ول بحأو لاق هنأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 هآردأ اذإو هتالص ىضقف رنبكت الب ماق لس اذإف هعم سلجيلو اهناقاءرجماف هرخالا ةعك را ىف اسلاج مامالا دحرو دل
 6-02 . ا ع 0-- - محب 0

 نيلوق ةلئسملا ىف نأ موي عيبرلا مالك نأ ىلع ع اع عوكرلا ىف لوقلا بايب ىف هيدنلاب قع دق“: ىيقلللا جارسلا لاق )١(

 ..ادخاو الوق لطبت مل اهاس ناك نإَو ادحاو الوق هتالص تلطب ادءاع ناك نإ لب تدك نشل
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 قاتفانلا نتكراا ىلد 35 مامإلا ىثم ف سلجو مامإلا ىلع تعب ع ةعكرلا ىلصف مامالاب اوم مامالا تدحن نأ

 ارخآ مهسفنأل َّ اوءاسلعفب م نإو ممم 1 مامالا ةالص ن.:ءىث هتفي مل الحر مدق مالسلادارأ اذإف دهشنو مامالا ىلع

 دحسو ةهسفنل وه ىننو ممالص مها زجأ 1 اوءاسو اهاس مم اوه لس ولو هالغا كفن ىلا ةعكرلا ىضقف وه ماقو
 0 1 - | )ا ل 20

 كلذ ىأ مهسفنأل اوماسوأ مهب ؛ الجر مه ءاومدقو هتالص تدسف ةالصلا لكي ل هنأل انك اذ كفاك زم نإ رول

 اودهشتف اوع>رب نأ م,يلع ناك مك نأ لق اوركذ مش نيهاس هءارو اوماقث م ماق ولو مهن اللص مهتًأزجأ |ولعف

 نيتدحسلا ىدحإ اودحسول كلدكَو اودحسإملو اسول>اوع>ر 6-0 هوعبتاولو هريغمم مسإوأ نيف وءاسلا مش

 ايف مهو ةالصلا ىلع نودئاز مهنأ اف 016 لاح ىأأ لع دودسلابا ركطت دود معو ورك داوأ ىرخألا اوادكش مو

 0 لكي مل 5 ماع هتالصل رك كرو مهضعب اذه لعفولو اوماسو وهسلل اودحس مث دهشتلا ىلإ لاخلا كلت اوقراف

 الإ ةالص نم جورخ الو ةضيرفاا نم ميلستلا ىلق ةلفان ةالص ىلإ ةضيرف نم جورخلا دمع هنآل هتالص هلع,تدسف

 نأل مهمؤي نأ هل زحب مل عجرو ًاطوتف جرخف ركذ مث موقب ابنج مرجأ نمو « ىطيوبلا بوقعي وبأ لاق » مالسب

 ىنلا لوقل ةلطاب هتالصف همامإ لبق مرحأ مومأم لكو موقلا مارحإ كلذ مدقت دقو حاتتفالل ربك امنإ ذئنيح مامإلا
 مامإلا فاخ موق ربك دقو مامإلا ةالصرخآ ىف ماهإلا ف اخ ربكي مومأملاك سيلو «اوربكسف ربك اذإف » سو هيلع هللا ىلص

 ,لوأ كردأ نم مارحإ همارحإ مدقت دقو هتالص رخآ ىف هعم مرحأ ىذلا مدقيف مامإلا ثدحف مامإلا ةالص لوأ ىف

 . ةلطاب هتالصف مامإلا لبق مرحأ نم ( قفا ةلالاف ) ليسب اذه نم مامإلا ةالص

 امام ا

 دحاو مني الو هفلخ نمل امامإ امب:٠ دحاو لك نوكيل افقو نيلجر نأ ولو ىلاعت هللا همحر ( قفائ لالا )

 امهدحأب ال اعم امهب نومتأي سان امبهلخ ىلصف هنم اديعب وأ اببرق هئاذحم وأ رخآلا مامإ امهدحأ ناك هبحاصب امبنم

 نأ ىدتاالا رخآلا نود امهدحأب ماعتالا' ىف ةئثلا اودرفي مل مهعأل ةدساف اعم:طميفلخل ىلك نم ةالض تناك رخآلا نود

 مهمسفنأ ةالص ريغ ىلإ رخآلا ةمامإ نم ةينلا نود لعفلاب نيجراخ اوناك هعوكرب اوعكرف رخآلا لبق عكر ول امهدحأ

 اوناك هب اومتئاف ىناثلا ع وكرلا مدق لوألا عوكرلا رخأ ىذلا نأ ولو مهئادحإ لبق امامإ ممل نكي مل هوثدحأ مامإ الو

 اووني مل مث اعم امه+ اومنئا ولو هدعب لوألا عوكرلا مدقىذلا ةمامإ نمو الوأ هتمامإنم ةننلا نود لعفلاب اوجرخ دق

 كلذ سيلو دحاو تقو ىف نيمامإب ةالصلا اوحتتفا مهعآل مهتالص مهزحت مل مهسفنأل ةالصلاو اعم امهتءامإ نم جورخلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مامإلا ليق ركب ىبأب سانلاو سو هيلع هللا ىلص ىننلاب ركب وبأ متئا دقف لبق نإف مهل

 توصلا فيعض ًاسلاج ناك ملسوهيلعهللا ىلص هللا لوشرزأل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالصب لع مومأ» ركب وبأو

 نوكي نأ حلصيال هنأل مهتالص مهزحن مل مومأملاب سانلا مثئاو لجرب لخر مْنئا ولو عمسيو ىري اماق ركب وبأ ناكو

 نيلجرىأر الجر نأ ولو هدوجسو هريغ عوكربال هدوجسو هسفن عوكرب دجسيو عكري ىذلا مامإلا امِإ امومأم امامإ

 كلذكو هنيعبامهدحأب اماتثا وني مل هنألهتالص هزمت مل ةدجاو ةالص ايلصق هنيعبال امهدحأب متأي نأ ىونف اعم نيققاو اعم

 مامإ فلخ ةالص هئزجم الو هنيعب هتالضب ىلص ىذلاب ماتثالا وني مل هنأل هتالص هزجتت مل امهدحأب متئاف نيدرفنم ايلص ول

 نيب ةكرتشم هتين نكت مل اذإ هري ملو هنيع هفرعي مل نإو هتأزجأ دحاو مامإ ىف اهدرفأ اذإف دحاو مامإ ىف ةنلا درفي تح

 . نيمامإلا دحأ ىف اهيف اكوكش. وأ نيمامإ



 ا
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 امإوهيلإ تفتلا حبس اذإ هنإف حبسيلف هتالص ىف *ىش هبان نم ؟قيفصتلا مرثك أ جتيأر ىلام» ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسر نأ راسي نبا ءاطع نع ميكح ىبأ نب ليعمسإ نع كلام انريخأ ( ىتفا*_ة:لالإف ) ©9726 ءاسنلل قيفصتلا

 ىلعو جسو هلع هللا ىلص هللا لوسر عجر مش ردكم نأ هد راشأ مث تاولصاا نم ةالص ىف ربك ملسو هيلع هللا ىلص

 دوسألا ىلوم ديزي نب هللا دبعنع ديزؤب ةماسأ نعةقثلا انربخأ لاقىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ ءاملا رثأ هدلج

 ةاكعَف لثمي لكس هيلع هللا ىلص ىنلا نع هراره ىلا 0 ناب وت نك نجر دنع 1 دمحم نع نايف_س نإ

 نإف هريغ وأ ءوضو ضاقتنا وأ فاعر نم ةالصلا هعم هل زوحجال اثدح مامإلا ثدحأ اذإ رايتخالاو ( قفا للان )

 ءامإ مدق وأ اومدق' نإو اذحأ نومده ال ىدارف موقلا لض, نأ رثك ا وأ ةعكر ”ىثءامإلا الص ند 20

 مدق ول ل عبارلاو ثلاثااو ىناثلا مامإلا ثدحأ ول كلذكو مهتالص مهتأز جأ ةالصلا نم قبام محل حاف الجر

 نآل هلك كلذ ىف مهتالص مهءز و ءاوسف مامإلا همدقي لو هسفنب مدقت وأ ةالصاا ىف نم ضعب ثلاثلا وأ ىناثلا مامالاأ

 "01 06 نأ ده اي امر ا راش ٍلَسو هيلع هللا ىلَ هللا لوسر مدقتف رخأتسا مث ةالصلا سانلل حتتفا دق ركب اهأ

 ا م اوحتتفا دقو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالصب ركب ىبأ عم نولضي سانلا راصو

 اذه ىف دحأ سيلو مامإلا اذه لعفي ال نأ راتخاو مهتالص هفلخ نم تأزجأ هريغ مدقتو ثدح ريغ نم مامإلا

 مامإلا ءاج اذإ بحأو مينع ةيزجم ةزئاج مهتالصف هتالصب هفلخ نم ىلصو هلعف نإو ملسو هيلع للا لص هللا كر

 ملسو هيلع هلل ىلد ناكر ىلص دق مدعتن ل وأ امر مدقت نإ مدعتملا فلخ ىلصي نأ هريغ ةالصلا حتتفا دقو

 هيلع هللا ىلص ىنلا مدقتو ركب ىبأ راخعتسا اذه فلا ليف لبق نإف كوبتىلإ هرفس ىف فوع نب نمحرلا دبع فلخ

 (5 .امابإ نأ ولو ةالص ماا حتتفي ىذلاب مامإلا ماي نأ رايتخالاو ءاش اذه ىأ لعفب نأ ماماللو حابم اذه لدا

 تن كل رق هلسغوأ هؤوضو وأ هحرخم ناك ةراهط ريغ ىلع هنأ ركذ ىتح عكدب مهنا الرش ًارقو

 ركذ نيح ملسو هيلع هللا لص مناك دغر ل ة اك بستنأل مث نومتيو فناتسإو عجريو ًاضوتي ىتح مالك ىف سانلا

 هتالص نم اوجرخ ول مهنأل مهسفنأل نومتيو بنج وهو هريبكتي دتعي ال هنأل هسفنل تقتااتساف موقلا هرظتناك بنج هنأ

 راشأ ول رييكتلا كلذب يشد اولص (لقثت هترابطو ادعابتم' هجورح ناك نإف ريبكتلا كلذب ميس اولص

 رايتخالاو مهتالص , فاح نيف نك ذا 5 اولصو هوفلاخف امالك كلاذب مبملكو هور أ ىلإ

 م ةعكر ىلص امامإ نأ ولو ىدارف اوم نأ كراع مامإلا ىلع ثدسف اذإ نيمومأللا ملعأ ىلاعت هللاو 00

 نوملاع مهو هب نومتأي مهنأل مهتالص مهيلع تدسف ةعكرلا ىلعىببف عجرف مولا هرظنناو لستغاف جرخف بنج هنأ ركذ

 مو لع نم ةالص ثدسف ضعب هماعي لو مهضعب كلذولع ولو ابنج اهالص ةالصىلعىنني نأ هل سيل هنآل ةدساف هتالص نأ

 فرصناف هتراهط تضقتنا وأ ربط ريغ ىلع هنأ رك ذف موقلا لجرلا مأ اذإو ( قئاذةلللأف ) ملعب مل نم ةالص دسفت

 فلخ نم فلتخا نإو مامإلا ةالص ىلع ىنب اعوطتم وه مدقت وأ هفلخ نيلصملا ضعب همدقف همدقي مل وأ رخآ مدقف

 نأ ولو امهريغ مدقت نإ كلذكو هفلخ اولصي نأ مأزجأ مدقت امهءاف هريغ نورخآ مدقو الجر مهضعب مدقف مامإلا

 لبق مامإلا عم ربك مدقتملا ناك نإف رثك أ وأ مامإلا عم ةعكرلا كلت هتتاف دق الجر مدقف ثدحأ مث ةعكر ىلص امامإ

 هللادبع نزع ىراخبلا هحرخأ ءكلام ثيدح م مسمو ىراخبلا هحرخأ اذه لهس ثيدح :ىقلبلا جارسلا لاق )1(

 ىحب نب ىلإ قيرط نم اطوملا انتءاور ىف وهو كلام نع ىحم نب قح نع ندم هجرخأو كلام نع فسوب نا

 ريغب ةالصلا باب ىف هيلع مالكلا مدقت دقو ةحاحلا دنع ةالصلا ىف قيفصتلاو تافتلالا ةمحرت ىف طولا ف وهو 5



0 
 1 ىلإبحأو رصعلا أهدعب ىصيواربظ هل تراك ررطلا هتالاصن ىوذق رهظلا هتتاف دقو رصدعلا ف مامالا كردأ نإ اذكهو

 : 0 ةالص ىف امهتين راكم ا[ اهنائدتس ةْضورفم ةالص ىق الإ لخر متآيال نآ هلك اذه نم

 مامإلا ةالص نم لجرلا جورخ

 وأ ةعكرلا مامإلا لكي ملو هعم حتتفا وأ ةعكر هعم ىلصف مامإب لجرلا متئا اذإو ىلاعت هللا هحر ( .قفانةلالاف )

 هيلعف امقم مامإلاو ارفاسم ناك نإو 6 هيلع تدسفىت> هتالص مامإلا لكي رف ة 3 6

 مامالا ةالص نم كا جرخ مث ةالصلا نم م مامالا هب ىلص نإو همزا مامالا ةالص ددع نأل ميقم ةالص ىضقي نأ

 هسفنل ةالص ىلع ىن نإف اطايتحا ا نأ تدححأو هل كلذ ت1 ةرمانلل ردع الو ةالصلل مامالا نم عطق ريغ

 2 إف هسفنل ىلص هعم ةالضلا حيتتفا ام دعب ذاعم عم هتالص ن 9 نع لحرلا ذأ لبق نم ةالصلا 2 نأ نبي مل ادرفنم

 . ةداعإلاب هرمأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ معن

 رخألا دعب اهدحأ نيماماب: ةذاصلا

 مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دعش نب لهس نع مزاح ىبأ نع كلام انربخأ ىلاعت هللا هنحر ( قفاخلالاف )

 ىلصف معن :لاقف ؟سانلل ىلصتأ لاقذ ركب ىبأ ىلإ َنذؤملا ءاجف ةالصلاتناحو مهنبب حلصيل فوعنب ورمع ىنب ىلإ بهذ

 ناكو سانلا قفصف فصلا ىف فو ىتح صلختف ةالصلا ىف سانااو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجو ركب وبأ

 هللالوسر هللإ راشناف ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىأرف تفتلا قيفصتلا سانلا رثك أ اماف هتالص ىف تفتليال ركب وبأ

 0 ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر هرهأا٠ ىلع هللا دمحف هذي ركب وبأ عقرف كناكم ثكما نأ دس هيلع هللا ىلص

 تبثت نأ كعنمام ركب ابأ اي»)لاق فرصنا امف سانلاب ىلضف سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر مدقتو ركب وبأ رخأتسا مث

 هللا 000 لاق مث سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ئدي نيب ىلصي نأ ةفاحق ىبأ نبال ناك ام ركب وبأ لاقق ؟«كترمأ ذإ

 ًادييلف تونقلا ىف سانااو لخدف ناضمر ربش ىف ءاشعلا هتتاف نهو» عماوجلا عمج ىفو:ىنيقلبلا جارسلا لاق (1)

 ناك نإو هسفنل ىضقي ماقو هب متأي مل مامإلا لس اذإف زاج مامإلا لسي ملاه ناضمر تونق ىف مامإلاب متثا نإف ةيوتكملاب
 دعب مامإلاب ىدتقا ولو بابحتسالا ىلع لومحم صناا اذه نم عماوجلا عمج بحاص هركذ امو« مهتونق ىف امانق نمانلا

 عم وأ هسفنللجر ىلص ولف »ةلمرح ةياور ىف عماوجلا عمج ىفو هزاوج حجرألاو دارفتالا دعب ءادتقالا هيف ناك كلذ

 . «تيلص امو ةلفان هل تناكو مهنع تأزجأ موقب اهالص مث ءاشع وأ ارهظ ةالص مامإ

 قم ل نإو هل اعرب ا 7 ىأ ىنم , لع هللا نأ بحأ امو اذه دعب طق مامإ فلخ تيلص الو اذكه طق طق (0)

 كرتي هنأك انأم كلذب حرتجأ نوك أل نأ توجر ةبغر ريغ نع تكرت اذإف حابملا ءرملا كرتي دق نكلو ائيش ايندلا

 ا ألا حارتجاو ةعدبلا هيلع تفخ ةبغر لجر هكرت ولو ةبغر ريغ نم لاحلا ضعب ىف نيفخلا ىلع حسملا

 لبكي ملف» عماوجلا عمجج ىفو هيلع تدسف ىتح هتالص مامإلا لمكي ملف مألا ةخسن ىف عقو :ىنيقلبلا جارسسلا لاق (؟)

 ناكنإو هتالص فنأتسا هلوق ليلدب مومأنلل هيلع هلوقف ريمضلا نأل بسانملا وه اذهو( هيلع تدسفىتح هتالص مومألا

 . كلذل دهش مالكا ةيقبو مقم ةالص ىضقي ن نأ ( مومألا ىنع ٠ )هلعف امقم مامإلاو ار قاسم

 ٠ لصألا ىف ضايب ()



-118- 
 تقف نايفس لاق «اهوحم و قراطلاو ءامسااو ىشي اذإ لبللاو ىلعألا كب رمسا حبس ًارقا»لاق ملسو هيلع ىص

 ورمج لاقف «قراطلاو ءامساو ىنثغي اذإ كيللاو ىلعألا كبر مها حسبسب أرقا هل لاق لوقت, ريبزلا ابأ نإ ورمعل

 نع ور# نع جيرج نبا ىنريخأ لاق ديلا دبع انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ ءهوحن وأ اذه وه

 ممل ىهو عوطت هل ىه مهل اهيلصيف هموق ىلإ قلطني مث ءاشعأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم ىلصي ذاعم ناك لاق رباج

 ناك لج نب ذامانأ هللا دبع نت ناجل نَع مسقم نإ هللا ديبع نع نالج نبا نع دمحم نب ميهاربإ انربخأ ةبوتكم

 ةيلعنبا ةقثلا انريخأ «ةلفان هل ىهو ءاشعلا مهل ىلصيف هموق ىلإ عجريمث ءاشع'ا سو هلع هللا ىلص هللا لوسر عمىلصي

 رهظلا ةالصسانلاب ىلصي ناك ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسو' نأا هللا دبع نت راج نع نسا نع سنون نع هد 2إ

 ةرخآلاو( قفا شلالاث )!- مثنيتعكر محللصف ىرخأ ةفئاط تءاج مثوس مثنيتعكر ةفئاطب ىلصف لت نط فوخلا ف

 نع ديجملا دبع انريخألاق ىعفاشلا انربخأ لاقعبيرلا انربخأ ةضيرف نيرخ آللو ةلفان لسوهيلع هللا ىلص ىنلل نيتاه نم

 رصعلا لصور هظلامامإلا عم تكردأ تلا لعجاف رهظلا لصت ملوكلذ دعب رصعلا تكردأ نإو لاق ءاطع نع جيرجنبا

 رهظلا لصت ملو رصعلا تكردأ اذإ كلذ لاقي ناك دقو كلذ رب وهو كلذ دعب ءاطع لاق جيرج نبا لاق كلذ دعب

 ءاطعنأ جيرجنيا نع دلاخ نب مسم انرعخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاقعسيرلا انربخأر بظلا مامإلا عم تكردأ ىذلا لعجاف

 ةمتعلا ن مهب دتعيو كلذ لعفي هآر هنأ ونيتعكر اهيلع ىنبيو نيتعكر مهعمىلصيف مايقلا ف سانلاو ىتأيف ةمتعلا هتوفتتناك
 اهلعجياف برم ا ىفوهو اهلصي مل هنأ رك ذفرصعلا ىسن نم ءاطءلاقلاق جيرج نبانع ديجلادبعان ربخأ( قفا: علال )

 نمرخآ لج ر نعوهنعىلاعت هللاىضر باطخلان ب رمعنع ىورو2١6رصعلا لصيلف برغملا ىلص نأ دعب اهرك ذنإفرصعلا
 ءاجر وبأو نسحلاو هبنم نب بهو ناكو هنم ابيرق سابع نباو ءادردلا ىبأ نع ىوريو ىنعملا اذه لثم راصنألا

 ىلصنل الإ انئدام اولاقف ىلص هودجحوف رهظلا اولصي نأ نوددرب ىدراطعاا ءاجر ىنأ ىلإ موق ءا> نولوقي ىدراطعلا

 لاق عيرلا انربخأ ىدراطعلا ءاجر ىبأ نع ةدلخ ىنأ نع نطق وبأ كلذ ركذ مهب ىلصف ماق مث مبخأال لاقف كعم

 ءاشعلا اهتاعجف مايقلا ىف سانلا تدجو سواطل ناسنإ لاق لاق جيرج نبا نع ديجلا دبع انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ

 اهدسفيال هسفن ةننلصم لك ةينو سايقلا مث انرك ذ امو ةنسلاب زئاج اذه لكو ( قفا ةلالاف ) تبصأ لاق ةرخآلا

 هتينب معقم هءارو ىلصي نأ زوجيف نيتك ىوتن ازفاسم نوكي مامالا نأ ىرت الأ همآ نإو هريغ ةد اهفلاخ نا

 ىهو هعم اهيلصي نأ لجرلا ىزجبف ةرخآلا ىف نوكيو تاعكر ثالث, لجرلا قبسي مامإلا نأ ىرت الوأ عبرأ هضرفو

 ةيوتكملا وني ملو هيلع ارذن وأ ةلفان ىلصي نأ هفلخ نم ىون اذإف ةبوتكملا ىوني مامإلا نأ ىرتال وأ هتالص لوأ

 ىرتال وأ ةلقان ىلص ىلصملا لعل ىردب الو هتالص هئزجتف هتالصب ىلصيف ىلصي ةالفب لجرلا نأ ىرتال وأ هنع ىزحن

 ةالص داسفب مومألا ةالص دسفت مل اذإو هتالص متنو هفلخ نم ةالص دسفنو هفلخ نم ةالص متنو مامإلا ةالض دسفت انأ

 هللا ىلص هللا لوسر ةنس توبث نم تفصو امف نإو هيلع دسفتال نأ ىلوأ مومألملا ةين تفلاخ اذإ مامإلا ةين تناك مامإلا

 دارفتالا ىلع ىلصي نأهف هل زوج تقو ىف لجر هب متئاف ةلفان مامإلا ىلص اذإو تركذام لك نم ةيافكلا لسو هيلع

 كلذا فلتخمال ةلفان مومأملل تناك ةلفان: مومأملا ىونو ةضءرف مامالا لص اذإ اك ةّشرف هَل ىهف هس رفلا ىرتو هس ١

 ىلع هلمحو برغملا-ىلص. نأ لبق برغلا تقو ىف ىنعي برغللا ىف وهو هلوقب ءاطع دارم:ىئقلبلا جارسلا لاق )0(

 . هريغ الو ءاطع نع فرعيال اذهو رصعلا ىلإ اهيلقي برغملا ىف عورسشلا دعب هنأ ىضتقي هرهاظ



 : ِء

 اهريغو ةروصقم سانلا نيبو هنبي مامإلا ماقمو عفترم موماملاو اعفنارم مامإلا ماقم
 لوسر رينم نعدعس نب لبس اولأس لاق مزاح ىبأ نع ةنيبع نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انريخأ

 مامه نع مهاربإ نع ش.ءألا انربخأ لاق ةنيبع نبا انربخأ ثيدحلا ركذو وه *ىش ىأ نم سو هيلع هللا ىلص هل

 دوعسم وبأ لاق ةالصلا ىضق اماف ةفيذح هعباتف دوعسم وبأ هذبجف هيلع دجسف عفترم ناكد ىلع ةفيذح انب ىلص :كاق

 ىلصي نأهفلخ نم معي ىذلا مامالل راتخأو ( فا لالا ) ؟كتعبات دق ىنرت ملأ ةفيذح لاق؟اذه نع ىبن دق سيلأ

 دحس اذإ هنع اقباضتم همم هلع ىلدي اه ناك اذإف هذدوحسو هعوكرب نودتمف هءارو نم هاربل عفترملا ا ىلع

 ءاوتسالا ىلإ ريصي ىتح ىرقب | عجري نأ 27 ضعب ىلع ه+رد ضعب عافتراب هيداعتو ربنملا قياضتك هيلع ايداعتم وأ
 بحأ مدقتيلف مدقت, وأ ىرقبقلا عجرب نأ هنكمي ناك وأ ايداعتم وأ اتياضت» ناك نإو هماقه ىلإ دوعي مث دجسي مث

 الو دجس اذإ قياضتبال هاع ىلصب يذلا هعضوم ناك نإو نا لق راسا نإف نيلصملا نأش نم مدعتلا نآل لإ

 ملعأ ىلاعت هللاو دوجسلل عجر امتإ ٍمسو هيلع هللا ىلص ىنلا نآل رحاتب الو مدقت نإ بحأ الو هيلع دحس ' ىدات

 نم اريسي ىثم وأ انيابت» ةلبقا ىلإ فرحنم ريغ ايشم ىشثم وأ مدقت وأ ىرقهقلا عجر نإو هيداعتو ربنملا قياضتل

 ناك نإف ادعابتم اريثك كلذ نكي مل اذإ وهس دوجس هيلع بجوت الو هتالص دسفت الو هل هتهرك كلذ ىلإ ةجاح ريغ

 3 مل هنآل نامومألا 2 ايوتمسم ىل اصر نأ تا ةرم سانلا ىلع دق مامالا ناك نإو هدلص تادسف ادعامتم ا

 رايش> الاف نيدو همأملا عمضرألاب اهاوس مف هماقمناكو ةدحاو ة هرم ا رينملا ىلع ىلص هنأ لسا هلع هللا ىلص ىنلا نع

 قوفنم مومأملا ىلصينأ سأب الو مالص الو را ع 1 ضفخأ وأ مهنم عف ءعفرأ ناك ولو سانلل ايواسم نورك نأ

 رهظ ىلع ىلصي نينذؤملا ضعب تان دمف هفلخ نم ضعب ىر وأ هتوص عمساب ناك اذإ دحسملا ىف ماهالا ةالصب دحسلا

 كلذبحأ مهضعب نأ تماع اكل نإ كلذ هلع تاع رمل لهأ نمادحأ نأ تماع اف مامإلا ةالصب مارحلا دجسملا
 2 ع - .٠ ا ع

 قاب هنآ ةمارللا لرتم حلاص انريخأ لاق دمحم نب مهاربإ انربخأ ( قفا“ غلالاف ) دجساا ىلإ اوطبه مهنأ ول مهل

 ءاسنلا تمأ, اذإ ةأرملا فقومو ( قفا للف ) دجسملا ىف مامإلا ةالصب مارحلا دجسملا رهظ قوف ىلصي ةريره ابأ

 زوج و اهدسفي الو نهالص دسفي مذ ىهو اعيمج نهتالص الو اهتالص دسفت مل ءاسنلا ةمدقتم تماق نإف نهطسو موقت

 ناك لوقت للا دبع ن/ رباج تعم لوقي زانيد نب ورمع عمس هنأ نايفس انريخأ ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا )

 ىنلا رخاف لاق ةيلس ى ف هموعب امياصق ع > "ا وأ ءاشعلا مس هلع هللا ىبص ىنلا 6 ىلصي لح 0 ذاعم

 هفلخ نم لجر ىحنتف ةرقبلا ةروسب أرقفههوق مف عجرف لاق ذاع هعمىلصف لاق ةليل تاذ ءاشعلا ٍلسو هيلع هللا ىلص

 00 ١ رح كنإاهللا كوطران لاف هات اف. لسو هلع هللا" ىكبط هللال وسر, ىف 1 ىكلو ل.:لاق ؟تقفانأ:هل اولاقن .هدحو للصف

 ةادطأا نع اعإوأ تاليصو ترخات كلذ تار اماف.ةرقبلا ةروس حتتفاف انمأف عجر مث كعم ىلص اذاعم نإو ءاشعا

 ةروسب أأرقا ؟ذاعءاي تنأ ناتفأ ذاعماي تنأ ناتفأ »لاف ذاعم ىلع لسوهيلع هللا ىلص ىنلا لبقأف انيدي اب لمعن حضاون

 ىلا نأ هيف دازو هلثم رباح نع رييزلا ودأ انثدح لاق ةنيبع نينايفس انربخأ ( قف + لال: ) « اذك ةروسو اذك

 )١( هححصم هبتك «راتخأ»وأ «بحأ »هوحني لماعلا ردقي وأ خسانلا نم ةدئاز «نأ» لعل خلا عجرينأ:هلوق .



 تان
 جرخو حطبألاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر لاق هببأ نع ةفيحج نب نوع نع لوغم نب كلاه نع ةنيبع نبا

 ىلع ةأراا دسفت مل اذإو ( قفا: هللا ) هيدي نيب نورت راجخلاو ةأرملاو بلكلاو اهيلإ ىلصف اهزكرف ةزئعلاب لالب

 ثرو ىصخلاو هللع دسفت ال ل رح هراسإ نع وأ هنيع نع تناك اذإ ىهف هيدب نيب نك نأ ىلدملا ل>رلا

 لاتقلا ىف مهس هل تبشثو ثرويو ثريو هتداهش زوو مؤيو ةالصلا ىف لاجرلا فقوم ففي لجر بوبحملا ريغ وأ

 فوفص فلخ فقو ةعامج عم ىلص نإو هفلخ فقو هذحو مامإ عم ىلصف الكشم ىلا نك اذإو ءىنلا ىف ءاطعو

 . ءاسشنلا فوفص مامأو هذحو لاحرلا

 ادعاق مامإلا ةالص

 هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع باهش نبا نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 اماف ادوعق هءارو انيلصو دعاق وهو تاولصلا نم ةالص ىلصف نعألا هقش شحدف هنع عرصف اسرف كك م

 عمس لاق اذإو اوعفراف عفر اذإو اوعكراف عكر اذإو امايق اولصف امتاق ىلص اذإف هب متؤيل مامإلا لعج امتإ» لاق فرصتا

 ناسحئب عد انريخأ ( ىف 507 06 0 600« نيعجحأ اسولح |ولصو اسلاح ىلص اذإو دخت كل انر اولوعف هدم نمل هللا

 لا ىلص هللا كو ) قفاحتلالاف ) ةشئاع نع هيأ نع ةورع نب ماشه نع رطم نب دمحم نغ

 خوسنم اسواج هفلخ نمو اسلاج مهب ىلص هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةالص ىف هعم ثدح نمو سنأ ثيدح ىف

 عم اذهف امايق هفلخ اولصو اسلاج هيف تام ىذلا هضره ىف مهب ىلص سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع ثيدحب

 امايق هريغ نيمومأملا ةالصو هضرف كلذ ناكو اسلاج ىلص مايقلا قطي مل اذإ مامإلا نأ ىرت الأ لوقعم ةخسان ةنس هنأ

 ىلصت كلذكو قطبي مل اذإ اسلاجو قاطأ اذإ امّتاق هضرف ىلصي مامإلا ناكف هضرف مهنم دحاو لك ىلعو هوقاطأ اذإ

 ىبصولو هتالص الك ىزجتف هضرف نك“ رصف نرتطا م نومؤمالل ىلصيو دوجسلاو عوكرلا قطب نإ اممومو اعجحطضم

 قحماام دحب دق لجرلا نأل ارهاظ ادلجو ةيداب ةحص ىري ناكول كلذكو مايقلا قيطي هنأ اوءلعي نأ اوفلكي مل مهنأل

 هتالص نأ ع نم فلح ىلص هنأل داعأ امتاق هءارو ىلصف ةلع ريغ نم اسلاح ىلصي هنأ مهضعب لع ولو سانلا ىلع

 مالا لص ولو :ءاعال | هلع تناك و هتاص رح ملة عمق دعاف كاما املج ءاقلا هدلس 1 [س را د2
 ) ع اح ع - 2 0 ع 02 83 - م يي

 مل نإو كلذ ريغ هئزجم الو مايقلا عضوم ىف موقي نأ مايقلا قاطأ نيح هيلع ناك مايقاا قاطأ مث ادعاق ةالصا ضعب

 ناك مايقلا قيطبال ىح صرم 2 امناق ةالصأا مامالا حنتفا ولوةمات هفلح ند ةالصو ةالصلا كلت كيعب نأ 4لعف لعفب

 نإو .. ءاوس اذه ىف ءاسنلاو لاجرلا موي لجرلاو ءاسنلا مؤت ةأرملاو اسلاج هتالص نم قب ام منيل سلجم نأ هل

 مل ولو اهتالص نم قب امف عنقت نأ اهيلعف تقتع نإف نهتالص نهايإو اهتأزجأ سأرلا ةفوشكم تلطف ءاننا هنأ ت0

 . سأرلا ةفوشكم اهتلص ةالص لكو كلت اهتالص تداعأ ةملاع ريغو تقتع دق نأ ةملاغ ىهو لعفي

 قيرط نم قراخبلا هجرخأ اسمو ىراخنلا هحرخأ كلام قرط نه ده دل تثيدح : ئفلتلا جارسلا لاق )١(

 انتباور ىف وهو كلاه نع ىسيع ندنعه نع رمع ىأ/ نب ىح نيدمحت قيرط نم ملسم ه+رخأو فسوب نب هللا دبع

 ءاش نإ اهيلع هلا ءادوعق هءارو انئلصو ثيدخلا انه لوألا ةباورو تاذذلا ف نب ىذ قيرط نم ًاطوملا

 : ىلاعت هللا



 3 ل

 ىلإ مهلك لبقتست ةردتسم اقاوفط اه نواضي مهو ةكمب مامإ مأ ولو ©90مامإلا نم ةلبقلا ىلإ برقأ ناك هنأ نقيتسي

 لك نماورخأتيىتح اودهتحم نأو مامإلاىف نوعنصي اك اًوعنصي نأ ىدنعلعأ ىلاعت هللاو مهيلع ناك هتهج نم ةبعكسلا

 نع تببلانم هبارقومامالا دح نع لازّنمل نيس سيلو ©0.منم تيبلا ىلإ برتأمامإلا هيف نوكي ارخآت تيبلا نع ةهج

 دحاو بعز وكيالو تفصو !؟ كلذ زو رحتبف ةدحاو ةهج ىلبقتسمادحاو افدنولصي نيذلا نيابت كلذ نيابتت ملاذإ مامإلا

 اذإف هنم تدبلا ىلإ برقأ اوناكو ماهإلا اومدقت دق نأ مامإلا عم ةلبقلا هجو نولبقتسإ نيذلا دعي ىتح ةالص ةداعإ مهنه

 00 تلا نع ىأن لوب ركل نأ نولصي اك نو درتف ايتها ريغ ن«.افلكب ةعكلا نولمتش نذلاامأق  اودلع [:ا لع

 اعمتجا نإو مامإلاو هنأ لبق نم هيلع ةداعإ الف مامإالا نم تيبلا ىلإ برقأ هنأ مهضعب وأ اوماعو اولعفي مل نإف مامإلا

 هتًأزجأ مامإلا ةالص مومأملال مع اذإف هبحاص ةهج ريغ ىف امبنم دحاو لكو هتهي تيبلا لبقتسي امبنم دحاو نوكي نأ

 ظفحتلاب اورمأ الو نوظفحتي ممماعأ لو اههحو ىف مامإلاو ةبعكلا ىريدتسم نواصي سانلا لزب مو ( لاق ) هتالص

 لوح اذه طبضي اماقو هنم تيبلا ىلإ برقأ نوكي وأ مامإلا ةهج ريغ ةبعكلا نم هتهج مبنم دحاو لك نوكي نأ

 زحب مل اههجو ريغ ابتهج دحأ وأ ةبعكلا رهظ ىف فقوف سانلاب مامإلا ىلص ول اذكهو ادج نيابتملا *ىنتلاب الإ تيرا

 برقأ وهو ىلد نإو هتهج ريغ نه ىلص نه أزجأو اوداعأ اوماعي مل نإف هفلخ اونوكي نأ الإ هته- ند نولصي نيذلل
 ماءإلا فلخ ءاسنلا ماقق ءاسنو الاجر مأ الحر نأ ولو هفلخ اونوكي نأ اورحتب نأ مهل رايتخالاو هنم ةبعكسلا ىلإ

 ملو مامإلاو لاجرلاو ءاسنلل كلذ تهرك نببنج ىلإ كاضرار 1 ا م ءاسنلا ماق وأ نبفلخ لاجرلاو

 لوسر ناك تلاق ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع انريخأ ةنيمعنبا نأل اذه تلق امنِإو هتالص مين دحاو ىلع دسفت

 انريخأ( ,ةفا*ةلالاو ) ©2ةزانجلا ضارتعاك ةلبقلا نيبو هنيب ةضرتعم انأو ليللا نم هتالص ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص

 نيس> ضاقلا مزجوباحصألا نم عج هدمتعاىذلا وهو ديقم ريغ لاثملاف صنلا اذه :ىنقلبلا جارسسلا لاق (1)

 اهجو ليصفتلا اذه دعف هتالص حصت مل مامإلا مادق نم ءاج ناكن إو هتالص تحص مامإلا ءارو نه ناك نإ ةئيجم نأب

 اسلاك مث رخأتلا هنظ ىلع ىلغ اذإ هنأ كلذ ىف قيةحتلاو ادق نوكي نأ لمتحم هنأ عم صنلا قالطإ ىضتقي البام

 مايقلا هلرهظي ىتح هتالص دقعتت الفرخأتلا ءادتبالا ىف هنظ ىلع بلغ, مل اذإ امأو مالساا دعب ثداحلا كشلا رثؤي مل كش

 . نظ ةبلغ وأ نيفس طرشلاب

 "ل ةك نيك رئاا رظناو خسنا ١١ ىف اذك م خلا مامإلاو هنأ ل رك نم هلوقو خلا نيب سيلو : هلوق (؟)

 4 رخأ ةشئاعنع ة ةورع نع ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس قرط نه اذه ةشئاع ثندح :ىيقلللا جارسلا لاق 09

 ماشه قيرط نم جرخأف.ىرخأ قيرطب رطب هانعم جرخأ نكلو قيرطلا اذه نم ىراخبلا هجر ملو هحيحص ىف مسم

 دارأ اذإف هشارفىلع ةضرتعم ةدقار انأو ىلصي ملسو هلع هللا ىلد هللاإ لوس رانك كلاف ةشناع 02 هنأ نع هقرع نإ

 ثيدحن. ةأرلا فل عوطتاا ةجرتىف هبيقع جرخأو منان فلخ ةالصاا ةجرت ىف هجرخأ ترت ا طقسا رب

 ىزم دجس اذإف هتلبق ىف ىالجرو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدي نيب مانأ تنك تلاق اهنأ ةشئاع نع ةماس ىبأ

 ةشسآاع نع قورسمو دوسألا قيرط نه جرخأو حياصم ايف سيل ذدئموب توببلاو امهت ؛ ”ماق اذإف ىلجر تضبقف

 ىل ودبتف ةعجطض» ةلبقلا نيبو هنيب ريرساا ىلع انأو ىكصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر دقل هللاو تلاق اهنأ

 ىخأ نبا ثيدح نه ىراخبلا جرخأوهلجر دنع نهلسناف سوهيلع هللا ىلص ىنلا ىذ وأف سلجأ نأ هركا' أف ةجاحلا

 -( ةزانحلا ضارتعاك » هيف سيل نكل ةنيع نب نابفس ثيدح و ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع ىرهزلا



 اع
 نم قب امإ : لاقف ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسو رينم "ليش ىأ نم دعس نبا لهس اولأس لاق رايد نب مزاح ىأ نع

 دعص نيح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تأر دقلو ةنالف ىلوم نالف هل هلمع ةباغلا لثأ نم ىم هب ملعأ دحأ سانلا

 انربخأ دجس مث ىرقهقلا لزن مث عكر مث أرقف دعص مث دجسف ىرقهقلا لزأ مث عكر مث ربكف ةلبقلا لبقتسا هيلع
 هنأ سابع نبا نع سابع نبا ىلوم بيرك نع ناملس نب ةمرخم نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيب رلا

 هللا ىلص هللا لوسر عجطضاو ةداسولا ضرع ىف تعجطضاف لاق هتلاخ ىهو نينَمْوملا مأ ةنوميم دنع تاب هنأ هربخأ

| 

 ليلعب هدعب وأ ليلقب هلبق وأ ليللا فصتنا اذإ تح مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مانف املوط ىف هلهأو ملَسو هيلع

 نار لآ ةروس ن. متاوخلا تايآلا رشعلا أرق مث هدبب ههجو حسمي سلجف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ظقيتسا

 تبهذ مث عنص ام لثم تعنصف تمقف سابع نبا لاق ىلصي ماق مث هءوضو نسحأف اهنم أضوتف ةقلع» نش ىلإ ماق مث

 مث نيتعكر ىلصف اهلتفف ىنميلا ىاذأب ذخأو ىسأر ىلع ىنميلا هدب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عضوف هج ىلإ تمفق
 . جرخ مث نيتفيفخ نيتعكر ىلصف ماقف نذؤملا ءاج قح عجطضا مث رتوأ مث نيتتكر مث نيتعكر مث نيتنكر مث نيتك

 اهنأو ةزئاج اراهنو اليل ةلفانلا ىف ةمامإلا نأ ىلع لدي ثيداحألا هذه نم تيكح اف ( قفا* ةلالاك ) حبصلا ىلعف

 اذإو هفلخ رك أف نامومألاو ادرفنم نيمومألا مامأ مامإلا فقوم نأ ىلع لديو نافلتخمال ةبوتكملا ىف ةمامإلاك

 لاجرلا فقونولكشمىنان>و ءاسنو لاج رنيمومألا عضوم ناك نإوهفلخافصاماقوامهمامأ ادرفنمماقق نيلجرب لجرعأ

 لجر مأ اذإو دحاو لكشم ىثنخ الإ هعم نكي مل ول كلذكو ىتانخلا فلخءاسنااو لاجرلافلخ ىتانخلاو مامإلا نولي

 لجر مأ اذإو هئاذحمال هفلخامبنم دحاولك ماق ةأرما وأالكشم ىثخ مأ اذإوهنيمب نع مومألملا مامإلا ماقأ ادحاوالجر

 كلدكو'هتالص تاّرحأو امبنم دحاو لع ءداعإ:الوأ امل كلذ تعرك هفلخ و[ ءامإلا راسب نع ءومأملا در 1

 افقو وأ هفلخ رخآلاو هبنح نع امهدحأ فقو وأ هنيمب نع وأ اعم هراسإ نع وأ هراسيو هنيع نع افقوف نينثا مأ نأ

 امنإو وهسلل دوجسالو امهنم دحاو ىلع ةداعإ الو اممل كلذ تهرك رخآلا فلخ امينم دحاو لك نيدرفنم هفلخ اعم

 ىلإ دحاولا مومألا نوكي نأ زاج اذإف هبنج ىلإ فقوف سابع نيا مأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل اذه تزجأ

 اعيإو هبتج ىلإ كلذ لك نأل ءراس. نع اونوكي نأ دسفيالو ةعامج الو نانثا هبنج ىلإ نوكي نأ دسفي مل مامإلا بنج

 نأ ىلع ىتنلا كلج امها هم ردنا و سنا لح ةدرفتم [تلط نرمصلا نإل ماما فل ءدخو هيلا 2-05

 عضوم ىلع فقاو هنأك ملسو هلع هللا لص, ىلا تيارا دمع وأ لاق )اتاك ِلسو هيلع هللا ىلص ىنلاو ملسو هيلع

 ءرهظ فلخ#ترظنف "ةيع نع ىفقؤ افردديب ىدحااف ةقم, لص هئلص تقعرف اعاف لش عراد تل عفت رم

 تلبقق هللإ تمقتف رخآلا هفرط ىف داوس طقنو محاخلا فرط ىف داوس طقتو سوقملا بجحاحلا هبشي هيفتك نيب متاحا

 زجم ملو مهمتالص هفلخ وأ هبنج ىلإ ىلص نمو مامإلا تأزجأ هب متأي مامإلا مانأ نيهومأملا ضعب فقو ولو « متاخلا
 وأ كلذ برق ءاوسو هفلخال هءاذح وأ مومألا مامأ ماهإلا نوكي نأ ةنساا نأل هتالص مامإلا مامأ فقو نم كلذ

 راص ىتح فصلا جوعتف ةكم ريغ ىف فص مامإلا فلخ ىلص ول كلذكو ماءإلا مامأ مومأملا ناك اذإ ماإلا نم دعب

 نإو هتالص هنم ةلبقلا ىلإ برقأ وه ىلا زج مل مامإلا نم ةرتسلا تناك ام ةرتسلا وأ ةلبقلا دح ىلإ برقأ مهضعب

 ىجديعي نأ ىل نيبتي الو دعي نأ هل تببحأ مامإلا وأ ةلبقلا ىلإ برقأ وهأ مومأملا كش ولو مامإلا ةالض ىرب ناك

 ىلع عقوتلا ريدقت ىلعو دمتعملا وهو باحصألا هيلع ىرج اذلو هقالطإ ىلع صنلا موهفم نوكيو ائيش كري مل انهو ح

 « اهلع ققملا ءروصلا لعستلا ليكم لوذإ

 ) لي لا مل



 اوماعي+ل نيدنلا ةالصف ٍلعت مل ةفئاطو ةفئاط تماعف مهدعفلتخا اذإو نيملاع هفلخ ةالصاا محل زوجتال نم ةالصب اومتئادق

 مامإلا حتتفا ولو 0 ةزلاجل ريغ هب نيم ٌوم اوماقأف ةزاهط ريغ ىلع هنأ اولع نيدلا ةالصو ةزئاج ةراهط ريغ ىلع هنأ

 قلاب مثأب هنأ الإ ءاوس هنايسنو مامالا دمعو دكه ناك" اسانوقأ اذماع هثالص ىلع ىضُق. هتراهط' تضقتنا مث ارهاط

 : ىلابجتأ ءاب نإ ناسشلاب تازلالو

 رفاكلا ةمامإ

 - مجزحم مل اوماعي وأ هرفك اوماعب لو نيماسم اهوق مأ ارفاك الحر نأ ولو ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالا )

 وهو هءارو ىلصنم ءاسأ دقو رفاكلا رزعيو ةالصلا لبق مالسإلاب ماكنت نكي مل اذإ هل امالسإ هتالص نكست لو مهتالص

 ةداعإ مهيلع نكت ملاهسم وأ ارفاك ناك أ اوردي ملف مهتالص ىف اوكش مث موقب بيرغ لجر ىلص ولو رفاك هنأ دعي

 ملسم لثم ه 7 ملعف مأ نم سيلو ملسم نم الإ نوكت ال نيءاسملا ةالض هتالص نأ رهاظلا نأل داك 21 ند

 . نأ هل سيل هنأ الإ اهلك لاوحألا ىف امامإ نوكي نمؤملاو لاح ىف امامإ نوكي ال رفاكلا نأل رهاط ريغ هنأ رعي مل

 مالكلاب ةبوتلا رهظي تح هتالص هفلخ نم زج مل دترم وهو مأ مث دتراف دسم لجر ناكول اذكهو ارهاط الإ لص

 ) ادترم اهيف ناك لاح نالاح هل تناك ولو هعم مهتالص مهتأزحأ مهتمامإ لبق مالكلاب ةبوتلا رهظأ اذإف مهتهامإ لبق

 هنأ اوماعي ىتح مهيلع كلذ بحب الو اوديعي نأ تببحأ مهمأ نيلاحلا ىأ ىف اوردي ملف مهمأف اماسم اهيف ناك لاحو

 ةز/اج :هتالضف هدحح لبقو همالسإ دعب هن منا نف ملسأ نوكي نأ دحج مث اموق مأ مث لسُأ اراك نايل د ادن 06

 . هدعب مهمّوب مث همالسإ ددحب ىتح هتالص هزجن مل لسأ نوكي نأ هدحج دعب منا نهو
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 ةراشلا لقعي. ال نم ةمامإ

 هتقافإ ىف مهم اف قيفيو نحب ناك نإف موعلا نرد هسملا ٌلحرلا مآ اذإو ىللاعت هللا ةمحر ( قئاخ *”لالاف (

 هل ضرعو لمعت وهو مهدأ ولو مه الص هانإ الو مزح مل هلقع ىلع بولخم وهو مهيأ نإو ةئز< ممعالصو هتالصف

 رثك وأ لق ائيش ماتثالا ىلع اونب نإو مهتالص مهتأزجأ مهسفنأل اولص مهناكم هتمامإ نم اوجرخف. هلقع بهذأ ,رمأ

 هتأزحأ لمعي براشمأنإونونحلا 0 لمعي. ال نارك أ نإو هفلح مهتالص مزح ١ هلمع بهذ دق هنأ [وماعام دعب ةعم

 . هفلاخم ال نونجلا نم تفصو ام لثف ركسب بلغ مث لقعي وهو مهدأ نإف هفلخ ىلص ن٠ تأزخأو ةالّضلا

 مامإلا فىقوم

 تيلص لاق سنأ نع ةحلط ىبأ نب هللا دبع نب قحسإ نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ ّ هان نع" ا نإ لح دس ع تللاخ |( لاك فاشل ايررخأ لاك عبرا انارحأ

 ةنييع نب نايف انربخأ ( ىف علا ) انفلخ ميلس مأو انتيب ىف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ انل متو انأ

 ههامإ ثدح فرعنم نأ ىضتقي هثدحم املاع هب ايدتقم ىلحنمىضقي هنأ ىف صنلا اذه :ىنيقلبلا جارسلا لاق )1١(

 ضعب ىف عقو اك هب اعوطقم سيل,هنكل هجو هل اذهو هيلع ءاضقال هنأ هماع امل ايسان هعم ىلصو ىسن مث ةالصلا لبق
 ةحسافلا وأ ءوضولا ىف بيترتلا نم ءىثف هراظنإ ىف تباث فالخلا لب هيف فالخلا ىتنو هب عطقلا نم نيرخأتملا بتك

 لهاجلا ىلع بترم فالخ اهيفف اهبىلصو ىسن.مثهندب وأ هبوثىف اهنع عيال ىتاا ةساجنا لع وأ ايسان ةالاوملا وأ ايسان

 كك ظرش وأنكر كرت اهيف نإف روصلا كلت فالخم هيلع ءاضقال هنأ مومأملا ةروصىف حجرألالب ءاضآلا بوجوب ىلؤأو



 مسا ع

 كارلا ىدبزبو ارق نسال نم ةمامإ

 0 5 نآرقلا مأ نسح مو نارقلا نم اهريغ 0 نإو ناآرقلا مأ نسح ل ند وأ حا مأ اذإو ) لاق (

 مامإلان اك نإو هعم هتالص أرقي نسحال نم تأزجأ أرقي نأ نسحبال نه مأ نإو هعم هتالص نآرفلا مأ نسحب ىذلا

 تك 1 كش نارقلا نم نسا نآرقلا مأ نسحمال هفلخ نمو تانآ نامت وأ تايآ عبس ن :سح و نآرقلا مأ نحن ال

 ل رقلامأن سحمل اذإ هتالص ىف هيزحنام نسحم مامإلاو نارقلا مأ ندحال داك نأل عب مهتالض تأ زجأ مامالا ند ا

 مهن زحن ل نآرقلا ىفةعاجسب كتي ونآرقلامأ ارق نحال وهاذإفالمأ ًارقب ندححأ نورد الو نوع رق 66 وف اجرمأ نإو

 اوئدتس نأو مهيلع كلذتله>امتإو هفلخ ةالصانءاوجرخ نأ نآرقلا نم سيلام عجساذإ مهيلعوةالص'|اوءدتباو مهتالص

 ةالصلا نم ءىثىف اونوكينأ منكي مف أرقي نسحم ال هنأ ىلع رهاظلا ليلدلاك هتعاجس نإونآرةلا نسحب سيل هنأ ممتالص

 مل نإف ةالصاا اوئدتبيو هتمامإ نه اوجرخم نأ مل تدبحأ عجس مث هعم ةالصلا اوءدتباف ارقي نسحب هنأ اوماع ولو هعم

 فلخ اولصول مهنع ؟ىزحت 5 مهنع تأزجأ هريغ اومدق وأ مهسفنأل اولصف هتالص نم عجس نيح اوجرخ وأ اولعفي

 اولصي نأ ءادتبالا ىلع مه ناك اذإ هتالص داسفإب مهتالص دسفت الو لمع وأ دمع مالكب هتالص دسفاف أرقي نسحم نم

 نس نورد د ه مط ىلص اذإو هعم كح االإو اطاتحا ةالص'ا اوديعب نأ خل تا ايف رهأ ال هزل ال مأ 1 رهن

 ع

 هللا ءاش نإ ةالصلا هب هيزحت امل اند الإ ةالص ىف .اموق مدقتي ال نينلسملا نم ادحأ نأ رهاظلا نأل ىدنع مهيلع كلذ

 هنوماعيال اوناك نإف ىسفن ىف تأرقدق لاق ولو ةءارقلا كرتب ةالصلا اوداعأ أرقي لف انف رهم ةالص ىق مهمأ اذإو ىلاعت
| 

 . اهنوعمسإ ةءارق أرمي لو أرقي ن حم هنأ اوماعي مل مهنأل ةالصلا اوديعي نأ مهل تببحأ ةءارقلا نسحب

 ىلا ةماقإ

 نأ راس نب ءاطع نع ميكح ىنأ نب ليعامسإ نع سنأ نب كلام انربخأ.لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انربخأ

 نع ةقثلا انربخأ ءاملا 0 هدلح ىلعو عجر مث دك نأ راغأ مش تاولصلا نم ةالص ىف ربك ملسو هلع هللا ىلص

 ةريره ىلأ نع نابوث نب نمحر لا دبع نب دمحم نع نايفس نب دوسالا ىلوم ديزي نب هللا دبع نع ديز نب ةماسأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىناا نع نيريس نب دمحم نع نوع نبا نع ةقمأا انربخأ هانعم لثم لسو هلع هللا .ىلص ىناا نع

 ىناا نع ةركب ىبأن ع نسحلا نع ملعألا دايز نع ةماس نب دامح نع ةقثلا انربخأ (تيسنفابنج تنك ىنإ» لاقو هوحن
 مهريغ ىف اوفلك امثِإ سانلا نأل مالسإلا ماكحأ هبشب اذهو ذخان اذو ( قفا ةلالاف ) هو سو هلع هللا ىلص

 رع لع وأ ان ناك هكا نأ ملع مث لجر فلخ ىلص نإ ةراهط ىلع الإ ىلصي ال الهم أو بل رهط اه كلك

 داعأو مماللص ءاسلالف لاحرلا ْئَم نر تأأزحأ 1 ا 6 نةع مش اضن 0 ةأرما ا نإو عوضو

 ا مهتالص مجز حت مل هعم اولص مث ءوضو ريغ ىلع هنأ هتالص ىف اولخدب نأ ليف نم نركر كالا لع ولو هتالص ماهإلا

 اوامكب نألبق اوماعو ةراهط ريغ ىلع هنأ نيااعريغ ةالصاا ىف هعم اولخد ولو نيملاع ةالصلا هل زوحجتال نم ةالصب اولص

 نإف مهتالص زوجتف مهءاع عم هتمامإ نه جورخلا نوونيو مهسفنأل اومتي نأ مهيلع, ناك ةراهط ريغ ىلع هنأ ةالصلا |

 مهنأل اهفانكتسا ميلع 0 مممالص دسك هتمامإ نم جورخلا نيوان ربغ وأ ملعلا دعب ب نيعؤم اوماقأف اولعفي مل ١



 ا

 مدع 2 2 ري م ف 5 | 011 هلق نألا داش سلو كلانا" لع نارحألا مدع نأو تقصو ام لع 'ةمامإلا ف لضفلا لهأ مده نأ

 . نم 2 قير لئاق لاق ناف ءتاولصلا مم ه تاذوا للع الو ةعجلا ىف الق لرتم ىف الو ف رط ىفالو ةعامح دجسم ىف امامإ رارحألا
 اهنع فلختي نأ,هيلع قيضب هيلع تسيل امعإ هيلإ تبهذ ام ىنعمىلع هيلع تسل لف هلك كفلو هللا ف ءورافكا

 ناكاذإ ءالؤه نم دحاو لك نأ نيبو هنع تأزجأ ةعملا ىلد ءالؤه ىأو رفاّثسم الو فئاخ ىلع قيضب سيل اك

 . مهنعو هنع تأزحأ ابلهاب اهالصف عي رأىع ىت'ا ريظلا كك ىهو هنع تأرِجأ رضح اذإ

 ىمحعألا ةمامإ

 1كم لوح اهف ةعامج تعمتجا لوقي ريمع نب ديبع تعمس لاق ءاطع انربخأ لاق جيرج نبا نع ديجلا دبع انربخأ
 ناسللا ىمجعأ بئاساا ىبأ لآ نه لجرمذقتف ةالصلا تنا>ف لاق جلا ىفو انهه ىداولا ىلعأ ىف لاق هنأ تبسح لاق

 كلذب هفرع ةنيدملا ءاج املف ةنيدملا ءاجىتح“ىنثب هفرعي ىف باطخلانب رمع غلبفهريغ مدقو ةمرع نب روسملا هرخآق لاق

 هتءارق جاحلا ضعب عمسي نأ 50 جحلا ىفناكو ناسللا ىمجعأ ناك لجرلانأ نينمؤملا ريمأ اي ىنرظنأ روسملا لامف

 هل رقأو روسملا عنص ام بحأو ( ىف|: خلال ) تبصأ دق :لاقق من : تلقق اهب تبهذ كلانه لاقق هتمجعب ذخأف
 20 | اك اإ كلذكو انسعأ ءامالا ناك اذإب .ةرغ ةدقتو لاوي سلو ءَوَن نأ ذارأ لجير ريخأت نم رمع

 نحلي نم ةمامإ هرك أو هب احيصف أرقي امل اظفاح نوكي ىتح دحأ مدقتي ال نأ بحأو ةالصلا عضومب ملاع الو هنيد ىف

 هتأزجأ اهنم ءىث ىنعم ليال انحل ايف نحل وأ نآرقلامأب مصفأف ناحل وأ ىمجعأ مأ نإف ىنعملا نحللاب لي دق هنأل

 نأ هيزجن اكهريغ نسحب مل اذإ هتأزجأو مهتالص هفلخ نم زحن مل اهنم *ىبش ىنعم ليم انحل ايف نحل نإو مهتأزجأو

 لو هتالص هتأزجأ هريغ نسحب ال وهو ةيمجعألاب *ىثب ابنه ظفل نإ اذه لثهو ةءارقا نسحم مل اذإ ةءارق الب ىلصي

 وأ ةيمجعألاب امهدحأ قطن وأ انْ وأ نآرقلا مأ اعم اماقأ نإف هب اومتئا اذإو اوءرمي مل وأ هعم اوءرق هفلخ نه زجن

 نا وةمجع نه هب قطن امل ةءارقلا دارأ ناك اذإ مهتالص هفلخ ن.هو هتأزجأ اهريغ نآرقاا نم *ىش ىف ىمجعأ ناسل

 اوهدققتدسف نيح هتالص نم او>رخ نإو مهتالص تدسف هب اومتئا نإف هتالح تدسف ةءارقلا ريغ امالك هب دارأ نإف

 . مهتالص مهتأز جأ ىدارف مهسفنأل اولص وأ هوغ

 ناك هنآل هاهن امئِإو زيزعلا دبع نب رمع هابنف قيقعلاب اسان موي ناكالجر نأ ديعس نب ىح نع كلام انربخأ

 نم ىزجنو لضف عضوم ةماعإلا نأل امامإ هوبأ فرعي ال نم بصني نأ هرك أو ( قفا: ةلالاف ) ءوبأ فرعي ال
 هتأزحأ مهنم دحاو فاح ىلد نهو عدبلا رهظملاو قسافا 4هادإ 1 كلذكو لعف نإ هيزحلو مهتالص هفلح ىلص

 . ةالصلا ماقأ اذإ ةداعإ هيلع نكت ملو هتالص

 5 مل ىصلا ةمامإ

 (اقأ اذإف نيغلاباا لاجرلا « أرقيو ةالصلا لقعي ىذلا غلبي مل ىذلا مالغلا مأ اذإ ىلاعت هللا هحر ( قفا لالا )

 ٠. , ةالصلا ىف هل ضرعب هلعل امب املاع غلابلا ماهالا نارك نأو غلاب الإ مويا نأ رايتحالاو هتمامإ مهتأزجأ ةالصلا



 لأ

 00-3 و
 2 اهيإ

 ىمعالا ةمامإ
 ناك كلام نب نابتع نأ عبرا نب دوم نع باهش نبا نع كلام انربخأ ىلاعت هللا هحر ( ىف[: هزاز (

 ريرض لجر و ليسلاو رطملاو ةماظلا نس اهنا مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق هنأو ع وهو هموق موب

 راشاف؟ ىلصن نأ بحم نيأ» لاقف مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر هءاجفلاقىلصم هذ اناكم تيب ىف هللالوسراي لصةرمصبلا

 ميهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انر.خأ لاق عيبرلا انربخأ 20( لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيفىبصف تيبلا نمناكم ىلإ هل

 ةعسو ( قفا 2 اانا رووا وهو هموقمؤي ناك كلام نب نابتعزأ عب را نب دومحم نعبابش نيام د

 سانلاب ىلصيف ىمعأ وهو موتكم مأنبا فلختسي ناك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نورك ذب ملعلا لهأ نء اددع

 ءىبإ وهليالنأ ىرخلا ناك لإ اةلقلا 'ىإدذس اذإ ىمغألاو ىمعألا ةمامإ بحأو ( قفا: لالا ) هل تاوزغ ددع ىف

 نآل حيحصلا ىلع ىمعألا ةمامإ راتخأ الو هتالص تأزجأ تاولصلا ماقاف ىمعأ وأ ناك احرحص مأ نمو هانيع هارت

 هللأ ىلص هللا لوسر نال «ىمعالا ىلع حيحصلا ةمامإ الو ءاريصب امامإ و هيلع هللا ىلص هللال وسر هلعح ندا

 1 ىمعلا ند ام را نم ددع ند نك ةمامالاب مهرمأب اتألا نم اددع دحين ناك سو هلع

 ديعلا ةمامإ

 0 ىلأ 0 هللا دسع نب هللا دنع ىنرجأ لاق جن رح نبا نع دل دبع انربخأ ىىلاعن' هللا همحر ( قفا 36 اانا 1

 قرا 1 مهم وف روك انو ةمرح نب 0 ريمع نبدبعووه ىداولا ىلعأ نينمؤملا مأ ةشلناع نع اناكا يأ

 رابتحالاو (قفاتت 00 الاف ) ةور رعورأك 0 0 دمحم ىب مامإ ناكو لاق ق تعي م 1 اهمالغ ورمج وبأو ةشلاع لوم

 ىنثدح لاق سيوأىبأ نب ليعمسإ قيرط نم ىراخبلا ه>رخأ عيبرلا نب دومحم ثيدح : ىنقلبلا جارسلا لاق (1)
 وسرل لاق هنأو ىمعأ وهو هموق موي ناك كلام نب نابتع 10 عييرلا نب دومحم نع باهش نبا نع كلام

 ا ف هللا كرس انا لطت ضلااار رض لجار انو ليسا ةللعلا نوكس اهنإ نا لود ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هفىصفب تنبلا ن٠ نلكم ىلإ راشأف « ؟ىلصأ نأ بحن نيأ» لاقف سو هلع هللا ىلد هللا لوسر هءاجف ىئصم هذحمأ اناكم

 ىتاا تاياورلا هذهو هلحر ىف ىلصي نأ ةلعااورطااىف ةصخرلا ةججرت ىف ىراخبلا هركذ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىنلا نهز ىف ىمأ وهو هموق موي ناك هنأ اهرهاظ كلام نع ليمسإ نع ىراخبلاو هنع ىعفاشلاو كلام اهاور

 حص نكسلو «رصبلا ريرض لجر انأو.»هلوق هديؤيو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل هلاق ىدلا لوقلا لبق مسو هيلع أ

 لوسر تيتأ لاق كلامنب نابتعزع عببرلا نأ دومحم ىنثدح ىرهزلا لاق ءذتنيح ىمعأ ن نكي ل هنأ ىذتقيام ةياور ىف

 عكاولا لاس رالقفالا تناك نإ سرقت 0 انأو ىرصب تركتأ دق ىنإ هللا لوسراي تلقق سو هيلع هللا ىلص هللا

 مهيف ارفن ثيدحلا اذهب تثدحف دومحم لاق .ثيدحلا قاسو محل ىلصأف مثدجسم ىن 1 نأ عطتسأ ملو مهنيبو ىنيب ىذلا
 ِِع

 تعجرق' لاق هلاسأ' نأ نابتغ ىلإ تعحر نإ تفلحف تلقام لاق ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نظأام لاقق بوي وأ
 ٠ ”2 .٠ ع 5 - . 5 - . - . 3 .٠

 م هنثدحف ثيدحلا اده نع هتل اسف ةيمح نإ 3 رسلجف د ةموق مادإ وهو هرصب بهد 1 لق اريك اخف داك هيلإ

 هذه دعب هل ثدح امنإ ىمعلا نأ ىلع ةلاد ىهو هحبحص ىف دسم اهحرخأ ةقايسلا هذهم ةياورلا هذهو ةرمب لوأ هتثدح

 نع كلام قيرط نم ثيدحلا اذه دنسل اهانيور قتلا ىحم نب ىحب ةناور نم اطوملا ىف عقو هنأ ملعاو ةيورملا ةصقلا

 ١١ نب دومجم وه.اعإ ظافحلا دنع مثو وهو دبل نب دومحم نع باهش نبا
2-0-7 

_ 
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 هنوفرعبال موقلاب لجرلا ةالص
 ع ع ِع : 2 3 1 م 2 0 ا

 ةالصلا ماقاف هنوفرعب ال لحرب اومتئا هريغ وأ رضح وأ رفس ىف اموق نا ولو ىلاعتخ هللا همجر ( قثاخ *لالأؤ ا

 رهاظلا ىف مسم مامإ ةالصلا ماقأ اذإ وهو مهتالص مهتًازجأ ؟ ٍلسم ريغ وأ وه مسمأ |وكشت ولو واط فقع تاو

 ىف ال هءالسإ نأ مهلع بلغألا ىذلا ةفرعملا هنوفرعي نم اوناكو مالسإلا ريغب هوفرع ولو ملسمم سيل هنأ اوماعي تح

 تماسأ : لوقيف هولاسإ نأ الإ هعم مهتالص مه زحجن مل ءارحص وأ ةعاج دجسم ىف هءارو اولصف ىلصف لسأ ولو مبيلع

 اولصولو مهنع ةئزحم مهتالصف ةالصلالبق جلسأ هنأ مهداعأ اذإو ةالصلا لبق مسم هنأ نوقدعينم مةماعي وأ «ةالصلا لبق

 نركي مل مهنآل مهتالص مثزحي مل اهلبق ٍلسأ هنأ ةالصاا دعب مهماعأ مث ةالصلا لبق همالسإ اوماعي لو هكرسشب مهماع ىلع هعم

 هنأ مهماعأ مث ةريثك ةالص لجر عم اولص اذإو هب مهماما لبق همالسإ اوماعي مل نإو هرفكي مهتف رعه ىلع هب مائالا مهل

 : مو هتدر ىف هعم اولصو مالسإلا نع دترا مث مسأول كلذكو هفلخ اهولص ةالص لك اوداعأ هانغل رولا وأ سس ع

 . هعم اهواص ةالص لك اوداعأ مالسإلا ىلإ عجري نأ لبق

 لاجرلل ةأرملا ةمامإ
 كامو هر ءاسلا ةالصف روك 3, نائييصو'ءاشتو لاحرب ةأزرملا َتلِص اًذلَو ىلاغت هللا هحر ( قئانتلالاف )

 ءايلوأ نكي نأ نع نهرصقو ءاسنلا ىلع نيماوق لاجرلا لعج لجوزع هللا نأل ةئزحم ريغ روك ذلا نايبصلاو لاجرلا
 لكشم ىثنخ ةأرملا عم خلص نم ناكول اذكهو ادبأ لاح ةالص ىف لجر مامإ ةأرما نوكست نأ زوحم الو كلذ ريغو

 تبسحو ةالصلا ديعي نأ هل تببحأ ةأرما هنأ ناب تح هتالص ضقتي ملو لكشف ىننخ اهعم ىلص ولو اهعم هتالص هزحي مل

 . اهم متأي نأ هل زوحن نمت ابعم ىلص نيح نكي مل هنأل هتالص هئزحن ال هنأ

 ةمامإلا ىف اهفقومو ةأرملا ةمامإ

 ةماسمأ نأ ةريجح امل لاقي هموق نم ةأرما نع ىنهدلا رامع نع نايفس انربخأ ىلاعت هللا هنحر ( قفا لالا )

 نهطسو ىف تماقف رصعلا ةوسنب تلص اهنأ ةشئاع نع ءاطع نع ثيالا ىور ( قفا*:للاه ) اطسو تماقف نبتمأ

 ىف موقت ءاسنلاب ةأرملا ىلصت نأ ةنسلا نم نإ لاق ناوفص نع ميهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انرب>أ

 ةأرملا رمات ةرمع تناكو ناضهرربش ىف هلهاب موقت هل ةيراج رماي نيسحلا نبا ىلع ناكو ( ىتفإ؛:لالاف ) نهطسو

 طسو ىف موقت نأ اهرمآو اهريغو ةبوتكملا ىف ءاسنلا ةأرملا مؤتو ( قفا ةلالاؤ ) ناضمر ناش ىف ءاسللا وق نأ

 لاخرلا فوفص نيفصتو فوفضلا كلّدكو اهفص فلخ ىناثلا فصلا موقي نأ ترمأر شك ءاسن اهعم ناك نإو فصلا

 افلا رك دلاو ريكتلاب اهموص ضفحمو اطسو ةأرملا موقت نأ الإ نهفوقص نم ءىث ىف لاجرلا نفلاخم ال نرثك اذإ
 3 ع 34 2 5 ء 1 0 4 نسدحلا 5 .

 ىلإ بحآو نونع هثزح افلح نم ةالصو امتالصق ءاسنلا مامأ ةأرأا تداق نإف هريغو نارقلا ند ةالصلا ىف هب رهجب

 (١ داطو اهمالصف نئارح شارلا ةفاوشكم وأ ةعئقتم ةمأ انمأ نإف ةفتقتم لصت اهنأل ةرخ الإ نينم ءاسنلا مؤيال نأ

 سأرلا ةفوشكم ةمأ ةمامإ نم رثك أ مايق هفلخ سانلاو دعاقلا ةءامإو- نهضرف اذهو اهضرف اذه نأل ةئزحم

 : تاعنقتم نالرحو
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 تلمل انم نوقلي ىذلا قالت انمأ نأ ولو انولع نأ اوبأ

 تلظأوتافدأ تارجح ىلإ اوئلأو سوفنلاب انوطلخمه

 تلزو نيئطاولا ىف انلعب انب تقل زن يحا رفعجانعهللا ىزج

 ىناجرجلا دمحم نب ميركلا دبع انثدح لاق ىعفاشلا انثدح ثيدحلا ىف سيل ريخألا تيبلا اذه : عيبرلا لاق

 رايدلا ّق | وعسوب أ ةنم هيلع راك الو الإ دحأأ نيرجامملا نم ام لاق هنأ مم نر را دبع نب مساقلا نع ىدوعنملا
2 

 نع دمحم نب زيزعلا دبع انثدح لاق ىعفاشلا انريخأ «ةصاصخ مي ناكولو مهسفنأ ىلع اورث و راثثلا ىف اورطاشيو

 ب ىلع عزتأ انأ انيب» لاق سو هرلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرعت ىبأ نع ةماس ىبأ نع ةمقلع نب ورمع نب دمحم

 هفاح ىبآ نبا اجق وسو هس هللا ىل هللا لو ىحو 2 رو ماو ىنعي ( قناة ثلالاف ) « قتس ةفاجت أ | احق رر ]ورفع هللا لص هللا لوضرر لاق ىو ان ال[ ايو رو الا ف 5

 ابرضف اب رع هدي ىف تلاحتسا ىتح عزف باطخلا نب رم ءاح مث هل رفغي هللاو فءض امههفو نيبونذ وأ ايونذ عزف

 هلوق ( قفا هلالاف )«نطعب سانلا برضو ةامظلا ىوراف»دلاخنب مسم دازو (هيرفىرفي ايرقبع رأ ملف نطعب -رطعب شالا

 رداد لوط ىف رمع هغلب ىذلا ديزتلاو حاتتفالا نع ةدرلا لهأل برحلاب هلغشو هتوم ةلحعو هتد٠ رصق ىنعي فعض هعز' ىفو

 احرلا هعزني الو قؤنرزلا وأ ةبادلا هعزنتاعإ ىدلا ميظعلا ولدلا ترغاو«ابرغ هدب ىف تلاحةساف»رمع ىف هلوقو هتدم

2 

 لاق ئعفاشلا انريخأ ءرميظعلا ولدلا حتمب ع : 6 نيماسمال هتحصانمو هر ظعب لزب م مالسالا ق هديزتاو هندم لوطل هذ

 ٍلسو هماع هللا ىلص هللا لوسر تن ةارما أ هنأ نع معطم نب ريح نب دمحم نع هنأ نع دعس نب معاربإ انربخأ

 انزنخأ ركب ايأ ىأف لاق" توملا .ىعتاهنأك كدحتأ مل'تعجز نإْنا:لوسر ان تلاقفاءحرتن أ اهرمأك ءن

 نك دوب أ انيلو لاق بلاط ىلأ نب رفعج نب هللا دبع نع هيأ نع دمحم نب رفعج نع مِلس نب ىحب انثدخ لاق ىعفابشلا

 . هلع هاتحأو همحرأ هنأ ةتلخ 7

 نيييقملا مو رفاسملا ةالص

3 

 هللا لوُضْر نأ هبأ نع ملاس نع“ ىرهزلا: نع رطعم نع ةقثلا انزيخأ 'لاق ىعفاشلا انزبخأ لاق' عيبرلا ارح

 ديز نع كلام انرب>أ لاق ىعفاشلا انرب>أ لاق عيرلا انرب>أ ءرمعو ركب وبأو نيتتكر ىمب ىلص لسو“ هلع هللا لص

 0 امقم وأ ارفاسمىلصي نأ مامالل بحأ اذكهو ( قفا ثللاف ) هلثم باطخلانب رمع نع هيبأ نع ملسأ نبا

 عمتجا اذإو ىلاعت هللا ءاش نإ 25 ىقتكيف اوهقق.دق اوْنزكي نأ الإ اومت نأ نيح ملا نم هءارو نف 15

 ىلصف هريغ ماقأف امقم ناك نِإو امقم وأ ناك ارفاسم مه ىلص نيقيرفلا دحأ نم ىلاولا ناك نإف نوميقمو نورفاسم

 ناك اذإ هل كلذ تهرك ارفاسم رمأ نإف رصقي نأ هل سيل نم الإ ةمامإلا ىلوي الو امم رمأي نأ لإ بحأف مهم

 نوكتل م.قملا مهمؤي نأّىلإ بحأف لاو مهف نكي مل نإف هيلع ةداعإ الورفاسملا ةالص ىلع مبقملا نيو ميقم هفلخ ىلصي

 نوميقملا ىنبو مهنع أزجأ مهماف ارفاسم اومدقنإف ةالصلا ددعلاك إو ةعامانعزورفاسملا رخؤيو مامإب .ابلك مهئالص

 هفلخ نم تأزجأو هتأزجأ ةالصلا متاف نيميقملا رفاسملا مأ نإو مهتالص ميتأزجأ متأ نإو رصق اذإ رفاسملا ةالص ىلع

 .. ميداس ني رفاشلاو اعلا
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 سانا ىلوأ متتأ » شارقل لاق ملسو هيلع هللا ىل هللا لوسر نأ راسإ نب ءاطغ نع رب ىبأ نب هللا دبع نب كيرش

 هدي ىف ةديرج ىلإ ريشي « ةديرجلا هذه ىحلت م نوحلتف اولدعت نأ الإ قحلا عم متنك ام رمألا اذهب
 نع ىراصنألا ةعافر نب ديبع نب ليعامسإ نع مثيَح نب نامع نب هللا دبع نب ميلس نب يحب انربخأ ( قفا ةلالاغ )

 ريثاوعلا اهاغب نم ةمامإ لهأ اشيرق نإ سانلا اهأ » ىدان لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةعافر هدج نع هيأ

 06 نإ ك0 نع ىدرواردلا دم نب ررعلا دبع ىريحألاق ئفاشلاب انتدخ تارم ثالث اطوقت . ةيرختلل هللا هك أ

 لاقق مهنم لان هنأاكف شيرقب عقو ناعنلا نب ةداتق نأ ىميتلا ثرحلا نب مهاربإ نب دمحم نع داحلا نب ةماسأ نبا

 الم هب لاجر انمى وأ الاجر اهتم. ىرت كلعل كنإف اشيرق متشنال ةداتق اي الهم» !سوهيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لإ دع اهل ىلا امتريخأل شيرق ىغطت نأ الول مهتيأز اذإ مهطبغتو مهلاعفأ عم كلعفو مهلامعأ عم

 ىف لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هظفحأ ال دانسإب بئذ ىبأ نبا نع داخ نب ٍملسم ىنربخأ ( قفان لالا )

 نع ةنيبع نب نايفس ان ريخألاق ىعفاشلا انريخأ«سانلار رارششرابخ شرق رارش»لاقو هظفحأ ال ريخلان م ايش شرق

 ةلهاجلاىف مهرايخف ند اعمسانلا نودحن »)سوهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره فان جرعألا نع دانزلا ىنأ

 كك جرعألا نع دانزلا ىبأ نع ةنيبع نب نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ ©2) « اوبقق اذإ مالسإلا ىف مهرايخ

 ىمعىنتثدح لاق ىعفاشلا انثدح «ةينامبةكحلاو ناعي ناعإلا ةدئفأ قرأو ابولقنيلأ مه نمي نميلالهأ 5 اتأ لاق ) ةريره

 انههام لامقف كوت ةيند ىلع جسو هلع ل ىلص هللا لوسر فقو لاق قرزألا مساقلا ل نسحلا نع سابعلا نب دمحم

 ةنيبع نب نايفس انثدح لاق ىعفاشلا انثدح « ةنيدملا ةهج ىلإ هدبب راشأو نمي انبه امو ماشلا ةبج ىلإ هدبراشأو ماش

 لاقق ٍدسو هلع هللا ىلص هللا لوسرىلإ ىسودلا ورمع نب ليفطلا ءاج لاق ةربره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىبأ نع

 لاقق هيدي عفرو ةلبقلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبقتساف ابيلع هللا عداف تبأو تصع دق اسود نإ هللا لوسراي

 نع ىدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع انثدحلاق ىعفاشلا انئدح (مهم تاو ارك د كلا رز لاقف سود تدكله سانا

 هيكل ءرذملا الول» لاق ٍلسو هلع هللا لج نا لوضر نأ ةريره ىأأ نا ةللساأ أ نع ةعفلع لن ورمع نب دمج

 انريخأ لاق ئعفاشلا انثدح ( مببعشوأ ىراصنألا دو ككل كفو( 515 كلل ل نامل راصنألا ن 7

 هللا ىلص هلا لوسر نأ كلام نب سنأ نع هام لجر نع ليسفغلا نبا ىثدح لاق ىقاجرجلا دمحم نب' عركلا دبع

 ؟ياع ىذلا قيو'مهيلع ىذلا اوضق دق راصنألا نإ »لاق مث هيلع ىتثأو هللا دمحف بطخف هضرم ىف جرخ سو هيلع

 نإ هثيدح ىف ىناجرملا لاقو «(دح هبف 0 ملام » نسحلا نع هريغ لاقو مبئيسم « نع اوزواحت و مهنسحم نم اولبقاف

 ىتلا نإ هثيدح ىف لاقو (اضالا ف انو ناضل ان لورا دال رفغا مهللا »لاق رلسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر

 ةلاقملا هذه لاقو بطخ' مث محل قرف راصنألا نم ناسصلاو ءاسنلا, هيلإ شهب جرخ نيح ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق ام الإ الثم راسنألا نم ىحلا اذهل انأ تدجو ام : لاق ركب ابأ نأ لعا لهأ ضعب ىتدحو ( قفاتلالا )

 دع فصلا

 قيرط نم لب قيرطلا اذه نمال نكل مسمو ىراخبلا هجرخأ اذه ةريره ىنأ ثيدح :ىنيقلبلا جارسلا لاق (1)
 انإ » ىلاعت هلوق ىلع مالكلا ىف شيرق بقانم لبق ىراخبلا هجرخأ ةريره ىنأ نع ةعرز ىبأ نع عاقعقلا نب ةرامج

 لئاضفلا ىف مسم هجرخأو « ىثأو ركذ نم كانقلخ



 00 ينل لا ل
 فيفختلا نرم مامإلا ىلعام

 هللا لوسر. نأ ةريره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىبأ نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عسبرل "000

 لطيلف هسفنا ىلصي ناك اذإف فيعضااو ميقسلا مهيف نإف ففخيلف سانلاب ىلصي ىدحأ ناك اذإ لاق مسو هيلع نا ىل

 لوطا وا :سانلا كع.ةالص سانلا تأ )ناك لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورو ( قفا لالا 0 اشام

 نار اعلا_ نع ىزمع أ نم ظارخما ىأ : اللا دنع نبأ كميرش ىور ( قناة غلالاو ) « هسفنل ةالص سانلا

 (0سو هيلع هللا لطف ,م ةالص متأ الو فخأ طق دحأ فلخ تءاصام لاق كلام قب نع نم را

 0 املاك إو اهفيفختو هعم ثدح نمو سنأ فصو ام اهلئكيو ةالصلا ففخم نأ مامالل ٍبحأو ( قنانتلالاف )

 هل كلذ تهرك ل يقثتلا نم لاك إلا مامت نم تيبحأ امع مامإلا لجع نإو عضوملا اذه ريغ ىف مامإلا ةءارق باتك ىف

 . ةالصاا ىف هلعام لقأب ءاج اذإ هفلخ نم ىلع الو هيلع ةداعإ الو

 مجارتلا ىف سبلو ةءالا همم نإ

 ىمظعاا ةمامإلا ىلإ ةراشإلاو راصنألا لضفو شررق مسدقتب قلعتي ام هيفو

 هنأ بابش نبا نعيئذ ىبأ نبانع كيدف ىبأ نبا ىنثدح لاق ىعفاشلا سرردإ نب دمحم انربخأ لإق عيرلا انربخأ

 نمكقلا «اهوماعتوأ اهوملاعتالو اهنم اوماعتواهودقتالوم اشيرف اومدق» : لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هغلب

 هنأ مكح ىأ نبا ميكح ن 12 كد قا نب ١١ نع كيدف ىبأ نبا انريخأ ىل !اعت هللا 0 يقنانثلالاف ) كيدف ىبأ نبا

 ىعفاشلا ان ريخأ «هللا هناهأ اشار قناهأ نم» سو هلعدللا ىبص هللال وسر لاق نالوقي باهشنباو زيزعلادبع نب 0 عمس

 لاق مسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ هغلب هنأ نمحرلا دبع نب ثرحلا نع بئذ ىبأ نبانع كيدف ىبأ نبا انربخأ لاق

 نعبئذ ىبأنبانع 3 ىبأن با انريخأ( قفا ةلللاف ) "7«لجوزعهتادنءاملىدلاب اهتريخأل شررقرطبتنأ الول »

 اذإ» هظفلو فسوب نب هللا دبع ةياورنم هحيحص ىف ىراخباا هحرخأ اذهكلام ثيدح :ىنس مابا جارسسلا لاق )0(

 نم هانيور اذكهو «ءاشام لوطيلف هسفنل ىلص اذإو ريكللاو ميقسااو فيعشلا مهيف نإف ففخياف سانلاب ؟دحأ ىلص

 طا رلا دبع نب ةريغلا ثيدح نم م اسم جرخأو لوطيلف هلوقو ريبكلا ةدايزب كلام ن ء ىحب نب ىحم قيرط

 - نإف ففخياف سانلا كدحأ مأ اذإ» لاق مسو هيلع هللا ىلد ىناا نأ ةرره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىبأ نع

 ةءاور ىفو تايباور اذه ف ةراره ىنألو « ءاش كك لاطبلاف هدحو ىلص اذإو ضيرلاو فع ضااو ذكلاو ريغصلا

 00 ةحاخا اذو فيءضلاو ميقسلا ن ساتلا ىف نإف ١» هنع ةماس ىلأ

 الا نع نم رلا دبع ن.ءالعلا ةياورو جسمو ىراخعلا افرك كانع كيرش ةباور :ىنملنلا جارسلا لاق )0(

 ناطملا ىلوم وهو ورمعح نأ ةياورو ءالعلا نع رفع> نب ليعم كك! ةرط 4 ةفرعملا ىف ىتمملا اهاور

 : قاسنلاف ئدمرلاو سف اهدرخأ «,ةداتق اضأ سنأ نع نع هاورو اهيلع فقأ ل بطنح 0 هللا دبع نا

 هللا لوسر لاق لاق رفعج ىلأ ثيدح نم هفنصم ىف ةبيش ىنأ نبا ىور دقو لسرم اذه : قيقلبلا جا ارساا لاق )م(

 هدب دمحم سفن ىدذلاو سانلا رايح شرف رايح اولضتف اهنع اورحات الو اولضتف اشيررق اومدعتال 0( رت هيلع هللا ىلص

 .(لسؤم اذهو, « هللا دنع احلام وأ هللا دنع اهرابخاامب اهتريخال شارف رطت نأ

 )م١-١(



 ف 15 دك

 مامإلا ىلعام

 لوقي مو هلع هللا ىلد هللا لوسر تعمس لاق 2 ىبأ نع هجو 1 ىورو ىلاعت هللا هحر ( قنانثلالا

 8 نإف مامالل بحأ 0 هلو حابر ىنأ نب ءاطع نع ىوريو 00 ةوعد, هسفن صخحبشف موقب ماعلا ىلصنال

 ىف ةالصلا ىلع ةظفاحلا عدبوأ ممنود هسفنن صخ نأ ىف صققن هيلعو مأز جأو هأزجأ تقولا ىف ةالصلا ىدأو لعفي

 . دوجسااو عوكرلا لاكب تقولا لوأ
 ع

 نوهراك هل مهو أموق ما نم

 بئاغ اهحوزو ةائدأ ةالص الو نوهراك هلمثو أموق مأ ند ةالص لقتال لاعب ىلاعت تك همر ) قثأ 0 (الا ١

 لجرلا ملعأ ىلاعت هللاو هب ىنع امنإو هلثم ثيدحلاب معا لهأ تشب هجو نم ظفحأ ملو عجر ىتح قبآ دبع الو اهنع

 ثدحم مل مومأملا نأل لاخلا اذه ىف ىنعي مومأملا ىلع هب سأب الو ماميالل كلذ هرك أف هنوهركي ةعامج مي ىلاولا ريغ

 ءاذأ نم هعنمتال مدقتلا ىف هتءاسإ نآل ةداعإ ماهإلا ىلع لعأ الو ةئزحم لاحلا هذه ىف مومأملا ةالصو هل هركائيش

 تسيلو مهلاعفأىف هيلع فاخأ ني كلا تاكو (سور اه اس ءارلا كلدكتو ءدقتلا ىف هلع تفح نإو داما

 ىف جرخو رخلا برشوو قيرطلا عطقي جر لجرلا كلذكو لاخلا كلت ىف اهالص ةالص ةداعإ مهنم دحاو ىلع

 كرت اذإ اهتداعإب عوطت ولو اهديعي نأ هلع بجوأ مل ابتقو ىف اهلعفف ةالص ىلص اذإو هلمع ىف هيلع فاخأ ةيصعملا

 هنوهركيال مهنم رثك الاو مهيلو نإو نوهراك هل مهو اموق ىلوتي نأ لجرلل هركأو هل كلذ تهركام هيف ناكام

 اريثك وأ اليلق ىلو دحأ ولغال هنأ كلذو ةلمج ةيالولا ةيهارك هجو ن. الإ هل كلذ هركأ مل هنوهركي مهنم لقألاو

 ةيالولا هركأ ىنأ اذه ةلمجو لقألا صاخلا ىلإال رثك ألا ماعلا ىلإ اذه ىف رظنلا امنِإَو ههركي نم مهيف نوكي نأ

 ىلع هدنع انمآ لاح لكب ةيالولل هسفنل المتحم نوكي ىتح مبتبالو لبقي نأ هل سيلف اموق لجر ىلو نإف لاح لكب

 ايدؤم مهماكحأو مهلاومأ نم هيلإ راص امع افيفع عدخمال اظقيتم هلع قحلا ريغ لمحم نأ هودعو هبباحم نأ هيلو نم

 ىلع املح نوكي نأ اذه عم بحأو هيلوب نأ هفرع دحأل الو ىلي نأ هل لحب مل اذه نم ةدحاو صقن نإف هيلع قحلل

 هك نم ككلعال عابط اذه نآل هرضب مل الطاب لوانتي الو اة> زواحم نأ هظيغ هب غلبيال ناكف نكي مل نإو سانلا

 مرق ر0] لتحت لوت ولو هلا ليال نأ هنلغاو. .ةلزع“ ىلاولا | (لع تحلو ريغتف هلا نحأ 5 وهو. ىلو ىمو

 هوبحأ هل اريخ ةيالولا كرت نوكي نأ.الإ ىلاعت هللا ءاش نإ منأم كلذ ىف هيلع نكي مل نوهراك هل مرثكأ

. 0 

 هيلعهللا ىلصهللا لوسر لاق لاق ىمرضحلا حيرش نب ديزيهنع هاور ةمامأ ىبأ ثيدح : ىنيقلبلا جارسلا لاق )١(

 امج رخأ ةءاور هذهف حد رش نب درر ىلع هيف فلتحاو مهماح دف لعف نإف ءاعدب صتخ الف موعلا لجحرلا مأ اذإ رسو
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 ثالث سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هجرخأ ةقيرطلا هذه نمو مهناخ دقف لعف نإف مهنود ءاعدلاب هسفن صخيف اموق لجر ميال نهاعفي نأ دحأل لحمال

 نع نابوث نع نذؤملا ىح نبا نع حب رش نب دز نع بيبح ىورو قييبلا

 ىلا نع ىح نب دادش وهو نذؤمللا ىح 'ناا نع حبر نب دز نع درب روم ىورو ةحام ناو قمرا و فذ ل

 . هرجولا نم هيفام ىلإ ريشي هجو نم ىعفاشلا لوقو دواد وبأ هجرخأ هوحت لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره



 اطل ١و --

 ىلع ناديزي اناك امهّللا وال: لاقق؟ (ملزانم ىلإ اعجر اذِإ نانلضب اناكأ امأ : لاقف لاق ناورم فلخ َنآِلصي اناك امهنع

 د ةعألا ةالص

 ايوا هدهد
 تءاجف ادحأ موي نأ ىوني ال هسفنل ةالصلالجرلا حتتفا اذإو ىلاعت هللا همحر .ئعفاشلا انريخأ لاق عسرلا انربخأ

 لولو مه ىلصي 0 لحرلا نيبو هنيب قرف 00 مدع ةئز< هتالصق هتالصب اولصف دحاو وأ ةعاج

 واسف نورك موق فايد مهريغ ةماهإ ىوني ال ةيهعابعأب ليلق رفت ىأ لحجر ةمامإ ىوني نأ رحب مل لج رادع 2

 ققفوتلا ىلاعت هللا لأسأو ىلاعت' هللا ءاش نإ اج اذه لك سد

 ةمامإلا ةيهاركا

 هلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىنأ نع بيسملا نبا نع ملس نب ناوفص ىور ىلاعت هللا همحر ( قفاتتلالاف .)

 انربخأ ( فا ةلالاف ) كلو مهيلع ناك اوصقن نإو كلو مهل ناك اومتأ نإف سل نولصيف موق ىنأي لاق ملسو
 نمتؤم نذؤملاو نماض مامإلا لاق سو هيلع هللا ىلص ىننلا هب غلب ةربره ىبأ نع حلاص ىبأ نع شمعألا نع نايفس

 نإ م أ لاك لاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق هبشيف ( قنا: غل الاف ) نينذؤملل رفغاو ةمئألا دشرأف مهللا

 0 دوجسلاو عوك كرلا ىف حيبستلاو عوشخلاو ةءا رقلا ةلاطإ ىف ةالصاا لاك اوءاجو تقولا لوأ ىف اولصف اومأ

 ؟لو هكر 0 د احلا كات مهيلعف الإو يلو مهلف هنم لقأ أ أَرَجأ نإو مالا ةياغ هذه نآل ايف رك ذلاو دبمغتلا

 ىف ريصقتلا مهيلعف هنم لضفأ هريغ ناك ن نإو ؟ن زحب امف ةالصلا ىف مهعابتاب مترمأ امب هعابتال 1 متيوئام

 ج؟يلع امئِإو اهنم نوكيام لك نود ردو 0 ةءارقنم ميفكيام لقأب نايتإلاو تقولا لوأ نع ةالصاا ريخأت

 ةءارقلاب ةتفاخلا نم هيلع اوناغ امل ءانمض لمتحو لاككلاو مامتإلا ةياغ نم ريصقتلا مبيلعو ع ًازجأ امف مهعابتإ

 الف ةئرجمةالصلا هنم نوكت امب ةالصلا ىف اوتأي ل وأ تقولا بهذي, ىتح ةالصلا رثكأ ارهاظ اوكرتي نأ امآف رك ذلاو

 مهسفنأل اواصي نأ سانلا ىلعو اهيف ءىزحم ال امب اهتالص الو ابتقو ىضمي ىتح ةالصلا كرت الو مبعابتا دحأل لحب

 هللا اوْسْبَطَأ ):ىلاغتو كزانت هللا .لاقلبق تفصوام ل

 ايا

 ايادام لئاق لاق نإف مهل , ىلصي نمت اذه عنصي نم ريغ عم ةعاج وأ

 لا ارم فال لاتعيو ( كوش راو هنا لإ فك ءىث ىف متعزانت نإف ينم رمألا لوأو كرك رإ

 هلوسر مث هللا هحف لوسرلا ؟بح مث 0 رعدللا ؟ح ىلإ هودرينأ هيف مهفالتخا كلذو ءىش ىف اوعزانت اذإ اورمأو

 نو ةردأ نم ملسو هيلع هللا لص هللا لوس ر ١ لاقو هن +ئرزج ,اعو تفوولا ىف ةداصلاب قب نأ سو هيلع هللا ىلص

 ىلصملا نع ةئزجم هب نوكت امب اهيف اوتأي مل وأ اهتقو جرخم ىتح ةالصلا اورخأ اذإف هوعبطت الف هللا ةعاط ريغب ةيالولا

 نأ مسو هيلع هللا ىلص هلل 0 درت نأ لجو زع هللا رمأ ىذلا هللا ىصاعم ميظع نم اذبف

 مامإلا ىلع امو نامضلل ةمامإلا هزك أو نينذؤملل رفغا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقل ناذألا بحأو انف لاو عاطبال

 الاح اريخ نوكي نأ توجر لعف اذإف ةمامإلا ىف هيلعام ىدؤيو هركذ. زع هللا قتي نأ هل ىغنا لجر مأ اذإو اهيف

 . هريغ نم
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 ءاوس مهل زم ىف موقلا عامجا

 ثريوحلا نب كلا ناماا وبأ انثدح لاق ةبالق ىبأ نع بويأ نع ىنقثثلا انريخأ ىلاعت هللا هحر ( قفا لالا )

 ؟-هٌؤِلو 5دحأ هل نذؤلف ةالصلا ترضح اذإف ىلءأ ىنتومتيأر اكاولص ٍدسَو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل لاق لاق

 مهربك أ مه«ؤي نأ اورمأف ءاوس مهبقفتو مهتءارق نوكتنأ اوهبشأف اعم اومدقموق ءالؤه ( :ىفاغةلازاف) ؟ دك أ

 ممأرقأ اومدقي نأ دحأ لزم ىف اوسيلو لاو مهيف سيل عضوملا ىف اوعمتجا اذإ موهلآ رمأنف ذخأن اذهبو محرمآ كلذبو

 هتالص ىف هب قتكيام هنم ًارقف نآرقلا أرقي ناك اذإ ميهففأ اومدق نإف دحاو ىف كلذ عمتجم مل نإف مهنسأو مهفأو

 نسأ وه نم ىلع اعم نيذهت اومدقيو نسحف ةالصلا ىف همزاي ام هقفلا نم لع ناك اذإ متأرقأ اومدق نإو نسحف

 اللف نو مدعم راق ١ نوماس اوتاكأ ةكألا نمت ىعم نم نأ مهؤرقأ مهمؤي نأ ملعأ ىلاعت هللاو لبق امنإو امينم

 07 [5 نإ( هف ناك ند نرك نأ هشاق اورعنج نأ لقب اراغص نارقلا نوءرقب اوناك مدعب نيو نارا اد

 اووتسا .اذإو هل هقفال نم هماعب الو هقفلاب هيف لعفب فيك لقعي 16 ةالصلا ىفهبوني دق هنأل ةمامإلاب ىلوأ اًئيش نآرقلا

 ناكر ا اك أ معأ ىلاعت هللاوىرأ مف بنسأ مهم ؤي نأ سو هيلع هللا لصىتلا رمأو مينسأ مبمأ ةءارقلاوهققفلا ىف

 بسنلا اذ اوهدقنإو مثأرحأسسنلا ىذريغ اومدقق بسنوذ مهيف ناكولوانس 0 نأ رمأف ملعلاو ةءارقلاىف

 اشيرق اومدق مسو هيلع هللا ىلصهتلا لوسر لاق دقول خف ةلزننم ةمامإلا نأل انسح ناك هقفلا وةءارقلا ىفمملا>تببتشا

 عضوم كلذل هيف ناك اذإ ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اعابتا مبنم رضح نم مدقي نأ بحأف اهومدقت الو

 اوناك نإف مبهقفأ مهمؤي لاقي ناك لاق ءاطع نع جيرج نبا نع زيزعلا دبع نب ديجلا دبع انربخأ ( قات تلالان )
 دبعلا مهمؤي تلقف مؤي دبعلاف كلذ دعب هتدواع مث مهنسأف ءاوس ةءارقلاو هقفلاىف اوناك نإف مهؤرقاف ءاوس هقفلا ىف

 لاق عفان ىربخأ لاق جيرج نبا نع زيزعلا دبع نب ديجلا دبع انريخأ ( ىف لالا ) معن لاق ؟ مههمقأ ناك اذإ
 هل ىلوم دجساا كلذ مامإو ايلمعي ضرأ دحسملا كلذ نم اننرق رمع نبالو ةنيدملا نم ةفئاطب دجسُم ىف ةالصلا تميقأ

 دجسملا بحاص ىلوملا هل لاقف. ةالصلا مبعم دهشيل ءاج رمع نب هللا دبع مهعمس اماف من هباحصأو ىلوملا كلذ نكسمو

 بحاصو ( قفانعلالا ) دجسملا بحاص ىلوملا ىلصف ىنم كدجسم ىف ىلصت نأ قخأ تنأ هللا دبع هل لاةؤ لصف مدقت

 هكا ءاقأو ةفامإ ته رك نم لاجرلا نم ءأ) نمو ناطلمتلا الإ" دخأ همدقتب نأ رك افا لَرملا ا

 ىودبؤأ ارحامم ىنارعأ مأ نإو بسنلاو نسلاو نآرقلاو هقفلا لهأ دقت نم تفصو ام رايتخالاو هتمامإ تأزجأ

 غلاب نم ةالص ىلص نمو ةماهإلا ىف لاحلك ىف لضفلا لعأ مدقتي نأ بحأ ىنأالإ ىلاغت هللا ءاش نإ سأب الف ايزورق

 نبدلا ىف دما فلاخم غلب ةياغ ىأ هنيد ىف لاخلا دومح ريغ ناك نإو مهتالص هفلخ نمو هتأزجأ ةالصلا مقي ملسم

 انريخأ ( نئانشالا ) هريغو ناطلسلا نم هلاعف نودمحم ال نم فلخ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ىلص دقو

 جاجحلا عم ىلصف ىنمب جاجحلاو ريبزلا نبا لاتق ىف ىمب لّرَتعا رمع نب هللا دبع نأ عفان نع جيرج نبا نع مس»

 ا نأ هنبأ نع دمحم ن رفعج نع ماح انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربحأ

 هنأ. ىراقلا رفغج ىلأ نع كلام انثدح ريكب :نبا ىلإ هدانسإ قاسف دارأ انإو لصألا نم ثيدحلا عطقتاف سنأ نبا

 1 كاتم كال ما قح ىلصي نم لوقي سانلا ىلتيب ةالصلا ترضح ّىَح رصملا ىف ةزر وضقأ| يءاص ىأر

 نم مألاىف هركذ رخآ ىلإ نكعيو . قيببلا هركذام اذه « سانلاىدي نيب لصفتنأ مدقت اذإ نمع نب هللا دبع هل لافف
 0 نبا نع عفان تدل
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 ىلاولا مهيفو موقلا عمتجا اذإ
 الو ةءامإلاب قحأ ىلاولاف هتيالو ىف هريغو عمتجاف هلي دلبلا ىلاولا لخد اذإ ىلاعت هللا هحر ( ىف[ ةلالا )

 نإف هناطلس ىق ةالصلاب ق>أ ناطلسلا اذ نأ ىورو دبع الو ةلفان الو ةبوتكم ىف هناطلس ىف ناطلس اذ دحأ مدقتي

 ثيح ناطلسو هب رم نه لك ىف ةيالولا قلطملا ىلاولاو (؛) ىلاولا رمأب ذئنيح مي امنِإو سأب الف الجر ىلاولا مدق
 لحد نإ كلدكو هبسب ىو :انإ هلاو نآل ةالصلاب ىلوأ"ةفيلخلاف هَريَع لاو دليلابو ةليآل ادلب ةقلخلا لك كان

 ةيالوال هريغ دلب ىلإ زواج نإف هيف ةالصلاب ىلوأ دلبلاب ىلاولاف ةفيلخ نكي مل نإف ىلوأ ةفيلخلاف لجر هيلع بلغت ادلب

 . ءاوس هريغو ويف هب هل

 مهف فنراطاسال موقلا ةمامإ

 نع دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نبا نعم ىريخأ لاق مهاربإ انربخأ ىلاعت هللا همحر ( ىفانةلالاث )

 هدو ( قنانتلالا ) ©0تيبلا بحاص الإ مهءؤيال نأ ةنسلا نم لاق دوعسم نبا نع نمرلا دبع نا مساقلا

 مهنم الجرتيبلا بحاص مدقف ةالصلا ترم 9 ا ىنلا باحصأ نم ارفن نأ

 ىف ادحأ ناطلس ىذ ربغ ذحأ مْوِب 5 1 او ( قنانتتلالاو 1 (52مدقتف كلود ةمامالاب قحأ تا مدقت لامف

 يغب ةلزم ىف همؤي نأ هرك 1 انو ىلاعت هللا ءاش نإ نسب الف هرمأب مأ اعإذاهل نذأ نإف لخرلا هل نأ كاد

 نسحم' ,نوكي .قح موي نأ لزنم :تحاص الو ناطلس ىذل نوم الو ةمامإلا ق'هعتل هتم كر كلذف هدا اك

 هفلخ نم ةالصو ةمات هتالصف مأ نإو موي نأ هل نكي مل ةالصلا هب هيزحت ام ارقي نكي مل نإف ةالصلا هب هيزحتام أرقي

 ةالصلا هب مثئتا نم ءىزحم مل أر هب نسحم سيل نع لزلا بحاص وأ ناطلسلا ناكاذإ اذكهو ةدساف اذه نس نم

 ةداعإ هفلخ ىلصنم ىلع الو هيلع نكي لو هل هتهرك امبنم دحاو نذإ ريغب هتيب ىف تيب اذو ناطلس اذ دحأ مدقت اذإو

 01[ ا زككاو دعلا هب ىف لخلل 1 ءاوسو ءىزحت امك ةادؤم ابسفن ةالصلاف أطخ ناكاذإ مدقتاا ىف لعفلا نأل

 ىلوأ ناطلسلا ناك لجر تيب ىف .ناظادلا ناك اذإوو ةمامإلاب ىلوأ نوكي ؤ دشلا تيب كيبلاف اضاح هش نك

 مل نآرقلاو هقفلا لهأ نم مهمأ مهمآف هب ناطاسال عماج دسم هل عماج رصم ناكااذإو هناطلس نم هتبب نأل ةمامإلاب

 © رمع نبأ ىلإ ءاج ةروصقملا بحاص نأ عفان نع سنأ نب كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ ههرك أ

 نمحررلا دبع نب مساقلاو دوعسم نبهللا دبعنب نمحرلا دبع نب نعم ثيدحلا اذه ىف : ىيَقلبلا جارسلا لاق (1)

 ىبأو ايرك ز ىبأ قبرط نم ةفرعملا ىف قييبلا هجرخأ دقو ناتقث امهو ناوخأ مساقلاو نعف دوعسم نب هللا دبع نبأ

 . هركذف ىعفاشلا نع عسرلا نع مصألا نع ركب ىبأو ديعس

 ةفيدح ىرازلاق دسأ ىبأىلوم ديعس ىبأ نع ةرضن وبأ هاور ىغفاشلا هبإإ راشأام : ىنقلبلا جارسلا لاق )0(

 معن : هللا دبع هل لاقف ٠
 ع ُّت حب 2 : 5 7 2 96 5 ع

 قحا ن ني ىلا بر ةفيدح لامف مدعم اند ل تارآق ةالصلا تارمصح# د :هيسم نباو رد وب او

 1 57 0-2 ع : 5 5 تح 31
 3 كلام انثدح ىعفاشلالاق لاقف ةفرعملاف قبيبلا هرك ذو مألا ةخسن ىف اذه عقو اذكه : ىيقلبلا جارسلا 1

 قلطلا ىلاولاو « قئاللاو افيرحته يف لعلو عسنلا ف اذك عنلا هب رمزم لك ىف ةيالولا قلطملا ىلاولاو هلوق ()

 . هححصم هبتك . لمأتف خلا ناطلس وذ هب رمام لكىف ةيالولا



 0000 م

 ةديدش هسفن تناك اذإ هماعطب ادن نأو ةعاملا نانثإ كزتا ىف هل تصخرأ ةجاح هلإ ةبوث هماعط وأ رظفملا وأ مكاصلا

 ةعاجا كرت ىف هل ا بحأ ةالصلا نايتإو ءاشعلا كرت هلإ ناقوتاا ةديدش هسفن نكن نإو هلإ ناقوتلا

 و ضارع و يلا كفرتعاو ةراقكا امانأ سانلاب لص نأ كرتفا ضم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل ضرملاب م« 1
 3 ' 04 5 1 55 4 2 ١

 ردع نم الإ ةعامجا كَ ف هل صدءرا ل هرمأب موعب نمو هلام ند هحالصإ توق فاجن ام حالصإبو هرمأب موهي نم

 ةلاض بلط ىف باهذ وأ هتعيض فاخ هنع باغ نإ لام روضح وأ مون ةبلغ وأ ههبشأ امو اذه نم تفصوام رذعلاو

 . هتديغ ىف امتوف فاخمو ابك اردإ ىف عمطي

 ىلاولا رما ريغب ةالصلا

سر نأ دعس نب لبس نع مزاح ىبأ نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ
 هيلع هللا ىلص هللا لو

 مقأف سانلاب ىلصتأ لامتف ركب ىلأ ىلإ نذؤملا ءاجف ةالصلا تناحو مهنيب حلص فوع نب ورمع ىنب ىلإ بهذ ملسو

 فصلا ىف فقو ىتح صلختق ةالصلا ىف سانااو ٍسو هيلع هنأ لص هللا لوس ءاجف اركب وب لصف معن لاق ةالصلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأرف تفتلا قيفصتلا سانلا رثكأ املف هتالص ىف تفتليال ركب وبأ ناكو سانلا قفصف

 لآ لوس .رفأام لع هللا دمحف هندي زكي ونأ عفرف كناكم ثكمأ نأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هللإ راشأف

 لاق فرصنا الف سائلاب ىلصف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدقتو ركب ونبأ رخأتسا مث كلذ نه ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدب نيب ىلص:نأ ةفاحق ىبأ نبال ناكام ركب وبأ لاقق كترمأ ذإ تبث نأ كعنمام ركب ابأاب

 حبس اذإ هنإف حبسيلف هتالص ىف ءىث هبان نم قيفصتلا مترثكأ ؟ارأ ىلام ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مش ملسو

 ىلاولا رمأ ريغب مومتب ىلصفف مدقتي وأ الجرمدقي نأ الجر *ىزحجمو ( ىف[: لالا ) ءاسنلل قيفصتلا امنإو هيلإ تفتلا
 ىلاولل ناك نإ كلذكو لاو دلبلا لهأ ىف نكي نإ ةلفان وأ ةبوتكم وأ ةعج نم ترضح ةالص ىأ ةالصاا ىلب ىذلا

 فوع نب ورمع ىنب نيب حلصيإ ملسو هيلع هللا للص هللا كوتتر :كهذ دقف,ةالصلا نع ًاطبأ وأ ءان وأ ضرما وأ لغش

 نمحرلا دبع مدقتف هتجاحل كوبت ةوزغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بهذو ةالصال مدقتف ركب ىبأىلإ نذؤملا ءاجف

 نم رلادبع فلخ اهالصف ةيناثلا ةعكرلاهعم كردآف ٍلسو هيلع هللاىدص لوسر ءاجو حبصلا نم ةعكر مهب ىلصففوع نبا

 ةالصلا اولص نأ مهطبغي متتسحأ دق مسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر ممل لاقتف كلذل سانا عزفف هتافام ىضق مث فوع نبا

 نآمامالل بحأو رمأتس,نأ ابرق مامإلا ناك نإهلك اذه فبحأو (ىفاه لالا )انهىلإ "0ابتقول وأ ىنعي لاقابتقول

 لإ دف ناير رع وأ ةف ناهز نامزلا نوكي نأ هلك اذه ىف ءاوسو ءالصلا نع رهن طن أ اذإ سانلاب لص "نم لكوت

 هباهذ اوفاخ اذإف تقولا باهذ اوفا ىت>ناطلسلا رمأ اولجعيال نأ تيبحأناطلسلا نم ائيش اذه ىف اوفاخ اذإ مهمنأ

 روصح نائعو ديعلا سانلاب ىلع ىلص دق اهريغو دايعألاو ةءنلا اذه ىف ءاوسو ىدارف وأ ةعام ةالصلا الإ بعس مل

 . امهيلع ىلاعت هللا ةنحر

 ةصقلا 5 هريخأ ةبءش نب ةريغملا نأ هريخأ ةبعش نبا ةريغملا نب ةورع نأ داتز نب دابع ثيدح نم هديحص ّق

 1 را دنع ةضقا نم ىلاكت هللا همر ىدفاشلا هللإ ”راشأ ام: ىقلللا جارسلا لاق (1) 0

 دقو دانع ثيدح وحن هنآ نع ةريغاا نب ةزمح نع دعس نب دمحم نب ليعمسإ ثيدح نم هحرخأو كدا رجا ق

 : ةريغملا نب ةزمحو ةريغملا نب ةورع نع دابع ىنثدج باهش نبا نع ليقع نع ثللا هاور



 . -  ا١همه

 امدحأ موي نانثالا نوكي نأ وجرأو ةعامج مهدحأ مبمأ اذإ ادعاصف ةثالثلاو ( قفا لالا ) © آءزج نيرشعو

 نأ ىنعنم امنإو هتبب ىف هدلو ضعب وأ همأ وأ هققر وأ هتاسنب اهالض ولو ةعاجا كرن'دحأل تحأ الو ةعامج رخآلا

 ةالص ىلع ةعاجلا ةالص ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ليضفت لاح ةعامج ىلع رده وهو هدحو زوحب ال لحرلا ةالص لوقأ

 اوناك دقو نيدرفنم هماعب اولصف ةالصلا هعم الاجر تتاف دق نأ انظفح دق انإو هتالض درفنملا ءىرحنال لَم و درفنملا

 0 دقو ادرفتم مرنم دحاو لك اكف دحسملا اوواحف اموق ةعاملا ىف ةالصلا تتاف دق نأ اوعمج أ لع ن.رداق

 ا الو نيتر ,م دجتسم ىف اوعمجي الثل اوهرك امنِإَو ادرفنم مهنم دحاو لكى لصف دجسلاا ىف ف اوعمجم نأ ىلع نيرداق

 ةعاتج ةالص ىبف لحرب دحاو منا اذإف لحجر نواصملامن 1 3 ةعاججا ةالص اعإوهف | وءمحف عصوم ىلإ اوحرجم نأ
 0 ادع

 . لضفلا نم ىلاعت هللا ءاش نإ برقأو ىلإ بحأ ناك ماهإلا عم ةعاملا ترثك اكو

 ةعامما كرب ىف رذقلا

 الأ لاق حيرو درب تاذ ةليل ىف نذأ هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ىللاعت هللا همحر ( ىف( علالاث 1

 الأ لوقي رطم تاذ ةدراب ةليل تناكاذإ نذؤملا رمأي ناك لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ لاق مث لاحرلا ىف اولص

 ردع نبانع عفان نع كوبا نإ ع ةنينع نب نايفس و ربخأ لاق ىعئاشاا 5 ربخأ لاق عيب رلا انريخأ لاحرلا ّق اولد

 انريخأ كلاحرف اولص الأ حير تاذ ةدرابلا ةليالاو ةريطملا ةليالا ىف هيدانم 1 ناك ملسو هلع هللا ىلضهللالوسز نأ

 اموبهب احصأ موب ناك هنأوق ةرآلانبهللا دبع نع هنأ نع ةورع نب ماشه نع كلاد انرنخأ لاق ىعفاشلا ا ريخأ لاق عيب رلا

 انرحأ ةالصلا لش كي ًادسلف طئاغلا كدحأ دحو اذا ك وهن لس وةيلع هلأ ىلص ا وس رز تعد لاقف عج رمث هتجاح تهذق
 .٠ 5 . ..- . ع -_ - - _و 5 7 .

 موق هبحصف ةكم ىلإ جرخ هنأ مقرألا نب هللا دبع نع هيأ نع ماشه نع ةقثلا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا

 طئاغلا كدحأ دجوو ةالضصاا تهقأ اذإ ملسو هلعدشا ضنا لوصر لاق لاقو الحر مدقو ةالصلا ماقأف مهمّوِي نكف

 ىلدي نأ هل بحأ ملو ءوضولاب أدب ءوضو ماهإ ريغ وأ ناكامامإ لحرلا رضح اذإو ( قفان لالا ) طئاغلاب ًادييلف

 نإو املاك إو ةالصاايف عوشخلا نم هب رمأ اهو ءوضولاب أدي ن نأ ملسو هياع هللا ىلص ىنلا رمل :ءاضولا نم دي وهو

 ءاغع 22 اذإو هل لغشال نم غلبباه ابيف عوشخل ثقناو ةالصلل لاك إلا نم غلبي ال نأ ةشااءاوضاو ل !ِإ هتجاحم لغش ن

 دانزلا بأ نعكلام نعثيدحلا اذه ىور عيرلا نأ ىلع ةفرعمللاو نئسلا ىفىبيبلا هبن : ىنيقلبلا جارسلا لاق (1)

 نع ىرهزلا نع كلام نع ىعفاشاا نع مدقاا ىف ىنارفعزلاو ةفرعملا ىف داز ةلمرحو ىنزملا هاورو جرعألا نع

 نع كلام نع ىنعقلا ثيدح نه نئساا ىف قيببلا 0 2 كلام نع روهلا وهو ةريره ىبأ نع بيسملا نب ديعس

 ىحن نع حيحصلاىف , رسم كافر كافر كللذك كلان نع ى نب ىحب ثيدح نم هحرخأ مث بيسملا نبا نع ىرهزلا

 نأ معز نم ظافحلا نم قبيبلا لاق كلذك ل اط ولا ّق انتيا ور ق وه ىحب 3 ئء نع ققيبيباا هاور ىذلاو 0 نبا

 الإ ةتساسألا كلتا رش كدا 212 طولا جراخ ىور سنأ نب كلام نأ معز نم مهنهو هتياور ىف مثاو عيرلا

 هللا لوسر نع ةريره ىبأ كح 6 كلا نع دانزلا ىنأ نع كلام نع ةدابع نب جف قيرط نم جرخأو اطوملا ىف

 نع قيينلا» هزك 3 امو اءزجت نو ريمعو ةسح هدجو هتالط لع ةعاما ى ال ]لا هدام لف لذ ِلسو هيلع هللا ىلص

 هرب ره ىلأ نعو قبلا هر 5 هحبجحص ىف مسم هجرخأ رمعم ىرهزلا نع هاور نمثو ظافحلا هيف فلاخ حور

 . ةقورعمتاباور كلذ ىف



000 

 لاق ىعفاشلا انربخأ ءاشعلا دهشل نيتنسح نيتامرموأ انيمس (ظع دحب هنأ ,مدحأ يعي ول هدي ىسنن ىذلاوف مهتوي
 ءاشعلا دوش نيقئانملا نيبو انس لاق ملسو هلك هللا لص هللا لوضر نأ ةلمرخا نأ نم | دع نع كلام اريح

 نأ همه نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز لاق ام هبشيف ( قف[ لالا ) ©9) اذه وحن وأ امهنوعيطتسي ال حبصلاو

 ناك للا ضِخرأ الف ملعأ ىلاعت هللاو قافنل ءاشعلا ةالص- نع اوفلخت موق ىف هلاق نوكي نأ مهتويب موق ىلع قرحب

 ةالص لبق اهالص اهتداعإ هلع نكي ل ادرفنم اهالص دحأ فلخت نإو رذع نم الإ اهنايتإ كرت ىف ةعانا ةالص ىلع

 لاش كاد نيب ضرف اهنانتإ نأل اهتداعإ مامإلا ةالص لبق ارهظ اهالص نم ىلع نإف ةعّلا ةالص الإ اهدعب وأ مامإلا

 11 6 3171 اهرقكا وأ ةعابلا للف ربك اوأ ريغص دجسم ىف وأ هنن ىف لجر,اهنف لص ةعامش لكو ملعأ

 هريغ ةعامج دجسم» ىنأ نإف ةالصاا هيف هتتافف هيف عمجم دجسم لجرل ناك نإو ىلإ بحأ ةعاجلا ترثك ثيحو مظعألا

 هيف الاحر وأ الحر تتافف تتار مامإ دجسملل ناك اذإو نسحف ادرفنم دجسم ىف ىلصو هتأي مل نإو ىلإ بحأ ناك

 سيل هنأل ممل كلذ تهرك امتإَو هفف ةعاما مهتأزجأ اولعف نإف ةعامج هيف اولصي نأ بحأ الو ىدارف اولص ةالصلا

 ةملكلا قرفتل ناكامنإ مهند كلذ هرك نم ةيهارك ب سحأو ( قفا هلال ) مهضعب هباعدق لب انلبق فلسلا لعف

 اولخد تيضق اذإف ةالصااتقو ىف دجسملا نع دارأ نمو وه فلختبف ةعامج ماهمإ فلخ ةالصلا نع لجر بغوي نأو

 امآف نذؤومو مامِإ هل دحسم لك ىف اذه هرك أ انإو هوركملا امييفو ةلك قرفتو فالتخا اذه ىف نوكف اوعْمِجَف

 نولظتسيو ةراملا هيف ىلصيو مولع» مامإ هل نوكي الو بتار نذؤم هيف نذؤيال ةيحان وأ قيرطلا ربظ ىلع ىنب دجسم
 ااا لك ةيالإ 2 لاح رادعر نإو ةيلكلا قردت: نم تفصو ىذتلا ىحملا هلف نيل هئأل ةقاكلذ هرك رالف

 تفصو امل ممل كلذ تهرك مهدعب ةعامج ىف نورخآ هيف ىلص مث ماهإ هل دجسم ىف ةعامج ىلص نإو هريغ اماهإ

 . مهتالص مهتأزجأو

 موعم ةالصلاو ةعاجملا لضف

 ةالص لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمت نبا نع عفان نع كلام انربخأ ىلاعت هللا همحر ( قفا: شلالاف )

 كانا أ نع كلام ان ريخأ لاف ىعفاشلا انرخأ لاق عيرلا انريخأ 20ةجرد نيرسثعو عبسب ذفلا ةالص لضفت ةعاجلا

 ةسمخل ا ةالص لاق ملسو هيلع هللا ىل هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع جرعألا نع

 ىلص هلل لوسر نأ 1 ّ نم را دبع نع مآلا ةحسن ىف ثيدحلا اذه عقو نكح ىنمللا جارسلا لاق 0(

 لوأ ىف وهو بيسملا نب ديعس انتياور ىحم نب ىحب أطوم ىف وهو ىعباتلا هند طقس هنإف لضعم وهو ملسو هيلع هللا

 رك تبيسملا نب ديعس نعىتسألا ةلمرح نب نمحر لا دبع نع كلام نع ىخِ هقو حبصلاو ةمتعلا ىف ءاحام ةمحرل

 لضعم هنأ رهظف ىناحصلا هيف طعسو هظفلب

 هاوروكلذك كلام نع انتياور ىحب نب ىحب ةياور أطوملا فوه اذه رمعننا ثيدح : ىنيقلبلا جارسلا لاق (؟)

 ةعاملا ةالص 0 : نب ىح قيرط نم لسم هجرخأو كلذ لثم كلام نع فسوي نب هللا دبع نع ىراخبلا

 عبسب اهلضفت رمع نبا نع عفان نع بيعش ق "ا راسل

 ل 00 ىف لجرلا ةالص هظفلو رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع قيرط نم ملس٠ جرخأو ةجرد نيرسشعو

 عفان نع كاحضلا نع هل ةباور ىفو ل اعضب هللا ديينع نع هل ةباور ىفو نيرشعو اعيس هدحو ةتالص

 ريم عو اعضب



 ا كيل ٠ كاز
 ةشلاثاا ةضيحلا نم مدلا ىف تنءط اذإ لاف مهربغ مهبفلاخو ةثلاثلا ةضيدلا نم ربطت ىتح ةعجرلا هتأرما ىلع لجرلل

 هفااخو هنأرب لوقي تلسلا لئاق: نأ لع الذ لدف تفصوو ام ريك ( ةردكا .[شأ 7-10 تس ت1

 ١

 هنآل هتقفاوم الو هفالخ ىلإ ءىث هنع وري مل ىذلا بسني الف ءىث هب لاق امف هريغ نع ىورب الو هيأرب لوقيو ءريغ

 هلوق فرعي ل اذإ بدك ؟ الك ٠ نكد ةهفزلس ل01[ زايده ك1 لعي مل اذإ
| | 3 2< 9 

 اذإ همزات ةحح ضعب لوق ىربال مهضعب نأ ىلع ل ا د اذه ىفو الوق لق ١ اذإ فرعيام لاقي ن ,أ الإ هف قدصلا الو

 ضاخ نوكي نأ ىلإ هللا ءاش نإ طق اويهذي ل يتأو ةنسلا وأ باتكلا إلا مزاللا نوربال,معأو اهقدا ك

 اوعبتا ةنمل وأ اياتك اودجو اذإ اوناك متو ضئارفلا لمحو ةنسلاو باتكللا لع يعامحإك اعاجإ اهلك كح

 ىهو ( قنا لالا ) اوفلتخا ةنس هيف اوماعي مل امف اولاق اذإ كلذلو نوفلتخم دقف لمتحم ام اولوأت اذإو امهنم دحاو لاك

 هتلهحو هنم 0 هل رئاظنو اذه نم تفصوام ىعدا نه ىعدا 6 سبيل ماكحألا لك عامجالا ىوعد نأ ىلع ةحح

 الو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحضأ نم دحأ ةماعلا اهتفلك ىلا :ضئارفلا لمح ىوس امف عامجإلا عدي مل هنأ

 ةماعلا هتلسن دكا الو ضرالا ,يظ ىلع هتماع ماع الو مهولب نيذلا نرمتا الو مهدعب نم نيذلا نرقلا الو نيعباتلا

 مهنم ددع نع تظفح دقو هقرع معلا لهأ نم ل ملعأ م مل ىنعج هف لاق:الئاق نإف نامزلا نم اثيدح الإ يلع كا

 نع ظفحم ليق مهلبق ةماع وأ ءىش ىلع نادلبلاب رهد ىف معلا لهأ نم ةماع تناك مو ( ىف لالا ) هلاطبإ

 نم الإ سانلا نم هلاق نم فرعنال انأل مهلك سانلا لوق هنأ معزن الو هب ذخأنو افلاخم ممل معن ملو اذك نالفو نالف
 معلاو ( ىفان_ةلالاؤ ) الالدتساو اصن ملعلا لهأ نم هنع تظفح نم لوق اذه نم تفصو امو لاق هنع وأ هنم هانعمس

 افلاخم هل لعن ال انفلس نم ةماع لوقف نكت مل نإف ة :سف نكي مل نإذ ذ باتك عابتا نا وأ عابتا نيبجو نم

 نكي مل نإف ملسو هيلع هللا صان لوط راد لع ساق نكي ل نإف زعو لج هللا باتك ىلع سايتف نكي مل نإف

 الكعسو اوفلتخاف سارهلا هل نم ساق اذإو سايقلاب الإ لوقلا زوحجم الو هل فلاخم ال فلس نم ةماع هلوق ىلع سايقف

 5 معأ هللاو هفالخخ هدايتجا هبلإ ىدأ امف هريغ عابتا هعسي ملو هداهتجا غلبمب لوقي نأ

 ة هو

 ةالصلاب ناذألا همسا كرابت هللا رك ذ لاق ىلطملا سيردإ نب دمحم ىففاشلا انربخأ لاق ناملس نب عيبرلا انريخأ

 هللارك ذىلإ اوعسافةعجلا موينم ةالصلل ىدون اذإ» لاقو «ابعلو اوزه اهوذحا ةالصلا ىلإ متيدان اذإو» لجو زعلاقف

 تابونكملا تاولصلل ناذألا لس هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو ةعجلا نابتإ ٍمعأ هللاو هللا بجوأف « عيبلا اورذو
 1 نكي نأ ليحاو ياش روس نابتإب رمأ اك ةعتلا ريغ ىف ةعاجلا ةالص نايتإ بجوأ ن 060

 هدنل لجو زع هللا لاقت تاج ريغو افئاخ امقدو | سو هياع هللا سب هللا كردي عمج دقو اهتقول ىلصتل ام

 رمأو ( قفا“ لالا ) اهدعب ىتااوةيآلا «كعم مبنمةفئاط مقتلف ةالص'ا ممل تقافمريف 0 سو هيلع هللا ىلص

 امب رذعلا ىف ةعاما نايتإ كرت ىف صخرو ةنيكسلا هيلعو اهيتأي نأ ةالصاا ىنأ نم مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىف ةيؤتكم لك ىلصي نأ كرت ليال نأ اةنسلاو ٍتاتكلا نم'تفصو ام هشأَو ةعضوم ىف للاعت هلا ءاشنإ 1

 نع دانزلا كآ نع كلا انريخأ ةعامج ةالص مف ىلصي نأ نه نورفاسم الو نوحيقم ةعامج اولخم ال ىح ةعاج

 ردا نإ تس هدس ىسفن ىذلاو لاق مسو هيلع هللا لصرلأ كوسر نإ ع هلا ىضر ةريره ىنأ نع جرعألا

 مهيلع قرحأف نورخأت, لاجر ىلإ فلاخأ مث سانلا مْويف الجر رمآ مث امل نذؤيف ةالصلاب ٍرهآ مث بطحف بطحب

 ا 5



 ظام١ا 2

 مسقو ( ىذا 56 ااا )ضئارفلا كح ماعك ماعال تفصواك صاخ ماكحألا صاخ لعنأ ئيعلدي كلذو 21 ابماعيو

 ديبعلا ىغل اف رمع مد مش بست الو ةعباسب دحأ نيب لضفي مو دبعلاو رجا نيب ىوسف لجو زع هلأ ىتل 2 2 و

 نأ ءالوأو همعأو ءافلخلا ىليام مظعأ اذهو سانلا نيب ىوسو ديبعلا ىلا 6 كا

 0 2 ةمألا فلتخاف ةقدصلا مشو ةمينغلا م دقو و ىفلا 2 5 ماسفأ ةثالث لاملا ق زعو لح 5 اعإو هقا وفلتحال

 الخ مهعأر ناك نإو مهك احح نوماسي مهنأ ىلع ةلالد اذه ىفو ىلع الو رمت الو ركب وبأ هاطءأ ام دَخأ نم دحأ

 نأ ىعدا نم نأ ىلعو مهتم عامجإلا :ةهج نم مهماكحأ عيمج نأال مهارآ فالحب حم دق مهك اح ناك نإو هبأر

 هوفلاحم مل هيف هيأر اوأر ول مهنإ لبق هيأر اوأر دقوالإ نوكي الف هلع هودرب لو مهر هظأ نيب ناك اذإ 5 <

 مهعامجإ نإ تلق ناك نإ اذه ىف كيلع لخديف هل لبق هدعي هنالخ اوأر مث هتايح ىف هوأر دق لئاق لاق نإف هدعب

 لكو ىلع مسقولع اوعمجم مث رمع مسق ىلع اوعمجم مث ركب ىبأ مسق ىلع اوعمجم نأ ممل ناك اذإ مهدنع ةجح نوكيال
 نأ ةجح مهدنع نكي مل اذإ زوجمال كلذكو ارخآ الو الوأ مهدنع ةجحم سيل ًاذإ مهعامجإف هبحاص فلاخم مهنم دحاو

 ىث لك بسني نكلو عامجإ اذه نم ءىثل لاقبال تلق لوقت فيكف لئاق لاق نإف ةجح مهدعب نم ىلع نوكي
 ةققاوم مهنم ذخأ نمت مهريغل لاقي الو هلعف ىلع ىلإو هلعف رمع ىلإو هلعف ركب ىبأ ىلإ بسنيف هلعاف ىلإ هنم

 انك 0 لو هلرذ لك لإ سنتا اعإ لماعا لمع الو .لئاق لوقف تكااس»ب ىلإ تسبب الو ةفلاخ الو عمل

 دجتفأ لئاق لاق نإف هنعدد نم لوقي اك سيل ماكحألا صاخ نم ريثك ىف عامجإلا ءاعدا نأ ىلع لدام

 دحن نحن و ةماعلا هلهال نأو هيف اوفلتخم ال نأ ىلوأو ةمئألا عنصام رهنشأ هنأل هن انأدب اعإ : انلق ؟ اذه لثم

 نأ كلذ نمو « ىلعو نامعو رمع هيف هفلاخ مث هعم ةوخإلا مرط مث ابأ دجلا لعج ركب ابأ نأ كلذ نم ا

 امم اذه ريغ عم ءادف الو ىس ال لاقو رمع , ميقلطأف كل. ,هسبحو ادسو ءادف ةدرلا لهأ ضعب ىلع ىأر ركب ابأ

 نب ماشه نع جيرج نبا نع دلاخ نب ملس» 51 انربخأ لاق عيرلا انربخأ هنم اذهب ىف ككاو هع انكش

 تلص دق ةيبونةمأ هلت نناكو ماصو هعق رنم ىلص نم قتعأف بطاح ىفوت لاق هثدح بطاج نب ىحخ نأ هبأ نع ةورع

 ىنايال لجرلا تنآل رع هل لاقف هثدحف رمع ىلإ بهذف ابيث تناكو اهلمحم الإ هعرت لف هقفت مل ةمجعأ ىهو تءاصو
 : .- : ع ) 0

 همتكتالو كلذ لبتست ىه اذإو نيمهردب سرعرم نموعن : تلاقف ؟ تلبحأ لاقتف رمع اهيلإ لسرأف كلذ هعزفأف رح

 لع لاف عجطضاف اسلاح ناّمع ناكو : لاق "لع اوريشأ لامف فوع نب نمح رلا دبعو ناّمعو ايلع فداصو لاق

 اهارأ لاق ىلع تنأ رشثأ لاقف كاوخأ كيلع راشأ دق لاقف ناهعاي "ىلع رشأ لامتف دحلا ابيلع عقو دق نمحرلا دبعو

 ا( د[ دك اراه هذ ىسفن ىدلاو تقدص تقدص رمع لاف هلك نإ لعل الإ دلتا نسلاو هيلعتت ال اهناكا هب .ليشست

 لاق م>رلا وهو امهدنعاهدح اهدحم دف نمحر لا دبعو ايلع فلاخف ( قناش *ل/](؛ ) اماع اه رغو ةئام رمع اهدلجفهماع

 فرح اهايإ هدح دعب ةفالخ نم مهنم دحأ نع ورم لف اماع امم رغو ةئام اهدلجو لاحم اهدحمال نأ نامع فلاخو

 بطاح ةالوم رمت دح لبق ذإ هل ىغيني الام لوقي نم ضعب لاقو (لاق) هلعف لبق مدقتالا مملوقب الإ هل مبفالح ملعي ملو

 نم معي الام لوق ىلع ةأ رجو ىلعلاب ةلاهح لثمأو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ عامجإب الإ اهدحبل 1 نك ذك

 معي ملام اندنع لاق مهنعو هنع كح ملام ماكحألا فاح نإ لعاوأ (ككحر كوفر نإ 2 نوم نأ. لع: انعتجا

 لمحب سرضلا ىف رمع ىضقو ىلع هفلاخو دالوألا تاهءأ عابت ال نأ ىف باطخلا نب رمع ىضقو ( قفا: خلاف )
 3 هك 5 3 8 0 5 000 1 ١ ع

 مديعو ىرعشالا يسوم رناآو دوعسم نبا 0 ىلعو رم لاقو ليإلا 0 ال دحلل - ع سرضلا لعجف هرنع هفلاحو
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 لوقي وأ هنع ايهنم نكي مل هلثم نكي مل اذإو هنع ىبنم وهف هلثم ناك اذإو ىنعمل هنع ملسو هيلع هللا ىلص ىناا ىهن لوقي

 0 خسان رد 0 رخآلاو دعب ْن هيف صخرأ م تقو ق مبسو هيلع هللأ ىلص ىنلا هنع ىدمن

 لدزام سوو أ ىلص كَ لوسر نم ناكو مكاو اعلا ىلص هللا لوسز نم هعمس امب لاق لكو.( قئاتنلالاف 7

 هيف ماسو هلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ ملع واف هريغ ملعي ملو لوألا ملعف هخسن وأ ىنعم نود ىنعم ىلع هلاق هنأ ىلع

 رومأ ىلع لدتل هلع ةلخلا هذه تعضو امتِإو ثيداخألا ىف هريغ هابشأ اذملو ( قنانتلالا ١ هللا ءاش نإ هلا راك

 هنع بزعب نم ةنافالا نيدلاو لدغفلا لهأو ةيحصلا ىمدعتم ن 6 نإ هماع نم ملعيل ل لعاأ كر رطن ند صضعب اهف طلغ

 صاخ ع نأ لع هماعو هتيحص مدت َّق هنراقال هلعل نم هريغ هماع ءىث و هيلع هللا ىلص هللا لور نا نم

 اهتفلك قتلا ضئارفلا لمجو ةالصلا ةرهش روهشم ماع هنأال هماع هل لجو زع هللا حتف نم صاخ مع وه انإ نئسلا

 ثترادخحا لأ م م” ههابشأو اذه نم تفصو اف ردا ناك اه ضئارفلا ىل< ةرهبش:| روهمشم ناكولو ةماعلا

 باحصأ ضعب هقفاونأ تكمل ثيدح ىلع لوعنال أَو هتومث كلذف مق هيلع هللا ىلص 1 لوسر نع تاعثا هاور اذإ

 ىلص ىننلا باصأل نآل هفلاخ المع مسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ضعب لمع نأل درب الو ملسو هيلع هللا ىلص ىلا

 ىورام عبت مهاب واقأ نم ائيش نأال هعابتا عبيلعو مسوةيلع هللا ىلص هللا ل وسر. رمأ ىلإ ةجاح مهلك نيماسملاو ماسوهيلعلا

 ىلعو مهم 5ع هعابت اضور رفملا هلوق نال ةقثلا هنع ىور رام نه وب م مهن 5 اي واقأ نم هفلاح ايش الو ةدش هلوق ديزي همعاوو هنع

 ىورملا ثيدحلا حص لئاقداق نإف ( قفا ةلالاف ) ملسو هلع هللا ىلص هللا لوس ريغ نيش :لوقاذكه للا
 ع

 صا ضعب نع م2 نأ هل زاح هباحصأ ضعب هفلاح اذإ يَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع
 ع

 اة الك نآل هقالخل هب

 ع
 ع نع هور 0 وف مب دم لاق نمو هيلإ زاصي نأ ىلوأ مسو هيلع هلل ىلص ىنلا نع ىور ام امينيب نإو اعم ةصاخ

 نأ ا اذكه .ناك نإف مسو هيلع هللا لص هللا لوس نع هلقي ملام هل ايأر الإ هنع هركذن نأ رحب ملو هلوق ضع

 هلع هللا لص هللا لوسر نع الإ نوكت نأ زوال. لئاق لاك ولو ملسو هيلع هللا ىلص:هللا "لوس ز لوقا لرش 020

 ذخأ دقو الإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب دحأ سانلا نم سيلو عضوملا اده هعضو نم فالخ هل لحب ملالسو

 درب نأ لسوهيلع هللا ىلص ىناا لوق ىف زوجم الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نه هريغ لوقل كرتو هلوق نم

 ل رك ذاق لئاق كات نإف ريغ د اقرفتم هريغو بابلا اذه ىف تفصو ام هل ليق هف تفصوام ىلع لديام اذه ىف

 *ىدتبلاو تبثلاو ةقثلاو عرولاو ةبحصلا مدقو لضقلاو ةلزئملا ىف مدقملاو نيهاساامامإ باطخلانب رمع نأ هنمو ةلمجو

 الو ةلقاعلل ةيدلا نأ راصنألاو نب رجابملا نيب ىضقي ناك تح مزلي ؟ح هلوق نأل هنع تضاكشلاو هلال دا لبق رعلاب

 نأ:هيلإ بتك رسو هلع هللا ىلص ىنلا نأ نافس نب كاحضلا هنلإ بتك وأ هريخأ ىتح اثيش اهحوز ةيد نه ةأرملا تر

 ةرسشع سمح ماهمإلا ىف ن أ ىضقي رمع ناكو هلوق كرتو رمع هيلإ عجرف اهجوز ةيد ند ىنابشلا مشأ ةآرما ثروب

 مارحت ننو ريع لت[ دنع ناك دح و كح اننا صقل ىو نر 53 ىلت ىتاا ىفو اريثع اريثع ةحسسملاو ىطسولاو

 تاتك ىلإ !وزاصإو رمع: لوق الا كلرتف لالا نم رقع كلانهإ ام + عبصأ لكىفَو ٍلَسْو هلع ةنالص ىناا هل هتك ىذلا

 لعف كرت هنأ ىف هسفن لعف ىف رمع لعف سو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأل رمع رمأ كرت ىف اواعفف سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هقلخ عيمج ىلعو /مهيلعو هلع زعو لج هللا بجوأ ىذلا كلذو ٍمسو هلع هللا بص ىتلا رمأل هسفت

 اهداعي ل ةنس هيف سو هيلع هللا لخدنلا لوس اف هيأ ؟حم ناك مهكاح نأ ىلع ةلالد اذه ىفو ( قفا ثلالاف )



 - اه كا

 نع ىمن ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا نأ لع نف ( ىف[: لإ]5 ) تاعاساا هذه ىف ةالصلا نع ىهنلا ىور هئاعن

 اهنع ىه امِإ هنأ نم انلق ام 5 نأ همزل اهبورغ دنعو سمشلا عولط دنع ابنع ىهن اك رصعلاو حبلا دعب ةالصلا

 1 ليلا للا ركب اه رش ناك قيسكازا رصعلا ادعي لص ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ لعي ىور نمو مزلي ال امف

 ةلفانلا ةالص نم داتعا امف هنع لجرلا هني لو مزلي ال امف ابنع ىهمن لوقي نأ ههزا حبصلا دعب نيتعكر ىلع اسبق رقأو

 علطت قح حبصلا دعب ةالصلا نع ىهمن مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ: ٍلعو هيلع اذه بهذ نمو هيلع اهنم دكؤت اهفو

 0 ياللا لع هالاسلا نع نيب وأ هنا تلف اعاالإ لوقي نأ هل زوج الف (سمشلا:برقت قحرصغلا دعب و !نيمشلا

 علطت ىح حبصلا دعب فاوطلل دحأ ىلصيال نأ ىلإ اضيأ بهذو ( قفا ةلالاف ) لاح لكب رصعلاو حبصلا

 سمشلا رب ملف رظن| مث حبصلا دعب فاط باطخلا نب رمع نأب جتحاو سمشلإ برغت ىح رصحاا دعب الو سمشلا

 رم نبا بهذملثم وبف ةعاسلا كاتىف ةالصلا هرك رمعناك نإف( قفا :لإ4 )لصف ىوط ىذب خانأ ىتح بكرف تعلط

 اقلطم هيهن ىأرف رصعاا دعبو حبصلا دعب ةالصلا نع"ىهن سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دع نوي نأ كلذو

 ىنلا ىهنىتاا تاعاسلا عيمح ىف ةالصال لوقي نأ اذه لاق نم مزليو سمشلا تعلط تح ةعاسلا كلت ىف ةالصلا كرتف

 نيح نم كلذو ةتئاف ةالص اهيف ىلصيال نأ همزلي كلذكو ةزانج ىلع الو فاوطل اهيف ةالص'ا نع ٍلسو هيلع هللا ىلص

 سمشلا كوزت نأ ىلإ راهنلا فصنو اهبيغ» ماتتي نأ ىلإ رصعلا ىلصي نيحو سمشلا زربت نأ ىلإ حبصلا ىلصي
 تيبوأ ةلبقلا لبقتست نأ ىبن, لسو هيلع هللا ىلص ىلا عس ىراصنألا بوبأ ابأ نأ ىنعملا اذهفو ( قف[ ةغئالإ )

 رمع نبا بجعو هللا رفغتسنو فرحننف تعنص دق ضيحارم اندجؤوف ماشلا انمدقف بونأ وبأ لاق ناسنإلا ةجاحل سدقملا

 0107 1 ارو هلع هللا لش لا لور 'تءاز'لاقو: ناسنإلا ةجال سدعلا تنياالو ةلبقلالبقتننالا لوقت لع
 هللا ىلص ىنلا لابقتسا رمع نبا ٍلعو اًتلطم هآرف ىبنلا بودأ ونأ دع ( قفا: ::لا]إو ) هتجاحل سدقملا تيب البقتسم

 ةرورضال ىتلا ءارحصلا ف سدقملا تيبو ةلبقلا لابقتسا نع ىبنلا لاق اعم امهماعزهو ىهناا لب ملو هتجاحل لسوهيلع

 اربدموأ البقم ناك نإ هتروع ىرتف هربدتسيوأ ىلصلا هلبقتس, ةحاس ءارحصلانأل بهاذا ايف رتسالو اهف بهاذ ىلع

 نأ الإ اهلف ناك نم ىربال ادحأ نإو اهرتسو ايف قفرملا ىلإ ناسنإلا ةخاحو اقيضا توببلا ىف كلذب سأبال لاقو

 00000 ومنع نار او رحل نإ دس نأ ىلا اذه ىو ( قنا هللا )يلع فرع وأ لا
 ىلصو اسلاج ىلص سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ املع ملعأ هللاو امهمأ كلذو امهعم دوعقلاب ملا رمأف ءاحصأ موقب

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ امنع بزع دق نأ كشأ الو امبيلع قحلا ناكو هب اذخأف سولجلاب مهرمأف اها موك هءاذزو

 ىلص ىنلا رمأ اذه خسنف امابق هئارو نم سانلاو امتاق هبنج ىلإ ركب وبأو اسلاج هيف تام ىذلا هضرم ىف ىلص ملسو

 011 ركأ ىلإ ريصت نأ اعم نىمألا عم لك لف كحاوو اهلا وراك كب لص اذإ دارو سواحل ملسو هيلع هللا

 ضعب ىلع هضعب لادلا مسو هلع هللا ىلص ىلا رمأ ىلإ وأ لوألل احسان ناكاذإ رخآلا مهسو هيلع هللا ىلص

 روصم نافع نب .ناعو ساناا يطخ هنع كلا ضار بلاط ىنأ نب لع نأ ىعملا اذه. لثم ىو ( قاما )

 ىلص ىناا نم هعمس هنأل هب لوقي ناكو ثالث دعب اياحضلا موحل كاسمإ نع مهاهم رلسو هيلع هللا ىلع ىننلا نأ ممربخأف

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةشئاع تور اماف امهريغو ميسو هيلع هللا ىلص نا نع هاور دقاو نب هللا دبعو سو هيلع هلل

 هيلع هلل ئبص ىناا نع كا دبع نب رباح ىورو اوقدصتو اور>داو اودوزتو اولك لاق 2 ةفادلا دنع هنع ىهب مس
 تدم

 نآاعم نيرمالا ملع نم ىلع بجنب ناك اوقدصتو اودوزتو اولك لاق مث ثالث دعب اياحغاا مو نع يمن هنأ سو
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 لفون نب ثرحلا نب هللا دبع سابع نبا ثعبو هعم تبهذف ةماس وبأ لاق رصعلا دعب نيتعكرلا سو هيلع هللا ىلص ىبللا

 ةماس مأ ىلإ بهذا نكلو ىلإ ملعال ةشئاع هل ن تلامقف املأسف اهءاجف لاق نينمؤملا مأ لوقتام عمساف بهذا لاق انعم

 نيتمكرىدنع ىلصف رصعلا دعب موي تاذ عسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر "ىلع لخد تلاقتق ةماسمأ ىلإهعم انبهذفلاق ايلسف

 ربظلا دعب نيتعكر ىلصأ تنك ىنإ لاق اهيلصت كارأ نك أ مل ةالص تيلص دفل هللا لوسراي تلقق امبيلصي هارأ نكأ

 نايفسان ربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيب رلاان ربخأ :ناتعكرلاناتاه امبف امبنعتولغشف ةقدصوأ ميمت ىنبدفو ىلع مدقدنأو

 نعةنيبع نبا ١ انأو مسو هيلع هللا لص هنا لو راع لاق سيق هد> نع ىلا مهاربا ن , دمحم نع سيف نب

 كا اص ىنلا .هنع تكشف رجتفلا دكر تياص نك 11 تلعف ؟ا ردقاإ ل ناتاهام لاققف حبصلا دعب نيتعكر ىلصأ

 ىهن عاجف ضعب ىلع لدي ثيداحألا هذه ضعب لب ثيدحلا ىف افالتخا اذه دعب سيلو ( ىف لآلاف ) ملسو هيلع

 ةالصلا نعو زربت قح ودبتام دعبو سمشلا علطت تح حبصلا دعب ةالصاا نع ملعأ هللاو سو هرلع هللا ىلص هللا لوسر

 موب الإ سمشلا لوزت تح رابناا ف صن ةالصلاب نعو اهلك بيغي تح اهضعب بيغم دعبو سمشلا برغت قح رصعلا دعب

 ةالصوأ اًضرف نكت مل نإو اهب رمآف ةدكؤم ةالصاا نوكت وأ هوجولا نم هجوب ىلصملا تمزل ةالص لك ىلع سيل ةعجا

 ىلص هللا لوسر نع ةلالدلاب تاقوألا هذه ىف تدص تاولصاا هذه نم ةدحاو تناك اذإذ اهلفغأف الصيب لجرلا ناك

 ةلالدلا نيف لئاق لاق نإف ( ىف[ لال( ) رصعلاو حبصلا دعب زئانجلا ىلع ةالصلا ىف سانلا عامجإ مث لسو هيلع هللا

 لوعب لح وزع هللانإف «اهركذ اذإ اهلصيافا منع مان وأ ةالص ىسن نم » هلوق ىف لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 حيبصلا دعب مه انج لغ نوداسلا لصو ءاش ةعاش,ىأ كو تلسلاب فاطع د عنمجال 0 را 1 ةالصلا مقأ»

 امهيلصي ناكر صعلا دعب نيتعكر اهتيب ف ىلص سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نم ةماس مأ تور امفو ( قفا لالا )رضعلاو

 ىحم دج سو ىورو لاق اهينعلةشق ريظلادعب اميياصل نك رصعأاا دعب امهالصف دفولاب امينع لذشف ريظلا دعب

 قمكر نأل هرقأف رجفلا اتعكر امهمأب هربخأف هلأسف حبصلا دعب نيتعكر ىلصي هآر ٍلسو هيلع هللا ىلص ىتلا نأ دعس نأ

 نم تفصو ام ىلع اينع ىهن ىلا تاعاساا: ىف ةالصلا .نع هبهن نوكي نأ الإ زوحم الف امه رومأم ناتدتا 20 ددلا

 اضرف نكت مل نإو تدك أ ةالص لكو اهنع لغش وأ اهلفغأف اهبحاص اهبيلصي ناكةالص لكامأف مزلت ال ةالص نا

 ةالصاا نع ىهنلاو ( قفا ملئ ) اتباث اذه ىوس اهف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن نوكيف فوسكلاو رجفلا تمكركا

 لثم اذهو دحاو ىبن هنأل هيف فالتخا ال زربو سمشلا بجاح باغ اذإ هلثم رابنلا فصنو رصعلا دعبو حبصلا دعب

 سانلا نش نم نأل ةعملا موي.الإ نمشلا).لوزت قدك رابنلا تعظن ةالصا نع ٍهسو هيلع هللا لص هلا لول

 مويلا مايص نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن ىف ثيدحلا لثم اذهو ( لاق ) ماهإلا جورخ ىلإ ةالصلاو ةعجلل ريجبتلا
15 / 

0 ٠ 
 . هموصب نك لخَر موص كلذ قفاود نأ هل ناضمر رهش

 بابلا اذه ىف فالحلا باب

 رصعلا دعب زئانملا ىلع ىلصي لاقف هريغو انتيحان لهأ ضعب انفلاخف ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا لاق عيبرلا انئثدح

 لاقامضعب هبشيإ رمسنبانع هاور ءىشب كلذفف جتحاو سمشلا ريغتت لامو علطت نأ س.شلا براقت ملاه حبصلا دعبو

 ةعيسلا عولط ذيع ىلصيف انام ىرحش نأ ىونلا مسو هلع هللا ىلص ىنلا ن ف عمس اعإ ل مع نباو ) قفا 9 *لاملاف (

 قلطم عل نأ 0 0 نبا بهذف حبصلا كعب الو رصعلا كعب ةالصلا نع ىهنلا هنع ىور هماعا و اهورغ دنعو

 ل ١ : 3 7 ل : 0007
 م انأل رصعلا دعب و حبصلا كعب اهيلع ىلصو ن رمق ولا نيده ق ةالص اهمال زانخا ىلع ةالصلا 8 ىهنع ءىس لل يلع
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 نأ دعب ادالصف حبصلا نع مان » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بيساا نبا نع بابش نبا نع كلا. انربخأ لاق

 انريخأ 220 « ىركذل ةالصلا مقأ ) لوقي لجو زع هللا نإف اهركذ اذإ (ملصيلف ةالصلا ىسن نم لاق مث سمشلا تعلط

 ىنلا باحصأ نم لجر نع ريبج نب عفان نع رانيد نب ورمت نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا

 دقرنال ةلدلا ان اكي حلاص لجر الأ لاقف سرعف رفس ىف سو هيلع هلل ىلص هللا لوسر ناك لاق ٍلَسو هيلع هللا ىلص

 سمشلا» رحب الإ اوعزفي ملف لاق رجفلا لبقتساو هتلحار ىلإ لالب دنتساف لاق هللا لوسراي انأ لالب لاقف ؟ ةالصلا نع

 لاق كبسفنب ذدَحَأ ىذلا ىسفنب ذَحَأ هللا لوسراي لالب لاقف لالباو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مههوجو ىف

 [-هلا لصا لا اعيش ميلحاور اوداتقا" مث رجفلا مكر قنص ملسو هع هللا ىلص هللا لوسر أضوتف

 ىناا نع نيصح نبا نارمعو سنأ ثيدح نم الصتم ٍلسو هيلع هللا لص ىلا نع ىوري اذهو ( قفا تلال ١)

 ديزيو اهركذ اذإ اهلصيلف اهنع مان وأ ةالصلا ىسن نم ملسو هيلع هللا ىلص ىناا نع امهدحأ ديزيو ملسو هيلع هللا ىلص

 هاباب نب هللا دبع نع ريبزلا ىنأ نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ ©0تناكام نيح ىأ رخآلا

 الف اًئيش سانلا رمأ نم سنه ىلو نه فانم دبع ىنباي لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ معطم نب ريبج نع

 انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ 23 راهن وأ ليل نم ءاش ةعاس ةبأأ ىلصو تيبلا اذهب فاط ادحأ نعنع

 ىنباي : ءاطع دازو هفلاخمال هانعم لثم وأ هلثم ِلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعءاطع نع جيرج نبا نع دبجلا دبعو 5

 تعمس لاق ديبل ىنأ نبا هللا دبع نع نايفس انربخأ لاق عيب رلا انربخأ فانم دبع ىنباي وأ مشاه ىنباي بلطملا دبع

 ةالص نع اهلسف ةشئاع ىلإ بهذا تلصلا نب ريثك اي لاق ذإ ربنملا ىلع وه انيبف لاق ةنيدملا ةيواعم مدق لاق ةماس انأ

 لياخلا ىبأ نع دها<ع ثيدح مدق دق ناكو اعوفرم ةسنع نب ورم و ىردخلا دعس ىبنأ نع كلذ ف ىورو لاف

 نييك 5 0م 5 0 3 0 0 5 2
 مون الإ رحعسل مهج نإ لاقو ةعمجا موي الإ رابذلا فصن ةالصلا 0 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةداتق ىلا نع

 ىبأ نم عمس مل ليلخلا وبأو ليلخلا ىبأ نم 17 [ انعاش لد رو ره لاقو دواد نبأ ةكرشلا تذل ادهور دعا

 عم ةجح الو السرم هامسف دنسلا ىف اعاطق:ا ىضتقي ةداتقىلأ نم عملا مل لياخلا ايأ نأ نم دواد وبأ هك د اهو هداك
 5 2 511 5 هل 1 ْ 2 كك 3 ع 3 1 َ 5

 ع للا ةالص' اقف تبعر م ةعش ا لاكشلا بحتتسا لضو هيلع هللا ىلص ىنلا نا ىلع دامعالا قبيبلا لاق عاطقتنالا

 نآلباملا رخآ ىف هلوق وهو هنم ىوقأ وهام ىلإ ىعفاشلا راشأ قبنبلا هرك د امو راستسا الو ضيصخت ريغ نم ةامإلا

 نع مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنىف ثيدحلا لثم اذهو لاق مامإلا جورخ ىلإ ةالصلاو ةءمجلل ريجبتلا سانلا نأش نم

 قفتم لمع اذه نأ ىلإ كلذب ىعفاشلا راشأو هموصي ناك لجر موص كلذ قفاوي نأ الإ ناضمر رهش لبق مويلا ماص

 فالحب صيصخم هقرطي ل بيغرتلا اذه نإف اضيأو موصلا ةلثسم ىلع سايقلا هيضتقيو ىبنلا ثيداحأ نم ىنثتسيف هيلع

 نع دبزب نب سنوي هلصو دقو السرم ى نب ىحع هياور نم أطوملا ىف هانبور اذك : ىنيقلبلا جارسسلا لاق (1)
 : 1 اك الوصوم ردعلا ف هحبحص ّق م هحرخأ دقو هراره ىلأ نع تيسننملا نيا ع تاهش نبا

 )» تناكام نيح ىأ خهظفاو كلر ثتنذج كلذكووسمو ىراخالاهحرخأ تمدح 2 قيقلبلا جار سلا لاق )0(

 . هيلع قفتم لمع اذه نأ ىلإ كلذب ىعفاشلا راشأو اهيلع فقأ مل

 هانابو حيحص نسح ثيدحىذمرتلا لاقو ةعب رآلا نسلا باحصأأ هجرخأ ثيدحلا اذه : ىنيقلبلا جارسلا لاق ع

 1 ىبنابو اضيأ ةناب لاميو 30 ةدحوم ءاس



 -ذؤغ/-

 :الضلا ايف ةاركم ىلا كافل تأ

 سمشلا برخغت ىتح رصغلا دعب ةالصلا نع ىم سو هيلع هللا لسا لوصر نأ ره ىنأ نع جرعألا نع نابح

 نبا نع عفان نع كلا انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسي رلا ان اكل علطت ىتح حبصلا دعب ةالصلا نعو

 عيرلا انريخأ اهورغ دنع الو سمشلا عواط دنع ىلصف م ؟دحأ ىر رد لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نإ 7 5 . 5 . ©6266 3 ١ 5-5

 هلع هللا ىلص هللال وسر نأ ىحانصلا نع راسا نب ؛ ءاطع نع 0 نب 2 ديز 0 كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق

 تند اذإف اهقران تلاز اذإف اهنراق توتسا اذإف اهقراف تعفترا اذإف ناطيشلا نرق اهعمو علطت سمشلا نإ لاق لس

 ©29تاعاسلا كالت ىف ةالصلا نع ملسو هيلع هللا ”ىلص هللا ”كلوسر ىبنو' اًيقراف تبرغ اذإف اتراق كورلا لإ

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةردره ىنأ نع ديعس ىنأ نب ذيعس نع هللا دبع نب ق-حسإ نع ىورو (قنانشلالاف 1

 ىعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انربخأ (*0ةعجا موي الإ سمشلا لوزت ىتح رابنلا فصن .ةالصلا نع ىهن مأسو هيلع

 تيلجفهدحو سلا ملسو هلعدللا لظ هللا لوسرو دجسللا تلخد لاق رذ ىأ نع 0 نسودإ ىأ تندح نك
 ع

 ىوروهبللإ تسلجف تدع مَ اهب كر تم امعكر اف مققناتعكر هتيحن نإو دحسلا ة ةلخا 1 ردا اب » لامف هيلإ

 نأ لاق اهبنقح امو « هللا لوسرا, : اولاق «اهبهقح دجاسملا اوطعأ »لاقوسو هيلع هللا ىلص هنأ ديجدانسإب هننس ىف مرشألا

 . ساجم نأ لبق نيتعكر ىلصت
 ىحم قيرط نم هحيحص ىف سم هجر ,>أ كلام قيرط نم اذه ةرنره ىنأ ثيدح : ىيقلبلا جارسلا لاق 1 ١(

 ةررهىلأ ثيدح سمو ىراخسم لا جرخأو 5 كلذك كلام نع ىحح نب ىحب َّى :رط نم طو وملا انتياو ر ىفوهو ىحب نبا

 . ةرره ىأ نع مصاع ن م صقح ثيدح نم

 هجرخأو فسوب' نب هللا دبع ثيكح نم ىراخبلا ناححصلا ه>رخأ:رمع نبا ثيدح : عيقلبلا جارسلا لاق (؟)

 . كلدك كلام نع ى نب ىحب قيرط نم أطوملا انتياور ىف وهو ىحب نب ىحي ثيدح نم ملسم

 ناشد رخأو ىح نيا ىحب قيرط نم انّتباور ّط وملا ىف وه اذهىح انصلا ثيدح : ىنيقلللا جارسلا لاق (ع)

 جسوكلا روصنم نب قحسإ هخيش قيرط نم ثيدحلا جرخأف هجاه نبا امأز كلذك كلا٠ نع ةبيتق ثيدح نم

 نك عقو اذك ىحانصلا هللا داك ىلأ نع راس نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع رمعم نع قازرلا دبع نع

 ثيدحلا اذه ىف لل هل عقو هنأ ىلإ كلا. مامإلا اوبسن نيهدقألا نم ةعاج نأ ملعاو هللا دبع ىنأ: نع هحام نبا

 قيدصلا ركب ابأ ىحص امتإو هللا دبع وبأ ةلسع نبا حر لا دبع وه ثيدحلا اذه ىف ىانصاا نأ مهداقتعا رابتعاب

 ىبمحألا رسغألا' نب ىح اصلا رغواةلسع نب .نتمحرلا دبع ريغ ىناحص اذه لب اومعز اك رمألا سلو هنع هللا

 . سيفن هنإف هفام رظنياف« ةحعانصلا نيست ىف ةحضاولا ةقيزطلا» هتيمس فيطل فتذصت ىف ايفاش انابب كلذ تنيب دقو

 قحسإ نع دم نب مهاربإ نع عضوملااذه ريغ ىف ىعفاشلا هاور ثردحلا اذه : ىنيقلبلا جارسلا لاق (5)

 ثيدحلا اذهو دم نب ميهاربإ هخيش انه طقسأ او انه ركاذ آك ةرنره ىأ نع ىرتملا دعس نء انا دع

 اذهىف ةدمع ثيدحلااذه ىعفاشلا لعب ملوةفعض ىلع اوقفتا دقو ةورف ىنأ نب هللا دبع نب قحسإ هدانسإ ىف ء فيرعض

 فصضن ةالصلا نع ىهن مسو هيلع هللا" لص هللا. لوصر نأ :ئرذخلا دعس نأ قعارك دايزملا رطتخحمفو ءاشن |

 ةررره ىبأثيدح هتاور دع قبببلا هللإ راشأ دق اذه ديعس ىنأ ثيدحو ةعجا موي ىف الإ سمشلا لوز. ىَح رابثلا
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 610  ناتمكر دجسملا ةبحن » : لاقو كلذب رمأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 0 لرد اكسل كلنا اذذو م بف ةدالصلا نع ىهت ىلا تاعاشلا اذ باب ىئتاشلا نععتنرلا لت :ق 'ىاس

 ىعفاشللو ىلزملا هراتخا 5 بهذملا ىف دمتءملا وهو مهنم عمج هححصو الط»٠ ببسب قلعتتال ىتلا ةتقؤملل ءاضةقا تابثإب

 اذإو امبيلصي نأ بحأ مل ةالصلا ماقت تح رجفلا تعكر لصي مل اذإ مدقلا ىفو هعضوم ىف ىنأي ديعلا ءاضق ىف مالك

 بتاورلا ءاضق ىف هلك كلذ نم جرخو قبيبلا هاكح كلذكو سمشلا علطتام دعب هموي ىف امبيضقي نأ هل تيبحأ هتتاف

 ىلعو ربظلا لصي ملام حبصلا ةنس ىمةيو حبصلا لصي ملام رتولا ىضقي ىناثلاو ادبأ ىضقي اهحصأ لاوقأ ةروككدملا

 تاعاسلا بابىف رصتخلا ص وصنم وه لوةا اذهو هفعض ونيناسا را ةياكح ىلإ نيفنصملا ضعب اذه سسنو لاثملا اذه

 باب ىف صنلا نم هركذ امل نيلمحملا دحأ وه وىعفاشلا نع باحصألا ةياكح نع هاكح اهيف ةالصلا نع ىبن ىتا
 لو امهادعام نود ةصاخ رجفلا قعكرو رتولاب ابيف ةالصلا نع ىهن ىتلا تاعاسلا باب ىف هصضخ هنكل عوطتلا ةالص

 جرخيف ةلعلاب هادعو ىنزملا مالك ىلع فقي مل بتاورلا ةيقب ىلإ هادع نم نأكو ىنزمال لصفملا لوقلا اذه ىكح نم رأ

 مدقلا ىفو هرجف علطي ملام ليللا ةتئافو هسمث برغت ملام راهنلا ةتئاف ىضقي هنأ عبارااو لاوقأ ةثالث كلذ عومجم نم

 لقتساام سماخلا لوملاو هموي ىف امبيضقي نأ هل تببحأ رجفلا اتعكر هتتاف اذإو عماوجلا عمج ىف اذه ىلع لدبام

 لقتسم هنأل رتولا, ىضقي نأ ىغبني اذه ىلعو سمشلا علطتام دعب ىضقي الف لقتسي الامو ىضقي ىحضااو ديعلاك

 جرم اذه لكو ابجو هتكحب نم ميذمو ىطبوبلا هركذ سمشلا تلاز اذإ رجفلا تعكر ىضقيال هنأ سداسلا لوقلاو

 ةريرهىبأ لوقنم هركذ امي ررظلا ىلصاذإامهيضقي زجفلا اتعكر هتاف نم نأ حلاجتحالا نم ىنزملا هركذ امو قبس ام
 حبصلا ىنعب ةالصلا . ىلص تح امباص. ملاذإ ركذ امنإو متدقلا ق ىعفاشنا هركذ امج هركذي لل هنع هللا ضر

 تميقأ اذإ هانعم ناكولو رثألا اذه ركذو ربظلا ةالص ىلإ ىتزملا هلوخف :هعضوم اذهو ةريره ىنأ نع اذه ركذف

 قءكر عكربال نأ اذه ةيضق ناكل ةبوتكملا الإ ةالص الو كلذ دعب لعفتالف البق تلا تاعوطتلا ةالصلا تبهذةالصلا

 سيق ثيدح هيف مدقت دقو نسحف حبصلا دعب امهالص نإفىطيوبلا ةياور ىف ىعفاشلا لاق دقو حبصلا لعف دعب رجفلا

 نم هلع افوقو» ميدقلا ىف ىعفاشلا هاور ةربره ىبأ نع هركذ امو عضوملا اذه ىف للخ هل لصح ىزملا نأ ر 1 ,رظف

 هنتس ىف روصنم نب ديعس هاورو هلوق ةرره نار راس نب ءاطع نع رانيد نب ورمع نع ةنينع نب نايفس قيرط

 نع هنع هللا ىذر باطخلا 1 قبببلا 16 مش معن لاق ؟ عوفرم نايفسل تلف هرخآ ىف لاق هنأالإ افوقوم

 امتأك هل بتك رهظلا ةالصو.رجفلا ةالص نيب امف هأرقف هنم ءىش نع وأ هبزح نع مان نه سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نيتعكرلا ملسو هياع ا ل ىنلا ءاضق ةماس مأ ثيدح انيور دقو لاق حنيحصلا ىف يسم هاور لاقو ليالا نم هأرق

 00| اكل لل اتا تاحسالا نك نإو تباث ءانرك د اعو هب لداوالا ءاضقف لاق دفولا اههنع ةلفغش نيتللا

 اال نإ ربا د دل نحو انار نك ل نإو هفارك د اك دعلا ىف ءاضقلا تاحتسا لع يفاكلا نحن دقو

 قعكر لصي مل نه ملسو هيلع هللا ىلص'ىنلا نع ةربره ىبأ نع كيه نب ريشب ةياور ركذ كلذ لبق قبيبلا ناكو
 . ةقث وهو مصاع نب ورمع هب درفت ريبكللا نكسلا' ىف لاقو امبلصياف سمشلا علطت ىتح رجفلا

 دجسملا ةيحن لاقو هلوقو ةداتق ىلأ ثيدح نم لسمو ىراخبلا هاور ريخلا نم هركذاه ىنيقلبلا جارسلا لاق (1)

 ىنلا نأ ىلع فقأ ملو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق نه نوكي نأ لمتحم و ىعفاشلا لوق نه اذه نأ رهاظاا ناتمكر

 هن هللا ىضزرا رذ ىلأ ةمحرت ىف ءايلوألا ةيلح ىف ميعن وبأ هركذ دحاو ثيدح ىف الإ ةحن اهامس لسو هلع هللا ىلص
- | - 3 - . 5 - 



 ع ١ كم

 نإف سلحم نأ لبق هيف عكر يلف ادحسم لخد نمو ضرألا ةرابط ةمجرت رخآ ىف هيفو هأزجأ نآرقلا مأ عم اذه

 هللا لوسر نأ رمع نبا قيرط 0 ملس» حيحص ىو | ودصت نأ لق اورتوأ ةباور ىفو هححص ىف لس٠ هجرخأ

 هللا ىلص هللا ل وسر رتوا دقليالا ل ا نبانع نيديحصلا ىفو ( رتولاب حبصلا اورداب» لاق ملسو هلع هللأ ىلد

 ىنلا نع امينع هللا ىضر رمع نبا نع اههيفو رحساا ىلإ هرتو نع ع هرخآو هطسوأو هلوأ ن٠ ملسو هلع

 ةفاذح نب ةجراخ هاور ىذلا ثيدحلا امأو ةدحاو ىلد بص ذإ . ْ هاا 1 اذاف ىثم ىنثم للللا ةالص ٍمسو هلع هللا ىلص

 ع ىهو معنا رمح نم جل ريح ىه ةالصب كدمأ هللا نإ» : لوقيسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر تعمس لاق هنأ ىرذعلا

 ,ه مهضعب عامس هدانسإل فرعي ال ىراخبلا لاق مث قهرلا ه+رخأ «رتولا رتؤلا رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص نيبا

 هللا ىلص ىننلا نع ةريره وب أ هاورام كلذ نف حبصاا دعب رتولا ىلصي هنأ ىضتقت رابخأ رابخألا هذه لباقيو ضعب

 حبصي ناك مسو هيلع هللاىلص ىنلا نأ ةشئاع ثيدح ' : و «رتويلفرتوي ملو ىدحأ حبصأ اذإ» : لاق هنأ لسو هيلع

 اهحر ,>أ حبص هلأ ةالصل ن سادلا مأق دقو رتوب لس هلع هنلا ىلد ٌّكآ لوصر تدار اعر ءادردلا ىلأ ثيدح ىفو و

 بطخ 1 35 0 ,حنب | ثيدحو ملاس نب متاح هب درفت اذه نع لاقو قييبلا اهلك
 ع ل

 هيلعهللا ىلص ىنناا لعف نه هتور امب كلذ ىف هلع تدر اينع هللا ىضر ةشئاع نأو هل رتو الف حبصلا كردأ نه لاقف

 دئاوفلا ىف هتدحو اذكه قبيبلا لاق ا حبصأ سو هب هلع هللا لآ ص ىنلا لآ رهع نيا نع قبلا ىورو مسو

 ىورو ةيشأ' اذهو لاق رتوأ هللا ءاش نإ حبصأ وأ حبصي داكو أ رتوي ملو خبصأ هنأ رمع نبا نع ىور مث ريبكلا

 ثالثليالاب رتولا امنِإ لاق رتوأ لو تحبصأ ىنإ هللا ناي لاقق ملسو هيلع هلل ىلص ىنلا ىنأ الجر نأ ىتزملا رغألا نع |

 نم هانمدقام كلذو حبصلا ىلص اذإ رتولا ىضقيال هنأ نم ىعفاشلا نع ىنزملا هركذ امو رتوأف مق اعيرأ وأ تار٠

 باب لبقوهو «عوطتلا ةالص ايف هركتىتلا تاعاسلا» باب ىف ىعفاشلا نع باحصألا نع ىتزملا هاكح ىطيوبلا ةياور

 ولاقو لاق مث هنع انلقنام لوأ قبسام ركذف ناهجو عوطتلا ىعفاشلا لاق انباحصأ لاق لاقف عوطتتا ةالص

 وأ ةزانج وأ ةضيرف ةالص امأف اولاقو ضمت مل رهظلا ماقت ىتح رجفلا اتعكر هتاف نإو ضفتي مل حبصلا ىلصي ىتح رتولا

 اهنع لو هيلع هللا ىل اص ىنلا ىهمن ىتلا تاقوألا ىف ىل اصتق اهلفغأف اييلصي ناك ًااضرف نكمل نإ كم

 حبصاا دعب ىلصي اسيق ىأر هنأبو أاهركذ اذإ اهلصيلف اهنع مان وأ ةالص ىسن نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةلالدلل

 امهلاقق ةماس مأ اهبنع هتلأسف لاقرصعلا دعب نيتعكز ىلص هنأب و هركني لف رجفلا اتعكر لاقف ؟ ناتعكرلا ناتاهام لاقف

 نإو ابمودأ هللا ىلإ لامعألا بحأ لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع'تدثو دفولا امهنع ىلغشف امهلطأ تنك لال ١

 عوطتلا ماودل ضرفاا نيبو دك دك وب سيل ىذلا عوطتلا نيب ءاضقلا ىف متيوس اذإف محل لامتف ماودلا لضف بحأف لق

 اذهو دكوأ امه نيثللا ديك أتلا ىف نايلت نيتللا رجفلا تعكر مث دكوأ وه ىذلا رتولا ءاضق متيبأ ىف دكوأب سيل ىذا

 ءاضق ىف ماسوهءاع اع هللا نال مو قيفوتلا هللاب و لكشم ريغ لوقا نا

 ولاق نإف ىنملا اذه ىف متججتجااام متفلاخو اهركذ اذإ اباصيلف امنع مال ١

 رجفلا عولط نم امهئاضق دعبل راهنلا فصن رجفلا اتهكر ىضقتال نأ متلقام ىنم٠ ىلع ىغبني ناكل كلذك نلك ول

 ةالعد ” ىرتل ةنردل 42 ع وطتلا

 لبق دعبلا ىلعال برقلا ىلع ءاضقلا لوةؤاو

 ىضقي نأ هل نأ رحفلا اع حسصلا ىلص نإ اولومت نأ ىغبني ناكو دعانت اذهو ريظلا لصت ملام ىضمت نولوقت متأو
 حبصأا مكدحأ ىشح اذإف ىنثم ىنثم ليالا ةالص ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقا برقأ رجفنا ىلإ اهتقو تآل رتؤللا|

 هيلإ راشأ امت ريثكو ىزملا مالك اذه هب متللتعاام لاطبإ كلذ ىنو . هب نولوقتال متنأو تقولا نه بيرق اذهف رث

 )مع١9-١(



 - نيديزيلاق ىعفاشلا انريخأ لاق عنيرلا انرعخأ .210ىنثم ىنثم ىلص رتوأ اذإ نولوقيو هرتو لجرلا ضقني نأ نوهر 35

 دولا نع لئاشلا يآ لاقف نول كوت نوجهتع هللا ىصز ادع نأ نم رلا دبع ىأب نع مصاع نع دامح نع نوره

 نم هذه تسيل نولوقيو اذهم 0 مثو سفنت اذإ حبصلاو سعسع اذإ ليالاو أرق م هده رتولا ةعاس معن

 7 جر هنع هللا ىذر ىلع ناك لاق نابظ نبا انثدح لاق نيصح نع مشه ( قانعالا ) ©"2رتولا تاعاس

 معن لاق نمانلا م 52 كا صح 0 ناتعكر ىبص رجفلا علط اذإفمذه رتولا ةعاسمن لاق سانلا ماقذإف ةالصلا ةالصلا لوقف حبص'ا ريشابت ىلإ رظنن نحنو -و

 0 ًارق نإوىلإ بحأ دحأ هللا وه لقو نورفاكلا اهعأاب لق رحجفلا قكرر ف ارقي ىط طب وبلا ىفو (؟0ةالصلا تمقأف

 0 1 لك ل شا م الفو ىاس رك ذاق ءاسص لع مالكلاوازولا ىف ةلغ .ءاضقال هنأ ريخاو لحقلا قيكز

 ىعفاشلالاق رتولا تقوةنج رتىف ةفرعملا ىف قيسبلا لاق اكسال دع ديحلا وهوا غلا عولطب هتقو جرم رتولا نأ

 نأ مفات ىتةدح لاق ىسوم نب ناملس ىنثدح لاق جيرج نبا نع زيزعلا دبع نب ديجلا دبع انربخأ ةلمرح ناس يف

 رجفلاناك اذإف كلذب رمأ سو هيلع هللا ىلض هللا لوسر نإإف ارتو هرخآ لعجيلف ليللا نم ىلص نم لوهتي ناك رمت نبا
 ىلإ رجفلا: ناك اذإف لئاقلاو رجفلا لبق اورتوأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف: رتولاو'لئللأ .ةالض بهذ دق

 ل 0 لاق رططا نم هج رشف ىعفاشلا» قر رط: رع نم .نتسلا ف قتيلا .هاوز دقو نثع :نيانوه نجلا رخآآ

 جيرج نبا لاق لاق دمحم نب جاحح اكن لإف ىررألا حرف !| نب دمحم قيرط نم جاجح نب دمحأ انثدح ماحفلا

 تلال وسر ناف اريوز هتلر ا لعجبلف ليالا نمىلص نمالوع ناك نبا نأ عفان انتدح ىسوم نب ناملس ىنربخ

 لاق ملسو هياع هللا ىَلص هللا لوسر نأل رتولاو ليللا:ةالص بهذ دف رجفلا ناك ا كلذب رمأ سو هلع هللا ىلص

 هلصي ملام رتولا ىلصيو لاقف ًاضيأ دقلا ىف هرك ذ دوعسم نيا. رثأ نم 'ىعفاشلا هيلإ راشأ امو رجفلا لبق اورتوأ

 ى'قيببلا هجرخأ رثألاو رجفلا ةالص ىلإ ةرخآلا ءاشعلا ةالص نيتالص نيبام رتولا دوعس» نبا نع رك ذو حبصلا

 ) دودشما نيا نع دوسألا#كدخ نم نتعلاو ةفرعلا

 هنأ وهو قبس امف هانرك ذ دقو رتولا ضقنيال هنأ ىف هبهذم نع انه ىعفاشلا تكس ىيقلبلا جارسلا لاق (1)

 ْ « انه ئفاشلا توكسي قلعت, نأ هضقني هنأ ابجو هباحصأ نم رك ذ: نلو هضقنن ال

 لع اذهل فاشلا تكلس دقو ةفلعم ةلاكملاو ىقاشلا هنم عمسإ مل نوره نب ديزي ىنقلبلا جارسلا لاق (؟)

 ىلإ هنأ ةلمرح ةياور ىف ام قبس دقو حبصلا ةالص ىلإ رتولا تقو نإ ىطيوبلاو ىنزملا ةياور نم قبس دقو هبهذم

 . كلذ ىف دمتعملاو رجفلا عولط

 نيصح ةمجعملا ءاظلا رسكي نايبظ وبأ وه امنِإو نايبظ نبا مألا ةخسن ىف عقو اذك ىنقلبلا حارسلا لاق (*)

 ىوارلا اذنكو نيتلمسملا داصلا حتتفو ءاحلا مشب وهو ةنع هللا ىضر للاطا ىأ' نب ىلع نع ىوارلا وهو تدنح نب

 فالح رجفلا عولط ىلع رتولا دقت ىضتقي ةياورلا هذه ىف ىلعزع ىورملاو ىماسلا نمحرلا دبع نب نيصحوهو هنع

 ملأس لاقف رتولا نع هولأسف ايلعوتأ اموق نأ ةّرمض نب مصاع ثيدح نم نئسلا ىف قهبلا ىورو ةقباسلا تاياورلا

 كنيبام ءىشث لك ىوتفلا ىف طرفأف عزنلا ىف قرغأ دقل لاقف ناذألا دعب رتوال لاقف ىسوم ابأ انلآس اولاقق ادحأ هنع

 عيرلاو هرصتخم ىف ىنزملا ةياور نم رتولا تقو ىف ىعفاشلا رك دي لو نسحف ترتوأ ىته رتو ةادغلا ةالص نيبو
 كلذ ىف مدقت ادقورسع نبأ قيرط نم هاور ىذلا, ىخلا رك د ,ةلطرخب ةياورن ىف هنكلو تمدقت, ىلارراثآلا الإ مألا ىف

 حبصلا لبق رتولا لاقف رتولا نع سو هلع هللا ىلص هللا لوسر اولأس مهن ١: ىردخلا 2-1 1 اور ام اينف رابخأ



 ” را
 ىلا 00606

00 

 ذعب هسأر عفر نم لوق ناك الو حبصلا تونقىفلاق اك عوكرلا دعب هلوق هبشيو رتولا نم تونقلا عطوم رك ذ ىعفاشلا

 عوكراا لبق تنقي لاق نه نألو ةبشأ ءاعد وه ىذلا تونقلل عضوملا اذه ناك ءاعد وهو هدمح نملدّنلا عمس عوكرلا

 نام تندثت مل ةالصلا ىف ةدئاز ةرييكت هذهف عوكرلل و وه اعإ مايقلا دعب ربك نم مح اعإو وعدي مث امنا 2

 نع مشه لاق : لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسيرلا انربخأ دوعسم نب هللا دبعو ليما نيا

 تعي منإو عوكرلا لبق تنهي نر ل مر ع مولا ئفتنقب ناك'ايلع نإ تئاسلا نب الم

 لذللا ءزج نأو هلوأ نم ىلإ بجأ لدللا رخآو ( قفاه للا ) ©0وبسلا 0 هدعب تنقي مل عوكر لا لبق

 ءاشعلا نيبام رتولا دوعسم نبا لاق ضقي مل حبصلا ىلصي تح رتولا هتاف نإف هموقي نأ ىلإ تحأ طسوألاف اثالثأ

 الإ ةالص الق ةالصلا تميقأ اذإ لاق ةريره ابأ نأل ضقي مل ربظلا ماقت ىت> رجفلا اتعكر تتاف نإو رجفلاو

 ةيلع نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انريخأ امنع هللا ىضر دوعسم نباو. ىلع قالتخا قو 03ةيركلا

 لوألا رتون نأ ء ءاش نق عاونأ ةثالث رتولا هنع هللا ىضر ىلع لاق لاق هللا دبع نب باطخ نع ىونغاا نوره ىنأ نع

 مهو للللا رخآ رتوأ ءاش نإو حبصي ىتح نيتعكر نيتعكر ىلصيو ةعكرب اهعفشب نأ ءاشف ظقيتسا نإ مث رتوأ ليالا

 لوق امأو (7) لاق اكرمألا سيلو اهيف بحتستال ةعاجلا نأ ىلع اعيرفت حيوارتلا نم لضفأ بتاورلا نأ فالخال

 هللا دبع نع ةمقلع نع مهاربإ نع نابأ نع ىروثلا نع هفنصم ىف قازراا دبع جرخأ دقو ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا

 ربكي مث ةعكرلا نم هسأر عفر اذإ ربكيو قازرلا دبع لاق ةعكرلا لبق رتولا ىف تنق هنأ ٍدسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 وه 1 فورعملاو فرعيال ةعكرلا نه هسأر عفر اذإ ربكي هنأ نم قازراا دبع هركذ امو ذخأن هبو ”رخ اذإ اضيأ"

 عوكرلا لبق تونقلا نع دعب اذكهو عكر اذإ اضيأ ربكيو ريكيو هلعلو هيف ءاجام رخآ ىلإ ديمحتلاو هدمح نمل هللا عم

 نا

 0 ىعفاشلا نع ةلمرح ىورف هريغ هماع دق ىعفاشلل هماعيالهنأ ىنزملا هرك ذام : ىنيقلبلا جارسلا لاق (1)

 عوكرلا دعب هلك تونقلا ةلمرح ةياور ىف ىعفاشلا لاقو عماوجلا عمج ىفو عوكرلا

 آهوأ هنكلو هب ذخأالل هللا دبعو ىلع فالتخا ىف ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا ضرعتي ملو :ىنيقلبلا جارسلا لاق (؟)

 ريخت, هجو ىفو عوكرلا لبق جيرس نبا لاقو عوكرلا دعب هنأ ةلمرح ةياور ىف هلع صن. هبهذم ىف دمتعملاو هلإ

 لبق تونقلا نولوقي نيذلا نع ىنزاملا هلق ىذلا وهو ريكي ليقو حصألا ىلع لع ربكي الف عوكرلا لبق تنقي انلق اذإو

 . كلذ ىفام مدقت دقو عوكرلا

 هرهاظ ضقتي مل حبصلا ىلصي ىتح رتولا هتاف اذإ هنأ نم ىعفاشلا نع ىنزملا هركذ ام : ىنيقلبلا جارسلا لاق (*)

 ىطيوبلا رك ذ دقو رهاظلا فالخ حبصلا ةالص ىلإ رجفلا دعب هيضقي هنأ ىلإ ريضملاو ءادأ حبصلا ةالص لبق رتوي هنأ

 ىلص نإف حبصلا ىلصب 1 رولف رو نأ لف هلع زادفلا ملل نمو لاف: سرا ايضاح ل

 ىعفاشلانع عماوجلا عج ىفو حبصلا ىصينأ ىلإ ءاشعلا لعف دعب رتولا تقو نأ ىضتق, اذهو هيلع ةداعإ الف حبصلا

 ولو هضقي مل رتولا ىلصي نأ لبق حبصلا ىلص نإف رجفلا ةالصو ءاشعلا ةالص نيتالصلا نيبام رتولا تق هللا قلل

 ىضق ! هنأ رمع اا ,حفلاو رتولا ىنعي ) امبنم ةدحاو ضقي مل رظنلا ىلإ انرمص

 طرعشلا باوج اشي أر ظناو ءهلبق مب مئدلم ريغ هنإف ءاطقسملبق لعلو ,هلصأ ىف اذك .ىعفاشلا لوق امأو :هلوق )١(



0 
 عوطتلا ةالص باب نا نكس اوفو نارك لآ ةرثو ىهتناف ملسو هيلع هلل للص هلأ .كوسر ارتوأ دق لدللا

 نيديعلا ةالص ىهو الع ردق نا ف زيجأ الف ةدكؤم ةعامج ةالص امهدحأ نابجو عوطتلا ( قفانتلالاف )

 وكي نآوشلو رولا كلذ نم دكا اف صعب, نم دك وأ اهضعتو:ةزفتم ةالصو ءاقييتسالاو رمقلاو رسشلا: فوستنو

 امهم ةدحاو كرت نمو امهبجوأ ل نإو امهنم ةدحاو كرتىف سم صخر رأ الو لان 600 د | اكآرإ 2 للا هدا

 عستب نوموقي ةنيدملاب مهتبأرو هنم ىلإ بحأ درفنللا ةالصف ناضمر رهش مايق امأف لقاوناا ع كد نع اج وسلا

 ملعأ الو ( ىنزملا لاق ) 09 تالث نورتودو ةكعي نوموعي كلذكو رمح نع ىور هنآل نوارقف لإ إ بحأو نيثالثو

 ريغصلا روفعي نأ امأو ريبكلا روفعي وبأ وه نادقو لاقيو دقاو وه اذه روفعي ونأ :ىيقلبلا جارسلا لاق )١(

 ىحضلا وبأ وهو ةلمهملا داصلا مضي حسبصنب ملسم وه دنسلا ف ركل ملسمو ساطسق نب ديبع نب نمحرلا دبع وهف

 سم نع لال رع هنأ نفاتانخ نبا سمح نبا رمح نع رولا قف ىراحتلا « لسمو ىراخبلا هجزرخأ ثيدحلاو

 لك ا نضأو | سمحألا نع ةبواعم ىبأ نع امهالك بيرك ى أو ةلسدش ىبأ نب ركب ىأ نع رشم هحزخأو ' ىحتشلا ىأ

 روفع. ىبأ نع ةنيبع نب نايفس نع حم نب يحب نعو قورسم نب ديعس نع مههاربإ نب ناسح نع رجح نبا
 ” هقئاا نع فورسما نع ىحصلا ىأ نعااعالك

 . مدقلا وه باحصألا فيزاصت ىف روكذملا رتولا ةنسك رجفلا قعكرب لوقلاو :ىنيقلبلا جارسلا لاق (0)

 نأ دارأ ةفئاط تلاقف هنم ىلإ بحأ درفنملا ةالصف هلوق ىف رصتخلا مالك مهف ىف اوفلتخا :ىنيقلبلا جارسلا لاق (*)

 نأ دارأ :لاق نم مبنمو انباحصأ رثك أ لاق اذهبو ىدرواملا لاق ةعامج ابتماقإ نم لضف أ ادارفتا حيوارتلا ةالص

 حيوارتلل تعرش نإو حيوارتلا نم لضفأ رجفلا اتعكرورتولا ىهو درفنملا ةالص ىتاثلا هجولا ىف اهنع لاق ىتلا ةبتارلا

 خبشلا نم ليوأتلا اذه ركذ نم لكو انباحصأ ةماعو جيرس نبا هلاق اذه نأ ىلداحما عومجلا ىفو ةعاجلا

 نيمدقتملا باحصألا نم دحأ لقي ملورتولاو رجفلا تعكرب هصصخم مريغو غابصلا نباو بيطلا ىبأ ىضاقلاو دما> ىنأ

 ةعاجلا بائحتسا ىلع اعيرفت حييوارتلا ىلع اهريغو رهظلا ةنس نم رجفلا قف ل و 2 كامرا ليش

 ىعفاشلا صنل فلاخم دودرم وهو هعبت نمو نيهرحلا مادإ قالطإ هيف اوعبتاو هوححصو نورخأتلا الإ حيوار لا ىف

 غلاب لب هيلع لوعي الو هيلإ تفتليال ءىش وهف ءامدقلا باحصألا هيلع قفتا امل فلاخمو هركذنس ىذلا ىطيوبلا ىف

 ةمج رت ىف ىطي وللا رصتخمىفو ةزانجلا ةالص ىلعوءاةستسالا ةالص ىلع ةمدقم حب ؛وارتلا ةالص لءجف بطلا وأ ىضاقلا

 01 ك] ور دقو هدك وم دنس ءاقستسالاو فودكشلاو ةنش'نادلعلا وة رذفلا اتكرو ةنن رتولاو نضَرألا ةراهظ

 لبق رجفلا دعب نيتعكرو برغملا دعب نيتعكرو رهظلا دعب نيتعكرو رهظلا لبق نيتعكر ىلصي ناك ٍدسو هيلع هللا ىلص
 دقو ىطيوبلا صن اذه ديكوتاا ىف اهانعم ىف ناضمر مايقو دكوأ ءاقستسالاو ناديلاو فوسكسلاو حبصلا ىلصي نأ

 رجفاو رتولا نم اقلطم_تاورلا ىلع حيوارتلا ةالص دقت كلذ ةيضقف حيوارتلا ةالص ىف بحتست ةعاملا نأ اوححص

 ميدقت حصألاو رييغت هنكل هنمرجفلا تعكرو رتولا جارخإ نكميال وأ ىطيوبلا مالك ىف ناكن إو سايقلا وهو امهريغو

 ةعاما اهيف بحتسي ال هنأ ىلع عيرفتلا امأو حيوارتلا ىف عاما بابحتسا ىلع اعيرفت اقلطم بتاورلا ىلع حيوارتلا

 ةالص مدقلا قحسإ ىنأ هجو نم جرخم ل كلذك سيلو اهيلع بتاورلا لضفي فالخال باحصألا نم عمج لاق دقف

 حسيحصيف تبث امج مهضعب هاوق دقو ليللا مايق نم اهنأل ل اضفأ حييوارتلا نأ بتاوراا نم اهريغو 1 لبالا

 تن لاق نمتوه لوقلا اذهو لبالا ةالص لامف ةضيرفلا دعب ل اضفأ ةالصلاىأ لكس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملسم

 مورد تسبح” ازا بها هدي يتب01/77 ضوالإا# شرت سس.
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 ىعقاشلل تلقف 2102 هيينم ةرخآلا ىف الإ ماسي الو سلجم ال تامكر سمخمب رتوي ناك سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةشئئاع
1 

 هللا و ؟-اوقو هربع فاضن كا ريغ نم تفصوام راتخحلاو كا ةدحاود رتوب نا م سن ةلفان هذه لاقف ؟اذه ىنعم ا

 ساناا ليواقأو اذه ند ف لك 0 2 وع ال ومعم الو اسابق الو و ال و ةئس قفاوي ال جلو ع رفعي

 نأ امإو ةدحاو رولا نوك الك نونم ةدحاو ىف لس الو نييقرشلا ضعب لاق م ثالث الإ رتوب ال اولوقت نأ اهإ

 ةدحاو ىهيذ هب مت رمأ اذإو ابيف مالسلاب 0 متنأو ةدحاوب رتولا نوهركط كفكاو ةدحاوب رئاولا انه رككت د

 سيل ثالث م لسو هيلع هللا ىل ص ىنلا ردو ملفعىث | 3 نبل ةدحاو ون رتو 5 م هيلع هللا ىلص ىتلاوأل هانهرك متلق نإو

 ٍِع

 .٠ ىعفاشلاو كالام فالتخا ىف اهنمو 0 ثالث اورتون نأ متتسحتسا دقف 'ىش نبيف

 ريولا ىف باب
 رهع نبا ىثحف ةميعتمءامسااو ةلي رم نا عم تكالاك عفان نع كللام ان ريخأ لاق ىعفاشلا 8 ربخأ لاف عيرلا انريخأ

 اذه نم رمع نيا نوفلاح :مدأو ىعفاشلا ىل | لاق ك1 2ةدحاوب عفشفال] هياع ىأ رف مخ || 0 مثةدحاوب 0 حبصلا

 عفش اللاق هنأ دحأ نع نوظفح أ الولاقهرتاو عفشإ ةدحاوب رت وأن هو ةدحاوب رتوبال نولومتف نيعوضوم ىف

 كا ةلقق هرثول عفش لوقتفأ لاق ةعكرن ر 0 وبناك هنأ رمعنا لوب لامف | ده لف تن لوقن امث ىعفاشلا تاقف هرتو

 نم عفشاف لمللا كو نم تر اذإ لاقو هرثو عفش نأ رمع نال هك سابع كأن - انور تامف هبق كتحح

 فالخ عيحاص ثبيدح نم سيلو عيحاص ثيدح الإ نولت 5 نأ مس رز متنأو هعفشت ل ارتو دعت الو هرخآ

 ىعفاشلا انريخأ لاق عملا انربخأ تونقلاو رتولا باب ىف امهنع هللا ئنضر دوعسم نباو ىلع فالتخا يف ابنمو رمخْن ا

 ارمي ثالث رتود ناك هنع هللا ىضر ايلع نأ ناذاز نع ميحرلا دبع نع ناملس ىأ نب كلملا دنع نع مشه انريخأ لاق

 اره ةئلاثلاو نورفاكللا اهعأ ايالدةنانلا و ىلعألا كبر مسا حبس ًأرقت نولوقيمهولصفملا نم روس عستب كل

 بر ذوعأ لقو قلفلا برب د2 لد د وه ل 5 ايفر 2 لوفنف نحب انو نحل دنا وها لقو باتكلا ةحماق

 نأ تعمس دقو ( فانت لالا ) رت ولا باب ىف ثيدحلا فالتخا ىفابذمو 22 ملستلا !ابةعكرلاو نيتمكرلا نيب لل اصفي وس انلا

 نأدهل حابملا ند تفصو مف كالذو هنود ثيدحو ل تش ثتددح َْق هرخآو ليالا لوأ رت مشو هيلع هللا ىلص يناا

 انربخأ هنم عسوأ رتولا ىف اذهو هرخآو تقولا لوأ ىف ىلصي نأ ةبوتكملا ىف هل حيبن نحنو هلك ليالا ىف رتو»

 0 «:تأاق لن نع قورسم 00 ممم نع روفعب وأ 0 لاق نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا

 ثالث ليالا نم ىلصي ناك ٍيلسو هياع هلا :لص.هللا لوصر نأ هلوأ اذه ةشناع تيد ١ ىقايا جارسلا لاق )١(

 ةورع نب / ماشه نع ةعاج هاور مسيف نهر أ ىف نسل قدح اهنم ءىثش ىف نيج الا قمح املا ةكد

 رتوب ةكر ةرشع تالث للللاب مو هيلع هللا ىلص هللا 0 ةالص تناكامب جاور ىو ربح 0 هللا دمعو ةورع مهذم

 . هححص ىف ٍلسم هجرخأ . اهرخآ ىف الإ ابنم ءىش ىف سلجم ال سمح كلذ نم

 اكرتولا,' رمألا ةمحرت ىف ىحب نب ىحب اطوم ىف هانيؤر رمع نبا ىلع فوقوملا اذه : ىنقلبلا جارسسلا لاق )0(

 . ةدحاوب رتوأ حبصلا ىنثخ اماف نيتعكر كلذ دعب ىلص مث : هيقو كلام نع ىعفاشلا هاور

 لاق مدقتاك هباوصو مشه انربخأ لاق ىعفاشلا ان ريخأ لاق عسيرلا انربخأ انه عقو ]ذك 2 ىيفلبل) جارسلا لاق (*)

 ف نا 0 رثألا جرخأ دقو ىتانكلا ناهلس نب ميحرلا دنع هتظأ دنسلا ىف ر روك ذملا ميحر | دبعو ميشه لاق
 ريع ١ .

 . ناهلس ىبأ نب كلملا دبع ىنربخأ : لاق ميشه انثدح :لاقف هفنصم ىف ةييش



 شل -

 متلو را 1 لفل انه لعفأ ال نأ ىلاتأ ال لئاق لاق ول بزِعملا ؛دعب نتمكرو رتولاو رجنفلا

 قلعت امف كلذ نمو: . لاح 0 سو هلع هلل ل2 قا ل وسر عنص ام | و.حتسن 7 أ ع ةكسلل كر 7و ةلاهح ىلا ال

 ىعفاشلاو كلام فالتخا ىف اهنم باويأ ىف هرك ذ ردقو رتولاب

 ايا ودعك رب رولا ىف ءاجام باب

 نأ راتخأىذلاو معن كلاتفات دالك قلل 12 لج رات نأ رر2أ رتولا نع قفاشلا تلاسلإت عيبرلا انربخأ

 راثآلاو ةنسلا هيف ةجحلا لاققف ؟ ةدحاوب زوحم رتولا نأ ىف ةجحلا اف ىعفاشلل تاقق ةدحاوب رتوأمث تاعكر رسشعىلص

 ىثم ىنثم لبللا ةالص » لاق ملسو هيلع هللا ىص هللا لوسر نأ ر رمح نبا نع رانيد نب 0 عفان نع كلام انريذأ

 نأ ةشلا نع ةورع نع باهش ىنأ نع ث كلام انربخأ « ىلص دقام هل رتوت] ا ص محعصلا م ؟دحأ ىثخأ اذإف

 0 باهش نبا نع كلام ان ريخأ ةدحاوب ١ اين ردو كك ةريثع ىدحإ ليللاب ىلصي 1 0 هلع هللا ىلص ىنلا

 د رتولا 0 0 رم ندا نأ عفان نع كلام انربخأ ©20ةعكرب رتوب ناك صاقو ىأ نب

 كاع عاجلا نبأ هيوم رتوأو - ىهو ةعكرب ليللا حب نامع ناكو ( قفا: ةلزلاف ) ©)هتجاح ضعي رمأي
 نم ةعكرلاو نوتكراا نم لسيو ثالث نم لقأب رتوي نأ ٍدحأل بح ال لوقت انإف ىعفاشلل تلقف 642باصأ سابع نبا

 2 ل ؟نأ ىلإ متتهذ كلا نإ ناهس هللا اهح ون ولاوه اكلي فرعا: تبنل' ئبفاشلا لآقف' ةنلا

 ىزرت الأ اهدعب ا ل لس نم نأل ةعكرأا دارفإب كا مس مث اهلبق نيتعت 1 نيتعكر ىلص اذإ متنأف ةدرفنم

 نيتللا 0 نم نيتعطقنم امهنيب سل نيتعل ر 5 روكلفا ناكر 0ك رد تك ةلفاتلا ىلصي لح نا نأ
6 

 مالابس نونس لصف ماقم ىب 8 نهاضقف تاولص هتتاف ول الحر نأ الأ لصفلل لف مالسلا نك امهدعبو امهللف

 نأ متهرك 0 2هتدرأ اهنإ ناك نإو مالسلاب ةالص لك ند كور اهدعبو اهلبق ىتاا ةالصلا ريغ ةالص لك تناك

 ةدحاوب امنهرتو 3 ةكر هرشع ىدحإ ' ىلصب نأ بحتسإ اعإ 8 اهنم رك رحل 5 ىلص مسا هيلع هللا ىلصىتلا نآل ةدحاو ىلصي

 ىنأم ريغ ةدحاوو ادعاصق عب رأ ىنثم ىنثم لقأف ىثم ىّدم للللا ةالص لاق ملَسو هلع هللا ىلص ع نأ دارأ 5ك نإو

 نع هبا نع ةورع نب ماشه نع جيرج نبا نع ديلا 12 انربخأ دقو ىتع ا دولا ىف ةدحاوب رتوأ دق

 نع ىحم نب ىح قي رط نم أطوملا ىف هانبور صاقو ىبأ نب دعس ىلع فوقوملا اذه :ىنيقلبلا جارسلا لاق )١(

 دعس نب بعصم قيرط نم قيببلا هدنسأ دقو صاقو ىبأ' نب دعس نم عمس مل باهش نبا عطقنم وهو كلذك كلام

 قاتلا اك دو ادعس تيار > ةللعت نم هللا دبع نع .تاهش نبا 0 ندهو دعس نع امها الك ةلمح نب دمحم قيرط نمو

 . ىرقهزلا نع تعش ثيدح نم هحرخأو سنو: نع ثيللا لاقو لاقق

 نم ىراخبلا ه> 1 دقو كلذك كلام نع ىحخ 5 ىخ طر ىف وه فوقوملا اذه : ىنعللا جارسل ١١ لاق 0(

 ط
-_ 
 . هرك ذف عفان نع كلام نع فسوي نب هللا دبع قب

 ىثرقلاهلا ديبعنب نامع نب نهحرلا دبع ثيدحنم قبيبلا هحرخأ نامعنع هركذام : ىنيقلبلا جارسلا لاق (*)

 ٠ هللا دسع نب ةحلط ىب - نبا

 : ىامور ناشلا لكنا هلل 206 نبا ىيوعتو :ىقلا جارسلا لاق (غ)

 ررحف خسانلا نم طقس هلعلو؟ طرعثلا باوج نيأ رظناو ءلصألا ىف اذك خلا متدرأ امتإ ناك نإو : هلوق (ه)



 1 اد تمير ا

 - 18و
 نونتشو ةنملا امهذم' دحلاو لكسب اودرت ىخ هالدلو ةؤح رع لوقو اة ةديحو رع نإ كرف نردكم نكشف

 اهنم نأ هق ةروعلا لوق د>أ ىلع كردتسم هنوماعت له ؟سفنأ ىأرل لو نم نوحري َْ هعفلا نم اددع اهيلع

 : 217؟كليواقأ نم انفصو اهف

 رو مالكو صورن هيفو مجارتلا يف سلو عواطتلا ةالمص باب

 ع نايفش نع ا نا امهنع 1 مر مر نباو ىلع فالتخا كلذ نم

 اذهو ( قفا ةلللاف ) ©>حبصلاو رصعلا الإ نيتعكر ةالص ل 5 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :لاق

 دعب اولصت ال لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نع ىلع نع اذه لبق هاور ىذلا ىنعي لوألا ثيدحلا فلاح

 كلذ نمو « ةالصلا 9 7 ةلا"“تاعاسلا باب ىادماتب اذنه" كنتو ةعفت را سدشلاو |ولص نأ 0

 نايفس 0نَء ىدوهم نا اق لاق ىعف كلا 5 ,>أ لاو 8 عسب رلا انرخأ ةعجلا 2 ّق اضنأ دوعدم م نباو ىلع فالتخا ىف

 تاق ر تس اهدعب لصباف ةدجخا دعب ايلصم ناك نم لاق هنع*هللا ىذدراياع تأ َن مرا كغ فأن ع ناصح ىنأ نع

 باب: ىق امنع هللا ىضر ىعفاشلاو كلام فالتخا ىفكلذنمو ©2اعبرأ ىلصي لوقنف نحن امأ اذه لوقت: مهايإ الو انسلو

 قعكر انبيحتسا اذإ متيأر وأ ( قفا ةلالاف ) أرق ةروس ىأب ىلابن ال لاق نم ىلع ادر ةعجلاو نيديعلا ىف ةءارقلا

 ص ةدحس ىوس ةرشع عبرأ ىف نآرملا دوحسو نآرقلا دوحس ىف ىنزملا رصتخم ىف غييملبلا جارسلا لاق )١(

 ةرلا رابط باب ىف ىطيوبلا رصتخم ىفو « ىطيوبلا هاور «(ص »ىف لبق دقو عماوجلا عمجىفو رك كك

 دجس ةالصلا ريغ ىف أر الحر عمس نمو دجسيلف حبصلا دعب وأ رصعاا دعب ةدجساا أرق نهو ةرابطب الإ دحس الو

 دجس اذإ هعم هدوجسو دس, نأ عمتسمال بحأف دجس مل نإو هعم دجسيلف دجسف هتءارق عمسيل هيلإ سلج ناك نإف

 نإو دجسي نأ هيلع سيلف هلإ سلاج ريغ وأ هب رام وهو ةدجس أرقي الجر عمس نمو دوجتسلا كرتي ال نأ ىف دكوأ

 ربك اذإ هيبكنم وذح هيدي عفريو ضرألا ىلع ىثاملاو بك ارلا دجسو عماوجلا عمح ىفو « نسح هدوجسف دجس

 ىوه اهب دوجسلل ىوه اذإ هنأريغ مالس الو دهشت ركشلا دوجس ىف الو نآرقلا دوجس ىف سيلو ىطيوبلا رصتخمىفو
 3 !سبإ هنأ اوححصو باحصألا نم عمج هفلاخ خس الو دهثتي ال هنأ نم صوصنملا اذه ىنيقلبلا جارسلا لاق « ريبكتب

١ 

 للحم نم دب الف مرحتلا نه هوذخأ ابجو هوكح نيذلاو روبملا ىف ىنزملا ةياور نع الوق مهضعب هاكحو دهشتي الو

 رش نبا نوكي وأ دماح وبأ خيشلا لاق امهنيب عمجم ال هنأ ضرف اولوأتو

 ىعفاشلا مالك

 عم اقلعم هنع كلذ لومي ىعفاشلاو ىعئاشلا هنم عمسإ ىلإ 64 نإ نع را دع ١ يفلتلا جارسلا لاق )0

 ِع

 افرع ام اذ نالئاقلا قاحسإ هاو حب

 هيف رابخألا نونف عمجبو نآرقلا ىتاعد هيف اك عضي نأ لاسإ وهو ىعفاشلا ىلإ تتك' ىدرم: نت نمل

 ىروثلا نايفس همر دلل نايفسو ةلاع ركل تاك اذ عض وف ةنسااو نارقلا م خوسنملاو خسانلا ناسو عاجإلا ةححو

 ىروثاا وه نايفس نع ىد.عاوه كن دمحم هحيش قيرط نم دواد وأ قاتلا دواد وأ هحرخأ ثيدخلا اذهو

 وارع نع قاشلا هح رخأو ىلع نع ةرمص 0 , مصاع نع هللا لديع ْن ورهحع ىعيدسأا وه قاحسإ ىبأ نع ىلع در

 فرطم ةباور نم هانعمع هحرخأو نايفس نع نمر ا دبع نع

 ىدسالا مصاع نب نامع وه ةلمرملا داصلا د ةلعبملا ءاحلا حتفب وه نيصح وبأ ىنيقلبلا جارسلا لاق (ع)

 , بيبح نب هللا دبع وه يماسلا وه نمحرلا دبع وبأو



 ع

 سيل نأ اوعجأ ساناا نأ نومحزتو ةدحاو الإ ابيف سيل نولوقتو نيتدجس جملا ةروس ىف ادجس امهنأ رمع نباو

 دحأ ىضر الو هله 0 دحأ رذعبال اذهو نولومتام فالخ نوورت منأو سانا عمججأ نولومت مث ةدحاو الإ ايف

 نأ ىلع عمتجا سانلا ىأ ل لبق اذإ متيأرأ هعمس اذإ لقعي دحأ نع مال امت هيف امل هيف هلع اذوخأ» نوكي نأ

 اولوقت نأ سيلأ مهفالخ مبلث» مثربيغ نع نوورت الو هيف دوجساا ساناا ةَمنأ نع نوورت متنأو لصفملا ىف دوجسال

 زوجال متاقنإف لصفملا ىف دوجسال كل نال عمتجا اولوقت نأ نم 3 لأ ادوحسا لصفللا ف كأ الا عجأ

 سائلا نم ىردأ الو ؟لوق ةعالا نم لكلا نعااووررت ملو اوعمتجا تلق دقف اوعمتجا لوقت نأ اوعبجأ مهماعن ل اذإ

 مهعامجإ الإ عامجإلا انلع>امو ةنيدملا لهأ لوق نم الإ جيلع ةجحلاب انهذ امو مهنم دحاو مسا اق 1115 مل دنع

 معلا لك 1 فراك نيد قوكتالا ىح ةنادأ اجب ساثلا عجأ اولوقت نأ زوحنال هنأ اوماعاو عسقنأل نطل

 دْحَّوِب هدعأ اف هفالخ ع؟تسلا ىلع دجوبام اوعدف عاجإلا اوعدت الو اذك اذك انريخأ هيف اوفلتخا امف اولوق نكلو

 نم تيضر نم ىنعأ هيلع ساناا عمتجا ىلوق ناك نإ تءأرفأ ىعفاشلل ( تلق ) اذه نم حبقأ مع ىلع تبثتي دحأ ىلع
 ع

 ل ند لوقف جفلاغ ند لوق لل بهذديو ج؟فلاخ نم لاقنإ متيأرأ ىعفاشلا كاَقذ ؟نيفلتح اوناك نإوةنيدملا لهأ

 متتك نإفهلوق ىلع سانلا عمتجا اكفلاخخ ثلاث لوق ةنيدملاب ناكو اقداصناك نإف ؟اقداص كرك سانا عمتجا هلوقب

 ام ا عامجإ لاعب الف فالخلا لدص وه عاجإلا ملف نإو ةفلت< هوحو ةثالث نم عاجإ ةنيداابق ل 1 نيقداص

 فالتخا 4 ةنيدملاب ددوبال امق الإ ادبأ عاجإلا اوغدت الو هقرافت الف ضحللا قدصاا وه اذه تاق ا

 مف الإ ةنيدملا لهأ نادابا لهأ فلاخم ماهيف نيقفتؤم معلا لهأ دنع ناداملا عيمج دجويو الإ ةنيدملاب دجويال وهو

 هاوسام ىلعال كل ايفاك باباا اذه ىلع انفصوام لعجاو ( ىعفاشلا ىل لاقو ) مهنيب ةنيدملا لهأ هف فلتخا

 قدا نإف هلق الف اوفلتا اوناك نإو هلق اوفلتخم مل اوناك نإف سانا عج كرخ نأ تدر 1

 ( نآرقا دوجس ىف ىرخأ ةره محرتو ) . هريغ ىف

 كلام انربخأ لاقف كلذ ىف ةحلا امو تلقف ناتدحس ايف لاقف جحلا ةروس ىف دودساا نع ىعفاشلا كلاس اهفو

 ةروسلا هده نإ لاق مث نيتدحس جملا ةروس ىف دحس ناطقا نب ره نأ هريذأ ريع لهأ نةداكر نأ عفان نع

 ةفص نب ةيلعت نب هللا دبع نع ىرهزلا نع مهادبإ نب دعس نب مهاربإ انرخأ ( قناخ لالا ) نيتدجسب ا

 نع كلام انربخأ ( قفا ةلالاف ) ؟217نيتدجس اهيف دجسف جلا ةروس أرقف ةيباجلاب مهب ىلص باطخلا نب رمع نأ

 ىعفاشلا لاقف ةدحاو ةدجس الإ اهيف دجسنال انإف ىعفاشال تاقف نيتدجس معلا ةروس ىف دجس هنأ رهع نبا نع مفان

 مشو هلع ىلص حيل باحصأأ نم نحل لوق ريغ كل اعد رمح نب هللا دعو باطخلا نب 2 نع ميورام متفلاخ دق

 ىعفاشلا ىلع أطخأ نم أطخ ناب هباتك ىف قبيبلا لاق دقو اذكه عييرلا ةياورف عقو: ىنقلبلا جارسلا لاق ()

 مهاربإ نع ىعفاشلا نع مدقلا كاك ف ءاورف فارغ لإ لا عيبرلا تانك ىف تانك ده دانسإ عقو اذكه

 هاور دقو حصأ ىنارفعزلا ةياورو ةبلع” نب هللا دبع نع فوع نب نممحرلا دنع نب معا نإ دش هنأ نع دعس نإ

 نع ةبعش انثدح :الاق رماع نب ةبعشو نوره نب ديز ىلإ هدنسب جرخأم ميهاربإ نب دعس نع اضأ جاجحلا نب ف



 يدان
 أرق باطخلا ْن رم نأ جر ,ءألا نع بايش نبا نع كلام انريخأ اهيفادجس ملسو هيلع هللا ىلص هللا :لوسر ْنأ مثريخأ

 رمع نأ كلام 0 اني احصأ ضعب ان ريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ 6 ا ةروس ا رف ماق ملا اسف دحسف ىوه اذإ مجحنلاو

 ىعفاشلا تلأس عير لا ان ريح 00تقشنا ءامنلا اذإ قئاودحس نطاق 20 لسم نب دمحم نم نزعلا دع نأ

 0 0 أ عفان نع كلام انريخأ لاقف كلذ ىف ف ةححلا امو تلقف ناتدحس اف 1 جحلا ةروس ىف دوجسلا نع

 مث نيتدجس جملا ىف دجس رمت نأ رص» لهأ نم لجر نع عفان نع كلام انربخأ ©0نيتدحس جحلا ةروس ىف دحس

 ٍ ] ناورملا 5 عمتجا كوعن انو اتدحس : | كا الخلا كا ملاذ 2س نأ ىلع سانلا عمتحا لوقت انإف ىعفاشلل تلعف نيتدحس تلّشف ةروسلا هذه نأ لاق

 1 ءلا لهأ تل اذإ امل الإ سانلا عمتجا اولوقتال نأ ؟يلع بحب هنإ: ىعفاشلا لاقف ءىش ابنم لصفملا ىف سيل ةدجس
 ١

 معلا لغأا ن رم ملعنال اولوشي ن نأ كل مهلا وقأ لقأ ناكو معن اولاق هيلع اوعمتجا مهنأ متلقام ىلع سانلا عمتجا مهل ليقف

 ىلع سانلا 0 نولوي ؟عم ىلعلا لهو سانلا عمتجا اولوقت نأ امأو هيلع سانلا عمتجا متلق اهف افلاخم هل

 عمس نم ليسأا اولعجم نأو ثيدحلا ىف ظفحتلا يف جسفنأل رظناا امهم متاسأ نإ راف هيلع اوعمتجا مهنأ متمعز ام

 ا دك إو نا ا كلا مع ىلع نوروصقم متنأ امن متنك < اذإ امس الو و ؟لوق درىلإ سانا عمتجا ؟كلوق
( 3507 

 نم الصأ زيزعلا دنع نب رمع لوق نولعحم دق متنأو اهيف اودجسإ نأ ءارعلا 2 نم 0 هنأ ززعلا دبع نب رم نع

 هيلع هللا ىلص ىنناا لوق اهم متكرتف ةطلاخم امبنيب نوكي نأ الإ هيلع ىعدملا لجراا فلحم ال ناك نولوقتتق معلا لوصأ

 ةعمو (تعشنا ايس اذإ »ىف 00 نم نودحبا 5 رم لوقل هيلع ىعدملا ىلع نيمللاو ىعدملا ىلع ةندبلا لو

 ىلا نأل «0ليغلا ةدنع اذهو اذه فلاخ ادحأ اومست لو ةريره ىبأ ىأرو ملسو هيلع هللا لض هللا لوس هيك
 2 07 9 كا ٠ ع 2 2 َّط

 لوفي دنع نولي لمعلاو نيعباتلا ىف زبزعلا» دبع 0ك 20 ةباحصلا ىف ةريره وبأ مث هنامز ىف ٍلسو هيلع هللأ ىلد

 رمأ رمعتنأو تقشنا ءامسلا اذِإف دجس ةريره ابأ نأ متمعز فيك لاقي نأ اذه ىف ؟يلع دْخْوِي ام لقأو هدحو رمت
| 

 باحص نم اذهو لصفلملا ف دوجسال ن[ | ساناا نأ مت م مجنلا ىف دحس باطخلا نب 2 نأ او دوحسلاب

 18 نك ةلفام رغ.ةف اوكح مل سانا عمتجا ؟لوق 00 0 ءاماع نه اذهو سو هيلع هللا ىلص هللا كوسرر
 ١- - - : )ا - - -

 : 3 ع 0 2 9 5 2 1 7 0 1 .٠ 1 3 داس .ّك

 رثألا اذه عقو اذكه .هنأ ىعفاشاا ىلع أطخأ نم أطخ نابب هباتك ىف قبيبلا رك ذ :ىيقلبلا 3 سلا لاق )١(

 خاقلا سق نب دمحم زيزعلادبع نب ىهع هرءأ ىذلا نإف تتاكلا ننم اطخ هنظأو.ىعفاشلاو كلام فالتخا نات ى

 مهر سانلا 0 لاق زيزعلا دبع نب رمع نأ هغلب هنأ كلام نع 0 ىلإ هدنسب جرخأ م

 تضسلا] ءايدلا اذإ)قاودحسإ

 أطخأ نم ًأطخ نابب وهو قييبلل ىذلا باتكلا ىفو رثألا اذه 0 مالكلا مدقت دق :ىنيقلبلا جارسلا لاق 0
0 

 نع ىعئاشاا نع مدقا تاحكا ف هاورف كا رفع زلا هفلا> لاق مت دله رعس رلا هنا ور ند رألا اده م ىعفاشلا ىل
١ 

 نع ريكب نبا قيرط نه جرخأ مث نيتدجس م رع تءارف لاق ٌداند حز هلأ دنع نع اكلك

 نم وهو رمع نبا نع عف عفان نع ثيدخلا اذهو كلام نع هربغو ىنعقلا ا لاق راسا ن ١ هللا دبع نع كلا

 انيق م نا نع عفان نع هللا دع ةئاور نع هب ند يركب قنات امر

 .. نانيد نت هللا دبع نع كلام ابيف ى نب ىحم نع انتياورو تمدقت: دقو ةس رع تسل

 : هححضم هبتك . رظناوء.لصألا ىف اذك (م)

)0 
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 أرق هنأ تباث نب ديز نع راس نب ءاطع نع طيسق نبا هللا دبع نع ديز نغ بئذ ىأ نبا نع ليعامسإ نب دمجم

 دوجس نأ ىلع ليلد نيثدحلا نيذه فو ( قفا قلالاف ) اهيف دجس مف مجنلاب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع

 مسناافو ( قتاخ خلا )كلمتو مجنلا دجس مسو هيلع هللا ل ىنلا نأل كرتي ال نأ بع انكلو منغ سبيل نآرقل
 الاوإ نإ صرف لعل هنأل هؤاضق هيلع سيلو هل دعك 52 ناو ناردلا درجت نفاع عدي نأ نحأ الو ةدجس

 ناكف «اتوقوم اناتكت نائمؤملا ىلع تناك ةالصلانإ»ىلاعت هللالاق ةالد دوجسلا :ليق ؟ضرفب سيلهنأ ىلع لد اه:لئاق

 تاولُص سمح ضرف لجو زع هللا نأ سو هللا ىلص هللا لوسر ناناف تف ولا ءانعروماو ددقلاب اضوم) لمتخ تودولا

 تابوتكملا تاولصلا نم اجراخ نآرقلا دوجس ناكاماف عوطت نأ الإال لاق ؟ اهريغ ىلعله ةالرسر ا كر كاك

 مجنلا ىف هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجس امبِإو اضرف ال الضف كرت هكرت نمو هعدب ال نأ انيلإ بحأف رايتخا ةنس تناك

 سانلا نأل تفصو ام ىلع لياد مجنلا ىف ل راسو هلع هللا ىلص ىتنلا دوحس ىفو ةريره ىفأ ثيدح ىف ادوجس اف نأل

 هتداعإب سو هيلع هللا ىلص هللا لور امهر مأ هاكرت ولو هللا ءاش نإ ضرفلا ناعدب ال نالجرلاو نيلجرالإ هعم اودجن

 دجس مل اديز نأ ملعأ هللاو وهذ دجس, ملف مجنلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع أرق هنأ ديزثيدح امأو ( قفا: لالا )

 عييرلا انربخأ .هب سو هيلع هللا ىلص ىنلا كا اضرف هيلع نكي ملو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنللا دجسإ مف ءىراقلا وهو

 هللا لص ىنلا دنع أرق الجر نأ راسإ نب ءاطع نع ِسأ نب ديز نع دمحم نب مههاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق

 هللا ىلص ىنلا دجسي ملف دجسي مف ةدجسلا هدنع رخآ أرق مث سو هيلع هللا ىلص ىبننلا دجسف . دجسف ةدجسلا ٍلسو هيلع

 هللا لص ىنلا لافق دجست ملف ةدجسلا كدنع تأرقو تدجسف ةدجسلا كدنغ نالف أرق هللا لوسراي لاف . ٍلسو هيلع

 ىنلا دنع أرق هنأ ىحم هنأل تباثنب ديزهبسحأل ىنإ ( ىف: لال ) 297 كعمتدجس تدجسولفامامإ ت تنك مسوهيلع

 ىذلا أدس نأ بحأف ( قنانتثلالا ( راسإ نب ءاطع اعم نيثيدخلا ىور اعإو دعس ملق م ىجنلا م ىلص

 نأ دحأ ىعدب الف لبق رخآلا سن نيثدحلا نيذه 0 لعاف لئاق لاق نِإف هعمس نم نكس نأو دحسف ةركسلا اره

 هللا نذل نوأ نو وكي مث خسان دوتسلاو خوسنم دوجسلا كرت نأ ىعدب نأ دحأل زادالإ خوسنم مجنلا ىف دوجسلا

 اذه لاق نكسللو«خوسنم الو خسان اذه نم دحاول لاقي الو « اودبعاو هل اودجساف ) زعو لج هللا لوفل ةردكلا

 . حابملا ةهج نم فالت>ا

 اَذإ زرىف دوحسلا نع ىنفاشلا تلأس فق اًمينع هللا ىضر ىعفاشلاو كلام .فالتخا ىف ئذلا وهو ::كلاثلا امأو

 دوسألا ىلوم ديزي نب هللا دبع نع كلام انربخأ لاقفةدجس ايف نأةجحلا امو هل تلقف ةدجس ايف لاق «تقشنا ءامسلا

 فرصنا اماف اهيف دجسف « تقشنا ءاهسلا اذإ وم ارقهنع هللا ىضر ةريره ابأنأ نحر اادبع نبةماس ىبأن ع نايفسنبا

 هللا ىلص ىنناا دوحسىف سابع نبا ثيدح جرخأف مجنلا ىف ةذجسلا ىف ءاجام باب ىف بئذ ىبأ نبا نع ثرحلا نباح

 . ةريره ىلأو دوعسم نبا نع بابلا ىفو لاق مث سنإلاو نحلاو نيكرشملاو .نيءاسملاو مل م

 دعس نب ماشه نع بهو نبا ثيدح نم قبيبلا هجرخأ دقو لسرم ءاطع ثيدح :ىنيقلبلا جارسلا لاق (1)

 هللا دبع نبا قحسإ هاور دقو قبيبلا لاق هركذف ىنغلب لاق راسي نب ءاطع نع مسأ نب ديز نع ةرسيمأ نب صفحو

 ىرهزلا نع :ةرق نعىعازوألا نع ىوروكيعض قحسإو الوصوم ةريره ىلأ نع :زاسإ نب ءاطع نع ةور رف ىبأ ن را

 لوصوم تباث نب ذيز نع هثيدحو لسر٠ ءاطع ثيدح ظوفحلاو فبعض اضيأ وهو ةريره ىنأ نع ةماس ىبأ نع



 - 18ه
 نءليعامسإ نب دم# انررخأ لاةىعفاشلا انرب>أ لاق عيرلا انرر>أ هرفف ثيدحلا فالتاىفىذلا وهو :ىناثلا امأو

 100 0 ا 00
 م”رلا دنع نب ثرخلا نع تئذ ىنأ نبا هيلع هللا ىضهللا لوس رن أهنعهللا ىضرةرير هى نءناب وثنعن#رلادبع نبدء« نعن

 انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انريخأ ©22ةرهشلا دارأ لاق نيلجر الإ هعم سانلا دحسو دجسف مجنلاب ًارقسو

 لاق هعم بقعيلف هنع هللا ىضر ىلع عم بقعي نأ بحأف دلاخ عم ناك نإ (7) الجر الإ هعم ناك نمو ادلاخ لفقي

 مدقت مث ادحاو افص انفصو هنع هللا ىضر ىلع انب ىلصف انيلإ اوجرخ موقلا نم انوند اماف هعم بقع نميف تنكف ءاربلا

 ىلإ هنع هللا ىضر ىلع بتكف اعيرح نادمه تماسأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتك مهيلع أرقف انيدبأ نيب

 مالسلا لاقفهسأر عفرمث ادجاس رخ باتكلا لسو هيلعدللا لص هللالوسر أرق اماف مهمالسإب مسو هيلعللا ىلصهللا لوسر

 دوجسو هماتب هقسإ ملو ثيدحلا اذه ردص ىراخبلا جرخأ هجارخإ دعب قهيبلا لاق نادمه ىلع مالسلا نادم ىلع

 كلام نيا تعكاب دا ل ىف ناحيحصلا جرخو هطرش ىلع حيحص ثيدحلا مامت ىف ركّشلا

 ىف نأ دعت و كلذ ف د2 ند ىبا>علا هلءقي اعإ اذهو جرفلا ءاج دق هنأ تفرعو ادحاس تررخف لاق 1

 مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك لاق هنع هللا ىضر ةركب ىبأ نعو عوفرملا ةوقىف وهف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع كلذ

 هدانسإ ىف ىذمرتلا ريغلاقو نس> ثيد>هنإ لاقو ىذمرتلاو دوادودأ هاور ادجاس رخ هب رسب وأ هرسب رمأ هاتأ اذإ

 نم اابيرق انك اماذ ةنيدملا ىلإ ةكم نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ لاق صاقو ىنأ نب دعس نعو فعض

 ىمأ ثلث ىناطعأف قمأل تعفشو ىبر تلأس ىنإ لاق اثالث ادجاس رخ مث ةعاس هللا اعدف هيدي عفر مث لزأ اروزع

 تلأسف تل مث ىلاعت ىبرل ادجاس تررخف ىتمأ ثلث ىناطعأف ىتمأل ىبر تلأسف ئمنأر تعفر مث ادجاس ىبرا تررذف

 نما دبع كيذح ىفؤ. .هفعضي ملوردواد وأ ءاور لإ فل انجاس ترردت رخآلا ثلثلا ىناطعأف قمأل ىبر

 نإ نأ تنل قح كاز 1 انو درحلا لاطأف دجسف ةلبقلا لبةتساف الحم لحد مسو هيلع هللا ىلص ىناا نأ فوع نبا

 تلطأ ابل تلقف ن.-رلا دبع اي كلام لاقف هسأر عفرف هه>و ىف رظنأ ىس أر تاطأطف هتتحن قح ىعمأ تلقاك هانا

 لدرح تمل لخنلا تلخد ىتيأر امل ىلإ لاقث رطظنأ تحف كسفت قوت دق هللا نوك نأ تلسح هللا ل 2

 اركش هلل تدجسف هيلع تيلص كيلع ىلص نمو هيلع تماس كيلع مس نم لوقت, ىلاعت هللا نأ كرمشبأ لاقف مالساا هيلع

 ةفحج ىلأو سنأو رم نياز هللا دنع ني و نإ 2 0 نع بابلا ىفو هلك كلذ جارخإ دعب قيببلا لاق

 ةجفرع نع هللا دبع نب دمحم ثيدح نم جرخأو ءافعشلا ةياور ن 0 ةلاقك ركذ امفو ملسو هيلع هل لص ىلا

 حتف هاتأ هنع هللا ىضر نكد انا نإ هللا دبع نب دمحم لاق دجسف ةئاماكا داجر ا 3 رص ىناا نأ

 نوكسف ةحص هل فرعي الو ىناسلا ةجف رع اذه قبلا لاق دجسفاةيامو است ارثطم حض انآ لل دحسف ةماملا

 مامإلا جرخأ دقو ىماسألا حيرش نب ةجفرع وهف ىماسألا ةحفرع وه ناك نإ اذه ةجفرعو مدقت اك اذه ىف السره 1

 فاحص اذهو اندحا ركاذف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق ىماسألا حيرش نب هجفرع نع هدنسم ىف دمحأ

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ادحاو اثيدح هل نأ ربلا دبع نيا كا ثيدحلا اذه ريع هدنس» ىف دمحأ 0 مو فقوت الب

 0 نع كلام نب ةبطق نعمالع نب دابز نع كلذ دعب ربلادبع نبا را مث ةانمو ةانه نزككم لاق هنأ مسو

 رهاظلاو لاق اذكه ه هريغ وأ حدرش نب ةجفرع وهأ ىردأال لاقو ناّمعو رعو < تآنرو فاك ءحشألا

 3 كثي داَجأ ةثالث هل نوكسف هرلا ةبؤر دنع دوحسلا ثيدح ىواز هنأ رهاظلاو وه

 دلاخ قيرطنم هاورو يعفاشلا ةياور ريغ نم قبيبلا ه+رخأ اذه ةريره ىبأ ثيدح : ىيقلبلا جارسلا لاق 00

 ؛هكحمم هك لجان لطالا 317 )0
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000 
 ىضر ايلع نأ ىسوم ىلأ نع سيق نب دم نع نايفس نع ىدهه نبا انربأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 لسوهلع هلل ىلص ىناا نع ىوربو اهبحتسن و ركشلا ةدجتسل سب ال لوقت نحنو ادجاس ءرخ حدج لاب ئمر ال دنع هللا

 610 ركشلا ىف ى اعتهللةدحسلاب سأبال لوقن نحن واهن وهركي واهنو ركتي مثوامبنع هللا ىتئر رمعو ركب ىلأ نعو اهدجس هنأ

 هاورو كيف نياكتتأل هنق تملكت نكل لاو لاقوهيلإثعف رب اجىف ملكتي ةبعش نأ(يروثلا ىنعي) نايفس غلب لوقي ىعفاشلا

 ةبعش لاقو كيف ندلكنأل رباج ىف تماكت نأ ةبعشل ىروثلا نايفس لاق لوقي ىعفاشلا تعب مسحلا دبع نب دمحم

 لاو |ذ[ ةيعش لاق اذكاو سانلا قدصإ ورق تلاس-وأ تعس رباج لاق اذإ ةيواعم نب ريهز لاقو :ثيدحلا ق *قودص

 ناك نيعم نب ىحب لاقو ىدبم نبا هكرت ىراخبلا لاف ةعكارت ا ىرخأ ةقرفو سانلا قثوأل نم: ويف تعمس وأ اما

 ىئاسنلاالو لسمالو ىراخبلا هل جرخم مل ةعجرلاب نمؤي ناك هنأ هوفذقام ةماع هريغ لاقو كورتم ىناسنلا لاقو اباذك

 هريغ فلاخو هفلاخ نم ةفلاع نيييل هنع هللا ىضر ىلع نع رثألا اذه ىعفاشلا رك ذ امِإو انلع سلدب ناك ميشهو

 ثيدح نم كلا» عم هفالتخا ىف ىعفاشلا هاورف رمت نع كلذ ةياور نم ىعفاشلا لإ راشأام امأو هعم ةباحصلا نم

 ىأيسو كلام قيرط نم اضيأ ىورو نيتدجس جملا ىف دجسف حبصلا باطخلا نب رمع عم ىلص هنأ ةبلعث نب هللا دبع
 رجفلا هنع هللا ىضر رمع عم ىلص هنأ رصم لهأ نم لجر ىنربَحأ لاق عفان نع هللا دبع ثيدح نم قبيبلا هجرخأو

 نأب تلضف ةروسلا هذه نإ لاق فرصنا اماف عفان لاق نيتدجس اهيف دجسف جحلا ايف رك ذي ىتا ةروسلا أرق ةياجلاب

 ىنعم ىف عفان نع تناك نإو رمع نع ةياورلا هذه قبيبلا لاق نيتدجس اهيف دجس, رمت نبا ناكو نيتدجس ابيف
 كلذكو ةلوصوم ةحيحص ةياور ةبلعث نب هللا دبع نع ىلوألا ةيوارلاف هثدح ىذلا ىرصملا ةيمست عفان كرتف لسرملا

 نمقييبلا اهجرخأفسابعنبا نع ةياورلاامأو عفان نع كلام ةياور قبيبلا رك ذب ملو ةلوصوم رمت نبانع عفانةءاور

 ىبأ نع قبيبلا كلذ جرخأو ناتدجس جحلا ةروس ىف لاق هنأ سابع نبا نع ةيلاعلا ىبأ نع لوحألا مصاع ثيدح

 هيلع هللا ىلص ىناا نع ربخ هيفو لسو هيلع هللا ىلص ىناا نع اربخ كلذ ىف ىعفاشلا رك ذي ملو ءادردلا ىبأو ىسوم

 قفل سنلا ىف ثالث اهتم نارفلا لف هدعس هر رمح ءأرقأ ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ صاعلا نب ورمع هاور سو

 اذه لاقو كار دسم ىف م احلا هجرخأو دواد وبأ هنع تكسو هجام نباو دواد وبأ هرخأ ناتدجس جحلا ةروس

 هركذ امو هاجرخم ملو هنم متأ نآرقلا دوجس ددع ىف سيلو مجرْثك أب ناخيشلا جتحا دقو نويرصص» هتاور ثيدح

 هاور ثيدحلا جارخإ نم امهعنم هباجتحم مل ىذلا لقألا نإف دراو ريغ مالك مجرثك أب نيخيشلا جاجتحا نم 5 احلا

 قتلا ديعس نب ثرحلا الإ هنع وري ملو نون هرخآو فورحلا رخآ ءاي اهدعبو نونلا حتقو ميلا مشب نينم نب هللا دبع

 رظن هيفو نيرخأتملا ضعب ثيدحلا نسحو ىعفاشلا هركذي ملو ىنعملا اذهب ثيدحلا ناخيشلا جرخم ملف هلاح رهتشي لو

 001 نادل لإ 2 دراد وأ هاو لسرم ايفو ةعمل نبا . 0[ ىو رماع نب ةبمع نع ثيدح ةلاسملا فو
 . حصي الو اذه دنس ىور دواد وأ لاق « نيتدحس جحلا ةروس تلضف » لاق ملسو هيلع هللا ىلد

 نباب عمتجممل ىعفاشلاو ىدهم نبا انربخأ لوقي ىعفاشلا نأ مألا ةخسن ىف عقو اذكه : ىيقلبلا جارسلا لاق (1)

 ىعفاشلا هيلإ راشأ امو هقلي مل كلذ عم هنإف فاقلاو نونلاب ىلاقتلا ثرحلا عم ةلاسرلا هيلإ ثعب دق ناك نإو ىدهم

 ا الا ضر بزاع نب ءارلا ءاورذق اذهف اهدجس, هنأ لسو هلع هللا لص ىنلا نع ىوربو ةلوقب ىلاعت هللا هحر

 ىلإ ديلولا نب دلاخ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثعب لاق ءارباا نع قحسإ وبأ هاورام وهو لس هيلع هللا لص لاو نع

 نأ هرمأو هنع هللا يضر بلاط ىبأ نب ىلع ثعب مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ من هوبيجب ملف مالسإلا ىلإ مثوعدي نسبلا
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 عمو ةثلاثلا تعكف ةيناثلا نم نيتدجسو ىلوألا ند ةدحسلا ا.سان هانلعحف دخألا ىلع اهانإز' نه نم ند ىردنال

 ةدحن و ةئلاثلا 'نم,تيقي ىتلا ةدجتسلا تلطب و ةثكر هل تمنف ةدجس هئلاثلا نم لوألا ىلإ ضان ءدسس ل

 .©)وهسلا دوحسو انهدوحس نيتعكر ىانو ةئئاثا#ل م هناكف اهدحشت ةدجس ةعئارلا لإ

 ركشلاو ةوالتلا دوحس باب
 فالتخا ىفو ثيدحلا فالتخا ىفو امبنع هللا ىضر دوعسم نباو "ىلع فالتخا ىف نآرقلا دوحس مجرت دقو

 . نيترم ىلاعت هللا امهر ىئعفاشلا و كلام

 ةعاهلإ ا ىعر لع رع د مصاع نع ةبعش نع مشه ىعفاشلا انريخأ لاق عبرلا انربخأ هيفف لوألا امأ

 ددع نآرقاا ىف لوفت اذه لوقت مايإ الو انساو قلخ ىذلا كبر مساب أرقاو مجنلاو ليزتت ملأ دوحسلا متازع لاق

 ىماسلا نمحرلا دبع ىفأ نع ىنعجلا هللا دبع ىنأ نع مشه ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انريخأ (50 هذه لثم دوحس

 رمت نءاو رمح نع ىورو انلش ةماعلا لوق اذهو لوقت اذهمو نالت دحس جحلا ىف دحدسلا ناك لاق هنع كل ىصر ىلع نع

 ©0هتوفلاخم هنع هللا ىضر ىلع نع ثيدحلا اذهو جحلا ىف ةرخآلا ةدجساا نوركتي مثو مهنع هللا ىضر سابع نباو

 ناك نإف تادجسلا الإ كورتملا نكي مل ثيح مدارمو باحصألا ىرج كلذ ىلعو :, ىنيفلبلا جارسلا لاق (1)

 ةعبارأأ حرم نيتنثو ةيناثلاو نم ةنناثلا ىلوألا نمىلوألا ةدحسلا كورلا نوكينابءاذه ريغ دشألا "نوكيا 0 ١
 اهالصف برغملا ىف اهس نإو عماوجلا عمج ىف لاق نيتعكر مث نيتدجسب ىنأيف ةعكر الإ لوألا ثالثلا نم هل لصحمب مف

 ةعبارلا نمو ةثلاثلا هلتمتو نيتدجس ةناثلا نو ةدجس ىلوألا نم هانلعجف اهانلزن تافلتخم تادجس عبرأب اهسو اعبرأ

 ةيناث متيف هناكم اهدجسي ةدجس ةعبارلا ىلإ فيضيو ةعكر تراصف ىلوألا ىلإ اهمضي ةثلاثلا نم ةدحاو خاف ةدحاو

 م اءاو ء اهتدجسو ةعكرب ىنأبو

 . قيرطلا اذه ىضتمم ىلع نالوق هل نوكيو دعب ملهب ليق ولو رهاظلا اذه ىضتقم مهن» دحأ لقي مو

 هباحصأن م عمج ةوابعىف كلذ عقوو وهسلا دوجس بوجو ىعفاشلا مدلك ىفاررت كن

 امتإ ىعفاشلاو ةئامو نينامثو ثالث ةنس دادغيب ىفوت امشه نإف امشه قاب مل ىعناشلا : ىنقلباا جارسلا لاق (؟)

 ريشب نب مشه وهو مشه لاقىنمي مشه قيلعتلاب لوقي هنم عمس مل هنوكلق ةئادو نيعستو سم ةنس دادغب ىلإ لخد

 تابثألان:م وهو هريغو رانيد نبا ورمع عمس لصألا ىراخم هنإ ىلقو ىطساولا ةيواعم وبأ ىهاسلا ردب نب مساقلا نب

 وه دنسلا اذه ىف ةبعش خيش مصاعو امهريغو سهو ىراخبلا هل ىور ةجح وهف انربخأ هيف لاق اه سلدي هنكل

 ورم مهنه ةعاج هيف هفلاخ ةبعش نع ميشه هاور اهو ءار هدعبو ىازلاب رزو رز نع ىوارلا ةلدهب نب مصاع

 شيبح نب رز نع ةلدهب نب مصاع نع ةبعش نع هوور ءالؤه نإف ماكح نب ور<و مهاربإ نإ ٍملسهو قوزرم نب
 مجنااو قاخ ىذلا كبر مساب أرقاو ةدجسلا محو ليزت ملأ عبرأ دوجسلا مئازع لاق هنأ دوعسم نبا ىنعي هللا دبع نع ع

 نع نايفس ةياور ردق ناكو نايفس ةياور وحن ةبعش نع ميشه» نع رك ذيو ةبعش نع ةعاجلا هاور اذكه قبيبلا لاق

 نع ةبعش انثدح مشه انثدح روصنم نب دعس قيرط ن٠ مشه ةباور جرخأ مث هنع هلا ىضر ىلع نع رز نع مصاع

 نع مشه انثدح لاقف هفن» ىف ةببش ىبأ نبا هجرخأ دقو هركذف هنع هللا ىضر ىلع نع رز نع ةلدهب نب مصاع

 ا

 ىنعجلا هللا دبع وبأ هدانسإ ىف جحلا ىندجس ىف هنع هللا ىضر ىلع نع روك ذا رثألا :ىيقلبلا جارسلا لاق (*)

 تعبس عيررلا لاق هنومظعي ءامدقلا نم عمج ناكو دمحم وبأ لاقيو ديزي وبأ هتينك لاقيو ىتعجلا ديزب نب رباج وهو
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 نوكي ةالصلا ىف وبسلا ( قفاه ةلالاث ) ©2>هتالض نم قبرامل ال هءامإل اعابتا ءءاضقلا دعب امهدجس هتالص ضعبب همامإ

 لبق فرصني نأ لثم وأ سلم الف ىتثم ىف موقت نأ لثم كلذو ةالصلا لمع نم هيلع اه عدي نأ امحدحأ نيبحو نم

 رثك أ دجس, وأ دجسي نأ لبق نيتعكر عكري نأ وهو هيلع سيلام ةالصاا ىف لمعي نأ رخآلاو هببشأ امو لئكي نأ
 لمع نم هنأل وهسال دجس رجفأا ىف تونقلا كرت نإو مكري نألبق دجسي وأ موقي نأ هل ثيح سابو نيتدجس نم

 ىف وهسلاو وهسلل دجس هكر نإ هنإف ناضمر رهشن هرخآلا فصناا ىفالإ هيلع بجي مل رتولادكرتنإوىفدكرت دقوةالصلا

 قراعإ ىضتقم ره الا اذهو ٠ ءاوش درفملاو ©0ةعاجاو لصلاو ةأرأاو:لحرلا لعو ءاوشاةلفانلاو ةضيرقلا

 هيلع تبجو ايهاس هلمعي ناكام نأ لعأ هللاو ىرأو ( ىف للا ) رظن هب حيرصتلل نكلو اًهريغو مألا صوصن

 نوكت ىتح ةالصاا لصو مث نيتعكر عوطت نإو هيف دجس ادماع هلءف اذإف ةالصلا ضقني ال ا ناك اذإ وهسلا اتدجس

 عمج ىف اذك مسدقلا ىف هلاق امهدجسي الف ىرخأ ةالص ىف لخد ىت> دجسي ملو ابلعف نإو وهسلل يا

 مامالا عم وهسلا 0 كر ردأ نهو اضيأ ديدجلا ّق كلذكف لصفلا لواطتو ملح 7 دارملا ناك نإف عماوجلا

 نإو مامالا ةالص ىلع ىننو ر ألا ضقبب و دحس امهدحأ كردأ نإو اعبرزأ ىلص ميقم مامالاو ارفاشم ناك نإف امثدحس

 دهم وأ هسلجم نم موقي قح وهساا ىفدحس نع اهس نمو مهيلع قب : ام اوضق مث هعم اودحس اهسف ارفاسم مامالا ناك

 اننا [ذددهو عماوذلا عم ىف هلاق مدقلا ىف هلاق اممل دوعب ال رخآلاو م قد دحس امهدحأ نالوق هضف امهكرت

 ىطيونلا ةباور ىفو ديدحلا ىلع نيتروصلا ىف دوحسلا ىلإ دوعي ال هنإف ادماع ع دق ناك 5 لصفلا لوط عم ناك نإ

 0 اوداع اسرق انك كل بحأو ةالصلا ةداعإ مهيلعز وكي نأ نيب 1 نيلهاج وأ نيدماع وهسلا دوجم 5 نإو

 حسو هيلع هللأ ىلصىنلا مالك ردق َن رك دحسملا نم 22 ع ٠ ملام هذنع لواطتا ةداعإو مهيلع سيلف تلواطت نإو وهسلا

 اك مملإ راشأ هعوجر براقت نإ ةالصلاكف وهسلا ىندحس لبقو ميلستلا دعب مامإلا ثدحأ نإو هلا

 اذه هيلع دودس الف وهسلا ىف كف ندو مدعلا ىف د هلاق اودحسيل مهيلإ راخأ براقتي مل نإو وهسلل دحسإو 6

 تان عبرأ ىسن نإف ىعفاشلا نع بحي امو اينم ىغلي امو ةالصلا ف كشلا باب ىف هفو عماوجلا عج لقت هلك

 اذإو 1 اعابتا هعم 6 مف ىضرف نم سيلام هعم كا اعإ 0 هلحأول لع سايفلا :ىيهلبلا جارسلا لاق )01(

 ةردألا وح 0 زأ مامالا ا هيلع ناو درو «قزلا مالك اذه هسفن نع ا هعابتا ىنع طقس لعفي مل

 نمو :ىظيوبلا رصتخم ىفو مومألملا ةالص هب ترثأت ىّدلا للخلا نم لصح امل اربج مومأملا دجس مامإلا دجس مل اَذإف

 دجس مث دهشتف سلج مث ربكف ابيرق ناك نإ عجر ثالث وأ نيتعكر وأ هتالص نم ةعكر نع وأ مالسلا نع اهس

 نمو نهرلا لبق ةمجرت ىف لاق دقو ةالصلا داعأ هب لواطت نإف لاق ادهشت انه ىطيوبلارك ذب مو لس مث وهلا ىندجس

 لبقوهسلا ىفدجس دجسو دهشتلاب ءاش نإ ةلفانلا أو سلج ابيرق رك ذ نإف ةضيرف ىف لخد ىح ةلفان مالسنع اه

 داس عج ى 0 ل | نر مار فى هوا[ )د نكأكا ناف ةلفأ) .: لحدا ىح ةيوتكم ةالسا نإو ديدج مارحإب ةضيرفلا ىف لخدو مالسلا

 نمةمان' ةعكر ىل اصب نأ لواطتلاو دعي مل ءاش نإو ةلفانلا داع أ[ داش لاف هتدكملا هل تو لو وهسلا ىندجس لحس و

 مايقال وطو اهدحو نآرقلا مأب وأ 0 هلأ وهلقو ناآرقلا مأن الاب ارقي نإو مالاسلل هاس وهو ةلفانلا وأ ةيودكللا

 هيف ملك ىذلا تقولا ردق ةعكر ىبن نميفو ءايشألا هذه ىف لواطتلا ردقو الواطت نوكي دلك كفك داب ةءارقلاو

 عماوجلا عمج كلذ ىف هيلع دمتعملاو فالخلا ىقاب عم اذه مدقت دقو هيلع هدرو نيديلا اذ ملسو هيلع هللا ىل الاخ هللا لاوس

 . ةداحيلطم شك ررحو؛غلا ةعاجلا ىف ىلصلاو :قئاللاو فرم هلءاو لصألا ىف اذك ةعاناو ىلصملاو هل مق (0)
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 3 5 3 3 1 ل ْ 0
 دخسيلو نقيتساام ىلع نييلف ىلص 5 ردب ملف هتالص ىف ىدحأ كش اذإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نغ ىور دقو

 اع را وأ اثالث وأ نتتثا وأ ةدحاو ىلص كردي مل نمو كلذ دعب ةهحرت ىف لاقو ةدابز اذهو مالسأا لبق نيت دحس

 ن ةحسل كعتلا نم ىطيونللا مر امو مالسو دهشت وهساا قنادحسلاو مالسأا لبق نيتدحس دحس, 2 هنيقي ىلع نييلف

 باحصألا نم ادحأ رأ لو مجلسي مث دهشتي مث مالسلا لبق وبسلا ىفدجس دحسإ هنأ هرهاظ مالسلا لبق امهأ وهسلا

 2 نك مالسلا دعب هروص ىلع ىطيوبلا مالك لمح نإف ةفورعملا هروص ىف مالاسأا دعب دحس اذإ ام الإ اذه 0

 اتناك اذإو امل دهمدت مالساا.دعب وهساا اتدحس تناك اذإ لوقي ىعفاشاا تعمس ىنزملا رصتخم نم وهسلا دوحس رخآ ىفو

 ىف هنأو ىنزملا هركذام دماح وبأ خيشلا عكحو اذه لثم مدقلا نع قبس دقو لوألا دهشتلا هأزجأ مالسلا لبق

 قعفاشلا بهدم هنإ ىدرواملا لاقو لم مش دهشت ويسلل مالساا دعي دحس اذإ هنأ ىعفاشلا باحصأ م اننا لاقو مدقلا

 نيتدجس دجس,لب سو دهشت مالساا دعب وهسلا دوحس ىرب ناك نإ انباحصأ ضعبلاقو لاق 210ءاهقفلاهباحصأ ةعامجو

 ماق.يسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر نيصحلا نب نارمج ةياورل حيحص ريغ اذهو ىدرواملا لاق ريغال

 ىدرواملا 1 امو م َُ دهمشلو نياتدجس دحسو سو قبام ىصف قاب را هريخأ قح ايسان رصعاا نم ثالث نم

 نع ىنارخلا كلملا دبع نب ثعشأ اهم درفت ةياور هنع تءاج انإو بيرغ ةقايسلا هذهم نيصحلا نب نارمع ثيدح نم

 ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ىناانأ نيصح نب نارمع نع بابملا ىبأ نع ةبالق ىلأ نع ءاذجلا دلاخ نع نيريس نب دمحم

 نسح ثيدح دمرعلا لاقو كانااو ىدم | 5 داوأك ونأ كلذ ىور مس دعب ديمشت م نيتدجس دحسف اهسف 3

 هركذ امل هب جتحيف هدعب وأ مالساا لبق وبسلا دوجس نوكي نأ نيب قرفال هنأ ىضتقي ىذمرتلا هنسح امو بيرغ

 كحسلا ىذلا أ ناحصألا نم 2 هححيص ىذلاو 4 لاق تاحصألا نم ادحأ 5 ١ سرغ هنإ انلقو قبس الل ىطبوبلا

 هريغ هيلع ىرجو دماح وبأ خيشلا هب عطقو مدقلاو ىنزملا لقن ىف مدقتام دمتعملا بهذملاو اضيأ دههشتيال مالسلا دعب

 هنإف دعقي مل وأ ةعباراا ىف دعق دحس مل وأ دجس ةسماخلا ق هنأ ركاذ نإو ئهبشلا دوحس ناب قف ىلا شع

 ا هيف اعاف لدتعاام' ده وأ نم ةديسل سان هي ناك ف د ةنإو وهسلا دجسو ديشتيو ةعباراا ىف ساحب

 لمع الك ةيناثلاىف هلمع ناك ىلوألا نم ةدجسل سان هنأ ةيناثلا نم غرفي نأ دعب رك ذ نإو ةيناثلا لبق متت ىتح ىلوأالل

 ليك نم ةدجس ىنهنأ ةعبارلاق زك د نإذ ةناثلا تطقسو هدجسلا ذهب ىلوألا تعوىلوألا ؟> نم تناك اهيفدجس اذإف

 ىلوألا تمتو نوألا ؟ح نم تناك ةدجس اهيف دجس املف لمع الك ةيناثلا ىف هلمعو ةدجس الإ ةحيحص ىلوألا نإف ةعكر

 دكا انك لمع الك هلزمع ناك ةثلاث هدنع' تناك قلا ةيناثا مث نأ لبق ةثلاث ىف ماق اماف ةيناث ةثلاثلا تناكو ةيناثلا تلطبو

 دحساإو نيتعكر ىف موقي مث هدنع ةعبار تناك ىتلا ةثلاثلا تلطب و ةيناثلا تمتف ةيناثلا جح نم تناك ةدجس ابي

 وبسلا نقيتشا نإو هيلع وبس الفال مأ اهسله كش نإو هسايقو هلك بابلا اذه ىلعو ملستلا لبقو دهشتلا دعب وهسلل

 ع وأ نبي وهس اهس نإوىرخأدجس نيتدجسوأ ةدحس دحعس له كشنإو امه دحس ال مأ وهسلل لوس له كش -

 لعبا 5 لواطت نإو ل امهداعأ اسرق ناك نإف ل نأ كعب وسلا قادحشس 0 اذإو ويسلا اتدحس الإ هيلع رسلف :

 ةققيس دق ناك ناب هفاح نم دجس همامإ لدحسل ؛ مل نإ ةعم لحس همامإ ايس نإو هيلع د وحس الق 4.امإ كا اهس نمو
 ع

 ررحيلو خسانلا نه اطقس وأ افيرحن هيف لعاو لصألا ىف اذك خلا انباحصأ ضعب لاقو لاق : هلوق )١(

 صم هسا



 001 د اا

 ١ نكي ل اذإ سولحلا 2 دهشتلل وه امبإ سولجلا نأل ةالصلا داعأ دعيبو فرصنيو مسي ىّتح دبي لو ةرخآلا

 رصاقتموأ عكار وأ ملاقوهو رخآلا دهشتلا ده ولو ©20مايقلا هزل ًارقيلو ةءارقلا ردق ماقول اك ائيش دهشتلا هعم

 كلذكف دهشتلا ىف ءىرحبال تلقام لكو مايقلا قيطي نم ناك اذإ هزجن مل سلاج وهو أرق ول !كهزجب مل سلاج ريغ

 ةالصلاالو ماسو هيلع هللا لص ىنلا ىلع ةالصلا نم دهششتلا ءىزحن الو لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا ىف ءىزحمال

 باب ىف قبسام وبسلا دوجسب ةقلعتملا صوصنلا نمو « اعيمج امهب ىناي ىتح دهشتلا نم ميسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع
 نأ هل الو هيلع نكي مل ادجاس ريصيام دعب هنع ةلعلا تبهذ نإو هللا همحر ىعفاشلا لوق وهو عوكرلا نم مايقلا فيك

 بحأ مل ًامئاق لدتعا اذإو هيلع سيلام ةالصلا ىف داز هنأل وهسلا دوجس هيلعف لعف نإف عوكرلا نم لبقتسن املالإ موقي

 ارك لص نأ دعبو هلق وهو ىوهبف ريكشلا ىف دخأب وأ ادجاسا ىوهع مث لوقلا هلا تنبحأ ام لوي ىتح ثيلتي هل

 ةداعإ الو هل كلذ تهرك ريبكتا كرت وأ الدتعم ربك وأ كلذ نع ريبكتلا رخأ نإو ريبكتلا ءاضقنا عم ادجاس

 هل كلذ تهرك تونقلا هب ىونيال وهو ايهاس وأ وعدي لجو زع هللا رك ذب مايقلا لاطأ ولو هيلع وهسال دوجس الو
 الف هيف داز نإف ةءارق ريغ ركذ عضومذهو عضوملا اذهريغىف ةالصاا لمع نم ةءارقلا نأل وهسلل دوجس الو ةداعإ الو

 06 1 ةودقل لمح توقلا نآل وهسلا دوجَس هيلع نآك تونقلا هنوني مانقلا لاطأ ول كلذكو :اوهس هيلع ٌبِحوُن

 لاق مألا ىف اهرن مل وهسلا دوحس ىف صوصن ىنزملا رصتخم ىفو 22 وهسلا هيلع بجوأ هعضوم ريغ ىف هلمع اذإف ةالصلا

 نقيتسااه ىلع ىنبي نأ هيلعف اعب رأ مأ ىلص اثالثأ ردب مف هتالص ىف كش نمو ىلاعت هللا هنحر ( ىف[: لالا ) فزملا

 ىف جتحاو مالسلا لبق وهسلا ىندجس دحس دهشتلا دعب هتالص نم غرف اذإف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق كلذكو

 عماوجلا عمج ىف 20مالسلا لبق دجس هنأ ةنيحب نبا ثيدح و لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىردخلا ديعس ىنأ ثيدحم كلذ

 لعلو نيرمألا نه رخآلاو خساناا وهو مالسلا لبق ناصقتنلاو ةدايزلا ىف اندنع هلك وبسلا دوجس ( قفانتلالاف )

 دعب وبسال دجس ولو لوألا دبشتلا هأزجأ مالسلا لبق دجس نف مدقلا ىفهلاقو اذهنم خوسنملاو سانلا لعب مل اكلام

 لكو ىطيوبلا رصتخمىف اهريغ عم اهركذن نحنو ىطبوبلا ةياورركذ مث عماوجلا عمج لقت اذه ملس مث دبشت مالسلا

 مالسلا لبق هلك كلذ نم ىزحن وسلا اندجسف ةثالث مأ نينثا مأ ناك ادحاو اوبس ةدايز وأ ناك اصقن ةالصلا ىف وبس

 ناصمت اذهو مالساا لبق دحسف نيتنثا ن.ه ماق هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور دقو مالسو دهشن اممفو

 لجرلا ةمجرت ىب امبنيب قرفلا رك ذو ديعبلاو بيرقلا نيب قرفلا انه ىعفاشلا رك ذي مل:ىيقلبلا جارسسلا لاق (1)

 . هنم رظنيلف دمتعلاو كانه فالخلا انرك ذ دقف ةالص اهلبق هتاف دقو هتئاف ىلصي

 لادتعالا وهو عوكرلا دعب ىذلا مايقلا ىنعي مايقلا لاطأولو الوأ ىعفاشلا لوقب دارملا :ىنيقلبلا جارسسلا لاق (؟)

 وأ هللا رك ذب مايقلا لاطأو عوكرلا نم هسأر عفر اذإ لاق ىعفاشلا نع عببرلا لاقف لئاسملا نويع .ىف هلقن اذكو

 ااا لإو وبلا اندجس ةلع ناك تنق وأ نللذ ىف أرق ولو ةلع وسل دوحس: الو هتهرك تونقلا اهب ئونباال انهاس

 " تونقلا لقت نأب حيرصتلا هيفو عوكرلا لبق ىذلا مايقلا هب دارملا تونقلا هب ىوني مايقلا لاطأ ول كلذكف أرقو همابق

 ظ . وهسلا دوحس ىضتقي اوهس هعضوم عضوم ريغ ىلإ

 ةنيحب نا ثيدحو هحيحص ىف لسم هجرخأ سو هيلع هللا لص ىنلا نع ديعس ىبأ ثيدح :ىنيقلبلا جارسلا لاق (*)

 ةهحرت ّك مدقت دقو ناصقمتلاو ةدايزلا ّض وه مالسلا نق وهلا دوحشس نأ نم قازملا 0 امو هيلع مالكلا مدعتا

 مالسلا دعب ةدايزلا ىف وهال دحس, نأ ىضتقي ام ثيدحلا فالتخا نم ةالصلا ىف مالكسلا



 دجسو همتأ ةالصا نه ءىث نع اهس ناكولام ردق ابيرق افارصنا فرصنا ناك نإف فرصناف ماق ول كلذكو وهسلل

 ىق'سلح ولو وهسلل دجس دهشتب و ىسنف سلج وأ كافل فاس دعبأ ناك نإو وبسسلل دجحسو دهمشثتلا دهشتق 0

 ىلاحصلا ةنحم نبا نأ ملعاو . ديعس نبى نع دز نبدامح نع ىنازهزلا عيب رلا أ قيرط نم قاثلا 5 اثنا 00
 .٠ - 210 .٠ ٠ - . - اس عا |

 كلامنب هللا دبع , هباوصو أطخ اذه :ىئاسنلا لاق ةنيخ نب كلام نع ىئاسنلاىف ةءاورفف عقوو انمدق اكهّللا دبع وه

 ةنمم نبا

 ملو كلذ قلطأو وبسلل دجس مايقلا متتسإ نأ لبق داع نم نأ ىلع انه صن اذكه : ىيقلبلا جارسلا كاق )١(

 ىسن نإف لاق هنإف كلذ ىلع ىنزملا رصتخم ىف همالكو برقأ دوعقلا ىلإ وأ ثرقأ مايقلا ىلإ نوكي نأ نيب لصف»

 دعب رك نإو هتالص ىلع ىديإ 3 + سولدلا ىل !! عحر 55 , هنإف هءاصتنا لش هعافت 21 5 ةياثلا ةعكرلا نم سواجلا

 انتدحس هيلعو د رهؤ رصتخلا صن اذه د دل انتدحس هلعُو ىن ىدو ماق ركذف لوألا َّق ساح نإو ىضع هنإف هلادتعا

 رصتخح قو 1 ع الب ووهمسلل ايف كلدحعسا هذهو هلادتعا كعب ا 0 اهنم ىطسولا نإف تثالغثلا روصلا ْق وهسلا

 اق مايقلل هضوهم ىف 1 نإف ايهاس نيتنثا نه ماق نمو مارحالا 0 ةمحرت ىف لاق هنإف كلذ وُ ىطيولا

 سواجال عجري ملو .هتالص ىف ىضم انمتاق هلادتعا دعب الإ ركذي مل نإو سلجف عجر امناق لدتعي نأ

 4 ع مالسلا ىل# وهنسلا| 0 د_حعخسو هلوكو ىطيولا قف هصن مك مالسلا لْيَك وهسلا ند دحسو

 نيتكرلا ىف 'سولفلا ردق باب ىف لاقف كالخن ركذ ريغ نم.مألا »ف اك شنلا يح عماوبسا عمت ىو 001
 دوحس هلعو عاق ا نيبو هنيبام١ سلجف داع ضهنام دعب رذ 0 نإو نيتنثاا نم مايقااو نيب ركلات نييلوألا

 دلو وهعسلل دحسا هناا عطقلا وهو دمتعملا بهدملا وه اندنع اذدهو صوصنتلا نع عما وجا عمج ىف هلقن اذه وهسلا

 خيشلاو قارشإلا ىف رذنملا نبا ىعفاشلا نع كلذب عطق نممو هددسام ىلع فقأ ملف امبلقن نمل افالخ نالوق ةلآسلا ىف

 دوجس ىف قاتلا عا ةاشلا نع صنلا اذه كحو لوألا ديشتلا ىل 1 مالكلا ىف امهدحأ نيعض صوم ىف هقلعت ق دماح أل

 اطيب والا و نب ريخلا! ف لماخلاو ىواكلا ىف ىذررواملاو راك اسالا ىف ىمرادلا دش نيعطاقلا نمو وهسلا

 دحسا هنأ حوضصو هعياعت ّق بطلا نأ ىضاكلا » نيلوقلا تننأ نمو لوألا دهشتلا ىلع مالكسلا ْق عومجملاو عنقملاو

 لماشلا ىف غابصلا نباو دجسيال هنأ ححصو نيبجولاو نيلوقلا ةافكأاف ىلا درف ف عومجلا ىف ىلماحلا امهتيثأو

 هلق كا دلل دحس ةنان ةراج نع كب دماج قا خيشلا قيلعت ىف امبيلع فقأ ملو دماح ىنأ خيشلا نع امهاكحو

 هنأ عحصو بهذملاف خيشلا امهلقنو دوقعلا ىلإ مأبرقأ مايقلا نإ ناك اوس كاقو درا ق ميلس نيلوقلا لقن نمو

 ىبأ نع دازو دماح ىبأ خيشلا نع وهسلا دوجس ىف رحبلا ىف قايورلا امياقن نمثو اضيأ هينتلا ىف اميلقتو دجس. ال

 مهتقيرطو نيلوقلا لقي ةزوارملا ضعبو ةيلكلاب ددءاخ ىبنأ خيشلا قيلعت ىف سيل اذهو دجسال هنأ راتخا هنأ دماح'

 دحسا هنأ عطقلا «دمتعملا تهالملاو ا امي>حصوءالف الإو « دحس برقأ مايعأ ا ىلإ ناك نيلاح ىلع للا

 دوعقلا ىلإ ناك اذإو هوهسل دوحسال ةالصلا هدمع لطب الام ةدعاق هفلاح لبق نإذ هفلاخ ىعفاشلل صن الو اتلطم

 صوصنلا اهم مداصت الف ةدرطم تسلا ةدءاقلا هذه انلق هةوهمسل دوحس الف ةالصلا هدمع لطس ال ريس لمح وهف 9

 نم ىنثتسللا نم اده 0000 دشني> و

 . نيمدقتملا دنع ىمعفاشلا

 نع فورعملادمتعملا بهذملا فالخوبف املطم دجس ال هنأ حض 06 ام ,ةدعاملا

 ١( د عدأل)



 بح هاأفلا نزلوا ىلا نك
 3 7 ل
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 ا و نكي مل نإو هراسإ نعو هنيمي نع فرصني ناك لسو هيلع هللا ىل طص ىنلا نأ ىور

 كلذ' نم ءىث ىف هلع قصه ريع نمايتلا بحب ملسو هلع هللا ىل اص ىبنلا ناك امل هني نع ههجوت نوكي نأ هل تنبحأ
 . هفارصنا ناك نبأ ةحاح هل تسيل ثبح فرصن. نأ.الو

: 600 
 صوصن هيفو مجار هلا ىف سيلو وهسلا دوحس باب

 نم ماق نمل ةنساا نأ ركذ امل لافق تاما كرتب وهسلل دجسي ال هنأ ىلع صن سواجلا نم مايقا باب ىف اهنف

 اذه نأل وبس دوجس الو هلع هبف ةداعإ الو هل هتهرك اذه ىوس هماق مايق ىأو هيدبب ضرألا ىلع دمتعي نأ هسواج

 ”داع لو ل ودل اج رتألو اهيفالخ نع تن و اهم رمان ةالضلا ىف ةئيحا لك ىق لوقت اذكهو ةالصلا ىف ةّئيح هلك

 انش اذه نداكرت نم رماث الو اهيف راقولاو ةالصلا ىلع لابقإلاو عوشخلاو سولحلا لثم كلذو اهنم هنع انيبهن امج

 ىنلا ىلع ةالصلاو دهمشت:ا باب ىف هصن اهنمو . قي ل[ كل داخل كار 1 كلذ ررك وي ويس دوجس هلو هناا

 ةداعإ الف ايهاس لوألا دهشتلا ىف م اسو هلع هللا ىلص ىناا ىف اع ةالصاو لوألا دهةتلا كرت ن. لاقف لسو هيلع هللا ىلص

 ةناثاا ىف ماق ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا نأ نيدهشتلا نيب تقرف امنإو ( قفا خاالاث ) هكرتل وبسلا اتدجس هيلعو هلع

 نأ ىف لوألا دهسشتلل فلاح ةالصلا نم هب جر ىذلا رخآلا دهسشتا نأ هتاع دحأ فلتخم لو وهسلل دجسف سلب رف

 لطبيب هنع اهنم بكترا نه نأ ىلع لادلا ةروك ذملا ةمجرتلا رخآ ىف هصن اهنمو « سواجلاب الإ هنم مانق دحأل سرا

 رخآلا دهشتاا نع اهسف مامإلا عم ةالصاا كردأولو لاقف هوهسب ةالصاا لطبت ملو اوهس هلعف اذإ دجسي هنإف ةالصلا هدم

 ربيكف لخد برق نإو ةالصاا داعأ ه+رخم دعبو جرخو ايهاس مامإلا عم هس نإف وه دهسشتو مسي مل مامإلا مس ىتح

 مجارت عيرأب ةمجرتلا هذه لبق روك ذه وهو نيتنثانم مايقلا ىف هركذام اهنمو « سو وهسلل دجسو دبسشتو سلج مت

 هللا دبع نع جرعألا نع باهش نبا نع كلام انربحأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ هيفو انه ىلإ هانلقنف

 دجس هتالص ىضق اماف امهف سلحم مل رهظلا نم نيتنثا نم ماق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ : لاق هنأ ةنحم نيا

 اذإ اذكو ةداعإ هيلع نكي ل لوألا دهمتتلا ىلصملا كرت اذإ انلق اذببف ( قفا هلال ) ؟0كلذ دعب لس مث نيتدجس

 سلف داع ضيم ام دعب رك ذإ نإ و,هيلعا وهسلل ,دويكس الو هسولح ىلع مح اسلاج ركاذا م نيتنثا نم مايقلا لجرلا دارأ

 اراشأ ام ةفلتخم باو»أ ىف ايم الك نم ىيقلبلا جارسلا هعج امئإو ةدح ىل اع وسلا دوحسل اياب مألا ىف دقعي ل١0 (

 . ةححصم ةضكا هلآ هّمحر ىيمابلا ةدعسل ىوس ْف تايلا اذه 0ك ّم اذملو هللا
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 ةلمبم ءاح اهدعبو ةدحوملا ءابلا مضب ىو همأ ةنحخح و كلام ن , هللا دبع وه ةنبحن نا :ىيملبلا جارسلا لاق )0

 ىحب قيرطو جرعألا نع ىرهزلا قيرط نيقيرطلا نم 00 هثدحو نون اهدعيو فورحلا رخآ ءاي اهدعبو

 ىبأ نعو كلام نع فسوب نت هللا دبع نع ىراخبلا هجرخأ لوألا نيحبحصل || ف جرخم جرغألا نع ديعس نبا

 ىرهزلا نع مهتسمح بئذ ىنأ نبا نع مدآ نعو جيزج نبا: هعباتو لاق ثيللا نع ةبيتق نع برعش نع نابلا
 ىرهزلا نع ثيللا نع امهالك حمر نب دمحمو ةييتق نعو ىرهزلا نع كلام نع ئىح ىم نع ملسم هحرخأو

 ىورك هنإف ناطقلا ديعس 3 ىح امأو كلام خيش هنإف ىراتغن آل وهو ديعس نب ىع هقاىذلا قىناثلا قيرطلا امأو

 لوألا قيرطلا مسم جرخأو 03 نبى نع كلام نع فسوب نب هللا ذبع ثيدح نم ىراخنلا را كلام نع

 كاسم 2-65 جرخأو ىئرهزألا نع ثيبالا نع امهالك حمر نب دمحو ةيبدق نعو قرهزلا نع كللام 0 م 6 ١ رط نم
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0 
 ارسوأ ًارهج تفصو اع هللارك ذ مامإ ىأو لاق.مومأملا ريغومامالل حابملا ن٠ اذهو( قفا لالا ) «نورفاكلا 1

 امامإ نوكي ,نأ الإ رك نلا نافعوةالصاا نم ةفارضنالا دعب هللا ارك ذي نأ مومأملاو ماهاللا راتخأو نسحف هرش وأ

 «اهب تفاخح الو كتالصب رهجت الو:» لوقي لجوزع هللا نإف رسب مث هن» لعت دق هنأ ىري ىتح رهف هنم عتب نأ بحي
 ىنلا ىلدهت ن.ه رييزلا نبا ىورام بسحأو كسفن عمسلال ىح تفاح الو عفرت ره الو ءاعدلا ملعأ ىلاعت هللاو ىذ

 هنم سانلا عتيل اليلق رهج امنإ هبسحأو ( قفا ةلالاؤ ) هانيور اك هريبكت نمسابع نبا ىور اموسو هيلع هللا ىلد

 هلآ ؟ دي دقو” لو لل ميلستلا دعب اف رك ديورسل اه دو اع عم اهانيتك ىتلا تاياورلا ةماع نأل كلذو

 ل هل لت 1 0 زكاذيو تفصو اع ةذلكلا كف

 ىح رقهقتو هلع هعّوكرو همانق نوكي ريثملا ىلغ لص هنأ لثم تلق ؟ اذاه لثمو لئاق لاق نإف ره خا ك ذ 11

 مالةلا فك هنع دعب نم هآآر نك ٠ ل نم معي نأ بحأ ىرأ امف هنكلو هلع لطي مل هزرمعرثك و ضرآلا لع 2-0

 نم فرصنا نم مدقتيام ردق هسلح ىف ائيش هللا مامإلا رك ذب نأ بحتسأو ةعس هلك كلذ ىف نأ مهماعي عفرلاو عوكرلاو

 فرصني نأ مومأمللو هيلع ءىثث الف كلذ نم لوطأ سلج وأ كلذ لبق ماق نإو موقي مث ةماس مأ تلاق اماليلق ءاسناا

 بحتسأو هل ىلإ ب>أ هعموأ مامإلا فارصنا دعب فرصني ىتح كلذرخؤي نأو مامإلا مايق لبق مالسلا مامإلا ىضق اذإ

 . ةيوتكملا دعب ةباجإلا ءاجر ءاعدلا نيكي و ةالصلا دعب رك نلا ليطي نأ مومامللو ارا لكلا

 هلامشو هنيع نع مامإ ريغ وأ امامإ ىلصملا فارصنا باب
 ىراخلا ربوألا ىبأ نع ريمع نب كللملا دبع نع ةنيبع نبا نايفس انربأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 عيرلا انربخأ 227 هراسإ نعو هنيمب نع ةالصلا نم فرحني ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك لومي ةريره ابأ تعمس لاق

 نلطحمال لاق هللا دبع نع دوسألا نع ةرامعء.نارهم نب ناملس نع ةنيبعا ن.نايفس انريحأ لاكىتفاتلا ا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تير دفلف هنيمب نع الإ لتفنبال نأ هيلع اتح نأ ىري ًاءزج هتالص نم ناطيشلل 5دحأ

 دارأ ثيح فرصنيلف مامإ ريغ وأ امامإ هتالص نه ىلصملا ماق اذإف ( قفا :لا][ف ) © هراسإ نع فرصني ام رثك أ

 امل هنلعآ كلذ ىف راتخا ال دازأ فك فرصناهئارو نف وأ .هبجو. ةهحاوم وأ أرإس وأ اننع ديرب ثنح نكاد

 رصن نب نادعس ثيدح نم قبيبلا هجرخأ ثيدحلا اذهو ىنراحلا دايز ربوألا وبأ :ىيقلبلا جارسلا لاق )١(

 ادعاقو امتاقو العانو ايفاح ىلصي ملسو هيلع هللاىلص ىنلا تيأر لاق ةريره ىبأ نع هظفلو هدنسب ةنيبع نب نايفس نع

 . هلاهش نعو هنيمع نع لتفنيو

 ركب ىبأ نع لسمو ةبعش نع ديلولا ىنأ نع سهو ىراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ىنوقلبلا جارسلا لاق )١(

 مرشح نب ىلع نعو سنو نب ىسيعو ريرج نع ميهاربإ نب قحسإ نعو ةيواعم ىنأو عكو نع ةبيش ىبأ نبا

 نايفس ةياور نعسلا ىف الو نيححصلا ىف سيلو نارهم نب ناملس شمعألا نع مهتسمح نسنو» نبا ىسع نع

 فاضيو ةتس شمعألا نع هتاورل ةلخلا تراصف ديعس نب. ىحب ةدايز هحام.نباو ىاسنلا قو شمعألا نع ةنيع نإ

 نع ىروتا 'نانفس نع قازرلا ننع,هاورو ثرخلا نب ضعج بيشألا قناواتم كف ن ةدئارد هلع نإ نايفس مهملإ

 هللا دبع نع ىلجعلا درملا نع ةرامع نع شمعألا نع ةاطرأ نب جاجحلا اورو دوسألا نع لكتب نع شمعألا

 ىفوكلا ىمتلا ريمع نةرامع وه دوسألانع ىوارلا ةرامعو هتياور فالخىلع دانسإلاو فورعم هبف لاقملا جاجحلاو



00 

 هلع در سو هيلع هللا ىلص ىناا عملو و همالك عيس نم لاس رك نأ كما هلك لوك ةمالك عمس ١ نم

 لوقب جس و هيلع لأ 02 ىنلل كالكسل 1 4 0 نيدلا ىذ ىنعم فق ناك هلع لول مسو هلع هللا ىلد ىنلا عمم سا مل اماق

 هباوح م,يلع ضرفلا نأ د نيديلا ىذ ىعم هانعدوو هباحاق مو هيلع هللا ىلص ىنلا د مأ ةالصلا ترصقأ ردد لو

 انو ( قفا هلال ) ممتالص ىلع اونب قحاوماكت جلو ملكت, ملومملوق لبقف هوربخأ ال اسوهيلع هللا ىلص ىنلانأ ىرت الأ

 معن لاق ادنأ اذه صقشن الو ابق دازب الف هضئارف هيهات ملسو هلع هللا ىلص هلوشر الحو 12 هللا ضف

 هحوضوو هنابلاملاع هدريال نيب قرف اذه هرضح نم لاقف هنيبو انني قرف اذه "تلقف ث) قفا الاف )

 ةلقف ( يفا 9 الا ) هتالصدسفي 3 ةالصلا رمآىف لحرلا هب ماكتام لاق ند مي ادصأ ن٠ نإ لاقف ( قثأ 5 الاف (

 دقلو اذهم جتحا اف كباحصأ نم دحاو ريغ تلك دق لاقو ( ىف غلالاف ) انريع لاق امال انلقام انيلع ةجحلا امتإإ هل

 لوقت انيلع كل ةحح الو ىنعم هل س د لمعلا نأ كتماعأ دق هل ت تاقف ( سيردإ نب دمحم لاق ) اذه ىلع لمعلا لاق

 نيدللا ىذتثيدح كفالخىف تل هل تلقو (سردإ نب دمعي لاق) هيف كل ةحح الام عدف تلمف ل لاق انريع

 نم مه الو انللحأ امو ةالصلا ىف ءانغلاو عامملاو مالكلا لح هب لاق نمو انأ ثمعز كنب كسفن تماظو هتوبث عم

 مالسلا نأل.هتالص تدسف ابانكي مل هنأل رك اذ وهو ةالصلا لدكت نأ لبق مس اذإ ىلصملا نأ.تمعز دقو طق ائيش اذه

 ةحح كياع اه ىنك اذه الإ ةجح كيلع ن نكي ل واف ى ُُب 0 دق هنأ ىرب وهو ملس نإو مالك هعضوم ريغ ىف تمعز

 : هل يفالخ ةراكاوا تردحلا فالخ ؟بع ىلع هللا دمحتو

 مالسلا دعب هسولجو مامإلا مالك باب
 ترك كلب دنع نرخ لاق تابق نبأ نع دعس نب مهاربإ انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عسيرلا ان ريخأ

 نم مس اذإ ملسو هيلع هللا ىل [ساس[ كر ناك تلاق 6 هيلع هللا ىل اصينأ | جوز ةماس مأ نع ةعدر ىنأ نب هللا دنع نا

 كلذ هثكم ىرنف باهش نا لاق اريسي هناكم ىف سو هيلغ هللا ىلص ىنلا ثكمو هميلست ىضقي نيح ءاسنلا ماق هتالص

 انريخأ لاق ىعئاشلا انريخأ لاق عيبرلا انريخأ 602 موقلا نم فرصنا نم نيك رد نا[ لف كلا لف 5ك معأ هللاو

 ملسو هيلع هل لص هللا لوضر ةالص ءاضعنا| فرعأ :تنك لاف سساع نبا نع كمعم ىنأ نعرانيد نب ورمعخ نع ةنيبع نبا

 قدصأ نم ناكو لاق هينتثدح دق ورمع لاق هكئثدحأ مل لاق دعب دبعم ىل هتركذ مث رانيد نب ورع لاق ريبكتلاب

 ميهارب ان ربخأ لاقىعفاشلا أنربخأ لاق عييبرلا انربخأ 20 هايإ هثدحام دعب هيسن هنأك( قفا غلا ) سابعنبا ىلاوم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لوقت رييزلا نب هللا دبع عمس هنأ رييزلا ىبأ نع ةبقع نب ىسوم ىنثدح لاق دمحم نبا

 ودق ءئش لك ىلع وهو دجلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال 2ىلعألا هتوصب لوقي هتالص نم لس اذإ
 5 . و )ا .

 ولو نيدلا هل نيصلخم هللا الإ هلإ ال: نسحلا ءانثلا هلو لضفلا هلو ةمعللا هل هابإ الإ دبعن الو هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 ىحو ديلولا ىبأو ليعامسإ نب ىسوم ثيدح نم ىراخبلا هحرخأ اذه ةماس مأ ثيدح :ىيقلبلا جارسلا لاق )١(

 مهاربإ نع ىعفاشا| اميسنل عفارلاوث رحلا تشب لاق اعإو دنه بسن 0 عفري ل ن كل مهادإ نع مع متنالث ةعزف نبا

 . ةيشرقلا ليقو ةيسارفلا ىرهزلا نع (0) رشا نع دعس نبإ
 نع لفان هساو كيعم ىبأ ثبيدح نم ناحبحصاا هجرخأ ذه سامع نيا ثيدح 3 ىبيملتاا جارسلا لاق 2(

 ضعب مزج فالخ اذهو « اذهب كثدحأ ل : عرفلل لاق لصألا نأ « هنع هفو ناحيحصلا هجرخ امت اذهو سابع نبا

 لضالاب ضان )0 . طقسف عنملاب نييل وصألا



 ترا و
 ثيدح نزاك ةالصصلا تيسنا وأ ةالصلا تلك | كن كرت كنآو تملكت (ذإ ١ داك فا ملعت تنأو مالكلا دمع

 هنأ نم تركذام هبجو نكلو خوسنم الو خسانب سيل هنكلو ًاحابم ةالصلا ىف مالكلا ناكو اخوسنم دوعسم نبا

 وهسلاو نايسنلا ناك اذإو ةالصاا دسفت اذكه ناك اذإو ةالصلا ىف ملكتملا نأ ركذلا ىلع ةالصاا ىف مالكلا زوحمال

 (سرردإ نب دمحم لاق) ةالصلا دسفت مل ايف هنأ ىسن وأ ةالصلا ىضق دق نأ عر نأ حاس نيل تكا ل

 ةكدلاب ملَسو هيلع هللا ىقضصنلا ةالص تسبلأ تتش فك اذه لدحلف (تلق) رد لتق نيديلا اذ نأ نوورت متنأو لاقف

 مناك اذإ كل تسيلو ( تلق ) ىلب لاق ةكمب دوعسم نبا ثيدح دعب تناك اعِإ ةنيدملاو نيصحلا نب نارمع ثيدح ىف

 نيديلاوذفأ (لاق) ا روش رقع ةتسل ةندملا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا مدقم دعب ردب تناك دقو تفصو امل ةحح هيف تدرأ

 ردبب لوتقملاو نيديلا ديدم وأ نيديلا ريصق لوقتيو قابرخلا هيمسي نارمعال (تلق) ردبي لوتقملا هنع متيور ىذلا

 لاقف ( قفا: لالا ) ءامسألا قفتت اك امسا قفاو نوكي نأ هبشي امسا ناك نيديلا وذ امهالك ناك ولو نيلامثلا وذ

 لاقف ةالصلا ىف ملكت هنأ ىكح يلا نب ةيواعم نإ :لاق ؟ىه امو : انلق ىرخأ ةجح انلف هبهذم بهذي نم ضعب

 الو كيلع اذهف هل تلقف ( قفا لالا ) مدآ ىنب مالك نم ءىثث اهيف حلصي ال ةالصلا نإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كل كلذ سيلف ( تلق ة ) هفالخ وه تلق نإف ( لاق ) تركذ ام هيف هحولاو مأوس دوعسم نبا كلوت لثم ىو. اعإ كل

 ةالصاا ىف مالكلا حلصي نأ كلوق ىف كمزليو خوسنم وهف نيديلا ىذ رمأ لبق ةيواعم رمأ ناك نإف هلع كدلك

 كح ملو ةالصلا يف مرحم ريغ مالكلا نأ لهاج وهو تيكح امف ماكت دقق هدعب وأ هعم ناك نإو اهريغ ىف حلصي اك

 مالكلل ادماع ماكت هنأل رثكأ وأ نيديلا ىذ ثيدح ىنعم لثم ىف وهف ةالصلا ةداعإب هرمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 تركذ ام هثيدح ىف اذه ( لاق ) ةالصلا ىف امرحم نوكي ال مالكلا نأ لهاج وهو ملكت هنأ كح هنأ الإ هثيدح ىف

 ثيدح لثم هنإ لوقأ ( تلق ) لوقت اف ( لاق ) انلق ناك نإ كل ى تنل و هترك ذام لع نإك نإ كللع وهف ( تلق )

 نيديلا ىذ ثيدح متعرفنيح متفلاخ عكف ل اقف ( سيردإ نب دمحم لاق ) نيديلا ىذ ثيدح فلاخم ريغو دوعسم نبا

 اي كد سلا تلا كل ل

 هعرفو هلصأ تفلاخ تنأف هل تلقف ( دمحم لاق ) روذعم ريغ لكو معن لاق عيرفتلا أطخأف هرظن فعض نمت الاح

 هقلاخم ملام هنم انفلاخ انأ نم تاق امفو هفالخ ىف كيلع ام كيلعف ادحاو افرح هلصأ نم الو هعرف نم نحن فلاخم ملو

 نم ضعب هل لاقف نيتنثا نم ا لوقتام ( لاق ) لسف ( تلق ) ال مأ هتفلاخأ ملعأ تح كلأسأف ( لاق )

 قدص هنأ اودهش نيذلاو هريأ ىذلا مومأملا امأ (.كلق )؛قدض'اولاقف نيرحآ لاسف نيتنثا نم.تكرضصنا دن 2117

 دق لوقتو ىنضق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ تيور تنأف ( لاق ) ةدساف مهتالصفهتالص ضقتي ملاهنأ نم ركذ ىلع مثو

 ةقرافم انمامإ لاح نكلو ال ( تلق ) هتفلاخ دقف ( لاق ) لجأ تلق تيدحلا ىف هركذت مل نإو رضح نم هعم ىضق

 تلقف ( سيردإ نب دمحم لاق ) ةمامإلاو ةالصلا ىف امبيلاح قارتقا نيأأف ( لاق ) مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاح

 هيلع هضرف نكي ملام هيلع ضرفيف ضرف دعب اض
 و 5-5

 ,ةسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع هضئارف لري ناك زعو لج هللا نإ هل

 فرصنيمل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملسم الو تنأ الو نحن كشن الو ( تاق ) لجأ لاق هطرف ضعب ففخمو

 ع هللا نم ثداح ةالصا ِت رصقأ نيدبلا وذ ردي مل لعف اماف ( تلق ) لحأأ لاق ةالصلا نك ىري وهو الإ

 ( تلق) لخأ لاق «تيسن مأ ةالصلا ت ,رصقأ لاق ذإ هتلأسمىف انبب كلذ ناكر لس هيلع هللا ىل اض ىنلا كنا ل

 ل نك نأ كلحا هر ل امو ( لاق) لجأ 1 ناقل لا ذإ نيدنلا د نم م هيلع هللا ىلص ىنلا لبقي ملو



00 0-0 
 نيتدجس دجس مث ٍلس مث كرت ناك ىتلا ةعكرلا كلت ىلصف ربَحَأَف لأسف هءادر رحم ابضغم جرخف ؟ةالصاا ترصقأ هللا
 ايف هنأل ركاذ وهو ةالصاا ىف مالكلل دحأ دمعي ال نأ اّمح نإ لوقنف ذخأن هلك اذببف ( قفا ةلالاف ) مس مث

 معأ ملاممث ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع دوعس»نبا ثيدحل اهريغ ةالص فن اتسإ نأ هلع ناكو ةتالص تضقتتالعف نإ
 اهلك دق هنأ ىر وهو ةالصلا ىف ملكت نمو ( قفا لالا ( معا ل سى كفل 0 افلاخم هف

 انف لاحلا هذه ىف ملكت 0 للا ىلا كي طر 410 لإ حشو هتاللم قلع ىف اهيفا لكشتا ةالصو هنأ ينل وأ

 « نيديلا ىذ ثيدحدوعسم نبا ثيدح فلاخ سيلو حابم ةالصلا ريغ ىف مالكلاو ةالص ريغ ىف هنأ ىرب وهو ملكت

 دماعلا مالك نيب قرف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأى لع نبديلا ىذ ثيدح لدوةلج مالكلا ىفدوعس»نبا ثيدحو

 ْش . ةالصاا لك أ دق هنأ ىرب وهو ماكتملا وأ ءةالص ىف هنأل ىسانلاو

 ةالصلا ىف مالكلا ىف فالحلا
 انيلع اع ام اججح ايف انيلع عمحو ةالصلا ىف مالكلا ىف سانلا ضعب انفلاخف ىلاعت هللا همحر (قفاةئلالاث )

 ثيدح نيدبلا ىذ ثيدح لوقب هتعمسف ( قنات ثلالا ) نيب هيرخأ نيتل اسمو دهاشلا عم نيميلا ىف الإ هريغ ءىش ىف

 ءامحعلا ) ثيدح نمودنم را طق ' ئش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنع ورب ل مسوهيلع هللا ىلص هللال وسر نع تاث

 دوعسم نبا ثيدحلاق ؟هخسنام :تلقفخوسنم نيديلاىذ ثيدح نكسللو« رابج ءامجعلا )ثيدح نمتيثأ وهو «رابج

 اوملكتت ال نأ هللا ثدحأ ام نإو ءاشب ام هرمأ نم ثدحم لجو زعدللا نإ هيف ىذلا هب تأدب ىذلا ثيدحلا رك ذ مث

 اف طل تسلا وأهل تلقف معن لاق امهنم رخآلا ناثدحلا فلتخا اذإ خسانلاو هلتلقف ) قئاتغلالا ) ةالصلا ىف

 نأو ةبعكلا ءانف ىف ىلصي دتدجوف لاق ةكب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع رم دوعسم نبا نأ اذه دوعسم نبا ثيدح

 تاقف ( ىفان_ةلالاف ) ىلب لاق ؟اردب دهشو ةنيدملا ىلإ رجاه مث ةكم ىلإ عجر مث ةشرحلا ضرأ ىلإ رجاه دوعسم نبا

 نارمع ناك مث ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةرجه لبق ةكمب سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع دوعسم نبا مدقم ناك اذإف هل

 ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ملعت سيلأ 1 كما اعدح نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىورب نيصح نبا

 دوعسم نباثيدح نأىلع كلدينيصح نبنارمع ثيدحف : تلق «ىلب : لاق ؟ةكم نم هترجه دعبالإ هدجسمىف لصي مل
 ىردأ الف : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب ىلص :لومتي ةريره وبأو نيديلا ىذ ثيدحل خسانب سيل

 ةريره وبأو كيلع لكشي ال ىذلا نارمع ثيدح نم ةيافكلا هيف ام انأدب دق هل : تلقف « ةريره ىنأ ةحص اه

 ةنيدااب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تبحص ةريره وبأ لاقو ريخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحص اعإ

 ب ماقأ ام ىوس نينس ةئيدملاب ٍلسو هلع هللا ىلص ىناا ماقأ دقو ( تك نأ عيب رلا لاق » اعبرأ وأ نينس ثالث

 ال : لاق ؟هدعب امل ادسان دوعس» نبأ تيدح نك زوجفأ ةريره وبأ هحص نأ لبقو دوعسم نبا مدقم دعب ةكَع

 ناكو تلق م نيصحلا نب نارمعو ةرره ىبأ ثددح افلا دوعسم نا ثيدح ناك ولو :هل تاقو ( قفا لالا

 لوطل لماعلا داعأو دوعسم نبأ ثيدحل هلوق ىلع فوطعم نيدبلا ىذ ثيدحلو هلوق : ىنقلبلا جارسلا لاق )1(

 نك اذإ هنأ نمر 1 « كلذ ىلع هصوصنت تعفتا رضءال نيديلا ىذ ثيدح ىف رول 5 مالكلا اذهو لصفلا

 ىطيوبلا ىف نيديلا ىذ ثيدح ىفام ىلع ةدئاز 0 د 8 نكلا ىف دنال هنأو هوححصأم ىلع ةالصلا تلطب مالكلا

 ملسو هيلع هللا ىص هللا لوسر هق ملك ىذلا تقولا ردق ةعكر ىسن.نعفو ءايشألا هذه ىف لواظتلا ردقو نهرلا لبق

 . كلذ ىلع دئازلا «ىعفاشلا دارمو ءهيلع درو نيدباا اذ 1 | 2 عا ١. ىأ فك 5- 24 00 . ١
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 ةالصلا ىف مالكلا

 هللا دبع نع لئاو ىنأ نع دوجنلا ىنأ نب مصاع نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ىلاعت هللا هحر ( قفا علالاف )

 ةداضصلا ىف وهو الع دريد ةشدلا نضرأ ىاناكأ لق هداضلا ىف رهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لسن اكان

 تسلجف دعب امو برق ام ىذْخَأَف ىلع درب ملف هيلع تماسف ىلصي هتدحوف هلع ملسأل هتيتأ ةشبحلا ضرأ نم انع>ر اماف

 «ةالصلا فاوملكتت ال نأ لجو زع هللا ثدحأ ام نإو ءاشب ام هرمأ نه ثدحم هللا نإ 2لاقف هتيتأ هتالص ىضق اذإ تح

 ةريره ىلأ نع نيريس نب دمحم نع ىنابتخساا بويأ نع سنأ نب كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عبرلا انربخأ

 لوسراي تيسن مأ ةالصاا ترصقأ نيديلا وذ هل لاق نيتنثا نم فرضنا سو هيلع هللا لصأ هللا لوس رنأ هنع هللا ضر

 ىلصف ملسو هيلع هللا لصاتلا لور ماقفمعن :سانلا لاقت «؟نيديلا وذ قدصأ »ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقتف ؟هللا

 ©00 عفر مث لوطأ وأ هدوجس لثم دجسف ربك مث عفر مث لوطأ وأ هدوجس لثم دجسف ربك مث لس مث نيترخآ نيتنثا

 تعمس لاق دمحأى نأ نبا ىلوم نايفس ىنأ نع نيصحلا نب دواد نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عببرلا انربخأ

 ةراصلا ترصقأ : نيديلاوذ لاقف نيتمكر نم مسف رصعلا ةالص ملسو هيلع هللا ىلص هللا :لؤسر انل ىلص :لومي ةراره نأ

 لوسر متافمن اولاقف «؟نيديلاوذ قدصأ»لاقق سانلا ىلعملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ليقاف ؟هللا لوسوراي تيمنا أ

 ىعفاشاا انريخأ لاق عيب رلاان ريخأ (0ملستلا دعب سلاج وهو نيتدجس دجس مث ةالصلا نمقبام ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 ىنلا لس لاق نيصح نب نار نع بليملا ىنأ نع ةنالق ىنأ نع ءاذحلا دلاخ نع ىنقثلا باهولا دبع انربخأ لاق

 لوسراي ىدانف نيديلا طيسب لجر قاب رخلا ماقق ةرجحلا لخدف ماق:مث رصعلا نه تاعكر ثالث ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 نم هب جرخ لقي ملو عطقت مل اهنأ ربخأف هتالص عطقت مل لاق هنأل مالسلا ىف اذه ءىزحم ال هنأ صنلا اذه رهاظ

 ىف مالسلاب ىتأ دق هنأل هتالص لطبت نأ بجول ةالصلا نم هب جرخم ملول هنأب لوألا د هاح وبأ خيشلا ديأو ةالصلا

 اى ةردصأ نم فالخأ ءالس هثأ لع ةعضرم ىف هردضأ اذه نأب فاك 1 خيشلا هرك ذ ىذلا نع باح و هعضوم ريغ

 هجرخف هئزجبال رخآ عضوم ىف لاقو لاق مدقلا ىلإ هبسنو اذه ركذف نيلوق ايف ىدرواملا ركذ دقو هعضوم ريغ ىف
 ريبكتلايف هيلع صنام ىلإ رظنلاب نيقيرط وأ نيبجو كلذ تابثإ ىدرواملا مالك ريغ ىف دوجوملاو نيلوق ىلع انباحصأ

 فالخم امالس دعي اذه نأب موق قرفف مهلوق ىضتقم ىلع انه هيلع صن امو هللا ربك أ لاقق مدق اذإ ءىزجمال هنأ

 عمج دنع دمتعلا وهو برقأ زاوجلا ىلإ وهو ةلمتحم ىنملاف ةلخلا ىلعو فالخلا تبثأ نه مهنمو اذه حجرو ريبكتلا

 رس هنأ معاو مالسلا لبق ؟يلع هلوقب بطاخ هنأ رابتعاب هيلع ةداعإ الو ىعفاشلا لوق نوكيو بهذملا ةمأ "نم

 ؟يعمدق اذإ كلذكو لصم باطخلا دنع هنإف ؟يلع مالسلا مالسلا دنع ىلصملا لوق ةالصلل لطبملا ريشبلا باطخ نم

 كلامي دح ند ىراخيلا« ةريره ىلأ ثيدح نم ناحبيحصلا هحرخأ نيدبلا 2 ثيدح :ىيقلللا جارمساا لاق )1(

 ىلايسو قيرطلا ادهريغ ند ملسم هحرخأو ا ىلأ نب ليعمسإو فيسولا نب هللا ديعو ىععشلا قي رط نم وأ نع

 كلام نع ةبيتق ثيدح نم هحيحصفف ٍلسم ه>رخأ قيرطلا اذه نم ثيدحلا اذه : ىيقلبلا جارسلا لاق (؟)

 شحج نب دمحأ ىبأ نب هللا دبع ىلوم ونعتو نامزق همسا : هريغ لاقو بهو همسا ىنطقرادلا لاق نايفس وبأو كلذك

 انه 5 ام ةزحش لوقا اذه تح نكلو مالسا| لعب رك ةدايزلل وهسلا دوحس نأ ثيدحلا ادهم ذخألا ةضقو

 , اذه هيف ركذي مو ذخألا نيب دق ىعفاشلا نإف تي 1١



00 

 قاحسإ نع دم نب مهاربإ انريخأ لاق'ىعفاشلا انربخأ لاق عدرلا انربخأ 210 هلثم سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هيأ

 نعو هنيمي نعدس, ناك هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىتلا نع عقسألا نب ةلثاو نع تم نب باهولا دبع نع هللا دبع نبا

 ىلع وبأ انربخأ لاق دمحم نب مههاربإ انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ 20 هدخ ضايب ىري تح هراسي

 هراسإ نعو هنيمب نع هتالص نم غرف اذإ مس ناك ٍلسو هياع هللا ىلص ىننلا نأ هيأ نع ثدح لبس نب سابع عمس هنأ

 ىحم نب دمحم نع ىحن نب ورمتنع جيرج نبا نع ديجملا دبعو سم انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عدرلا انربخأ

 لاق عيبرلا انربخأ 29هراسإو هنيع نع لس ناك ٍلسو هيلع هلا ىلص ىنلا نأ رمع نبا نع نابح نب عساو همع نع

 نع ةرم لاق عساو هه نع نابح نبا نع ىحمب نب ورمت نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ

 انربخأ ©0هراسإ نعو هني نع مسإ ناك مسو هلع هللا لص ىنلا نأ ديز نب هللا دبع نع ةرمو رمع نب هللا دبع

 لاق ةرمس نب رباج نع ةيطبقلا نبا نع مادك نب رعس» نع ةنيبع نب نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا

 راشأو بلع مالسلا يلع مالسلا هلامث نعو هنيمب نع هديب اندحأ لاق مس اذإف ٍلسو هيلع لا ىلد هللا لوسر عم انك

 ىنكي ال وأ سمث ليخ بانذأ اهنأك كيديأب نوئموت جلاب ام دووسو هيلع هللا ىلص ىبنا لاقذ هلامث نعو هنيعي نع هديب

 عيلع مالسلا هللا ةحرو يلع مالسلا هلامث نعو هني نع مسي مث هذنف ىلع هدي عض نأ مكدحأ ىفكي اع وأ

 اهومأم وأ ناك امامإ نيتميلست مسي نأ لص. لك رمأنف ذخأت اهلك ثيداحألا هذهبو ( قفا لاك ) *0هللا ةمحرو

 امهنه ةدحاو لك ىف لوقيو نيتميلست وه يسب نأ نيتميلست مامإلا ٍلسي ل اذإ ماءإلا فلخ ىلصملا رمأنو ادرفنم وأ

 هراسإ نع نمةناثلاةميلستلا ىفوىلوألا ةميلستلا ىف هني نع نم كلذب ىوني نأ مامإلا رهآنو هللاةمحرو يلع مالسلا

 هاون نإو هم نع ىلا ىلوألا ىف هاون مامإلا ءاذحب ناك نإو.ناك نيتيخانلا ىأ ىف مامإلا ىونيو موُمأملاكلذب رمأتو

 عطقل اماسو سانلاو ةظفحلا ىلع سلع مالسلا اماسو ةينلا مومألا وأ مامإلا نع :تبزع نإو هرضي مل ةرخآلا ىف

 ةداعإ الف ةم.ااست ىلع لحجر رصتقا نإو وس دوجس هيلع كلذ بحوب الو ةالص الو امالساحمنم دحاو ديعبالف ةالصلا

 ماق تح لعفي مل نإو سف داع افرح اذه نم صقت نإف ؟يلع مالسلا لوقي نأ هميلست نم هيفكي ام لقأو هيلع

 نإو هللا رك ذ هنأل ؛هلع ةالصاا ىف ةداعإ الو ؛هل كلذ تدرك «مالساا ؟يلع :لاقق أدب نإو مس مث وبسلل دجسف داع

 ©0ةالصلا عطقي ال لجو زع هللا ركذ

 ليعامسإ وه امنإ ؛خسانلا نم اطخ وهو رماع نب ليعامسإ نع مألا ةخسنىف عقو اذكه ىنيقلبلا جارسلا لاق (1)

 "تاو ضل لع دتسملا اردو نار صلا لع نيك اور قس انقو:رماغ نع

 نب باهولا دبعو ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا مالك ريغ ىف هلع فقأ مل اذه ةلثاو ثيدح ىنيقلبلا جارمسلا لاق (؟)

 "كن ركسو دولا الا مضب وه باهولا دبع دلاو تخحو هريغو نيع٠ نبا هقثو ةقث ةلثاو نع ىوارلا تع

 وهو ىدملا ةورف ىنأ نب هللا دبع نب قا>سإ وه هنع ىوارلا هللا دبع نب قاحسإو فورحلا كلاث ءات هرخآو ةمجعملا

 ا ةيفاك هلبق ىذلا ثيدحلا نم ةجحلاو :كورتم

 3 مي رج نبا ىلإ هدانسإب قبيبلا هجرخأ تاق :ىنقلباا جارمساا لاق (*)
 ةجحلاب هلبق ىذلل كحو قبيبلا هيلإ راشأ : ىنيقلبلا جارسلا لاق (؛

1 

 هللا ديبع وه ةيطبقلا نباو « هحيحص ىف لس٠ هجرخأ ةرمس نب ربا- ثيدح :ىنيقلبلا جارسلا لاق (ه)

 لب نورخذآ لاقواذهمالسلا ىف هئزع هنأص الا اذهرهاظنإ باحصألا نم ريثك عج لاق ىنرقمللا جارسسا | لاق )3
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 0 نو كا

 ةديبع ىبأ نع هببأ,نعفوع نبنمحرلا دبع نب ميهاربإ نب دعس نب ميهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا
 موقي تح تلق فضرلا ىلع هنأك نيتعكراا ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق هيبأ نع دوعسم نب هللا دبع نبا

 دهشتلا ىلع لوألا سواجلا ىف ديزبال نأ ىلع ليلد ملعأ ىلاعت هللاو اذه ىفف ( قفا ةلالاف ) ؟97ديري كاذ لاق

 فصو اذإو (لاق) هيلعورسلل دوجسالو ةداعإ الو هتهرك داز نإف هرمآ كلذب و ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلاو

 هسولج ردق ىلع نيبرخألا نيتعكرلا ىف ديزي ناك هنأ ىلع ليلد ملعأ ىلاعت هللاو هيفف نييلوألا نيتمكرلا ىف هفافإ

 هديمحتاو هللا ركذ لسو هيلع هللا ىلص تلا ىلع ةالصاو ديمشتلا ىلع ديزي نأ لص٠ لكل بحأ كلذلف نييلوألا ىف

 دهشتلا ردق نم لقأنيترخآلا نيتعكرلا ىف اماهإ ناك نإ كلذ هتدايز نوكت نأ ىرأو نيتريخألا نيتكرإا ىف هءاعدو

 اك [ةدحو نك اذإ ةسولج نوكأ 6 راك (لاق) هفلخ نمع فيفختلل اليلق هيف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصااو

 دهشتلا ىلع نيتريخألا نيتعكرلا ىف دزب مل نإزو اوهسهب فاخم وأ وهس ىلإ كلذ هجرخم ملام لاطأاه هرك أ الو كلذ نم

 مامالل لاح لك ىف ىرأو (لاق) هيلعةداعإ الو وهسلل دوجسالو هل كلذ تهرك ٍلسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلع ةالصااو

 ىدؤي نأ غلب دق هناسل لقثي نمث هءارو نه نأ ىربام ردقب ائيش ايف ددزب وأ ةءارقلاو حيبستلاو دهشتلا ديزي نأ

 مل نإو ليقثلاو فيعضلاو ريبكلا هكرديل نكمتي نأ عفرلاو ضفخلا ىفو ةءارقلا ىف هل ىرأ كلذكو ديزي وأ هيلعام
 :ةلغ ةداعإ الو وبسلل دوجس الو هل كلذ تهرك ءانشألا تحأب هلع اع اف 1

 ةالصلا ىف مالسلا بأب
 ىبأ نب دعس نب دمحم نب ليعامسإ ىنربخأ لاق دمحم نب مههاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 نعو هنيمي نع اهنم غرف اذإ ةالصلا ىف مسي ناك هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنأ نع دعس نب رماع نع صاقو

 نعدعس نب رماع نب ليعامسإنع معلا لهأ نه دحاو ريغىنربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ 20 راسي

 ائيش هنأ نم عمسل مل دوعسم ندنلا :ديع نب ةدييع وأ عطقنم اذه دوعسم نبا ثيدح : ىنيقلبلا جارسلا لاق )0(

 صفح نع دواد وبأ » قالا ىدمرتلاو دواد وبأ هحرخأ ثيدخلاو هتيذك همسا لاميو رماع ةمسأ لامي ةديدع وبأو

 ةبعش نع دواد ىنأ نع ناليغ نبا دومحم نع ىذمرتلاو دوعسم نبا نع ةديبع ىنأ نع مهاربإ نب دعس نع ةبعش نع

 نع دعس نب مهاربإ نع ىناقلاطلا نوبأ 0 مكيمحلا نع فاشل نسح ثيدح ىدمرتلا لاقو مهارإ نب دعس نع

 له هتلاس :ةرم نب ورمع لاق دقو عطقنم وهو ىعفاشلا هب جتحا كل نإف «دوعسم نبا نع ةديع ىنأ نع هنأ

 : ىذمرتلا لاق دقو ربخال ًادضاع كلذ ناك فالخ كلذوف لقتل اذإ هنأ باوجلاف ءال : لاق ؟ ائيش هللا دبعزم 0

 ىلع هدهمشل ند كلام ةباور ند اذه فلاح 5 رم ل نع قيس ل يعلا له دنع اذه ىلع لمعلا نإ

 ةرمنب ورمع ةباور لمحتو نك هعامسف نينس عسبص نا ةدسع وبأو دوعسم نب هللا دبع تام هنأ ىوردواد ابأ نأ

 ثيدح اذهو ةمجرتلا هذه لبق ىتاا ةجرتلا لوأ ىف هيلع مالكلا مدقت ثيدحلا اذه ىيقلبلا جارسلا لاق (؟)

 8 نإ اكاذ دقوا صاقو ىنأ نب دعس نب دمحم نب ليعامسإ ةياوراا هذه ىف هلوقو مدقت اك يسم هجرخأ حيحص

 هل لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نم هعمسأ ل ثيدح اذه :ىرهزلا لاقف ىرهزلا دنع ثيدحلا اذه

 ؟ هفصنق : لاق ء ال لاق ؟ هشلثف: لاق ءال : ىرهزلا ا تمس لسو هلعدلا ىلص أ لوسر ثددح لك :ليعابشإ

 . عمست مل امف ثيدحلا اذه للعجا ليعامسإ هل لاقف ثلثلا دنع وأ فصنلا دنع ىرهزلا فقوف
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 تال كل

 5 ضيمام دعب ركذ نإو هيلع وهسلل دوجس الو هسواج ىلع من اسلاح ركذ مث نيتنثا نم مايقلالجرلا دارأ اذإو ةداعإ

 دجسو دهشتف سلجف داع رخآلا سولحلا نم ماق نإف وهسلا دوحس هيلعو امئاق متسإ نأ نيبو هنيب ام سلجف داع

 ةالصلا نم ءىبث نع اهس ناك ول ام ردق ابيرق افارصنا فرصنا ناكن إف فرصناف ماق ول كلذكو وهسال نيتدجس

 دجس دهشتب حلو ىنثم يلح ولو ةالصلا فناتطا دعبأ ناك نإو وهسلل دحسو دهشنلا دهشتف عحر وهسلل دحسو هعأ

 عنصي الو دهشتلل وه امنإ سواحلا نأل ةالصلا داعأ دعببف فرصنيو لس, ىتح دهشني ملو ةرخآلا ف سلج ولو وهسلل

 ملاق وهو رخآلا دهشتلا دهستت ولو مايقلا هزجب مل أرقي ملو ةءارقلا ردق ماق ول امائيش دهشتلا هعم نكي مل اذإ سولجلا

 *ىزجمبال تاقاهلكو مايقلا قيطي نمت ناكاذإ هزجم مل سااج وهو أرق ول كهزحن مل سلاج ريغ رصاقتم وأ عكار وأ
 هللا ىبص ىناا ىلع ةالصلا نم دهشتلا ءىزحم الو لسو هيلع هللا ىلص ىناا ىلع ةالصاا ىف ءىزحيال كلذكف دبشتلا ىف

 . اعيمح امهب ىنأي' تح دهشتلا نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا الو مسو هيلع

 ةالصلا يف مالسلاو نييرخآلاو نييلوألا نيتعكرلا ىف سواجلا ردق بأي

 نع صاقو ىبأ نب دعس نب دمحم نب ليعمسإ انريخأ لاق مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عبرلا انربخأ

 انريخأ هراسي نعو هني نع اهنم غرف اذإ.ةالصلا ىف لس ناك هنأ ٍلسو هيلع هللا صا ىتلا نع هيأ نع دعس نب رماع

 هللا الإ هلإال نأ دهشأ نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هتاكربو هللا ةمحرو ىنلا اهمأ كبلع مالساا تابيطلاو

 دقف دهشتلا ىف رمع نبا ةياور نم كلام عم هفالتخا ىف ىعفاشلا هيلإ راشأ ام امأو هلوسرو هدنع ادمحم نأ دهشأو

 لوقيو دهشتي ناك رمع نب هللا دبع نأ عفان نع كلام نع ةالصلا ىف دهشتلا ةمجرت ىف ىحب نب ىحم أطوم ىف هانبور

 هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هتاكربو هللا ةمحرو ىننلا ىلع مالسلا هلل تايكازلا هلل تاولصلا هلل تايحتلا هللا مس

 ىضق اذإ وعدو نيتلوألا نيتعكرلا ىف اذه » لوقت هللا لوسر ادمحم نأ تدهشو هللا الإ هلإال نأ تدهش نيحلاصلا

 هده ىضق اذإف هل ادبام وعدي مث دهشتلا مدقي هنأ الإ اضيأ كلذك دهست” هتالص رخآ ىف سلج اذإف هل ادب امب هدهتت

 ع 5212 مالسلا نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هتاكربو هللا ةمحرو ىنلا ىلع مالسلا لاق مسي نأ دارأو

 لوق ىلإ عيبرلا بطاخم هتفلاخو :ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا لوقو هيلع در هراسإ نع دحأ هيلع مس نإف مامإلا ىلع دري

 رييزلا نب ةورع نع باهش نبا نع كلام نع ةروكذملا ةمجِرتلا ىف ىحن نب ىحم أطوم ىف هانيورام رمع لوقق رمع

 لوقي دهشتلا سانلا معي ربما ىلع وهو هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع عمس هنأ ىراقلا دبع نب نمحرلا دبع نع

 نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هللا ةمحرو ىنلا امأ كيلع مالسلا هلل تابيطلا هلل تايكازلا هلل تايحتلا » اولوق

 نعىحم نبى قيرط نم ًأطوملاف هانيورف ةشئاع دهشت امأو« هلوسرو هدبعادمحم نأدهشأو هللاالإ هلإ ال نأ دهشأ

 تدهشت اذإ لوقت تناك اهنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةشئاع نع هببأ نع مساقلا نبا نمحرلا دبع نع كلام

 مالسلا هلوسرو هدبع ادمحم نأو.هل كبرشال هدجو هللاالإ هلإال نأ ديشأ هلل تابك ازلا تاولصلا تاببطلا تابحتلا»

 ديعس نبا ىي نع كلام نع هنع هانيور ام اذه ىح نب ى بقع (« جلع مالسلا نيكاصلا هللا داع لعو) انيلع

 تاييطلا تاحتلا )) تايش) ذا لوغت 000 ىلص ىنلا 20 نأ هريخأ هنأ دمحم نب مساقلا ع

 هللا ةمحرو ىنلا اهأ كيلع مالسلا هلوسرؤ هللا دبع ادمح نأ ذهشثأو هللا الإ هلإ ال نأ دبشأ هلل تاكازلا تاواصلا

 هيف سيل ربنملا ىلع هلاق يذلا رمع دهستا ىف مدقت امو « ياء مالسلا نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هتاكربو

 . دمتعملا هنأ مدقت م ءازجالا ىف ربتعتال اهنأ ىلع لدي اذهو هتاكريو



 هفلام ظفل ىلع رخآلا هظفحمو هظفل ىلع مثدحأ هظفحفف دهثتلا نيدرفنملاو ةعاجلا لعب دسو هيلع هللا ىلص هللا

 2 : ٠

 نيتنثا نم مايقلا باب

 ىلص لاق ةنيحب نب هللا دبع نع جرعألا نع باهش نب نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ.لاق عيبرلا انربخأ

 رك ةلسل ان رظنو هتراص ضف انف عب نسانلا انف ك1 ملف ماق مث نيتعكر سو هيلع هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب

 ديعسنب ىح نع كلا» انربأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ ملس مث ملستلا لبق سلاج وهونيتدجس دجسف

 امبيف سلجم مل رهاظلا نم نيتنثا ن نم ماق ملسو هيلع هللا ىل اد هللا لوسر نإ لاق هنأ ةنيحم نيكل 0 رعألا نع

 هع نكي ل لوألا دهشتلا ىلصملا كرت اذإ انلق اذببف ( فا: هلال ) كلذ دعب ملس مث نيتدجس دجس هتالص ىضق املف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىل | ةالصااو ليشنلاو ةرااذو : ذاك لج هللا مظعت هب ديرأ هنأ ىنع. ىف نافلتعال

 دقو ( قفا: لالا ) ركذ هنأل هظفلريغب ا ظفلت وأ ضعب ىلع ةلك مهضعب داز نإوظفحام ىلع الك مس وهيلع هللا ىلص

 ءانع» ىف اوفلتحم ملو اسو هيلع هللا ا ملسو هيلع هللا ىلص ىناا باحصأ ضعب فلتخا

 لوأ ركذلا نم!نارقلا ىوساففةنم رسنتام ا وورقات فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا اذه نإ لز أ اذكه لاق تارا

 نارقلا كة نأ دال ل معسوب نأ

 سابع نبا نع ىور ىذلا دهتتلاب انلق امإو ( فاش "1 ) فخأ رك نذل عيج ىفو دبشتلا ىف اذهو نا.سنب الإ

 ىنلا رم

 عيبرلا انريخأ اهيفو دهمشتلا ىف ةمحرت ىهفاشلاو كلام فالتخا ىفو ٠ تاكرابملاب انضعب ىلع ةدايزاهق نإو 4ك

 ناك اذإف رمع لوق ىلإ هتفااخو ( قفا“ ةلالاف ) دمثتلا رمع نبا نع عفان نع كلاه انرب>أ لاق ىعفاشلا ان ريخأ لاق

 عامجإلا نبأف ةشئاع هفلاخل رمعو رمع رمع نبا هيف فلان ةنيدملاب هيف افلتخم ةماعلا ٍلعو ةالصلا نه وهو دهشتلا

 ثيداحأ ةئثالث الإ كىحاص كلام هيف ىور امو دهشتلا ن.ه هيلع اعمتجم كوأ نركب نأ ءىذل ىفنت ناك ل

 نإ زوجي فيكو ةشئاعو هنبا ايف هفلاخم مث ربنملا ىلع دهمشتلا مهءاعي رمعو رمع ايف نافلاخ اهنم ناشدح اهلك ةفلت#

 بهاذ بهذ ولو ربخم الإ عامجإلا ءاعدا زوجم امو ةنيدملاب هيلع عمحأ لمع وأ لاق وأ يح اذإ ىاحلا نوكي نأ ىعدا

 هنع هللا ىضر ىعفاشلا ماهإلا ركذ ىلاعت هللا همحر ىنيقلبلا جارسلا لاق . هتزاجإل در ثيداحألا هذه تناك هر

 مالكلا مدقت دقف سابع نبا ثيدح امأ ادحاو ادحاو اهركذن نحنو ةباحص'ا نه عج ثيداحأ نيتبجرتلا نيتاه ىف

 لبان نب نعأ نع امهدانسإب هحام نباو ىتاسنلا هاورف لبان نب نعأ هاور ىذلا هللا دبع نب رباج ثيدح اأو هيلع

 هللا مس نآرقاا نم ةروسلا انماعي اكدهشتلا انباع سو هلع هللا لَك هللا لوسري ناك لاق! اح نع ريا فل نك

 نيحلاصاا هللا دابع ىلعو انيلع مالسا|هتاكربو هللا ةمحرو ىنلا اهأ كيلع مالساا تابيطلاو تاولصلاو هلل تاحتا هللابو

 جرخأ اذه لبان نب نأ . رانا نم هب ذوعأو ةنجلا هلل لأسأ هلوتسؤؤو هدنع اذهتع نأ دهشأو للاالإ هلإالا نأ 3ك

 الإ نكي مل ولو ساناا فلام ىوقلاب سيل ىنطق رادلا لاقو فيعض هنإ ةمربش نب بوقحي لاق نكل ىراخبلا هل

 اذإو لسو هلع هللا ىلص ىنلا نع هظقلو هححص ىف ٍلسم ه+رخأف ىرعشألا ىسوم ىنأ ثيدح امأو ذهننتلا ثيدح
 مالسأاا هتاكرب وهللا ةمحر وىناا اهمأك يلع مالسلا هلل تاولضاا تامحتلا ) ؟دحأ َلْوَد لوأ نم نككلك ةدعملا دنع نك

 هيك ردك افاد حقل نبا ثيدح امأو « هلوسرو هبدبع ادمحم نأو لا الإ هلإال نأ دهثأ نيكاصلا هللا دابع ىلعو انيلع

 تاولصااوهلل ثتاحتلا 2 لعياف م < دخأ ىلص اذإ 0( سو هيلعمللا ىلص ىنلا نع دوعسم نبا ىلإ امهدانسإب مستو ىراخبلا



 00 كال
 0 ةداعإ هلعف ادماع وأ اهاس رخآلا دهشتلا كرت نمو هكرتل وهسلا اتدجس هيلعو هيلع ةداعإ ال ايهاس لوألا ديشتلا ىف

 ىنغيو هدمع وأ هنع اهس هب الإ ةالص ادحأ ىزحم ال دحاو هلك اذه دبشتيف ابيرق هايإ هكرت نوكي نأ الإ ةالصلا

 ىنغي الو ةداعإ هبحاص ىلع نوكي الو هلبق دهشتلا نع ةالصاا رخآ ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلاو ديشتا

 000 1 1 تكل ل دج ءاقإلا ةكردأو برخلا نم ةيكر هجاف قلو درشتلا نم هلك ناك ام هنع

 مسوهيلع هَللاىلص ىنلا ىلع ةالصااو دهشتلا كرت مث ©27تارم ثالث برغملا ىف دهشن دق ناكف ةثلاثلاىف هسفنل دبشن مث

 ةيناثلا ىف ماق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نيدهشتلا نيب تقرف اإو نيدبشتلا نم ىضماه ه هزجم مل هتالص رخآ ىف

 نأ ىف لوألا دهشتلل فلاخم ةالصاا نه هب جرخ ىذلا رخآلا دهشتلا نأ هتباع دحأ فلتخم مو وبسلل دجسف سلج ملف

 نأ دبشأ هلل تايحتلا لوقي نأ ىلع دهشتلا ف لجر دز ملولو ( ىفا ةلالاف ) سولجلا الإ هنم مايق دحأل سيل

 0 ىلعو انيلع مالسلا هتاكربو هللا ةمحرو ىنناا اهمأ كيلع مالسلا هللا لوسر ادمحم نأ دبشأو هللا الإ الإ ال

 هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصو دبشنمسساب ءاج دق هنآل ةداعإ هيلع رأ ملو كلذ هل تهرك هللا لوسر ىلع ىلصو نيحلاصلا

 فلتخم ال دحاو ظفل ةناثلاو ىلوألا ىف دبشتلاو هللا دابع ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مسو ملسو هيلع

 لاح ىف دهشتلا كرتي الو هتالص نم هكرت عضوم ناك نإو دهشت ام مامإلا عم دهشت مامإلا عم ةعكر هتاف نم كلذكو

 دهشت عيمج ىف ماهإلا عم دبشتلا نع ابس نإو مامإلا موقي نيح ماقو ه.اع ردق امب دهشت اسلاج مامإلا كردأ اذِإو

 هتالص رخآ ىف دهشتو ادرفنم مامإلا عم ©0دبشتلا كرت ول كلذكو هيلع ةداعإ الف هتالص رخآ ىف دبشتو مامإلا

 نود امهدحأ ها 0 هلع هللا ىل اص ىنلا ىل اع ةالصلاو ديشتلا هئزحب نأ ديشتلا هت زحب ىلوق ىنعمو هتأزحأ

 رخآلا دبشتلا نع اهسف مامإلا عم ةالصلا كردأ ولو ادرفنم دبشتلا ترك ذف تالاخلا ضعب ىف ترصتقا نإو رخآلا

 يكف لخد برق نإو ةالصلا داعأ هحرخم دعن ©0ج رخو ايهاس مامإلا عم ملس نإف وه دب شنو ملسي مل مامإلا ماستح

 . ©0لسو وهسلل دجسو دهشتاو سلج مث

 )١( لماتو خلا كرت ولو هتالص تع ملعأ هللاو هجولاو اطمتس انه لعلو خسنلا قااذك ديشتلا ك6 هلوق 3

 , ةححعصو هكا خسانلا نمد ةدايز مامالا عم ظفلا لعلو خسنلا َْق 1 ادرفنم مامالا 0 هلوق 6

 هجرخم دعبو قئاللاو فطع ريغب دعب مألا ةخسن ىف عقو 1 ىيقلبلا جارسلا لاق هحرخم دعب هلوق (م)

 مها فطع ىلإ ج جاتو بر فا ضيقت دعنلا ند ضام ل اءذ دعب نأ ناب هدارمو ها برق نإو كلذ دعب هلوق ليادب

 . ةححصم هينكأ

 ىح وهو ةقثلا انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انربخأ « دبشتلا ىف باب » ثيدحلا فالتخا ىفو (:)

 0 هللا ىلص ىلا ناك لاق سابع نبا نح ريح نب كيعس و سواط رح ريبزلا ىنأنع دعس نب تنل 0 ناسح نبا

 ىتلا اهأ كيلع. مالس هلل تابيطلا تاولصلا تاكرابملا تابحتلا لوقي ناكف نآرقلا نم ةروسلا انهاعي اك ديشتلا انماعي

 0١ لوسر ادم نأ دهشاورهنلا الإ هلإ ال نأ دهشأ نيكاضلا هللا داغ ىلعو انيلع مالس هتاكربو هللا ةمحرو

 هل دانسإب لبان نب نميأ ىور دقو ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالاف ) ناسح نب ىح هب انثدح اذه ( عيرلا لاق )

 اىنلا نع ىسوم ىنأ نع نويرصباا ىورو هفورح ضعب ىف اذه فلاح ًادهشن سو هيلع هللا ىلص ىنلانع رباج نع

 ملسو هلع هللا ىل اص ىنلا نع دوعسو كلا نك نوفاوكتلا ئورو ايفو رح نس ف امهفلاخ اثيدح ٍلسو هيلع هللا ىل

 لوسر نوكي نأو ةتباث اهاك نوكت نأ لمتحاو ةبراقتم ةببتشم يهو اهفورح ضعب ىف اهلك اهفلاع اثيدح دبشتلا يف



 / ل 000 الل دل ا ل
 0 آ١١ا/ 1 كنعد

 ضرألا ىلع دمتعاو ماق ادعاق ىوتساف ىلوألا. ةعكراا ىف ةرخآلا ةدجسلا نم ةسأر عفر اذإ كلام ناكو لاق هنأ .

 اعابتا اعم هيدبب ضرألا ىلع دمتعي نأ ةالصا ىف سولج وأ دوجس نم ماق'نم رمآنف ذخأن اذهو ( ىفانتلالاف )

 ىوس هماق مايق ىأو بلقني داك, الو بلقنيال نأ ىرحأو ةالصاا ىلع ىلصمال نوعأو عضاوتلل هبشأ كلذ نإف ةنسلل

 ةالضلا ىف ةخه لك ىف لوقن اذكهو ةالَصاا ق.ةئه هلك اذه نأل وبس دوعس.الو هلع هفاءداعإ الواد ههرك 0

 عوشخلاو سواجلا لثم كلذو اهنم هنع انيمت امب ةداعإ الو وهس دوجس بجون الو اهفالخ نع ىبننو اهب رمأت

 .. وبس دوجس الو .ةداعإب اعيش اذه نه كرت نف'رمأت الو اهبف راقولاو ةالصلا ئلع لاقالاو

 ملس و هيلع هللا ىلص ىننلا ىلع ةالصلاو دهشتلا باب

 ديعس نع ىكملا ريبزلا ىلأ نع دعس نب ثيللا نع ناس> نب ىحم انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 لوقي ناكف نآرقلا انماعي اكدهشتلا انماعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق.سابع نبأ نع سواطو 0

 نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالس هتاكربو هللا ةمحرو ىنلا اهنأ كيلع مالس هلل تاببطلا تاولصاا تاكرابملا تامحتتا

 اذهبو ( قفا ةلللاث ) ناسح نب ىحب هانثدحو ( عيبرلا لاق ) هللا لوسر دمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 ضرف ( قفا غلاه )لاق عيرلا انريخأ املك أ هنأل ىلإ اببحأ اذهناكف املك ةفلتخ ثيداحأ دهشتلاف تيور دقو لوقت

 اولص اونمآ نيذلا اهمأ اي ىنلا ىلع نواصي هتكئالمو هللا نإ لاقت ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ولع ةالصا لجو زعدلاا

 نع ةلالدلا اندجوو ةالصلا ىف هنم ىلوأ عذوم ىف هيلع ةالصا ضرف نكي ملف ( قنا ةلالاف ) الست اوماسو هيلع

 ملعأ ىلاعت هللاو ةالصاا ىف ضرف ملسو هيلعهلل ىلص هلوسر ىلع ةالصلا نأ نم تفصو امج مشو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نمح رلادبع نب ةماس ىنأ نع ملس نب ناوفص ىنثد>لاق دمحمنب مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخألاق عببرلا انربخأ

 دمحم ل ىلعو دمحم ىلع ىلص مبالا »اولوق لاق ةالصااىف ىنعي كيلع ىلصن فيك هللا لوسراي لاق هنأ ةريره أ كا

 انريخأ لاق عيرلا انربخأ « "ىلع نوماست مثمهاربإ ىلع تكررإ 16 نم لاو دمع لع كاذانو مههارب !ىلع تيلص اك

 لال ىنأ نب نمح ر اا دبع نع ةرجع نب تا قحسإ نب دعس ىنثدح لاق دمحم 0 مهاربإ انريخأ لاق ىعفاشلا

 ترلص ام دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع ىلص مهلا ةالصاا ىف لوقتي ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع ةرجع نب ككاو

 ديجم ديمح كنإ مهاربإ لآو ميهاربإ ىلع تكراب اك دمحم لآو دمحم ىلع كرابو ميهاربإ لآو ميهاربإ ىلع
 ىلص هللا لوسر نأ ىورو ةالصاا ىف دهشتلا مهماعي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىور اماف ( قفا ةل الا )

 ىنلا ىلع ةالصااو بجاو دهشتلا لوقت نأ ملعأ ىلاعت هللاو زجب مل ةالصلا ىف هيلع نواصي فيك مهماع ملسو هيلع هَل

 ىلعف ( قنا ةلالاف ) نآرقلا ضرف ةدايز مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع امبيف ربخلاو ةبجاو ريغ سو هيلع هللا ىلص
 اهيف دهشتي مل ةالص ىلص ند كو هلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصااو دهشتلا معتي نأ ضئارفلا هلع ثدحو دك

 علساو هيلع هلل ىلص ىناا ىلع ىلصي ملو دهشلا نإو اهتداعإ هلعف دبشتلا نسخ وهو و هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصيو

 اع كَ امهم>و ىلعامهنسح جا ناكنإو اعمح امعمج تح ةداعالا هلعف دهشتب مو ملسو هلع لا ىلص ىنناا ىلع ىلص وأ

 كي وأ ام,لفغأف امرنسحأ اذإو و هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصو دشن مهساب ا 0 الإ هزجب مو امهنم نسحلا

 لك ىف لوألا دبشتلا ىف 22لسو هيلع هللا ىلص يناا ىلع ةالصااو دهشتلاو اعيمج امبيف ةداعإلا هيلعو تدسف انيك

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلع ةالصااو لوألا دبشتلا كرت نإ ءرخآ دهشتو لوأ دهشت نادهشت حبصلا' ريغ ة

 لا خسانلا ةدايز نم هلعلو «ءخسنلا ىف اذك لوألا دبتلا ىف هلوق )١( 1



 ال نهرا 8

 وم

 | ةكفدح كد لش ديشتلل 0 دارأ اذإو همايق 6 ه 0 ءاضقنا ن رد 22 هسا عفر 2 رك ةياشأ ةدحسلا ند

 1 دوحسا| ف ءاعدلاو حيدستلاو ضئفخلاو عقرلا ّق ريكا كلارا نإو ابسلاح هئاوتسا جم هواضقنا 0 ىح رككلا

 ا عوكر لاب ءاح دق هنآل هيلع وبس الو هيلع ةداعإ الو الضف كرت دوجساأ نم هسأر عفر دنع هب هترمأ ىذلا لوقلاو
 5 2 6 9 ر

 . دوجسلاو

 نيتدجسلا نيب دوجسلا نم مفر اذإ سواجلا با

 سولجلاو مايقلل ةرخآلا نم سولملاو

 عمس هنأ ةلحاح نب ورمع نب دمحم ىنثدح لاق دمحم نب ميهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عينرلا انربخأ

 نيتدجسلا ىف سلج اذإ سو هيلع هللا ىلص هّللا,لوسر ناك لاق ىدعاسلا ديمح ىنأ نع ريح ىدعاسلا' ليتس نبأ شاع

 ١ هتدعتع ىضفأو هكرو نع هلجر طامأ عبرألا ىف سلج اذإو ىنميلا همدق بصنو ابلغ سلجف:ىرسبلا ةلَخر قت

 نب ورم نب دمحم نع ةلحاح نب ورمع نب دمحم انربخأ لاق دمحم نب مهاربإ انريخأ ىنميلا هكرو بصنو ضرألا

 لاجرلا نه لصم لكر مأنف لوقت هلك اذهب و ( قفا لالا ) ةلثج مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ديمح ىنأ نع ءاطع
 هلجر ىنثو هبقع ىلع عجري مل دوجسلا نه هسأر عفر اذإ تاسلج ثالث تاواصاا ىف هسواج نردك نآءاسلاو

 ىلع اعم هيدبت دمتعا سولخلا وأ دوجسلا نم مايقبا دارأ اذإو لوألا دهشتلا ف سلحب اك اييلع سلجو ىرسبلا

 ضرألا ىلع دمتعي ناك هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوري هنإف داّتعا ريغب ضبني نأ بحأ الو ضهنو ضرألا

 ركشو نآرقلا ىف دوجسل اهدجس ةدجس نمو دبشتلا نم ماق اذإ بحأ كلذكو ( ىف: ةلالاف ) مايقلا دارأ اذإ

 افا طا[ اناث ىمثلا هلحرا تصنو صرألا اهروظ ساه ةنثم ئرتسلا هلجار نع نيلح ىتم ق.سواجلا دارأ اذإو

 راشأو ماهإلاو ةحبسملا الإ ىنميلا هذخف ىلع ىنميلا هدب عباصأ ضبقو ىرسيلا هذخف ىلع ىرسيلا هدي طسبو اهعباصأ

 لاقىواعملا نمحرلا دبع نب ىلعنع م رم فأن لسه نع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انريخأ ةحسمملاب

 كك ده عنصي سو هيلع هلل 2 ناك م عنصا لاقوىناهن فرصنا املف اصحلاب ثبعأ انأو رمعنبا نار

 ىلا هعبصأب راشأو املك هعباصأ ضبقو ىنميلا هذخف ىلع ىنميلا هفك عضو ةالصلا ىف سلج اذإ ناك لاق ؟ عصي ناك

 هَتِلَأِب ىضفأو ةتحت نم اعم هلجر جرخأ ةعبارلا ىف سلج اذإو ىرسيلا هذخف ىلع ىرسيلا هفك عضوو ماهإلا ىلت

 ةرخآ ىهو ةدنحاو ةسلج اهلف حبصلا ىف سلج اذإو اهلبق ىتلا ةسلجلا ىف عنص اك هيدب عنصو ضرألا ل

 ىلوألا سواج ىلوألا سلجف نيتسلج اببف ماهإلا عم سلج ةعكر اهثم هتاف نو لوأ ةرحألا ةشاخلا:ايسلجسف ىلو

 لك ىف سلج رثك أو نيتسلج ةالصلا ىف مامإلا عم سلجو رثك أو ةعكر اهتم هتاف اذإو ةرخآلا ٌسولج ةرخآلاو

 الف ايسان وأ الهاج وأ املاع ادماع سلج امنيكو ةرخآلا سواج ةرخآلا ىف نساجو ىلو الا سولج نيه ةد>او

 لواالا سواحلا ىق براق نأ عاطتساف ةلع هب تناك اذإو تفصوام هل رابتخالاو وهسلل دوجس الو هيلع ةداعإ

|! 

 وأ

 ٠ هتنراقم هل تدحأ ةففصاوام ىراكناو

 نرسل
 لاق ةبالق ىنأ نع وأ نع قتلا ديلا دبع نب باهولا دبع انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انريخأ

 فيك ع«يرأ نأ ديرأ كلو عداصلا ..نأا امو ىلص الا ىإ هللاو لاق اندحسم ىف ىلصف ثربوحلا نب كلام.انءاج

 لاق افك تلق ضني نأ دارأ اذإو ىلو الا ةعكرلا نم موقي هنأ كادت ىلصب لسو هلع هللا 006 دل] لوشر كيان
| 
 ع

 ريغ هلثم ةبالق ىنأ نع ءاذحلا دلاخ نع باهولا دبع انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ هذه ىنالص لثم



 0 06 تع

 اهدعب ١ اذه لبق ةناثلا ددس نإف ةناثلا دحسف طحن 2 هلصفم ىلإ هنم وضع لك قح ادعاق ىوتسإ 2 كو :

 ةيكر لك كلذكو تفصؤوام ءالصألا نم هدحشسو ةككار لك قادلعت عفار نب ةعافر ثيدح نه تفصو امل ةدجس

 . تفصوأه لعفااو لادتعالا نه هيف هلعف ةالصلا ىف هتركذ مايقو

 دوحسلا ىف ىفاحتلا باب

 ىدعاسلادعس نون ديم ى أ نع له نب سانعا نع رك ىأ نب هللا دبع ىور ىلاعت هللا همحر ( قفانشلالا )

 لوسر نأ ةريره ىنأ نع ةمأوتلا ىلوم حلاص ىورو هيدي نيب ىفاج دجس اذإ ناك مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انريخأ هندب ىفاحم امث هيطبإ ضابب ىري دجس اذإ ناك ٍلسو هيلع هللا ىلص هلل

 هلل لوسر تيار لاقاةنأ نع ىعازتلا مرقأ نب. هللا دبع نب هلل دع نع ازعل 0 نب.دواذ نع ةناغ نب نانَش

 ىحأ اذكهو ( قناتشلالاف ) هطبإ ضان تا ركز اش ّح را كف ءر لا انا نس عاملاب سو هيلع هللا ىبد

 5 5 اذإ يح هينح نع هيعارذو ةيقق رم ىفاحب نأ هيدخف نع هردص عقر نأ ةيوحتلاو ايوحتم نر ل دحاسلل

 بدودخإالو هرهظ عفريو هاجر قامو ىرخألاب هيتيكر ىدحإ قصايالو هطبإةرفع تيأر هيبكنمتح رتسإ|٠ هيلع

 ىلاعت هللا بدأ دقو ( ىفإ“. لا ) هالعأو هلفسأ نع هطسو عفر دمعي نأ ريغ تفضو اك هعفري هنكلو

 ملا ع / اهضعب مضت نأ دوجسلا ىف ةأرمال ب>أو سو هيلع هللا ىلع هلوسر كلذب نه-دأو راتتسالاب ءاسنلا

 رتسأك اهنف ناوكت نأ ةالصلا عيمجو سواجلاو عوكرلا ىف امل ب>أ ذكهو امل نوكي ام رتسأك دحستو اه-ذخفب اهنطب

 تمون كف 0 ) اهءايث اهفصتالثل اهيلع ةدجاسو ةعكار هيفاحتو اهءابلج تفكت نأ بحأو امل نوكياه

 . امينم ءىش فشكي مل اذإ امهأز جأ عوكرلاو دوجسلاب اعم اءاج امفيك امل رايتخا

 دروسا فا د كاكا
 راسي نب ءاطع نع ملس نب ناوفص ىنريخأ لاق دمحم نب ميهاربإ ان ريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انريخأ

 ىبر تنأ تنمآ كبو تماسأ. كلو تدجس كل مهللا لاق دج اذإ لو هيلع هللا لص ىنلا ناك لاق ةريره ىنأ نع

 انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ « نيقلاخلا نسحأ هللا كرابت هرصبو هعمس ّقشو هقلخ ىذلل ىهجو دجس

 ىلص هللا كوش نأ سلع ننااع نانعدشس و رد هللا: دبع ٠ نب .مهاربإ نع ميحس نب ناملس نع ةنبيع نب نايفس

 هيف اودهتجاف دوجسلا اأو برلا هيف اومظعف عوكرلا امأف اداسو اعكار أرقأ نأ تيهن ىنإ الأ » لاق لسو هلع هَل

 حن ىفأ نبا نع ةنييع نب نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا ىنريخأل اق ع.درلا انريخأ يل« باجتسينأ نمقف ءاعدلا نم

 ىتي 6 ةيزتقاودجسازو هرك ذ زع هلوق ىلإ رت لأ ادجاس ناك اذإ لجو زعاللا نءدعلا نوكيام برقأ» لاق دهام |

 ناب دوجسلا ىف .لجرلا أدبي نأ بحأو لاقام ملعأ ىلاعت هللاو دهاجم لاقام هبشيو ( قفاتثلالاف ) برقاو لعفا

 دهتجمو هدوجس ىف هلوقي ناك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تيكح ام لوقت مث اثالث ىلعألا بر ناحبس لوقا

 ملام امامإ اذه نم غلو همامإ فلاخيف امومأم وأ هفلخ كر لع لمُدؤ امامإ نكي ملام ةباجالا ءاحر هش ءاعدلا ٍ

 دوحس الو هيلع ةداعإ ل قناة لال ) مامالا فلا ملام آمومأمو القث ن

 مضت قانا ةرحفلاو عك كراا ىف :هنود راتتسالاب .اهرمآ نكلو ءاوس ةالصلاو ركذلا ىف ةأرملاو لحر'او هلع

 ةدحسلا دذِكست نأ“ ذارأ اذإَو كا ن٠ هسأر عفر ىف لجرلا دخأ اذإو ضعب ىلإ

 مايقلا دارأ اذإ مث هدوجس عم هريبكت ءاضقنا نوكي ىتح اربكم دوجسلل اطحنم نوكيف طحماو رييكتلا ىف ذخأ ةناثل



0 
 سا.علا نع صاقو 62 دعس نب رماع ْن 2 ! نب دمحم نع تاما نب هللا دبع ْن دز نع دمحم نبا

 بارآ ةعبس هعم دحس دبعلا دحس اذإ » لوم ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا عمس هنأ بلطملا دبع نبا

 هفنأو هتبيج ىلع دجسإ نأ هتنسو دوجسلا ضرف لاكو ( ىف: ةلالك ) هامدقو هاك اكو

 عضوم ةببجلا نأل هأزجأو هل كلذ تهرك هفنأ نود هتهبج ىلع دجس نإو هيمدقو هتتبكرو هيتجارو

 اى ع هنآ 2 نب قحسإ ف رخ لاق دمحم نإ ميهارب لان ريخأ لاق ىعفاشلاان ربخأ لاق عيبرلا ارحأ دوعشلا

 نكع نأ دجساذإ الجر رهأ مسو هيلعهللا ىلص هللا لوس رنأ كل اهنب عفار

 نكعقجادجاس ر + وهبلص يقي قح هيمدقى مي ادعاقىوتسيف ربكيوهسأر عفريفربكيمث هلصافمنكمطت ىحضرألا ن :هبجو

 هتربج ضعب ىلع دجس ولو ( قفا لالا ) هتالص متت ل ىدحأ اذه عنصي مل اذإف هلصافم نكمطتو ضرألاب هبجو

 نآل هزج لهن > نو ود هفنأ ىلع دحس ولو هته ىلع د>اس هنأآل ةداعإ هدع ن 62-0 مو هل كلذ ته 00 نود

 نب ةعافر نعوأ ةعافر رهمع نعام ا نع دالخ نبا

 هعدص ىلعوأ هدح ىلع دحسولو اهمواّسلل هتبراقمو اهب هلاصتال فنألا ىلع ملعأ لاو يدش امإو دولا عضوم ةبجحلا

 نإو دوجسلا هزحب مل ضرألا هتهبج نم ًائيش سمي ملو هسأر ىلع دجس ولو دوجسلا عضوم ةهبملا نأل دوجسلا هزحجم مل
 006 | 7( ور هني لع سولو لاش للا ءاش نإ دوحسلا ءارجأ ضرألا ةتعبح نم ايش ساق هسأر ىلع دجس

 هأز أ ضّرألا ىلع هتبج نم ًائيش ساف قرختمبوثاهياعوايلعدحسولواردع كلذ ن وكفاحم رج نوكنأالإ دوجسلاه زحمه

 امهرتسو لعفي ملنإف رحلاو دربلا ىف ضرألا هيتحار رشابب نأ بحأو ضصرالا لع هج نم قبو دجاس هنأل كلذ

 بحأ لب ه.تبكرىف هلك اذه بحأ الو ( قفا لالا ) وهس دوجس الو هيلع ةداعإ الف امهيلع دجسو درب وأ رح نم

 ءاضفإلاب رمأ ادحأ ىلعأال ىنأل آئيش بايثلا نم هبتبكر نع ففخم نأ بحأ الو باشكلاب نيترتتسم هاتبكر نوكت نأ

 نالعنلا لودتف العتنم لجحسلا ا ع ل همدعب ىصفي نأ |( لجرل ا 00 اذإ بحأو ضر 0ك هتك

 ا دحدسا دق هنأ هيلع ءىَش الق ندرك نم هيمدق ريس وأ صر ىلا 1ك 7 0 ىضفأ نإف صر ,الاو همدق ن

 عييمج ىلع دجسل نأ هلع نر اههدحأ نالوق اذه قف( قفاح الاف 0 ىلإ همده ىضف. الو اففختم

 مسا نآل هز زجتن ةيطغت» اهلك اهيلع دجسينأ هل نأ ىف هجولا يح رماه كك اهيل كاب ىلا هتاضعأ

 ىلعر ده هو نما مكر مف هتربج كرت نإ لاق اذه لاق نق 5 عقي دوجسلا

 2 ! كلذ ىلع ردقب وهو ضر ,ّالا | يعقوب ملف هتب

 امضعب وأ امهعباصأ هيدي ضعس رحل سام نإو اهثورح ىلع دحس نإ نك اهنوطب ىلع دوجسلاا نة 1

 اذهو( قثأ 00 اللا 0 نيتبكرلاو نيمدقلا ىف اذه اذكهو هأزدحأ ايطغتم هتهمح ادعام ىلع دحس وأ امهضعب وأهتءار وأ

 دصق ع هنال هأرحأ اهاوسام نود اي:ه "ىش ىلع وأ هتب.> ىلع دجس اذإ هنأ ىاثأا لوفلاو ثيدحلا قفاو تهمل

 هتيمح كر اذإ م مف ضر مالا هعاقبإ

 هرصبو هعمس قشو هَقلخىذلل ىه>و دجس لاق رسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأو ىلاعت هللا دبعت هحولا دصق دوجسلاب

 ناقنا مث هدسد ضعب ىلع طفسف دحسي) ىوه الحر نأ ولو و مدق الو ةبكر تف رمأن لو هولا ةمشكت رمأ ةنأو

 هأزجأ١ ضرألا هتببج تسامث ديري بلقتا ولو هدري, مل هنأل دوجسلا اذه دتعي ١ ضرألا هتهبج تساف ههجو ىلع

 دوجسا| ديري ىوه ولو ادوجس هل اذهب دتعب ل هتببج ىلع عقوف ادوجس ديري ال ههجو ىلع ىوه ول اذكهو دوجسلا

 عفر نأالإ ىلوألا ةدحسلا دحس اذإ هيزحب الو دودسلا 5 زحأ دوحسلا هتدارإ ريغ ةدارإ ثدحم رف هتدازإ ىلع ناكو

 . ةححصم كك ل خسنلا تاك خلا لاق اذه لاق 0 هلوق )01(



1 00 / 
 كا ت70

 دعب ءىش ل كي ءلمو ل ءىلهو تاومسلا 56 دخلا كل انر مهللا ل 93 ةيوتكلا ةالصلا ىف عوكرلا نم

 وبس دوجس الو هيلع ةداعإ الو هل كلذ تهرك آئيش لقي ملو عفريو عكري نأ ىلع دزب مل نإو

 عوكر لا نم مايقلا فيك باب
 ةعافر نع ىحب نب ىلع نع نالجع نب دمحم نع دمحم نب مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انريخأ

 اذإف كعوكرل نكمو كيتبكر ىلع كيتحار لعجاف تمكر اذإف : لجرل لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ عقار نبا

 نأ ىلع ردق ايلصم ىزحي الو ( ىف غلالاف ) اهلصافم ىلإ ماظعلا عجرت ىتح كسأر عفرأو كبلص مقاف تعفر

 نودمايعلا نم ناكالاعو مايعأ ىلع ردع نع ناك اذإ اعماق لدتعب أ نود ءىش عوكرلا نم ا عفر اذإ امئاق لدتعب

 قح ماقف داع ءىث هحرط وأ دجس مث لدتعا نوكم نأ كشف ةسار عقر ولو ( قنانتلالا ) هلزجم مل وادتعإلا

 هل تضرعف لدتعيا بهذ ولو ةالص نم ةعكرلا كلت دتعي مل لعفي مل نإو هلبق اماف لام ىو دتعي لو لدتعي

 ةلعلا تبهذ نإو لادتعالا ىلع ردقي نم نكي نال ةئواص نم ةعكا رلا كلت هنع تأزحأ دحسف لادتعالا هعن# ةلع

 ىلع ردع راص ىح هع ىذلا دوحسلا لمع ْق هلوخدب هلك مايقلا عدب ُ هنآل الدتعم دوعن نأ هيلعف دوحسلا لِ هنع

 لعق نإو عوكرلا نم لبقتسي امل الإ موقي نأ هل الو هيلع نكي مل ادجاس ريصي امدعب هنع ةلعاا تبهذ نإو لادتعالا

 لوقلا هل تببحأ ام لوقي قح ثبلتي هل بحأ مل امتاق لدتعا اذإو هيلع سيل ام هتالص ىف داز هنأل وبسلا دوجس هيلعف

 إو دكا ءاحعنا عم ادحاس ضرألا ىلإ لصي نأ دعيو 2210هيف وهو ىوهف ريبكتلا ىف ذخاي وأ ادجاس ىوهم مث

 مايقلا لاطأ ولو هيلع وهسلل دوجسالو ةداعإ الو هل كلذ تهرك ريبكتلا كرتوأ الدتعم ريكوأ كلذ نع ريبكتلا رخأ

 ةءارقلا نأل وهسلل دوجس الو ةداعإ الو هل كلذ تهرك تونا هب ىونبال. وهو ايهاسو اوغدن لجو رغ هلا

 كلذلو اوبس هيلع بجوي الف هيف داز نإف ةءارق ريغ ركذ عضوم عضوملا اذهو عضوملا اًده ريغ ىف ةالصلا لمع نم

 هعضوم ريغ ىف هلمع اذإف ةالصلا لمع نم دودعم لمع تؤنقلا نأل وبسلا دوِمّتَس هيلع ناك تونقا1 هب ىونب ماعلا لاط 3

 دوحسلا فيك باب

 عضيام لوأ نوكسيمث ادجاس هناكمطحنيو امتاق ريبكتلا ”ىدتبي نأ بجأو ( ىفاخ غلا ) لاق عيبرلا انربخأ

 ةداعإ الو كلذ تهرك هبتبكر لبق هيدي وأ هيدي لبق ههجو عضو نإو هبجو مث هيدي مث هيتبكر هنم ضرألا ىلع

 لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انريخأ همدق رودصو هتكرو هك هيحو ميس ىلع دحسإو هيلع وب دوحس ال

 ىلع هنم دجسي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رهأ لاق سابع نبا نع هبأ نع سواط نبا نع ةنيبع نب نايفس انريخأ

 6 5-5 ع . ع م

 سواطنبا هيف اندازو نايفس لاق باششناو رعشلا ل نا ىهنو هتيبحو هيمدق عباصأ فارطأو هتكرو هين عبس

 انريخأ لاق عيبرلا انرب>أ ادحاو اذه دعي ىبأ ناكو هفنأ فرط غلب تح هفنأ ىلع اهرمأ مث هتببج ىلع هدب عضوق

 ملسو هلع هللا ىلص ىنلا نأ سابع نبا نع ثدحم اسواط عمس رانيد نإ ورمج انربخأ لاق نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا

 مهاربإ انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ هبايث وأ هرعش تفكي نأ ىهنو عبس ىلع هنم دجس نأ رمأ

 لمع نم ةءارقلا نأل هلوقو علا لصي نأ ىلإ نع فرحم هلعلو خسنلا ىف اذك خلا للتي نأ دعبو هلوق )١(

 . لمأت خلا نأل ةءارقلاب مايقلا لاطأ ولام فالخ لصألاو خساناا نم طقس ءىنثل ةلع هلعلو اضيأ اهيف اذك ةالضلا

 (0 -ح ةةع)



 ممول
 ' هربظ ىفاج وأ هسأز نع هربظ وأ هربظ نع هسأر عفر نإف هلك كلذ ىف ايوتسم نركب نأ دو ةررط قاحب الو

 نوكي نأ غلب ولو 'رهبظلا ىف عوكرااو عوكرلاب ءاج دق هنأل هيلع ةداعإ الو ذأ كلذ تع ردودك نوكي ىح

 كرف اعكار مامإلا كردأ الجر نأ ولو ةداعإ هيلع نكست مل امهريغ الو هتك, ىلع امهعضي ملف هيد عفرف اعكار
 كالتي دتعي مل عول 5 نم هرهظ.مامالا عفا ىح عكر لولو ةعكرلا كلش ك2 عوت كرا نم هربظ مامالا عفرب نأ لق

 عوكرلا نم سار عفر مث اعكا ر نآمطاف ماخإلا عكر ولو هلام هاي كا ل ل عادل كما

 لجر هكردأتحبسيل عكرف داع مث عوكرلا مات ايف نوكيال لاح ىلإ عوكرلا لياز دق هنأ الإ وتسب مل وأ امتاق ىوتساف
 ا ارو 7 ا لك علوا نأ ةفكرلا ني دعب مدس كار انك اراد تعد
 نآل ةتالص تلطب دقف دقق حبسإل عك 5 داع من هسأر عفر مث حبس, ملو عك 1 ,( عيررلا لاق ) ةالضلا

 نكت اعدك ةراغللا قدر دك ناك ايف حبسيل قي 1 داع املف حبسي مل نإو امامت نك لوألا د 1

 1 : 1: ع 92 , 0 3 / ه6 8 5 : 4
 مامإلا عقرب ىح دوعب نأ يحاف :مامالا لبق عفر مث ماعإلا عم لجرلا عكر اذإو ( قناع *لالأؤ ) ىنعلا ادهم ةتالص

 اكرساف لصلا كاز ولو ةكارلا اللي درو هل ةتحرت مامالا مم كار دو عفر مل نإو ©20هدعب وأ هعفزب عفرب مث هسأر
 9 2 007 ا ا ا ا 9 ءاكلا

 هكردأولو عكردق هنأل عوكرلدوءينأ هيلع نكي ملو كلا ا ل نظم كا

 هكا كلتب دتعي ل هعم مكر عادا ١ نع لزي مل كلذ نيب امف وأ اعدطضم وأ اكراب ك1 ل 0

 0 ا لاخلا كلت ىف عوكراا آدتا ول هنأ ىرتالأ عوكرلا هيف ىزحمال نيح .ىف عكار
 تيب

 نك ةئال هيك رلآ كلت هز ل ل لاما كلت ىف هعم عكرف الجر كارداف كا كااتكل ان ءاعف داع ولو ملاق ريغال امئاق

1 

 اق مكر
 تح

 عمسف | .هأهإ ل !كرا ا( 0 ريخ اعوكر تقاتساو املا لياز نيح لوألا عوكراا نم 1 5

 لجو زع هللاصلاخ الإ اهلك هتالص نوكت الو هريغل اراظتناءىنش ةالصاا ىف هسحم الو هل اعكار مي ل هفلخ لجر سح

 . زعو لج.وه الإ اعيش اهيف ماقملاب ديريال

 عوكرلا نم سأرلا عفر دنع لوقلا باب
 هللا 2 عوكرلا ند مهسوؤع رز مهعث ر دنع درفنملاو موهاملاو مامالا لوقعيو لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انريخأ

 تك ١ انبر دجلاكل لاقولو دجلا كل انبر مبللا لاق ءاش نإو دخلا كلو انبر لاقق اهعبتأ اهلئاق اهنم غرف اذإف هدبح نا
 ةداعإ هيلع رأ مل هل عمس هللا دمح نم لاق ولو ىلإ بحأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ردأ امي غادتقا لوألا لومتاو

 ِِع

 لاق ىعفاشلا انزيحأ لاق عيرلا انريحا ىلإ بحأ مشو هيلع هللأ ىلد هللأ لوسرب ءادتقا 5 نأ هللا 2 لو ناو

 دبع نع لضف'ا 0 ا نبا نع دلاح نب ا داوود ردا دع انريح
- 

-- 

 نم « ميجلاب « عجري مل نإو » هلعلو خسانلا نم فيرحت وهو ءافلاب خسنلا ىف اذك عفري مل نإو : هلوق )١(

 علان لْط اا داؤفلا وهو عوجرلا

 مهضعب نع ىزملا ل اقنو رظتتنيال هنأ ىف حيرص اذه خااهفلخ لجر سح عم عمسفامامإ لحرلا ناك اذإو : هلوق (؟)

 وأ عوكر' ىف ىلاعت هلل لخادلا راظتنا نسي هنأ نيرخأتملا بتك ىف روهشملاو راظنتالاب سأيال هنأ مامإلا نع ةءاور

 . هححصم هبتك هرك االإو نيلخادلا نيب زيع ملو راظتنالا ىف غلابي ملام ريخأ دهشت



-00- 
 كلذ لدف «كتالص نم تصقتن دققهنم تصقن امو كتالص تمتدقف اذهتلعف اذإف» هل لاق هدمح نمل هللا عمس لوف ال

 . هريغ رابتخالا ناك نإو هنع اهدؤيام هيف امو هب الإ ةالصلا ءىزحت الام هماع هنأ ىلع

 عوكر لا ىف لوقلا باب
 ملس نب ناوفص ىنريخأ لاق دمحم نب مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ىطيوبلا انربخألأق عيبرلا انريخأ

 كيو ياسا كلو 1 كلمبالا »لاق عكر اذإ مسو هيلع هللا ىلص ىناا ناك لاق ةرديره ىنأ نع راس نب ءاطع نع

 عييرلا انريخأ»نيملاعلا بر هلل ىمدق هب تلقتسا اءوىرسشبو ىرعشو ىماظعو ( ىرصب و ىعمن كال عشح ىرتنأوتنمآ

 ةبقعزي ىسومنع جيرج نبا نع هبسحأ ديلا دبعو دلاخنب لسد انربخأ لاقىعفاشلا انربخأ لاق ىطيوبلا انربخأ لاق

 هللا ىلص ىنلا نأ بلاط ىنأ نب ىلع نع عفار ىنأ نب هللا 5 لضفلا نب هللا دبع نع

 ىمظعو ىحح وىرصب و ىعبش كل عشح فر تا كلو تما كيو تكرر كل مهللا »لاق عكر اذإ ناك سو هلع

 نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ىطيوبلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ («نيملاعلا بر هلل ىءدق هب تلقتسا امو

 سشابع نا نع هنأ نع دبعم نب هللا دبع نب مهاربإ نع محس نإ ناملس نع دمحم نب مهاربإو ةنييع نبا

 براا هيف اومظعف عوكرلا امأف ادجاس وأ امك ارأرقأ نأ تيهن ىنإ الأ لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 بحأالو( قفاذ_ةلللاف ) باجتس.نأ نق هنإف اودبتجاف رخآلالاقو ءاعدلا نم امهدحأ لاق«هيف اودهتجاف دوجسلا امأو

 كلذكو ةءارقلا ريغ ركذ عضوم امهنأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبنل ادجاس الو امك ار أرقي نأ دحأل

 ىعفاشلا انربخأ لاق ىطيوبلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ اذه ىلع اسايق دبشتلا عضوم ىف أرقي نأ دحأل بحأال '

 هللا دبع نب نوع نع لدهن قحسإ نع بئذ ىنأ نب نع كيدف ىنأ نب ليع امسا نب دمحم انريخأ لاق

 - 2-2 - 3 2 . . .٠ ل ٍِع 6 . م - 1 0 - 0 2 - -

 ّ دقف تارم تالث مظعلا فر ناحيس لامف ؟دحأ عن ر اذإ»:لاق 0 هيلع هللا ىلص هلال رس نأ دوعسم نب ةبتعندا

 نإ ( قناتثلللا ل هاندأ كلذو هدوجس مت دقف تارم ثالث ىلعألا نر ناحبس لاقتف دجس اذإو هاندأ كلذو ةعوكر

 بحأو هدحو 2 لاك ال اعم لي فلا لاك ىلإ :تسنب ام نذأ معأ ىلاعت 0 اعإف اناث اذه ا

 د ا ا ما نأ تنحل دوحس 0 8 ل 1

 لقأو لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انرتخأ « ىظيوبلا نم ىعامس ىبتنا انهه ىلإ عييرلا لاق » لرقك ال فيفح

 هده ةداعإ ةلعانوكياال ىح عوتذاا قف هلع ام لقأ ءاح دقف لعق اذإف _ هدم كر ىلع هيفث "9 عضي نأ عوكرلا لاك

 هيف رك ذلاو ضرفلاب ءاج دقق دجسو عكر اذإف «اودجساو اوعكرا»لجو زع هللا لوقل عوكرلا ىف ركذي منإوةعكرلا

 نأ لع لدف.ركذلا رك ذي ملو دوجسلاو عوك كا ل مسوهيلع هللا ىلص ىنلا | لع امو اًيكرت نحال راحل هلأ

 غلب نيتليلع اعم اتناك نإو ىرخألاب هتكرىدحإ ذخأ نيدبلا ىدحإلشأ وأ مطقأ ناكن دإو رايتخا ةنس هنف رك ذلا

 نيدبلا حيحص ناك نإو كلذ ريغ هيزجم الو هزواجم مل هيتيكر ىلع هيدي عضوف نيديلا قلطم ناك ولام عوكرلا نم

 اذإ هزؤاحم مل هتبكر ىلغ هيدي عضو ولام عوكرلا نم غلب اذإ هيلع ءىث الو ءاسأ دفف هيتبكر ىلع هيدي عضي ملف

 ةعكرلا هذهم دتعي ل هزواحم مل هبتبكر ىلع هيدي عضو ولام عوكرلا نم غلبب ل هنأ ىف كشو هبتكر ىلع هيدي عضو كرت

 هعفرب الو هربظ نع هقنع ضفخم الو هقنعو هربظ ديو هيتبكر ىلع هيد عضي نأ عوكرلا لاكو ( قثانشلالام )



 تالي
 أ ىلضللا ىف هل انو اهريغو ةالص ىف ةىّراق لكل: تقدوام:ىحأو ء' اطنطع اهيف ةدانزلا 0ك نأ غلبي ملام

 نأ هتزحن الودتءازق هنتر ِحَأ هب قطن الإ ءىث ةءارقلا نمد ل نأ ىلدلا نمي اذإف ةالد ريغ ىف ”ىراقللهنم ابابحتسا

 قطيالام اهنم غلب اذإ هتءارق هتأز>ًاةءارمتا ابعم نيدال ةمتمب لجرلاب تناك ولو هداسل هب قطني مونآر ,ماور ردصوف ارش

 _- كو نأ رك انآنلا كلذكو هتالص ةي«ةئرحامت (رفادقأ هنأ نقيا اذإ از جأ مأ نإو:امامإ نوكي نأ هرك آو هنم رثك أ

 ناحللا نأل ا مامإلان وكم د 0 هأزحأ هل ىلص نإو عئلأ الو تراأمامإلا 000 ا نأ بحأو هأزجأمأ ناف
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 2م

 ءىث ىنعم ليم اناحل نآرقلا مأ.ىف نحل نإو هتالص هتأزحأ نا 0 ع بط ا

 هلل ريغ ةءارق كرت ول هنآل ةداعإ هيلع رأ لو 6 0 نحل نإو هفلخ نمع الو هنع .ةئزحم هتالص رأ ل اهنم

 و هنْل ناك ن إو « ىلاعت هللا ءاش نإ هفلح نم تأزجأ هتأزجأ اذإو هتالص هئزحن نأ توجر نآرقلا مأب قو نآرقلاا مأ

 عا.

 ! نا [امإ نركك نإ كازو هيديص تارحأ ىلا لي ال.اعرعو ناوما اق

 هريغو عوكر لل ريبكستلا باب
 ىلص هللا لوسر ناك لاق نيسحلا 0 ىلع ل باهش نبا ع كاللام انريخأ كاف ءفاشلا انريخأ لاق عيب رلا ان ريخأ

 ىعفاشلا انريخأ لاق عييرلا انربَحأ ىلاعت هللا تل تح هتالص كلت تلازاف عفرو ليل اك نكي رع

 فرصنا اذإف عفرو ضفخ الك ربكف ممل ىلصي ناك ةريره ابأ نأ ةماس نأ نع باهش نبا نع كلا« انربخأ لاق

 امومام الو امامإ الو ادرفنم لصمل بحأ الو ( ىف: ) ملسو هيلع هللا لص هللا كوضرب ةالص ؟ببشأل ىنإ هللاو لاق

 م نع عفر اذإ دملا كل انبرو هدمح نمل هللا عمس لوقو ضفخلاو عفرلاو دوجسااو عوكرلل ريبكشلا عدي نأ

 كا اذإو هعصوو لشارلا عفر دعب ريكي نأ هيلع نكي ل ريبكت الب هعضو وأ تفصو ام ءىش نم هكا عفر ولو

 نم هتعمسو.باتكلا نم عضوملا اذه نم ىتتاف ٍناملس نب عيرلا دمحم وبأ لاق » هريغ ىف هضقي ل هعضوم ىف ريبكتلا

 هلق ناكف اعاف رتكتلاب ادتبا كد نأ لجرلا دارأ اذإو ( قف[: .ةلالاوف ) « ىعفاشلا مالك نم هفرعأو ىطيوبلا

 ىوتسا اذإ لاقمث عفراا عم اعفار هدمح نمل هللا عمس هلوق أدتبا عوكرلا نم هسأر عف عقرب نأ دارأ اذإق اك اذ ىريي عد

 َىَح هئادتا عم ىوه مث 5206 ًادتا دحسأ ىره اذإو دجلا كللو انر هدمت نلت هللا عمس هلوق نم غرفو امنا

 نأ كك بحأو ءىش هلع نكي مل ادجاس كا ةن 2و نيكل ريكا 0 غرف دقو دوجسلا ىلإ ىح

 ىوه اذإف هاضق دقو اسلا> ىوتسإ ىتح ريبكستاا أدتبا دوجسلا نم هسأر عفر اذإف ريبكستاا نم غرف دقو الإ دجسي ال

 نأ ند تفصو أم نكت ىف عنصيو هتالص عيمج ىف اذكه مث دوجسلل ىوهم وهو هعأو ادعاق 0ك ًاذعا كسل

 هدمح نمل هللا عمس هلوقو حاتتفالا ةريبكت ىوس ريبكستلا كرت ولو هأزجأ انيب ريبكتلاب ءاج اذإف هفذحب الو هططمب الوهنيبي

 هللا لاق ةنساا مث اككلا ةلالدب تفصوام تلق اعإو دوحسلاو عوترلا 040 يذلا | كرت نم اكو ةناللص دعب م

 مسا هيلع عقب اب ءاج نمش ضرفلا اناكف امهريغ المع دوحسلاو كاف ك٠ دب حملو «اودجساو او كرا ري 1

 هجولا لسغ عم قاشنتسالاو ةضمضملا ىف انلق اذكهو رايتخا ةنس امييف ركذلاو هيلغ ضرفلاب ءاجدقف دوجس وأ عوكر

 هرداق اهالص مث ةداعإلاب هرماق اهنس مل ةالص ىلصت الاجر م هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأرو ) قنانتلالاف ١

 6 2 رع ا 5 م 1 دهج اضقالا ةركلت 0 اا 1 55111 1و 0 كيتاع تع وفااذ ل تعج اذإف » لاقو



 ع مر
 وأ اهريغف ذخاي ىتح امل عطقلا دمعو 21 ابفن ًاتسسإ نأ هيلع ناكو امل اعطاق ناك ائيش تكسو اهعطق ىون ول هنكلو . 0 57 ل ع - 02

 اهأرق مث اهريغ ةعكرلا ىف أرقف أدب ولو ( قفا: كلالاف ) هنع عوضوم سفن ثيدح ابعطق هعباتب ام امأف تمصي

 . ةلع تأزجأ

 نارقلا ما ةءارق نم غا عارفلا دنع نيماتلا تاب

 هلم ىبأو بيسملا نب ديعرس نع تاهش نا "نع كلام انريخأ لاق ىعفاشأا انريخأ لاق عبر نلإ انربخأ

 ند هنإف اونهاف مامإلا نمأ اذإ لاق م لسو هيلع هللا لص لا لاوس ناد ره ا نع هاريخأ امهنأ نم رلا دبع نبا

 انريخأ نيمآ لوقي ملسو هيلع هلل ىلص ىنلا ناكو باهش ن ١١ لاق هذذ نم مدقتام هل رفغ ةكئالملا نيمأت هل قفاو

 نأ ةريره ىبأ نع نامسلا حلاص ىنأ نع ركب ىبأ ىلوم ىمس انربخأ لاق كلاه انربخأ لاق ىعفاشلا انرب>أ لاق عيرلا

 لوقهلوق قفاو ند هنإف نيمآ اولوقف نيلاضلا الو مهياع بوضخملا ريغ مامالا لاق اذإ لاق دسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 جرعألا نع دانزلا ىنأ نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عسرلا انربخأ هبنذ نم مدقتام هل رفغ ةكتالملا

 تقفاوف نيمآ ءامسلا ىف ةكئالمللا تلاقو نيمآ كدحأ لاق اذإ لاق ملسو هيلع هللا قص هللا لوسز نأ ةريرق نأ

 عفرو نيمآ لاق نآرقلا مأ ةءارق نم مامإلا غرف اذإف ( قفا اللا ) هبنذ نم مدقتام هل هللا رفغ ىرخألا امهادحإ

 ىث الف اولعف نإف اهب اوربحم نأ بحأ الو م,سفنأ اوعمسأو اهولاق امللاق اذإف هفلخ ناك نم هب ىدتقيل هتوص اهم

 مهل نكي مل ملستلاو ريبكتلا كرت ول مكهكرتل اهنوكرتي الو الوقف رك ذي هلعل هعمسأو هفلخ نم امللاق مامإلا ابكرت نإو

 ىص وأ ةرما 5 لدحر لص ىف نم ل مل امو بحأو ويسأل دوحيس الو مهيلع ةداعإ الف هفلح نم الو اهلعن ملْنإف 57

 لوقو ( قفان . ص االأذ ( هربع ءعضومىف اهضقرمل لقي 9 نإف نآرقلا مأ دعب الإ نيمآ لاقي الو ةعامج ريغ وأ ناك ةعاج ىف

 كلذ ىلع ناسلا نم لدبام عم ايندلاو نيدلا ىف اهلك ةالصلا ىف هبر دبعلا لاس نأ سابال نأ ىلع لدب نيمآ

 نارك د رم نش ةزاصلا عطقيال انسح ناك هللا رك ذ نم كلذ ريعو نيملاعلا بز نيمآ عم لاق ولو ( ىلا: ةلالاف )

 2 و9

 نارقلا 0 دعب ةءارقلا بأب

 ةروسا صعب ارد نإف نآر ,قلا نم ةروس نآر ملا م ا دعب ىلصملا أرقي نأ بحأو ىلاعت هللا همحر ( ىف[ *لالاف )

 نوكي نأ بحأو هل كلذ بحأ الو ةعكرلا ديعي نأ ىل نبي مل ائيش اهدعب أرقي ملو نآرقلا مأ ىلع رصتقا نإف هأزجأ

 ابهبشأ امو رثوكلا كانيطعأ انإ لثم نآرقلا نم ةروس رصقأ ردق نيبلوألا نيتعكرلا ىف نآرقلا مأ عم أرقي ام لقأ

 مأ دعب نآرقلا نم لفغأ اذإو ( لاق ) هيلع لقثيف امامإ نكي ملام ىلإ بحأ ناك داز اهو ةبآو نآرقلا مأ نييرخألا ىفو

 نآرقلا مأ دعبام ةءارق كرت ول هنأ كلذو هأرقيف دوعي نأ بحأو ةداعإ هيلع نكي مل هعطق وأ همدق وأ ائيش نآرقا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ تناك ةبآ ىأ اهعم ةبآو نآرقلا مأب أرق اذإو ةالصلا هتأزحأ

 ىلصملا ةءارق فيك باب

 « الاقرت نارقلا لترو » ملسو هيلع هللا ىلص هدنل ىلاعتو كرات هللا لاق ىلاعت هللا همحر ( قثاتخاللا (

 ىلإ نحأ ناك ةءارقلا ىف ةنابإلا لقأ لع دازز اكو ةنابإلا نع نآرقلا ىف ةلجعلا كرت ليترثلا لقأو ( قفا الاه (

 دمعر ضرالو» مالكا هحوو عسانا ند افيرحن و اطقس هيف لعلو لصآلا ىفاذك علا ال عطقلا دمعو 9 هلوق )١(

 . هححصم هبتك ,لمأتو « خللا سفن ثيدحف اهعطق ةين اهأف « تمصي وأ اهريغ ىف ذخأي ىتح امل عطقلا



 م1١٠١-

 انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيدرلا انربخأ محرلا نمحرلا هللا مسي ةالصلا حتتفي ناك ةريره ابأ نأ ةمأوتلا

 هريخأ رمع نب صفح نب ركب ابأ نأ مثخ نبا نامع نب هللا دبع ىنربخأ لاق جيرج نبانع زيزعلا دبع نب ديجلا دبع
 نآرقلا مأل محرلا نمحرلا هللا مسب أرقف ةءارقلاب اهيف رهجف ةالص ةنيدملاب ةيواعم ىلص لاق هريخأ كلام نب سنأ نأ

 نم هادان لس اماف ةالصا كلت ىضق تح ىوه نيح ربكي ملو ةءارقلا كلت ىضق ىتح اهدعب ىتلا ةروسلل اهم أرقي ملو

 ميحرأا نمحرلا هللا مس أرق كلذ دعب ىلص اماف تيسن مأ ةالصلا تقرسأ ةيواعم اي ناكم لك نه نيرجابملا نه كلذ عمس

 دمحم نب مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسيرلا انربخأ ادجاس ىوهم نيح ربكو نآرفلا مأ دعب ىتلا ةروسلل

 ملف مهب ىلصف ةنيدملا مدق ةيواعم نأ هييأ نع ةعافر نب ديبع نب ليعامسإ نع مهثْخ نب نامع نب هللا دبع ىتثدح لاق

 كفر هاو اعمأاب انأأ راصنألاو ملس نيح نورجابملا هادانف عفر اذإو ضفخ اذإ ريكي ملو ميحرلا نمحراا هللا مسب أرق

 اهيف كلذ لاقف ىرخأ ةالص مهب ىلصف تعفر اذإو تضفخ اذإ ريبكتلا نبأو محرلا ندحرلا هللا مس نيأ كتالص

 نع مهثخ نبا نامع نب هللا دبع نع ميلس نب ىحب ىنربخأ لاق ىعناشلا انربخأ لاق عييرلا انربخأ هلع اوباع ىذلا

 اذه بسحأو هفلاخ ال هانعم لثم وأ هلثم راصنألاو نيرجابملاو ةيواعم نع هبأ نع ةعافر نب ديبع نب ليعامسإ

 نآرقلا مأ ىف ميحرلا نمحرلا هللا مس أرق هنأ ىلوألا فو ( ىف[: لالا ) لوألا دانسإلا نم ضفخأ دانسإلا

 داعأ نوكي نأ لمتحم ىرخأ ةالص مهب ىلصف هلوقو جيرج نبا اهظفح ةدايز كلذف اهدعب ىتلا ةروساا ىف اهأرقي ملو

 دلاخ نب ملسم انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عني راا انربخأ ا للاعت هللاو. اهنلت ىلا ةالصلا نوكت نأ لمتو

 اق ررشألو نارذلا مآل م رنا نحرأا هللا مسي عدي ال ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع جيرج نبا نع ديجلا دبعو

 أرقي نأ لفغأ نإو ( قفا: ةلللاف ) نآرقلا ةءارق ءىدتبم ذتيح هنآل ىلإ بحأ اذه ( قفا ةلالاف ) اهدع

 محرلا نمحراا هللا مسب أرقيف دوعي نأ هيلع ناك ةروس'ا متع ىتح نيلاعلا برهتدحلا نم أرقو محرلا نمحراهللا مس

 ةءارق دعب محرلا نمحرلا هللا مس أرقي نأ هيزحب الو ( قفا ةلالإف ) ةروسلا ىلع ىنأي ىح نيملاعاا بر هلل دجْلا

 عضو دق نوكيف نآرقلا مأ *ىدتبي مث محرلا نمحرلا هللا مسب أرقيف دوعي ق> اهيناربظ نيب الو نيملاعلا بر هلل دحلا

 ار 21 الع فأي ىح نيدلا هوي كلام لاق مثمحرلا نمحرلاهللا مس أرقفلفغأ ولكلذكو هعضومففاهنم فا

 ًارقف داع نيملاعلا ٍبر هلل لاقف طقف دخلا لفغأ ول كلذكو ةروساا رخآ ىلع ىنأب تح - بر هلل دا لاقف داعو

 ايسان هرخؤي وأ هعضوه نع ائيش اهنم مدقي نأ هل تزجأ ولو تلز'أ اكاهع ا ىت> هريغ هيز< ال اهدعب امو دخلا

 اهرخآ محرلا نمحرلا هللا مس لع ىتح ابيلت ىنا مث اهابق اهيلت ىتاا مث اهنم ةبآ 0 - نا ىلا اذإ هل تز رحأ

 اهربغ نم نيتبآ وأةبآ اهيف 0 اياعت وأ ايف فقو ولوتازنأ امكاملاكب اه ىف ! قح هلع ىرخال نرش و

 نم ةيآ اهنيب لخدأ امتإو ارخؤم اهنم مدقي مل ةيلاوت» اهب ءاج نإف ةيلاوتم اهب لأي وأ لفغ ثيح نم أرقي تح عجر

 ريغ هعضو نإو هب امل اعطاق نوكي الف ةالصلا ىف هتءارق هلام اهنيب لخدأ انِإو ةيلاوتم اهم ءاج دق هنأل تأزجأ اهريغ

 اهفن اتسب نأ هيلعناكو امل اعطاق المع اذهناك اهريغ نآرقلا نه اهلنكيلبق أرقي مث ائيش ابن أرقي نأ دمع ولو هعضوم

 اذإ ةالصاا ىف نايسنلا نع هل وفعم هنأل ابنم ىضمام ةداعإ هلع نكي مل اهريغ نم ايسان أرقف لفغ ولو اهريغ هيزحب ال

 اهنم أرق ولو اهفن اتسإ نأ هلع ناكو امل اعطاق اذه ناك اهريغ ةءارق ىلع مف 0 مث أرقف ىسن ولو لكلا ىلع ىنأ

 اهربغ ىلإ اهفرصو اهسفن ةبوتكملا عطق ىف هتين اذه هبشي الو هتأزجأ قباه أرقف داع مث اهعطقي نأ يون مث ائيش
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 حاتتفالا دعب ذوعتلا بأب

 « مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف نآرقلا تأرق اذإف ز) لجو زع هللا لاق : ىلاعت هللا هحر ( قفا ةلالاف )

 ل مهاربإ انريخأ لاق ىعفاشلا انزبخأ لاق عسدرلا انريخأ
| 

 نآرقلا مأ نه غرف اذإو ةبوتكملا ىف مجرلا ناطيش ل نم كب ذوعل انإ انر هتوص اعفار سانلا مْوي وهو ةربره ابأ

 ىنخأ وأ رهج نإ هأز>أ لجزرلا لعف امهمأو نا هسفن ىف ذوعتب َر رمح نا ناكو ( قفناتشلالا (

 ©0محرلا ناطيشلا ن. هللاب ذوعأ لوقي نأ بحأو لوقأ كلذبو نآرقلا مأ لبق حتتفي نيح ذوعتي مهضعب. ناكو

 حتتتفي نيح هلاق نإ لبق دقو ةعكر لوأ ىف' هلوقيو ةأزجأ هب ذاعتسا مالك ىأو ميجرلا ناطيشلا نم هللا ذاعتسا اذإو

 وأ الهاح. ىأ ايسان”هكرت نإو ةعكر”لؤأ ىف هب ترهأ ةالصلا نم *ىث قدي مآ الو. نسف ةءارقلا كف دك

 امنإو اهريغ ىف هلوقي نأ دل لاف اذإ بحأ وادءاع هكرت هل هركأو و وهس دودحس الو ةداعإ هيلع ن نكي ملا ادماع

 هنعورب ملو ( لاق ) أرقا مث ربك لاقف ةالصاا ىف هيفكي ام الجر مع سو هيلع هللا لص ىنلا نأ دعب نأ هرمآ نإ

 ةةالصلا دسفي ال ام ذوعتاا نأو رايتا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حاتتفا نأ ىلع لدف حاتتفا الو ذوعتب هرمأ هنأ

 ك0 نإ

 ذوعتلا دعب ةءارقلا باب
 ةالصلا ىف *ىراقلا .أرقي نأ ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو ىلاعت هللا هنحر ىعفاشلا لاق لاق عيبرلا انربخأ

 انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عبيرلا انريخأ اهؤرق, نسحب ناك اذإ ىلصملا ىلع ضرف اهنأ ىلع لدو نآرقلا مأ
 ةالصال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تماصاا نب ةدابع نع عيبر نب دومحم نع ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس

 نمحرلا دبع نب ءالعلا نع ةنيبع نب نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عبيرلا انربخأ باتكلا ةحاف أرقي مل نا

 ىبف جادخ ىبف نآرقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص لك » لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريزه ىنأ نع هيبأ نع

 ناك لاق سنأ نع ةداتق نع ةميمت ىلأ نب بويأ نع نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انريخأ « جادخ

 ةءارقب نوءدس ىنعي ( ىف زئغلللاو ) نيااعلابر هلل دجلاب ةءارقاانوحتفتسإ رمعو ركب وبأو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 بجاوف ( قفا ةلالاؤ ) محرلا نمحرلا هللا مس نوكرتي مهنأ ىنعي ال ملعأ ىلاعت هللاو اهدعب أرقي ام لبق نآرقلا مأ

 ربك أ وأ ةنآ ايش ابغم ارقي نأ تحأو اهريغ هبزحح آل ةعكرلك ىف نارقلاءأن ارقي نأ امامإ وأ ترس ل 200-

 كلتب دتعي ل ايهاس وأ ايسان ادحاو افرح نآرقلا مأ نم كرت نإو ( قفا لالا ) ىلاعت هللا ءاش نإ مومأملا رك ذآسو

 محرلا نمحرلا هللا مس ( قفا لالا ) لاكساا ىلع نآرق' مأ أرق هل لاقي ال افرخ ابنم كرت نم. نأل ةعكراا
 اهبنع هللا ىضر سابع نبا نأ ىنغلب و ( ىف لالا ) اهيف اهكرت ىلا ةعكرلا هزجن مل اهضعب وأ اهكرتنإف ةعباسلا ةيآلا

 انريخأ لاق عيدرأا انريخأ م نمح راا هللا مش ةءارقلا حتتفي 0 مسو هلع هللا ىلص هللا لكوهضر نإ لوش ناك

 نماعبس كانيتآ دقلو »ريبج نب ديعس نع ىبأ ىنربخأ لاق جيرج نبا نع زيزعلا دبع نب ديجلا دبع انربخأ لاق ىعفاشلا
 ةعباسلا ةيآلا محرلا نمحر لا هللا مسب لاق 1 اهمتخ ق>ريج نيدبعس ىلع اهأرقو ىنأ لاق نآرقلا مأ ىه لاق « ىناثملا

 محراا نمحرلا هللا مسب لاق مث كيلع اهتأرق اك سابع نبا "ىلع اهأرقف ديعس لاق
 ل حلاص ىنثدح لاق دمحم نب طا انريخأ لاق صففاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ لبق دحأل اهجرخأ اف 2

 اه رخدف سابع كي لاق ةعباسأ| ةنآلا

 /ةدحس هكا لحاف خسانلا ةدايز نم هلعاو خسنلا يف اذك خلا ذاعتسا اذإو هلوق )١(
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 ةالصلا حاتتفا باب

 ىسوم نع جيرج نبا نع امهريغو ديجلا دبعو دلاخ نب يسم انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 هللا ىلص هللا لوسر كَ بلاط ىبأ نب ىلع نع عفار ىبأ نب هللا ديبع نع جرعألا نع لضفلا نب هللا دبع نع ةبقع نبا

 رطف ىذلل ىه-و تبحو لاق ةالصلا حتتفا اذإ ناك مهم هربغ لاقو ةالصلا اذكا اذإ ناك مهدعل لاق لو هيلع

 تار ل كل ١ لاقل ابر هل ىاعو ىو ىسناو الص نإ نيكرسشملا نءانأ امو افيتح ضرألاو 'تارومسلا

 مهللا نيداسملا نم انأو لاق مدحأ نركك نأ تكتم عفار نأ نا لك نيسلا كوأ" انأو مهرثك ألاقو ترم

 امعيمج ىبونذ ىلرفغاف ىنذب تفرتعاو ىسفن تماظ كدبع انأو ىبر تنأ كدمحمو كناحبس تنأ الإ هلإ ال كالملا تنأ

 اد رس ىع فرضي ال اهيس ىع فرصاو تنأ الإ اهتسحأل ىده ال قالخ الا نسحأل ىدهاو تنأ الإ اهرفخال

 كرا كيلإ الإ كنم ىحتمال كيلإو كب انأ تيدهنم ىديملاو كنإإ سيلرمدلاو كيدس رخلاو كيدعسو كيل كن

 ناوفص ىنثدح لاق دمحم نب مهاربإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ كيلإ بوتأو كرفغتسأ ترلاعتو

 لاق ربك مث ةالصلا ىلإ ماق اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاف هر رق نأ نعي ران ني[ ءاطع نع ملس نبا

 نيماسملا لوأ انأو هلوق ىلإ اهدعب نيتيآو نيك رمثملا نم انأ امو افينح ضرألاو تاومسلا رطف ىذلل ىبجو تبجو

 ىلر فغافىنذب تفرتعاو ىسفن تماظ كدبع انأو ىبر تنأ كدمحو مهللا كناحبس تنأالإ هلإال كلملا تنأ مبالا لوقي من

 فرصبال اهعيس نع فرصاو تنأالإ اهتسخأل ىده-الو قالخألا نسحأل ىدهاو تنأالإ بونذلا رفغيإل اهعمج ىبوتذ

 الو ىجنم ال كدلإو كب انأ تيده نم يدبملاو كيإإ س د رفات كيدي رياو كيدعسو كيبل تنأ الإ اهئيس ىنع

 ك2 لآ نإ حاورماو لوقأهلك اذه. و ( قفا: :لالاؤ ) كيلإبوتأو كر فعسأ تلاع ىتكدراج كلإ الإ كن الن

 هيف داز نإو (لاق)نيماسملا نمان او نيماسملا 0 ناكم لعب واتيشدهنم رداغبال مشو هللعدللا ىلص هللا لوسر نعئورب

 عل نيح هنع ام م !و ( قفاشل ”لالاك) هلع > وأ هيسنوأ كلذ ل ه.اعوهسال 0 الودتح كا ةطموأ اعيش

 لوأ ىف الإ هلوق. الو هلقي ل ةءارقلا حتتفي ىتح 0 مْنِإَو لوقي نأتي ةءارقلا حتتفي نأ لق 0 ةالصلا

 ىف ءاوسو( قفا خلال دل ود نأ تخلع ردت لبقرو ءءارذلا حاتتفا ل اق 00 نإولاحم اهدعب امف هلوق 0

 لوقا كه ضعب ىلع ردعب ام اهنم هتاف نإف هيلع رده اللام ةعكرلا نم ءارمأملا تنفي م اذإ مومأملاو ماهالا كلذ

 هتف ربجم ال مف مامإلا فلخ ناك نإو اهريغ ةعكر ىف هضمي مل هلقي مل نإو هلوقب نأ تببحأ هضعب ىلع ردقي الو

 نإ ءىث هيف هيلع نكي مل هميظعتو هللا ركذ نم هريغ لاق نإو هكرت نآرقاا مأ أرقي مل هلاق ولام ةعكرلا نم هتافف

 هركذ لاح ىأ ىف ةالصلا هللا ركذ عطقي الو هلوقي نأ هرمآ ال ثبح هلاق نإ كلذكو ىلاعت هللا ءاش

 . ةلفاناا و ةضيرفلا ىفاذه لوقيو ( ىفانةلالاث )

 ىذاحم ىح 4بدب عري ةالصلا حتتفا اذإ مشو هلع هللأ ىلد هللا لوسرتدأر لاق هنأ "نع هلل دمع نب ماس نعىرهزلا 7
 ال

 68 0 -و
 قيرطنم ثيدحلا اذه (ىييقلبلا مالسإلا خيش لاق) نيتدجساا نيب عفرب الو عفريام دعبو د ا كا رأ ذا واد 112

 -. 2 هل . 1 عمك 6

 نمو هنع ىراحنلا هحرخحأ 57 2 سلو ثيدح نم ىرهزلا قيرط نمو هةححص ف مسك هح رخأ ةنيع نبا نائقس

 , يرهزا نع كارم نبا ثيدح نم كلذكو , لسم ةح رخآأ ىرهز را نع ليقع ثيدح



 أ ١٠١ه لسنا

 اذه لك نأل ءاقستسالاو نيديعلا ريبكت لك ىو مناق وهو ريبكت هلأ لع اسافو ارح راش لع رك لك و

 اذه ىف ءاوسو حاتتفا ريبكت اعد امهمأل ركشلا دوجسو نآرقلا دوجسل ريبكتلا ىف هيدي عفرب كلذكو مئاق وهو ريبكت

 نإو مايق عضوم ىف هاك كلذ ىف هنأل هيد عقاد نأ ف ءاعإ "ىدهوي عجطض» وأ دعاق وأ ملاق وهو همك هلاك

 تهرك ةزانج وأ ديع وأ دوجس وأ ةلفان وأ ةضيرف ىف هرمآ مل ثيح ام,عفر وأ هب هتردأام عيمج ىف نيديلا عفر كرت

 لكّف لوقأ اذكهو لمعلا ىف ةئيه هنأل هلبج وأ هيسنوأ كلذ دمع وهسل دوجس الو ةالص ةداعإ هيلع نكي ملو هل كلذ

 . اهكرت لمع ىف ةئيه
 فيكف كئيدح بحاص ظفحم ملام ظفح ةدايز هبق نأل هب ديزت نأ ىلوأ انثيدح ناكل نيديلا عفرل دوعي اننيدَح فو
 لعأ نأبو .اننيدح .دانشِإك سل ككدح دانسإ نأبو اذ. كتلع هفاق ةجلساو اندح كور كد 0

 ىورأ لاقو رجح نب لئاو ثيدح ركنأ ىعختاا ميهاربإ نإف ( لاق ) اودوعيال دل مثرمأ ديزت نأ نوورب ظفحلا

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ايور امهنأ هللا دبعو ىلع نع ميهاربإ ىورو ( تلق ) هللا دبعو ىلع نم ملعأ رجح نب لئاو

 مها إىورو (تلق) هالعف وأ هايور ناك ول كلذ نأ ىلإ بهذ نكلو ( لاق ) رجح نب لكأو ىورام فرك سو

 ىردتف (تلق ) كلذ كشأام (لاق) هللا ددعو ىلع ةاور ميهاربإ نعوم (تلق) ال لاق ؟اصن هللا دبعو ىلع نع اذه

 هثدحأف ميهاربإ هاورام عيمج تيأرفأ ( تاق ) نكميل كلذ نإ لاق هعمسي مف هايور وأ هنع ىنخف هالعف دق امهلعل

 هريغو وه ذخأي دقو هللا دبعو ايلع رك ذ هنأب تججتحا ملف ( تلق ) ال لاق ؟ هللا دبعو ىلعنع هاورأ مرحو هب لحأف

 هللا لص ىنلا نع ئور وأ هعم ناك ول رجح نب لئاو.نإ كلوقو انلوق نةو اهبنم دحاو نع تأن لام امهر نك

 هلوَمبُدْحَوِي نأ ىلوأ ناكل اق ىذلا ناك ىورام نكي مل ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نه ددع لاقف ائيش لَسو هلع

 نوكرتتاعبنم ادحاو قلي مل هنأل هنم لبقي مل هللا دبعو ىلع نع ىور ول ميهاربإ نأ انلوق لصأو نكي مل لاق ىذلا نه

 نيدبلا عفر متيأر اونوكست نأ الإ اماع اوماعت ملول سل زاج فيكف رمت نبا نع مث هللا لوسر نع كلام ىورام

 زاجولو رخآلاىف متكرتو امهدحأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا متعبتاف نيترم رمع نبا نعو اثالث وأ نيترم ةالصاا ىف

 2 12 كاف هرصكر كح سو هيلعهللا ىلص ىننلا رمأ عبتينأ لجرل زاج رخآلا نود هيرمأ لأ عبتي نأ

 عفر ىنعم ال ىعفاشلل تاقف عيرلا انربخأ . ايهاس وأ ايسان الإ هكرتينأ ىدنعزيءاسملا نه هداع دحأل زوجمال نكلو

 لثمو ىلاعت هللا باوث امبيف ءاجو ةعبته ةنسو ىلاعت هلل امظعت حاتتفالا دنع امهعفر ىنع» لثم لاق عوكرلا دنع نيديلا

 هنوتدكف اعيش ارمع نأ لع نوورت كا تيأرأ ( قفا ةلالاف ) امهريغو ةورملاو اقصلا ىلع نيديلا عفر

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور امل قفاوم وهو هلع هومتكرتف ةالصاا ىف اًئيش لعفي رع نبا متدجو ول هيلع نوثالفأ

 هللا ىلص هللا لوسر ةنس هه. نوكرتت مث ةجح ادرفن» رهع نبا لوق ذاخلا نه متفصوام لعفي نأ دحأل زوجيفأ مسو

 نأ ىغي اذه لهج نم ةياور ببسب مريغ الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ن.. هل فلاتعال هسو هيلع

 01)؟فلاخ ونيبقرمملا ضعب معن لاق انريغ اذه ىف كفلاخ ىعفاشلل تاقف معلا نم هنه قدأوه امف ماكتي نأ هل زوجمال

 لهأ الو متتأ الو نحن تدث الام معن لاقف ائيش هف ىور لهف تلقف ةالصاا ءادتبا ىف هنذذأ وذح هيدي عفري اولاقف

 ديلا ع؟ئفالخ عم متفلاخف ةالصاا ىف تارم ثالث ىدبألا عفر ىف انبهذم نوبهذي قرمشملا لهأ لجو مرنم ثيدحلا

 سنع ةنيبع نب نايفس انرب>أ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ ٍلسو . هيلع هللا ىلص ىنلاباحصأ نم ةماعلا رهأ

 يح 0-5 « رهاظلا وه مك ءفرال اولاقف هلعلو هلصأ ىف 5 عفر اولاقف ِ هلوق )00(

 2 ١(



00 

 08 1 1 تا الفاو هربا و امام ل صم لك رمانف لوقت اذه ( قفا ةنالاث ) لسو هلع هللا ىلص ىلا

 هذه نم ةدحاو لك ىف هعفر نوكيو عوكرلا نم هسأر عفر اذإو عوك كرا رك افك ةالضلا حتتفا اذإ هيدي 31

 عفرلا نع هيدب درو نيكشتلا حاتتفا عم نركو م نم غرفي ىتح نيتعوفرم هيدي تشيو هدكتم ودح ثالثا

 ثالثلا عضاوملا هذه ىف الإ دوجسو عوكر امل ىتلا ةالصلا ىف رك ذلا نم ءىش ىف هيدي عفري نأ هرمأن الو هئاضقنا عم

 ىلإ ابعفركلذ نود اهعفر ىلع ردقيو تفصو ثيح علب ىتح ابعم اهعفر ىلع ردعي.ال ةلع ىلدملا ىدي ىدحإب ناك نإذ

 امهنودامالو هبكنمىلعامعفرب راصتقالا ىلع ردقيالو 2 ازواجاهعم اعف ر ىلع ردقبال ةلع هب تناك نإف ردقي ثيح

 نود عفر امإ نيعفر دحأ ىلع ابعم ردقي ةلع هب تناك نإو ( قفا ةلالاف ) هيبكنم زواج نإو ام,ءفر عدي الف

 ةدايزلاو رمأ اك عفرلاب ءاج دق هنأل هيبكنم قوف امهعفر هبكنم وذح امهعفرىلع ردقيالو هيبكنهقوف عفر امإودبكتم

 ةحيحصلاب رصتقاو تفصوام ةلياعلاب عنص ةايلعىرخألاو ةحيحص امهادحإ تناك نإو ( ىفا:ةلالاو ) هيلع بلغ ءىث
 مل اهيف عفرلاب هترمأ ىتلا ةريبكستلا ىضقنت ىتحو هب هترمأ ثيح نيدبلا عفر الب. ىلصف لفغ نإو هيكشم قدح لع

 مل ىضم اذإف تقو ىف ةئيه هنأل هريغ عضو» ىف الو هدمح ن : ل هللا عمس لوق نم ةعارت ده, الو هريكتلا دعب امهضر

 الاورا : ىحلا ىف ةنس تلقاع لكو عفر هيضقي نأ لبق 00 ريبكتاا ءادتبا دنع هلفغأ نإو هريغ ىف عضوب

 ريبكتلا ءاضقتادعب هيديتبثأ نإو «داكلوانب ر» هلوقفو «هدمح نمل هللا عمس) هلوقىف هعنصي هترمأ عوكرلل ةريبكتلاو

 هيدي عفريو ( ىثا» لالا ) ءاوس ةضيرفو ةلفان ةالص لك ىف نيديلا عفرو هب هرمآ الو هرضي الف اليلق نيتعوفر»

 ًادانسإ تبثأ اهنأل( ىف شلال ) ثيدحنم ابفلاخا + انكرت ثنداحألا هذهبو ( قفا شلل ) سنادبلا ىف مهيديأح
 ناك ولف امهعفر دارأ هلعلف هنبب ىلصملا لبق نه ىأ هارت انإف لبق نإف ©20ظفحلاب ىلوأ ددعااو ددع ثيدح اهْنأو
 قح وذح اذهو نيبكنملا زواحم الو امهعفرو سأرلا زواج و هزواجمام لمتحاو نيبكنملا ل دم لمتحا ًادبأ ام.عفر

 زوحم ال لبق نإف طلغلا هبشيال اذيدحم هنوددحمو هنوقفاون ددع هعفر ًادانسإ تدثأ ىرهزلانع انثيدحو هيكست م ىذاحم
0 

 : نيككملا رواج ال نأ نايتجالاو اوبس ةالضاا نصقتتال لق نيكنتلا زواعا نأ

 ةالصلا ىف ندبلا عفر يف فلاخم نم

 دوعبال 5 هنذا ىذاحب قح عفر ةالصلا حتتفا اذإ لاَمتف سانلا ضعب انفلاخف ( قناع 2 الأ ) عيرلا انريخأ

 نع ةنيبع نبا انرب>أ لاق ىعفاشلا انربخأ عيرلا لاق دايز ىفأ نب ديزي ثيدحب جتحاو ةالصلا نم ءىش ىف امبعفري

 حتتفا اذإ مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسز تا لاق بزاع كل ءاربلا نع ل أ نب نمح رأا دبع نع دايز تك نب ديرب

 هونقل مارأو دعب مل مْ هف دازو اذه ثدحم هتع.سف اهم ديزب تيملف ةفوكلا تكمذدق ٍِ نا.فس لاق هيدي عفر ةالصاا

 نكملو هنقلف رخال فرحلا اذه نقل هل اك لوقو ثيدحلا اذه قف ك2 طلعت ىلإ نافس بهذو ( قناتنا لالا (

 نع حلاس نع ىرهزلا ا لوقا اذه لومي نم ضعبل تلقف ) قف ءمل| االاذ 6 ظفحلاب ديزي فصب نايفش

 الحر رشع ا ىرهزلا عم تلفق هدحو ىرهزلا ثيدح لب ٍلاقف ؟دبزت ثيدح | ب دحلاب معلا لهأ دنع تن ةنأ

 مس و هيلع هللا ىلد ىَتلا نع اياك ردح ن لئاو ثيدحو ىدعاشلا لمح وهَأ مهنه | لسو هيلع هللا ىل قتلا باحصأ ند

 تح نا ول هنأ كلوقو انلوق للك نمو دحاو ثيدح نم تش نأ كاد انئيدح ريغ هليو تفصو اع

 تحح - نيديلا عفرل دوعيال أ كشدح ُط ناكف ةحصأا ف هعذاكي ثيدح كعمو دحاو

 , ةهححصم ا هرظناو لصألا 1 اذك خا ىلوأ انثيدح ريغ هليو :كعب هلوقو جلا هارن انإف لبق نإف هلوق )0(



 انتعا  قاه

 نآرملا نم اثيش' نشحع ادحأ نشحمال :نم:مؤي نأ روح الو نيسحال نءنارملا نءاكيش لق نإرذلا أ ندع

 ادرفنم ىلص وأ مأف تابآ عبس نم لقأ نسحأ نمو نسال نم موي نأب ىلؤأ وهف نآرقلا نم ائيش .نسحأ نمو

 ةءارق الإ ةعكر لكىف هيزحن الو ةداعإ هيلع رأ مل لعفي مل نإو تايآ نامث وأ تايآ عبس هب أرقي قح ىآلا ضعب ددر

 كلامنب ةعافر ثيدح ىفو ( قفا. :لازااز ) نهنسحأ نم تابآ نامث وأ تايآ عبس لئكي نأ نيبو هنيب ام نسحأ ام
 رايتخالا نود ةالصاا ىف هيلع ضرفلا هماع سو هيلع هنا لص هللا لرد نأ تا هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 كج او تارت هس هماع هنأ ركذي لو ةءارقلا لبق حاتتفالا ةريبكتو ءوضولا هملعف

 هماع دقو دوجسلاو عوكرلا ىف حيبستلا الو ةالصلا ىف نيديلا عفر الو هدمح نمل هللا عمس لوقو عفرلاو ضفخلا ىف

 ةءارقلاو 212 ةالصلا ىف 1 عوكرلا نم لادتعالاو دوجسلاوعوكرلا هءاعو ركذلاف نسحب مل نإف ةءارقلا

 عوكرلا ىف نيديلا عفرو عفرلاو ضفخلا ىف“ ريبكتلاو حاتتفالا ةريبكست دعب ةالصلا حاتتفا كرت نم انلق اذهلف

 هللع تسنلو رائتخالا كرت دف: ةالصلا. ىف اهع 000 عمس لوقو دوجسلاو

 أ لمتحاف *ىراقلا ىلإ كلذ لعجف هللا ءاشام لاقو نآرقلا مأ ةءارق نالجت نبا ثيدح ىف الجر ملعو هتالص ةداعإ

 الو اهريغ: نع ئزحم اهنا لع لدب نوكي نأ هبشن ام اذه نيغ اهف ءاحا» عم اًضرف ةالصلا ىف نآرقلا مأ ةءارق نوكي

 ةالصلا ةداعإ هلع نأ ىل نيبي الو هل هتهرك اهريغ كرت نإو ةالطلا هزحن مل نسحم' وهو اهكرت نإو اهنع اهريغ رك

 ارقي نأ نيغندام لأ نآل زثك أ وأ ةثآو نآرقلا مأ ةءارق هءازقأا نسحأ نه لع ضرفلا نورك نإ لش

 مأ عم أرقي نأ عدي نأ دحأل بحأ الفاهعم هللا ءاش امو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل ةيآ ةعكر ىف نآرقلا مأ عم

 تال ةريرف ىأو ةداع 00 تفصو:امل ةداعإ هيلع نأ ىل ناس الو هل هتهرك اهكرت نإو ةيآ ةحكر ىف

 كرت ىف دمعلاو ( قفا: هلال ) اهعم اهريغ ضرف ىلع امهنم دحاو ىفالو امهف هل ةلالد الو نآرقاامأ ضرف ىلع

 نمو: ىلاعت هللا ءاش نإ مومأملا نم رك ذبام' الإ اهعم ءىشب وأ اهم الإ ةعكر "ىرحنال نأ ىتعاوس طا نا

 ىنلا رك ذي ملو هماع نم ىلع ضرفلا نأبو ةءارق الب ةالصلا هتأزج

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلاو دبشتلا انبجوأف دوجسلا نه سولجلا ركذ امن دهشتلل سولجلا سو هيلع هللا ىلص

1 

 أ أرقي نسحب مل نم نإ انلق اذهلف اهؤرقي نسال

 ا نإ نورت 0 هش نحن ام هلم او . انفصوام هتالص ىف ءرملا ىلعام لقاق « ثيدحلا اده ريعب هنسحأ نم ىلع خم 2 8 3 5 اور ا

 . ىلاعت هلل

 ةالصلا ىف ريبكستلا ىف نيديلا عفر باب
 لاق هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع .ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عييرلا انربخأ

 عفربام دعبوو عل 5 ' نأ دارأ اذإو هيبكنم ىذاحم ىح هيدب عفدب ةالصلا حتتفا اذإراسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر تش

 يبل ل ا ”لالاف ) 9 نيتدجسلا نيب عفرب الو عوكر لا نيشان

 مل ثيدحلا نأ ليلدب و:ةءارقلا ميلعت مدق هنأ ليلدب « خسانلا نم رك اكل خسنلا ىف انك رتل و كلذ )0(

 . هححصم هك اك ( «ءىث سولحلا دعب هف نت

 : اهصنو عضوملا اده ىف ةدايز خسنلا ن ضع ىف اندحو (؟)

 لسو هيلع هللا ىلص ىنلا تيأر لاق رجح نب لئاو ىنثدح لوقي ىلأ تعمم لاق بيلك نب مصاع نع نايفس انربخأ

 حن وعقر مهتيأ رق ءاتشاا ىف مهتنت تأ ملئاولاق هسار عفربام دعب و َّ راذإو 00 ودح هيدي عفر , ةالصلا حسنا اذإ



 0 ا

 مفرلاو ضفحلا ىف ريبكتلاو ةالصلا ضرف لقأو ةءارقلا نسحب ال نم باب
 اقر نع هنأ نع تداخ 3 ىحب نب ىلع نع دمحم نب مهارإ انريخأ لاق ىمعفاشلا انربخأ لاق عيرلا ان ربخأ

 ناكن إف ريكيل مث ىلاعت هللا هرمأ اك أضودِلف ةالصلا ىلإ 5دحأ ماق اذإ لوقي ملسو هلع هللا ىلص ىنلا عمس هنأ كلاهنبا

 مث اهكار نكمطي قح عكريل مث ريكيلو هللا دمحلف نآرقلا نم ءىث هغم نكي مل نإو هب هم نو عش

 ند صقت نف اسلا+ نكمطي قح ساجيلف هسأر عفريل مث ادجاس نكمطي ىح دحسلا 2 عاق املك ىتح مقيلف عفربل

 هيأ نع دالح نب ىلا ن ىلع نع الجن ل 15 ضلوا اياز نرحل هنالع نم نم اهقأ 2

 ىنلا ىلع ملسف ءاج مث سو هياع هللا ىلح هللا لوسر نه اينارق دجْسملا ىف لص لجز ءاج لاق عفار نب ةعافزت نع

 ىناا لاقف ىلص ام وحنك ىلصف داعف لصت مل كنإف كتالص دعأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقق سو هع هللا ىلص

 مث ربكف ةلبقلا ىلإ تهجوت اذإ لاق ىلعأ فيك هللا لوسراي ىنماع لاقف لصت مل كنإف كتالص دعأ سو هيلع هللا ىلص

 اذإف كرمظ ددماو كعوكر نكمو كنتكر ىلع كبتحار لعجاف تعكر اذإف رقت نأ هللا ءاش امو نآرقلا مب أرقا

 ىلع سلجاف تعفر اذإف كدوجس نك تدجس اذإف اهلصافم ىلإ ماظعلا عجرت قح كسأر عفراو كبلص مقأف تعفر

 نسحب مل نم رمآف ذخأن هاك اذه. و ( قفا: ةلالاؤ ) نكمطت ى ا اك ىف كلذ عنصا مث ىرسيلا كذخف

 هنأ ىلع لياد اذه ىفو لجو زع هللا ركذ الإ أرقي نسحب مل اذإ هيزحم الو هريكيو هدمحيف ىلاعت هللا رك ذِي ن انه

 نسحأو نآرقلا مأ نسحب ملذإو اهلقعيو اهقيط, نم ضئارفلاب بطوخ كلذكو اهنسحم نم ةءارقلاب بطوخ امن
 ديزي نأ "ىلإ بحأو تايآ عبس نم لقأ هيزجمال نآرقلا مأ ردقب اهريغ ىف هأزجأو ةءارق الب ىلصي نأ هزحب ل اهريغ

 نإ نآرقلا ءأ ىكبع رصتقا نإ ىل نيس الو ةبآو نآرقلا مأ ردق نوكت ىتح ةنآ ديزت نأ بحأ[ه لقأو 'نسحأ نإ

 نأ الإ هزجب مل نهنم لقأ نسحأو تابآ عبس نسحب مل نإف ةداعإ هيلع نأ اهنسح مل نإ اهردقو اهريغ وأ اهنسحأ

 نهنسحأ اذإكتايآ عبط ايف لكي مل ىلا ةعكرلا داعأ هنم لقأب أرق نإف لقأ وأ تابآ عبس ناك اذإ هلك نسحأ ام أرقي

 ةقرفتم' روس وأ ةدخاو ةرروس ئف نك ءاوسو َنآرقلا مأ ىآ ددعب الإ هيزحال ًاراصق وأ الاوطأ ىألا ناك

 ركذ اعبس نسحب مل نإو تايآ عبسب ىتأي نأ هيلعام لقأ ناكو ايام وأ اعبس نسحأ اذإ تابآ عبسب ىنأي ىتح هيزجتال
 نسحمام عم هأزجأ ىلاعت هللا ركذ نم ءىنثب ءاج اذإف ميظعتب هللا رك ذي نأ.الإ هيزح الو نسحأام عم لجو زع هللا

 هرمأي مل نإو نآرقلا مأ نسحمال نيح هللا ركذي نأ هيلع لعج ذإ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اذه تاق امو

 نعت 1 نإو ريغ ركذلا نه ثجحوأ هيلع ناك ةالصلا ةنْثم وه ئذلا نارفلا مأ نَسحأ آذإ هنأ تلمع رك ذاالب ةالَض

 مأ نسحأ اذإف مامإلا تأزجأو هتالص مومأهل زيت مل هءأ نإف نآرقلا مأ نسم نم موي نأ زن مل نآرقا مأ لجرلا

 ا لل لص نما 11 نأ ىل نان الف لفن نإو (ممارتك او اهنسحلا نم ءْوي نأ تح مل اهرتع نسحب ملو نارقلا

 ن.* موي نأ زوحنو ريك أ وأ ةبآ ابعم دازب نأ الإ بحأ الو اهدع دزب ل نم دع, نأ ىل نيب الف اهيلإ ىهتنا نإ

 ىلصهللا لوسر نأ هريخأ هنع هللا قدر الع نأ ةيقنحلا نبا نع ليتع نب دمحم نب هللا دبع نع ىروثلا نايفس نعد

 الإ ةالصلا ءىزحمال نم لوقن اذه.و ملستلا اهليلحتو ريبكتلا اهعرحتو ءوضولا ةالصلا حاتفم لاق ٍلسو هيلع هللا
 م _ . )- - 6 ا وي 2-5 م -

 ماستلاب الا ةالصلا ىضقتال انل وثو انل وق نك هايحاص عجرو حيستلاب زب ريغب اهم مرج مهبحاص لاقو ريكشلاب

 ِِع

 سل نأ ىلإ كب نأ نيب امف اهدسفي مث اولاقو اهدسفأ دقق جس نأ ىلإ ريكي نأ نيب امف ةالصلا دعب المع لمع نْف

 : دبشتلا ردق



00 

 نإو ةالصلا داعأ اموهأم وأ امامإ وأ ادرفنم ةالصاا لمع عي ىلع ىنأف ىلصف ريبكتلا لفغأ وأ ةالصلا ىف اهب الحاد

 هتالص نم ىضمام ىغلأو حاتتفالا ةريكست هب ىوني هناكم ركما أدتبا ربكي مل هنأ نيتمكر وأ ةعكر ىلصيام دعب ركذ

 ءارو ىلصي ناك ءاوسو ةالص ىف نك م هنأآل مسيل نأ كا الو ةالصلا ىف الحاد ربك نبح ناكو ةالص ىف نخي 1 هنال

 0 ناك نإو. هدلعءىش الف لاز نإو ءاش نإ هعضوم نم لوز, الو فانكتسالا وهف ادرفنم ناك نإف ادرفنم وأ ماهإ

 ملاذإ اهبيف لخدي مل ةالص ىف ىضمي الو اهيف ربك ىتلا هتعاس نم ةالضلا ىف الخاد نوكي م ريكتلا ”ىدتس كلدكتف

 ةدحاو هيك ريكف نك وأ عكدب نأ : اق مامالا أ ندا ار ام ناك نإف ( قفنانتل الا )ابق لوخدلل 0

 ةالصلا ىف الخاد نكي مل عوكرلا ةريبكت اهب ىون نإو ةالصلا ىف ًالخاد ناكو هتأزجأ حاتتفالا ةريبكت اهب ىون نإف

 نيب , راسم ةناا لعدو اال 0 ىوش 1 02(6ةالصلا قف لخحادب سريلف هرم ةدحاو قر نيل
 - - . ا مرر تع ع . 5 0 21 2 3

 ةريكبت ريكف فتأتساف ةالصلاق هب لخادب نيل هنأ ترك ذ مف رك ذ اذإف هريغو ةالصاا ىف هب لحد ىذلا 520

 518 ةلفان ىف داخاد ميقا نه تلك ايف رك ذ نإو ةزاصرف نكي مل هنأل ةالصلا ىف الخاد ذئنيح ناكحاتتفالا اهب ىوني

 ةلفانلا نم جورخلا دعب ريبكت ةبوتكملا ىف لخدي مت اهنم لس, ىتح ةالص ىف هنآل ةبوتكم هل نكي مل ةبوتكملا ىوني
 لبق هكردأف مامالا عم ناك نإف امئاق ريكي قح هبزجح الو هزجب مل عكار وهو ةالص ظ سيلو كلا ىونو 0

 ( لاق ) ةعكرلا كلت هتاف دقف عوكرلا نم هسأر عفر قح هكردي مل نإو ةعكرلا كردأ دقف هعوكر نم هسأر عفر, نأ

 رتيكتلا نم صفت نإو تفصو ام الإ:ةبودكتملا ةالصلا ىف الخاد, نوكي الو ةيوتكملا يوب امناق ريك نأ هلع 2

 نحنم وأ عكار وهو هب ىنأ افرح ريبكتلا -نم قيأ ولو امتاق ريبكتلا هلاكإب الإ ةالضلا ىف الخاد نكي ل افرح

 لمكف امئاق دوعي مل مالس عطقي ىتح ةلفان ىف الخاد ناكو ةبوتكسلا ةالصلا ىف الخاد نكي مل ملاق ريغ وأ ع 1

 نكي ملاهي قطني ملف ءارلا فذحم وأ اهكار الإ ريبكتلا نم ءا اراب قطني لووك للا لوق تأ لت تل 0

 ةالضلا هيزحتنال نآرقلا نم ائيش أرق ول كلذكو اذه ةالصلا ىف الخاد هرأ مل هللا رييكلا لاق نإو ©0ريكستلل الكم

 ريبكتلاب هك رح ناسل ليخ.لصلا» ناك اذإو ٍلْرن أ اك اهي اتتم هن ىااب ىح ديعبنأ تزآأز هلع ىو راو 20 30

 ىف ءاوسو هنم ريث ا هدلع سيلو هنم قاطأ دق ىذلا لعف دق هنال كلذ هآزحأو هيلع ردعبام ريث هن غلبو ردقام . 3 5 1ك 8 هوا[ > د . ا 0-5 ىاأذ 8 20 ئ : ما -

 ةالصلا ىف ركذلاو ديشتلاو ةءازقلا ىف ءالؤه عنصي اذكهو ناكام ضراع هناساب نهو ناسللا عوطقمو سرخألا اذه

 هبنقت .هعمس هنإف ريكتلاب رهجلا الإ هلك كلذ مومأمللو هفذحم الو هططمت الو هنببو ريبكتلاب ره نأ ماهالل بحأو

 اصلا ناحقنإ .ملنإو امهأزِجأ امهسفنأ هاعسأو موعالا الو مامإلا كلذ لغفي مل نإو هزواجمال ءاش نإ هبن> ىلإ ندو

 نأ الإ اوس |نكشكلا ىف 5 ومانأ لجر نم لصد لك و اميسشفن | ءاعمشا دح اتزجم اريبكت نوكي الو هر

 اذإف نهيلع اتوص ضفخم و نهعمست نأ تببحأ نهادحإ نهتمأ نإو نوسفنأ عا عاتسا ريكتلا ىف نزواحال ءاسنلا

 - (90ءفرلاو ضفخلا ق ل ف نم داخل نذف> نك

 مالكلا لصأو عخسانلا ن ل مار رك ذي ملو خسنلا ىف و اذك خلا حا ا ىوني ربك نإو هلوق )١(

 بهدذملا كا قاد حر صم وه مك طقف حاتتفالا ىون اذإ الإ ةالصلا ىف الخاد نوكال هنإف خلا ىو 0 هلثوو

 . ةححمصعم هك لما

 خلا « هللا 511 لاق نإو» لدألاو و خسانلا نم تيررح هلءلو خسنلا ىف اذك خا هللا ريك لاق نإو هلوق (؟)

 . هححصم ةتك - لماتفا 4 دك 4 ةحاولا هءاردلا شب هلع كد

 اس نب دعس !:ريخأ ىلاعت هللا همحر ( قا 0 ااا ( ةالصلا تاونأ لوأ ْق دوعسم نباو يلع فالتخا ىو ع



 كا د +

 602 1 ىلصو ربك < ءريغ وأ ناسنب .ةبنلا هيلع ٌثيزع, مل ةنب ةالصلا ىلإ ماق واف هدعب نوكت الو ريبكشا مدقعال

 هيلع ةالص ءادأ ىلع هتين تتبثو اهنيعب امل ماق ىتلا ةالصلا ةين هنع تبزع مث اهنيعب ةالص ىون ول كلذكو ةالصلا هذه

 اموني ىتح هب زحلال ىهو ابنيعب اهوني مل هنأل ةالصلا هذه زحن مل ةتئاف ةالص اعإو ,ابتقو ىف ةالص امإ تقولا كلذ ىف

 ةالصلا ىوني ريكف رصعلا وأ ربظلا ىعأ ردي مل ةالص هنتاف ول كلذكو اهاوس ةنلاب طلخم الو اهف كشيال اهنع

 ىأ ردي مل ةالص لجرلا تتاف اذإ انلق اذملو ( ىف: هلالاف ) ابنيعب ةالص دصق ةينلاب دصقي مل هنأل هنع زج مل ةتئافلا

 ىف لخدف امهفرعي ناتالص هنتاف ولو هل ةتئافلا ةالصلا نهنم ةدحاو لكب ىوني سلا تاولصلا ىلص اهنبعب ىه ةالص

 ىلع نوكي ىتح ةالصلا هيزحن الو ابنم ةدحاو نع ةالصلا هذه هزحن مل ىلصو ىون امهتيأ ردي مف كش من ةينب امهادحإ

 اهلخد هنآل هتأزجأ ةالصاا ىلصف ةينلا هنع تيزع من ةينب اهنيعب ةالصف لخد ولو ( قفا ةلالاث ) ىون ىلا نم نيقي
 ةالصف لخد الجر نأ ولو اهنع ةبنلا فرصي مل اذإ هنع ةئزجمىهو اهلخد اذإ اهدسفيال ةينلا بوزعو هل ةئزحم ةنلاو

 تدسف دقق اهيلإ ةيناا داعأ مث اهنم جرخم مل نإو اهنم جورخلا ىلإ ةينلا فرص وأ اهريغ ةالص ىلإ ةينلا فرص مث ةينب

 مأ اهف لمعيأ هسفن ثدح م“ ةنب اهلخد ول كلذكو اهتداعإ هيلع نوكيو هع دسفت اهنع ةينلا فرصي ةعاسو هلع

 سيل هنأل هريغ ىلإ اهفرصي لو هتين تبزع مل ىون ىذلاك سيلاو لاحم اهيلع ىضملا نع هتبن لازأ اذإ هيلع تدسف ؟عدب

 ركذت مثال مأ ةذب اهلخد له كش مث ةنب اهلخد هنأ انقتسم ناك ولو اهم لخد اذإ اهيف نيح لك ىف ةنلا ركذ هلع

 هسأر عفرف دجس دقو اذه هكش ناك ولو دوجس وأ عوكر وأ ةءارق اهيف لمعلاو هتأزجأ المع اهف ثدحم نأ لبق

 اهلمعب لمع. نأ لبق رك ذ نإو ةالصلا داعأ هتنن ىف كاش وهو اهلمع نه ائيش لمع اذإو المع اذه ناك اهف 0

 لا ةالاطلا لع هتنا ثتمتف 0 لخد ولو ةالصلا هتأزحأ ايش

 انآ الا رح ال اهرع ىلإ اهعةنلا فرص ةنأل اهون اهف لحد ىلا ىوألا 21000

 دصقت مل ةالص ىف لخددق هنآل هزجت مل اهاون مث اهنيعب ةالصوني ملو 0 اهاون نإو اهعدتبي مل هنأل ةينلا 0 فرص
 مل هنأل امهنم ةدحاو نع هتالص هزحن مل رصعلاو رهظلا اهب ىوني رهظلا ىف لخدف رصعو رهظ هتتاف ولو ةنلاب اهدصق

 ٠ . اهنيعب امبوني ىتح هزجن ل اوني ريكف ىه ةالص ىأ ىرذي ال ةالص هتتآف ولو رصعلل الو رهظال ةبنلا ضح

 ريبكستلا نم ةالصلا ىف هب لخدي ام باب
 دمحم نب هللا دبع نع ىروثلا ديعس نب نايفس نع ملاس نبا ديعس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسيرلا انربخأ

 اهمبرحتو ءوضولا ةالصلا حاتفم لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هبأ نع ةفينحلا نب ىلع نب دمحم نع ليقع نبا

 ريبكتلاو هسفن ريبكتلاب الإ ةالصلا ىف الخاد نكي مل ريبكتلا نسحأ نف ( قفا ةلالا ) متلَستلا اهليختو ريبكتلا

 هللا ناحبس وأ هلل دملا وأ لياجلا هللا وأ مظعاا هللا ر ككل هللا لاق ولو ةييقنا ركنا رغب الخاذل نوكم الوبربك هناا

 مظعأو ءىث لك نم ربك أ هللا لاق ولو ربك أ هللا وهو هسفن ريبكتلاب الإ ةالصلا ىف الخاد اقف ماحب كب ملهي هللا رك ذاه وأ

 اذكهو ربك ألا هللا لاق 0 ان ةدايازاو نييكتلاب ةالّضلا ىف لخاد وهف ائيش دازو رك دقق اريك ربك أ .ةللاو

 هيلعو هأزجأو ناكام هناسلب نيك ةيرعلاب ريكتاا نسحم مل نمو ريبكتلا ىنعم لي ال ماللاو فاأآلا ةدايزو 0

 نأ ولو ( قفا ةلللاف ) ةيبرعلاب هب ىنأي نأب الإ هتالص هزجت مل ملع نإف ةيبرعلاب دهشتلاو نآرقلاو ريبكتلا عتب نأ
 لالا كنك هيرخ اعإ اللا ىف الجاد نكي ةئرعلا, رش هسفن كتابى اف اهاوش؛ةنملةو .ةبرعلا.فرع الجر

 » نوكي ال هنأ .تفصو ام ةلك لاق نف ( قفا ةلالاف .) ةيبرعلاب الإ ريبكتلا هزجب مل ابنسحأ اذإف ةبرعلاب هنسحم ملام



 ٠ _ت ةقدد

 رضاك 0 دا أ : 3 ْء ِِع تعاف 07 2 ا 5 2 1 .

 لفات أي لخرلا ىلعينأ زا> اذإو هتالض هتازحأ امقوق ىلصو ىلصملا رتسإ[ام اهقوذ قى. نإو ةرثنسا ءىش هيدب نيب 0

 ابن» جراخ ةعاجلاو ةءاملا ىف ىلصي نأ بح انأ الإ لضفلاب ىلوأ الو اهنم ربطأ عضوُم الو ةضيرف ىلصي نأ زاج

 : ©392دنب امث ىلإ بحأ ناك اهنم برقام لكو اهنم اجراخ ةالصاا نه ىلإ بخأ ايف ةالصلاف ةتئافلا ةالصلا امأف

 ةالصلا ىف ةينلا باب
 0 ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر نابأو تاولصلا لجو زع هللا ضرف ىلاعت هللا هحر ( قفاةلالاث )

 هللا لص ةبنل“ لاهتق .اضرفو ةلفان نهنم لج وزع هللا نابأو:نينم ةذحاو لكاىفو نهف لمي امو ابتقوو نييك د

 اذإ ملعأ ىى ات هللاف اندب ناكف 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ نابأ مث «كل ةلفان هب دحستف ليللا نمو » لو هيلع

 ناكو( قفا ةلالاؤ )ايلص» اهموني نآبالإ ةالص هنع ىزحت النأ اتقؤم اهن»م ضرفلا ناكو ضرفو ةلفان ةالصاا نم ناك

 ةدحاو كرت نإف ريكو اهنيعب اهونيو ةلصلل الصتسمو تقولا دعلو ارهطتم اميلصي نأ ةحاو ةالص ل ىف ىلصملا ىلع

 ريبكتلا,عم نوكست نأ الإ ةينلا هيزجم الو ريبكتلا ماقتم موقتال ةينلاو ( قفا لالا ) هتالص هزحن مل لاصخلا هذه نم

 : ىعئاشلاو كلام فالتخا ىفو )01(

 ةفاتلاو ةيودكسملا ةككللا ف تامل

 ةبوتكملا, اهيف ىلصي لاقف ةبوتكملا ةبعكلا ىف ىلصي لجرلا نع ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا تلآس عسرلا لاق

 ىقب ناك نإ لامتق اهرهظ قوف ىلصيفأ تلقف ةبععلا نم ٍلضفأ هيف ىلصي عضوم الف هدحو لجرلا ىلص اذإو ةلفانلاو

 مل ىلصملا رتسي ءانب هيلع قب نكي مل نإو ةلفانلاو ةبوتكمال اهرهظ قوف الع ةرتس نوكي ءىش اهرهظ قوف ءانبلا نم

 لالب نع ره نبا نع عفان نع كلام انربخأ لاقق تركذ امف ةجحلا اف ىعفاشلل تلقف تيا نم ءىش ريغ ىلإ لصي

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 تيبلا نم ائيش عدي نأهركو هرهظب تيبلانم ائيش كرت ةيحان ىف تيبلا ىف ىلص اذإ وه اذإف رظن ةماسأ لاق ةحلط نبا

 ىعفاشلل تلقف ةلعلا هذهو ثيدحلا اذهل ةبعكلا ىف ةالص'ا حلصتال موق لاقو لصي لو تيباا ىحاون ىف ربكف هرهظب

 تناكو لالب لوقب انذخأو دهاشب نسبا لصي مل لاق نمو اذهاش ىلص لاق نم ناكف لالب لاق لاف مبيلع كتجح اك

 نامعولالب و ةماسأل خد معن لاق انريغ اذهىف كفلاخ لهف ىعفاشلل تلقق ةطككلا ف لص

 هناردج لكاال ههجوتم عطوم هب لبقتسي امنإ تببلا نم اجراخ ىلصملا نأ عم اندنع امه. اندنع ةتباثلا ةجحلا هذه

 عضوم لبقتسإ ناكو هيلع المتشم تيبلا ناك نمو هناردج لك ال هبجوب عضوم لبقتسم هنطب ىف ىذلا كلذكو'

 جراخلا ناك نيأ هنم جراخبإ عضوم نه لضفأ عضوم اذه ىف ناك هبجوتم عطوم هنه جراخلا نلفت 7 000 هيج وتم

 م ناك نإ لبجلا نه ةباغ لوقا اذه ىعفاشلا لامف ةبوتكملا هبف ىلصي الو ةلذانلا هيف ىلصي لوقتن انإف ىعفاشلل تلقف

 ةبوتكملا حلضت ثيح الإ حاصتالضرألا ىف ةلفانلا نإف متيور كك ناك نإو ةبوتكم الو ةلفان هبف لصي مل انفلاخ نم لاق

 ةنيدملالو> لفاوتلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب ىلص ىتاا عضاوملا تيأأر وأ ةلفانلا حلصت ثيح الإ ةبونكملا الو

 عضوم ىف ةلفاناا هتالص نإ ةبوتكم كلانه ىلصي نأ مرحبأ ةبوتكم كلانه لصي لو بصح ابو ةكمو ةنيدملا نيبو ةكمو
 . ةف روحت ةبوتكملا هتالص نأ ىلع,لدف,ضرألا 3

 )١( غلا ليقتسن ناك ام وأ ءليقتسي اك هلصأو :فزرحم هلعلو ؛ةخسنلا ىف اذك خلا جراخلا لبقتسي ناك هلوق )

 ةشكا لما ٠ ةهححصم .
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 املاكإب حتسفا ىتلا ةالصلا نم جرم نأ الإ كلذ هل نكي مل بوكرلا دارأ مث ضرألا ىلع ةالصلا حتما نإو ةبونكملا

 هقارف دعب ةالص ريعبلا ىلع حتتفي ىت> ريعبلا ىلع اعوطتم نوكي الو امل عطاق وهف اهلككي نأ لبق بكر نإف مالسلاب

 عكر ىتج هل كلذ نكي لل ريعبلا بوكر دارأف ارفاسم ضرألا ىلع ةالصلا حتتفا نإو ايشام جرخ اذإ كلذكو لوزتلا

 ناك ضرألاب دجسف لز“ مث أرقف بكر مث لعفول كلذكو هتالص .عطق مس,و ىلصي نأ لبق لعف نإف ملسإو دجسيو
 نألبق لوزنلا دارأفايكار ةالصلا حتتفا ولو ةالصلا ىف هلمعي نأ هل سيل لوطي لمع بوكرلا ءادتبا نأل هتالصل اعطاق

 ضراالا ىلع مكر لز' اذإو بوكرلا نم لمعلا ف فخأ لوزنلا نأال هل كلذ ناك هتالص ىف نوكي نأو ةالصلا 0

 ىلع دجسيو عكري نأ لز' اذإ هيلع ناك هنأب تفصو اك بوكرلاب ةالصلا عطق بكر مث لزن اذإف هريغ هيزحجال دجسو

 نعتفرحما نإو ةالصلاف وهو فرحني نأ هل ناك هقيرط هب تفرحما نإف ايشاموأ انك ار.ةالصلا حاتتفا اذإو ضرأالا

 ولو اهيلإ فرحا ىتلا قيرطلاىف ةلبقلا نوكت نأ الإ هتالص دسفأ دقف اهكلسي قيرط ريغب هلك هافق اهيلود ىت> هتبج

 ىلع ىضم رك ذم“ ًايهاس لواط7نإو هتالص ىلع ىنب هناكم عجر نإف ةلبق ريغ ىلإ هافق هقيرط ىلوف سعن وأ هتباد هتبغ

 2ك اذإو هتالص تدسف فرحنب مف ةالص ىف هك 11 كد ةكعأل رهو 27تنث نإو ررسلل دحسو ةتالص

 هجوت ثيح هتلبق لعب نأ دمعتي نأ هل نأال ةلبقلا ىحأت هيلع نكي مل هتلحار هب تبجوت ثح ةالصلا حاتتفا دارأف

 اهحتتفا نإو هريعب ىلع ىضمو ةلبقلا ىلع اهحتتفا هقيرط نع افرحنم ةلبقلا لبق فقاو هريعبو ةالصلا حاتتفا نإف هبكرم

 امأق اهحتتفي نيح هقيرط ىلإ وأ ةلبق ىلإ هجوتم هريعبو الإ اب>ةتفي الو كلذ هل نكي مل ةلبقلا ريغ ىلع فقاو هربعبو

 بكري ام ءىث الوثمرلا الوك9 ةنيفسلا بك ارل سيلو ةالصلا حتتفي نأ هل نوكي الف ةلبقلا ريغ ىلع فقاو وهو

 ىلعىلص دوعب قلعتف قرغ نإو ةلبقلا ىلإ فرحني نأ هيلع نكلو ةنيفسلا هب تب جوت ثرح ةلفان ىلصي نأ رجبلا ىف
 لاخلا كلتب هلبق ىلإ ىلصام ؟دعب ملو ةلبق ريغ ىلإ اهالص اذإ لاحلا كللتب اهالص ةبوتكم لك داعأ مث ءامعإ ءىدود هتهج

 31 نع 1 ل هنأل ليق ديعيف ةرورضلل ةلبقلا نع افرحنم ىلصيو ةرورضال ديعي الو ىدول 0 لئاق لاق نإ

 ' لاخ ةيوتكم هلق ع لإ لك نأ هل لد لو هكمأ فنك نصب
 م

 ةيعحلا ىف ةالصلا بأب

 لخد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ىبلاعت هللا همحر ( ىقفانةلالاف )

 ف مشو هيلع ل ىلص هللا لوسر عنصام الالب تآانسف 7-0 نبا لاق ةحاط ْن ا ا لال ةعمو ةبعكلا

 هع كس ىلع تيبلا ناكو لاق ىلص 2 هءعارو ا ةثالثو هما ل ادومعو هراسإ نع ادومع لعد لاق ةبعكسلا

 ةلبق وبف ابفو> ىف ىلصي ىذلا لبقتسا ةبعكلا ىأو ةضيرفلاو ةلفانلا ةبعكلا ىف ىلصف ( ىف[: هلالاف ) ذئمو»ب

 كدلك اعاني ناعم هندن نين نكي ملف اياب لبقتسا ولو هتلبق ناكابضعب لبقتسا اذإ ابذم اجراخ ىلصملا 0

 ةبعكلا ءانب نأال «0ذئنيح هزجب مل هرتسإ ءىث اهتاينب ن. هيدي نين نكي ملف اهربظ ءارو ىلص نإ كلذكو هزحم مل

 . ةحدبصم هّنتك لمأتف خسانلا نم ةدئاز «ال» علو خسنلا 8 اذك خلا هنكعال وهو هلوق )01(
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 كلذ و لاخإ هذهع اهالص ةالص كك ةداعإ لاتقلاب ملاظ وهو اذك اهالص نم ىلعو لاع اصاعلتاق لحر.الو ةيغاب

 اندنع ةض>ر الو نمأ اذإ داعأو ”ىذو» ىلد الثاص الج وأ اعبس فاخف ض راد سم را عطقي جرخ نإ

 : لاحم ةضيرفلا ءادأ ىلإ ليدساا دو اذإ نصاعا

 ةليقلا ريغ ابا اهفازو + قلا ةيناكلا لاخلا

 نأ ابك ار عوطت اذإ رفاسمال نأ ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس تلدو ىللاعت هللا هر ( ىف :ةلال ٠

 هتلحار هب تبجوت ثيح لفاونلا ىلَض اك ار اعوطتم ارفاسم#لجرلا ناك اذإو (لاق) هجوت كح اكرر لك

 دوجسلال عجو ءاميإ أموأدودسلا وأ عوكراادارأ اذإو هريغ وأ اريعب وأ ارامح اهبوكر ىلع ردق ةباد ىأ ىلع اهالصو

 لاحم هيلع تبجو ةالص فئاخ ريغ ناك اذإ م٠5 الو ارفاسم ةلبقلا ريغ ىلإ ىاصي نأ هل سيلو عوكر لا نم ضفخأ

 ىلع 0 ,ا'نيب انقرف اذهمو (لاق) ةزانج ىلعةالصوأ فاوط ةالص وأ 21)رذنةالد وأ ةتئاف وأ اهتقو ىف ةبوتكم

 لخدن لجرلا نيبو اهريغو ةلبقلا نم تابوتكملا ىف هيزحمام الإ اهيف هيز<ال انلقف اهيف لوخدلا لبق ةالصلا هسفن

 معزلاك معز وهو سا اهيف لخد اذإ هنأ معز نم طلغ هنأ انمعز مث اعوطتم ةالصلا ىف

 انربخأ . ةلبقلا ريغ ىلإ ىلصي عوطتملا نأو ةلبقلا ىلإ الإ ارفاسم هسفن ىلع هبجوأ ابجاو الإ هسفنل ابجاو ىلصيال هنأ
 اح نيسلا ف هللخار نع نكح ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق رمع نبا نع زانيد نب هللا دبع نع كلام

 هللا لوسر تيأر لاق هنأ رمع نبا نع راسب نب ديعس بابحلا ىبأ نع ىحب نب وره نع كلام انربخأ هب تهبجوت

 نبا نع ددحلا دبع انربخأ لفاونلا ىنعي ( قا لالا ) ربيخ ىلإ هجوتم وهو راح ىلع ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص

 هتلحار ىلع وهو ىلصي وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تينأر لوقت ارباج عمس هنأ رييزلا وبأ ىنريخأ لاق 6

 ىنلا نأ رباح نع ةقارسس نب هللا دبع نب نامَع نع بئذ ىبأ نا نع ليعمسإ نب دمحم انريخأ ةيح لك لفاونلا

 كن هزحم ل ثاه رقاسملا ناك اذإو قرشا لبق اهجوتم هتلحار ىلع ىل ٍإصن ناك زاعأ ىف هاو رع 0 ملسو هيلع هللا ىلص

 الإدوجسلا ىف الو ع وكرلا ىف هزجي مل هعوكر رضح اذإف ىثميف ةتهج ىلإ فرحي مث كف ةتا ليه

 رتولاو ركّشلاو نآرقلا دوحسو ( لاق ) بكارلا ىلع بك كلذ ىف هيلع ةنومال هناال ضراالاب دحسيو عكري نأ

 بكارلل نوكي الو دويجسلا دارأ اذإ هب دجسي نأ ىثاملا ىلعو ءاعإ هب ءىموي نأ بكارللف ةلفان رجفلا اتمكرو

-- 

 لصأ نأال ةبوتكملا ىف هيلع ةالصلا هيزجت امو ضرألا ىلعو ةلبق ىلإ ةبوتكلا ىلصي اك الإ ةلفان ىلصي نأ رصم ىف

 ءاوسو (لاق) ممل صخرأ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس وأ ىلاعت هلا باتك لد ثيح الإ ءاوش نالصلا

 ريصق ىف مها هل نوكي اكاعوطتم هتلحار هب تهجوت ثيح ىلصي ًارفاس» رصملا نم جرخ اذإ هليوطو رفسلا ريصق

 تبجوت . ثيح ىلصي نأ هل ناك هريغ وأ ار رام وأ المحم كر ول كلذكو رفس مسا ل 1 ىلع عقب هنأل هلنوطو رقسلا

 هرصم ىلإ ريصي نأ دعب هتالصىلع ىضمعنأ هل نكي مل رصملا لخد مث ارفاسم ابك از اعوطتم ةالصلا حتفا نإو هبكرم هلا

 نإ هل نكت مل اهرغ وأ: فدل اذإ كلذكو ضرألاب 0 هل نأ هلع ناكف هل ماقم عضوم الو

 انلضم اهنف ىّشمي نأ هلو هرفس نوف اهنإ لوزنلا ديري الؤاهرصم تسيل :هرفس, ىف ةيرغن. ره نإو ةتالص لع قفا

 ىلصي ج2 ضرالا نع اق نأ هل نوكي الو ءاونسف ةيرق وأ ءارحص ىفرالزنم هرفش ىق.لزت نإو هك لك

 ا ةنسفاوطلا قعكر نأ بهدملا 2 0 فو رعماو «خسملا عيمج ىف 0 اك فاو ظ ةالص وأهلوق 1 ١(

 , هةححصود ا راظناف

 م) + -١(
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 لهأ نم هدنع اناك اذإ رخآلا ريخك لو الا ربخ نأال ةداعإ هلع نكي مل قدص هلعل ردي مف ةبرغم ةلبقلاو قرستف كب

 ىلص ولو هسفن داهتجا وأ نيقيب ىلصي امنِإ ريصبلاو ( لاق ) هنم لبق, ل بذكلا لهأ ن. هدنع ناك امهسأو ”قدصلا
 كلذكو هنيعب عضوم ىف ةلبقلا ىري وهو ىلصي ىتح ةالصلا هئزجن الو داعأ هنيعب عضوم ىف ةلبقلا ىريال كاش لجر

 دحاو هيلع بلعب الو ىلص نإف اهاري ثبح ىلصف رخآلا نود امهدحأ ىف ةلبقاا نأ هيلع بلغف ناعضوم هيلع هبتشا ول

 اهحتتفي ىتح هئزحتال داعأ هتالص ىلع ىضف حتفا ثيح اهآر مث كشلا اذه ىلع حتتفاول كلذكو داعأ امبتم

 5 اهارب ثيح

 ةلبقلا ريغ لابقتسا امهف زوج نيذللا نيلاخلا باب
 متبرض اذإو» لجو زع هللا لاق ةلبقلا ريغ لابقتسا امبيف زوي ناذللا نالاحلا ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاث )

 نيفئاخ هللا مجرمأف لاقةيآلا « كعم مهنم ةفئاط مقتلف» ىلإ «ةالصلا نم اورصقت نأ حانج ميلع سيلف ضرألا ىف

 ىلع اوظفاح» لجو زع هللا لاقو ةلبقلا نم امل م,هجو ىتلا ةهجلل ةالصلاب مهرمأ هنأ ىلع كلذ لدف ةالصلاب نيسورح

 نآب اهيفمطنذأ ىتلا لاحلانأ ىلع انابكرو الاجر اولصي نأ ىف هصاخرإ لدف انابكر ىلإ « ىطسولا ةالصلاو تاولضلا

 نافلتخع نيفوقلا نأ انماعف ًاضعب مهضعب سرحم نأ اهيف مثر مأ ىتلا ىلو الا لاخلا ريغ فوخلا نم انابكرو الاجر اولصي

 مهلنأ ىلع كلذو لو الا كفرا ساما الإ نك انك روا الا حتر اذاض نأ هك محل نذأ ىذلا رخآلا فوخلا نأو

 تلدو مادقأالا ىلع امايقو باودلا ىلع ادوعقو لاحلا هذهىف ا ربغو ةلبقلا ىلبقتسم اوبجوت ثيح اولصي نأ

 مث ةفئاطو مامإلا مدقتي لاق فوخلا ةالص نع لئس اذإ ناك رمع نب هللا دبع نأ عفان نع كلام انربخأ ةنسلا كلذ ىلع

 مك هلقلا لمس اناكرو الاجترا اولص كلذ نم دشأ فوح ناك ناف ثمدلتا. نق رمع نبا لاقو. تيدخلا دق

 011[, نع انربخأوا ١ سو هنلع هللا ىلص هللا لوسر نع الإ كلذ ركذ هللا دبع ىرأام عفان لاق كلام لاق اهيلبقتسم

 لالطإ دنع الإ ةلبقلا 1 وتكم ةالص ىف زوحب الو ( قئاخشلالا ) هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا نع بئذ

 تقولا كلذ ىف ةالصلا اواصي نأ زوجيف ففحزلا نم فحزلا وندو اههبشأ امو ةفياسملا دنع كلذو نيماسملا ىلع ودعلا

 3 عوكد ر ىلع اوردقي ل نإو نوردقي ثيح ىلبقتسم اولص الإو ةلبقلا لابقتسا ىلع اوردق نإف انابكرو الاخ

 ممل زوج الو ءاعإ نوئموي مهباود ىلع نيبجوتم اولص عبِيلع اولطأف ودعلا مهباط نإ كلذكو ءامعإ اوؤهوأ دوجس

 اولصي نأ ممل زوجمو ائيش ةالصلا ددع نم نوصقني الو مميت الو ءوضو ربغ ىلع اولصي نأ نيلاحلا نم دحاو ىف

 ىغب لهأ مأ صوصل مأ رافك أ مبيلع لطأ ودع ىأ ءاوسو ءاملا نيبو مينيب :لوم هن"ال ابيرق ءاملا ناك نإو ممتب

 فوخ الب اولزننب نأ مهنكمي تح ودعلا نع اوأنف ودعلا مهبط نإو هفالتإ فال كلذ لك نال لبإ لوحف مأ عابس مأ

 نوثموي انابكر اولص نإو انابكر اواص قهرلا اوفاخ نإو ةلبقلا ىلإ ضرأ الاب ةالصااو لوززلا الإ نكي ل اوقهري نأ

 | الا اول "لإ كحأو ةلقا لمع ةالصلا نم قيام ولصق اول نأ يبلع ناك ودقلا اونمآ مث ةالصلا ضعب

 ةالصلا هلثم ىفرصقي رفسىف اونوكي نأ الإ تالاحلا هذه نه ءىث ىف ةالصاا اورصقي نأ ممل سبلو ضرأالاب ةالصلا

 بلطلا نع اوفقواذإ اوناكنإو اذكه اولصهف مبيلع ودعلا ةعجر اونمأي ل الط مهو بلظف ودعلا ىلاط نوماسملا ناك نإف

 ةالصلا هعديو مهوبلظي نأ ممل نوكي الف بلطنا اوعديو اولصيق 0 نأ الإ ملا نكي ل ينحر اونمأ اومجر ؤأ

 ةدش ىف ةالصلا ىف ةصخرلا نم تفصوام نوكي امنإو ةضيرفلا ام كرثت الف ةلفان ا نال ننكمأ اذإ ضراالاب

 هيل اه نورك الد ايواطم هسفن نع عفدي وأ نكرقلا لئاش لكلا نأكاذإ ةلبقلا ىلقتنم رتغو انايكر قؤخلا
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 ا ىار نة ع ندع اف 2-2 >ا كت 0 هنا 5 | عد نا 3 الشب يع اعد

 نأ لثم ابيرق أطخأ دق هنأ ىري نأ كلذو ًأطخ نيقي نوكم ال فرحتلاف ةبجلا

 نس ىلع سلو هلل 0 للا

 تركو هدا ليفتفلاو نة نراك

 كبعي نأ ىلد نإ هلع 0 هكر ةدحاو ةيح كلتو اراه وأ ان ىل.ةتسا عا ةنح نع ةفرحنم هتلش ىأر 2

 ند 0 مل هنآ هتالص لكم رخآلا هدايتحا 0ك ف رعد نأ هلعو اهنم ىذم ام ىغلب نأ ةالص 2 0 نإ الو

 هدابتجا نوكي نأ هيف نكمي ايلثم داهتجا ىلإ ةلالدب هدابتجا نم عجر امنإونيع الو ةبج باوص نيقي ىلإ أطخ نيقب

 نإ اذكهو ( لاق ) ةلبتلا ىلع هدابتجا هلدي ثيح هتالص لك ىق'نوكت نأ فلك ابإ هنأ ريغ رخآلا نم بوصأ لوألا

 نإف ىضم اع دتعاو هتالص لكك 6 ثيح ىلإ فرحت, اليلق فرحت ا هنأ ةالصلا ىف وهو ىناثا داهت>الا دعب ىأر

 اذ ريغ ةعسلا الا ةقادا 0 نيقد هنتالص هيف ىضقتنت ىذا 2 وملا ف كلدذ و كال معلا ف ل ل هةعم ناك 1

 ربصبل دبتحا نإو ىمعألا داغأ كعب هانإ هماع اف هماقم ّق تكتالَذ ةماع م نإف هملغأ اذإ 0 ىمحألا ةالص ضقتنت ةلبقلا

 هلعق هنالص 0 نأ لو هريغ هاذ و هسفن اهنع رادتا نإف هةسح ىلع ىصع نأ هلق هحوتلاا دعب 1 3 هحوتف

 نإو 5 2 اريصب ادهتحم دحو ىد اهداعأو اهاللص هريع دج ١ نإف هربغب اداهت>ا اش لفتسو هتالص نم جرح نأ 3

 نأو اطخأ دق نأ مامإلا فلخ نم. رصبأو ةعامج اهيلإ اولصف عضوم ىف ةلبقلا اوأرف ةعامج وأ ديتحم دبتجا

 ناك اذإ كحل نأىزري ناك ,نإف هسفنل لصف هنإإ فرعا اينررق افارخا هيلإ هجوت ىذلا .هعضوم نعت 1 هللا

 هتالص ىلعىنب هنع ةيزجم هتالصف هسفنل امامإ راصو هتالص ماهإلا لئكي نأ لبق ماهإلا ةمامإ نم جرخ مث مامإلا فلخ

 نأ طايتحالاو كا هيلع هتالص تدسف ةالصلا نم ماهالا غارف لبق هسفن ةمامإ ىلإ ج ذم هنأ ىرن ناك نإو

 نم اوجرخم ملام اهرخآو هتالص لوأ نم هفلخ نم لك اذكهو ( لاق ) ةلبقلا ىأر ثيح لبقتسيو ةالصلا عطقب

 هةهحوت نأ هءارو نمث 0 نكملو ىأر تح ىلإ ه>ون هح وت تتيح نع ةقرحنم ةلملا ىأر مامالا نك نإف ةالصلا

 ناكو هتمامإ نم جرح هبأر ل رس 3 نمو ههجوش ةح وب هبأر تم ميم هل ثدح نق هنأر ل ىرد نأ ال ههي> وش

 مهتماهإ نم ةلاسملا هذه ىف هسفن جرخأ مامإلا نأ ىلوألا ةلئسملاو اذه نيب فلاخ امتإَو ادرفنم هتالص ىلع ىنيب نأ هل

 نم هسفن جرخم هنأل اونب هريغ وأ فاعرل فرصنا وأ هسفن ةالص دسفأ ول هنأ ىرت الأ لاحب مهتالص كلذ دسفي الف

 اوني نأ لاخ/ لكي نيلو الل نوكيآل. نأ سايقلا ولا وهال ةتماهإ نم يسقنأ نوحرخ ىلوألا ةلاسلا ىفو محال ةمامإلا

 نم هسفنل اجارخإ نوكي دق لعفام ىلع هتوبثف لعفام لءفي نأ هيلعو اولعفام اولعفي نأ مهل نآل هعم مهتالص ىلع

 ىلع ىضد لوألا هدابت>| ريغ ىف ةلبقلا رب لو كش مْ ةالصلا ىف لخدف ةلبه ١ ىف لجرلا دئت>ا اذإو لاوقأ هنو ةمامالا

 ريغ ةلبقا ىأرف ةليقلل ةهجوف ىمعألاب دهتجا اذإو ءاوش اذه ىف موءأملاو ماهإلاو اهريغ رب مام ةلبق ىلع هنأل هتالص

 كل ديتحا ىذلا كب 0 دق هريغ هل لاق نإو هل ىأرال هنآل أر تح نا نأ هأ نك امل هحو لإ ةهللا

 ) لاق ١ هداهتحا لوبق هل نم هب ديتحا هنآل هنع ءىزجم هتالص نم ىضه اهو هربغ هل لوقي ثح ىلإ فرحا هقدصف

 رثك ١ ىلع ىلصيو ىخاتي ىمحألاك وهف هقدصي لّيلد الو هوجولا نم هجوب ةلالدال تحبو ةءلظ ىف لحرلا سك 0

 ديتجماهب أطخأ نإف هريغ دايتجا ةلالدلا هيلع تيمع اذإ ريصبلا عسإ لبق دقو ةلالد الب اهالص ةالص لك دعيو هدشل

 دنع نأ تيبحأ افرحنم ابي رق:هب أطخأ هنأ ىأر نإو.لصاف لك داعأ.ةءرسغم ةلبقلاو ةقربشم ةهج ىلع هلدف ةلضلا |

 أ لييس هل نك اذإ هسفنل ناك هداهتحاك هقدص اذإ.هل كلت هلاح ىف هدابتحا نذل ةداعإ هراع سلف لعفب مل نإو

 أاطخأ دق هريغ هل لاق مث مال د 2 ارض نأ واف عضوملا اذه ىف ىمعاالا قرافي, وهو ( قنان خلال ) ةلالد



 ل

 ىحأ وهو هب لبقتساوأ ةماظ ىف ةلبقلا لبةتساف تسلا ةيؤر نود ةلئاح ةماظ ىف ىلص نإو ةالصلا داعأ ةلبقلا لايقتسا

 اطخأدق نأ اماعيوح تيبلا ةيؤر نودليح اذإ باوصلا ىلع امهوةداعإ امهيلع نكي ل ةبعكلا آطخأ دق امهنأ اكش من

 عدي نأ هل لحن الف كم نع اجراخ اذ ترلا هم ىريال ةكم نم عضوم ىف ناك نهو ( ( قناتشلللاف ( ه نادمعيف

 حيرلا ببمو لابجلاو رمقلاو سمشلاو موجنلا نه لئالدلاب ةبعكلا باوص بلط ىف دهتم .نأ ةبوتكملا دارأ الك

 مل مهدابتجا فلتخاف ةلبقلا بلط ىف اودهتجاف ةكم نم نوجراخ لاجر ناك اذإو ةلبقلا ىلع ةلالد دعما لك

 دقهنأ مع وه ىرد ةمالع ىلع هحاص هلدب ىد هملد دابت :>الاب رع هاير نإو ةيحاص دابتحا 0 نأ ع مه آدحاو عج

 قلا هتبج ىلع مهنم دحاو لك ىلصيو هريغ داهتجا عابتا ىلإ رخآ ةسفنل وه ىآرام ىلإ عجريف لو 2 هداهتجاب أطخأ

 نأ هعسي مل ىمعأ مهيفناك اذإف(لاق)هداهتجاهدابتجا فلاح اذإ دحا وبأي نأآمهنمادحاو عسب الو اهيف ةلبقلا نأ ىأر

 عبت هيلع اوفلت>ا نإف ممضعب هل ىأر ات 15 نإ قرر اش ئربال ةنال هل علا كاكا دق نأ ىار تح لإ لك

 انا 0-21 رفسلا ىف ناك ادرفتما وأ 2010 هضفن يارب ىتعألا لص نإو (لاق) هريغ هفلاخ نإو ممر صبأو هدنع مينمآ

 نم ةلبقلا ىلع هلد نم لكو ( قنانتلالا 0 هل ىارالا ةنآل هن يآرب لصام لك _ ةداعإ هيلع تناك هريغو رك

 © دك هنأ ى ال نأ ةفيدصتو ةفدص ناك اذإ هلوق ليه نأ ةعضو ريض ناكو نييلبملا نم دنع وأ ةأرما وأ لحز

 ةلبقلا ىلع ةنامأ عضوم ىف سيل هنأل هقدص دق هنأ ىأر نإو كرمثم ةلالد لبقي نأ هعس. الو 0 لاق )

 رحبب امإو لبجم امإ ةلبتلا بلط ىف ادبتجم الإ ةالصلا الجر عسب مل اراهن وأ اليل مغلا قبطأ اذإو ( قفاتشلالاف )

 ن. اذه هشأاه وأ حير ببم وأ محن عضوم وأ ارون هل ىري ناك نإ رق وأ اعاعش ىري ناك نإ سمث عضومب وأ

 هدنع بكلغألا ىلع ىلد ةلالد هيف هل نكي ملف اذه 0 غ2 نإف ءأزجأ هريغ دحي مل اذإ ناك اذه ىأو لكئالدلا

 ةالصإا داعأو هدنع باغألا ىلع ىلص اينم الخ اذإو ةلالدلا نم دحأ واخ اماقو ةلالد دجو اذإ ةالصلا كلت داعأو

 هيلع تناكو هدنع بلغألا ىلع ىلص ةلالد ايف ىريال لاح ىف لخدوأ ةماظ ىف اسوم وأ ادرفنم ىمعأ ناك نإ اذكهو

 . ةلالدلا ةيؤر ىلإ لصيال ناك نإ هريغ وأ هسفن نم ةلبقو تقو ىلع ةلالدب الإ ةالص هيزحت الو ةداعإلا

 لاذ أطخلا نابتسا نميف

 لاقق تآ مهات 1 ذإ حبصلا ةالص ىف ءابقب سانلا انيِب لاق رمع نب هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انربخأ

 مههوجو تناكو اهولبقتساف ةلبقلا لبقتسإ نأ رمأ دقو نآرق ةلدللا هيلع لزنأ دق ٍدسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نإ

 دهتجاف تيبلا هيف ىذلا مارحلا دجسملاو تيبلا نع ءرملا باغ اذإو ( قفانثلالأف ) ةبعكلاا ىلإ اورادتساف ماشلا ىلإ

 ثيح ىلصي نأ هعسي ملو ارخآ ىأر ثيح ىلص رخنآ عضوم ىف اهآر ىتح ةالصلا ىف لخدي ملف عضوم ىف ةلبقلا ىأرف

 ناذبف رزة لدا م هدارتجا ىلع اع ةالصلا حتتفا ولو ( لاق ) ةالصاا ىف ل احدي تح هدايت>ا هيلعو الو وأ ىأر

 رمقلا وأ سمشلا تلحن مث هريغ وأ حير ةلالدب ًاطحأ وأ ةياحس ءالا تمعف:افزنم هتليإ تناك نإ :امههذحأ نابجو

 نيقي ىلع هنأل هل نابام ىلع ةلسقلا لبقتساو ملسو هتالص نم ىضم ام دتعي مل اب رغم وأ اقرسشم ىلص هنأ ملعف موجنلا وأ

 ةبعكلا نيع باوص نيقي ىلإ عجري مل نإ وهف هيلإ ىلص ىذلا عضوملا فالف ةبعكلا نإف لوألا رمألا ىف ًأطخلا نم
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 عجري نأ انيقي أطخأ نم لك ىلعو برغملاو قرشملا نيبام لبقتساو هلك قرملا كرت اذإ كلذكو (لاق) أطخأ هنأ اط

 هححصم هبتك هلمأتف خسانلا نم ةدايز وأ اطمقس هيف لعاو خسنلا ىف اذك علا رفسشلا ىف ناكادرفنم وأ هلوق )01(



 يأ لي

 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ثيدح ريسفتب نغتس» وهو هل ا

 ثوروأ رقبلا طلث وأ متغوأ لبإلا ر ,عب وأ لون4ق عطوم ىلع ىل» نفث ( لاق ) حاضيإلا اذه ضعب نع هنع لئالدلاو

 لبإلا ناطعأ ىف ةالصلا هل هرك أو هنع ةئزحم هتالصف هبرق ىلد نمو سن هلك اذهنأل ةداعإلا 'هدعف ريما وأ لبخلا

 هب رف ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل هأزجأ ىلص نإف هنع سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىبنل رذق اهيف نكي مل نإو

 ناطعأ ىف "لص نأ :ه.م نأ ىلع لياد اذه ىفو هتالص كلذ دسفي ملف هدب ىل اع هناسل درب دجو ىت>. هقنخف ناطيش

 تح نحانركل طلاق عنتم سيلو رايتحا ناطيش هب داو هنإف ىداولا اذه نم ان اوحرخا : هلوقل نح 0 ابإلا

 امبإ' امسفن لبإلا نأ عم ( قفا لالا ) ملسو هيلع هللا ل هللا لوصر دعت دحأأ كلذ ملعي الو لزانملا نم هلا اع

 نم هبرقت وأ هعقدت تح ابغرمتو اهكرابمب هتصحف عقد ريغ ناكن إو اهنطع نإو هدحن ناكم عقدأ ىلإ كوربلا ىف دمعت

 لك 1 اهو لبإلا لاوبأ لءلف لئاق لاق نإف تاءاصملل ةفاظنلا نم رايتخالا عضاوم نه 00 ناك ام سيلو عاقدإلا

 املاوبأ نآل لبإلا ناطعأ ىف ةالصلا نع هيهن آذإ نوكيف لبق منعا حارمىف ةالصلاب رْمأ كلذلف سجنتال هراعبأو هل

 لاوبأ نأ ىلإ بهاذ بهذ نإف ( ىفاةغلالاف ) ثيدحلا هلمتحم الو هيلإ تبهذ اك سيل هنكلو سجنت اهراعبأو

 ىنعم ناك ولف اهناطعأ ىف ةالصلا نع ىهن دقو لكؤت لبإلا موحلف ليق لكؤت اهموحل نأال ةسجنب تسييل معا

 هانعم نكلو امارح اهراعبأو ليلا لاونأ تناكل لالح اهلاوبأ نأ ىلع اهحارم ىف ةالصلاب ملسو هيلع هللا ىبص هرمأ

 . انفضوام ىلع لجو رع هنا انك

 ةلبقلا لابقتسا باب
 ثاماظ ىف اهب اودتبتل موجنلا يل لعج ىدلا وهو » لجو زع هللا لاق لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 لوف تجرخ ثيح نمو » ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل لاقو « نودته مث مجنلابو تامالعو » لاقو « رحبلاو بلا

 زع هللا بصنف ىبلاعت هللا همحر ( ىف: +ل|/ ) « هرطش ؟هوجو اولوف متتك اميحو مارحلا دجسملا رطش كبجو

 هلبقتسم ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل تيبلا لابقتسا مهيلعف هوأر اذإ اوناكف دجسملاو تيبلا ممل لجو

 دصقو مارحلا تيبلا دصق ىلع مهيف بكر ىتلا لوقعلاو ممل قلخ ىتاا تامالعلاب محلدو ةبج لك نه هلوح هعم شانلاو

 دوجسوأ ركشل دحاس وأ ةزانج ىلع وأ ةلفان وأ ةضيرف لصم لك ىلع ضرفلاف مارحلا تيبلا دصق وهو مارا دجسملا

 ىلاغت هللا ءاش:نإ امهرك .ذأس امي ىلاعت هللا صخرأ نيلاح ىف'الإ تالا لاّمتسا يك كاد

 تييلا لابقتسا فيك
 ىف ةكمب نمت تيبلا ةيؤر ىلع ردقي ناك نم لكف نابجو تيبلا لابقتساو ىلاعت هللا هحر ( قفا ةلالاف )

 هتنياعمب هلابقتسا باوص كردي هنأل تبنلا لائقتسا تدصي تح هتالص هزت الق لدجوأ لهسوأ اينم لزنم وأ اهدجسم

 نإف هريغ هب هليقتس, نأ ريغ تيبلا ىر' ال وهو ىلصي نأ هل ٠ 0 و تسلا رح هل لفتسست نإ ةكشو 21 ناك كا

 هنع باغ اذإ ةلقلا لابقتسا باصأ هنأ نه ملع ريغ ىلع هنأل ةالصلا داعأو ىلص هب هليقتسي ادحأ دب الا هلا نأ 0

 هجوتلا ىلع ةريخلا لهأ هب لدتسإ ام اهريغو حايرلاو لابجلاو رمقلاو سمشلاو موجتلا نم هللا العج ىتلا لئالدلاب

 ةدلفلا دنس نأ الإ ةزحخ ل اماعتسا "اطحإ هنأ هعف ةلبقلا لابقتسا ىف دب ر>او ةماظ ىف ىلصو اريصب ناك نإو تببلا ىلإ

 هب ًأطخأ هنأ هب قثي نم رب ملع مث ةلبقلا لجر هب لبقتساف ىمعأ ناك نإ كلذكو ةطاحإ ىلإ نظ ن.ه عجرب هنأل



 ضرالا نم ىلصي. الو هيلع ىلصي ام عامج باب

 سو هرلعهللا ىلص هللا لوسر نأ هيب أن عفزاملاىحبنب ورمعنع ةنييعنياانربخأ ىلاعت هتلاهمحر ( قامة لالاف )

 عطقنم امهدحأ نيعضومف ىباتك ىف ثيدحلا اذه تدجو ( ىف: لالا ) مأخلاو ةربقملا الإ دجسم اهلك ضرألا لاق

 ثيدحلا ىف ءاج اك هنأ لوقعدو لوقت اذهب و ( قفا: لا ) ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ديعس ىبأ نع رخآلاو

 جر امو مثديدصو قولا موحلب تارتلا هطلتح ةريمملا نأل 1 ضرأ ىلع ىلصي 5 ل سبل هنآل هنيس لولو

 عضوملا ةريقملاو ( قفاشنالاف ) ساحيألاو مدلاو لويلا هيلع ىرجب الوحدم ناكام مالا نإو ةتيم كلذو مهتم

 تيم محل تام موق ايف ربق طق ايف ريقي ل ءارحص امأو ىنوملاب بارتلا ةطلتخم تفصو اك كلذو ةماعلا ابرف ريقي ىذلا

 رهاط نتارئلا 3 ل رعاا نأ 00-55 هرمآ ملو هل هته رك هقوف وأ ريصلا كاد بند لِ لحر ىلص ولف رملا كرح م 2

 اهنأ ىلع اهنأآل اميذ ىلصي نأ هل نكي مل لجر نع اهرمأ باغ نإف ىنوم وأ ناتيم هبف ربق ول كلذكو *ىث هبف طلتخم ل

 دحأل مينمدحأ شبني لو اهيف نفد ن د لبق طق اهيف نفدي ا َد> ةريعم

 بارتلا نم طلتخال امو كلنا نم ريم ا ىث هنم زيمتي ال تارللاب طلت 3 ”ىش نائيش ضرألا سعت ىلا

 نإو ميدصعو مهءاظعو قوما موحلك هيف ماق دس هنأ لقمعيو تارتلاب طلت اذَسَح ناك اذإف قرفتم همم ريمتإ لو

 كلذكوءاملا هلع ىأ نإو رهط ال اذه اهم ظلتخم ىنا ضرألا ىف رن رصاب هلع تالا هلك دوحوم ريغ ناك

 ةنم عضوملا ولحف ىدحفشو لوزيف ادسحتسم ناك نإلازب امو امتاق ادس> ناك درفنا ول اع امه ناعم ّق امو ءالخلاو مدلا

 لولا لثفا كلدو هفشتت ضرآلا وأ هفشن تارتلا 'طلاخ اذإ ءالاك نكت ءىثو هلاحم هرتغ وأ تارت خم هتحخ ناكام

 نولالودسج هن هاميفلقعيال و دج ور الر يصي ىن> املا هيلعبصينأب اذه نمرهطتضرألاو ( قفا 3 2 اال )دانع ىف امو راو

 مغلا حارمو ليإلا ناطعأ ىف ةالصلا باب
 هللا دبع نع نسا نع زيرك نب ةحلط نب هللا ديبعنع دمحم نب مهاربإ انربخأ ىلاعت هللا هنحر ( قفا لالا )

 اهنإف اولصف امنه اوجرخاف لبإلا ناطعأ ىف متنأو ةالصلا 2 سو هياع هللا ىلص ىنلا نع لفغم نبا

 اهيف اولصف منعا حارم ىف متنأو ةالصلا ؟تكردأ اذإو اهفانآب مشت فيك ترفناذإ اهتورت الأ تقلخ نجح نم نج

 لبإلا ناطعأو منغلا حارم نم فرعيام ىلع ملعأ هللاو اندنع هانعمو ذخأن اذهبو ( قفا: ةلالاه ) ةكربو ةنيكس اهنإف

 ىاااهعضاوف ضرألا نه عقدلا ىلع حلصت لبإلاو هي فظن أىفماغاا نوحي سانلا نأ

 ملو نطعي ملنإوضرألا 0 د ناسا نط طعااو حا رملاو ( فا ثلالاف ) اهخسوأو اعقدأ ضرألا نم رات

 ليلا برق نطعلاو هعضوم لامثلا ببم نم . ىرالتسإو ةضررإ تلكشتساو هب رد ترراظ اه حار رملاق اهنم ريسيلا الإ حوري

 ركل 0ع ىلا مث ل ليالا قستف ”المف هيف بصيق اينم ابن رق ضوحلاو عضوم ىف ر كل 0 ليإلا اهنم ىق وسن ىلا

 ىلا منغاا حارم حارملا الو هسفن هيف تيبت ىتاا لبإلا حارم نطعلا نأ سيل نطع كلذف اعضوم ةدراولا دحن ىتح ائيش

 لياد تقلخ نجح نم نج اهنإف لبالا ناط امعأ ىف اولصتال يسو هيلع هللا ىلصىنلا لوق ىفو هبراقام نود هسفن هيف تيت

 ناطيش هب داو هنإف ىداولا اذه نم انب اود رخا :ةالصلا نع مان نيح ملسو هيلع هللا. ىلص لاق اك ادع ىلع اعإ هنأ ىلع

 ىف لاقو امعضوم ةساجنلال نِح نم تفلخ اهنآل لبالا ترق لص نأ هركي ناكف ناطشلا ىف ىف لضيب نأ هركذف

 ىذلاابحا رم مسأ هلع عفت ىذلا عضوملا ف لعأ ىل اعنا كا ع اهحار 5 ق ىلص «:نأر 1 ةنحلا تاود 0 صه معلا



 2 :دلا اهفصي الث الثا اهنع هفاحو كلذ قوف بابلح ىف الإ ىلصت ال هلا كلل بحأو عردلا اهفصب راحو

 طسب و سل اع هيلع ىلصبام باب

 ىلصي نأ سأب الف فوص ةرمنااو ةرمت ىف دم هلع هللا ىلص هللا لوسر 0 ل هحر ( قفان لالا 1

 دعا هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ( قفا ثلالاف ) هيلع ىلصيو ربولاو رعشلاو فوصاا ىف
 0 لك دلخ ّق ىلصيو مرار بلكلا ذل عد اذإ جم 6 عابسلاو ةتملا دولج 8 ىللصي 0 الف 0

 لح ىذلا دلحو غابدلا الإ 6 0 ال ءاوس هتاكذ 0 هتاك ذِف هجل لك "لام امآف اغويدم نكي ل نإو هيل لك

 م ماك ١ ب 5 نادال 3 تسب اهنآل دعي 6 مهنم 7 اص نْث ريرحلا بايت نع لاجرلا ىهنأو
 001 واو مدارس يو ماوس اعنا 50 مهاهنأ كلذكو اهيف نيلضيو اهنسبلي ءاسنلانإو لالح اهئئامثأ نأل
 الأ كلا نم سيل هنآل ةالص ةداعإ مهيلع نك 1 و ىونلاب اوماع اوناك نإ نيصاع سللاب لتي اوناكهف انا

 . بهذلا ىف نيلصي ءاسنلاوءاوس ءاسنلاو لاجرلا ىلع ساحنألا نأ ىرت

 ةارعلا ةالص بأب

 مهب اين قدرط اوياس وأ مهلك ةارع اوحرخف موعلا قرع اذإو : ىلاعت هللا همر .( قناةثلالا 1

 ن1 اماق ,مثهدحو الاجر ةعاجو ىدارف اولص ءءاسنو لاجر مثو ابوث مهنم دحأ دحي مف هف تقرتحا وأ

 نيلصف مبع ارثس ندجو نإنرعتساف ءاسنلا ىحنتو «. ضعب نع مهضعب ضغبو مهطسو مهمامإ موقيو نودجس!و

 ا” اماق نيلصيو , ندجسو نك ر يو ' « ضع ' نع نهض , ضغبو نيطسو موقتو ا نهادجإ نندلإ

 ىلو اول_ص اذإ تح لاجرلا نع نههوجو نيلو ضرألا نم مهنيب رتسال قيض ىف اوناك نإف تفصو
 ناك نإو هريغ الو تقو ىف ابوث دجو اذإ ةداعإ مهنم دحاو ىل اع سيلو تفصو ام نيلصي يح نونع مههوجو لاجرلا

 ادحاو اولصو هبوث قب اا مث هدحو ىلص أرقي نسحب نكي ل نإف اره نسحم ناك نإ مهمأ بوث مثدحأ عم

 هريعي ناف ا هل نإو هيلع هترباكم ملل سيلو 0 0 عنشما نإف ادحاو

 ةالص رظتناو ىلصي نأ مهنم اذحاو عسب مل هابإ مهراعأ اذإف لاحرلا راعأ نغرف اذإف نبع أدبيو هلع بجحوأ ءاسنلل 3

 مهعم 0 نإو ا وأ تقولا باهذ كفاحلا ذاع انايرع هانإ هاظعأ دقو ىلد نإف اسنال ىلدي ىَح ىلصي دل

 مهتم دحاو هج وأ هب ىراوي ام دجو اذإو رهاط ريغ هبوث ناك اذإ انايرع ةالصأ هيزمو هيف "لصي ملسحم بوث

 هتروع ةروعلا ىراوتمالا لاحم ىلصي نأ هل نك ل سجحش سيل امن هريغ وأ دل وأ هيلع هفصخ رجشو قرو نم

 رام دل نح 1! نا كلذكو اعم اممراوب نأ هل نإ ١ 51 هدو هركاذ ئرا وب املا دع 1 نإ كان
 ىراونإ ا اا ملا 1 ىح - 8 -2 3 3 3

 رخآلا نود هيحرف دحأ ىراوي ام ناك اذإو اليس ا !! دجو ام ئراوي ىح ىلصي نأ هل نكي مل امهدخأ

 اهلبق ىف ةأراا كلذكو هتتيلإ نم لئاح ربدلا نودو هرسي نككذلا قود :لئاح ال هنأل نيدلا نوح رك دلأ قدا ى

 نم ةمرح ظعأ اهتروع نأل اهعراو راوب نأ هب امراوب ام دحو نإ تدحأ نينايرع هتأرماو وه هاك اذإو اهريدو

 داغأ ةاريدستل اه>رف سم وأ هر 0 سد نإو اهتالص اهوخو م دقف اهمنود كلدب رد اتسا نإو هتروع

 : هللإ نايضفي ال ءيش ءارو نم ارثابل نكلو اعم ءوضولا



 كر

 دحاولا صيمقلا ىف ةالصلا باب
 نع ىدرواردلا دمحم نب. زيزعا ددعو ىموزخلا دلا> نب فاطعلا انربخأ ىلاعت هللا هحر ( قفا لالا ١

 كك نإ لوس تلق لاق عوك ألا 7 هللا 2 هر زا نر هللا دنع نب عراف هانا ني 7

 ركوشب هل نأ الإ دحم ملولو ركوشب ولو هرزيلو من : لاق ؟ دحاولا صيممتا ىف اندحأ ىلصيفأ ديصلا ىف

 ىلد هسب ال نع فش ال اقيفص صيمةلا ناك اذإف اقافص تناك موقلا باثو لوقت اذهو ( قا: تلالان )

 ىلص نإف هريغ اهارب وأ هتروع ببحلا نم ىريف صيقلا ىفاجتي الثل هطبر وأ -00- وأ هرزو دحاولا صيمقلا ىق

 فلاخم وهو ( قفا لالا ) ةالصلا داعأ رورزم ريغ اهريغ وأ ةبح نم صيمقلا لمع لومعه بوث وأ صيق ىف

 ةعنقملاو ناجاو ةعنتلاو راخلاو عردلا فا ىلدت ةأرملا فلاخمو قى نأ ةروعال عنام حشوتلا احشوتم ىل هي لحرلا

 ىح بيلا عضو. ىضي رازإ وأ ءادر وأ ةمامع هقوفو رورزم ريغ صرق ىف لجرلا ىلص نإف بيجلا ةروع نارتاس

 امزاح ىلص نإ كلذكو هتالص هتأزجأ هتروع رت مل م

 تيجلا نودو ارورزم صيمقلا نك نإو بيجلا ةروع عنمب تح صيمقلا مضي كلذ نأل طيخ وأ لبحب هتروع قوف

 ىلع قر هيف صيقق ىف ىلص نإو بيلا ىف هيزحن امكالإ هيف ةالصاا هزحن مل بلا ةروءك ةروع هلقش هءاذح وأ

 ريغ ىلع قرخ هيف صيل ىف ىلص نإو ةالصلا هزجن مل هنع فشي صيق ىف ىلَص ْنإو ةالصاا هزحن مل لق نإو ةروعلا نم
 قرخلا اذكهو هيف ةالصاا هزحن مل هنم ىرت ةروعلا تناك نإو ةالصاا هتأزجأ ةروعلا هنم ىرت عساوب سيل ةروعلا

 دحاو صرق ىف ىلص نإف ةريس هقوف وأ ليوارس وأ رازإ هتحن و الإ ضيمقلا ىف ىلصي ال نأ بحأو هنف ىلصي رازإلا ىف

 *عرد ىف تلص اذإ لجرلا ن.ه الاح دشأ كلذ ىف ةأرآاو ةالصاا ةداعإ هددع نأ نيت الو هل تحرك كمنن 1و هنضب

 ضع ىورو نع لا ىضر ( قفا: لالا ) ءىثث هنم هقتاع ىلع سيل دحاولا بوثلا ىف ىدحأ نيلصيال لاق ٍلسو

 بوثلاب لمتشي نأ دحاولا بوثلا ىف ىلصي لجرلا رمأ مسو هيلع هللا ىلد ىلا نأ هللا دبغ نب رباح نع ةنيدملا لهأ

 ىلع ةنيدملاب ردقيوهو ءىث هقتاع ىلع سيلو ىلصي نأ 0 قفا لالا ) هب ززتا قاض نإو ةالصلا ىف

 أ نع ةنيغ نب نافس انريخأت هللا همحر ( قفا ةلالاف ) هقتاع ىلع هحرطي ءىثلاو ةماعلا ى لعو فأر ما بوث

 ىلصي سو هماع هللا ىلص هللا لوس رناك تلاق مسو هلع هللا ىلد ىتنا جوز ةنوميم نع دادش نب هللا دبع نع ق>سإ

 ىهنو رخالل افلاخم نيثدحلا نيذه نم دحاو سيلو ( ىفا:_ثالاف ) ضئاح انأو هلع هضعبو ىلع هضعب طرد ىف

 اضرفال ارايتخا ملعأ هللاو ءىث هنم هقتاع ىلع سيل دحاولا بوثلا ىف لجرلا ىلصي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ضعب نأل ةنوميم ىلع هضعبو هلع هضعب ةنوميم طره ىف ىلص هنأو رباج ثيدحم ٍدسو هيلع هللا ىلص هنع ةلالدلاب

 هضعب لطحتيو امئاَق هضعب ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص بنا ىلاضيو ةعجطض» اهرتسإام هنم اهيلعام لقأف اهيلع ناك اذإ ابطرم

 ا نأ الإ اذا نا 35 الف امنيبو هنيب هضعب لطعتيو ةسااح اهب طبخ 00 ةدعاق اهرتسإ وأ اهتيو هند

 مث هب رزتأي نأ ا ل ادا 0 للك رع يري رز ولا باع ىلع رسلو !رازثا دب

 نع ىور كلذكو ( قنا خلا(: ) مويلا اندلا ىف بوث ىف اذه نكي اماقو اهرتسي مث امهذحأ وأ هيقتاع ىلع هدري
 4 رز الف هفكي ل نإف 4 حش وتياف دحاولا ا ؟دحأب ىلص اذإ لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىناا

 ل ل ل1 ولا املا ا روع ىرارتام ىلص اذإو ( قنانشلللاف )

 ,٠ ةروعلا ل



 كالا شا
5-0 

 هطي نأ ىلوأ هف ىلصي ا هلعو هذ ىلصي هنأل سحم نمادجسملا ريوطت ملسو هيلع هللا 0

 ىنعملا اذه ريغ ىلع مثريغ امو وأتو ةالصلل كباش رهط لاق رهطف كباشو لجو زع هللا لوق معلا ل ا لك

 رهاط ريغ بوث ىف ايلص نإ كلذكو ( لاق ) ةروع'ا ىنراو:٠ الإ ةأرملاو لجرلا و

 تقولا ىف اماعي مل وأ ايلص نيح انماع اداعأ ةروءلا ىنراوتم ريغ امهتروع ةاراوم ىلع ناردقتي امهو ايلص نإف اداعأ

 سحب ريغ ةروعلا ىراوام لكو ( قف|: لا ) لاح لكب اهب هترمأ ادبأ ةداعإلاب هترهأ نم تقولا ريغ وأ

 ةلروعر نم هاتر الو هترش 00 !! هترس نودام لجرلا ةروعو ( ىف لالا ) هيف ةالصلا تأزجأ

 داعأ"اسحن اعيش لمح وأ نيج بوث هلعوالص نمو اههجوؤ افك ادعام اهتدب لك ةالصاا ىف ىطخ نأ ءآرلا

 810[ هداصاا 0 اعيشوأ امد وأ ارمح وأ اريزتخ وأ ابلك لمح ىلص نإو ةالصلا

 ةتيم ناك نإو هبح ريغ وأ ناك هيح دعي مل ريزتخ وأ بلك ريغ هل لكؤيال اح لمحم وهو ىلص ْنِإو ةريثك وأ كلذ

 اهتوقرعي الو ةساجنلا نوقوتيال نيذلا نايبصلا باث تناك نإو ةساحن اهيف ملعب قح ةراهطلا , ىلع ايلك بالا داعأ

 هيف نأ ملعي ىتح ةالصلا هيف ىلص نم ديعي ءىش اهنم سيل مهصقو مهتاليوارسو مثرزأ وأ الك نيكرشملا ناتو

 مهتلفس ىليام مث اهلك نيكر رخل تان فورا ىلإ بحأو ةساجن ىلعت ىتح ةراهطلا ىلع ضرألاو طسلا اذكهو ةساحت

 رماع نع سنأ نب كلاه انربخأ ( قفا( ) تفصوام ىلع لدام لئاق لاق نإف تاليوارسااو رزألا لثم اهنه

 ىلصي ناك ملسو هيلع هللا ىلصهتلا لوسر نأ ىراصنألا ةداتق فأن ع قرزلا , ملس نب ورع نع ريدزلا ني هللا دع نإ

 . ىبص بو ةمامأ بوثو ( قفا ئعلالاف ) صاعلا ىنأ تنب ةماهأ لماح وهو

 ةالصلا ىف بايثلا سبل فيك باب
 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىنأنع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع كلام انربخأ ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاف )

 لوسر لوق لمتحاف ( ىف[: ةللاو ) ءىث هنم هقتاع ىلع سيل دحاولا بوثلا ىف كدحأ نيلصيال لاق ملسو هيلع

 نأ لمتحاو ارايتخا نوكي نأ « *ىثث هنم هقتاع ىلع سيل دحاولا بوثلا ىف ى5دحأ نيلصي ال » سو هيلع هللا ىلص هللا

 بوث ىف ىلصي ناكهنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةنوميم تكحو تفصو ام رباج ىكح !هف هريغ هيزحم الانوكي

 هب ارزاؤم الإ ادبأ هرتسي ال هنأل هب ارزاؤم اهسوث نم هيف ىلد امف ىلص هنأ ىلع كلذ لد ابيلع هضعبو هيلع هضعب دحاو

 هنو اراحا ”ىث.هنم.هعتاع ىلع سيل دحاولا بوثلاىف ىلصينأ هيمننأ انماعف ( ىفانئثلالاف ) هريغىلعهضعب ناك اذإ

 انك الإ ةروع ةأزملا 'لكو تفصو ام لحرلا ةروعو ةروجلا ىرارتم لص نآاذساو لك 110

 ىن اهعالص:ى ةأزلل نمو هكر واذن رس نيب اع ىف 0 را نهفشكنا اذإف ةروع اهيمدق رهظو اهي>وَو

 اماع هودعي الو اهلصفم عضوم نم فكلا ىلي امو اهيفك ؟؟و :اههحبو ئوش"اهدسح نموت زلت

 اهدعب ثبل نإف كلذ ىف ثبل ال هناكم داعي مث ةطقس وأحب رب فشكتت نوكي نأ الإ اعم ةالص'ا اداعأ اداعي مل مأ

 نيب ام ىراو اذإ ليوارسلا ف لجرلا ىلصيو ( لاق ) ىه كلذكو داعأ هتداعإ هناكم .هلجاع اذإ هنكمي ام ردق

 اهريغ وأ ةمامع ءىث هقتاع ىلعو الإ ىلصي ال نأ ىلإ بحأو ( لاق ) هنم بحأو ريسأ رازإلاو ةكارلا و ا

 . ©20هعضي البح ولو

 لاق عببرلا انريخأ هفو ( ءىش هنم هقتاع ىل اع سيل دحاولا بوث'ا ىف ةالصلا ) ثيدحلا فالتخا ىف مجرتو )١(
1 

 1 300 ره ىأ نع جرعأالا نع دان لا ىلأ نع ةنيبع نب نايفس انربخأ لاق يعفاشلا انربخأ

 اال 10

 را



0 

 اذإ هنأ كلذو السرتم الإ عباتت» مالك ىف هتوص نم ةياغ غلبي 98 نع دحأ ردقبال هنأل ناذألا ليترت ىلع لدي توصلا

 جردت نأ ةماقإلا 0 بحأو ةلجت الو مالكلاىف نغت الو طيطع ريغب هنددتو ن داذألا لتر بحأف عطقنا عف عقرو فذدح

  تفصوام طايتحالا نأ ريغ ائزجأةماقإلاو ناذألاب ءاج امنيكو ( ل اق ) جاردإلا عم اهنيسو احاردإ

 ناذألا ىف مالكلا باب
 هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عبرلا انربخأ

 مامالل بحأو ( ىف: لاف ) كاحرلا ىف اولص الأ لوقي حير تاذ ةدراب ةليل تناكاذإ نذؤملا نما زمو هلع

 نم ناذألا فلخ اذه هبشي امب ملكت اذإو هلع سأب الف هناذأ ىف هلاق نإو هناذأ نم نذؤملا غرف اذإ اذهب ر ماب نأ

 اذإ كلذكو اناذأ دعي مل ماكت نإو ةعفنم سانلل هف تسيل امب ناذألا ىف مالكلا بحأ الو سأب الف سانلا عفانم

 . ةماقإ ةداعإ هلع ع ناك لو ةهرك ةماقإلا فكل

 َنْدؤملا لوقرام لثم لوقلا ىف باب
 ديعس ىنأ نع ىثيللا ديزي نب ءاطع نع بابش نبا نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 انريخأ لاق عييرلا انربخأ نذؤملا لوقيام لثم اولوقق ءادنلا متعمس اذإ لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىردخلا

 هللا ل وسر تعمس لوقي ةيواعم عمسدنأ باهشنبانع ةمامأ وبأ ىنربخأ لاق ىحب نب عمجم نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا

 ادمحم نأ دهشأ لاق اذإو هللا الإ هلإال نأ ديشأ لاق هللا الإ هلإال نأ دهشأ نذّؤملا لاق اذإ لوقي ملسو هيلع هللا ىلد

 ىسيع همع نع ىحح نب ةحلط نع نايفس انرب>أ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيب 0000 لاق هللا لوسر

 انريخأ لاق ىنفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انريخأ سو هلع هللا ىلص ىنلا نع ل ثدحع ةبواعم تعمس لاق ةحلط نبا

 هللا دبع نع هربخأ رمع نب ىسيع نأ ىنزاملا ىح نب ورمع ىقربخأ لاق جيرج نبا نع زيزعلا دبع نب ديجملا دبع

 ةالصلا ىلع ىح لاق اذإ ح هنذٌوم لاق 0 لاقف هنذؤم نذأ ذإ ةيواعم دنعل ىلإ لاق صاقو نب ةمقلع نبا

 نذؤملا لاقامكلذ دعب لاق مث هللاب الإ ةوقالو لوحال ةيواعم لاق حالفلا ىلع ىح لاق املو هللاب الإ ةوق الو لوحال لاق

 لوقت ةيواعم ثيدحبولاق ىعفاشلا انربخأ لاق عييرلا انربخأ . كلذ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق مل

 نك نك ككل بح ( قفانخلالا 0 ديعس ىنأ ثيدح ىف سيل ر ,سفت هفو ىردخلا ديعس ىنأ ثيدح قفاوي وهو

 الع 0 هزلخا لع ىو نذدؤملا لوقي 5 لوق نأ تدحتم وأ تماص وأ رك اذاوأ :ىراق نم ةالصلا َنَم احَراَح

 لومي نأ غرف اذإ بحأو اهمذ ىغع نأ ىلإ بحأف ةلفان وأ ةبوتكم ادصه ناك نمو هللاب الإ ةوق الو لوحال حالفلا

 راتحالاو ىاعتا هللا ءاشانإ ةالصلل 'ادسفم نكي مل لص“ هلاق نإو هلوقي نأ .ةالصلا نم اجراخ ناك نم ترمأام

 . هلوقنال نأ

 ىلصملا سيل عامج باب
 هللاو ليقف ( قفا ةلال|ف ) دجسم لك دنع ؟تيز اوذخ لجو زع هللا لاق ىلاعت هللا هحر ( قفا<.ةلالإ ١)

 دحاولا بوثا ىف 5 ىلدال ٍلَسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاقو ل اقام هش وهو بالا هنأ ملعأ ىلاعتو هناحبس

 هللا ىلص كالوس سلب ام ىلع ردق اذإ اسبال الإ ىل نأ دحأل سال نأ ىلع لدق ءىث هنم هقتاع ىلع سيل

 بو© ق الإ يلصي 0 رمل يلع 3 يلع لدؤ ةالصا 5 نوكش ا ةراهطلاو ؛بوثلا نم ب : ماو رغما مد لسغب لسو هلع



 نيح مسو هيلع هللا 00 مل نذؤلا نأ فو ( قفا لالا ) ©27تفصو اك ابتقو ريغ ىف اهالص ةالص لك

 را مسو هيلع هللا ىلص ىنل : نا عدي مل ناذأب الإ ىلصي أ ىلصا ا 6 ول ن ١ ىلع لباد قدنخلاو ةفلدزااب عمج
 ةالصلا ريغ ناذآلا ناكو ناذألا ىف اذه ناك نإ مسو هلع هللا ىلص ىنلا ةنس ىف دو>ومو ) لاق ( هنكع وهو ناذآلاب ٠

 اولصف متكردأ اف ةالصلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقو ةالصلا ريغ اهمأل اذكه ةماقإلا ىف اذه نوكي نأ

 ملعأملو متي ملو هسفنل نذؤي ملو ةماقإو اناذأ رضحم نأ هتاف دقف ةالصلا رخآ كردأ نمو اوضقاف جتاف امو

 ناذألا لجر كرت نإف ةماقإ الو ناذأ الب ىلصي نأ هل ناك ةالصلا نم ماهإلا جرخ دقو دحسملا ءاج اذإ هنأ ىف افلاخم

 هملد عج ام هك ةماقإ الو ناذأ الب ىلص ام ةداعإ هلع تسلو هل كلذ 0 ةعامج ىف وأ أدرفنه ةماقالاو

 تاولصلا نم قرفو

 هل مي مل إو هتماقإو هريغ ناذاب ءرملا ءازنجا باب
 راادبع ند تيبح نع ةبزغنب ةرامع ىنتدحلاق دمحم نب مهارإ انريخأ لاق ىعفاشلا انريخ أل اق عيب رلا انريخأ 1

 ص ىنلا لاقف برغمال نذوب الحر مو هيلع هللا ىلد ىنلا عمس :ل لاق باطخلا نس 0 نع مصاع نب صفح نع

 اولز'ا : سو هلع هل قضى لأ لامتف ةالصأا تكاق دقو لحر لا للا مساو هلع ل ىلص ىذ ا ىهمداق لاقام لثم لس وو هلع

 نذؤيمل لجرلا ناذأب 0 ىلصب لومنو ا اذهسف ( ىف قفا لاا ) دوسألا دنعلا كلذ ةماقإب برغملا ىلصف اولصف

 نونذؤلا نوكي نأ بحأو ةماقإلاو ن راذألا ماقأ اذإ هيف ريغ وأ ادبع وأ دوسأ وأ ايارعأ ناكنإو هناذأو هتماقإبو هل
 ع

 انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيب رلا انربخأ تقولا ىلع مبتتامأو مهمتاروع ىلع مرفارشإل سانلا رابخ مهاك

 م نونذؤا :لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نسا نع ها 0 سل وب نع ىنمتلا ديلا دبع نب تاهولا دبع

 انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انربخأ هيف ءاج امل ناذألا بحتسأو اهريغ اهع٠ ركذو يعالط لع نالس

 امض ةعكلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةراره ىنأ نع هنأ نع حلاص ىنأ نب ليبس نع دمحم نب مهارإ

 . نينذؤملا رفغو ةمئالا هللا دشرأف ءانمأ نونذؤللاو
 ع

 : 0 ا

 ةعصعص ىنأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبعني نمحرلا دبع نع كلام انري>أ لاق ىعفاشنا انربخأ لاق عيبرلا انريخأ

 ةالصلاب تذاَف كتيداب وأ كنع ف كك اذان ةيدابلاو مت | ع كار ىف هل لاق ىردخلا ديعس انأ نأ هيأ نع

 هللا ىلص هللا لوسرن.. هتعمس دعسوب أ لاق ةما.ة ا مون كل دهش الإ سنإ الونج كتوص ىد.. عمسإال هنإفكتود عقراف

 نوكي نأ ىرحتي نأو اتديص ذختينأ نذؤملا ذِجما اذإ بحأو نذؤمال توصاا عفر بحأف ( قنا: ةلالاؤ ) لسو هلع

 عفر 2 بيعغرتلاو ةهعماسأ ةرأ ثتوصاا نسحاو ثوصنا فعض ةعمسإال لد رد و نأ ىرحأأ هنإف توصلا نسح

 ن نإو :مىدقاا ف لاقو ءىلزملا رصتو مألاىف اذكه : ىلاعت هللا همحر ىررقلبلا جارسلا مالسإلا 3 لاق )١(

 رفاشلا عج اذإو ءالمالاىف لاقوةالد لكل اوميقيو ةالص لو وآل اونذؤ» أ تبانحأ اوعمجلا نأ ل تاولصلا موق

 هلإ بوش نأ راظتنب كارم ق عد نإو امهنم ةدحاول نذوب لو ا. ظ ماقأ هلإ سانلا ب وش 5 طش ال لكم قى
 - . - - ف ع - ََ -

 حص ام ةيناثلل نذؤي هنأ وه ىوتفلا ىف هيلغ دمتعااو َنذّوي لو ىرخ اللو امل ماقأو نيتالصاا: نم ىلو الل نذأ سانلا

 . ها ناتءاقإلاو ناذألا ريخأتلا عمج ىف حص دقو ىلوأالل ْنْذْؤي ريخأتلا عمج ىف كلذكو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىناا نع

 شماه نم ها هدعب ها ورىذلا 0 لسرملا اذه ددس دقو هسا رمنم وهف «ىرصباا ىأ «نسحلا نع هل وق 0



 كر

 هلا ثدحأ اليوط اناكس امينم ةدخاو لك ىف تكس ول .كلذكو هيلع كلذ سيلق لعفي ملنإو اك اك نأ هل كد

 تببحأ هلع هيلإ عجر وأ هبتنا مث هلقع ىلع بلغ وأ مان مث ناذألا ضعب نذأ ولو فانثتسالا هيلع بجوا ملو هفانثتسا

 عجر مث هلع بهذف ناذألا ضعب ىف نذأ ول كلذكو هناذأ ىلع ىنب لعفي مل نإو رصق وأ كلذ لواطت تفنااتسا نأ

 مو سا تلك ن.٠ *ىش ىف هريغ نذوب ىذلا ناك نإو كلذ هل ناك هئاذأ ىلع ىن نإو اع تا

 ةالص ىلع ايف ماهإلا ىنبي ةالص' اذه هبشي الو هيلع ءانبلا هزحب مل هناذأ ىلع ىنب نإف دعب وأ كلذ برق هناذأ ىلع نيد

 لوأ ناك ةالصلا نم أدتباام نألو هغارف دعب ناذألا منيف دوعيال اذهو هيلعام ميف ةالصلا ىف موق هنآل هلبق مامإ

 كارتي ال نأ تببحأ دترا مث هلك وأ ناذألا ضعب نذأ ولو دهشتلا مث .رئبكتلا ريغ *ىشث ناذألا لوب نوكي الو هتالص

 . ©0 هن اتسم اناذأ نذؤيفأ هيف هريغ ماويو ©00هناذأب, ىلصي الو ناذأل دوعي

 هريغ مقبو كْذْوي لجرلا باب

 ماقأ نذأ نم نأ هف ىور 'ىنثب ةماقإلا ىلوتي نأ تدمحأ لجرلا نذأ اذإو ىلاعت هللا 0 قفتلالا )

 ةيهارك نم عنتمي نكي مل هريغ ماقأ اذإو ةماقإلاب ىلوأ وهن هريغ ن دود ناذألاب ىنع اذإ نذؤملا نأ رعأ ىلاعت هللاو كلذو

 لاك هلآ اق نإ هأز>أ هريغ ماقأ نإو كلذ

 تاواصلاو نيتالصلا نيب عمجلل ةماقإلاو كا

 رباج نع هبأ نع دمحم نب رفعج نع هريغو دمحم نب مهاربإ انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيب رلا انربخأ

 نذأ مث ىلوألا ةبطخلا ساناا بطخف ةفرعب فقوملا ىلإ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا حارف لاق مالسإلا ةجح ىف هللا دبع نبا

 ناذألا نه لالبو ,ةبطخلا نم ملسو هلع هللا ىلص ىنلا غرفف ةيناثلا ةبطخلا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلع ىناا ذخأ مث لالب

 نادع وأ لإ ى دمح انايحأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انربخأ 1 ىلصو ماقأمث رهظلا ىلصو لالب ماقأ مث

 ىبأ نبا ىتربَخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ . هبأ نع ملاس نع باهش نبا نع بئذ ىبأ نبا نع فان نبا

 نع قدنخلا موي انسيح لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع ديعس ىبأ نب نةرلا دبع نع م نع بئذ ىبأ نبا نع كيدف
 هللا ناكو لاتقلا نينمؤألا هللا ىقكو» لجو زع هللا لوق كلذو انفك ى> لدللا نم ”ىوهم برخا دعب ناك ىت> .ةالصاا

 اهتقوفف اهيلصي ناك اماهتالص نسحأف اهالصف رهظلا ماقأف هروهأف الالب ٍدسو هيلع هللا ىلدهللا لوسر اعدف «ازيزع ايوق

 لبق كلذو ( لاق ) اضيأ كلذك اهالصف ءاشع' ماقأ مث كلذك اهالصف برغملا ماقأ مث كلذك اهالصف رصعلا ماقأ مث

 لك نأ ىلع ةلالد هفو ا اذمو ( قفانعلالاف) «اناكر وأ الا»رف» فوخلا ةالص ىف ا كل كن
 ع

 00 ناذأ الب ع رخالا فو لو اللا نذأو امهنم ةدحاو لكش ماقأ امبنم ىلو هال 5و ىف نيتالص ن راب 2

 )١( ا هرظناف ءخاا « هربغ م موت )) نع ف رح هلعلو سننلا ىف اذك هريغ موو هلوق 3

 نأ أنه مالا ىف عب رلا اهاور تلا صوصنلا هده تضختقاو ىىلاعت هللا هر فلل جارسلا مالسإلا خش لاق )0

 ناذألا لئكي الو :حبصلل ناذألا تقوباب ىف هلوق ةيضقو نويقارعلا ىرج هيلعو طرتشنال ناذألا تانك نيب ةالاوملا

 8 حضي.ال هنأ موق حجرو نيلوقلا 02[ |دهو ريشع د ءالول /| نأ حبصلا ىف الإ تقولا دعبو ءالول || ىلع 4 -

 مه اهنم اهتعرف يتاا ةمجِرتلا هذه يف روك ذملا وهو ءدمتعمللا وه لوألآو : ليوطلا لصفا



 ىلص هللا لوسر لاق مث ةروذحم ىلأ ةرس هدب تغلب 2 ل مث هيدي نحب نه مث ههحو ىلع اهترمأ مث ةروذحم ىنأ

 ءىش لك تهذف هب'كترمأ ذق لاقق ةكع نيذأتلاب ىرم هللا لوسر اي تلقف كلع كرابو كف هللا كراب ملَسو هيلع هللا

 باتع ىلع تمدقف لسأو هلع هللا ىلص ىنلل ةحم هلك كلذ داعو هتهاركا نم لسأو هاع هللأ ىلد هللا لوسرل نآأك

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ نع ةالصلاب تنذأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا كور كماغ .ديصأ ١

 ىلربخا امم وحم ىلع ةرودح قى كا نم كر نم كلذ ناركسلاف جيرج نبا , كاك

 كا نبا 082 - نذوب ةرودحم ىنأ ا كلملا دنع 3 زيزعلا دبع 3 مهارإا تا زب ريح نبا

 كح ام قنعم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةرودح ىأ نع زبري نا نع هلأ نع ثدحم هتعسو ( ىفاهز :لالاف)

 لوسر ادمحم نأ دبشأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ربك أ هللا زبك أ هللا لوقيف ريقي هتعسو ( قفا: ةلالؤ ) جيرج نبا

 ىنتبسحو هلا الإ هلإ ال ربك أ هللا ربك أ هللا ةالصاا تماق دق ةالصلا تماق دق حالفلا ىلع ىح ةالصاا ىلع ىح هَل

 نق ةروذحم ىبأ لآ نع ؛تيكح ام ةماقإلاو ناذألاو ( قنانشلالات ) ناذآلا يع ٠ 6 اريخ ةماقإلا كن هتعمس

 ءاوس ن-الاو لوألا نذّؤلاو هعضوم ىف هنم ”ىث 1 صقن 1 أل قدك داعأ ارحؤم مدق وأ انه[ صقن

 رمأ هنأ سو هيلع نإ لص لا نع كحن مل ةروذحم انأ نأآل اهريغ الو حبصلا ىف كيوثتلا حا الو د

 .؟هدس يؤحلا ءرك أو ©20'ناذألا قةدارا 5

 ناذالاب ةلبقلا لابقتسا باب

 لوز ال ةلبقلا لبقتسم الإ هناذأ نم *ىش ىف نذؤملا نوكي نأ بحأ الو ىلاعت هللا همحر ( ىف: ةلالاف )

 فرص وأ هلك هندبب ةلبقلا نع لاز نإف ةلبمتلا ىلإ ةالصلاب سانلا هجو دقو ةالصلاب ناذيإ هنأل اينع هه>و الو هامدق

 نذأ نإف ةالصلا ةرابط ىلع نذّؤاا نوكي نأ بحأو'هلع ةداعإ الو ملو هل هته رك هضف وأ هك ناذآلا ق1

 ناك نإف ارهاط نوكي نأو ةلبقلا لابقتساب ةماقإلا ىف هرمآ كلذكو دعب ملو هل هتهرك ءوضو 'ريغ ىلع وأ ابنج

 عنص ام لقأ نوكيف منع فرصنيو سانلا ىلصف مهي هنأل دشأ ةماقإلا ىف وهو هل هتهرك رهاط ريغ امهالك نيلاخلا ىف

 ليس رباع الإ هلوخد ىف هل نذؤي لو دجسملا لخدي هنأل ابنح هناذأ هرك أو فافحتسالاب ةم,تلل هسفن شضرع نأ

 غرف اذا ! رهطت مث هعطقب ملو هناذأ ىلع 2 هتراهط تضقتنا مث * ارهاط ناذآلاب انك ولو نا ادس راع ريغ نذؤالاو

 فئاتسا ولو ةنادأا لع عجر مث رهطت مث هعطق نإف اهربغ وأ ةبانح ىنب نأ ىف هتراهط هب تخذكقتنا ا١ ءاوسو هنم

 ناذألا ىف مالكلا باب
 هناذأ ىلا رهظ نيب 0 إف هناذأ نه غرفي ىق 6 ال نأ نذؤملا بحأو ىلاعت هللا هقحر ) قنانتلالاف 1

 ناذألا ىف مالكلا نه هل تهرك امو ( قفا ةلالاو ) ءاش ام مالكلا كلذ ناك مالكلا لبق هب نذأ ام دعب الف

 ليوط 50 م 1 ةدحاو لل "8 همالك نيب ناكولو ةماقالا دعب 3 ةماقالا ق ماكت ناو هه 5 ةماقإلا ف هل تنك
 ع و

 بيوثللاحصلا ناذآىف هزي مدقا!ىف لاقو ىنزملا رصتخم ىف ىذلاو مآلا ىف 00 بيوت 1 هلوق )١(

 جارسسلا لاق ها ىلع نعو رسو هلع هللا لكك كوفر : نذؤ٠ لالب نع ةاَوَرو نتترم موتا نم راح ةالصلا وها

 عج 2 لوألا ف سيوثتلا تبث دقو ما ىوتفلاو لمعلا ق ةيلا وق مدعلا ع قيزأل 1 ىذلا اذهو ىملبلا

 كععب
 , ها تّنش نإ هع>ارف ةر رودحم ىنأ نع دواد ىنأ ةباور يف



 ةماقإلاب مهرظتني الو تقولا لوأفف اونذؤيل نينذؤملا لاوحأ دقفتي نأ مامإلا ىلع بجاوو ( قفا لال ) مامإلا
 00 دوه | 3 731 نإ راكب ةعاج نذورالو ندؤةدعب ندوه نذؤرنأ تحأو تقولا اومسقف ثرمأننأو

 سيلو نيعوطتم نونذؤملا نوكي نأ بحأو دحاو تقو ىف هيلي نم عمسيف نذؤب هل ةراشب الكا قا ند زر نأ قفاك دان

 بسحأ الو هلام نم مهقزرب نأ الإ ةنامأ هل نمت اعوط٠2 هل نذؤي نم دحب وهو مهنم ادحاو الو مهقزري نأ مامالل

 ةقزرالو اًندؤم قزر نأ سأ الف هدحن ل نإف اعوطتم نذوب امزال انيمأ انذؤم دحب نأ هزوك لهألا رثك نلبي اذحأ

 كلام هلكل نأل ءىفلا نم هريغ نم هقزرب نأ هل زوحم الو ملسو هيلع هللا لص ىتلا ام سل |سجل كرا

 ثيح نم قزر اذ ! قزرلا ذخأ نذؤمال لءو *ىش تاقدصلا نم هقزرب نأ هل زوحجم الو ( قفاتتلالات ) افوصوم

 ىلع فارشالل ةمهث لدع الإ نذؤي الو ) قناع .*لللاؤ ( قرر هنن هريغ ند هذخأ هل ل الو قزي نأ تفصو

 كو لا ناكنإو سس نورك نهرا أ1+تقولاب اريصب نينذّؤملا نممدقملا ناك اذإ و تبقا وملا ىلعم هتان امأ و سانا !تاروع

 الإ دحأ نذوب نأ بحأ الو رصبب ال هنأل هتهرك دحأ هعم نكي مل نإف هل كلذ هرك أ ل تقولا هماعي نه هعمو ادرفنم

 كراس |[ كلدكاو 2 [رأ : رحاو تباكمو دنع نم نذأ نمو ازحأب _َنْدُؤَم غولبلا لبق نذأ نإو غولبلا دعب

 ولو ةأرما نذؤت الو سانلا رابخ نونذؤملا نوكي نأهلك اذه ىف ىلإ بحأو تقولا معو ناذألاب حصفأ اذإ ىمجعألاو

 ةأرملا ربحت الو سأب الف نّشاف نذأ نإو ةالصلا نعج نإو ناذأ ءاسنلا ىلع سيلو اهئاذأ مهنع زب مل لاجرل تنذأ

 ال هرك 1 ةماقإلا تكرت نإ كلذكو تماقأ اذإ مقت كادكاف فدا اذ[ ماجا عمستو اهسفن ىف نذؤت اهتوصب

 ه0 كلك ى ١ ار قوهك ءاوس هناقإو هنن ف لجرلا ناذأو مقت نأ بحأ تيكا نإو لاجرآل كك اف اهنا نق

 ةالصلا هف كملف ادحسم لخد نإو ةماقإلا الو ناذألا كرت هل بحأ الو مهعمسلا 5 وأ هلوح نينذؤملا عم أ ءاوسو

 ا سل ا
 ع

 ناذالا ةباكح باب

 كللملا دبعنب زيزعلا دبع ىبرب>أ لاق جيرج نبا نع دلاخ نب ملس» انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسبرلا-انربخأ

 ىبأل تلقف لاق ماشلا ىلإ هزء> نيح ةرودحم ىبأ رجح ىف امتي ناكو هربخأ زيريح نب هللا دع نإ رود كل نا

 اكشف هاف كدرخ لاق معن لاق ىرحاف كدداتب نع لاسأ نأ ىتخأ ىإو ماشا ىلإ جراخ ىنإ مع ىأ هروذحم

 ضعب ىف ماسو هدع هللا ىلص هللا لوسر انئيقلف نينح نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لفقف نينح قيرط ضعب ىف

 نذؤملا توص انعمسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع ةالصلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نذؤم نذأف قيرطلا

 انفقو نأ ىلإ انيلإ لسراف توصلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمسف هب ءىزبتسنو هكحن انخرصف نوثكتم نحنو

 للنار اك اوقدصو "ىلإ مهلك موقلا راشآف عفترا دق هتوص تعمس ىدلا ؟يأ سو هيلع هلل ىلص هللا كوسر لاق هيدي نيد

 هب ىف رمأ امب الو ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر نم لل رك ا[ د تمقق ةالصلاب نذآف مق لاقف ىنسبحو مهاك

 هللا لق لاقف هسفن وه نيذأتلا ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر "ىلع ىتلأف ملسو هيلع هلل لص ها كوس فد نب !تحقف

 لا هللا لوسر اذمحع نأ ديشأ هللا الإ هلإ ال. نأ ديشأ هللا الإ هلإ ال نأ ديشأ ربك 1 هللا ربك هللا ربك أ هللا ربك أ

 دهشأ هللا الإ هلإ إل نأ دبشأ هللا لإ هلإ ال نأ دهشأ لاق مث كتوص نم ددماو عجرا :ىل لاق مث هللا الود |[ نإ

 هللا حالفلا ىلع ىح عا ىلع ىح ةالصلا ىلع'ىح ةالصلا ىلع ىح هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ هللا لوتسر ادمجم نأ

 ةيصان ىلع هدب عذو مث ةضف نم *ىش اهيف ةرص ىناطعأف نيذأتلا تيضق نيح ىناعد مث هللا الإ هلإ ال ربك أ هللا ربك أ



 ل 1 د

 لؤق الو اهيف ناذأ الب :فوسالاو دايعألا ريغ ةلفان لكو .زئانخلا ىلع ةالصلاو :لضفألا كرت الإ هكرت نم لع

 5 ةعماح ةالصلا

 5 2 3 ٠

 مبصلل ناذالا ثمفو بأب

 هيأ نع رمع نبهللا دبع نب ملاس نع ىرهزلا نع ةنييع نب نايفس انربخأ لاق ىعئاشلا انريخأ لاق ع.درلا انربخأ

 انربخأ موتكم مأ نبا,ناذأ اوعمسن ىتح اويزشاو اولكف:للب نذؤي ال الب نإ لاق ْلسو هيلع هللا ىص هللا لوسر نأ

 لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هللا دبع نب لاس نع باهش نبا نع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ع

 هل نع قح ىداني. ال ىمعأ الجر موتكم ل | ناكو.موتكم مأ نبا ىداني ى> اونريثاو اًولكف ليل ىدان الالب نإ

 ةالصلا روض بهاتيف متانلا هبنتيو جلدملا جلديل ليلب حض دن أ ةنسلاف ( ىف ةلالاف ) تحبصأ تحبصأ

 دهع ىف رجفلا .ليق ناك اهناذأ تقو نأل كلذ كرتي نأ اسأب رأ 1 لعتي مل ولو ر فلا دع ند: نذإ وا نإ 27

 ,هاع هللا ىلص كانرشر نع ىح ادحأ دع مل فأل اهتقو دعب الإ حسبصلا ريغ ةالصل َنْذْؤِي الو مسو هلع هللا ىلص

 رجفلا الإ اهتقو لود دعب ةالص لكل نونذؤي اندنع نونذؤأ ا لزب لو رجفلا ريغ اهتقو لبق ةالصل هل نذأ هنأ مسو

 كلذ عدبالو رغصالو ربك .ةعامج دجسم ىف ةماقإلا الو عم وأ امبحاص درفتا ةبوتكم ةالصل ناذألا كري نأ بحأ الو
 - . ع خا - : ا .

 ةالص لكل ناذألا لمكي نأ لجرلا دارأ اذإو ظحأ 220ماظعلا ةعاجلا دحاس» ىف هلع انأو هرفس الو هتبب ىف لجراا

 ولا لخدمتقولا ل اق ناذألا حتتفانإو تق ولا اًحداذإداعأ اهتقو لود ىلق امل نذأنإف اهتقو لوخد دعب حض ع

 ناذألا الكيلو هع زحل تقولا لبق هنم ىضم ام ىلإ داع 2 ناذألا نمقىقب ام متأ نإو هلو 0 ند ناذألا تنام داع

 ثيح نم ىبب مث كرت ا ىلإ داع ًائيش ناذألا 0 كل ولو حبصلا ىف الإ ةالص'ا تقو دعبو ءالولا ىلع هب ىنآي ىتح

 را ريك 1 هللا ناذألا لوأ ىف لاق ولق هعضوم ىف هب ىتأب نأ هلعف رحأ وأ هنم مدق ام لك كلذكو هرغ4 2

 هلإ ال نأ دهشأ لاق مث كرتىتلا ربك أ هللاربك هللا لاقف داعأ ناذألا لك أ هلا لوسر ادع نإ 1 لاق مث ربك أ

 ملاةنم ”ىتي تفاخخو ناذألا نم ءىثب ره مث 20ناذألا لئكي ىتح نيته هللا لوسر ادمحت نأ دي 21 هك

 3 ا ام ةداعإ هيلع نك ال م هلع ةداعإ الف 5 ناذألا ظفلب ءاح دق هنأ 4هب تفصو ام ةداعإ هيلع ع نكك

 ىح ةالصلا ىلع ىح داعأ مث دهشتف داع ةالصلا ىلع ىحلاقمثربك ولو ( قفا: تلاللاف ) هيف نآرقلاب رهجب امف نآرقللا

 . هعضوم ىف هداعأ هعضوم ريغ ىف هعضو امو هعضوم هنم ءىث لك عضيف هلك ناذألا ىلع ىنأب

َ 

 ع

 مهتازراونبن ذؤملا ددع باب

 هللا لوسزا نذأ هنأ انظفح امنِإ ء انأل نينثا ىلع نينذؤملا ف رصتقي نأ بحأ ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا )
 بحأ الو ءأرجأ :دخلاو خعمفاخألا ىف رتضتقا ناف  نينثارن ٠ سنا 1 ندؤي نأ/قيطي الو نآثثا ملسو هيلع هللا

 جور ناذألا .هدعب نم عطقيو جرح ةنكيلو هدعيا .نَم غرفيل ةالصلاب ”ىطبي نأ لوألا نذؤملا نذأ اذإ مام

 خلا ناذآلا لكك نأ.لحّرلا دارأ اذإ هلوقو ةمحعملا داضلاب هلشل و ةلاَشْلَأ ءاطلاب خدسنلا ىف اذك ظحأ هلوق ١ )١(

 . ها كرا تاوح نيا رظناو خسنلا ف أ:

 مَع ناك ولو :مالكلا هوو ختسانلا م افيرحنو اطقس هيف لعلو ىلدألا ىف اذك لا ءىثب ره مث هلوق (؟) :

 م انف . خلا ادهن ال هنا تفاخام ةداعإ هيلع نتحمل هوت تفاخغو ناذألا نم :



 4 تك

 اًده اذكهو ةالصلا فنأتسا كلذ لوطي وأ دجسملا نم جرخم ىتح كلذ ركذي مل نإو « هتالص هتأزجأو وبسلل

 00 اهدحسإ ملف ةدحس قاطأ ول و هقاطأ كب تا ل نإف 612هقاطأ ةالص'ا بلص نم *ىثو ةدجسو ةعلر 57 ل

 ةعكرلاكلتبدتعي مل عكر امدعب أرق مئاهدوجس قيطي وهواهم ًاموأو اهدجسنإواهدعب ىتلاةعكرلا عكر ملاماهدجسءاميإ

 اهقاطأ ىتلا ناكم ةدجسلا كلتف ةدحس دجسو عكر نإو كلذ ريغ هيز< ال اهدهب عوكرلاو ةءارقنا داعأ مث اهدحسو

 اهنآل ةيناثلاب دتعي ملو اهمناكم امهادحإ 00 دحس ول كلذكو ةعكرلا كلتب دتعي لو عكرو ًارقف ماقف اهب أموأو

 اهدعب ىتاا ةدجسلا دجس اذإ هيزجم الاه ايف لعف وأ اهكرت اهلبق ةدجس ناكم ةدجس هنع ىزحت امنإو عوكر لبق ةدجس

 ةدجس اهدعب دجس مث اهيلع ردقي وهو اه ايوا مراسل لص ند يس كارت ول انأف ةالطلا تلصا 0 2

 01 كا ىلإ ةدكسلا| رة رع 1 ةزاملا كلصإ اهب ديرتال 'ع ويس ةدحس وأ نآرفلا دوحس ان

 ةالصلا نامكي نأ لبق نقتتعي مث عانق ريغب اعم نيلصي ةمألاو ةربدملاو ةبتاكملاو دلولا مأ اذكهو ( قفا غلالاف )

 نقتع دقو عانق ريغي نيلص ولو ةالصلا كلت ندعأ نبذكممي ام دعب عانقلا نكي نإف هالصاار نمت و ندنمتا نأ نيل

 ىلإ نعجريف قتعلاب نطحم نأ ىلإ نعجرب نهنأل نفقتع موي نم عانق الب اهنيلص ةالص لك ندعأ قتعلاب نماعي ال

 امل كلذ تهرك ك عانق الب تاصف اههوحن تاح دقو ىدؤت ام اهدنع ةبتاكم نهنم تناك ولو ( قفا“ لالا ) نيقبلا

 ىو لاملا اهيلع امرحع نأ ىرأ امتِإو.اةيقر قبت نأ اهيلع مرحب سيلو ءادألاب الإ قتعت ال اهنأل اهتالص اهتأزجأو

 الآ | 0 ل ىو الود تك رق رادلا هده كموي ىف تلخد نإ ةرحا تنأ هل. ةمألا لاق نإ كلذك و ءادألا دك

 نإ ةرح تنأ امل لاق ول كلذكو قتعت نأ لبق اهتاص اهنأل اهتالص دعت مل لخبدت مل وأ تلخد مث عانق الب تلص ىتح

 ىتح اهلك م إذ ةالصيف لخدف ملحلا مالغلا نع أطبأ نإو ةالصلا كلت دعت مل دعب اهقتعأ مث ةئيشملا تكرتو تلصف تئش

 تقو ىف ضئارفلا عيمج همزلي نممراص هنأ لف اه ابا نأ هل 1-21 اهعإف هارد نم ةنبم ةرققع سم ل اكمسا

 ةريقع سمح لكتساف- ةلاحلا هذه ىف جحلاب لهأ ولو هنع تأزجأ آس («ةفوررلاو اعلا 5ك ياحب ملف ةالص

 وهو هلمع لمعي جحلا كردأ نم نكي 1 هنأل اج تننأ انش هيلع ناكو هجح ىف ىضم ملتحا وأ ةفرع توف دعب ةنس

 مي نأ تببحأ ةريثع سمح لدكتسا وأ متحا تح هلئكي ملف ناضمر رهش ن. امون ماص ولو.اهاك ضنارفلا لهأ نم

 لبق اهالص ةالصل دوعي ال كلذكو مويلا كلذ ىضم ىتح غلبي مل هنأل هلبق موصل دوعي الو تفصو امل هديعي مث مويلا كلذ

 هلع اذه نأ نييالو هب ىذلا ريغ موب موص لك كلذكو الت ىتاا ريغ ةالص لكو هغول, لبق تضم دق اهنأل هغواب

 . نيبف جحلا ىف امأف موصلا ىف الو ةالصاا ىف

 ناذألا عامج بأب

 اوعساف ةعاموي نم ةالصال ىدون اذإ» لاقو «ابعلو اوزهاهوذختا ة ةالصلا ىلإ متيدان اذإو 2ىلاعتو كرابت هللا لاق

 اعم نيتآلاب ةبوتكملادارأ هنأ لعأىلاعتهللاو اذيب ناكفةعجلا موب ركذو ةالصلاناذألا لجو زع هللا رك ذف « هلل 5

 لب ةبوتكم ةالص ريغل ناذألاب رمأ هنأ هتماع دحأ هنع ظفحم ملو تابوتكمال ناذألا ٍدسو هيلع هللا ىلص هذ لوس نشد

 كاد[ تدك كل 21 ناذآ الو ةعماج ةالصلا لوقف ند وللا ندملا ىف رمان ناك هنأ هنع يرهزلا ظفح

 : 5 5 ١ 5 - : 2200106 ل 5 ماقو :فودتلاو داعألا امأف
 0 الق كلذ لهب 1 نإو 2 ةعماج ةالصلا » هد لاقي نأ لك بحاف ناضدهثك رههش

 ع

 ةدئاز ءافلا لعاف اهدعب طرشال باوج الو ءافلا ةدايزب خسنلا عيمج ىف اذك هقاطأ اكهب تأي مل لا
 كك

 0 ليو لكامل 18 م طا نوكيو خ



 يقال و 7 يلا ه3 ا
 م كل هادم 6

 مل نمو اتاك ىلح مانقلا مامإلا قاطأ اذإ كلذكو امتاق الإ ىلصي نأ ماتا قاطأ نه ىزحي الو مايتلا اوقاطأ اذإ امايق .

 ةالصا ضرف ةيدأت ىلع ايف ىلصملا ردق لاح لك اذكهو ( ىف: كالو ) ادعاق ىلص هفلخ نم مايقلا قطي

 1 عودت و2 - تورم إسي نأ قاطأو دوعمتا ىلصملا قطي مل نإف قيطي أك هع ردقي الام ىلصو اهالص هيلع ىلاآعت هللا ضرف اك

3 
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 5 ءاعإ 0 ضفخأ دوحسلا لعحو اًئموم ىلص دوجسلاو عوكرلا قطب ىل نإو اعحطضم ىلص اعجطضم

 ِ 6 كل رف كلا ع راك ا ٍِ 2 07
 ردقي م ىحتنأ هآزجأو مومن نآ الإ هزجب مل عوف رلا هعنم و مايعلا هعنمم ال ضرم هرهظب ناك اذإف ( قثاششلالا 0

 ايوتسم هيلع دمتعا ءىث ىلع دمتعي نأب الإ كلذ ىلع ردقي ل نإف هتبقر ىتح هرهظب كلذ ىلع ردقي مل نِإَف عوكرلا ىف
 هغدص ىلع دوجسلا ىلع ردق نإو « ءاعإ اموأ سلج دوحساا ىلع ردقب مل نإو دجس مث عفر مث عكر مث قش ىف وآ

 ايوتسم دوجسلا نم هلع ردقي ام برقأ ناكو هغدص ىلع دجس مث ق وش ىت ولو هسآر اطاط هتسح لع هلع ردعب ملو

 ةمسح ىلإ مفر الو ) قئنانثلالا ) هبراقالإ لاحم دوحسلا براش نأ قطب نا هيزحجن 3 ناك هيقش ىأ ىلع وأ

 الع دحسقف ضركلا ىلع ةداسو عّصو نإف صضرألاب قصلب 5 دحعشسلا ىدح دحاس هل لاقي ال هنآل هلع دجسيل عش

 همأ نع نسحلا نع سنوب نع ةقثا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيررلا انربخأ . ىملاعت هللا ءاش نإ كلذ هأزجأ

 دحسولو ( قثفاتتنالا اع دمر م مدآنم ةداسو ىل اعدجسن سو و هلع هللا ىبص ىتلا جوز ةماس ما تيار ل

 ءعغرأ ضرأآلا نم هور ىلع دحس ول 5 دعي نأ هلع ارا اورد ةتهرك ردا ةعصدال مدأ نم ةداسو ىلع مييصلا

 هماق ىف ن اك ماعلا ىلع ا ىلع ىلهكملا ردق نإو ( ىناغت الاه ر د دعب مل هيلع موهي ىذلا عضوملا نم

 00 نإو دجس مث هماق ردع نع ضفخ عكر اذإو اك ار

 الإ ىلصي نأ هل نكي مل ةلمتحما ةَقّسملا ضعب .اهباصأ اذإف قيطي اك ىلصي نأ ايف ةترمأ لاح ل اكو ( ىنانشلالا (

 1 بحأو نآرقلا مأ 5أ ٍَِظ نم مايعلا ىف هيلع ام ضعس ىف ماق ةعشملا ى ضعس مايقلا قاطأ اذإ هيلع هللا نس

 ذه اذكهو لاحم ةلمتح ريغ هيلع ةقشملا تناك اذإ دوعقلاب هرمآ انِإو اًئيش اهعم ديزي

 - انإو ىرخألا ةمكرا ا نارقلا مأو ها لَو 6 مآ ا نأ قاطأ ولو فلتحب ال دوحسلاو عوكرلا ىف

"0 
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 أد رقثم اص نأ هترمآ ءاسلاج الإ تقصو ع ل مامالا ةالص ع ردقي ملو امناق ادرقنم رثوكلا كانظعأ

 ضعب ىق هلع ردي لو ضعب ىف مايقلا ىلع ردقتف مامإلا 2 ولو مامإلا عم ةالصلا كرت ىف ضرملاب رذع هل ناكو

 هنع صضذ نإف سلح ردع دل نسا < اعات ةالصلا تعا ولو ةداعإ هلع تمنلو ردة ملام ادعاقو ردقام امتاَق ىلص

 ءىث هتءارق نم هيلع قب نإو ةءارق دعي 0 نركب مل اسلاج هيزجم ام ارق ناكَن إف موقي نأ الإ هزحي مل

 امناق قب ٠١ أرقي نأ هيلعو اسلاج أرقي نأ هزي 1-0 - نآرقا مأ ضعب أرق نأك ءامناق اهنم قب امي أرق

 هل ثدح مث امتاق بام ارق اذإو مانقلا ىلع ردق اذإ الدتعم اناق هأرقي ىقح هيزحم الو هزحنل مايقا ىفاضهان هأرق ولو

 قافأ مث اهعم ائيشو نآرقلا مأ ادعاق أرق ولو امتاَق قب ام ًارقو ماق ةقافإ هل تثدح نإف اسلاج قب ام أرق سلجف رذع

 أرق نإف اَتاَق لدتعي ىتح عكري نأ هل نكي مل ماقف

 لدتعف موه نأ هلع ناكو ةدحسلاو ةعل رلا هذه أ دحسو كلذ ةطن ضو اعاف لدتعب نأ لبق عكر اذإو هكر
 آملا سا اس

 5 ١ 3 تكا ةمك لا 1 2
 0 10 7 ها
 2 3 0 2 3 7 لان ادتع 1 دحت كر ءاارقف ره 0-5 ْم نِإَف ةءارق ةداعإ هيلع س لو دحسلو عكر مث امناق
 2 ع 1 ةعك رلان دتعا هتالص م غرفولو ناك اى هنع تطقسو ةدحستناكو اهلشَتلا ة هكر ةركلا ناكف دجسو ايف

 دجسو دجسو هكر و ربك هتالصلكي نألبق فرصتافاهسول ىتبينأهل ىدلات قولا ىف وهو ر رك ذنإف ءامناق ايف لدتعي1 تلا



 ظ ا
 د ىلص لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآل ارفاسم نوكي نأ. الإ هربغ ردع الو فوخ لاح ةالص رصقي الو

 ىلع هعم ردقي ال ضرع نمالإ ادعاق ىللصي نأ هل نوكي ال كلذكو (  قا علاه, ) رصق هنأ انغلبي ملف اينراح

 ضرم نم الإ ادعات ىلصي نأ هريَغ رذعي هل نوكي الو ترك ذ تلا فوخلا لاح ىف الإ مايقلا ىلع ردقي. وهو ©10مايقلا

 اًده ريغ زوحم الف امتاق ةالصلاو ةلبقلا لابقتسا ةبوتكملا ف ضرفلا نأ كلذو ( ىلا لالا ) مايقلا ىلع ردقي ال

 ةدودز.» اهاك ءاشألا نوكتو هيلع اسابق ”ىش نوكي الو اهيلع ٍلسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر لد ىتلا عضاوملا ىق الإ

 . اهعضاوم اهب ىدعتي ال صخرلاو املوصأ ىلإ

 ” ضيرملا ةالص باب
 نيتااق ملعأىل ؟قتاو ناجم فاو لعمق « نيتناق هلل اوموقو ىطسولا ةالصل الصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح) لجو رع هللالات

 ضتارفلاب بطوخ اذإو ىلاعت هللا هحر ( قاتلا ) اتاَق ةالصلاب لسو هللع هللا ىلص هللا لوسر:رمآو نيعيطم

 ماذإو ( قفا عللاف )فوخلا ن بم ترك ذ ام دنع الإ وح الإ هّرحممل ةالضلا ىق ماسقلل اَتْطم ءرملا ناك اَدِإَف اهتاطأ نه

 00 لاق ىتفاَشلا انريَحأ ©9دوجسلاو 1 قاطأ اذإ دجسو مكرو ادعاق ىلص ماقلا قطي
 اع - 0-386 -
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 ِء 0 03 22 2 7 ا
 سانلاب ىلص ن ا رمآ لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع'نع همأ نع ةورع نب م مه هع ةملس نب دامح

 دعاق وهَو ركب ابأ ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسز مأق ركب ىنأ بنج ىلإ دعفَف ءاجق ةفح ٍلَسَو هلع هللا ىلص ىنلا دجوف

 ىنئدح لوقي ديعس نب :ىحب تعمس لاق ىتقثلا باهولا دبع انريَخأ لاق ىعفاشتلا انربخأ مئاق وهو سانلا ركب ايأ مأو

 حبلا سانلاب ىلصي نأ ركب ابأ رمأ ٍِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هثدح يللا ريمع نب ديبع نأ ةكيلم ىنأ نبا

 6 زك تفل ال ركب هك ن و لاق فوفصلا جرفي مامتف ةفخلا ضعب لَسو هلع هللا لص ىنلا" دجتوف زيك ركب انأ َنآو

 سنخف لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر الإ مدقملا ماقملا كلذ مدقت ال هنأ قرع هئارو نه سحلا ركب وبأ عمس اماق

 0ك هج لإ 00 ىلص هللا لوسر سلجف هتاكم ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر هدرف فصلا ىلإ هءارو

 هلهأ ىلإ ركب وبأ عجرق ةجراخ تنب موي اذهو اح اص تحبصأ كارأ هللا لوسر ىأ لاق ركب ونأ عرق اذإ ىتح مئاق

 ىانلا كسمي ال هللاو ىلإ لاقو نتفلا سانلا ردحم رجحلا بنج ىلإ سلو هناكم ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تكف

 ةفضو هلفأ لوس تنب ةمطاقانا ةناتك ىق هللا جرحام الإ مارحأ الو هياتك ىت هللا' لجأ اماالإ لح ال هللاو َهِإ ايش لع

 هقلَح نمو ادعاق مامالا ىلصيو ( ىقفاخ كلا ) اعيش هللا نه [كَتع قع ال ىتإف هللا دنع الل المعا هللا لوسر ةمح

 ه0 / 1 5 ع 50 | و

 ومو ادع 6-2 | ا ىلصيال ىآ . مايقلا ىلع ردعي وهو : هلوق )١(
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 / هححصم هبتك . ىبشا .غلبي ىصلاو ةرحلا رتسب ةزتتسم ريغ ىعو ةالصلا ءانئأ ىف ةمآلا قتع ةمجرتلا فو (؟)
 هل

 ئاو ىلع فالتخا ىف لاقو دوعقلا ةفك انه ىعفاشا نيس ملو هصئام عضوملا اذه ىف ىمللا ةخسن ىف بتك (م)

 7-1 0 - : م 1120- . 8 3 َ ع 1-7 9 7 -
 بحاإ فحدرلا ىلع سمعا نأ لوشت دذوعسد نبا ” خيول مسالا ىنريحا لاك نصح نَح مست ماصلا ةه رز لش ذ هعس +

 لجرلا عبرتنم دوعس» نبا هركيام هركن نحنو عبرتلا سلاجلا ةالص مايق نولوقي مثو ةالصا ىف عبرتأ نأ نم ىلإ
 ىلص ىطيوبلا رصتخم ىفو نيعضوملا ىف مألا ىتام اذه ةالصلا ىف عبرتلا نوبحتسيو دوعس» نبا نوفلاخم محو ةالصلا ىف
 دمتعملاو هريغو قيبلا هاور ةشئاعقنرط نم ثيدح هنفو ثدخم مامإلا ةمجرت ىف هركذ مايقلا عضوم ىف اجيرتم اسلاج

 تالوقلا نوكح رثكاألاو نكرتف, .هبكلَو عبرتيال هنأ نم نيقارعلا فالتخا ىف هيلع صنام لمعلاو ىوتفلا ىف

 . حصحز الد
 ذس



 اتأزجأ اهبيغم دعب ىرخآلاو سمشلا بيغم لبق امهادحإ ىلص هنأ ٍلعف ىخات ناك ولو ( قانخلللا ) هيلع امم ءاضق

 ترغملا ىف لوقلا اذكهو ( قفاهتلالاف ( م نك نأ ال رمآ لقأو اهتقو ىف ةالصم امهادحإ تناكو هنع

 رصعااورهظلا نب ىحدإ وا لا : فاك 'كي ملف ارفاسم ن ولو( قئانت *لالاث ) اب ميد 08 اسعاف

 امنإ اهريخأت نأل اهب عجلا ديربال اهريخأتب ايصاع يل تقو لخدي ىتح عج ا اهم ديربال | 3 لهظلا ردك

 ءاضق اهتالصو ةيصعهنكسمت اهتالصو اهريخأت ناك عجلا هب درب ب اذإف امل اتقو كلذ نوكبف عجلا ةدارإ ىلع هل ناك

 نأ ىوني الو رهظلا ىص ولو ( قفا: لالا ) رهظلا تاق هلع مثأملا فاخأو هنع اتأز أو اهتقو ىف رصعااو

 ناك اذإ هنأل هل كلذ ناك امهنيب عمجم نأ ىف ةين هل تناك اهتقو ناك وأ رهظاا لكك أ اناف رصعاا نيبو اهنيب عمج

 رهظلا نم فرصنا ولو عملا هيف هل زوحم ىذلا ةقولا ف هن هنف ثدحم نأ هل ناك ءادتبالا ىلع لع كلذ ىونب نأ هل

 امنإ و عماج فرصنا اذإ هل لاقيال هنأل هل نكي مل عملا دارأ مث عما هفارصنا عم الو اهلبق وني لو جس نأ هفارصناو

 واو( قنات الاه ) دارفتاةالصال عمج ةالص الإ اهتقو لبق ةالص ىلصي نأ هل نوكي الف دارفنا ةالص لصم وه لاقي

 دأ رفنا هاش ١ تى تلص نافل كا اصب نأ هل ناك رصعاا تقو ىف اهبنم فرصناو عمج ةين الب رهظلا رخأ ناك

 اهرخأتىف ا ىلإ عما اهيديربال ادءاع ربظلارخأ ول كلذكو اهريغتقو ىفال اهتقو ىف تيلص امنإف

 قرافي نألبق امبنيب ىلاوورهظلا تقوفف رصعااو رهظلا تيلص اذإو 20 ( ىف تلال ) عما اهب ديرب الو ادماع
 عاهل نكي مل ةالصب امهنيب عطق وأ هيف ىلص ىذلا هماقم قراف نإف ةالصب امبنيب عطق, نأ لبقو هيف ىلص ىذلا هناقم

 ناك اريثك امالك اءلكت مومأملاو مامإلا ناك ولو اهمنيب لمعال نيلاوتم انوكي نأ الإ عماج ادبأ هل. لاقيال هنأل امهنيب

 لوألا تقو ىف لص نأ 20 هل ناك ةرحآلا تقو ىف اهدي عج اذإو عا هل نكي مل هب كلذ لاط نإو عمج نأ هل

 ىنلا عم ىلص نم ضعب نأ ثيدحلا ضعب ىف ىور دقو اهتقو ىف ةرخآلا ىلهي ذئنيح هنأل هل ادبام عنصيو فرصنيو

 اعإو اولص ثيح د مف ؟ امعلا اولصمت مهلزانم 3 مثرعانأ مهصعب حانأ 2 برغملا كعد ىلص 0 مك هيلع هللا ىلص

 رصعااو رنبظلا نيب عجلا ىف لوقلاك ءاشعلاو برغملا نيب عملا ىف لوقااف ( قفا: ةلالاو ) اهتقو ىف ءاشع'ا اولص

 لق قافأ مث هيلع قم 2 مط ظاا ىلصف رصعلاو رهظلا نيب 0 نأ ىوت ولو ( قنانثلالا ) ءىش ىف نافلتحم ال

 اهس وأ ماث ول كلدكو امهنيد عماج ربغ دك هنأل اهتقو لحدب قح رصعاا ىلصي نأ هل نكي ل رهظلا تفو جورخ

 ةالصلا ىف اهيف اهس ول ىتاا لاحلا ىلإ رظني نأ اذه عامجو ( قفا: لالا ) لواطتي رماب كلذ عطق وأ لغش وأ

 مل كلذ لواطتف فرصتناف اهس اذإو عمجم نأ كلذ لثم عنص اذإ هلف هفارصنا براقتل ىنبيب له املاك إ لبق فرصناف

 هنم جرخم ال نأ دجسم ىف ناك نإ كلذ تقو ىف عمجم نأ هل سيل كلذكف فنًاتسإ نأ هيلع ناكو ىنبي نأ هل نكي

 . ةالصلا ىلإ دوعي نأ لبق ليطي الو هليازبال هالصم عضوم ىف ناك نإو ةالصلا ىلإ هبهجوت لبق ماقملا ليطي

 | ةالص باب

 طم ىف الإ امبنم ىلوألا تقو ىف نيتالص نيب عمجم نأ دحأل نوكي الو ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا )

 هب للعلا فذح وأ خساناا نه طقس هلعاو طرشلا باوج رظناو خسنلا ىف اذك خل ١/ ريظلا تيلص اذإو ةلوقا(للا)

 . هححصم كل « لمأتف هدعب مويفملا نم

 ناكر لضألاو حيسانلا ةدايز نم العلو «تقو ىف» ظفل ةدايزب :, خسنلاف ا وألا تق وىف ىلصي نأ هل وق )0

 "0 خا ا «ىلوألا ىلصي نأ هل



 هعاال] ع

 اا لت و] 1 زر دال هبا لع دق لحد ىح اذه نم ءىش :ةىرج الو رجم مل ةتئاف ةالص هيلع

 دمع وأ اهسف رهظلا تقو ىف رصعلاو رهظلا نيب عجلا دارأف ارفاسم ناك ولو ةماتب ةينلا تسيلف كشلا ىلع لخد

 ىف ربظلا يصارل كل نا ىربك املك ربظلا ىلصي نأاالإ اهتقو لبق رصخلا هئزحم الو هزحب, مل رصعلاب أدبف

 رصعلا مث ربظلا داعأ رهظلا تقو ىف اهدعب رصعلا ىلص مث اهابإ هداسفإ نع ابسف اهدسفأف اهتقو

 ةالص |بلبق هتثاف دقو ىلصب لجرلا
 هتالص ىلع ىضم اهريغ ةالض.ىف لخد دقو اهركذف ةالصلا هتتاف نم:ىعفاشلا لاق لاق ناهلس نب" خيبزلا  انريخأ

 4و اهركذ ول كا ةحءافلا ةالخلا ىلص هن اللص نم غرف اذاق ا وأ ناك اهامإ هيلع 10 1و اق وه لا

 اكو هل ةحافلا ةيوكملا' ةالصلا ىلضو ايف. لحد ىلا ةالصا هتأزخأ ةتافلل؛رك 13 ؤهو'اهلف: لحذف :ةالض' ىف "لحل

 اق رع ىلإ ترف فاح نأ الإ اهنف لوحدلا لق اهرك د' ىلا ةالصاا لق هل ”ةتئافلا 'ةالشلاب ىأتءاغ نإ هل راتخألا

 60 ىرزجلا مركلا دبع نع ةنّييع نب نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ هتتاف ىلا ىلصي مث اهيلصف اهتقو

 عضوملا اذه ريغ ىف اذه تثأ دقو ةنس ةالص وأ موي ةالص تاتئافاا تاواصا| اتناك او ( قنات الاف )

 هل ةنكمب اهتالصو ةتئافاا ةالصلا رْخأَف هعضوم نع لحتراف حببصلا نع مان سو هيلع لا .ىلص هللا لوسر نإ هتلق امنِإو

 هنآ هريغ ا تل اهتقو اهانإ هركاذ كف نأ ىنعم ىلع اهركذ اذإ اهلصيلف ةالص ىسن نم هلوق 36 ل 1 مض

 اهنإف اهركذ اذإ اهيلصينأ الإ ىنعم هل نكي مل هلوق ىنعم اذه نكي مل اماف اهتقو نع ةالصلا رخؤيال سو هيلع هللا ىلص

 نع ايينم تناك ةعاس ىأ اهيلصي نأو نايسناا فالخ وه ىذا نادل نك اذإ ناكيدلاب هنع ضرفلا ةعوضوم ريغ

 ١ تع اهرك د اذإ اهلصلف سو هيلع هنأ للك ىتاا لوق ىعفاشلا لاق ( عب زلا لاق ) ى نم ريغ وأ اهيف ةالصلا

 هلع ىلارك د اناث اهضارف بهذي اه 2و تاهذ نأال ادرك" ذ اذإ اهيلص» نو كن لمت راه نيخ اهنقو نو 5

 اهاصيلف سو هيلع هلا نك لوق نأ انماع ىداولا عطق ىتح اهلصي لف حبصلا ةالص ىداولا ىف وهو ٍدسو هيلع هللا

 هنإف ىداولا نم 2 اعإ سو هءاع هللا ىلص ىنلا نإق لبق نإف اهصرف بهذي و اهبتقو بهذ نإو ىأ اهركذ اذإ

 ناطشلا قنح وهو وسو هيلع هللا ىلد ىنأا ىلص دقق ناطيش هق داو ىف حلصتال ةالصلا تناك وأ ليقف ناطيش هيف داو

 رصعااو رهظلا نيب عمجم نأ دارأ ارفاس» نأ ولف ( قفا ةلالاف ) ناطيش هيف داو ىف ةالص نم ربك ا[

 دارفتالا ىلع اهتقو ىف تيلص اهمآل هتأزجأ امنإو رصعلا هأزجأ رصعلا ىلص مث اهدسفأف رهظلاب أدبف رصعلا تقو ىف

 رهظلا ىلص مث رصعاا ىلصف أدب ولو ( ىثإ: خلال ) اهدعب رهظلا ىلصي مث تأزجأ اهدحو هيف تيلص ول ىذلا

 هنع ائز<ع ناك نإو هل اده كا رهظلا ىصي ن نأ هلع ناكو ,دارفتالا ىل اع اهتقو ىف اهالص هنأل راكعلا ةضا تالا

 1 رهظلا نيب عمجف ل لعف 3 0 رشا فايل د4 فس ىف اقطم - معلا ناك 5 قاس 1 (

 ولو ( قنا“ _هلالاف ) ةئزجماهلبق رهظلا نوكتنأ الإ هيف هنع ءئزحن الئذلا تقولا ىف رصعااو اهبتقو لبق رهظلا ةئزحي

 كلذ ىف ادماع امسدلضي نأ هل ناك هنأل هنع انأزجأ رصعلا تقو ىف اهالص هنأ رعف ميغا نكشف ا عالصف ىحأتأ ناك

 امرك اههرمأ لقأ نال هنع اتازحأ سمشلا تيغم دعت امهالص هنأ لعق معلا 0000 ولو ( قف 3 2 الأ ( تقولا

 كلك نما هر ذو 4111 طم ىف دادسإلا اذه لغ اننعت مو خسنلا صعب ىف هلإ شدو. لعألا ىف وخ:اداك (3]

 , ةحححد د1 هزظناف 0 اندب ىلا ثيدحلا



 هع الأ/ ع

 رمسلا قف ةالبصلا ثتفو

 هيلع هللا ىلص ى هلا ةحح 0 وهو هللا دبع نب ا ناذنأ ن نع دمحم نب رفع> نع دمحم نب مهارإ ان ريخأ

 هللا ىلص ىلا نأ هيبأ نع ملاس :نع باهش نبا نع كلا. انربخأو هلزتم نه ملسو هلع هللا ىبص ىنلا حارف ©20لسو

 ذاعم نأ ةلثاو نب ر ماع ليفطلا ىنأ نع رب ريد زلا ىلأ نع كلاه انريأ اع. ةفلدزألاب اسعاف برغملا ىلص ملسو هيلع

 عمجم ملسو هلع هللا لست لوتتر 1 ءلسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر عم اوجرخ مهنأ هريخأ لبج نبا

 2 ا لحد ابو ىسقإا ربظلا ىلصف 0 1 ةالصلا ا اف اشعااو برغملا نيبو و رصعلاو ربظلا نيب

 وهو الإ نوكيال جرخ م لخد هلوق نآل رئاس ريغ لزان وهو اذهو ( ىفا.املاف ) اعيمج ءاشعااو برغملا ىلصف

 كيَوَذ أ نب نم رلا دبع نت ليعمسإ نع حجم ىنأ ن با نع نايفس انربخأ اان الرا عمج نأ ةرئاسملف كرا

 ةمحفو قفألا ضايب بهذ اماف لا ل ير نر يا لا كال مدا لاق ىدسألا

 ٍلَسو هيلغ هللا لص هللا كوسر :تياوا اك لاه انين تم تنفتلا مث لس مث نيتعكر ىل اص مل لس من امالع لصف كو ان

 نيبو رصعااو رهظلا نيب عمجا نأ رفاسمل نأ لَ مسو هلع 1 ىلص هللا لوسر ةنس تادف ( قفا *لالاف ) لعف

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأل ةرخآلا تقو ىف ءاش نإو امنه ىلوألا تقو ىف ءاش نإ امهادحإ تقو ىف ءاشعااو برخملا

 ذاعمو ساع د هال * 0 0 0 تا

 0 وهو ةعمج نأ ىلع 0 ل 3 ا 9

 عمج :الو ةالص ىلإ حبصلا ءمحم نأ هل سيلو ةنساا ةلالد نم تفصو امل عمجم نأ هلف رصقي نأ هل ناكن ف هيف رئاس

 تقو لبق نيتالص نيب عمجم نأ رفاسال سيلو اهريغ ابيلإ عمجم ملو اهعمجم مل سو هيلع ىلص ىنلا نآل ةالص اهيلإ
 حتتفا ولو ىضقتي ذئنيح هنأل تقولا دعب امبعمجم نأهلو تقولا لبق ىلص اذإ مقملا ديعي اك داعأ لعف ناف امبخ» ىلوألا

- - . 0-7 . 2 . 

 اضفاعا يلع تناك اهم رصعااوربظلا ىلصف هتالصفىضم مب سنشلا لوزت ىتخ أرقي مل ملاوزلا لبق ةالصلا رقاسملا

 هل ناك امتإَف رصعلا امأو اهتقو لبق ايف لخدف ةالصا ىف لوخدلا نيح لخدي مل تقولا نأل اهديعيف ربظلا امأ اهم
 قفتسا م لر مل سمشلا نأ ىرب را حتتفا ولو هنعةئزجم ىمهو رهظلا نيبو اهنبب عمج اذإ اهتقو لبق اهيلصينأ

 ةنع ةئزحم تسلق ةدنع لحم ملو اهحتتفا اهحتت أ نيح نال ؛ ذاع كفل اهالص لاوزلا كعب ناك ايف هلوخد نأ

 ربظاا هنع تأزجأ ربظلا مث رصعلاب ًادف عما دارأ ولو «هلاح نم ربك أ ىفو اهعوني ال اهالص نم ىنعم قرنا

 ىلع ربظلا حتتفا ولو الق ال ربظلا هنع ءىزحمل قح اهيتقو نع ةمدقم هنع ؟ىزحم ال رصعلا هنع «ىر الو

 رهظلا هنغ ءىزحن ىتح اهتقو نع ةمدقم رصعلا هنع ءىزحت ال رضعلاو رهظلا داعأ ًاهالصف رصعلل ًاضوت مث ءوضو ريغ

 ناك ولو اهتقو  نغ' ةمدقمب رضعلا هنع .ىزحم مل ناكالم 'داسق ىأي ريظلا اذسفأ اول |ذكعو ركع

 ةذاعإ هلع تناك و رضعلا ' هنع تاّرحأ اهضو ادب( ةالإا ارصملا نوكك ال قتارطعلا اتكؤ ف هكا
 *ىزحن مل اهتقو لوخد دعب الإ اهيف لْخدب مل هنأ نقيتساف ابتقو ىف كشب, وهو ربظلا حتتفا ولو ربظلا

 | ْ 5 3 قا ىف ةتئاف قناككرنإ 6 ىلع ةالص حتفتسا هتتاف هتالص نأ نظ ول 1 هتالص هنع

 ةياثا 7 ىف ملسو دل ىلص ىنلا ذخأ مث لالب نذأ مث ىلوألا ةبطخلا سانلا بطخف ةفرعب فققوملا ىلإ ٍلسو
 . هححصم هبتك ها رصعلا ىلصف لالب ماقأ مث رهظلا ىلصف لالب ماقا مث « ناذألا نم لالبو ةبطخلا نم غرفف
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 تقولا فالتخا

 نيبام لاقو رطم ىف ال رضحلا ىف ٍدسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ليربج مأ املف يلاعت هللا همحر ( قفا لالا )

 1[ الإ ةالص الو تقولا اذه. ىف الإ رطم ىف الو رضح ىف هالصلا ىلصت ٠ نأ دمعي نأ دحآلا نإ 0 ل تقو نيده

 هللا ىلص هلالرخر 66 املو هرم َّق |معم دعب لسو هلع هللا ىلص ىنلا ىلصو رلسو هلع هللا ىلص هللا لوسرب ليربد ىلص

 لاخلا ريغ الاح اييف عمج ىتلا لاخلا نورك ىآإ تدل | ادم انلاخ نورك نأ الإ لمي مل امقم انمآ ةندملاب سو هلع

 امنه دحاو لكشل كح وت نأ نيبحو نك رضح ا 05 هدارفال كا رضحلا ىف لام نأ 0-2 لاف اف قرف ى

 نكي مف هذارفإ نيبو هنيب تقرف ةلع رضحلا ىف هع نأ انماعف سابع نبا وهو دحاو اعم امبنم 0 نأو ةحو

 ةماعلا ةقشملا ةلع رفسلا ىف عجلا ىف ناك اك ةقشملا ةلع رطملا ىف اندجوو فوخ 5 اذإ ملعأ ىلاعت هللاو رطملا الإ

 5-2 رطملاو الإ عع و ) لاق 1 ءاشعااو برغااو رصعلااو روطظلا نيب ع رضح ىف رطم نم ةلعاا تاك انلمد

 امهادحإ ىلص اذإو الإ ىرخآلا عمجل نأ هل 0 نطلا عطقتا م - امهادحإ ىلص نإف هف عمج ىذلا تقولا ىف

 هل ناك اببف لوخدلا هل ناك اذإ هنأل هتالص ىلع ىضه رطملا عطقنا مث رطمت ءامسلاو ىرخألا أدتبا مث رطمت ءامسلاو

 دحسمملا ب هيف عم دحسد ا! هيد نم 2 نم الإ حل الو 1 رطملا ليلق ن عمجو ( لاق ( اهماعإ

 هتسس ىف ىلحملاو دحسما ىف عمج سو هيلع هللا لص ىلا نأل هتبس ىف دحأ عمجم الو اودعب وأ 3 كل ك1

 روظلا ىلص هنأل رصفلا ىلضينأ هل. نكي ل ساناا رطم مث رطم ريغ ىف ربظلا لجر ىلص نإو دجسملا ىف ىلصملا فلاخي

 دل قود الو الإ رصعلا 0 هل ٠ نكي ل كلذ دعب رطم مث رطع / ف ,مطلا حتتفاول كلذكو اب الإ رصعلا عج هل نسدلو

 كب نإف رطع وهوةرحآلا ىف لخدو رطمي وهو اهيف لحد اذإف هل وهو عا ىوني ىلوأآلا قالحد نأ الإ عملا

 ' ]تاكا دقو اذه ىف ءاشعلاو تراملاو هه كوجابلا' امينم مدحإو لك ىق تقولا نآل عج ال ناك كلذ نيبامف ءامسلا

 اميعج نطم 3 نيتالح نيب ع اذإو ىذأ ا 0 رطملا لب نآل اذه فق دلب الكا! نافلتم ال رصعلاو

 تادرفنم تاواص'ا ىلصي نأ لصألا نأ لبق نه رطملا ريغ ف رضح ىف عمجم الو كلذ رخؤي ال امهنم ىلوألا تقو ىف

 امو فولاو ضرملا كلذو صاخ هريغ ىف رذعاا نأل هيف عم مل هريغ ردع ناك نإوا ردتل ةطحيوارطلاف عخلاو

 رفسلا ىف عمجمو ماع رطملاب رذعااو عمج سو هلع هللا ىلص هللا.لوسر نأ معي لف فوخو ضارمأ تناك دقو ةيشأ

 ثيح الإ علا الو امم عى كرت ق ةصخرال ةماع تداوملا ىلع ةلالدلاو لشو هلع هللا ىلد هللا لوسر نع ريخلاب

 . ملعأ ىلاعت هللاو رطملا ىف هانيأر ىذلا هعج نم انيأر الو رفس ىف ملسو هلع هللا ىلد ىناا صخر

 تفصوا. انثدحم انذ>أىف ةجحلاف هفلاخ نإ (تلق) سيلغتلا ف ؟شدح عفار ثيدح فلاخنأ لاقف ( ىفا:ةلالاف)

 كلذ نإ مسو هيلع هللاىلص هللا لوسر لافق تاولصلا ىلع ةظفاحلاب رمأ لجوزع هللا نوكي نأب هفلاخال نألمتحم دقو

 نيح اورفس, نأ مهرمأف رجفلا نيبتي نأ لبق ةالصلا مدقق هعمس نه سانلا نم لعلف هللا ناوضر هنإو .لامعألا لضفأ

 رهاظ اف (لاق) انثيدح افلام هتيدح نوكي الو رافسإلا نم تدرأام عفار ثيدح ىنعه نوكي الو رِخآلا رجفلا نيبتي

 ىلإ هبسنن الأ انإ وأ. ناك ثيداحأالل اقاوم نوكي نأ لمتحا اذإو سيلغتا ال رافسإلاب رمألا (تلق) عفار ثيدح

 . هعم لئالدأا ند تفصو اميو مل اسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نع انثيدحم هانكرت ىف ةجحلاف افلاخم ناك نإف فالتخالا
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 - الله ح ش ان

 سمشلا علطت نأ لبق حبصاا نم ةعكر كردأ نه » : سو هيلع هلل لص نا لوث حب هتاف د سمعا عا

 0( حبصلا كردأ دقق

 نيصح نع ميشه انربخأ هنع هللا ىضر ( قفا شلالاف ) ةالصا باوأ ىف دوعسم نباو ىلع فالتخا فو ()

 اذإف ةالصلا ةالصلا لوقيف حبصلا ريشابت ىلإ رظنن نحو انيلإ جر هنع هللا ىضر ىلع ناك لاق نايبظ نبا انئثدح لاق

 ةنيبع نبا انربخأ ( قف[ :ل/]َ ) ةالصاا تميقأ من نيتهكر ىلص رجفلا علط اذإف هذه رتولا ةعاس معن لاق سانلا ماق

 معطي هتدجوف ىسوم ىبأ ذبرب ركسعي وهو هنع هللا ىضر الع تيتأ لاق ثرحلا نب نابح نع ةانقرغ نب تيب نع

 ناذهو ةالصلا مقأ حابتلا نبااي لاق غرف اماف تلك أف توندف هديرأ انأو لاق موصلا ديررأ ىنإ تلق ءلكف ندا :لاقف

 دشأر جفلاب رفسإ نولومتيف هنوفلاخم مهو سيلغتلا ةياغ ىصقأ ساغي ناكهنأ تبني امهالك هنع هللا ىضر ىلع نع ناريخ
 فالتخا ىفو . سيلغتلا ىف شو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدح نه انيورام قفاوي وهو هب سيلغتلاب ٌلوقن نحتو رافسالا

 دمحم - نع ةنيبع نب نايفس انرنتخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انربخأ ( رجفلاب سيلغتااو رافسإلا ) ثيدحلا

 لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ  جيدخ نب عفار نع دببل نب دومحم نع ةداتق نب رمع نب مصاع نع نالجع نبا

 نع نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ رجألل لاق وأ ؟روجأل مظعأ كلذ نإف حصلاب اورفسأ

 نهطورمب تاعفلتم نهو ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا عم نيلصي تانمؤملا نم ءاسن ن نك تلاق ةشئاع نع ةورع نعال

 ملسو هيلع هنأ ل ىلا نع تاك ب دير ىودو ( قفا لالاف ) سلغاا نم دحأ نهفرعيام نهلهأ ىلإ نعجر مث

 ( قفايتلالا ( سو هلع هللا ىلص ىنلا 00 دعس نب لهسو كلام نب نسا هلثم ىورو اذه قفاوبام

 ضعب لاق دقو ( ىف( اللا ) انيلإ بحأ حبضلاب سيلغتلاف اضرتعم نابو رخآلا ردفلا ىف كشلا عطقتا اذإ انلقف
 اههذحأب انذخأف ميسو هيلع هللا بد هللا لوسر نع نافلتخم ناثيدح ىورو ( لاق ) انيلإ بحأ رجفلاب رافسإلا سانلا

 ترص لف نيفلت# اناك نإ تيأرأ ىل لاقو (لاق) سانلاب قدرا ناكمنال دب انانحلأ لاف جيدخنب عفار 00 را

 هللا لوسر ننس لمح امهربشأو ثيدحلا اهأ دنع امهتيثأو هللا باتكل ىنءم امهالوأ سيلغتلا نأل ( تاق ) سيلغتلا ىلإ

 تاولصلا ىلع اوظفاح» ىلاعت هللا لاق ( تاق ) كلذ ركذاف (لاق) دعا لهأ دنع امهفرعأو ملسو هيلع هللا ىل

 املف هيلع ةظفاحلاب ان رهأ امم نوكست نأ ىه نكست مل نإ حبصلا ىفام لقأ ناكو حبصلا اهنأ انبهذف «ىطسولا ةالصااو
 اهتقو لوأ ىف ةالعاا ىدٌو وم نب حابص ص١ ىلذي نأ زا> دقق اضرتعم نان اذإ ردعفلا نأ 3 تفاتحم و ةنسلا تلد ع

 هللا ىلص هللا لوسر لتسو هللا ناوضر تقولالوأ ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاقو اهرخؤهن. اهيلع ةظفاحلاب ىلوأ
 الو هللا ناوّدر ىلع رثؤن ال ملسو هلع هللا ىلد هللا ل لوسرو اهتقو لوأ ىف ةالصأا لامذ لضفأ لامعألا ىأ سو هيلع

 هلدعتب ءىذثب ىلاعت هللا نئلإ تردقتا"دارأ ءئرما ىف معلا لهأ فاتخم م مو ) .قنانتلالا ) ائيش لامعألا لضفأ ىلع

 ةمدقأا ةالصلا تناكو اهرخوه نه انكمت اهف دشأ ةالصاامدقمو لغشلاو نايسنلا نه نومدآلا هف ولم الام ةردابم

 ثيدح (تاق) امهترثأ هيلإ تبهذ ىذلا كثيدح نأ نب ا (لاق) انفصو ال اهم سيلغتلاب انرمأو مدآ ىنب لامعأ ىلعأ نم

 هدحو جيد> نب عفار ثيدح نه تثأب سلعتلاب حسو هيلع هللا ىلذ ىَناا نع امهعم ثلاثو تباث نب ديزو 3

 مغ ىاهذطو ثتقو قى ةزلص لش انا نفاخ ودسو هيلع هللا كلصارهلا لوسر  نإو' /راقسالاب ذر

 هللا لوسر لوق مث تاولصلا ىلع ةظفاحلاب زعو لج هللا رهأ نه انرك ذام اهالوأو ججحلا تدثأو ( قفانتلالا )

 . اهتتو لوأ يف ةالصاا :لاق ؟ لضفأ لامعألا يأ : لتس ذإ  هلوقو « هللا ناوضر تقولا لوأ مسو هيلع هلل ص



 تدع

 ىلإ رظنن ةماس ىنب توبي عمن ىتح لضانتن جرم مث لسو هيلع هلل ا كك لاق رباح

 عاقعماا نع ىرقملا ديعس ىبأ نب ديعس نع بئذ اال نع ليعمسإ نب دمحم انربخأ رافسإلا نم لكل عقاوم

 ىبب ىأنف فرصتن مث مسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم ىلصن انكر باج لاقف هللا دبع نب رباج ىلع انلخد لاق مكح نبا

 ىهلا دلاخ نب ديز نع ةمأوتاا ىلوم حلا نع بئذ ىنأ نبا نع ليعمسإ نب دمحم انربخأ لبنلا عقاوم رصبنف ةماس

 ٠ ابعقاوم ىؤرل لستب ىمر ولو قوسلا ىتأتف فرصتن مث برغاا سو هيلع هللا ىلص ىناا عم ىكصن انك : لاق

 نكلو رصعاا يف ليق اك ةعكر اهن» ىلصيلبق ءاشعلا ةالص تقو لوأ لخدي ىتح توفت لبقال دقو ( قفا: لالا )

 نم ائيش سيقأال لبق حبصاا ىلع اهسيقتف لبق نإف ةعكر اهنم ىلصي لبق سمشلا علطت نأب توفت حبصلا نأل زوجم ال

 ىنلا نع هيف ءاجام الإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ليربج ةمامإ ثيدح لصآلاو ٌلصألا نع ىقو هريغ لع تقاوأل

 لصت مل اذإ برغا!توفت لبق ولو ( ىف لالا ) هيف اوفلتخم مل ءاماعلا ةماع هلاق وأ ةلالد ةضاخ سو هلع هللا ىلص

 رهظاا ىف تفصو اك ىمألاو ةماظلا ىف سوبحملاو منا ىف ىلصملا اهاخأتيو لاق امب هبشأ ملعأ ىلاعت هللاو ناك اهتقو ىف

 . هلوخد زواج وأ ابتقو لخد دق نأ ىري ىتح اهرخّؤيو

 ره نبا نع نمحرلا دبع نبا ةماس ىبأ نع ديبل ىنأ نب "نع نايس ان ريخأ لاعت هللا "همر ( قناتتلالاف )

 ليإلاب نومتعي مهنأ الإ ءاشعاا ىم ؟يتالص مسا ىلع تارعألا جببلغيال لاق لسو هيلع هللا ىلضص ىنلا نأ

 ونشلاس ع, نيح اهتقو لوأو ماسو هلع نإ لضا ل لوصر اهلا اك ا اقعلا الإ رسنال نأ بحأف ( قات غلالا: )

 ءىث ةرخا نم هيلعقب دقو اهحتتفا نمو اهتقو لح ءىبث انه ري ملف ةرا تبهذ اذإف برخملا ىف ىتلا ةر 21 0 0 00-5 3 5 هاك ةلطللا ها < . 1 :

 لمعي مل نإو:اهتقو لوخد دعب الإ ةالصاا ىف لخدي نأ دحنأل نوكي الف ةالصلا ىف لوخدلا ىف تقولا تلق امتِإَو اهداعأ

 ( 10 ىداعأ تفولا لق اف ريكشلا هلحدأ اذإف اهنف هلحدم وه ركلا نأل ركبتلا الو تقول دعب الإ ىف ايف

 ىنلا نع تأي ملو اهتقو رخآ هنأل ةتئاف الإ اهارأ الف لوألا ليللا ثلث ىضم اذإف لبللا ثلث ىضمي نأ ىلإ اهتقو

 ساقتال تفصو اماملك ت تيقاوملاو ( لاق ) تقولا كلذ دعب الإ توفت ال اهنأ ىلع لدن ءىث اهيف مل إسو هلع هللا ىلص

 اللى اتا ربظلا ىف هعنصي هتفصو اكدحأ هعم سيل ىمعألاو مطملا شا ىو معلا 0 ا قاتلا عنصيو

 ليللا ناببو ةماظاا ةدشو ةدملا لوطل رابناا ةالصل ىخأتاا نم فخأ

 رحفلا تكفا

 نم ةعكر كردأ نه ملسو هيلع هللا ىلص لاقو «ادومشه ناك رجفلا نآرق نإرجحفلا نآرقو» ىلاعتو كرابت هللا لاق

 تلح اضرتعم رخألا رجفلا ناب اذإو امهدحاب اللع ىعست نأ بحأال رجفلاو حبصلا نامسا اهلف رجفاا حبصلاو حبصلا

 اهنم جرخ ىت> اضربعم رجفلا نقيتسي اه ل وأ اهيلصيو داعأ اضرتعم ريخألا رجفلا نيبت لق اهالص نمو حبصلا ةالص

 تلاق ةشئاع نع نمحرلا دبع تنب ةرمح نع ديعس نب ىحن نعي سنأ نب كلام انربخأو ( قفا: _غلالاث ) اسلغم
 سلغلا نه نفرعي ام نبطورمب تاعفلتم ءاسنلا فرصنتف حبصلا ىلصيل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك نإ

 لبق اهدوجسب ةعكر لكي مل نف اهدوجسب ةعكر ةعكرلاو ةعكر امنه ىلصي نأ لبق سمشلا علطت تح توفت .الو



 كليا لح

 رخلا ةدش نإ ةالّضلاب اودربأف رحلا دتشا اذإ : لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع نمحرلا دبع نبا

 اهيلصي هنأ معبام داربإلا نكلو اعم اعيمج امهيلصيف اهتقو رخآ اهريخأتب غلبي الو ( قفا شلل )منهج حف نم
 وأ هثيب ىف اهالص نم اناناس اتقو رخآ نيبو اهنم هفارصنا نيب نوكيل اهتقو رخآ لبق ابنم فرصنيو الهمتم

 الو ( قفانةلالاث ) اهرحفف مبيلع ىذأال هنأل اهتقو لوأ ىف اهلصيلف هترضحم ن الإ اهرضحم ل هتبب ءانفب ةعاج ىف

 امل دالي الإ 'باتتي ةعامج مامإ اهرخؤي الو ءاتشلا ىف اهالص نم ىلع نيلأ ناك تمدق اذكو لاحم ءاتشلا.ىف رخؤت '

 هلع 'ىذألا "ةحيتنا دخلا لع قذر اهرل ةذشال هنألااهرح و, ااهرك ىذأالادالب تناكا اذإف « راتللاك 5 0

 . اهدويش ىف

 رصعلا تقو
 كلذو ناك 1١ ءىئب هلثم ءىث لك لظ زواج اذإ فيصلا ىف رصعلا تقوو ىلاعت هللا همحر ( ىفا:ةلالان )

 نع هركذ هبسحلأو تفصوام ىنعم لاق هنأ سابع نبا باحصأ ضعب نع ىنغلبو ربظلا تقو رخآ نم لصفني نيح

 لك لظ ناك نيح اهالص هنأ ىنعملا اذه ىلع ربظلا تقو رخآ ىف رصعلا ةالص هب دارأ سابع نبا نأو سابع نبا

 ةماع لق وهو هلل متم سابع نبا ثيدحو هزواحمام لقأب كلذ نواح مث هلثم ءىث لك لظ مت نيح ىعب هلم

 كلدف هناصقنةدعب داز اًذإف صقني ناك ام لظلارّدق اذكه هيف لظلا نوكيال ىذلا نامزلا ناك اذإو هنع تطنخ ع

 رصعاا تقو لوأ لخد دقق اليلق كلذ زواج اذإف مئاقلا لثم نوكي نأ لظاا غلب فيصلا ناك ولام ردق مث هلاوز

 اهرخؤينأ بحأال ابتقو لوأىف درفنمو دعب ريغودعب نه باتني ةعامج مامإو ناهز لك و دلب لك ىف رضغلا لش

 رهظلا ف هعنصي تفصوام عنص اهيف هعم دحأال دابي ىمعأ وأ ةماظ ىف اسوبحم ناك وأ اتاطم ميغلا ناك اذإو هنع

 تقوو هتاف دقف, ءاتشاا ىف ؛كلذ ردقو  بفضا|:ىفهيلكو اءىث لك لظ ناواحن ىح رصعلا رخأ لواء تف ا

 ءىثلك لظزواج نأ ىلإ مظلا رخأ ىذلا ىلع زاج امكاقلطم رصع'ا تقو هتاف دق لاقي: نأ هيلع زوح الو رابتخالا

 امتإو تقولا اذه ىف رهظلا ةالص هل ليال اذهو تقولا كلذ ىف رصعاا ةالص هل لحم هنأ نم تفصو امل اقلطم هلثم

 نعوأ دككعسا نب ذل نعو راسإ نب ءاطع نع جسأ نب ديز نع انريخأ ملام نأ تفصوام هلع نيبتي ال تلق

 علطت نأ لبق حبصلا نم ةعكز كردأ ن٠ : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع هنوثدحم جرعألا

 نف ( فا لال )رصع'ا كردأ دقف سمشلا برغت نأ لبق رصعلا نم ةغكر كردأ نمو حبصاا كردأ دقف سعشلا

 رصعلا دقت تببحأ امنإو نيتدجسب ةعكار ةعك رلاو رضع هضاقردعف نيعشلا ورع لق ضع ١ 1 كردي مل

 ةلعاهللا ىلص هللا لوسر ناك كاق كلام نب نسنأ نع. تارش نبا نع نذ ىأ نا نما رح لكلا ١

 ليعمسإ نب دمحم انريخأ ةعفتر٠ سمشلاو اهيتأيف ىلاوع'ا ىلإ بهاذلا بهذي مث ةيحاص سمشلاو رصعلا ىلصي سو

 ةبواعمنب لفوت نع ماشه نب ثيرخعا قب نما دبع نب نكي ىأنع تابش نبا نع كيذ فاننا نع كيد د0

 . هلامو هلهأ رتو انت اكف رصعلا هتاف نم : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىليدلا

 برغملا تقو

 ؛ ةمامإ ثيدحف نيب كلذو سمشلا بحت نيح كلذو دحاوالإ برغم تقوال :ىلاعت هللا همحر ( قفائتلالان )

 نع معن ىنأ نع ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع دمحم نب مهارإ انريخأ «هريغ ىفو مبسو هيلع هللا ىلص ىننلا ليربج

 ندع ل



 م / 3

 روظلا تنفو

 لظو كلفلا طسو نع سمشلا لاوزب لجرلا نقيتسا اذإ رهظاا تقو لوأو ىلإعت هللا همحر ( قفانتثلالاف )

 لظ مئاقلل طقسف كلذ ناك اذإو لاح لظ راهناا فصن لدتعم مئاق ءىتل نركب ل ىنسلا فا ومنا

 هلثم ءىث لك لظ زواج اذإف هلثم ءىث لك لظراص اذإ نيحلا اذه ىف اهتقو رخآو سمشلا تلاز دقف لظلا ناك ام

 فيرخلاو عيبرلاو ءاتشلا ىف لظلاو تفصوام الإ امهنيب لصف ال رصعلا تقو لخدو اهتقو جرخ دقف نك اه: ف

 ىهانت اذإ هنإف هناصقن دةفتيو لظلا ىلإ رظني نأب تاقوألا هذه ىف لاوزلا ملعب امْنِإو فيصلا نم تفصو اهف هل فلاخم

 لالا غلب دق نأ مع اذإ اهتقو رخآ مث ربظلا تقو لوأ وهو لاوزلا كلذف هناصقت ىهانت دعب داز اذإف داز هناصقن

 تقو لوأو سمشلا لاوز نيب ام لعت نأ كلذو فيصاا ىف هلثم ءىث لك لظ نوكيام ردق فيصلا لظ هفالخ عم

 يرأ] لح اهراس هلأ ىرد ىح ,ىحوت الإو هلذي ام اهنم هل زري نإف لدللاو رصعلا تقو لوأ "ناي ام لقأ نهظلا

 تقو لوخد فاخم نأ نيبو هنيبا» اهريخأتب طاتحاو سمشلا ىعار اتبط» ميغا ناك نإف ( قفا لالا ) طاتحاو

 طاتحا اذإ طمحم داكي تح لواطتم اهتقو ةدم نأ'كلذو هنع ةئزحم هتالصف هدنع بلغألا ىلع ىلصف ىخوت اذإف رصعلا

 اذإف لظو عضوهو ةدم نم ليلد ثقولا اذه ىلعو ةدهال ليلد اهرلع امتِإ امل ةدمال ىتاا ةلبقلاك تسيل تلاز دق نأ

 ( لاق ) ميغالب ىخون نإ اذكهو داعأ كلذ مع اذإف لاوزلا لبق ىلص دق نأ لعب ىتح هلع ةداعإ الف اذكه ناك

 نم بذك نإف ةالصلا ديعي نأ همزلي مثوأ وه ري مل اذإ لاوزلا لبق ىلص هنأ هقدصي نمت هريغ رابخأو هسقنب هماعو

 هرتح قدصي نم ريخ.هعسو ىمعأ ناك اذإو ديعي نأ هل طارتحالاو ةذاعإ هيلع نكي ل لاوزلا لبق قلص هنأ ؛هملعأ

 تأزجأو ىخوت دحأ هبرق سيل ىمعأ ناك وأ دظم عضوم ىف اسوبحم ناك نإو هف نينذؤملاب ءادتقالاو تقولا ىف

 كلذ سيلو لتادلاك اهرورم لعجف ةدم تقولا ىف :نأل ةلبقا فلاخت تقؤلاو تقولا لبقىلص هنأ نقيتسإ قح هتالص

 تفصو ناك اذإو ( قفل الا ا نوكي نأ هرمأ لقأ ناكو هأزجأ تقولا دعب ىلص هنأ دع نإف ةلبقلا ىف

 راهن نم تقولا روره نم هدنع بلغألا ىلع خات الب اهيلصي نأ هعس مل دحأ هبرق سيل ىمعأ وأ ةماظ ىف اسوبح

 ى> رهظلا توفي الو خأت ريغ ىلع اهالص ةالص لك داعأ أت ريغ ىلع ىلص نإو هب ىخأت هريغ دجو نإو .ليلو

 نع اهيربتأت « نيرمأ عمج تقولا اذه ىلإ اهرخأ نم نأ كلذو تئاف, وهف ءزواج ناسا م رك لع

 . اهريغ تقو لواحو « دوصمملا تقولا

 ع

 اهريخأتو ربظلا ليجعل

 دتشا اذإف رحلا ةدش ىف الإ تقو لك ىف ًادرفنمو امامإ ربظلا رضاخلا لبجعتو ىلاعت هللا همحر ( قفا: تالاف )

 نايفس انريخأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربخلاب دربي تح ربظلا دعبلا نم باتني ىذلا ةعامجا ماهإ رخأ رخلا

 ةالصلاب اودرأف رادتشا اذإ لاق ٍلسو هلعدللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىلأ نع بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا نع
 كام 5-5 1 :تأف - : 021 2 4 | كب انااا ركو . 2 11 -!لح 6
 كالا ق ندمت نيسفنب امل نذاف اضعب ,"نىدعب ف | برتلاقف امر ال 9 داتكتشا لقو . تا رخا نلمس نإف

 رحلا

 ةدش نإف ةالص' نع اودرباف رحلا دتشا اذإلاق » : سو هياع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىأنع جرعألا نع دانزلا

 ىبآ نع كلام انريحأ «اهر روممز نم دربلا نم نودحم ام دشأو اهرح ند نمد نودحن ام دشاف كهحصلا ف سفن

 2 1 . هع خف . 5 . : مم * ««وبإ 4 325 . 7 |

 ةماس ىلأو تيسملا نب دعس نع بابش نبا نع دعس نب ثيالا نع ناسح نب يحب ةقثلا انريحا ( 61 6 رخآ



 دك اع

 وأ ةدرلا ىلع تام نإ منغيل افوقوم دترملا لامو لاحم !هونغم دهاعملا ريغ رفاكلا لام ناكو ناعإلا ؟خ نم هل مدقت

 ناك ام لكاو اك راو ءوصلاو ةدلطأا ىفقن نأ الإ زب ملف تام وأ شاع هل دهاعملا لامو بات نإ هكلم ىلع نوكي

 ىضقي فيكف لبق نإف هيلع ناك اضرف هنع ففخت ةدرلاب هتيصعم نكت مف ”لعفي نأ هيلع ناك هنأل اماسم مزلي

 ةداعإلا هيلع تناكف هب رمأام ريغ ىلع ىلص لاحلا كلت ىف ىلص ول هنأل لبق هلمع لبقي مل لاحلا كلت ىف ىلص ول وهو

 هيف هل ةبوتكم ةالصلا نوكت ىذلا تقولا لبق ىلص دترملاو داعأ ملسم وهو تقولا لبق ىلص ول هنأ ىرت الأ لسأ اذإ

 نم هادأ اًضرف ديعب نأ هيلع نأ ال هلمع رجأ لبق هلمع نم طبحأام لبق نإو ةدرلاب هلمع طبخأ دق لجو زع هللا نأل

 تناك ةاكر.ىدأ ول هنأ ىرت الآ لبق اًده هبشب لمو لبق نإف انام ءادأ هنأل ذترب نأ لبق «رخ الو موس الإ 7

 وأ ادح هنم ذَخأ ول هنأ ىرت ال وأ نكي مل 6 نوكيف لطبيب نأ ابيف هرجأ طبحأ اذإ هيلع نكي مل ارذن رذن وأ هيلع

 . هلك طبح هنم ضرف ىنعملا اذهب طبح ولو هيلع اضرف اذه ناكو هيلع دعي مل لسأ مث دترا مث اصاصق

 ةالصلا تيقاوم عاج
 تقولا ملعأ هللاو توقوملاو توقوم ةالصاا ضرف نأ هباتك لجو زع هللا ؟حأ ىلاعت هللا هحر ( قفاتلالا )

 ددع ةماعلا لمت انرك ذ دقو «انوقومااباتك نينهؤملا لع تناك ةالضلا نإ » لحو رع لات اهددعو .ةق ل 21

 هل لاق ةالصلا زيزعلا دبع نب رمع رخأ لاق ىرهزلا نعزايفس انربخأ . تقولا نورك اذ نحنو امعضاوم ىف ةالضلا

 دع ىت>هعم تيلصن ىنهأقلزن مثدعم تيلصف ىنهأف لزن مثهعتيلصف ىن:أفليريج ل زن لاقوسو هيلع هللا ىلصهللا لوس رنإ ةورع

 نع دوعسم ىبأ نب ريشب هنريخأ ةورع لاقق لوقتاهرظناو ةورعاب هللا قتا زيزعلا دبع نب رهع لاف سلا تاواصلا

 ترا نب نمح<رلا دنع نع دمع نب رزعلا دبع نع ةبلس نأ نب در ,ع انربخأ سو هيلع هلل ىلذأهللا لوسر نع هكا

 نع ىنمألاق ملسو هيلع هللا ص هللا ل ونسر نأ اًههنع لاعتا هلا ىذر سابع نيا نع سن ما نع ميكح 0 ميكح نع

 ردقب >ىش لك ناك نيح رصعاا نص مث كارلا لثم ءىنلا ناك نيح ربظلاىلصف نيترم ةصكلا تاب دنع ل

 اكن

 بارشلاو ماعطلا مرح نيح حبضا| ىلص مث قفشلا باغ نيح ءاشعلا ىلد مث متاصاا رطفأ نيح برغملا ىلصو هلظ

 ناك نيح رصعلا :ىلص مث سدألاب رصعلا ردق هلظ ردق ءىش لك ناك نيح رهظلا ةرخآلا ةرملا ىلص مث مئاصلا ىلع

 للص 2 لكلا كلت تهذ نح هردالا امشاا 1 اهرخؤي مل لوألا ندقلا برعلا نص مى هيلثما شت كل

 ( قفنانتلللاف ) نيتقولا نيده نيب ام امف تقولاو كلق نك تقو اذه ادمحم اي لاقف تفتاا 2 كدا نيح حصلا

 هريغو رذعلا ىف رفاسملاو رضاحلل نوكي نأ 5 هثنصوو 4 لمتحاف رغخلا ف تداولا دك اذهمو

 عمجف رذع ريغ ىفو رضحلا ىف مسو هيلع هللا ىلص . ىنلاب .ليريج هيف ىلض يذلا ى ملا ىف ناك نذل نوكت نأ لدخا

 قيرفت ل ىلع كلذ لدف ارفاسم عمجو رطم ىف"كلذ نأ ىلا انبهدق فئاخ اللا سو هيلع هللا ىلح هللا لوسر

 ىف الإ ةالص ىلصي نأ رظم ريغ ىف ارضاح ءىزحم الف رطم ريغ ىف رمذاحلا ىلع وه امنإ اهتقو ىف ةالص لك تاواصاا

 ناك دحأ جرخم الو ءاضق ذثنيح اهيلصيف ماني وأ امهادخإ تقو ىف رك ذيف ىسني نأ الإ اهريغ اهيلإ مضي الو اهتقو

 الو مدقب الو زواحم ال دح تقولاو امينم ىلوألا تقو مدقي الو امهنم ةرخآلا تقو رخآ نم نيتالصاا نيد عملا هل

 .نزفس الوئرضحا رع الو رصف ق كوالا تلثا نع ءاشعلا ةالص رحّْؤت
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 ةالصلا عيمج ايلصف اقرتفي نأ لبق اقافأ م لقعاا ها اريك نإ كلذكو اهرآ دسفأ اًطوأ:دشفأ ام. نأل ةالصلا اذانعأ

 ةداعإ بجوب ىذلا لقع' باهذ لقأو نالقعي ال امهو ةالصلا الخد امهنأل ةداعإلا امهيلع تناك نيقيف» ريكا الإ

 بوثيو لق نإو ءى ىف هلقع بزعي اطلتخع نوكي نأ ةالصاا

 ةيصعما ريغ ىف لقعلا ىلع ةبلغلا
 ناك اه ضرموأ هتعوأنج ضراعب هلّمع ىلعلجرلا بلغ اذإو ىلاعت هللا هنحر ( قنا غلو ) لاق عيبرلا انربخأ

 وهو لوقي ام لقعي ىتح ةالصاا نع ىبنه هنأل امئاِق هيلع لقعلا باهذب ضزملا ناكام ةالصا ضرف هنع عفترا ضرملا

 ىلصيف تقو ىف قيفي نأ الإ ىلاعت هلآ ا ناك ه1 كو 2 هف هل تند بولغمو لقعي ال نمت

 هب رمثإ .ايصاع نكي مل هنم نوكست ةمالساأ نأ هنم بلغ الإو مومسلا ضعب هبف ءاود برش. نإ اذكهو تقولا 'ةالص

 مس ةيفائيش برش دق هنأل ىلإ بحأ ناك ىبصف طاتحا ولو بهذ نإو هلقع باهذإ الو هسفن رض ىلع هبرششي ل هنأل

 ةحامد كبلعناف ءىث ىلع ىلدت وأ هغامد نلقتاف.ةبثو:تثو وأ ةلقع لخف الالح بريش وأ لك آ ولو. احابم ناك ولو

 نإف لقعلا باهذب اهكرت وأ لقعي ال اهالص ةالص ةداعإ هيلع نكي مل هلقع باهذ عنص امم ءىشب درب مل اذإ هلقَع لبخف

 هاذ ىلص ام لك ةداعإ هلقع باث اذإ هيلع ناكو ًايصاع ناك: هذف :هلقع تهذيل "سكنت وأ ةعفتم ريغا ىف تثو

 بهاذ ىلص ام ةداعإ هءاع تلعج هسفن فالتإ وأ هلقع باهذإ نم دمع امب اصاع هتلعج اذإو ةالصلا نم كرت وأ لقعلا

 قافأ اذإو لاحن تقو ىف قيفب نأ الإ ةداعإ هلع نكتت ل عنص اعب ايصاع هلعجأ مل اذإو. تاولصلا نم كرت ان لمعلا

 احبص ال امهلبق ام دعي ملو رصعلاو ربظلا داعأ ةدحاو ةريبكت هيف ربكي ام ردق راهنلا نه هيلع قب: دقو هلع ىمغلا

 ًءاشعلاو برغملا ىضق ةدحاو ةرييكت ردق رجفلا علطي نأ لبق ليالا نم هيلع قب دقو قافأ اذإو ءاشع الو ابرخه الو

 اذه تلق امنإو اهضقي مل سمشلا تعلط اذإو حبصلا ىضق ةريبكت ردقب .سمشلا علطت نأ لبق لجرلا قافأ اذإو

 نيبو ربظلا تقو ىف رفساا ىف رصعااو رهظلا نيب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمج :رذع لاح مق لكماو! اذه نأ

 0617 لاح ىلا لو الل انفو ءاح الااو لاح 5 ةرخ دلل افق ءامهتم وألا لعجت انلف ءاشعلا 'تقو ىف ءاقعلاو ترشلا

 كوالا 022 نإلهنرمأو رصعلا لصب نأ هيلع ةتافالابو اردع لمعلا تاهذ ناكو لاح ق ئىرخ الل اتقو. امهادحإ

 ىضقي نأ الإ هيزحم الف ءاضقلاب هترمأ نم هيلع ىمغملا رمآ اك مسي لجرلاو ضئاحلا رمآ كلذكو لاحن تقو ىف قافأ

 نيب عمج ريسملا ىف لج اذإ لسو هيلع هللا ىل ىنلا ناك لاق رمع نبا نع ملاس نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ

 ءاشعااو كرذلا

 ل ملا ةالص

 هتدر ىف ايكرت ةالُض لك ءاضق هلع ناك لس مث مالسإلا نع لجرلا دترا اذإ ىلاعت هللا همحر ( قنانغلالا ١

 اهيضقب اك هلقع ىلع هتبلغ مايأ ىف ةالصاا ىغق هريغ وأ ضرمل هتدر ىف هلع ىلع بلغ نإف اهيف هيلع تبجو ةاكز مهن” ر 55
| 

 لاعف امينيب لجو زع هللا قرف لبق ةالصاا ةداعإب هردهات الف ميسر كرشلا لع اسامق هل ملك لق نإف هلقع مايأ ىف

 ةالصءاضق مرسو هءاع هللا اص هللا لوهر 2 2 ف لاحر لسا «(فلس دق اه 0 رفعت | ةربنت كاف 1 لق »
 2 - .ح -. أك م .٠ 1 ا لت > ه0 8ع-- 00

 نكي لو ةيزجلا ءاطعإب مملاومأ عنمو باتكلا لهأ ءامد هللا مرحو نيكرسشملا ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمو
 وي

 امب بتي ل نإ لتقلا هيلع نأ سو هيلع هللا لص هللا لوسر نابأو ةدرلاب هلع يلاعت هللا طبحأ لب ىناعملا هذه يف دترملا
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 مل نإو امبنم دحاو كرت ىف ممل صخرأ الو رجفلا اتمكر مث دجبتلا ةالص نوكي نأ هبشب وهو رتولا ضعب نم دكوأ

 . رابنلاو ليللا ىف لفاونلا عيمج كرت نمت الاح أاوسأ نإك ام ةدحاو ةالص كرت نهو هيلع امببجوأ

 نفل كارولصلا هذع

 ملسو هيلع هلل ل ىلع نيبف هباتك ىف ةالصلا .ضرف ىلاعت هللا مخأ : ىلاعت هللا هحر ( ىف[ ةلالاث )

 ربخ ىلإهيفجتحم لو ةماعلا نعةماعاا هلقئامتابنم ةدحاولك ددعل هن ناكوابيف هنعفكيوهبب ىتأي نأ ءرملا ىلع امو اهددع

 ءىش اهف ره ال اعيرأ رهظلا اولقنف اهءاوبأ ىف ةنيبم ىه هوجو نم ىه فلتخت ال اهتلقن دق ةصاخلا تناك نإو ةصاخلا

 ىف تفاخنو ةءارقلاب اهنم نيتمكر ىف ربح اثالث برغملاو ةءارقلا نم ءىثب اهبف ربحم ال اعبرأ رصعلاو ةءارقلا نم

 ةءارقلاب اعم امببف ررحجم نيتعكر حبصلاو نيتنثا ىف تفاخمو ةءارقلاب اهنم نيتمكر ىف ربح اعبرأ ءاشعلاو ةثلاثلا

 هعضاوم ىف اقرفم هريغو تاولصلا ددع نه تركذ ام ةصاخلا لقتو ( لاق )

 ةالصلا هيلع سحن نميف

 2 لافطألا غلب اذإو» ةيآلا قايسف لاقق ناذئتسالا ىلاعتو كرابت هللا ركذ ىلاعت هللا ه>ر ( ىفئعلا] )

 «مهلاومأ مهيلإ اوعفداف ادشر مبنم متسنآ نافحاكتلا اوغلب اذإ تح ىماتيلا اولتباو » لجو زع لاقو هان محلا

 ناب أف دابجلا لجو زع هللا 1 ا غول ذعب الإ محلاومأ , لإ عفدت نأ كب نوح تل ىلا لا ١ 3 مو

 عنا قدتفلا ماع رمح نتا ناجنأا نآي ةنط ءراع ندع 0 ن٠ ىلع هب مسو هيلع هللا لضا هللا لإ

 تل |ملوقع ىلع نيب ولغم ريغ ضرحلا ةيراجلاو محلا مالغلا غلب |ذإف هس ةريثع عيرأ نبا دحأ ماع هدرو ةنس ةريشع

 دحاو لك رمأو ةالصلا امهيلع تبجو © ةنس ةرشع سمح نم لقأ ىنبا انك نإو اهلك ضئارفلاو ةالصلا اميل

 هلقع ىلع لغ نمو افيفخ ابدأ اهكرت ىلع امه.دؤأو غولبلا دعب ابكرت نك انوكي مل المعي مل اذإف اهلقع اذإ ةالصلاب امهنم

 ركذتي امنِإ ) هلوقو «بابلألا ىلوأ اب نوقتاو» لجو زع هللا لوق ىف ضرفلا هنع عفت را ناك ضره ىأ ضره ضراعب

 ' امهلقع نم الإ ىبنااو رمألاب بطاخم ال الوقع» ناكنإو « بابلألا ولوأ

 هلقع ىلع بولغملاو ناركسلا ةالص
 تلزن لاقي ىلاعت هللا همحر ( ىف لالا ) «نولوقتام اوماعت قح ىراكس متنأو ةالصلا وبر قتال » ىلاعت هللا لاق

 نع هانإ لجو زع هللا ىهنل هتالص زج مل نارك ىلد نف هدعب وأ رنا رحت لبق الوزن ناكابأو 0 1

 رمأ نم الإ اذه ىدؤي الو ةفلتخم عضاوم ىف كاسمإو لمعو لوف ةؤلضلا نأ الوفعم نإو لوقت اه لعب ق> ةالصلا

 مرحملا.هب ريش ىف ايصاع ناك ناركس ريغ مرح براش ىلص ولو احض اذإ دعي نأ ناركس ىلد اذإ هدعو هلقع نمت هب

 ركسلا لقأو داعأ ول ىلإ بحأو لوقتي ا لقعي ال.ىذلا ناركسااو لوقي ام لقعي نمت هنأل ةالص ةداعإ هلع نكي لو

 وهو ىلضف لبق نموت ةلمع ىلع ,تلغ نمو برأ ليقا هلع بلش نكت ملام ضان ىف هلقع لع كاش ركل نإ

 هنع زحن لو برشلاب ايصاع ناك هلقع بهذل ائيش برش ندهو نسولا هنع بهذو لقع اذإ ةالصاا داعأ لقعي ال

 ركسن هنايرب ال اذن ان ريش ءاوسو ةبهاذ املوقعو اهابلَط ةالص لك ءاّضق !قافأ اذإ,نازكسلا ىلَعو هللعو دا

 ايهوقع ىلع ابلغي قح ةالصاا نم اماسإ يلف نالقتعي ةالصاا احتتفا نإو ةالصاا نم تفصو امف ركسي. هنايرب اذيبن وأ

 . هححصم هبتك . هرظناو خسنلا ىف اذك خلا ةالصاا امهيلع تبجو هلوق (1)
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 ثتلصو تلستغا نهنقو بهذ اذإف نهيف ةالصلا عدتف رهشلا نم نهضيحم' تناك ىتلا مايألاو ىلايللا ددع رظنتف مدلا

 دكا تكاىت قاتلا ركل ٠ 2 كلا نم اولا /كلذ اهءاج؟ اذإف اهزبق ةقب ليقتسلا' ايفءالص لكتلا تآضؤوتو

 اهفرعت مايأ امل تناك ناو ةضاحتسم تمادام اهنكح اذهف ةالص لكل تآضوتو دّْغِب تلستغا مل اهضيخ مايأ ةالصلا

 1 رج لو كلسو هداص لك دع كلستعا رك أ وأ لقأ وأ نيمور هدعب وأ رهشلا ,كوأ ىف ردت لف تيسنف

 01 نآاهلكف اه ةطاقو 2 ا تما [ء نحر قل وكلم نأ لمت 'هنالا لدبف ريكا هذاظ

 ىلصت نأ ديرت تقو لك ىف اذكهو .لستغت نأ اهماعف اهربط نيح نوكي نأ ًاضيأ اذه لمتحا رهبظلا تءاج اذإف

 كات اذإ لمخلا اهلع اضرف ةالصلا تناك املو لسع !١الإ اهن زكر الف اهوهط 'تقاو وه نوك نأ. لكم ةّصزفاهق

 مل نيقيب ةراهطب الإ ىلصت نأ امل نكي مل اهاف لسغلا الإ هبف اهزجم ال نأ لمتحو ءوضولا هيف اهءزحن نوكي نأ امل

 الثا رهو نافل الإ انجب الو كلشلاب لضت نأ اهنزحتب الو ءوضولا ىف كشلاو:نيقلا هنأل لسفلا الإ امزحم

 ةالص لكل لستغتف

 ةالصلا ضرف لصأ باب
 اهو» لاقو « اتوقوم اباتك نينمؤملا ىلع ثناك ةالصلا نإ» ىلاعتو كرابت هللالاق ىلاعت هللا همحر ( ىف[ئةلالاف )

 هبلع هللا ىلص هللا لوسر لئسو ( لاق ) ةالصااضرف ركذ هيف ىنآ ددع عم ةبآلا «نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ

 عوطت نأ الإ ءال :لاق ؟اهريغ ىلع له : لئاساا لاقف « ةليللاو مويلا ىف تاواص سمح » لاققف مالسإلا نع سو

 ع

 ضرفي هخسن مث ةالصلا ف اضرف لزتأ هللا نأ ركذي ا هحر( قئانتلالاف )

 اليلقالإ لبللا مق لمزملا اهمأاي را لجو نع هللا لوق ىعيب هن أك ( لاق ) سخلا تاولص'ا ىف ضرفلاب ىناثلا خسن مث هريغ

 لك رم رخل موقتكنأ دعب كبر نإ» هؤانث لح كك لومي هعم ةروسلا ىف اهحسن مث ةبألا »ن اليلق هنم صقناوأ هفصن

 هةيشأ امو رست امب رثك وأ لقأ وأ قو لئللا مايق خسنف 0 رمأأ نم رستاءاوءرقاف» هلوق ىلإ «هفصنو ىلإللا

 لوب لمزملا نم تفدواهتحشن لاميو هتال ند هلع رست اه أره 5 لح عدبال 3 تحأ ت ة لاو اع لاقأد

 لك رحفلا نق نإ رحفلانآرقو» ةمتعا| «ليللا قسغىلإ» املا وزابكولدو « سمشلاكولدل ةالصاا مقأ لحوزع هللا

 وألا نم ركذ امف ضئارفاانأو ةضيرفال ةلفانليللا ةالصنأ هءاعأف«كل ةلفان هب دجمتف ىلللا نمو» حبصلا «ادوبمثم

 ىفدجلا هلو» حسصلا «نوحبصت نيحو» ءاشعلاو برغملا «نوسمت نيح هللا ناحسف »لحوزع هللا لوق ىفلاقيو راهن

 نامو (لاق) معأىلاعت هللا و لبق 8 اذه نمليقام هبشأ امو رهظلا «نوربظت نيحو»رصعلا « ًاشعوض رآلاوتاومسلا

 ةحلط عمس هنأ هيأ نع كلام نب ليبس ىبأ همع نع كلام انربخأ هسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىف تفصوام

 هللا ,ىلص هللا لوس لاقق مالسإلا نع لأس, وه اذإف لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ءاج لوقتي. هللا ديبع نبا

 تاولصلا ضئارفف ( قفا .خلللاو ) عوطتنأالإ ال لاقف اهل راف «ةليللاو مويلا ف تاولص سمح » لسو هيلع

 عوطتللو ريعب ىلع هانماع ةبوتكم لصي ملو ريعبلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رتوأف عوطت اهاوس امو سمنخ

 نيدسعلا ةالص وهو لاح الع ردق نمل ايكرت زيجأ الو ةدك وم ةعاجا:ةالصو ةدرفنم ةالصو ةعامج ةالص نابجو

 هضعبو درفنملا ةالص دكوأو هنم ىلإ بحأ درفنملا ةالصف ناشمر روش مايق امأف : ءاقستسالاو رمقلاو سمشلا فرسكو

١ 
١ 
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 ةذع تلظرأ ناب كمزا دقؤ ةءارب ىعم ىف تسنل اموي رهاطو اًموب ضئاخلاو لمح عضو وأ ارتتعو روش ةعب رأ نإ

 .' اموي عدتو اموي.ضحم ىلا ىف انمزلب هنأ تمعز اك تاترا اذإ ةءاربلا ىلإ اهب تثئابو روهشلاو ضخلا

 ضيمحلا مد باب

 ءامسأتءعمس تلاق رذنملا تنب ةمطاف نع ةورع نب ماشه نع نايفس انربخأ ىلاعت هللا هحر( ىفانةلالاف) ٠

 هيف ىلصو هيحضناو ءاملاب هيضرقا مث هرتح لاقف بوث. ٍبيصي ضرحلا مد نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تلأس ٍنوقت

 لاق هنأ الإ هانعم لثم ءامسأ نع ةمطاف نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 ملو 20 ءاملا هيف ظفحم وهو ذخأت ةورع نب ماشه نع نايفس ثيدحمو ( ىف|:غلا]( ) ءاملاب هصرقت لقي ملو هصرقت

 مذ لك كو سحب صا م5 نأ: لع لالد اذه ىو ( قفا: ةلالاف ) ماشه نع هريغ ىور كلذكو كلذ ظفحم

 ةنماجتلا امأف ( قنات لالا ) هلوح ال حضنلاب هرمأو ءاملاب لسغ ءاملاب هلوقو هكرف هصرق ةو ( قفا: لالا ) ءديغ

 دمحم نب مهاربإ انربخأ لاق ى هفاشلا انربخأ لاق عيب رلا انريخأ رادتخا لعأ ىل !اعت هللا و حضنااو لسخا الا اهرهطب الق

 1 سو هيلع هللا ىلص ىناا نأ سو هيلع هللا ىلض ئنناا جوز ةماس مأ نع عفار نب هللا دبع نع نالجع نبا ىتربخأ لاق

 تنب ءامسأ ثيدحلثم اذهو ( قفا لالا ) هف ىلصت مث ءاملاب هصرقت مث هتحم لاق ضحلا مد هبيصي بؤثلا نع لثس

 :ءاملاب رمأ دقو ةماس مأ ثيدح ىف حضنلاب رمأي مل هنأل رابتخا حضنلا نأ نم انلق ام ىلع ةلالد هبفو دخلات :هيور ركل كا

 ئقاشلا نع .4لوق رخآ وهو عيسرلا لاق هب لوقت ىذلا- وهو ىعفاشلا لاق ( عيرلا لاق ) ءامسأ ثيدخو اشيذح ىف

 الع مدلا,قبطظ|تضاخ ام لأ ةأرما نأ ئاف رضع :ةّسْح رهطلا لقأو رضع ةسم هربت أو ةللو ىو سلا 0

 ريثع ةسمح ىلع داز نإو اضيح هلك كلذ ناك ةريثع سمح ىف مداا عطقتا نإف رمثع ةسمح ىلإ ةالصلا عدت نأ اهان ا

 اكول (سح كركي نأ لم هنآل هر دع عبرأ ديعتو ةليلو موي لوأ ةالصلا عدت نأ اهان رمأو ةطاخشل 1

 بسحت لو نيقي ضم.الإ ةالصأا عدت نأب اهرهأت مل اضرف اهيلع ةالصا تناكو كلذ لمتحا اماف رثك ا لمتمو ةللاو ١

 نوكت نأ اهيلع لكشأ اماف ةرهاط اهنأ نيف 0 مايصاا ضرف نأل تْماص ول اهماض ىف امون ريشع ةعب رآلا:ةرهاط

 تسل تيبلاب اهفاوط كلذكو ةرهاط اهمأ نيقيب الإ موصلا امل بسحأ ل هضقت مل وأ ةرهاط ىهو موصلا ضرف تضق دق

 معلا نأل كلذ دعب فوطت من هانماع طق ةأرما هل تضاح ام رثك أ هنأل اموي رسشثع ةسنخ امل ىضمي نأب الإ امل ةَشْحإ

 دعب نيطلا مون ىف ىلصت نأ اهان رمأ اموي رهطتو اموي ضحم تناك نإو ةرهاط اموي رسثع ةسمح دعب نها اهنأ ظل

 ىلا هلبق ىذلا مويلا نأ انماع ثلاثلا مويلا ىف مدلا اهءاج ناف ةالصاا عدت الف ارهط نوكي نأ لمتحم هنالا لشملل

 أهان رمأ روطلا تأر الكو ريدع ةسمح رهطلا لقأ نأل اموي رهطلا نوكي نأ ليحتس هنأل اضيح ناك رهطلا هيف تأز

 سمح غلي تح ربط ريغ هنأ انماع دغلا نم هدعب مدلا اهءاج اذإو احيحص ارهط نكي نأ نكي هنأل ىلصتو لستغت نأ

 لك ىدعأ امل انلفق ةضاحتسم ابك انماعب رقع ةسح لع دار نإو هكا دس ف ةردع سمح عطقنا ناف ةرثع

 نيقن الإ ةالصاا عدت الف ةليلو اموي الإ ابضيخ نوكي ال نأ لمتحم هنأل ةللو موي لوأ الإ ةالصلا هيف تكرت موي

 اهيلع قبط مث اهءايأ فرعت ىتلا امآف ةضاحتسم ضيحلا اهب ءىدتبي ام لوأ تناكو مايأ امل فرعي ال ىتلل اذهو ضيا

 كلام ظفحم ملو. مالكلا لصأو كلام ظفل خسانلا ملق نم طقس هلعلو خسنلا ىف اذك كلذ ظفحم ملو هلوق )١(

 هححصم نكي نفح كلذ



 انو للا ثأر مايأ اضتاح تناك نيموي وأ انالث تضاح مث اسمح وأ :اعبرأأ رهظلا تأرو الؤأ اثالث َتٌصاح ول اهنأ

 ربطلا ناك اذإف هلثم وأ هنم رثك أ ناتضيلا تناك اذإ اضرج نيتضيحلا نيب ئذلا ربطلا نوكي اع لاقو ربطلا تأر

 الو تبع امث بيرق ىف تلخد دق الإ كارأ امو ًابيعم تبع دقل هل تلقف ( قفا: *لإ]( ) ضيحب سيلف امهنم رثك أ

  رهطلا لشم وأ رثك أ ربطلا امهنيب ناذللا نامدلا ناك اذإ تلق اإ ( لاق ) هب لوقت مث ائيش بيعت, نأ زوحم

 لاحمف تلق تنأ هتلق نإف ًاضيح ربطلا نوكيال تلق اذام لوقبف ( لاق ) اذه كل لاق نم هل تلقف ( قفا الاف )

 هارت اهنكسلو ًادبأ مدلا ىرت نوكتال ةأرملا نإ معن لاق لوقعفف تلق ال لاق سايمبفأ تلق ال لاق رب هتلقفأ لكشيال

 اعد تدجوف ائيش ترفثتسا اذإ ( تلق ) تلخدتسا ًاعطقتم هفصت ىتلا لاخلا ىف ىبف ( تلق) ىرخأ اهنغ عطقنيو ةرم

 نه تلخدتسا ام جر مل ائيش كلذ نم دن مل رهطلا تأر اذإف ةردك وأ ةرمح نوكي نأ كلذ لقأو جش نكي ل نإو

 ( تلق ) اهضيح مايأ ىف مدلا اهدواع مث نيموي وأ آموي ءاضيبلا ةصقلا نم لوقتام تأر ولف ( لاق ) ضايبلا الإ كلذ

 هنإ لاق سابع نبا تلق اذه لاق نق لاق ةعاس ولو مدلا ىرت نأ ىلإ ءاضيبلا ةصقلا تأر نيح ارهاط نوكت اذإ

 لازتعاب لحو زعمللا 1 ذإ تارآتلق : ناولاق لومعملاو نارقلا ىعموهو هنع اناث معن تلق سابع نبا نع ىوري

 ءاضيبا ةصقلاةيؤرو هعافتراب الإ ربطلاومدلاب الإ ضحملا نحن وأ تفرع نربطت اذإ نهنابتإب نذأو ضيحلا ىف ءاسنلا

 انانبلا رقع ده وأ ةنص 1 ناروق الكا اضف لدقا 2 لكك اهضيح ناكا هام تنزارأر تلف ل لات

 كلذ سيل لاق رهش لك ىف رسثع كلذو ىضيح تقو ىف ةالصلا عدأ تلافق مايأ ةثالث اهضيح نينس رثع دعب راص وأ
 معن لاق لوقعملا كلذكو تلق معن لاق هرت مل اذإ ضئاح ريغو مدلا تأر اذإ ضئاح اهمأ ىلع لدي نآرقلاو تلق امل

 ؟يلع لّخدت ىتا ىه ةلصخ تبق هرضح نم ضعب لاقف لوقعملاو نآرقلا تقفاو دق نوكت انلوقب لوقتال مف تلق

 مدلا تأر اذإ ًاضيح وأ ادحاو اضح اذه لدحتأ مانأ ةريشع امو تروبطو اموي تضاح اذإ تيأرأ لاق ىه امو تلق

 امتدع تضقتا دقق ةقلطم تناك نإولاق ربطلا تأر اذإ اربطو مدلا تأر اذإ ًاضيح لب تلق رمطلا تأر اذإ ارهطو

 لاقلوقلا اذه ىف مأ ةجح فعضأ لوألا كلوق ىف تنأ ىردأام لوقلا اذه لئاقل تلقف ( ىفإ:_ لالا ) مايأ ةتس ىف

 لاك اقف اذه نينأو ةدعلاب موي ةالصلل جراتو اموي ةلصم اتلعج ناب كجاحتحا تلق فعشلا:نم لوقلا اده ىنءامو

 لام ضخ , ىلا ضحملا نم ةسب وللا ترآ تلق كلذ فكشف لاق لييس ةدعلا نم ةالصلل الو ل” كلف هلوعت ف

 اهعدت 5 امضعب ىف ةالصا نعدي تح نهددع واح ال مأ نهدع ىذغقنت ىت> ةالصلا نعدب الو نددتعي ل

 اهتدعىضقمنت سنلأ ابلقع بهذب وأ نحن وأ اهيلع ىمخف قلطت ةأرااف تلق ةالصاا نعدي الو نددتعي لب لاق ضئاحلا

 باهذ نم لاق اهايأ ةالصلا عدتو امايأ لصت ملو ىضقنت اهتدع نأ تمعز فيكف تلق ىلب لاق ةدجاو ةالص لصت ملو

 ثالث تدتعا نإ نهرهط ربطتو ءاسنلا ضيح ضخم ىتا ةأرملا تيأرفأ تلق ةالصلا نم تسيل ةدعلا نأو اهلقع

 ءاريتساب نكلو روهشل ا ضيغال ةدتعم نون 2 تلق ”ىربتست تح 6 د الق لاق ايسفن 5 تااترا مش صيح

 معن لاق حاكنلا نع تفك تباترا نإو روبشلاب دتعت ىتلا كلذكو تلق المح نوكي نأ فاخن ائيش تسنآ اذإ معن لاق

 ريغو ةباتزم نوكت نأ ىلوأ اموي ربطتو امو. ضيحم ةأرملاو معن لاق ةئيربلا ريغ ةفلاخع تنك اذإ ةئيربلا نأل تلق

 قالطلا ةدع لعج هناب دبعت ةدايزو ةءارب نينعم ةدعاا ىف نأ لجو زع هللا نع انلقع دقو تيمس نم لا نم ةيرب

 نيبضحنأل دبعتو ةءاربءورق ةثالث ىفو ةءاربلا ةياغ كلذو لحما عضو لماحلا ةدع لعجو ءورق ةنثالث وأ ربشأ ةثالث

 ءورق ةثالث وأر هشأ ةثالث نم لقأ نكست مل ةدع نأل ةدايزو ةءارب وأ ةءارب ابيفو الإ ةدعال نأ انلقعف *ىربت ةعيقتسم

 و



 كا

 ميدل ملعلا لهأ .نم دحأ دنع-الو ال تلق شنأ نع كدنع تشفأ لاق ةثالخا كرك اف لع نشانَع نأ لوف لق

 كلام نت سنألا نع اناث ناك < واف لاق ةحح هف كل تسيل ىقلاب ل[ كلنا ملعأ هلا تينخأ ككل

 تلق فيكو لاق تلق امب فرح اتباث ناك ول هيف سيلو 217 تباث هنأ ىلع بجأف لاق هنع لأستف تباثب سيل ( تلق )

 ةليرلا نصح نأ ىلاعت هللا ءاش نإ دارأ ان ناك رقعو تالث,نين'امو انالث لسحب نم ئاط ادق هنأ را اع إ ناك

 ملو::مادلا تأر الك نضيحلا .نأو ثالث ىلإ ًارسشع ضحم ىتلا لقتنت الو رسئتع ىلإ اثالث ضح ىتاا لقتنتال ضخم اك

 قلخ نم قلخ نوكي. ال لوقي نم لعأ ناك هللا ءاش نإ وهو رمثع نم رثك ارالو ثالث نم لأ ضلال ن2

 زوال هنأ معز وهو هل لصأال ىذلا لوقلا اذه لومي ىذلا داز م ( قفان لالا )نوكي وأ ناك هلعل رد 1

 ناك ول مثدحأ ٍلاقف اذه نه دحاو ىلع سايق وأ عاجإ وأ ةنس وأ باتك نم الإ: مارح وأ لالح ىق لئاق لري نأ

 أدتبم نم ريثاعلا مويلا هتأر مثامايأ اهنع عفترا مث اهون مدلا تأرف امُصيح لقتناف كلذ امل ةفورعه ةرششع ةأردا ضيح

 / مث ( قفا: غلللاو) مدلا هيفتأر ىذلا رشاعلا مويلاو رهطلا اهيف تأر ىتااناملاو لوألامويلا ىف ًاضئاح تناك اهضيح

 ةناناإو لوألا مولا ىف تناك ًانريثع وأ اسمح رشاعلا مولا دعب ضخلا تر اهنأ الإ املا ةلئسملا تناك ول كانت د

 باعق رهاط ةضاحتسم رئاعلا دعب مف لاق وأ رهاط ةضاحتسم هدعب امو رشاعلا مويلا لاقأ ىردأ الو 1 هدعب

 ؟رهاظ, مدلا ىرت مانأ:ىف اهلعحف اديأ قفين نأ: اذه لثع أطحلا دحلأل لحام هللا ناحيس لوس همست هلع د1

 معزو رشاعلا مو.لانو ةيناهااو لوألا موبلا:ىفنهناط اهنأ ىلوألا ىف معزف نيتلأسملا ىف هفلاخو ًاضئاح رهطلا ىوت مايأو

 معز مث . مايأ ةريشع لدكت نأ ىلإ هدعب امو رشاعلا مولا ف ضئاح هدعب ةينامااو لوألا مويلا ىف رهاط اهنأ ةيناثلا ىف

 لاق ءىث ال ةرهو اهوي ةرمو نيموي ةرمو اثالث ةرم رابظتسالا ملعحف نيموبب ترهظتسا رشع ةثالث تناك نإو

 نع ائيشو بيلا نب ديعس نع ائيش معن لاقف اذه ريغائيش انبحاص نع ةضاحتسملا ىف متيور لبف ىعفاشلل تاقف

 دس الإ ١ ءالمرأ مسأ نب ديزو ميلس نب عاقعقلا نأ ركب ىبأ ىلوم ىمس نع كلام انربخأ ريبزلا نب ةورع

 ترفتتسا مدلا اَهيلَع نإف ةالص لكل ًاضوتتوا ريظ ىلإ ربط نع لستخ لاقف ةضاحتسلا لستش كنك ةلاش

 ًاضوت مث ادحاو السغ لستغت نأ الإ ةضاحتسملا ىلع سيل لاق هنأ هبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ'

 لوب ؟لوقت انإف ىعفاشلل "تلقت لاق ةورع نب ماشه ثيادح' ىلع اندنع'رمآلا "كلام لاق هالص, لكل كلذ

 متنأو هر لوف متيعدا مث هلك هومتكرتف ثيسملا نبا لق امأ ىعذاشلا لاقت تيسملا "نا: لاوق علو د

 ةالص لكشلا ًاضوت و. ةرهظتنبملا لستعت 5 ىعب ًادحاو السغ'لستك هورع لاق لاك (نءأو تلف هس فاش

 مدلا نه نوكي امتإ لسغلاو لوألا لسغلا دعب لسغلا ابنع ىغلأ امنإ مدلا نم لستغت ال ةالصلل مدلا نم ا

 هللا لوسارا نع عيحاصو اًنحاَص ااهاور ىلا ثن ثيداحألا متفلاخف اهيلع ءوضو ال هنأ متمعز مث ءوضولا اهيلع لعحو

 انحاص ىورام متفلاخ دقو ةتنلملا لهأ) ان رعت عينأ نوعدت ؟ينإو هرتغو بيسملا نبازو ملسو هلع هللا ىلص

 < هاو نايام عم ميم مهليواقأ عيب ةندلا لهأ لع لز'أ امهدحأ سيل هنأ «لوق ىف نيبيل هنأ هلك مهنع

 ديغ ىورو متيور امتو نادلبلا لهأ لوقو 'مهلوق نم متخلسنا اذإف مثريغ دلب ؛ لهأ لوق ىلإ متهذ جساعأ ام
 ا

 ع

 . ساللا د 150 00 م نوئطخم متنأو ءاماع هب نونو 1 عضو 0 اقل

 .- هيكيصم هشك لماتف ( ثلق ظفل هلبق طقس هلعلف مامإلا مالك نقع ل تاك لس ل

 )عه-١(



 ضريحلا نوكيال لاقو ةضاحتسملاو ضيحلا نم ءىش ىف سانلا ضعب انفلاخو ىلاعت هللا همحر ( قفانتلالا )

 رهاط هو ضي اذه سلف هلكتتست ملو ثلاث مون: ضعب وأ نيهون وأ موب مدل تأر ةأرما نإف مايأ ةثالث نم لقأ

 "لو ةساسسإ رن 5 اا ىأ لدا وأ ةوربا ةريشعلا نواح اق ةايأ ةرفع نمارثك "يللا نوكي الو هنق ةالصلا كك

 نوكيال تلق اذإ تيأرأ لوقلا اذه لوقي نه ضعبا ليقف ( ىف: ةلا]إ4 ) رششع ةسح نم لقأ نيتضيح نيب نوكي

 الو ةديدش كتوابغ نوكت وأ هب مثأت نأ بجبف هتدمع طخ الإ نوكيال كلوق دحنأ نوكي هنأ ملعاا طاحأ دقو ءىش

 6 ت1 ب ارادت (تلق) نوكت وأ ةجح هنف نكت مل نإ تاقام الإ زوجمال ( لاق ) ماعلا ىف لوقت نأ كل نوكي

 ااا الل نو ثالثا ند لقأ نسمع نلزر مل نأ ءاشلا نع ىل تنثاو.ةيلع دير الو موي: ضتحم لزت مل اما اهنع

 دقام نوكيال هنأت معز فيكف ةرمثع ثالث ضيحت لزت مل اهنأ دك الأ ارق نمو امي يقع ةسشمح نصح دلع ١

 دلجلا ثيدح سيلأ هل تلقف كلام نب سنأ نع هتيور دق ءىشل هتلق امنإ لاف ( ىف: ةلالاف ) نوكي هنأ انماع

 ءرقلاق هنأ كلاه نب سنأ نع ةرق نب ةيواعم نع بودأ نب دلخلا نع ةيلع نبا ىنربخأ دقف تلقف ىلب لاقف بودأ نبا

 فرعبيال ىبارعأ بوبأ نب دلجلا ةيلع نبا ىل لاقف رسثع ىلإ ىبنتا تح عبرأ وأ ثالث ةأرملا ضيح ءرق وأ ةأرملا

 02 ردك كفكشف' ىلا ردا اتق قفاق اهنع سانع نبا لكسف سن هلآ نم ةأرما تضختسا دفق ل لاقو تيدا

 الاكس و دلل نع اثيدح تيثثال تنأو نو ملع هيف هدنع امف هريغ ةلئس» ىلإ نوداتحو ضيحلا ملع نم تلقام شأ

 هلع ةارطا لح رأأ جوزت اذإلاق هنإفسنأ نع ةتباثلا ةياورلا كرتت تنأو اذه نم لقأب هنم ظفحأ وه نه طلغ ىلع

 كنأ معزتو سنأ لوقو ةنسلا عدتق ملسو هيلع هلا ىلص ىنلا ةنس قفاوي وهو ثالث بيشلو عبس ةجوزتملا ركبللف ءاسن

 ضيحلا ةدم ت.هذ اذإ امهادحإ رمأ هنأ كلذو نيع ةقرطب روظتست نأ ضئاحلل سيل هنأ ىلع ليلد هلوق ىفو

 ىلصتو لستغت ل تناك ىلا مايآلاو ىلابللا داك شا نأ ى ل1 رمت ىلصتو مدلا ااهنع لسغت نأ

 ىلصتو لستغت 6 مايأ ةثالث ضئاخلا رب ظاست لوقن انإف ىعفاشلل تلقف لاق رابظتسالا نايفني اعيمج ناثدحلاو

 1 هيلع هللا 0 هللا كارم نع امبيلع نودمتعت ناذللا ك اثيدحف ( قفا لالا ) ةالص لكل 0 ل

 تاقف معا لهأ 0111 فنا تناقلا ىف كومشلاو"راثالاو ةنسلا نم جراخ رابظتسالاو راهظتسالا نافلاخ

 اهشيح مايأ نم ىه تلقف اهررط مايأ نم مأ امضيح مايأ ند ىهأ اهرابظتسا مايأ متيأرأ ىعفاشلا لاف ؟ نبأ نمو

 لوسرو ايئامت اهلعحم مدلقق مدلا اهيلع قبطي اسمح اهضيح مايأ تناك ةأردا ىلإ متدمع عساف ( قفنانتلالاغ )

 ريغ انقو امل متلعجو ىلصتو لستغت نأ ةضاحتسالا ىلق ابيض مايأ تذم اذإ اهرمأ ملسو هيلع هلل ىلص هللا

 ىلصت نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهرهأ ىتلا مايألا ىف ةالصلا عدت نأ اهومترمأف فرعت تناك ىذلا اهنقو

 اتس وأ مايأ ةرشعب ريظتسن وأ نيمو. وأ موي وأ ةعاسب ريبظتست ةنسلا قرعي ال لئاق كل لاق نإ منيأرفأ ايف

 نع ربخل الإ ددعلا فقوي نأ حلصي له لوقلا اذه ضعي لاق نأ دحإ نم باوصلاب ىلوأ متنأ ءىش ىأب اعبس وأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع مور ام فال هومتيور دقلو نيماسملا نم عاجإ دل تاوادرع لا نيضاالأ كوش

 مايأ لثمب تربظتسا اثالث تناك نإ اهضيح مايأ نأ متمعزف اضقانتم الوق هيف متلق مث نيماسما ليواقأ رثك أو ملسو

 مود تريظتسا ناكل زا تناك نإف.ءىتثد رهظةسن مل اموي رقع ةسمح اهضيح مايأ تناك نإو ثالث كلذو اهضيح



 ' ع

 ةضاحتسملا 35 فالحلا 1

 بهذي ند ضع كل معزو اهحوز ا الو ةضاحتساا ىل لئاف ف لاف ىل اعت هللا 4 2 قفاحخ اانا (

 ردأ هنأ ىذألا ىف لاق هنأو ةنآلا (ىذأ و وه لق ضحلا 000 ب و) لاق ىلاعتو كرات هلأ نأ هيف هتحح نأ هيهذم

 ةأرآآ لزتعت نأ ضيحلاىذأ ىف لح وزع هللا ٍح هل ليقف ( ىف(: ةلللاف ) اهتباصإ هل لحن الف 6 ملأت هيف اهعانتحاب

 ىلص هل وسر محودللا ؟ح لدف ىلدتال ضئاخلا نأ لحو 2 هللا 2 5 ىلع مشو هلع هللأ ىلص هللأ لوسر ل تلده

 2 اذإهف ا ىاا ترمأ ىذلا تقولا' ن رخحمال 4ف ةأر ىلا تانتحاب ل الا رولا ىذلا تقولا ملسو هلع هللا

 ف هل ليقف معن لاق م س6 الو ىلصت نأ امل لحم الو تلستغا نإو رهطتال ضئاخلاف هل لقف معن لاق ةالصلاب

 ترهطت اذإ ةباصإلا جوزلل هللا حابأ دقو رهطلا يَح ةضاحتسالا مايأ ؟َح نأ ىلع لدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا .لوسر ةنسأ تفلاخو ترهظت اذإ ةأررلا نم هللا لخأا ٠ تمرح نأ ىف هللا باتك تفلاخ الإ كلعأ لو

 هكحن نيمدلا نيب قرفو ةضاحتسالا مايأ ىف ةالصاا هب لحن ضرحللا مايأ ن. اهاسغ نأب يح هنأب ملس و هلع هللا ىلص

 هنكح نيب ملسو هيلع هللا ىلص قرف اذإ نيبف تلق ىذأ وه لاق ةضحلاب سيلو قرع كلذ امتإ ةضاحتسالا ىف هلوقو
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 2-3 مكاو تلكصلا كر 007 نيذألا دحأ ىف ًارهاطو ةالصلا املع مرح نييذألا دحأ ىف ًاضئاح اهلعجف

 00 قناختلالا ) ملسو هيلع هلا لص هللا لوس قل

 ضريحلا ىذأ ةضاحتسالا ىذأ الو تلق ضدحلا ىذأ اذه سيلو ال لاق مد ريغ ةيذؤم حير

 قطا ةضاخشملا نع شفاشلا تلاس فو ( ةضاحتسملا باب ) هللا امبمحر ىعفاشلاو كلام فالتخا ىفو )١(

 نيع امإ لصفني ال اببتشم امد نوكِيف ةأرملا ضاحتست نأ امهدحأ ناهحوءةضاحتسالا نإ لاف اهرهد مدلا ابيلع

 ىلا امص نأ" لبق ريشلا نم نيضحم ثناك ىلا مايألاو ىل !ايللا ددع ترظن اذكه ناكاذإذ هلك قبقر امإو هلك

 تليمتعا ج هلوأ ن اسمح ؛ةالضلا تككرت -روشلا لوأ قمااسمح شح تناك نإ نوف هالصلا تا 0

 لسغلا دعت نأ اهيلع سلو ىلصتو ةالص لكل ًاضوت . ©: اهررط دنع ضئاخلا لستش اك اضح نأ

 ةناثثا ةضاختسملاو ؛اهيلع, تجاوب .ىدنع كلذ: سلو ىلإ ٍنحأ ناك ريظ .ىلإ ريظ نم تلستعا ولو ير

 اهقر مانألا كلت دك ريض: ع مدتحت داوسلا ىلإ رمأ اهمدو رهشلا نم مايأ امل نوكيو ربطلا ئر ال كة

 ثترهط ول السك تلشتخا ,تطم اذإفهترثكو هداوسو ايمد مادتحاا هذه, ص - ةليآو مليح

 سنأ نب كلام انربخأ لاق اذه نم ترك ذ امف ةجحلا اه ىعفاشلل تلقق تلصو ةالص لكل تأضوتو ةضيحلا نم

 عدافأ ررطأ ال قإ هللا لوضراب شا نأ تن ةيطان تلاع تلات 1 ةشلاع نع ةبأأ: نع هورع نإ ءانع 2

 بهذ اذإ) ةالصا ىكرتاف ةضحلا تلبقأ اذإف ةضحلاب سلو قرع كلذ اعإ ملسو هيلع هللا .ىلص ىنلا لاقف ةالصاا

 هلع هللا ىلص ىنلا 0 مأ نع راسإ نب ناملس نع عفان نع كلام انربخأ ١ ىلصو مدلا كنع ىلسغاف اهردق

 ىتلا جوز ةماس مأ امل تتفتساف ملسو هلع هللا ىلص هلأ لوسر دبع ىلع مدلا قارهت تناك سو

 مل روض تاكا ىلإ 0 مايألا ددع رظنتل لاقف ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ٍلسو هيلع هللا ىلص

 بوش." زفثتستل مث .لستغتلف كلذ تفلخ' اذإف: نيشلا نم كلذ: ردق ةالصلا كرشلف اهباصأر ىذلا اييصي نأ لق

 نيتطاحتسملا لاح قارتفا نم تفصو ام ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باوج لدف ( فاد لارا ) ىلصتو



 ف ا
 نىيحأ ري غن اهزحب هنأو امل هلإنيرمألا بحأ ا اهياعأو لسعب ع -صلا ىلصو لسغب ءاشعلاو ب رخاا قرا 3 اسغ رصعاو و رهظلا

 رءأاهنأ دحأ اذه ىور لهفلئاق لاق نإف هدعب لسغب 0 ملم سلا نه روع | اذنع لشتس نأ ندا لوألا :رمآلا

 هملد ىزح هريغ نأو رايتحا هنأ نيس 4 تيد ضحلا 4 0 4 جرب ىذلا نشا ىوس لسغلاب ةضاحتسملا

 ملعأ ىلاعت هللاو هانعم ىلعل يلد ثيداحألا هذه حاضيإ ىف قاغتس» ثيدح ةضاحتسملا ف ىور نإو ( قفاّءتلالاف ْ

 انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عييرلا انربخأ معن هل لبق ترك ذاع راق ىف ةطاخشلا ىف «ىورر كيف لئاق كاك ل

 تل ًاسفنينس عبس تضيحتسا شحج تنب ةبيبحمأ نأ ةشئاع نع ةرمع نع ثدحم باهسش نبا عمس هنأ دعس نب علا

 2 . : اكتمل | كلت تسل رسو هلع هللا لص هللا لوسر ال: لاقف ةمئاع تلاق'هنق'هسفسازو ليشو هلع هللا لص هللا لوس

 عيرلا انربخأ ىلصتف جرحت مث مدلا ةرمح ءاملا واعيف نكره ىف ساجن تناكف ةشئاع تلاق ىلدو ىلستغاف قرع كلذ

 تناكف تضحتسا ةبيح مأ نأ ةشئاع نع ةرمع نع ىرهزلا ىنريخأ لاق نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق

 ىلص هللا لوسر اهرمأف ةضملاب تسيلو قرع وه امنإ لاقق دسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأسف نينس عبس ىلصت ال

 تباث,ثيدح اذهف لاقنإف مدلا هولعف نكرملا ىف" سلو :ةالص لكل لستعت تناكف'ىلصتو لستغت نأ ملسو هيلع هللا

 ك1 لو صو ل استغت نأ ماسو هيلع هللا ىل اص هللا لوسر اهردهأ انإ ال تلق الإ تنهذ ىتا ثيداحألا فلاخم لهف

 الإ لعفت الو كلذب اهرهأ دقو الإ ةالص لكل لدستغتال اب ىلإ انبهذ لاق نإف ةالص لكل لستغت نأ اهرمأ هنأ

 اذهب رهطت اهارت وأ ىلصتف هنه جرخم' مث مدلا ةرمح ءاملا ولعي تح نكرم ىف عقتتست نأ اهرمأ ىرتفأ هل لبق اهرمأ ام

 نيب اقتل لس يلع نكد هاسغت َىَح رهيطت ال و مدلا ةرمح هيف اهدسح ىشع ىذلا لسحما ادهم رهطت ام لاق لسغلا

 ناك اهاسغ نأ ىلاعت هللا ءاش نإ كشأ الو اهاسغ - نأ ركنت الف تلق معن لاق هب تردأ ام ريغ اهعاقنتسا نأ كل

 د( باتش الاف ) ىلب لاق لسغلاب رهؤت ل ولولستغت نأ اهعس هنأ ىرتالأ امل عساو كلذو هبت رمأ ام ربغ اعوطت

 ةرمح نع هاور 0نكلو ةالص لكلا لشتغت نأ اهرمأ ملسو هيلع هللا ىلص ى ركع نيد اذه ىرهتزلا ريغ ىؤر

 اهمتارقأردق ةالصاا كرتت لاق طلغثيدحلا نأ ىلع لدب ًائيش هنف ىور دقو هنم ظفحأىرهزلاو قاسلاو دانسالا اذهب

 تل همت ثيدح ىلإ تلف نهذدت امعأ ىلإف ناتاوزلا تبث تناك ول تيرفأ لاف راهطألا ءارقألا لوقت ةشئاعاو

 لهف لاق نإف 0 + لالا ) ةالط لك دنع هن نرمي مل ولو مدلا عاطقتتا دنع لسغلاب هيف نرمأ ام هريغو شحج

 تلدف )ن نرهطت اذإف  هلوق ىلإ  ىذأوه لق ضردلا نع كنولئسوو) لجو زع هللا لاق معن لق ندا رع للد نك

 ةضاحتسملا 7-3 و ىلصت رهاطلاو ىلصتال ضئاحلا نأو لسا وه رهطلا نأ اسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ةّبس

 انإ امأ ( لاق ) ةبانح الو ةضيح ثداح الب لسغ اهيلعو رهاط ىنع» ىف نوكت نأ زج ملف ةالصلا ىف رهاطلا ىنعم ىف

 ىلع ًاسانق لوقت هيو كلذ متيور دق معن تلق ةالص لكتل 86 ةضاختسملا رمأ ملسو هلع هللا ىلص ىتنلا نآاشور

 . ©0 نسافلا نم انبلإ تحأ ناك اندنغ اظوفحم ناك ا

 ةيلع نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ امهنع هللا ىضر دوعسم ناو ىلع فالتخا فو )١(

 ىَح 3 0- عن ريح نب لعس "ع 3 نأ ف اذهب لوقت مهايإ الو انسلو ةالص لكل لستغت ةضاحتسملا هنع هللا
 2ع 1 ع

 . فحلع لأ الو



 تيارا ١ تح

 نو اصفني مدلا ناكاذإ لوقتف ( قفا شل الاف ) ىلصو كنع مدلا ىلسغاف اهردق بهذ اذإف ةالصلا ىعدف دق ةضشل |

 مانأ ن نيختاا مدتحلا ءىلاقلا رمحألا مدلا مايأف ةلقلا ىل |! اققر وأ ةرفصلا ىلإ ًاققر امايأو امدتح نحب اتاق رمحأ مايأ ىف

 رك ذو ةضيحلا ىلوتدنع لسفلا ةظئاعتيدحف ركذي ملو ( قفا :لإ][: ) ةضاحتسإلا مابأ ققرلا مددلا مايأو ضحلا

 ليقف ( فان الاه ) ةيآلا «ىذأ وه لقضحملا نع كنولثس و)لحو زعهللالوقن مم لسغلاتاشإب اندخ ا

 هللا لوسر ناباأم مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نم مث ءاملاب نرهطت اذإف ضحلا نم نرهطي مع ءأ !اعن هللاو

 ذخاف مدلالسغ

 ]تاز اذإ لشتخ نأ ضيا اهنرماف نتعج ثني ةنمح تيدا و لسملا اللاب راهكلا نأ ضل ك0 0

 املا زتعاب 8 الاكر كرام كا ند امبيصي نأ اهحوزا نأ ىلع كلذ لدف ةالصلاب ةنمح ثيدح ىف اهرمأ مث ترهط

 كلذلد ىلصتو كلشعت نأ فَ راهطلا مح ةضاحتةسمال ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا 2 اماف رهاط اهعامتإ ف نذأو ا

 كل ءرضرلا املعو ةنفلا ضللا نم 0” اق)'ابسأن نأ اهجوزا نأ لع
 ع

 لوسر باوجو ( قفا: تلالاف ) هل رثأال وأ

 اهرمآف اهمد لصفنيال تناك ةماس مأ امل تلأس ىتلا ةأرملا نأ ىلع لدي ةضاحتسملا ىف ةماس مأل سو هيلع هللا ىلص هلا

 ىو ( قفا ثلالاف ) اهءاصأ ىذلا اهببصي نأ لبق رممشلا نم نهضيحم تناك ىتلا مايألاو ىلابللا ددع ةالصلا كرتت نأ

 0 اضتاح ءارملا حن :اك نإو اهقتسم آ ًارهطو امقتسم اضرح ىرت ةأرأا تناك اذإ ةضيحلل تقوال نأ ىلع للد اذه

 ددع ةالصلا كرتت نأ اهرمأ ٍلسو هيلع هللا. ىلَص ىناا نأل ضيح وهف ةرشع تزواج نإ كلذكو ضيح وهف رثك أ وأ

 تأدتبا اذإو ( قفا لالا ) اذك زواحن ىأ اذكو اذك نوكي نأ الإ لقي ملو نهضت تناك ىتلا مايألاو ىللايللا

 1 ءىتامتلا رمحألا نيخثلامدلا مايأ اهضيح ماي.افل اصفنب اهمد ناك نإف اهيلع مدلا قبطف تضاح ىتح ضحن مو ةآرلا

 استغت مث ًاعبس وأ تس ةالصاا عدت نأ امهدحأ نالوق اهيفف 0 قيقرلا مدلا مايأ اهيتضاحتسا مايأو

 رثأ هل ام جرف وأ ربد نم جرخ ام ءوضولا ىف ةنساا ىلع ًاسايق ةالص

 0 1 لاقو شحح تشب ةنمح ثيدح ةلمح ىلإ بهذ 3 ) لاق ( ءاسنلا ضدح نه كك نرك لك

 نهضيح نم ملعام لقأ ةالصلا عدت نأ ىناثلا لوقلاو ًاعبس وأ ًاتس اهضيح نوكي نأ ترمآف اهضيح ددع ثيدحلا ىف

 بحأ ناك رثك أ وأ ءاسنلا ضيح نم اطسو ابكرتف طاتحاولو اهيتأي نأ اهجوزلو ىلصتو لستغت مث ةليلو موب كلذو

 لمتحاام اهثيدح لمتد قف آعبس وأ ًاتس ناك ابضح نأ صنام امثيدح ىف نكي مل نإ ةنمح نإ لاق اذه. لاق نمو ىلإ

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيف نأل ًاعبس وأ ًاتس ناك اهضح نأ ةلالد هبف نوكي نأ نم ةماس مأ ثيدح

 تقنتساو ءاملا ترهط دق اهنأ تر اذإ لمتحف 'ىلصف ترهط ذق'كنأ'تنار اذإف لستغا من اعيش وأ نشل د

 ةحلط دنع تناك ةنمح نأ انماع دقف ( لاق ) ءامملاب تقنتساو ترهط لمتحم ناكنإو ( لاق ) ءىناقلا رمحألا مدلا نف

 الو لاحلا هذه ىف اهبرقيال ةحلط نأ طبحم معلا ناكو اح مدلا جشت اهنأ تركذ تقنتسا نيخ تكح اهمئأو اهل تدللَوَو

 ةضاختسالاب تنلتااه لوأ .ةنأ) لع المتح اللد هدنع ىتيز تناكاه كعب اهعلاسم ناكو هنم واذا اسم ف كس

 هاك هنأ ككاو سو هيلع هللا ىلص ىلإ اطلاق اعمل ان نوكي ناك اهضيح نأ ىلع لدف نامزب اهغولب دعب كلذو

 نع هئلاشو# تكشف. ثيدحلا تركت اعدك رحانأ اعس ناك ناو[ ك0 نآلاتس نك نإ ل

 لوق ( قفا لالا ) نيضر +5 نضحءاسنلا نإ ءاسنلا ضيحم !كلاقو عبس امللاقف عبس نع وأ تس امل لاقق تس

 اذهو ( لاق ) نيضع عبس وأ تس هللا لع نأ لمتحم هللا لع ىف اعبس وأ ادس ىضيحم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 : 5 7 ل 3 مع : 5 3 03 مل 5 5
 نيب ىعمجاف تروق نإ امل لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةنمح ثيدح ىقفو ) لاق 1 معأ ىلاعت هللاو هناعم هبشأ



 1 يلع ع

 ضيملا مايأ ىفةالصلا ضرفنأ ىلع لئالد اذه ىف ناك ىلصت نأ اًهيلع مرح ضلال اهنرق. نأ اهجوز ىلع مرح اذإ ةنأ

 لاوزب اهيلع ضرفب سيلامىضقت فيكو ةالصاا ءاضق اهيلع نكي مل ةقيطم ةلقاع ةركاذ ىهو اهنع لاز اذإف اهنع لئاز

 رثك أ ىف هيلع ىمغااو قيفيال نونجلاو هوتعملاو ( ىتفإئةةلللف ) افلاخم هيف لعأال امث اذهو ( لاق ) ابنع هضرف

 ًاضئاحتنناك ام لئاز اهنع ضرفلا لاخلا هذهءانوناكام ةلئاز مهنع ضئارفلا نأ ىفو نولقعيال مهنأ نه ضئاخلا لاح

 امه.لعأ ةالصا تقو ىف ضئاح ترهط وأ ءالؤه نم.دحاو قافأ ىتهو ةالصلا ءاضق ءالؤه نم دحاو ىلع نوكي الو

 ش .! ةالصلا'ضرف هيلعا نم امين الا اللخ نآ

 ةضاحتسملا باب

 ةمطاف تلاق تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 كلذ امنِإ ٍلسو هيلع هللا .ىلص هللا لوسر لاقذ ةالع'ا عدافأ رهطأال ىنإ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل_شيبح ىبأ تنب

 لاق عيدرلا انربخأ . ىلصو كنع مدلا ىلسغاف اهردق بهذ اذإف ةالصا ىعدف ةضدحلا تابقأ اذإف ةضيحلاب سيلو قرع

 ةحلط نب دمحم نب مهاربإ نع ليقع نب دمحم ن , هللا د.ع انريخأ لاق دمحم نب مههادبإ انريخأ لاق ىعذاشلا انريخأ

 للا لويمر ىلإ تكف ةديذشن ةريثك ةضيح ضاختشأ تنك .تلاقا شح تن ةنمح همأ نع.ةحلط نب نارمع هع نع

 ىنإو دب هنمام ثيدحل هنأو ةجاحكلاإ ىل نإ هللالوسراي تلقذ بنيز ىتخأ تيب ىف هتدجوف هدتفتسأ ٍلسو هلع هللا ىلد

 مو كلا و ةواصلا ىتعنم دقفاسف ىرت اق ةديدش ةريغك ةضتح ضاحتسأ ةأرنمإ ىلإ اتللاق ءاتنها وه اف لاقاهنم ىحتسأل

 تلاق . ىمجلتف :لاق كلذنم رثك أ وه تلاق مدلابهذي هنإف فسركلا كل تعنأ ىنإف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف

 نيرمأ, كرمآس سو هيلعهللا ىلص ىنلا لاق احن جنأ امنإ كلذنم رثك أ وه تلاق ابوث ىذخلاف لاق كلذ نم رثك أ وه

 هلا صحف ناطشلا تاضكار نم ةضكر ئه اع امل لاق لعأ تنأف اعربلعاتيزوق نإفإ رخنآلا نع كاز أ تلعذ امهنأ

 اهءايأوةليل نترسشعو ًاعبرأ ىلصف تيقئتساو ترهط دقكنأ تيأر اذإ تح ىلستغا مث ىلاعت هللا ملع ىف مايأ ةعبس وأ مايأ

 نيضيح تاقيمل نرهطيو ءاسنلا ضي مك ربش لك ىف ىلعفا اذكهو كئزحم هنإف ىموصو اهمايأو نيرشعو اثالث وأ

 مث ىرهطت قح ىلستغتو رصعاا ىلحعتو رهظلا ىرخؤت نأ ىلع تيوق نإو « باتكلا اذه ريغ نمو » نهرهطو

 « رجفلا عم نيلستغتو نيتالصاا نيب نيعمجم و نيلستغت مث ءاشعلا نيلجعتو برغملا نيرخؤت مث رصعلااو رهظلا ىلصت

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امل لاق كلذلف 1 وأ آتس اهضيح مايأ فرعت اهنأ ىلع لدي اذه ( قفا ةلالاف )

 برغملاىرخؤت مث اعيجحرصعلاو رهظلا ىلصت مثىرهطت ىتح ىلستغتف رصعلا ىلجءعتو رهظلا ىرخؤت نأ لع ترق إف

 ىلعناف كلذكو حبصلا نيلصت مث رجفلا دنع نيلستغتو ىلعفاف ءاشعاو برغملا نيب ىعمجمو ىلستغت مث ءاشعلا ىلجعتو

 نع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عببرلا انريخأ ىلإ نيرمألا بحأ اذه لاقو كلذ ىلع تيوق نإ ىموصو

 هزل لوس راتهعأ لع ءامأكلا قا ريع" تناك ةأزمإ نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىناا جوز ةماس أ نعد راسي نب ناملس نع عفان

 الع رطسل ملسو هيلع هلا 0 نإ لوضار اقف سو هيلع هللا لص هللا كاونتر ةملس مارال تع تتفتساف ٍلَسو هيلع هللا ىلص

 تاعث اذإف ه٠ تالذ ردق ةالصلا كرئتلف اهءاصأ ىذلا اهميصي 5 ليفت ررشلا نم نوضح تناك يتلا ُمانآلاو ىلامللا
 رمذ ان 4

 4ف تعمتحا امهف ةقفت» اندنع ىهو ل ةنالثلا ثيداحألا ةديرق ) قفاخ 7 اانا ( ىلصت مش مستلاو لستعتلك كلذ

 ةمطاق نأ ىلع لدب مسسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةشئاع ثيدحو ةحاص ىنعم ريغ ىنعهو ضعب ىلع ةدايز اضع ىفو

 تانقأ اذإف : لاق هنأ كلذو 0 هيلع هللا ىلص ىنأا بتاوجل اهضيح مد نم الصفنم اهتطاحتسا مد ناك شيحت آ تلد
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 ضئاح برقتال نأ رمأو رهاط ريغ ضئاح اهنأ لجوزع نابأو ( قفا: لالا ) ةبآلا «ضحلا ىف ءاسنلا اولزتعاف

 نأ اضئاخ ةناردا تناك ءئرمال لح الو ةالصا| ال كح نع نوكتو ءاكأب روطت قح نروط اذإ و نياك

 لسغب ةالصاا امل لو ًاضير٠ مميتملا ناك وأ ءاملا دجوب مل اذإ ةراهط مميتلا لعج ىلاعت هللا نإف رهطت تح اهعمام

 ريهطتلاو رهطلا دعب نهحاب أو ضبحلا لازتعاب ىلاعتدللا رمأ اماف ( ىتفإن هلال ) هدحن مل نإ مميت وأ ءام تدجو نإ

 نه لا زنعاب رمأ هللا نآلىملاعت هللا ءاش نإ اهتباصإةضاحتسملا جوزلنأ ىلع كلذ لد ىلصت ةضاحتسملا نأ ىلع ةنساا تلدو

 . رهاوط نيتي نأ حابأو رهاوط ريغ نهو

 ضئاملا نم ىو, نأ مرح ام باب
 ن٠ نهوتأف نرهطت اذإف» لجو زع هللا لوق ىف نآرقلاب معلا لهأ ضعب لاق ىلاعت هللا هنحر ( قفا: ةلالاف )

 نأ ةلمتحمو لاق امل ةلمتحم ةيآلا تناكو ( ىف: لالا ) ضدحلا عضاوم نم ىنعي نهؤلزتعت نأ « هللا ؟رمأ ثيح

 رازإلا تام لازتعا ىلع سو هيلع هللا لض هللا لوسر ةنس تلو ( قفاشتلالاف ) نينادبأ عييمج لازتعا نهلازتعا

 . اهنم كلذ ىوسام ةحابإو اينم

 ةالصلا ضئاخلا كرب باب
 ىف ءاسناا اولزتعاف ىذأ وه لق ضيحلا نع كنوائسو » لجو زع هللا لاق ىلاعت هللا همحر ( ىقانءلازاغ ١

 ىضقو ةراهطلا لاح ريغ ف ضيحنبمأب نرهطي ىتحلجو زع هللا لوقف انيب ناكف ( قفا: لالا ) ةنآلا «ضرحما
 ضئاخلا ةراهظل ةدمال نآولسغاا الإ بنجلا ةراهطاةدهال نارام ناكو لست ىح ةزلصلا ترق الإ تكا ل ل

 نإفلسغلاب ىنعي نرهطت اذإف ضدحلا ءاضقناب كلذو «نرهطي ىتح» لجو زع هللا لوقل لاستغالا مث ضملا باهذ الإ

 هللا باتك هيلع لدام :نايب ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس تلدو لسغلاب ضئاحلا ةراهط نأ ىلع لدت ةئسلا

 مساقلا نب نمحرلا دبعزع سنأ نب كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انربخأ ضئاحلا ىلصتال نأ نم ىلاعت
 ع

 ةالوشر ىلإ كلذ توكشف.ةورملاو امض نيب الو تيبلاب فطأ ملو ضئاح انأو ةكم تهدق تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ع

 ىعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انربخأ .ىرهطت ىتحتيبلاب ىفوطتال نأ ريغجاحلا لعفي اك ىلعفا لاقق لسو هيلع هللا ىلص

 هجح ىف ملسو هرلع هللا ىلصىناا عم انجرخ تلاق ةشئاع نع هيبأ نع مساقلا نب نمحر لا دبع نع ةنيبع نبا انربخأ لاق

 لاقق ىكبأ انأو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخدف تضح اهنم ابرق وأ فرسب انك اذإ تح جحلا الإ هارن ال

 تيبلاب ىفوطتال نأ ريغ جاحلا ىضقيام ىضقاف مدآ تانب ىلع ىلاعت هللا هتك رمأ اذه نإ لاق معن تلق ؟تسفنأ كلابام

 ىلع لدف « رهطت ىتح تيبلاب فوطتال نأ ةشئاع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأو ( قفا: ءا/لاو ) ىرهطت قح

 . نرهطن قح : لجو رع هللا لاق كلذكو امتاق'ضدلا ناكام رهاط ريغ اهنأل اضتاح ىلشت ك4

 نمت اخ ةزاصلاب ىعقت اد نإ ا

 اوموقو ىطسولا ةالصاو تاولصاا ىلع اوظفاح ) ىلاعتو كرابت هللا لاق ىلاعت هللا هجر ( قفا ةلالان )

 صخرأو فوخلا ىف ةالصاا رخؤت نأ ىف سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر صخري ملاماف ( قفا ةلالاف ) ( نيتااق هل

 ناكو ( قفا ظلال ) «اتوقوماباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ»لاقو ًآابكار وأ الجار هنكمأ اك ىلصملا اهيلضي نأ
 ةلقاع ةغلاب ضئاخلا تناكو امل سان ريغ ناكو اهركذو اهتقو ءاج اذإ اهكرتب ًاصاع نيغلابلا:ّ» ةالصاا لقع نم

 ىلع حسو هيلع هلا لص هلا لوسو مح لدو ًاضئاح اهجوز اهبرقيال لجو زع هللا ؟ح ناكف ال ةقبطم ةالصاإ 5



 ثم هرب

 ضيملا باتك
 ةصاحتشسملا نايتإو  اضئاخ ةتأر ما لحرلاا لإتعا

 ىذأ وه لق ضحلا نع كنولئسيو » ىلاعتو كرابت هللا لاق ىملاعت هللا همحر ىعفاشلا لاق لاق عيبرلا انربخأ

 ال املا كل( ضاطو داح راض نأ ىلإ ل ا دفق اماظعا ةعضملا 'لعجو ةغضم ةريصو اشحن ةقلع زعو لحب هللا هرص

 اسخن رصت مل ةفطناا نأ عمدلشم تادف ةلكك لوا 2 داش اك نأ ىلإ لآ اماف امارح راص ارح راص اماق الالح رصعي

 نوكي نأ زاج ولو اسحن نوكيال ناسنإلا ىف ببغم قلخ دعب اقلخ ءىشلا بالقنا نأ لبق نم :ةقلع تراص نيح طق

 هيف نكي مل اذكه اذه ناكاماف ساحألا نك كلذ رعو ةف مدلا نإ كف نمااسحل هتمر ةعاشلا ااق ءرملا ناكشل اسخ

 هسفن ىف ارهاط ىلا ناك ول تلق نإف قفوتلا هللابو هف كلا تداخل عم فيك الو مل هيف لا ال ملستلا الإ

 لك نأ ىل ررخال تكد اذإ ةعملا نإ لوقت تنأو كونا جر# نه هجر 0 جورخلل 0 نوفل

 06 0 اححألا نع د حالو ارق كال تجرح اذإ اماق مد [مد نوكي نأ الإ اهلسغأ تسلفا اهلسعأ قح اهلماح انو

 ىنلا نع رثل نلإ ىف اكورد لكس قيفوتا هللابو هل لاقت و رهاط ابيغم ناك اذإ هنم ت>رخ ىذلا جرخلاو ةرهاط

 ىذلا ركذلا نم جرخ هنأ ملعف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف ىلصف هبوث نم هتكرف ةشئاع نأ ٍلسو هيلع هللا ىلص

 نمجرحاه ىلاعتاو كرات هللا ةردق فو كلذ نوفرعب مهاك صاقو ىلأ نب دعسو سامع ناو ةشااعو لولا هنم جرح

 ىلاعتربخاف «نيب راشلل اغئاس ًاصلا> انيل مدوُت رف نيب نم هنوطب ىف امن ؟يقس »لجو زع هلوقل ارهاط سجنلا عضوملا

 امهنيبو امهتيب 00 جرح 0 نكع دق تلق نإف 0 ًارهاط نيتساجتلا نيب ند جرخأ نأ ىلع هتردهب 1

 نيتساح نم جرخأ هنأ هتردقنه ىلاعتو كرابت هللا ريخأام ىنعم تلطبأ دقف 0 مدلاو ثرفاا نم ناللا سمجال زجاح

 هل لاقيو ) ناملس نب عير لا وأ لاق ) ريدق ءىنث ىل 5 ىلع هللاو بجع انهه نكي ل تلق مناك ولو ًارهاظ

 كن 5 ها د ا هنع مدلا عطقتاو هفنأ لسغ مث فعر اذإ لحل نأ معزت تنأ

 ىملا كلذكف مدلا هنم جرخ ىذلا عضوملا نم جرخ نإو سجنب سيل رهاط طاخلا نأ معزب مهلكو فوج سأرلاو

 ناك ناسنإإ ءاق ولكلذكو مدلا عضوم نم جرخ نإو اسحن طاخلا نوكيال اكاسحن نوكي الو لوبلا عضوم نم جر
 هنال *ىنلا ع عصوم نم جرح دق ناك نإو ارهاط هقاصب ناك قصب وادع نم محنت مل ضمخك ولو اسحب ءتلا

 ًارهاط نوكيف لوبلا عضوم نم جرخم ىنملا كلذكف ءقتلا هند جرخ ىنلا هقلح ىلإ ءاملاب غلبي ال هنإف ضمضمت نإو

 هبوث ىف قصب هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور دقو ابنه ايفام ناك اذإ لوبلا ةبصق لسغ ىلع ردقال هنأل
 . . )ا - 532 .- - ع - ا. - .٠

 ؟< هكحف ابيغم نطبلا ىف ناك ام لك هل لامتتو ةدعملا سأر نم قاصنلا نأ نومعزبو هيون ىف قصبب مل اس ناكولو

 اكل لاش الو ةساجللا 2 ةكح ناك ندنلا ليا اذان 'ةراهطلا ِح هنكح دسجلا ىف هريغو مدلا نوكي اك ةراهطلا

 ؟ح هكحف 0 0 لوبلا جرخم ؟ح كلذكو ةراهطاا ؟ج هككحف قولخم ىف ًابنغم ناك امو رهظ اه ىلع انطاب

 1 نأ ىلع كلذت اذه ىلض اذإ هئزحي اسم ناكام لك كلذكف كوبلا ةبضق,لسغ:لع ردقبال ناك .اذإ ةراهطلا

 فعر اذإ هفنأ ججح ءاق اذإو فعر اذإ هقلحو هفنأ كلذكو ةراهطلا < هكحف هلسغ ىلع ردقيال امت 1

 هنم جرخ ىذلا جرخلاو رهاط ىنملاو امهجرخم ىصقأ ىلإ ىهتني ىتح امهاسغ ىلع ردقيال ناكاذإ ءاق اذإ هقلح ؟حو

 ىعفاشاا دنع رهاط ىنملا ( عيبرلا لاق ) قيفوتلا هللابو هلسغ ىلع ردقيال ًاييغم ناكاذإ رهاط



 5 هأ/ 2

 فالخ امينه ادحا ونأالهلسغب ةالصاا ءىزي وهتحم ةالصلا ءى حم كلذك و لسلاب ةداضلا"ى 1 وحسملاب ةالصلا "ىزحت هنأ

 هع دكا را ناملس ىأر وه امبإ نوميمنب ورمع طلغ هيف نوفاخم مهتشئاع نع تباثب سيل اذه نأ عم رخآلا

 افرح ةشئاع نم هانماع ناماس عمس, ملو لوقلا اذه فالخ ةشئاع نع ىور دقو ىلإ بحأ هلسغ لاق هنأ ظافحلا هنع

 ىلصف هل ابو ةساجنلا تباصأ دقنأ لحرلا نةيتسا اذإو هنع هللا ئدر ( ىثأ 3 اال ( السرم ناك اهنع هاور ولوطق

 ىحأت نقيتسيال ناك نإونقيتساام ىلصي نأ ائيشنقيتسإ ناك نإ هيلع بحاولا نإف ةساجنلا هتباصأ ته ىردي الو هف

 نقيتساام الإ ءىث ةداعإ همزلب الو اهنم رك 1 0 سجناا هبوث ىفو اهالص ةالص 071 ىلص دق هنأ ىرئام ىلصب ىح

 دقو امبف ىلص اذإف نابوث لعنلاو فخلاو امهءاصأام اميسجني ءاوس دسحلاو بوثلاو تفصو ام هل رادتخالاو ايتفلاو
 ةساجنلا تاازو افظن ىح امهكحف ابيف ةيوطرال ةسباب ةساحن اميتباصأ اذإف داعأ اهلسغي لو ةبطر ةساحين امبتباصأ -ًه : 5 ! 10 9 . .ءام 1 7 5 2 5 ع 00 ع 1 01 1 . 4 ع

 دحت مل نإ مميتو سجنلا لسع سحن هبوث باصاف اليلق الإ ءاملا دحبال رفس ىف لجرلا ناك نإف امييف ىلص امبنع

 مل اذإ داعأو ىلصو مميت ةساجناا لسغباه هرهط ملف لئاق لاق نِإف ءاملا الإ اهليزبال ساجنألا نأ لبق نم ةساجنلا لسغ

 نإ : انلق هئاضعأ ريغ وأ ءوضولا ءاضعأ نم اوضع تسام ىتلا ةساجناا ليلق رهطي لو ثدحلا نمو ةبانجلا نم بارتلا

 ىلا ةراهطال الدب بارتلا لعجو امهم دبعت» لسملا نكلو سحن مسملا نأل سيل ةبانملاو ثدحلا نه ءوضولاو لسغلا

 ولو ىنعم الب دبعت اهنأ سيل ءاملاب لازت نأ اهانعم امبإ ًادبعتال ىنعمل اهلسغ ىتا ةساجناا ىف الدب لعجم لو دبعت ىه

 ىلصي نأ هلو لاح سحب بوث ىف ىلصي نأ هل نكي ملو دعي الو ًانايرع ىلص هلسغل ءام دحن ملو ةساحح هبوث تباصأ

 ءوضولا نأ كلذو هب أضوتي مل ةساحن هتباصأو ءاملا لجرلا عم ناك اذإو (لاق ) انايرع رهاطلا بوثلا نم زاوعإلا ىف

 ىخات رهاطلا ند سجنلا صاخب الو رهاط رخآلاو سجن امهدحأ ناءام لجرلا عم ناك اذإو ةساحن هديزب امتإ هب

 نإو هب رش هب رش ىلإ رطضا نإف هبرش ىلإ رطضي نأ الإ هبريشو رخآلا نم ءوضولا"“نع فكو امهدحأب اضونو

 اذإ هبرمثيف ةرورض توملا فوخ ىف هيلعو ممدتيو رزو ءوضولا ىف هيلع سيل هنأل هب اضوتي مل هب ءوضولا ىلإ رطضا
 نإو ىلصي نأ هل نكي مل ًاسحن ءاه سف ءوضو ىلع ناك وأ سحن ءام نم أضوتف رضح وأ رفس ىف ناك ولو هريغ دج مل

 :00هيابثو ةدس> ئه ءاملا كلذ سامام]لسش نآادع دع نأ هلع نك 07

 هللا ىلص هللا لوسز بوث نم ىنا كرفت تناك اهنأ ةشئاع ثيدح تلقف رهاط ىنملاو هنع هللا يضر ( قفا لالا )

 نإ : نولوقي ظافحلا نأ ىعفاشلا معز تلقف تلسغو تكرف اهنأ ةشئاع نع ءاج دق ( لاق ) هيف ىلصي مث سو هيلع

 ةالصلاو نيفخلا ىلع حسملا لطب نيلجراا لسغ نك مل كك رفلا دتري ل لسغا ثيدح تبث ولو تدثيال لسغاا ثيدح

 جملا دبع نب هللا دبع نب دمحم ىلع اهيف درب ناملس نب عيبرلا اهداز ىنلا ةلأاسم ىف ةدايز )١(

 اعفاد امينم دحاو نسلو هلسغب زوحبو للا كرش روع كنك نيفخلا ىلع حسملاب زوحنو نيلعرلا ل 00

 دعس سابع نئاو هيف ىلصو ٍلِسْو هدلع هللا ىلص هللا لوسرب بوث نم ىبلا تكرف ةشئاع نأ ثيدحلا ءاج ًاناق هحاشل

 كنع هطمأ : لاق امهدحأو هتح اسباي ناك نإو هحسم ابطر ناك نإ بوثلا باصأ اذإ ىناا ىف نالوقي صاقو ىبأ نبا

 م : زوحجب الو رهاط ل نأ هب احصأ نعو ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نع نك هب ءاحام انلق طاخلاو قاصللاك وه اعإف
 ىلا ةرابط ىلع انللدتسا امثو هل مسي نأ هلعو هسفن ىأرب لقي نأ حسو هلع هللا ىلص ىناا نع ريخلا ءاج اذإ -

 تلق نإف ةساجناا نم هءايبنأ قلم لجو زع هللا نكي ملو نيطلاو ءاملا نيترابط نم مدآ قلخ أدتبا زعو لج هللا نأ

 نيحىملا تريص امتإتنك نإ :كل لبقمدلا كلذ نم اوقاخ امنإو سحت مدلاو مدلا ةقلعلاو ةقلع محرلا ىف نوكب ينملا نإ

 )عم-١(



 1 هه
 1 امف هيلع ةداعإ الف هنع ةكزحم هتالص نك نأ ىلص اذإ ودعبال ةنأل هاك رهدلا دبعي وهف دعي تلق قهو ةتالص ديعي

 لك ؟ح ةدساف قا ىلد نم حو هدا ناوكتت نأرا هنع ةعوج نوكلت الاذوأ هريغ الو تقوى هلعا أرجأ

 لاق نإف الوقعمو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اربخ اسحن نوكي ال هنإ ىنلا ىف تلق امنإو هلك رهدلا ىف ديعف

 تنك تلاق ةشئاع نع ثرحلا نب مامه نع مهاربإ نع روصنم نع ةنييع نب ْنايفس انربخأ تاق ؟ربخلا ام : لئاق
 دامح نع ناسح نب ىح انربخأ ( قفا لالا ) هيف ىلصي مث ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بوت ن. ىنلا كرفأ

 كرفأ تنك : تلاق ةشئاع نع « عبيرلا كش » دوسألا وأ ةمقلع نع ميهاربإ نع ناولس ىنأ نب دامح نع ةماس نبا

 انربخأ ( ىف[: هلال ) ناسحنب ىحم انثدحو (عيبرلا لاق) هيف ىلصي مث مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر بوننه ىنملا

 بيصي ىنملا ىف لاق هنأ سابع نبا نع ءاطع نع ربخم امهالك جيرج نياو رانيد نب ورمت نع ةنيبع نب نايفس
 ةقثاا انربخأ ( ىف ةلل/إ5 ) طاخلا وأ قاصبلا ةلزنمب وه امتإو ةرخذإ وأ دوعب امهدحأ لاق كنع هطمأ بوثلا

 ناك هنأ همأ نع صاقو ىنأ نب دعس ْنِب بعصم ىنريخأ لاق دهاجم نع روصنم نع دحلا دع نإ نا رد قرح

 اه لئاق لاق نإف ( قفا لالا ) هيف ىلص مث هتح اسباب ناك نإو هحسم ابطر ناك نإ ىنما هبوث باصأ اذإ
 نيطلاو ءاملا ةراهط اعمح اميلعجو نيطو ءام نم مدآ قلخ أدب لجو زع هللا نإف سجنب سيل هنأ ىف لوقعملا

 كا هللا قلح دقو سحن ريغو ارهاط نوكي نأ قلخ ىف نوكي ام رثك أ اذهو ةرابط ءاملا نم زاوغإلا لاح ىف

 لك 8 تفضص وام عم سحي نم اقلخ *ىدتس نأ نم لحأو ز رعأ هؤانث لح ناكف قفادلا ءاملا نم مدآ ىنب ىلاعتو

 0 تفصو ام عم صاقو ىبأ نب دعسو سابع نباو ةشئاع نع ربخلاو سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر ةنس هيلع

 هيلع هللا ىلص ىناا باحصأ ضعب نإف لئاق لاق نإف هغرو ركذ نه جرام قلخ نيابم هقلخو هر نأ لعفلا

 000012 او دامو قرعلاو ةسولا ل اسغنو اس هارننأ ريغب هلسغت اناكف رت ملام حضن هاو تيارا اه لسعاا : لاق ملسو

 عمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ةجح دحأ لوق ىف نكي مل سحب هنإ : سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ضعبلاق

 لئاق لاق نإف « ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناحيصأ نم انيعم نم لوقو لوقعملا نم انقصو ام ىوس امت انقصو آه

 كتاف كاف لاف رعو لح قلخلا هَ هللا دعت ء ىم لسا 'اعإ ! جرام ةساحي رم سيل لبسعلا؛ :انلق هتم'لسعلاب , رؤي دف

 كسلا لسغلا هيلع تبجوأف ءاه هنم تأي ملو لالحلا ج ردا هركاذ سيغا اذإ لخرلا تيأزأ لبق ؟كلذ ىلع لدام

 ال : لاق نإف ؟ لسغاا هيلع بحنأ سحي هلك كلذو ةرذع وأ ارز مو ودان ودب جرفلا ىف

 هيبغ ىذلا نم تارمو تارم لسغلا هلع ىجب نأ لوأ اذها نك ةساع 0 اعإ ناك نإ لسلاف لق

 امهعذوم لسغ هيلع بجبن سي دل مث هنم رذقأ لوبلاو ءالخلا ناك هنم جرح ام رذقل انوكي ناك ولو فظن. لالخ ىف

 نوكي الو ءاملا الإ هسأرو هيلحرو هندبو ههجو ىف ةئزحم الو ةراجحلاب حسملا كلذ نم هيفكيو هنم اجرخ ىذلا

 ىلوأو رذقأ ناذه ناك جرم ام رذقل يجن امتإ ءاملا هربكأ ناكل ولو تيفاإكا اوس ةنثلا) الو هي دكه لسع هلع

 ا ! نكلو هنم اجرخم مل ىذلا هحولا نم لسغلاب ىلوأ امه رخم ناكو تارم لسغلا  امهحاص ىلع نوكي نأ

 نإف جرب ام ةفاظن الو رذق ىلع ال هصعب ندو مهنم هعيطي نه رظنيل دانعلا ةعاط هب هللا ىلتبا دعت ىنعل ءوضولاب

 بون نم ىنملا لسغت تناك اهمأ ةشئاع نع راسإ نب ناملس نغ هدأ نع ىور نوميم نب ورمع نإف لئاق لاق

 هللا ىلض هللا لوسر فون نمادكرفأ تنك اهطوقل فالخخ سلف اًياث هانلعج نإ اذه : انلق ٍلسو هلعهللا ىلص هللا لوسر
 1 0 ا 0 1 1 را ٌ ل . 0 1

 ادماع وسم اذإ هنأ كالذو همانأ نر اموب ةيفح يلع هحيسأ اقالج هرم 4ةيمدق هلسع لوك ا 39 45 ىلعي 6 ميدل هلع



 نه ةالصلا تد.عأهف ىلصن احوبذم وأ اك ردع نم دحام دج لكا و قب الاه امآف ئح وهو هنمذخأ اذإ هشيرو

 , غبد نإ كلذكو ءاوس هتاكذ ريغو هتاكذ نأل رعشلا ىلع عتتال ةاكذلا نأو ةايحلا ىف ىكذ ريغ هنأ

 شارلا و رعشاا ريغ باهإلا نأل باهإلا ريطو اهلر الو 2+ رهطيال غابدلا نأل ى شار ىذ شار االو هنم رعش ىذ

 . يك ذ ريغ وأ ناك ايك ذ لسغ الو غابد هرهطيال هل لك وي الام مظع كلذكو

 ايثلا ةرابط باب

 كلذريغلضو ةرهاط باش ىف ىلصب ليقق « رهطف كبانثو » لجو زع هللا لاق ىلإ أعت هللا همر ) قفا 7 االاؤ (

 كف بوثلا نم ضدلا مد لسغي نأ رمأ ٍلسو هدع هللا :ىلد هللا لوسر نأل هبشأ لوألاو هحسلب نم له> بوث ل

 مح َىَح ةراهطلا ىلع وهف يح وأ ءالؤه ند دحاو هسدل وأ ىاتك وأ ىدوحم وأ ىنثو وأ ك1 وأ التت هحسلا

 ىهو صاعلا ىنأ تند ها لماح وهو ىلص مسو هلع هنأ ىلد هللا لوسر نآل ناسصلا بايث كلدكات ةساحب هش نأ

 نأ ريغ نم لمعي ىَح ءادز الو رازإ الو لتوارس الو كرقم بون ق:لصاال نأ راشحالاو ىص تون الع يش

 3 17 باصأ ام لكو هنف/لصام داعأ اسحمن ناك هنأ لع مل سم وأ كرتشم بونا ىف لج لص اذإو انا ن1

 نإو هلسغ هلعف دك ردي مل وأ هفرط د داو هحاص هنقتساف ناك ام.مر# وأ 0 وأ مد وأ لوب وأ كطرر ظكاع

 ةعمتج ةعل مدلا 1 اذإف 6 رعاا ءامو ديدصلاو حيقلاو مدلا اللخ ام هلك ب وع ع الإ هز ل ةعدوم هيلع لكك

 لقا نمد مدةلسف رمأ سو هللا ىلص ىذا ند ةاشغ هلع لككو "سلف وأ راكد عضو» نه لقأ تناك نإو

 اذه تزاحجأ ةماع'| نأ لاسغي م هبيشأ امو تيغاربلا هك ان ناك اذإو ةعل لوفتعملا ْق ضرما مد نك

 اذإ لبق دقو ةعلب هناك ام الإ همم ءىش ىم لسغ الو هنم فحاأ حررها ءامو حيملاو ديدصلاو ) قناتثلالاف

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةرم الإ هلسغي ل هبحاص حرقلا مزإ

 قلخ أدبو ةرابط اعم اميلع-و نيطو ءام نم مدآ قلخ زعو لج هللا أدب ىلاعت هللا هحر ( قفا: ةلالاف )

 نم الإ هريغ قلخ أدسال نأ ةلالد ةزاهطلا امه نيل نيدابنلا نه مدآ قلخ هتادتبا ىف ناكف قفاد ءام نه هدلو

 راما قناتثلالا ) كلذ لثم ىلع ملسو هيلع هلع هللا ىلص هلآ كوسر هن تلذاو سب نم ال رهاط

 تل كال كر هاك : تلاق ةشئاع نع دمحم نن مساها نع ديعس ن 1 ىح ع ئغازوألا نع ةماس ىفأ نإا

 طاخلا كرفب اك لبق ؟حسعي وأ كرفن مل لش نإف سجن سيل ىنلاو ( قفا لالا ) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 الف 6 وأ كرفب نأ لبق هف ىلد نإف كي افيظنت بواب قصلي ماعطلا ند ءىذلاو نيطلا وأ قاصللا 5

 نم جر حام 0 ءالمإ ( قفاخ لالا ) لاق ناملس نب عسب رلا انريخأ هربع الو ءام ند هعو ءىش شجي الو ساب

 3 50 : 3 د
 0 لل ىوسام سهام لكي هربع ةسط هحخنار م نم 1-3 1 ا 0 علطل | ةحمارك 9 ل هل نوحي ىذلا

 و هتزع الو ةلسع هباصأ 16 نقيتسا نإف ءاوس هزيثكاو هللقو ةسحشلا وهف هريع وأ كس 51 نوت نم 0 5 6 ٍٍح

 هنم رثك أو 'عضوملا لسغ كلذ ردق فرعي ملو عضوملا فرع نإو هاك بوثلا لسغ هعضوم فرعي مل نإف كلذ ريغ
6 6 

 نأ هلعو ليلكا قاع الو هعلاب 00 املا ىف-الإ ءاوسف الهاح وأ اماع هلسغب نأ لبق بوثلا ىف ىلص نإو



 هود

 11 و مرألا لع كرشلاو تنحل رع نأ
 الو نولوقتام اوماعت قحىراكس منأو ةالصلا اوبرقتال» ىلاعتو كرابت هللا لاق ىملاعت هللا هحر ( قفاختلالاف )

 اش>الو» لحو زع هللا لوق 6 نارقلاب معلا لهأ ضعب لاق (ىفا 50 االاؤ « اولستغت قح ليدس ىراع الإ انح

 ليسلا روبع امتإ لبس روبع ةالصااىف سيل هنأل لاقامب لاقام هبشأ امو ةالصلا عضاوم اوبرقتال لاق«ليبس ىرباع الإ

 ا ل[ ان الو رر كو رع هللا لوقل هنف مي الو اراه دجسملا ف, تنجلا "رع نأ" سأب الق دجسملا وهو اهعضوم ق

 ءادف ىف ةنيدملا اونأ نيح شيرق ىكرمتم نأ ناملس ىنأ نب نامع نع دمحم نب مهاربإ انربخأ ( قف[ ةلالاف ) « ليبس

 را هلع هللا ىلص ىناا ةءارق عمسأ 1ك : ريبج لاق « معطم نب ريح ميذم » دحسلا ىف نوتسس اوناك مها رسأ

 نركاكملا اعإ» لوش لحوزع هللا نإف مار دك لا الإ دحسم 0ك كارما نأ ُض ال ) قفانت ”لالاف 0

 ىف كريشملا تاب اذإو ( لاق ) لاحم مرحلا لخدي نأ كرسمل ىغبني الف «اذه مهماع دعب مارحلا دحسملا اويرقت الف نع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نامز دجسملا ىف تيب ناك هنأ ىوري رهع نبا نإف ملسملا كِلذكَف مارحلا دجسملا ريغ دجاسملا

 هل هتتيم الق كاف الآ بنحالو ضئاح رم علا سجتت الو ( لاق ) ةفصلا نك اسمو بزعأ وهو لو

 . هسجنت ل هب تره نإو دجسملا ىف رمت ضئاحلل هركأو ةسا< نيبمدآلا نم ءايحألا ىف سيل

 ةارملاو لجرلاب لصوبام باب

 ايكذ هل لكؤيام مظعب الإ هعقرت نأ زوجي الف راطف مظع ةأرمال رسك اذإو ىلاعت هللا هنحر ( قفا: ةلالاف )

 هل لك 05155 ريغ ءىق نس دنعي الف تنابام دعب اهديح نأ هل زاوحم الق ةتم تراض هنس تطقس نإ كلدكو

 وهو اهالص ةالص لك ةداعإو هعلق هيلعف ةتملك وبف ناسنإ مظع وأ هل لكؤيال يد وأ ةتيم مظعب همظع عقر نإو

 كلذكو هبيسح هللاوهلك اتيم راص ةنأل هتوم دعب علقيمل تام ىتح عامي مل نإف هعلق ىلع ناطلسلا هريج هعلمتي مل نإف هيلع
 نأ سأب الو ( لاق ) طقست ىتح ةتيم ريصتال اهنأل سأب الف ردنت نأ لبق اهطبرف هنس تلتعا نإف تردن اذإ هنس

 وهام بهذلا ّق ملسو ه.اع هللا ىلص ىنلا نع ىوري وهو ةرورمض عضو هنإو بهذ سل سنين هنآل بهذلاب اهطبري

 هرمبأف هنتذ لسو هلع هللا ىلص ىناا ىلإ كشف ةضف نم افنأ ذماف بالكلاب عطق لجر فنأ نأ ىوري اذه نم زتكأ

 كلذ جرخم نأ هلعف هلع تبنف هدلج تحن امد لخدأ نإو ( لاق ) بهذ نم افنأ ذختي نأ ملسو هيلع هلا بص ىنلا

 امهر وعشب ناسنإ ر ع نيلصاو 5 نما لحرلا ىلصنالو (لاقز هدلح 0 مدلا هلاخدإ دعب اهالص ةزاظلك دعو مدلا

 د ك5 عر راسا هلك دج ول نأ الإ ةكالك وكر ىف رده الو دلع لكا يال اق زغشن: هرعت 0

 نم طقسنإفتيمو هنم ىح لك ىلع ةاكذلا عمتف هظلكؤ وينام ك ديام دعب دحْوب وأ كذلا ىنعم ىف نيلل امهر عش نم طقسنإفتسمو هنم 5 ع كاك ذا مع 4: 5: وأى ١! ن

 ند ا لأ زوحال نييمدالا رو وعش 9 ناديعب كح دقف الف نإق هف الصب 5 امه ر وعش وأ ناسإ رعشل د ءىش

 نعةنيعنبا انربخأ ( فا ةلالاف ) ايحوأ ايكذ هن وكيام روعشل ةفلاخم اهنأللاحم متاهبلا نم هب عتمتسي كنييمدآلا

 تلاقق مسو هيلع هللا ىلد ىنلا ىلإ ةأرما تتأ تلاق ركب ىنأ تنب ءامسأ نع رذنملا تنب ةمطاف نع ةورع نب ماشه

 ةلصاولا تنعل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقق؟ هيف لصأفأ اهرعش قزمتف ةبصحلا اهتباصأ ىلإ اتنب نإ : هللا لوسراي

 لك ي” امهمولتنآل امه روع اه دولح لغو انعدواخب ف لص عبضلاو بلعثلا ىذ اذإف ( ىف|: لالا ) ةلوضوملاو

 هر عش ىفو 5 اذإ هدلح ف ىلصي هك 0 ام 0 تك اميف ىلص نامح امو امهر ص ند 0 اذا كلدكت
 ا مس 5 53 ؟



 ءىث هنم ضرألا ىف قبال ىح رفحف هناكم ردوبف لوبلاك اس ضرألا ىلع بص نإو اهربطيام اهيلع بصي ىتح

 2 ن0 كا

 عطوم بيصي هنأ ملعلا طيح رطم ضرألا ىلع ىنأ نإو ءاملا هيلع بصينأ الإ هرهطي الو ءاوسف سءث ريغ وأ سءث ىف

 ىح اليلق اهيلع مودي ليس اهيلَع ىأ نإ كلذكو اروهط اهل ناك هروطب هنأ تفصو ىذلا ءاملا نك ربك |0020

 ناك امم ربك أ وأ لثم هنم تّذْخأ الإ اهيلع رع اللس,نسحأ الو الع كل امن ءذحا كناك 4 لقم هنن شرالا 9

 روطتجل اهربطي 1 مل ةحس» اهحس» ول اليس نأب طيح معلا ناك ن إف اهيلع بصي ءام نه اهروطي

 رثألا نأل رهطت مل رثأ هل ىري قسال ىتح ترفحف رثأ هل قبو سبب نإو غام الب تررطو املك ةساجنلا تبهذ كن

 دسج لكامأف هرهطيف لوبلا هغلبنام ىلع رفحلاب ىنأ دق نأ معلا طيح نأ الإ ذدرت ثيح ربط ءاملا الإ هنم نوكيأل

 بصي مث اهنع لوز نأب الإ هنم ضرألا ربطت الف اههبشأ امو مدلاو ةرذعلاو ةفيجلا لثم ساحنألا نم مئاق دسجتس»و

 اثم نيم الف اهم ظلتخم ىتح بارتلا ىف داسحألا: تبهذ' نإف راو لوبلا نلغ بصيام اهيفدنم ناك نإ كر 5

 ىف ظلتخا.ام لك اذدكهو طلتخلا' مرحلا نم' زيمتم زينغبارتلا نأل رطنالو اف لصيال راكاك 37

 ناك نإ ةبوطرب تطربالو اراؤيام بارتلانم اهيلع ناكف 'ضرألا و ةقنح "تهد اذإو هريشأ امو 00

 طلتخم مل امن ساحنألا نم نفدا» اذكهو ةالصاا ةداعإب هرمآ مل لصم اهيلع لض نإو اهنفد. ىلع ةالصلا تغرك

 هرك أو ضرألا نم هيلع ليام ىلع بصي امءاملا هلع بص, ىتح هيلع لصي مل لوب هيف امث نبالا برعض اذإو بارتلاب
 ملو ههرك أ مل لص» ابيلإ ىلص نإو هتهرك هناردج هنم ناك وأ دجس. هب ىنب نإف هب ىنب وأ دجس» هب شرفي نأ

 ءاوسو,ضرألا نم هساعام فلك امنإ هنأ كلذو هءامأ ةفنج وأ ريق وأ ةراقم ىف لص نإ كلذكو ةداعإ هلع نا

 تفصو اك هلك ءاملا هلع بصرو اعيش روطتالو رانلاب نيللا نوطنال اعين وأ اًونطم لويلاب برعذ ىذلا نيل كك

 خيطي مل وأ خبط ادبأ هيلع لصي مل مرحلا نم دسحتسم سجنب وأ مدب وأ اهم وأ ةتيم ماظعب نبللا برعذ نإو كل

 ادسج ناك اذإ هيلع لصي ملو ربطي مل ايندلا ءاع لسغ ول تملا نأ ىرت الآ هلق اف رجا كلا نأل لسغ, مل وأ لسغ

 هلك ارهاط اهنم هدسج ساميام عيمج نوكي تح اهنود هيلع موق, ءىث الو ضرألا* ىلع دحأ ةالص متت الو اهتاق

 عضوم ىلع الإ ىلصي نأ هل هرك أو ةمات هتالصف رهاط ابنم هسام امو هساعال ناكف رهاط ريغ ءىث اهنم ناك نإف
 عا ع

 تطقسام ءاوس كلذكو همه سام ءىش ىأ وأ هفنا وا هتهبح وأ هكر وأ هدحر وأ هيدي نم سام ءاوسو هلك رهاط

 اذإ ردا عم ه.اع ىلص امو طاسلاو ةداعالا هيلع تك هنالص من 1 ع اعيش كلذ نم ساد اذإ هملد هبايث هلع

 ناكو رهاط بوث ضعب سبل ول بوثلا اذكه سيلوهتالص هتأزجأ اس هنه ىقاباا ناك نإو رهاط عضو» ىلع هنم ماق

 اذإ هعم بوثلاب لوزيف لوزيو بوثل سبال هل لاقي هنأل“ ةتالص هزحن مل رهاط ريغ هنم ةنع طقاسااو هنع اطقاس هضعإ

 نأب لجرلا نقيتسا اذإوزاهاوس هلع ماقام كلذكو اهم كرت: لازئاذإو هسام ام ابنم هظحف ضرألا ىلع اكات نان

 هنع ًاَرحأ لعفي 1 نإو هما ةمصت ١ 01 كشر اعضوم ىلا ىد ا ىدحش نأ تبنخأ نا ضرالا دعب ساد دق

 ىلع ضرالاو هتاللص هتأزحأ ال مأ ةساع هتاصأ كشف عض ودىف ىلد نإ كلدكو ةساحتلا هق نقتسإ 1 اذإ ىلد ثح

 . ةساجتلا ايف نقيتس, ىتح ةراهظلا

 ها ضرأآلا نم ةانقب حطساا ىلعأ ىف فينكسلا وهو لايعف ةيتحم ةانثمم سايرك عج سيباركلا ىف امب هلوق )١(

 :ةيحضم هلا



 1 ا
 تنك ها يع هر[ رقلا نوكت نأ ملعأ ىلاعت هللاو هبشيو ( لاق ) ةالصال رهاط ريغ ءرملاو زوحب لجو زع هللا 1

 ١ هع للملا نع كنك نأ طوقتب وأ لوني, نم'ىلع رم نمل ىغبتي هنأ ىلع للذؤ ( لاق ) ىلاغت هلأ رك ذ نء اهنأل

 نآالعو كلت هتلاح ىف در, رلسو هلع هللا ىل لص ىناا نأل حابم ل لاخلا كلت ىف مالسلا در نأ لع ليلدو كلت هتلاح ف

 (لاق) ميتا نا ا سلو دري مث حابم مميتيؤ لاحلا كلت قزافي تح درلا كرت

 هللا ىل< ىننلا درلنيحابم اناك نإو هلبق رك ذلا ىلع ارايتخا مميتلا دعب ركذلا نأ ىلع لدي مهدتلا ىلإ مالسلا دز كرتو

 هنآل مالسلا در ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا كا ا سس ( لاق ) هدعب و مميتلا لبق هسو هلع

 زوحبال ممينلاو ةالص لو : رابط اور انلقا اه وق" تفاح و اعالد نادبولا ذا رأت اذإ قيديعلاو ةزانمتل مميتلاب انلق هل زاج دق

 .'مهبت ريغ مالشأا ىف زاَج اك ممنت ريغب ديعلا ناج ركذامهنأ تمعز نإف ةالصا رضملا ىف

 اهربطيال امو ضرألا ربطيام باب
 عمر هر ره قا نع سلا نب ديعس نع ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس انريخأ ىللاعت هللا همحر ( قنانتثلالاف (

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ادحأ انعم محرت الو دمحمو ىنمحر ا مهللا لاقف دجسملا ىنارعأ لخد لاق هنع ىلاعت هللا

 لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر مهابنف هيلع اولجع مهن اكف دجسملا ةيحان ىف لاب ذا كل اق لاق اعساو ترجح دقل سو

 اورسعت الو اورسيو اوماع ٍلسو هيلع هللا ىلص ىتناا لاق مث هيلع قيرهأف ءام نم لجس وأ ءام نم بونذب رمأ من

 لجعف دجسملا ىف ىنارعأ لاب لوقي كلام نب سنأ تعمس لاق ديعس نب ىحم نع ةنيبع نبا انربخأ ( قفائثلللاف )

 ىلع لي اذإف ( قفا: لالا ) ءام نم اولد هيلع اوبص لاقو ةنع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهابنف هيلع سانلا

 لوبلا ريصي قح هرمغبام ءاملا نم هيلع بصق اساي هعضوم ناكو ضرألا هتفشت 1 اطر لوبلا ناكو ضر

 نم دسح ىنعم ّق ءىش ل ملاق دسح هل نوكي الف هن رل اليزم اياك هعضاوم ىلع ايراح ءاملاو بارثلا ف اكل تسد

 ه0 زك ( كلذو رك نإو لخرا لون ىلع ريبكلا ولدلاك هنأ معلا طيحبام كلذ ردق لقأو ربط دفق نول الو حير

 الإ هربطي مل رخآ دحاولالوب ىلع لاب نإف (لاق) هريغ ءىث هرهطيال رثك أ وأ تارم عبس كلذ نأ ىف كشأأال افاعضأ

 ناكم بص دق نأ ملعيام ع ءاملا ٠ نه هيلع غرفيح عضوملا ربطنمل اورتك نإو ةئالث الإ ه رطب مل هعمانتا لاب نإو . ناولد

 نافلتحال لوبلاا ىلع بصي م هلع مص رح لوبلا ناكم ناك اذإو ( قفا 0 اللا 0 1 مظع ولد لحر ل

 هنول بهذ اذإو (لاق) هطلا> ىلا تارثلا ربط دق بارثلا نم هحخخ رو هنول بهذ اذإف ءاملا نم هلع بضرام ردق 1

 ىبف هي ةعاق ةحمأا را تاكل 0 نأ كلذو هب ”ر كهذا ىح ضرألا ربطتال امهدحأ نالوق اهيقف هر بهذي و

 اهيلع بصي ىدح رهطت ١ ءامتص ريغب تصهذ نإف ههديام ردق ءاملا ند اهيلع بصي ىت> 0ك رهطت اللف دسللا و نوللاك

 سيل حيرااو نوللا بهذو اهررطي ام ردق ءاملا نه كلذ ىلع بص اذإ هنأ ىناثلا لوقلاو لولا هب ريطيام ردق ءاملا نم

 210 نم هيلع دار لوبلا ةرركك" ؤيفا ضرألا ىلع رم ا نم بصتام رك اذإو ضرالا:ترهط دقف نول الو دسحب

 لاسف ضرألا هجو ىلع ةفح تناك نإف ةفلاخال ىنعملا اذه ىف دسح ريغ ناك ام لكاو 1ك اذإ لدا لع دار :هسضو

 بص اذإف رمخلاو لوبلا ىلع بصي هتفصو اكءاملا نم اهنم جرخام ىلع بص اهدسج ليزأف فيجلا نم ليشسيانم ,اهنم

 ليزاف سجن دسج وأ مد وأ ةرذع اهيلع تناك اذإ اذكهو ( لاق ) اذكبف حير الو نول الو نيع هل دخوي مف ءاملا

 ناكف هخرو هنولو را بهذ من هببشأامو ديدصلاو رجلاو لوبلاك بئاذلا نم ايش درأآلا ىلع بص اذإو ( لاق )



 دول هذ كل

 راقملا بتارثي مهيب هلا ءىش ةنم قب مل هنأ 2 ىح ةعدوم رفح وأ هعص وم ىلع كاكا هيلع تصي مث لازب ناب مثاقلا ١

 الإ ءاملا هبهذيال اهيف متاق تملا نآل اهم مهلا زج مل رطملا اهءاصأ ولو مهماظعو مهموحلو ىنوملا ديدصب اهطالتخال

 هب مميكبإ 5 الولبم تارثلا ناكاذإو بارتلاك هذ دوعب 3 لاخلا نمد تارتلاب طلتخحااه لك بارثلا تهذيب حس

 وأ هتادأ ضعب ىلع ائيش نيطلا نم فيجتسا ةلولسم هلحرو ةناث تناك نإف ناك نأ نم رابغب مهيو نيط دئنيح هنأل

 مسا هياع عقبال هنآل مهيتأا نم هز ١ نيطب هبجو خطل نإو كلذ ريغ هيزح الادب ميلي 0 هتح فح اذإف هدسح

 هنم هل فحب ملو نيطلا ىف ناكنإو امل رابغال نيطلاك اهنأل اهب مهيتي مل ةيدن ةخبس ىف بارتلا ناك نإ اذكهو ديعد
 مهدت الو ءوضوبال اهالص ةالصب دتعي ملو ةالصلا داعأو مميت نيطلا فج اذإ مث ىلص تقولا باهذ فاخ ىتح ءىش

 ارهاط اعضوم دحب الو هدحم وأ ءام دحب الو بارتلا سحب عضوم ىف وأ شحلا ىفرصللا ىف اسوب# لجرلا ناك اذإو

 كلذب هترمأ اعِإو انه هتالص دل الو ىلصي نأ هترمأو ءاجإ *ىمول ىلص هيلع ىلصي هشرفب ارهاط ايش الو هيلع ىلصي

 1 هنأ هني نأ ةنردأو ةكفأ اماهيف ىلصبال ةالص تقو هب رعت ئدنع در هرآ مف لاحم ةالصلا ىلع ردقي هنأل

 داعو ايموم وأ اسلا> ردق م ىلص ةالصلا هيد نيبو هنيب ليح نمو رك عني ريشا اذكهو هيزع 5 ل

 ةتالص هب هيزحنال ناك نإو أضوتي نأ الإ هل نكي مل ءاملا ىلع ردقي سوبحملا اذه ناكولو ردق اذإ ةالصلل لك ل

 ىلع ردق ءىش ىأب ىتأف لاقام ىلع ردقي مل نإو هطسبي نأ الإ هل نكي مل سجنب سيل هطسسب ءىث ىلع ردق ول كلذكو
 ردهال طوب رم سح نإ كه ةيشخح لعاأطون رم سدح نإ اذكهو لدنلا هيلع نأك نإو هيلع ام هب ءاح ب 3 نأ

 مثأم هيلعن وكمال نأ هل توجر ءاضقلا ىلع ردقي نأ لبق تام نإو ردق اذإ اذه لك ىف ىضقيو ءاميإ ًاموأ ةالطاا ىلع

 :ايعمات قف هتبن ىلاعت هللا لع دقو ةالصاا ةيدأت نيبو هنيب لح

 ءوضو ريغ ىلع لجو زع هللا ركذ باب

 أ لاق دمحم نب مهاربإ انربخأ ىلاعت هللا هحر ( قفا: لالا )

 اماق مسو هلع هللأ ىلص ىنلا هيلع ترق لجرلا هيلع ملف لوس وهو لاو هيلع ىلص ىناا ىلع رم ال>ر نا 0 0 ند

 ىلصنلا ىلع تماس ىنإ لوقتف بهذت نأ ةيشخ كيلعدرلا ىلع ىنامح امنإ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هادان هزواج

 عفان نع نمر لا دبع نب رمع نب ركب وبأ ىنربخ

 دمحمن ميهاربإ انربخأ «كيلعدرأال لعفت نإ كنإف ىلع مست الف لاحلا هذه ىلع ىنتيأر اذإف ىلعدرب مف لسو هيلع هللا

 درب ملف هيلع تماسف لوبي وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع تررم لاق ةمصلا نبا نع جرعألا نع ثروللا نأ نك

 مهارإ انربخأ ىلع ءدر م هيعارذو هبجو حسم رادجلا ىلع هب دن حسم مش 1 هتحفرادج ىلإ ماق ىح ىلع

 ملف هيلع سف لبقأ مث هتجاحل لمح نب ىلإ بهذ ملسو هرلع هللا ىل< ىنلا نأ راسي نب ناولس نع ديعس نب ىحب 0

 ىفو امبيفو ذخأت امهبو ناتباث نالوألا ناثيدحلاو ( ىف[ لالا ) مالسلا هلع در مث رادحم مسمت ىتح هلع

 دعبو مهيتلا لبق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هدر اذإف ىملاعت هللا ءامسأ نم مسا مالسلا نأ هنم لئالد امهدعب ثيدحلا

 نأ ىلع كلذ د ةالصلل ةرابط هق محتل نوكيال ىنذلا تهولا 2 5 وهو ءرأاا ىزحب ال مهتلاو رضح ا ْق مهبتلا

 رمغي نأ هترابطف مئاق دسج هل نكي مل نإف الوأ اق دسج هل نوكي نأ اهإ بارتلل طلاخلا نأ ماقملا لصاحو ملا مئاق هل

 عامج باب ىف كلذ اشو خلا هعضوم ىلع ءاملا بصي مث دنا كلذ لازإ نأ هترايطف ماق دسح هل ناك نإو ءاملاب

 . ةححصم هك ىلصيال امو كل ند هيلع ىلصيام
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 آل ممتلا ىف هيزحيال ( قفاتتلالا ( مميت هنأ رمع نبا نع 210 عفان نع كلام اتريخأ هبف لبكت مل ةرابطلا نأ

 . 20 نيقفراا ىلإ هيديو هبجو نم ءوضولاب هيلع ىتآبام ىلع رابغلاب ىنأي نأ الإ

 ميل الو هب مميلا, ىذلا بارتلا باب

 عقوام 0ك قفا * لالا ) «ابيط اديعد اومميتف » ىلاعتو كرابت هللا لاق ىلاعت هللا همحر ( قفا:ةلالاث 1

 ديعص مسا عقب الو هب مميت 5 ديعص مذا 0 لاحام لك هب مميت تيظ كنعص وهف ةساحب هطلاخت 5 ديعص مسأ هيلع

 نإوديعص مسا هيلع عقب الف ظياغلا ييثكلاو ةقيقرلاو ةظيانا ءاحطبلا امأف ( قفا لالاف ) رابغ ىذ بارت ىلع الإ

 أرح رابغ امهةلعف هيدد هلع مهتما ترص اذإو د.عصلا وه هطل ا> ىذلا ناك رابغ هل 0 ل وأ بارت هطلاخ

 اهردمو اهحبس ضرأ لك اذكهو هزحن مل هب حسم مث رابغ هقلعي لف هريغ ىلع وأ هيلع هيدي برض اذإو هب ممتلا

 نإ اذكهو هزحمب مل هب مميتف رابغ هب قلعي ملاو هأزجأ هب مميتف رابغ ديلاب برض اذإ هنم قلع امث هريغو اهؤاحطبو

 هيدبب مهيتملا هدف برضف ءاعقدبارتلا ناك اذإ هأزجأ هب مم.تف بارت رابغ هيلع جرخف هتادأ ضعب وأ هب 5 ممدتملا ضفن

 هيد عضوف ادد ول نإ بحأو هلك هحولا سامع رابع هيدب ىف قب اذإ اس ضفشس نأ 0 الق 2 ءىش همم امهتلعف

 حس ريثك ءىش هقلع نإو هرضي م ههحو ىلع هرمأف ريثك بارت هيدب قلع نإو هب مميتي مث اقيفر اعضو بارتلا ىل

 ةرمأ نإف هعارذل هريغ ار نأ الإ هيزحن الو هعارذ هب حسمبف ههحو ىلع ىذلا قرا نأ زج مل ههحو هب

 هءاعبرض مش ههحو هل مميفضرألا نمد م ىلع برص نإ هيعارذ ىلع م م ردا 0 ا داع هيعارذ ىلع

 اهدعب قيام ريغ ةبرض لك ىف هنم ذخأام نأل زاج كلذ هعضوم نم مميت نإ كلذكو زئاجف هيعارذ هب مميف ىرخأ

 هب مهبتف كار رابغ امه قلعو رادحلا ىلع هدب مو نإو هأزحأ 4 مهدتف رادجلا ند بارتلا ثح اذإو (لاق ا

 ىق> هب مميتلا زحب مل هريغ وأ ةطتح قيقد وأ قيقر نبت وأ ةرونب اطلتخم بارتلا ناكنإو هزحم ل قلعي مل نإف هأزجأ
 كلذو زحب مل هب مميتف ديعص وأ بار ه0 نع ةعنصب بارتلا لاح اذإو ( تف( ةلا]و ) اضحم ابارت نوكي 5 هك ا 2 ءنصب 1 و

 اذه 0 خينرز الو لحك الو ةرونب مهدي ال 'و (لاق) اذه هبشأ اهو قدي مث 0 اعع وأ ةبصق بطي أ ل

 هب مميتلا زحب مل ارابغ نوكي ىت> رمرملا طرخ وأ راخفلا وأ بارتلاك نوكت ىت> ةراجحلا تقد نإ كلذكو ةراجح

 سال ام ارابغ نوكي ىح قحس امو اهاك بارطألاو روفاكلاو كسملاو هريغو ٌولوللاو قحست ريراوقلا كلذكو

 هزت ل هب مميتف ناذكلا قد نإو هأزجأ هب مميتف قد نإف لك وب ىذلا بيطلا نيطلاو ىنمرألا نيطلا امأف ديعص

 تفصوام ريغ ءىث الو بهذ الو ةضف ةلاحس الوةرجش نابل الو ةربر هذ الو بشب ممبتي الو 1-2 ناذكلا نذل

 م م انفصو امك ءاملاب رهط دق نأ لعبا قىح لاح ةساحب هتباصأ هنأ مهدملا ع ديعصلا ند ءىسشا مهي الو ديعصلا نم

 دسللا نمو هرمغي ىتح ءانلا هيلع بصي نأ هببشأ امو لوبلا لثم متاق هل دسجال ىذلا بارتلاب طلتخلا ©0بارتلا

 )١( ها هلبق اع اطبترم سيل هنإف ثيدحلا مام طقس هلعلو خسنلا ىف اك كم ناكر نا نع هلوق .

 نع مشه انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبراا انريخأ امهنع هللا ىضر دوعسم نباو ىلغ فالتخا ىفو (؟)

 نولومي نولوشب اذكه سلو نيفكلل ةبرضو هحوال ةب رض ممشلا ىف لاق هنع هللا ىضر ايلع نأ قحسإ ىلأ نع دلاح

 . نيققرملا ىلإ نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض
 دسجال ىذلا ءىشلاب طلتخلا بارتلا نم هبحوو خاسنلا فيرحن نمهلءعلو خسنلا ىف اذك تارتلاب طلتخلا هلوق عز



 افع دقق امهرك ذ اذإ لجو زع هللا نإو بيف هلع ءوضولاب ىنويا ىلع مهدتلاب توي نأ نيديلاو هجولا ىلع ءوضولا
 ةيحو معد نأ الإ لجرلا مميثب نأ زوج الو ) قفا الا 1 لسغلاو ءوضولا ءاضعأ نه امهاوس اع مهبتلا ىف

 نأ هيلع ناك رثك وأ لق بارتلا هيلع رمي مل اذه نم ائيش كرت نإف مسي امف ناقفرملا نوكيو نيقفرملا ىلإ هيعارذو

 فرطلا هكردأ ام لك ربك أ وأ هنم لقأ وأ مهردلا لثم كلذ ناك ءاوسو ةالصأا داعأ ههلننأ لف لص نإو 01

 نأ لبق اهالص ةالص لك ةداعأو هتداعأ هيلعف ائيش كرت هنأ نقيتساو هفرط هكردي مل نإو هكرت هنأ نقيتسا وأ هنم
 ع

 ءآزجأ اثيش- قس ملو هقفرمو هبعارذو هيخو نبع بارتلا هيدب سمأ دق نأ ىأر اذإو ( لاق ) هدعب

 اهيرض ىلع رصتقا نإف اعم هيدي اهب رضي نأ ىلإ بحأو هبجول ةبرعض برضي نأ الإ هئزحب الو ( قفانتلالا 1

 لع اهرع نأ لإ ادله نم رظنأ اعإ هيدي ضعس امرض نإ كلذكو هأرحأ هبجو عيمج ىلع اهردأو هيدب ىدحإب

 هرمأب هريغ همعنإ كلذكو ههجو ىلع هرمأ مث هيديريغ هتادأ نم رابغلا دْحَأَف ءىثب بارتلا برض ْنِإ كلذكو هج

 هسأر ىلع ام دخأ ولو ههجول هذخأي ١ هنأل هز2 مل هه>و ىلع هنم ههحو ىلعام رمأف همع ابارت حيرلا هلع تفس نإو

 اهم هيدب برضو ( قفا ةلالاث ) هيفكو هرجو ريغ هندب ضعب ىلعام ذخأ ول كلذكو هأزجأ هيلع هرمآف همجول

 ىرسيلاب ىنميلا حسمبف اهفلاحم ىتاا ديلاب الإ ادب 0 نأ عيطتسإ ال هنأل هسفن مم اذإ كلذ ريغ هيزحال هيعارذل

 (لاق) ءاملاب اهعبتتي يك بارتلاب ءوضولا عضاوم عبتسو بارتلاب هعب اصأ للتو ) قفا *+ةلالاؤ ( ىنمتلاب ىرسلاو

 تفصوام مميتلا هحوو ) قفا 580 /الاث) هحولا ىف تلق ا” هرمان هريغ هب ا وأ هأزخأ هيعارذ ىلع رابغلاب ءاح اكو

 برضيو هت ىلع هرارمإ عدي الو هريغ هيزحم الو هتحل رهاظ ىلعو هيلع اعم امهر مث هبجول اعم هيدي هب رض نم

 ىلع هعباصأ رعو هعارذ ربظ ىلع هتحار نطب 0 ةعيرشألا هفك نطب لف قدا ةعاررد عضي مث هءعارذل 1 ةيدبل

 هدب باقي نأ نم هافك ىلوألا ف فظوتسا نإو فظوتسا دق نأ ملعيل هعارذ نطب ىلع ماهإلا هعبصأو هعارذ فرح

 هعارذ 32 منش هبج ومهيف داعأ ههحولبق ةيدم ادب نإو ) لاق ( قميلا هفك هيعارذ ىرشس م. هيدي ىنع نم غرف اذإف

 نيديلاوأ ديلا عطقأ ناك نإو ءوضولا ىف تلق امك هل كلذتهركو ةداعإ هيلع نكي ل اهانبلبق هيعارذ ىرسيب أدب نإو

 ىلإ بحأف نيبكتملا نم امبعطقأ ناك نإو نيقفرملا نم قباه مب نيفقرملا نم امبعطقأ ناك نإو عطقلا نم قيام مي

 نم مميتلا ضرفو مميت الو ءوطو ضرف اعهيلع هل نيديال هنأل هيلع ءىش الف لعفي مل نإو نيبكسنملا ىلع بارثلا رمي نأ

 امنإو اطانتحا ىلإ بح ناك نبدضعلا ىلع بارتلا رمأف نيقفرملا نم اميعطقأ ناكولو ءوضولا ضرف هيلعام ىلع نيديلا

 لجو زع هللا ضرف نأ ىلع لدف هيعارذ م ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل مزالب سلو ديلا مسا هنأل اذهب تلق
 نأ ىلع ردق نإف هممي, نم دب ملف عطقأ ناكاذإف ( قفا ةلالاف ) ءوضولا ىلع 60 هّضرفك نيدللا ىلع مهيتلا

 هبجو: تال كلذ ىلع ردعب نإو هأزحأ اهريغ وأ هلحرب امإ هجوب .هل لاتحم وأ امييلع هب ل قح بارثلاب هيدب ث

 امهادحإ تال عم امهمول ىلع رده ١ نإ هنتالص هتأزحأو ىلدو هيد كالذ لعفو ه.اع رابغلاب ا قَح امفر اخو

 هءاضعأ ربطبال ءامرفاسملا لجرلا دجو اذإو ( ىف لالا ) هتضوب وأ هممسب نم ىلع ردق اذإ ةالصاا داعأو ىلصر

 ءوضولا ءاضعأ ضعب ءاملا نم هعم امب لسغي هنأ رخآ لوق هلو ( عيبرلا لاق ) ائيش اهنم لسغي نأ هيلع نكي مل

 مميتو هنم حصام لسغ احن رج ءوضولا ءاضعأ ضعب ناك ول اك هيف منت مل ةرابطلا نأل ( عيب رلا لاق ) كلذ دعب مميش

 ٠ ةحححصم هتك" ( ءوضولا ْق 1 هحولاو خخاسنلا فيرحت ند هلءلو خسنلا 0 ف اذكل ءوضولا ىلع هلوق )0(

 نأ



 نأ ىف مميتلاو وه فلتخمال ءامل دجاو وهو لئاس قرع هب نمو ةضاحتسملا اذكهو ًآضوتي نأ هيلعف ءاملا دجوف

 ناك نإف لئاق لاق نإف لاك ىلع ةرابطال ةرورض ةرابط اهنأل ةبوتك٠ ةالص لكل ًاضؤتي نأ مهنم دحاو لك ىلع

 رهاظلا ءاملاو ةريفحلا دحبو ليسلاو ذل هكعم نك ارااهبلغ علطي دقدي عما || ىضقن سل لق ءاج هيف عمطي ال عمو

 ءاملا دجو ىتح ةالصاا ىف لخدي ملف مميتف مميتي نأ لجرلل ناك اذإو ( قفا لالا ) هنكمبال ثيح ءابتخالاو
 هنم هيطعي نأ هيلع عنتماف ءامب بكار هيلع علط ناك نإف أضوتي ىتح ىلصي نأ هل نكي مل ةبوتكملل. ربكي نأ لبق

 هن ىذلا عاملا نم هزاوعإ دعب تر كاوذلا مهلا هزج ل هحوب هيلع ردقي مل وأ ةنسو ةمدد لحق 0 دحو وأ

 ةزان> ىلع ةالص ىف وأ ةلفان ىف لخدف مميت نإ ( قفاتن ”.االاث ) همع : دعب ةالصلا اهم هل زوحم ةبوتكمالل ممستلا قة

 1 ةن 5 ردع مل نإف ةياريكتما ردقنإ ا 0 اذ م < ايف لحد ىتلا هتالص ىف ىضم ءاملا قار

 امبيلع ديزي نأهل نكي مل نيتعكر ىلضف ىضع ءاملا ىأر مث ربكف ةلفان أدتبا ول اذكهو ( ىف: غلا ) امل مميتف

 امعت نأهل ناكو ةالطلا عطقي نأ هيلع نكي مل ءاملا ىأرمت ةبوتكملا ىف لخدف مم اذإو ( لاق ) ءاملا بلط 2 ملسو

 مميت ولو ابنم هحورخ دعب ءامال ادحاو ناكاذإ دي ردكملا ةعحنب لفستان هل 0 1و اهريغ ةالصل 6 ايعأ اذإف

 ًاءوضو ثدحم قح ةبوتكملا ىلع ىن نأ هل نكي مل ءاملا دجوف هنع مدلا لسغل فرصناف فعر مث ةبوتكم ىف لخدف

 مف ءاملا بلط فعر اذإ ناك ولو ( ىنا:ةلالاث ) امال دجاو وهو ىلصي نأ ابيف هل سيل لاحيف راص دق هنأ كلذو

 ىلصي نأ هل زوال ا كلا راص اك هنآ امنت اس امو هلسع َهَنَع مدلا لسغبام دحوو هئتضوبام هنم دم

 زين ةن فانعتسا هيلع ناك كرد هبلط اذإف هيلط هيلع بحت لاخلا كلذ ىف ءاملا هتيؤر تناكف ةعاف تناك“

 نإف هبلطي ىتح ايف لوخدلا هل نوكي الو ةالصاا ىف لخدي نأ لبق ءاملآ ىري نأ نيب قرفااام لئاق لاق نإف مهتلا هل

 كلك ذكرا ةمالا تمتع اذإ لوقت تن أو هس ىلإ اي زاخت ءاملا(ىرف هالصلا "اف هلوحد نيب و:ايحو ةن ةضاتسا 2 1

 اهتالص نم .قب امذ عانقلاب ةمألا رمآ ىنإ ىلاعت هللا ءاش نإ هل لبق كلذ ريغ اه.زحيال اهتالص نم قب امف تعنقت ةعكر

 عنقت نأ امهتالص نم قب امف املاح ىف امهبكحو دعب امهتالص ىف امهنأل هتالص نم قب امف هقلطأ اذإ مايقلاب ضيرملاو

 ىرخألا .املاح ريغ ىلوألا املاح نأل ايش .امهتالص نم ىضم امف امهباع ضقنأ الو اقيطم اذه موقيو ةرح هذه

 امبنم اغورفم نيضقتم اناكو ةالصاا لذادلل ل> نايزحب امهو ايضه اناك اذإف ةالصلا ريغ نالمع مهتلاو ءوضولاو

 هل ايوتكم ناك ام هنع هلمع طيح نأ:زحب لق هل اباوتكم اينم ىلصام ناكو ةالصلا ىف هلوخدب اعطم لخادلا ناكو

 هلا تدع نإف كتالط لع نئاو 20 نأ زحب ملف هب كرشلاب لاعألا هللا طبحأ امنإو ءوضو فاش

 اهريغ لمعي ةالصل لصفناف معداا ربغ ةالصلاو ةالص كاد اصو همم ىضقن اف مح دقو ممتشلا ءادتا ايف هإ زوحبال

 ناك هب اهيف, لخد اللف ةالص' ىف لخدي نأ الإ كح مميتملل نكي ل ةالصاا ىف هب لخدب نأ ىزحب وهو ىضقنا دقو

 اهرخنآ هل لحم ةالصلا لوأ هل لحن ىذلاو ايضقنم هكح

 مميتتلا فيك باب

 )»ع ميدبأو ؟هوجوب او>سماف انبط اديعص اوممتف 0( لحو نزع هللا لاق ىلاعت' هللا ههحر (قناتنشلالاف ١

 ةمصلا نبا نع جرعألا نع ةيواعم نب نمحر لا دبع ثريوحلا ىنأ نع دمحم نب مهاربإ انرخأ (قفا:علالات (

 نم الدب مميتلا ناك اذإ : لوقعمو ( قفا: ثلالا ) هيعارذو هبجو حسم ممبت لَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ



 ةدشلل رحبلا نم ءاقتسالا ىلع ردقب مف هكر ىلا نكي ملف رحبلا كك ولو ىلصو مه هدب ملق ءام بلاط

 : 6021 ىلع رداق ريغ اذهو دعي الو ىلصو محت لاحب ردا نم هب 1 هاد ءىش ىلع الو لاح

 مميتلا ىف ةينلا باب

 مما ةن ثدحف هدب رف ماما بلطي نأ دعب الإ مها ىزحب الو ىلاعت هللا همحر ( قفانثلالا (

 دوعي نأ هيلع ناكو مميتلا هزحم ل ءاملا بلطي نأ لبق مه: نإو بلطلا ٍدعب الإ ممدتنا ىزحم الو ( قفة ١

 ىف ًارقو لفاونلا اهدعب ىلص ةيردكف هداضل روطتيل ممتلا ىون اذإو ) قفاخ اااه ) هزاوعإو ءاملا هيلط دعب مهلا

 نأ هل 00 ثتدحع ملو اهريغ 3 رك ترضح اذإف ركشلا دوحسو نآرقلا دوحس دحسو زءانحلا ىلع ىلصو فحصملا

 دارأ نإف ( قئانةلالاف ) امل متااه هل زوم ةن فنأتسا دي مل اذإف تقولا دعب ءاملا امل بلطي نأب الإ اهيلصي

 ىتاا ةيوتكملا ىقلصم“ مميت مث ممبتلا اهب هل زوحم ةنن ثدحأ هدحم يف ءاملا بلطو امنه ىلوألا ىبصف نيتالصاا نيب عما

 محتب نيتالص ىلص نإف كلذ ريغ هيزحنال تفصو امابنم ةالص لكل مميت فنأتسا تاولص هتتاف دق ناك نإو اهيلت

 ةلفان ىوني مهت نإو ( قثفاخت اانا ) ةرخآلل هيو الو ىلو الل هنارحلا يح تا نأل امبنم ةرذآلا داعأ دحاو

 0 كلا ممتلاب ىو قح 0 ودك هب ىلصي ل هأ نكي 0 دوحسوأ نارق دوحس وأ فحصم ةءارق وأ ةزانح وأ

 ةالص لك داعأو اهريغل هزجم ملو نبنم ىلوأالل ميتا هأزجأ تاتئاف تاولص نيب عمجف مم نإ كلذكو ( لاق )

 سآب الف ةيوتكملا مهّدلاب ىوني مهت نإو ( قفا ةلالاف ) نرنه ةدحاو لكل مهتيو اهريغ ةالصل مميتب اهالص

 ممشلاب ىلصيال مل لئاق لاق نإف نآرقلاو ركشلا دؤحس دجسيو فحصم ةءارقو ةزان> ىلعو ةلفان اهلبق لصي نأ

 ةالصلا ىلإ مئاَقلا رمأ |1 لجو زع هللا نإ ىلاعت هللا ءاش نإ هل لبق اهدعبو ةضيرفاآ لبق لفاونلا هب ىلصيو نيتضيرف

 نإو هبلط ىف ةين هنم زاوعإلاو ءاملا هبلط لبق مدقت دقو الإ ءاملا دحم مل هل لاقتيال هنأ ىلع لد مميتي نأ ءاملا دحب مل اذإ

 هب ىلصي م ةبوتكم ريس محيتلا ىف هتين نوكست نأ ملعأ ىلاعت هللاو زحي مف ةيوتكمل بلطلا ضرف ىنع انِإ هللا

 ءاملا بلطي نأب الإ ةرابط هل نوكي ال مها نأ ىلع لدف ىرخألا ىف هيلعا٠ ةبوتكم لك ىف هلع ناكو ةبوتكم

 اعابتأ لئاولا تناكإو ىرحألا ىف هلعام امينم ةدحاو لك قدلع: نآلادحاو تشب نيحوكلم ىلع الاله

 مميت اذإ هنأ ىرت الأ طريشش ىلع الإ مميتلا نكي ملو ( قفا: اال ) ضئارفلا ؟ح ىوس يح املال_ضئارفلل

 )١( ىعفاشااو كلام فالتخا ىفو .

 ميتا
 ديرملاب انك اذإ تح فرجلا نم رمع نباو وه لبقأ هنأ عفان نع كلام انربخأ ىلاعت هللا همحر ( ىف|ن:ةلالا)

 نع نالجت نبا نع ةنيبع نبا انربخأ ( قفا شلالاف ) ىلص مث نيقفراا ىلإ هيديو ههجوب حسم اديعص مهدت لز'

 انإف ىعفاشللتلق ةالصلا دعي يلف ةعفترم سمشلاو ةنيدملا لخد مث رصعلا ىلصو معن'ا دي رج مه هنأ رمع نبا نع عفان

 باهذ لبق ءاملا دجو مثىلصو تقولارخآ لبق مميتنإف تقؤلا رْذآ ىف الإ ممستي الف ءاملاب عمطي رفاسملا ناك اذإ لوقت

 هلعو لخدو ر« نيا هب محتو ةنيدملا فرطب ديرملا رمع نبا لوق فالخ اذهو ( قفا: اللا داعأو 2 تقولا

 هلوقب مالق ولف هفالخم لاق هلثم ادحأ ملعأ الو اعم نيرمألا ىف هومتفلاخ فيكف ةالصلا دعي ملف حلاص ءىش تقولا نم

 ىلإ رمع نباو ةالصلا ىف اضيأ هفلاخ مث هلثم لوق ريغل رمع نبا فلاخم لوقب اولوقت نأ اهيبش متنك كريغ هفلاخ مث
 8 هيلع ةالص عج ذل ىلإ همم برقأ هيلع سلام ىلصي 0



 سمشلاو ةنيدملا ل 3 رصعأ | ىلدو ةيدبو هاو حسف مم دي رأاب نك اذإ ََىَح فرجلا نكد لبقأ هنأ رمع نبا

 5 ةعللا نك تلف ف رخلاو ( قفاه ةلالاف ) ةالص'ا دع ملف ةعفتر 36

 ةالصلل 0 0 بأب

 ايلإ مايقلاب انرمأ امنِإو اهلبق ايلصينأ ا دحأل نكي م إف ةالصلل تّقاوملاىبلاعت هللا لعج ىلاعتشاهمحر( قفا لالاف )

 "ال1 تلطو اهو لود لبق هالصلا يت نف 0 ن؛ راوعالاو اهلإ ءانقلا دنع متلاب هرمأ كلدكو ابتقو لف اَذإ

 ءاملا بلطو هنع تأزجأ هيف اهالص اذإ ىذلا اهتقو لد اذإ اهيلصي نأ هل امنإو مميتلا كلذب اهيلصي نأ هل نكي ل

 ىلع لدي ىلاعت هللا باتك نأل تقولا رخآآ رظنني الو مميت, نأ هلف ةالصا تقو لخد اذإف ( قت ةلللاذ ) هزوعأف

 تقولا رخآ ىلإ متولت ولو ( ىفإ*.ةلالاف ) هنع أزحأ ذئنيح ىلص اذإ وهو ءاملا ءروعاف ةالصلا ىلإ مق :اذإ فن أ

 الآ ك1 الابر و ىءدقت لع نورك نأ الإ ةالصا لخت لاج لك ىف قاحتساك ةهحتسأ تنلوبهل كلذ ناك"

 ا ل لاو وو ١ يم 0) تف تداولا ورح فام وأ هنم سوي نأ ىلإ تسلا خو
 200 0 هال نأ املا كلطو دع الو هلطظ نأ دج نت نوكي قح ةيلطي نأ دعب مندا داعأ الا

 هلثم ن مثل دحاو وهو هلثم نمث وأ نم الب هريغ هلذب نإو هريغ عم هبلط هعدس :] هنأ لع اذإف ءىش هعم سل هنأ نم

 نا ند هيلع عنتما نإو لاخلا هداهم هد وهو ممسك أ هل نكمل رفس َّت عوجلا هارتشا نإ 0 ربغ كلذ هعصومىف

 اع ةدايزلا كك ارسوم ناك هيب رتشإ نأ هلع نك هنع نم 0 ب الإ هعاب وأ هئاطعإب هإ اعوطتم هاطعب

 البح وأ الح ©22الإ لصي نأ ىلع ردقيال ناك نإف هعم لبح الو ارئب ادجاو ناك نإو ( قفا ثلالاف ) ةللق هن

 قح هرصتعا مث بوثلا فرط ىلد رده ل نإف اولد وأ ©"0انش مار وأ ا 1 اصب َىَح لح الف ابايث وأ

 هلعفب نأ اذه ىلع ردقن وهو مميت أ هل نكمل هب اضوتاد 3 ند هل ريصي يح كلذ لعفش هداعأ م 0 هملد 532

 هيف هلع سيل رمأب الوزن ىلع ردي ناكو اذه ىلع ردقيال ناك نإو ( ىف لا( ) هل هلعفي نمي وأ هسفنب

 نم بيرق ءام ىلع لد نإو ( قا غلا( ) اهلزني نأ هيلع نكي مل فوخم الإ كلذ ىلع ردقتي مل نإف املزت فوخ

 7 هلإ هقبرط ّق الو هللإ هح>و اذإ هلحر ىلع فاح الأف هباحصأ ةحص هب عطف ال ناك نإف ةالصلا هرضحت ثيح

 هقبرط فاخ وأ هنورظتنال هن احصأ ناكو هلحر عايض فاع ناك نإف 1 نأ هيلعف هنن قح تقولا نم جرخ

 0 1 ف نك مع مب ىلصو مه نإف ( قنا ثلالاف ) ممتي نأ هلو هيلط هيلع سلف هللط نإ تقو توف وأ

 اطايتحا ناك داعأ ولو ةداعإ هيلع نكي مل ابماع ول اهلام ىلع ردقي ابيرق هنم تناك ارثب نأ ىلع نإو ةالصلا داعأ
 أك

 1 5 2 3 1 نه 0 2 : 2 5 1 1 3 1 ١

 ارو سمت رك هلساكا يلح رز" قام نأ ( امبن» ادحاو ملعيال رثبلاو هلحر ىفام نيب قرفلاو ( قفا لالا )

 ةطاحإلا ال رهاظلا هريغ ىف فلكم وهو هكمله ريغ ىف ءىش ويف هكمله ىف سيل امو ةطاحإلا هسفن ىف فلكم

 لصاللا تح قيرح وأ عبس هنيبو هنبب لاح وأ هلحر نيبو هنيب ودعا | لاحف هل م ناكل إف ( قنةتعلالو /

 ةالصلا ترضحو هلحر ل ماه هلحر ىف نآك ن راو هللإ لصيال ناك ءامال دحاو ريغ اذهو ىلصو ممت هللإ

 .ااح ىأ ءاشر : هلعلو :لصألاق اذك .انش :هلوق 0( .ها هرظناو خسنلا ىف اذك خلا الي> وأ الح : هلوق )1(

 ءىش هلحر ىفام أ 0 لاك ميسان نم اطهس هف لعلو لصالا ْق 1 هلك هل>ر ىفام نأ 6 هلوق عز

 . ةححصم هبتك خلا 2 ةلك هلع وهف كلم ىف



 كلو ما ذم17) 1 نيا ا

 نوكتال ىتح ءاملاب اهتئازإب دبعتم وهف بوثلا وأ ندبلا نم ءىش ىلع تناكاذإ ةساجنلاو ةمئاق ةساحن ةلازإب سيل دبعت

 بارتلا لغب ملو ( قفا“ ةةلالاق ) مولعم ىنما دبعت اذهو ليبس اهجارخِإ ىلإ ناك اذإ هبوث ىف الو هندب ىف ةدوجوم
 ةساجنلا تناكف ةساحن وهو بوثلا نم ضرطلا مد لَسْعِب روسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأو هبيضت ةساحم نم الذب

 نم جرخ امو هيف ىلاعت هللا صخر ثيح هب ىدعتي الو لع> ثدح ربطي مميتااو ءاملا الإ اهربطيال اهلصأ ىلع اندنع

 لستغت نأ لبق تضاح مث ةبانج ةأرملا تباصأ اذإ ( ىف: لالا ) ءاملاب ةرابطلا ىف هلل ؟-ح لصأ ىلع وبف كلذ

 ةيانللا نم لدشغلاب نيظتال ىهو لسغلاب ريطتق لطتغت 6 اهنأل نضئاح ضو ةثاثللا لسع الع نكت 1 هنالك ٠

 كلذل دحاو لسغ اهأزجأ ضئاح ىهو تبادجا ول كلذكو دحاو لسغ اهأزجأ ابنع ضردللا بهذ اذإف ضئاح ىهو

 ضئاحلوا ( قفا لإ ) ادحاو السغ لستغتف ضدلا نم ربطت ىتح اهمالتحا ريك نإو لسع الع نك ملو هلك

 راثآ هب عبتتف كسم نم ايش ذخأت نأ ضدحلا نه تلستغا اذإ ضئاحلل بحأ ىنأ الإ نافلتخمال ٍبنملاك لسغلا ىف

 او ات فاك ءاملاق لغمت ل ,نإف بطلل ااساتلاوةةنسلل اعابتأا نآك ام -كليطف كس نكي 0

 ىلإ ةأرما تءاج تلاق ةشئاع نع ةبيش تنب ةيفص همأ نع ىجحلا روصنم نع ةنيبع نبا انريخأ ( قفانشثلالاف )

 مطتأ فيك تلافق اهب ىربطتف كسم نم ةصرف ىذخ لاقف ضيحلا نم لسغلا نع هلأست مسو هيلع هللا ىلص ىنلا
0 

 اهم  ذمحاق امم ىر ,مطت هوك ساو هللا ناحبس ملسو هيلع هللا ىلِص ىناا لاقف 50 ,مطتأ فن فذ <تلاق اهم ىربطت لاق اهب

 بزعملاو هعم ءامال رفاسملا لجرلاو ) فانتا ) جرفا ىنعي مدلا 0 اهم. ىعتت امل تلقو دارأ ىذلا تفرعو

 ءاملا ادب ىتح ادبأ ابجرف باصأام ةأرملا تلسغو هركذ باصأام لسغ اذإ مميتلا هئزحو هلهأ عماجم نأ هل ليإلا ىف

 ءاجر ىنأ نع روصنم نب دابع نع دمحم نب مهاربإ انربخأ ( ثا ةلالاث ) الستغي نأ امهيلعف ءاملا ادجو اذإف

 مث مميتي نأ ابنج ناك الجر رمأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر نيصح نب نارمع نع ىدراطعلا

 ك0 كلل تدحو' نإ رذ ىأل لاق نيح سو هيلع ا ىنلا ثيدحم انريخأو لستغا ءاملا دجو اذإف ىلصي

 602 ءكدلح

 نواتملاو مقمال مميتلا عامج

 ىضر» متلك نإو» اهقايسفلاقو ةيآلا «ةالصااىلإ مَ اذإ » ىلاعتوكرابت هللا لاقىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالأث )

 مهتلا حابأ هنأ ىلع لجو زع هللا 2 لدف ( قفا ئعلالاف ) « هنم ؟يديأو ؟هوجأوب اوحسفاف» ىلإ «رفش لك تا

 رداتسال نأ لع ,كلذ لذو زفس :ىف وأ ناك ىضخ "ىف ضيوملا رخآلاو اللا نم ناوعالاو رقسلا امتد 5

 هيلع عقب هريغ ىلإ دلب نم ازاتجم جرخ نم لك ناكو ( قفا لالا ) اومبتف ءام اودحن ملف : هلوقل ءاملا بلط

 رءاط 'ناك و. نضع نود مهنتي نأ نيرفاسملا :نضعل نأ ىلع اليلد ةئيلا نم 00 مأ رفساا رصق رفسلا مسا

 نع عفان نع نالجع نبا نع ةنيبع نبا انربخأ ( قفا راف ) مميتي ابرق وأ اديعب ارفس رفاس» لك نأ نآرقلا

 نع ةيواعم وبأ انريخأ هنع هللا ىضر ( قنانتلالاف 1 امهنع هللا ىضر دوعسم نداو ىلع فالتخا ىفو )1(

 22 06 ” و هن لوقب ادحأ معنال نولوقتو اذبم نولوقي اوسيلو مميتيال تبخل لاق هللا دبع ع ققش نا

 كال نع ء ءاحار,ىأ نع ىنا رعألا نوع نع ةيلع نبا هاور و مماتي نأ تعب 1 5 هلع هللا" ىلَص ىنلا نع
 هو حل

 اصيو مميت, نأ ةبانج هتباصأ الجر رمأ هنأ ٍلسو هيلع هللا :ىلص ىتلا نع قاضح نإ
 0 .٠ 5 .٠ .٠ -_ ا 55 1 55 .



 لوق اك اهيلع حسم ل ءوضو ىلع ايعضي ١ نإف ءوض ىلع الإ امعذيال لاق رئاجلا ىلع حس لاق نمو دعبال رخآلاو
 ثيدح ىور دقو ( قفا: ةلللاف ) امليزبال لاك اذ يكفل عضوم ًادبأ رئابجلاب ودعيال ( قفا هلال( )نيفخلا ىف - 0 3 ني : : 01 :0-01- 00 8

 ولو رئابجلا ىلع ءاملاب حسمي نأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا هرمآف هيدي ىدتز ىدحإ ر ك1 4 ادع هلا ىر لع نع

 لصي م 5 هنأل حب 2 3 وأ ءوصولا (ىل اع رادق قد كيعبا لآ ىعفاشاا لإ بحأ ) عيبرلا لاق ) هب تلك ةحصلاب هدانسإ تقرع

 ناك 0 ءاملا هلع ىذلا وضعلا ىلإ لصي ىل اماق ءاملا نم الدب ممتتاا ىلاعت هللا لعج اعإو مهت الو ءاملاب ءوضرو

 لوقلا رسكسلاو حرقلا ناك اذإ ءوضولا ىف لومتلاو ( قفا لاا ) هيف هللا ريختسأ امج اذهو هديعي نأ ردق اذإ هيلع

 هيلع سيل كلذف ءوضولا عضاوم ىف نكي ملاذ[ اك اف ءوضولا عضاوم ىف كلذ نآك اذإ نافلتحمال ةبانحلا نم لسغلا ىف

 هبجوب لسع كحر , ىلع بحو ول 24 تفصدوام 6 ّق سلا ل ربطت ضناخلاو ( قفاخ 2 اانا 1 ل

 ىلع اردق نإف ةساجنلا بنحلا ىاعو مدلا رثأ ضتاخلا ىلع ناك اذإو ( قفا: لالا ) اذكه ناك ةأرما وأ ٍلسغ

 اضيرم ”ئزحم الو ( قفا هلال ) هريغ الو تقوفف ةالصلا ناديعي الو ايلصو امت هيلع اردقن ل نإو الستغا ءام

 حورق اذ الو لستعانإ ءاملا نم فاع ديدش صرءءاذ وأ لستعا نإ فلتاا فاح داس ةرتف اك حيرقأا رع

 ىلصيو تقولا كلذ ىف مهتيو لعف نإ فلتب هنأ هدنع بلغألا نوكي نأ الإ لسغااو ةساجناا لسغ الإ ةسا< ةتباصأ

 5 نإو ءاملا الإ 4 ةنز ولا تلق ىلا تن هولا ىف اهالص ةالص لك دف و ةنع َكِْلَد بهذ اذإ ةساحناا لسع دو لستدعيو 5

 نيلستغم امبتءاصأ ةساحب لك كلذكو ( قئانتثلالا ) هريغ الو تقوفف ةالصاا ناديعي الو ايلصو اميت هيلع اردعي

 ىلصو مميت ءام ءىكوتمو بنو ضئاح نم ةساح هتباصأ نم دحب مل اذإق ءاملا الإ ةساحتلا رهطد الف نيئضوتم وأ

 ا عوضو هيلع ناك اًضوتو لسغ هلع ناك كل لستغاو هنه ةساحتلا تاضصأأام لع ءاملا ذو اذإو

 وهو عاملا نم هنع ةساجنا| قنيا» دحو نإو ) ىقفأ 526 االاذ ١ ها الإ ةساحتلا رهطبال هنال هلع ةساحنلاو اهالص

 ىلص هنآل هلع ةداعإ و ىلدو ممت و هنع ةصاحنلا 1 0 عوصو وأ هءاع ناك نإ لعل هرهطبام دج مع نقاسم

 هلسعي ءام بنحخلا دحو اذإو ( لاق ) هلع بجحاولا ءوضولاو لسغلا دعب ند 00 ءهتلاب ارهاطو ةساحنلا نم ارهاط

 تفصوام الإ ةساحنااىف هيز الو محرتيو هنع هتبادأنإ ةساحتلا لسغي نأ هلو ءام دي 1 شطعلا فاح وهو

 اذإ ةالصلا داعأ مث ىلصو مهبتو ةساجناا حم حسم ءاملا ىل !! ل ودولا لش شطعلا ةساحتاا لسع اذإ فاح نإف املسع نم

 ال6 نإ هلي ال »اه هع ٠ ناكاو شافع فاعال ناك نإف ( قنفات خلال ) كلذ زيغ هيزجحال « ءاملاب ةساجنلا ربط

 لسغب ديعت هنأل هدس> نم ءاشام هعم ءاملا ند قب اي لسغ مث ةساجنلا لسغ هيلع هضافأ نإ ةساجناا الو ةساجتنلا

 ةبانحلا ىف كح ءوضولا ءاضعأ تسيلو اهريغ.وأ ءوضولا ءاضعأ لسغ ءاش امأف هلك ىلع لسغلاف هضعبال هدشج

 هزجب مل ل لئاق لاق نإف ( ىف(: لالا ) ارداطىلد هنأل ءاملا دحو اذإ ةداعإ هيلع سيلو ىلصيو مميت م ” اهرم رثخ نم

 هللا لعح ثبح الإ ءاملا ةراهطلا لصأ هل لبق ؟مهتي نأ ءوضولاو ةبانجلا ىف أزخأو ؛ءاملاب اهلسغ الإ هبيصت ةساجنلا ىف

 ةساحن هتسام هريغ الو رمل ربطي الذ ضرملاو رفساا وأ رضحلا وأ ءاملا نم زاوعإلاو رفساا ىف كلذو ةرابط بازرتلا
 ع

 ضرف لسع او ءوضولاب ديعتلاو لس و وأ ءوضوي هدلعتا ثيح العد اعإو تار لاب 3 رابط ١١ هللا لعد تح الإ ءاملاب الإ

 0 م 1 دش خلا م 1 95 ١) كلا رطسلاو مسنتلا ف [ذك كلا لكار لع احلو أ [لكهو :هلوك

 ةفرحم وأ خسانلا ةدايز ا ( دعب )) ةظفل لعلو «مسنلا عب عمت ىق 00 خا ءوضولاو مار علا دعب نم 5 هل وق )0(

 سس 1
 , هححصم هل . لعف نع



 حرقلا ناك نإف حورق لجر ىلع تناك نإو اهلسغ الإ !ميف هئزجم الف هتباصأ ةساحيب لك كلذكو ةبانجلل مميتيو هريغ

 ىف حورتا تاك نإ نكس ملف ةساجن'ا هتباصأ دقو اهالد ةالص لك داعأ املسغي ملف اهلسغ نإ فلتلا فاخم افئاج

 ضرذ 5 لسفلاب تنال هنأل ذل نآباالإ ركع 16 هيكارا 1 عيمج لسغ الإ هزحي مل هدسج نود هيفك

 هيلعو هزجم ل هيلع ررمض الب هدسج نه ءىش لسغ ىلع رد#ي وهو مه نإو ( لاق ) مهّتلاب الو هلع لجو زع هللا

 نود هسأر مدقم ىف حرقلا ناك نإو رخآلا نود امدح هئزحال ييتيو دج نم هلع دقات عيمج لسغي نأ

 ناك ام كرتوهيف نكي ملا لسغ ضعب نود هسأر مدق.:ضع ىف ناك نإ كلذكو هر. لسغ الإ هزحم ل ءردو

 ©0قلتسي نأ هيلع ناكو هكرت هل نكي مل هرجو ىلع ءالا ضاف هلسغنإو ملس هسأرو همجو ىف حرقلا ناك ن إف هيف

 ءاملا بص اذإ فاخف هندب نم حزما ناك ثيح اذكهو هبجو ريغ ىلع ءاملا بصني ىت> هيلع ءاملا بصيو هسأر عنقيو

 رشبلاو رعشلا لب اذإ كلذ هأزجأو ضيفيال اساسدإ حبحصلا ءاملا سدأ حرقلا ىلع ضيفي نأ هنم حيحص عضوه ىلع

 ملف هرهظ ىف حرفلا ناك نإو ( لاق ) هضافأ حور ا ىلع ضيفي ال تح لاتحبو ءالا ضيفي نأ ىلع ردقي ناك نإو

 ءىتى اذه طبضيال ناكو ىمعأ ناك نإ كلذكو .كلذب هه. نأ هلعف هتؤرب هم هطنضب نم ةعوو هنن ا 3

 ةداعإ هيلعو ىلصو مميتو هيلع ردقام لسغمب اذه لعفي دحأ ىلع ردقي لف رفش ىف ناك نإو اذكه الإ هندي نم

 بصي ن.٠ رمأي نأ الإ هزجم مل نيديلا عطقأ ناك نإ كلذكو لاح هلسغ ىلع ردقيام كرت دق هنأل اهالص ةالص لك

 ناك نإو لسغ الب ىلصام ىضقو ردق اذإ هلسغي نه رهأي نأ هترمأ ىلصو ردقي مل هو هلع ردقي هنأل ءاملا هلع

 حرقلا عضوم ممبي نأ هلع سيلو طقق هيديو هبجو مميب نأ هيلع امنإف هنم قيام لسغف دسحلا نم عضوم ىف حرقلا

 نيديلاو هجوااىف حرقلا ناك نإف هرهطيال بارتلاف امهادعام لكف نيديلاو هجو'اىلع الإ ةرابط نوكال مهتلا نأل

 هجولا نم مميتلا عضو ىف ىذلا حرقا ناث نإو هندب نم دعب هيلع ردقب ١ لسغو نيةفرأا ىلإ نيدءلاو ه>ولا مي

 تاكا نإ كلذكو ءرشال تارلا نأل هلك هلع فادح ألا ةزجم ل اريبك وأ ريبكب سيل احرق نيعارذلاو

 هريغ هئزجنال هل ربظياه لكو ههاوفأ لوح اهو ههاوفأو رهاظ كلذ نأل هنه حتفنا ٠٠ ىلع بارتلا رمأ ةحتفم هاوفأ هل

 مميتأا دنع قوصللا عزي نأ الإ هل نكي مل بارتلا عنمب اقوصل هنم ءىش ىلع قصلي نأ دارأ اذإو . هرضيال بارتاا نأل

 ةرمثبلا بارتاا ةسامب عنمج ةناخم هل ءىتثب هخطلبال كلذكو هعدبنأ هئريل لجعأ نأ ىأر ولو هع كلذفف ررمذال هنآل

 نم اهنود لئاحلل ةيحللا رمثب بارتلاب سامي نأ هلع سيل هنإف ةحللا رعد هيراوب ىذلا ةرمبلا ف كلذ نوكي نأ الإ

 قح ةحللا نم رعشاا طبري نأ هل نكي ملاذكه ناك اذإو هريغ هنزل بارتاا ةحللا نء ررظاه ىلع رعو ركشلا

 ةحرقلا عضوم فلت ةقرخ اهيلع قصلأف هدسج نه ءىث ىف ةحرق هب تناك نإ كلذكو بارت | اهيلإ لص: نأ اهعنع

 عضوف رئابجم الإ عجريال ارسك هب ىذلا حرقا ناك نإف ةحرمت ا ادعام لك ءاملا سا ىتح ةقرخلا ةلازإ الإ هزم مل

 ءاضعأ بارتلاو ءاملا سام ابع٠ اهو رئابجلا تيقلأ اذإ ءاش نإ اهريغ رئابجلا عضوه ىلع عضوو هتهاسام ىلع رئاجلا

 تاك نإ لاحم كلذ ريغ هيزحال ءاملا هرمذ نإ بارتااو ءاملا هساسهإو هحرط ثدحأ اذإ هلع ناكَف هعضو ءوضولا

 6 هف نوكي اريج بسحأ الو فلت فوخ هنف نوكي نأب الإ كلذ عدي نأ هل نوكيال هربج ىف حبقأو هئرب نم دعبأ كلذ

 ةوودنع رئاجلا تن ذإ لت تقل ادلع فاخ ناك نإو ىسكللا نعهشأو ءرلل اطااوخا ةكل9 5
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 ءوضولا ىلع ردق اذإ اهالص ةالص لكاس مم رئابخلا ىلع ءاملاب حسك نأ اهدحأ نالوق اهيفف اعد اهو رئابجلا

 , هححصم هتك . اعانقإ عنقي عنقأ نم « هبصني ىأ هسأر عنقيو هلوق (1)



 كك

 ءوضولا كلذكو ةراهطلا لسغلا ىونت نأ الإ تفصو ام ءىش ىف لسغلاب رهطي الو ) قفا 2 االاؤ 1 هرم و هرعُش

 هنىونو ءوضولا بجوأ ام ةراهظلا ءوضولاو ةبانجلا نم ةراهطاا لسغلاب ىون نإو ةراهطلا هب ىوني نأ الإ هتزحنال

 0 نا ( لاق ) ةراهالا هاكب ىون دق هنأل هتزح هاكف افحص أرقي وأ ةزانج ىلع ةلفان وأ ةبوتكم ىلصي نأ

 هلع نأل هز 1 هلسغب يل هم ىحرتساام كرتو هند ع هم كسا ىلعأ لسع ليوط رعش اذ لسع هلع بحو

 لا داعأ ىلصت ائيش ةهمدلسح ند كارت دق هنأ طاتحا اذإ 2 وأ لمت هدم كة ةعأ كرت ولو هرمعثلو هرعُس ةراهط

 وه 0 ىلع ىضه تا يح هلع لكك لف نسخ مش 0 ولو هلسغ دعب ةالصأا داعأ مش هدسح نم كرت اه

 [لكلا ل اهلا هدام ةعاشلا ءوكو ن.ءارجأ لمعلا لك اف اوس لو: لستغاف ًادباولو (لاق) ةالصالدعب كو

 هريغ ةعاسلا' دعب ايش ةعاسلا هنم لسغف هلسغ قرفوأ هسأرلبق لسغلا ىف هلحرب آد ولو اكلم ءرضقلا 00 ا

 ح و : ” اكتم هوذا اذكذ كح و دلو هازح كل :ىص هتملاو لستخملا لل و ضع لك هئعد اد لحو زع هللا 0 ىذلا ع هداك اذه سيلو 2 1

 هكزحمو امهشسد م لا لصو 56 ءاملا نا معا نا الإ هازل الو عبباصألا نيبام ىلإ لصو دق املا نا مع ىح امهلحرأ

 ثيح هلخدب نأ هيلع نكي لو نوضخا ءاملا لخدأ نوضغ اذ قدتملا *ىث اههندد ناك نإو ( لاق ) امهال+ مل نإو كلذ

 . 20هلذدي ىح هنوضغ ىف ءاملا لغلغب نأ هلعف هسأر وأ هدس> ىف نوضغ اذ ناك نإ دكت قصتلل' نم لخدتال

 ءوضولاو لسغلا هيلع بجي نم ةلع باب
 ةيآلا «رفس ىلعوأ ىض ره متنك نإو اوربطاف انج منك نإو »لجو زع هللالاق ىلاعت هللا هنحر ( ف[ تلال )

 011 ناك نإت ضرلا املا نه زاوعإلاو رفساا نيلاحلا ىف الإ م.تاا ىف هللا ص>ري ملف ) قنانثلالاف )

 ضارمأل ناعأ عماج مسا ضرملاو (لاق) هل دجاو ريغ وأ ءاملل ًادجاو وأ ارفاس» وأ ارمضاح مهدت ضرملا ضع 7

 هنآل حارجلا لكي هاك رد حرتاو ) لاق ) حارجلا هف مهدي نأ ءرهل ىذلا ضرملا نأ تءعمس ىدذلاف ةفلتخم

 ناك نإف هف اذه فاغام هلقأو فوخلا ضرااو فلتا فطناا نه نوكف فطني نأ ءاملا هسام اذإ هلك ىف فاح

 ىذلا روغاا ىذ ريغ فيفخلا حرقلا ناك نإ مهدي نأ هل زاج فلتاا ةلاعو فوحلا ىلإ ءاملا لوصو ىف فخ افئاح

 هنع ةلئاز مهدلاب ابيف هللا" صخر ىلا ةلعا' ْنآل هلسع الإ هيف رع مل فطناا الو فاتلا ءاملاب لسغ اذإ هنم فاحنال

 مهتلاب اهالص ةالص لك داعأ لعق نإو هريع الا انه ق انارق نكي ل اذإ ناك ىأ اضرد مهتتلا ىزحي لآ

 هئزحمال ةساجناا ئه هباصأام لسغ هندب عيمجو هسأر ىف احرق لجرلا ناك [ذإفا يدش درب ىف الحر ىرخح ال كلذكو

 لكل كفا لامتف لسخن ا نع هللأ ىكر ادع لحر لاس َلاقا ناذاَز نع ةرد نب ورممخ نع ةيعش 0 ةيلع نبا انريخأ

 اك نورال مثو رطفنا مويو رحناا مونو ةقرع مويو ةعجا موي هلاك العلا وه كلا لعل ال لاققأ تي نإ موي

 هللالوسراب تلق لاق هنع هللا ىذر ىلع نع نبك نب ةحان نع قحسإ ىبأ نب ةعش نع مايل نب ور« امحاو اده نم

 لاقف هتيتأ م هتيراوف هراوف بهذا لاق اكربثم تام دق هنإ تاق هراوف بهذا لاق تام دق ىنأ نإ ئمأو تنأ ىلاد

 ةالصاا تاونأ ىو : عوضو الو كن 508 سم ند ىلع سيل 4 نوممر اذه نولوعي ال مو لستعغاف بهذأ

 ةماحجحلا نم لستغب ناك العا نأ ناذاز نع ةرم نب ورمع نع نش<ألا نع عكو دوعسم نباو ىلع فالتخا نم

 ال لوس مانا الو انا



 هللا 'ىلص هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع هببأ نع ةورع نب ماشه نع ةنييع نب نايفس انربخأ ( قف|:لالاث ١

 اوال ار ليك مث ءانإلا ىف اهلخدي نأ لبق هدي لسغف ادب ةبانخلا نه لستغي نأ دارأ اذإ سو هيلع

 رفع- نع ةنيبع نب نايفس انريخأ ( ىفا* لالا ) تايثح ثالث هسأر ىلع حم مث ءاملا هرعش برش مث ةالصلل

 ثالثا ةيانكلا نم هلسأر ىلع فرغ, ناك ,لساو هئلع هللا ىلَص ىنلا نأ هللا ديع نب ناجح نكن نع ده نإ

 لوصأ ىف ءءاملا لغلغي نأ هل بحأو ثال.“ نه لقأ ةبانجلا ىف هسأر ب نفم نأ دحأل بحأ الو ( قفاتعلالاف ١)

 قى كاكا ككل ذك ك1 ماعلا ادحاو ايص هسأر ىلع بص نإو لاق هتريثرو هلود تأ لآ لص 50 اكل نإ لع ىح لك

 ( قثاشن *لالاث ) انه ةفرغ لك نيب عطقي تافرغ ث 2 آ كلذو هازجأ هتريشو هرعش ' لع ىو هلو

 لوصأ غينج ىف ' لغلغتي لءءاملا نأ لعب 0 تافرغ ثالث هلع فرغذ اريثك اديلم هرعش ناك نإف ىلاغت هللا حر

 رعشا ا ىلإ ءاملا لصو دقنأ هلثه اهع لعيح ءاملا لغاغيو هسأر ىلع فرغ. نأ هيلعف هاك هرعش عيمج ىلع تايو رعشاا

 ارعاف ةثرشلو قات لع ءال نأ دع ع | علصأ انولحم ناك نإو ( قكأ الاف ) ةرشلاو ةداع اق هةرشو . دخاو ا رقأ وأ وأ ام ؤل ناك .نإو ( قاد ||( ) ةدسلا

 لقأ 5 ىرأ انأو رفضلا ثالث ةماس م لسو هلع هللا ىلد قنا ردأ اعإو اثالث ن ك1 هل بحأو 0 ةماع

 ةماع ىف هؤوضو ناك كلذكو اثالث ءاملا هيلع فرغي ةمل اذ ٍمسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكو اهترمشب ىلإ ءاملا ريصيا»

 0 دادل لما اذإ ءوضوو لسغ مسا اهب عمتي هلال, تارلارا كسحلا ف ةفاك هعاس 02 00 ىلص 1 اثاث

 , 49 2 ةلاو رعشلا لع تءاك دف 6 ع

 3 انحلا لا ف ا و هعمل 0 بأي

 هكرت نإو ةبانخلا لسغ ىف قاشنتسالاو ةضمضملا عدي نأ دحأل بحأ الو ىلاعت هللا همحر ( قف[نةلالات 1

 حضني نأ هيلع سيلو ( فان ةلالاو ) اهالص نإ ةالصا دوعي نأ هيلع نكي مل لعفي مل نإف ضمضمتي نأ هل تببحأ
 رهاظ ل سغب نأ هيلعو ) ناحل ”لالاث ( أو وفح امه ا هندي ند نيت رهاظاتسيل اكعد امهاسغب الو عاملا هدع ق

 هنم نطب (مف هانا لحد نإ كلغ نسال خامصلا نه رهظ م ءاملا لخديو ناترهاظ اي امهنطابو هذأ

 هأزجأ هدسج ىلع ءاملا ىنأو لعفي مل نإف هدسج نم هيلع ردقيام كلدي نأ هل بحأو ( قفاتلللا )

 لاك راك نإ ايش لسع اذإ هازل حو و هرعش لع ءالأ قاف 0 فا 6 نسما نإ كلذكو (٠ قنات لالا )

 ىلع الا قت قىح اطل تخت نإ 0 و ( لاق ) هرمثب و هرعش ىل طع اا قح باري تحب تنث نإ تاك

 ثرحلا نع قحسإ ىنأ نع نايفس انربخأ ( قفا لالا ) امبنع هللا ىذر دوعسم نباو ىلع فالتخا ىفو )١(

 نولوهب ادهم نولوقي اوسلو اللسغال دعب الق ىدطخلاب هصار تنحلا لسع اذإ لوقي دوعسم نبا تعمسلاق عمزألا نأ

 جلا كآن ةلبقوأ ئمطخلا دس: الاي هسار لشغ امأق [تحح ءاملا روطلاءاعإ ملا هلا .نإو نرمي د

 انربخأ ( قفا ةلالاف ) ةبانجلا لسغ ةمجرت ىف ىلاعت هللا امبمحر ىعفاشلاو كلام فالتخا ىفو . هدحو ربطي الف

 ىعفاشاا ىل لاق لمعلا هيلع سيل كلام لاق ءاملا هينيعف حضن ةبانجلا نملستغا اذإ ناك هنأ رهع نبانع عفان نع كلاه

 نأ ؟كل زحم مل هلثم لوق ريغب رمت نبا ىلع لوقلا تق هفالخ دحأ نع.اوورت مل رمع نبا ىلع متكرت ام اذهو

 هفالخ ملزحجب مل هلثه ىلع هب اوجتحم نأ ل زاج نإو ؟سفنأل هيلع نوعدت متنأو هلثم ىلع ةجح هلوق اولعجم
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 ناكف( قثاتغلا ا ) اولستغت قحليبس ىرااع الإ انج الو» ىلاعتو كرابت هللا لاق ىلاعت هللا همحر , ( قناع لما (
 هب ءاج امفيك ملعأ هللاو هأزجأ لسغلاب لستفملا ءاج اذإف *ىش لبق هب نيا ايش هه رك دي ل اهلك لمعلا هللا ضرف

 لئاق لاق نإف « ةنسلا تلد كلذك ( قفا عل الا ) هندب عيمج لسغ ان نأ الإ لبا ىف ءاملا ق تفوال كلدكات

 نأ طيح علا ناك دحاو ءانإ نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاو لستغت تناك اهنأ ةشئاع تكح امل لبق ةنسلا ةلالد نيأف

 0ك 0 دحاو ءانإ نم ناغرفي نانثا لستغي نأ هبشأام تفصواه ريغ تقو هبف ناك ا ول كيل 1: 8152-1

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىؤرو ( ىف(: هلال ) عصآ ةثالث قرفلاو ( لاق ) قرف اهاسغو هلسغ ةشئاع تكحام

 رايتخالاو دلخلا ساسدإ الإ كلا ند اردق هل فصو هنأ كحب لو كدلح ةشسمأ انا تدحو اذإف 5 ىنأل لاق مسو

 ىضر ةشئاع نع هببأ نع ةورع نب ماشه نع كلا» انربخأ ( قفاك_ةلالاف ) ةشئاع تكحام ةبانجلا ند لسغاا ىف

 مث ةالصال أضوتي اك أضوتي مث هيدي لسغف أدب ةبانجلا ند لستغا اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىبد هللا لوسر نأ ابنع هللا
 هلك هدلج ىلع ءاملا ضيفي مث هنديب تاذرغ ثالث هسأر ىلع بصي مث هرعش لوصأ اهم للخيف ءاملا ىت هعباصأ لخدب

 نم اهلسغو ةبانملا لسغ ىف هضقنت نأ اهيلع سياف اهرفض دشت رعش تاذ ةأرملا تناك اذإف ( قفان لالا ١

 بوبأن ع نايفس انربخأ ( ىف(: لا( ) لك ىف اهيفكيام لك ىف اهيفكي 290 نافلتخال ةبانجلا نم اهلسغك ضيحلا

 ىنإ : مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلاس تلاق ةماس مأ نع عفار ني هلا ديك نع دعت ىأ نب ١ لكعس "مع ه ٠دأ

 كيلع ىضيفت مث ءام نم تايثح ثالث هيلع حن نأ كيفكي امنإ ال لاقف ةبانجلا لسغل ةضمت ات ىدأر سا دش ا

 ا للا كلذكو ( قنانغلللا ( كلذكف اهسأر تسح نإو 00 ترهط دق تنأ اذإف لاق وأ نيرهطتف ءاملا

 و ءاملا نيب لوح * در ةضار دل نإف ( قناتتلالاف م برعثيو هل الف هصقعي وأ هسأر رفض

 وهف كلذ نود لوحال ال هكا ناو هرعشو ةهترشا ىف ! لصي ىح هلسغ هيلع ناك ل نال

 2 ةرمشلاو نغسل للا كاكا لصي نأ هيفكيو هل> هيلع سس دلو هنلإ لوصولا هال عنمي ال ىذلا رفضلاو ضلال

 نأ غلب اذإ هنأ بلغألا تلق ؟اذهب لوقتفأ ( لاق ) هل افلاخ ناناتخلا قتلا اذإ لسغلا ثيدح نوكي الف لسكا اف هتف

 انلستغاف ملَسو هيلع هللا لفت نرش رو نأ هدف ةشئاع لوق نم كلعالا لعأ هللاو اذكهو كني ملو ناناتخلا قتلي

 ناتخلا وذخ ناتخلا راص اذإ تلق ناتاتخلا قتلا اذإف ( لاق ) ناتاتخلا قا اذإ لسغلا بجوت اهعآل لسغلا تاحنإ لع

 امههدحأ راصف افاوت اذإ ىن ةءب اعإ سشيلأ ناسرافلا قتلا لع اذإ تيأأرأ معن تلق ء امتاا اذهل لاميف ( ل اق ) اساتي ل نإو

 قلخ دق هححاصندب امهدحأ ندب زواح اذإ لاقيو هبحاص هاجو نيلحرلا دحأ راصف امهتاوذ تفلتخا وأ

 ساناا نإ ( لاق )ضعب نم برقأ ءاقللا ضع و ءاقللا برقأ هنآل ايقت'ا اسامت اذإ لاقتو و (تلق) ىلب لاقسرافلا سرافلا

 ناتحلا ريصي ىتح جرفا ىف ةفشحلا بيغت نأ اذهب داري امنإو برعاا ناسل ىف زئا> حيحص هلك اذبف ( تاق ) هنولوقيل

 ؛ برعاا ناسل لمح نم اذه لسحب اعإو ةأراا ناتخ ودح ةفشحلا فلخ ىذلا

 ها رظناو لك ظفل راركتب خسنلا عيمج ىف اذك علا لك ىف اييفكم هلوق )١(

 ةثلثملا ءاثلاب اهضعب ىفو ةمجعملاب اهضغب ىفو ةلعملا نيسلاب خسنلا ضعب ىف اذك اهسأر تسح نإو هلوق (0)

 5 22 . ١ , ةححصم هتك 1 رلعأ هللا و ©« تصضقع نإو ( مالكا ةحواو 2ك نم فرح هلعل كلذ لكو



 ىذملا هنم جرخ نم باب
 جرخ ثدح هنأل ءوضولا هيلع بجو ىذملا هنم جرخفهتأرءا نه لجرلا اند اذإو ىملاعت هللا هحر ( قفا ةلالا )

 بجو نم ك(دكاو كار ءوضو هلم هافكو نيهجولا نه ءوطولا هيلع بجو هدب اهدسح ىلإ ىففأ ولو هركذ نم

 لسا ىذملاب هيلع بجي الو هأزجأ ادحاو ًاءوضو هلك كلذ دعب أضوت مث ءوضولا بجويام عي ءوضو هيلع

 اورمأو عت كلذ كارت مل مالسإلا لوأ َّك ائيش «( ءاملا ند ءاملا » .ن ناك لاق دعس ليس ىل اع ميضعب هفقوو 3 0 نب كَ

 ل ناعدح نب 7 2 ىلع ل نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيبراا انريخأ 83 ناتخلا ناتألا سو اذإ لسغلاب

 هلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةشئاع تلاقق' نيناتخلا ءاقتلا نع ةشئاع لآس ىردشألا ىسوم اب نأ بسال 0 000

 ليعمسا انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبراا انريخأ لسغلا بحو دقف ناتخلا ناتخلا سه وأ ناناتخلا قتاا اذإ مسو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق ةشئاع نع بيدسملا نب ديعس نع ناعدح نب ديز نب ىلع انثدح لاق مهار ل نبا

 لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ميم ر قلل انريخأ لاخلا تو دقف ناتحلاب ناتكلا قف زاأ ركما رألا تفس لإ 1 لعق اذإ إس وو

 خ 5 : 3

 ةشلاع نع مسالا نع ديعس نب ىحب نع وأ هنأ نع مساع نب نم رلا دبع نع 0 نع ةعثلا انريخأ

 انلستغاف مسو هلع هللا قص. هللا .لوسرو انأ' هتلعت ةشئاع تلاق لسغلا بجو 'ذقت ناناتخلا قالا

 انعو لإ نم لقعلا تحف تب تا 82 وسنم اندنع وهو داتسألا تراث ءاملا نم ءاملا ثيدحو ) قفاثر لالا 1

 . هتفشخ ىراوي تح ةأرملا جرف ىف هرك ذ لجرلا بيغ اذإ
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 لجرلا ىلع بجبال اولاقف مريغو انتيحان ىلهأ ند ثيدحلا باحصأ ضعب انفلاخف ىعفاشلا لاق لاق عيبرلا انريخأ

 لاقو 0 0 نب ىأ ثيدحي هف جتحاو قفادلا ء اللا اة 1 َّىَح لسح ]| ءاشام هنأ ردا نم غلب اذإ

 هللا ىلص ىن 2 0 لقت مو لمعلا امهمله اعوطت نوكي دو انلستغاو مشو هلع هللا ىلص ىنااو ا هتاعف ةشئاع لوق ام

 زواح وأ 0 نادك سد اذإ لومتال ةشلاع نأ فاغألا هإ تلق ( قفا 35 2 الا 1 كيلا هيلع كافر م إسو هياع

 هللا لوسر نع اريخ الإ انلستغاف مسو هدع هللا بص هللا لوسرو انأ هتلعف لوقتو لسغاا بجو دقف ناتخلا ناتخلا

 تلستغا لستغا ملسو هيلع هللا ىلص ىناا تأر ا نوكست نأ لمتحف ( لاق ) هند لسغاا بوجوب ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص ىناا نع ريخع اذه سيلف لاق معن تلقف هباجإ ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىناا نم عمست ملو ابجاو هتأرو

 هلك ا رجالا وهو تيدا ' لعأ تيه ام نسلق ديز نب لع كدَح انأوت( لاقدر هن ا تاقف

 هيشب وهو هرهع نم ارمع هب هلوق دعب ءاملا نم ءاملا هلوق نع عجر دق عك نب ىأ نإ هل تاقتف ( قئاتتلالا (

 (لاق) نيبلاب وه امو هريغ نمو هيف ىوقأل اذه نإ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىناا نع تدثي ربخم الإ عجر وك ال نإ

 اوبرقتال» ىلاعتهلل لاق معن تلق ثيدحلا ريغ ةبج نف ( لاق ) اذه نم ريك أ ائيش ثيدحلا ةبج نم ملعأ ام هل تلقو

 بطوخ ند هقرعب ىذلا ناكف «اولستغت َّىَح ليدس ىرياع الإ اءن> الو 00 متنأو ةالصاا

 نأو لاز زنالا نود عاجلا دحلا 4 ع ىذلا لا 0 ةماعأا لا مو كارتالا لود عاملا 5 بر 5 نم ةبانجخلاب

 مارح ند أن ىلع الإ بجبال دحلا نإ ىذلا ناكو 1 هلع بحو 3 رما 0 و ىف هتفشح تباغ ن

 ملا املا ع د توما تا 6 عا 3 24 ل 5 و2 كف 1 الا 1١ زاه اذا ليت نأ نشك ان اندخأا عما ذا[ لاك نزلا دل تاكل



 00 ا وك طلال رم رع راش نبل ناهلس نع

 ابوجو ةبانجلا ريغ نم لسغا بحي هماعأ الو ( ىف[ ظلال ) ثيدحلا اذهوح رك ذ مث باطخلا نب رمع عم رمتعا هنأ

 كرتالو لاحب هكرت بحأ الو تملا لسغ نه ةبانلا لسغ دعب بحن نأ ىدنع لنا ىدأو يمل ها -

 0011011 وا ريكو وازن نيالا ةحبلا لصقا م هب يا ةسم ل اول
 نم تدحو نإف ىنعنمي ام ىلع اده ىمؤل ىف !! هش :دح تدث ةقرع٠ 0 عقأ مل الجر 0 تملا ع "ذم لشعا
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 0 ( قفا 2 الاف ) دحاو ثيدح ّق امهعإف هيلإ ا.ضفم تبلل سم نم ءوضولا كو هئادح تنث ةق رعد كم قعنعت

 نعملاس نع .باهش نبا نع كلام انربخأ ( قف( :لال( )رايتخالا ىلع هب رمأ امنإ هنأ اندنع ةلالدلا نإف ةعّيا لسغ

 ةعاس ةبأ رمع لاقف بطخم رمعو ةعجلا مون دجسملا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاحصأ نم لحر لحد لاق ادب

 ا | ا ررصولاو : رمح لافف تاصوتنأ لع تدرااق ءادتلاةعمسف قوسلا نم تيلقتأ نينمؤملا ريمأايإ لاف ؟ هذه

 تاب نا نع رمع# ان ريخأ لاق ةمثلا انربخأ 7 مولا نس هلعمللا ىبصهللا لوسرنأ تماع

 ٍسأ اذإو ( فا لال ) نافعنب ناّمع هنأ لخادلا ىعسو هلثم باطخلا نب رمع نع هيبأ نع هللا دبع نبا مان ع

 0 قفانثلالاف ) ىلعيو 2 نك مف 0 نادل كح كرد

 اطاتحا راس ل ل نونجملا لستغا اذكه اذه ناك نإف لزتأ الإ ناسنإ نج اماق لبق

 . ©) لازتإلا نقيتش' قح هيلع كلذ بحوأ لو

 هنأ هللا دبع نع هنأ نع ىمتتاا مهاربإإ نع شمالا نع اهي هلل ىصر دوعس» نباو ىلع فالتخا فو )١(

 اذهو لسغاا بجو دقف ناتخلا ناتخلا سم اذإ لوقت اذهب لوقت مهايإ الو انسلو ( ىتفا_لللاف ) ءاملا نم ءاملا لاق

 ب 1 5 ل و تكلا فراس فو. منا 2 هدا د كاف ل ناكل

 الملا نم املا لاق هنأ ملسو هيلع را

 نع هدأ نع ةورع نب ماشه نع معلا اله تاقث نم دحاو ربغ ىربخأ لاق ىعفاشلا ان ريخأ لاق عيب رلا ان ربخأ

 ىنلا هل لاقف لسك آف اندحأ عماج اذإ هللا لوسراي تلق لاق امهنع هللا ىضربعك نب ىنأ نع 2 بويأ ىنأ

 اللا نم ءاللا دامإ تنثأ نم اذهو ( 0 | 2 صر وامس اريل كم لسع قو هيلع لإ لح

 اا لى الإ درع انأ نأ تلسملا نيا رع دعس نب ىحب نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عببرلا انربخأ

 ىإ رمأ ىف مسو هيلع هللا ىلص دمحم باحصأ فالتخا ىلع قش دقل لاقف ابنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع ىنأ هنع

 لاري الف 0 ةلهأ تيصي لجراا :امل لاةفهنع ىنلسفك.هأ هنع الئاس تنك ام وهام تلاقفءهب كا.قتسأ نأ مظعأل

 عيبرلا ا[ 1 كل نع لاس نو يأ لاق لسعأ بجو دعف ناكلا ناحل رواج .اذإ تلات

 3 نع هنأ نع ديز نب ةحراح نع تباث نب ددز نب ىلإ نب دمحم نب مهاربإ انريخأ لاق ىعفاشلا ان ريخأ لاق

 6و( ىف[ لإ ) توف نأ لبق ىأ « كلذإ نع 00 السم لري نك قلع نسل لوك هنأ ثمل نبل

 تاس نجل 2 ىلع ةلالد هلق ( نأ هعوراو املا ند وقو ىنأ ثيدحم عمسإ لو مسو هيلع هللا ىلص ىنأا ن.ه ءاملا نم ءاملا عمس هنأ

 عيبرا انريخأ « هحسلام هدعب لاق لسو هيلع هللا للص هللا لوسر نأ هل تث هنأ لا ةلسحا ال مع هب لام هئالخ
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 نع مهضعب كاف ىدعاتسا| دعس نب لبس نع ىرهز لا نع.ديز نب ساوب نع ةقمأ انربخأ لاق ىعئاشلا انثدح لاق



 قتلا اذإ ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاق اهنع هللا ىذر ةشئاع تلاقق نيناتخلا ءاقتا نع ةشئاع لأس ىرعشألا

 نع هنأ نع هورع نأ ماشه نع كلام انريخأ ) قثاعخ *لللاف ١ لسع تحف دقف ناتخلا انامل سد وأ نأ اكل

 تلاقذ ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ىلإ ةحلط ىبأ ةأرها ملس مأ تءاج تلاق ةماس مأ نع ةماس ىبأ تنب بنيز

 الآ ك2 نع اذإ معن : لاقف ؟ تماتحا ىه اذإ :لسغ نم هارلا لعله قلل هولا هللا نإ هللا كوسا

 قفاد ءام هند جرخف عماج ول كلذكو لسغاا هيلعف ذذلتم ريغ وأ اذذلتم قفادلا ءاملا ىأر نف ( قفا: غلال

 ءاملا تلع> اذإ لاباه دعب وأ لونلا لبق كلذ ناك ءاوسو لسغاا داعأ لسغلا دعب قفاد ءام همه ع مث لستغاف

 كلولا همم ردك ىذلا نيحثلا قفادلا ءاملاو ( يق فاح لالا ) ءا و هدعبو لولا لبق وهو ل اعلا باحبإل لع قفادلا

 *ىشث هثام ىف ةعلح وأ هب ةلعل ربغتو لحر نم قفادلا اكل ناك نك (قفاتخ االاؤ 1 علطلا ةحار هشن قى هلا ةحنا رلاو

 اذذلتم ةأرما جرفىف هرك ذلجرلا بيغ اذإو ( قفا: لالا ) لسغ! هيلع تبجوأ هفرعن ىذلا قفادلا ءاملا هنم جرخ

 معي وهو بجوأ ملعب ال معان وده وأ لع وهو اهحرفاف هحرف 1 ل 5 رك اه 1 وأ ام كرد ددلتم ريغ وأ

 هيف ةفشحلا بيغ اذإ لسغلا هيلعبجو ةم.مب وأ ةأرما نم هريغ وأ ربد وأ 20 جرف لك كلذكو لسغاا اهيلعو هيلع

 هبيغ ول كلذكو اندنع اهريد ىف هتأرما نابتإ هيلع مرحم وهو هتأرما ريغ نم كلذ نايتإ ىف ىلاعت هللا ةيصعم عم

 5 نأ لسغ هيلع بحن مل هريغ وأ مرح نه حور تاذ ريغ وأ رمح وأ مد ىف هسغ نإو ةتنم ىهو هتأرما ىف

 هب سام اذإو جرفب سيل فكلا نآل لسغ هيلع بحب مل لزني ىف ىنمتسا نإ اذكهو ( قفا ةلالاف ) قفادلا ءاملا

 نون هيدي نينو هنيبو هلسغ ْنِإف هلإ ىضفأ اذإ هايإ هسملل ًاضوت هرك ذ سام اذإو ًاضوتن لو هلسغ ساحنألا ند انك

 بجو مل لزني ملو اه>رف ىف هبيغي نأ نودا هتأرما نه لان ولو ( ىف[: لال ) ءوضو هيلع نكي لو رهط ةعقر وأ

 السغ بحوب الف اهدسج نم كلذ ريغ وأ مفلا اهآف رثدلا وأ هسفن جرفلا ىف هبيغي نأ الإ لسغلا بجون الو السغ كلذ

 ابيف لزنأ لاح الكلف تلادكرم تلسلا لا رد ف ا تل الإ هضعد هئاضفإ نم ًاضودو لا اذ

 لازئإلاب نقيتسإ تح لسا هيلع بحب مل لزني مل وأ لزنأ لجر كش ولو ( فا: لاله ) لستغا لاحب لزنأ امهسأف

 هريغبالو مالتحاب قفاد ءامهنم ءاج هنأ ركذي الو اققاد آءام هبوث ىف دجو ولو ( ىف: *لا]و ) لستغي نأ طايتحالاو

 موت دعنا تاولض'| نم,.ناك امىأ ناك مالثجالا كلذ قأ ىرتام رده دعيف ىحاتو ةزاصلا كه و ليسف نإ

 ايش مالا ف ىأر ناك ن إو هيلع اذه بحب نأ ىل ند الو ( ىنانتل الا ) هيف م اح وك نأ ه.شب اًثيش هف ىأر

 لسا هيلع بجو اذكه ناك اذإف هنم ناك مالتحالا نأ لعيف هريغ هبوث سيليال نوكي نأ الإ لزنأ هنأ معي ملو

 نإو اهداعأ ةالص هدعب ىلص ناك نإف « اهذان ةمون ثدحأ نإ كلذكو هلبق ناك مالتحالا نأ كشبال ىذلا تقولا ىف

 هبأ نع ةؤرع نب ماشه نع سنأ نب كلام انريخأ ( قف: ءلالاف ) لبقتسإ امل لستغا ةالص هدعب لص مل نك

 ىلصو متحا دق وه اذإفرظنف فرحلا ىلإ هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلانب رمععم تجرخ لاق هنأ تلصلا نب 292ديبزنع

 هوث ىف ىأر ام لسغو لستغاف لاق تاستغا امو تيلصو ترعش امو تءادحا دق الإ ىنارأام هللاو :لافق لستغي لو

 ديعس نب ىحم نع كلا. انربخأ ( فاد _ةلالاؤ ) انكمتم ىحضاا عافترا دعب ىلص مث ةالصلا ماقأو نذأو رب ملام حضنو

 )١( 5رظناو « «خسللا ع1 ةاازكأ خا هربع وأ د وأ: هلوق 1:6

 ( 0اال ككاو و نيت "انش م ىفو ةدح وملا ءاملاب ديد ؛ زخسنلا ر رك أف عقو «تلضلا نب دم ز نع : هلوق

 ةححصو هاك ررحف 6 ل نم نيتطوقنم نيءادو ىازلاب ,



ُ 0 

00 : 
 ةثالث مامن هب ىلص ارفاسد حسم هنأ مع مث ةللو امو هب ىلص ولو ةللو امونالإ «ءارفاسو 1 معقم وهو ناك ( كشو

 نقيتسا مث ةليلو موب نم رك توفر 1 [مقم حسمأ كش ولو ( قفات تالاف ) نييلايلو مانأ

 عوذوت دوعن أ هيلع قل و ارهاط هاربال وهو اهالص هنآ ةللو مولا ىلع تداز ةالص لك ارفاسم حس هنأ

 وهو حسمام لوأ ىف كش اذإو ( قنانلالاف ( نييلايل ومايأ ةثالث حيسملا لكلب ىح يسم ةراهط ىلع هنأ مع اذإ

 كشو تاولص ثالث ىلصف حسم هنأ نقيتسا ولو ءوضولا فتنأتساو هيفخ عزن ال مأ ةليلو امود حسدأ ردي مف ميقم

 الو ال مأ حسم هنأ كشي وهو حس ىلديال ىىح ةعبارلا حسم اب ىلد هسفن لعحجم نأ الإ هل 0 ؟ال مأ ةعبارلا ىلصأ

 . اهالص هنأ نقتس, ىتح ةعبارلا ةالصلا كرت هل نوكم

 ىدحإ جرخأ اذإف هيمدق ىلع اناك ام هتقو ىف نيفخلا ىلع حسم نأ لجرللو ىلاعت هللا هر ( قفا لالا )

 حسم نافخلا هيلعو ثدحأ مث ففخم نإ مث ًاضوتي نأ هيلعو حسملا ضقتتنا دقق حسمام دعب امه وأ فخلا نم هيمدق

 هيلعام ضعب رهظي ىتح اجرخف فخلا نه اهعضوم نم اهضعب وأ هيمدق ىدحإ تااز اذإ كلذكو ( قفا: ةلالاف )

 ند ءوضولا هيلع ءىش نم الو نيبعكلا نم زربد و قل مدق عصوم 0 املا زأ اذإو حسمملا ضمنا اينم ءوضولا

 نقع قب ىح فخلا قتقنا ول كلذكو (.لاق ) هلع كلذ نأ نيتي الو ءوضولا ”ىدتني نأ تيبحأ اعيش نينمدقلا

 قح مدعلا ىراوي بروح هءيلعو كييك قتفنا نإ كدكت ( قنات الا ) حسملا ضهمتا نيمدعلا نمد ءوضولا ةيلعام

 اذإو (. فا لالا ) حسملا هب ضقتني مدقلا ةيؤر لثم وهف تيؤر بروج الب مدقلا تناك ولام بروجلا نم ادب

 . هيلع حسلا أزجأ فخ مث نكي مل ول هنآل هرضي الف ءوضولا عضوم قوف جرمشلا ناك نإف جرش فخلا ناك

 ملمدقلا نم *ىث هنم ىرب للخ هيف ناكف مدقلا نه ءوضولا عضوم نم *ىش قوف جرمغلا ناك نإو ( فاعلا (

 : متل هحرش ناكانإو هيلع 6 مدعلا نم 7 هملد ىر للح جرعشلا ّق 0 9 نإو ني لك عسل

 فر تح جرفنا كرم وأ هف ىثُق تقولا كلذ ىف رب م نإ هنال حسملا ضقت دقف هج رش حتف نإو ( يقف *ةلالان

 مل ول هنال هرضي الف للخ هيف ناكف مدقلا نه ءوضولا عضوم نم 'ىش قوف جرشلا ناكل "ا قفاشتلالاف )

 5 هأزحأ فخ - 05

 هبجوي الو لسغلا بجويرام باب
 الو نولوقتا» اوماعت تح ىراكس منأو ةالصلا اوبرقتال»ىلاعتو كرابت هللا لاق ىلاعت هللا هنحر ( قنا شلالات )

 نم لكو هريغو رهملا باجنإو انزلا دح ىف كلذ كلذكو قفاد ءام عاملا عم نكي مل نإو عاجلا ةبانجلا نأ برعلا
 ةنسلا تلدو لزتن مل هنأ ديرب ( عييرلا لاق ) افرتقم نكي مل نإو اهءاصأ هنأ لقع ةنالف نم بنحأ انالف نأب بطوخ

 قفادلا ءاملا ىمري نأ وأ هتفشح ىراوب نأ ىلإ اهحرف ىف هحرف بيغي ىت> ةأرملا نه: لجرلا ىضفي نأ ةبانملا نأ ىلع

 ىسوم ابأ نأ بيسملا نيديعس نع ناعدج نب ديز: نب ىلع نع ةنيبع نبا انربخأ ( ىف[ ةلالاث ) ًاعاج نكي مل نإو

 فلاخع  قبسام عم ارركم هنوك عم .وهو « خسنلا عيمج ىف اذك خنلا ءىث قوف جرملا ناك ولو : هلوق )١(

 . ةححصم 0 ناد | اطمس انه لعلف « صوصنمال ا

 ا



 رم

 ماكر

 7 هه قنحا

 تنك لولو ظئاعأا انه نكن لع حسملا ىسفن ىف كاح تلق بلطي امب اضر معا بلاطل اهتحنجأ ب ةكئالللا

 كلذ ىف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نه تعبسله كلأسأ كتيتأف سو هلع 1 ىلص هللا لوسر باحض أ مو

 مايأ ةئالث انفافخ عن ال نأ نيرفاسه وأ ارفس انكاذإ انرهأي لسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر ناك معن لاقف ائيش

 ةالصلل رهاط وهو هيفخ لجرلا سل اذإو ( قفا هلالاف ) مونو طئاغو لون نم نكل ةبانج نم الإ نيلاياو

 تقولا ىلإ هيفخ ىلع حس. امقم ناك نإف هدعب الإ حسمب مل نإو هيف .ثدحأ ئذلا تقولا فرع ثادحأ اذإف امبيف نص

 حسأ| عطقي نأ لإ نملايلو مايأ ةثالث حس ٠ ارفاسد» ناك نإو هلع ديز:ال ةلياو م مون كلذو هدغ نم هيف ثدحأ ىذلا

 ثدحأأ م هيفح سلو ضو اذإو ) قنانم االاغ ١ الذ لع ديول تلاثأل هولإ 45 حسملا ًادتا ىذلا تقو'ا ف

 نإف هّؤوْصو ضعت لام ل اوأآلا ح ساب ىلص حبصااو و كاشعلو برغملاو رصعلاو رهظلا ةالصل حسم سمشلا لاوز ليو

 دمف هيف حسم ىذلا تقول ءاح 3 و موي كلذو هدع ند ايف 0 ىلا ةعاسأا ىت> اضيأ حسي نأ هلف ضفتا

 حسو ثدحأف هنفح سل مو هئوضو ىلع ناك ايمو نا هيفخ عزتي نأ هلع ناكو ثدح ! نو حسملا ضقتنا

 نإو ( قفا: ثلالاف ) ثدحم مل نإو ابيف ثدحأ ىتاا ةعاسلا ىف هحس» 0 مث ايف ثدحتأ ىلا ةعاسلا لثف لإ

 لق اهياصي ىتح <> اهمدق نإ رب رهظلاو حبصصلاو ءاشعأ| و برغملاو رصعلاو ره رمي ىلص حس سمش' الاوز دعب ا

 ْنِإو حسمب اهيلصي نأ هل نكي مل هذ ثدحأ ىذلا تقولا نوكي تح اهرخأ نإف ابنم جرحمو هيف ثدحأ ىذلا تقولا

 مث هيفخ عزي نأ هيلع ناكو هحسم ضاقتناب هتالص تضقتنا هذ حسم ىذلا تقولا لخدي ى> اهن» ملي ملف اهمدق
 أ هنو - 8 26 : 5 2 0 2 . 5 5 -

 ادكه عصيت ( قنا ا الان ) ادنآ اذكه نا م ةراهط ىلع هيفح سل الك م ءوضولا ةراهطب ىلصيو اضوت

 تارولص سمح رضحلا ىف ىلصف ايف ثدحأ ىتلا ةعاساا لثه ىلإ ثلاثلا موبلا ىف حس نبيلاياو مايأ ةثالث ىف رفسلا ىف

 ىلع نهالد اذا ت كام عم ىلع ىر را رس 2 ةتسو 58 رم ةالص ةرشع 6 رفسلا قو 6 قىرخأ ةرم اتسو ةرد

 تفوق رهطلا لا ! رصعألا عمو ةرسشع ند اص رصعلا دع كلذ كا اذإ هنأآل ريس ق 03 0 كي 0

 ناكل ل م ةراهط ل ص نآل كلذ قع دبو ' ال ةلبآو اهون 0 لم اين

 ا ىلصت نأ هل نك مل زفسلا ىلإ جرحت ى حل ةالاض ل اصب ملف رمضحلا ىف حسم ول كلك ؟.ةللو امون الا 595

 0 افرضحلا ىف (غ 5 تح ولو (قئاتعلالاف ) ر | 3 هب ىلصي ناك < هللو ه اهون الا 0ك ناك ىذلا

 ملو رفاس مث رضحلا ىف حسم ناك ولو ( فاعل للام ) نييلايلو مايأ ةثالث رفسلا ىف هحسمب ىلص رفسلا ىلإ جرخ

 هحسأ رهاط وهو 0 اذ قعم 2 نكي | هنآل 1 اموب الإ حيسبملا كالذي لضصن 5 رفسأا ّق ع م ثدح

 رفاس» وهو حسم ولو ( قفا لالا ) لوألا ريهطتاا ريغ هرهطي نكي ل اذإ نكي مل اك كلذ هحسم ناكف رضحلا ىف

 دعب رفس ما ١ مل اعيرأ هيف حسم 0 و ماقملا ىوتو اعبر أ هب ميقي ادلب مدق مث رثك | وأ ةالص 9 || 5 أصن ءعص وع ١١ 5 12 ىلصف

0 

 ٍح ناك هرفس ضقتنا اماف اثالث ارفاسم حسملاب ىلصي نأ هل ناكامنإ هنأل هيلع ديزي الو ةليلو موب مامتإل الإ هماقم

 امون رفساا حسمب ىبص نأب هرفس ىف لكتسا ناك ولو ( قفا: لالا ) ميقملا حس. ءادتباك امم راص ذإ هحس»

 اموب لمكتسا ناك ولو كلذ ريغ هئرجبال ءوضولا فنأتساو هيفخ عزت آدلب مدق وأ ماقملا هللادب مث رثك أ وأ ةليلو

 نأ هيلع ناكو هتالض هيلع تدسف ةالصاا ليركت لبق ماقملا ىونف ةليلو مود دعب ةالص ىف لخد مث رفسلا حسمب ةليلو

 ناك حيسملاب ن *هيتسانإ 2 نم ل انصب م 1 ل عانس 0 وأ امقمحسمأ ردد ملف رفاس ولو ةالصلا كلت ىلصي مث اءوضو ليفتس

١ 



 رتقلا 9 2

 ' العنه وأ ناك اجذاس مولعما فخلا هلع حسي ىذلا فلا هريخ وأ ناك ررخلا لكف نو ىذلا قرخلاك قتف

 لبإ وأ رقيب دولج نم هلك نوكي 20نأ كلذو هلع حسم هانعم ىف ناكف هريغ ادحاو فئفخم نإف ( قئاتلالاف )

 ىنط وأ 20بايث وأ دوبل نم نافخلا ناكاذإف ( قف[: ةلالاو ) منغلا دولج نم نوكي نأ نم ر كا ا ادهن تدخلا وأ

 ءوضولا عضاوم ىلعام لك نوكيو هيلعىثملا عبوت اذإ قيام وأ اش وأ ادلج العني تح فخلا ىنعم ىف نان وكب الق

 ريغو فشيال اقيفص نوكي نأ كلذو هع حسمي مل اذكه نكي مل اذإو هلع حس» اذكه ناك اذإف فشيال اتيفص اهنم

 ناك نإو ( قفا: غلالاف ) فش ملا. فخلا امنإ افخ اذه نك راف طفش نوكيو داغم نوكل وأ ترو ادهف لك

 مل*ىث كلذ ىف نكي مل ول هنأل هرضي مل فشب ءوضولا عضاو قوف مو فشيال اقيفص ءوضولا عضاوم ىلع امو العنم

 ناهوقي نابرو> هيلع ناك اذإف هيلع حسع نأ هل نك فش *ىث ءوضولا عضاوم ىلع امث ءىش ىف ناك نإو هرضي

 هأزجأ نيرخآ نيقوهرج امبيلع سل وأ امهسلف نافخ هيلع ناك وأ نيفخ امبقوف سبا مث امبيلع حسي نيفخلا ماقم

 ةراهطلا لك أف ًاضوتولو احس. نيقومرجلا ىلعالو امهقوف نيفخلا ىلع دعي ملو هيمدق نايلي نيذللا نيفخلا ىلع حسملا

 نكي لل نيقومرجلا ىل اع حسمي نأ دارأف ثدحأ مث نيقومر رح امهقوف سد مث نيفخلا ماقم موقبام وأ نيفخلا سيل مث

 نإو ا نإ نيقومر لا ديعي مث همالق نايلي نيدللا نيفخلا ىلع حسم مث نيقوهر ىلا حر رطب نأ هلع ناكو هل كلذ

 ناموقي ال نيبروح سل ناك ولو ( قئا_ةلالاف ) ةالصاا الو حسملا هزجب مل نافخ امهنودونيقومر لا ىلع حسم

 لعد ول كك نيفخلا ماتم موقي ”ىش نيمدقلا نود سيل هنآل نيفخلا ىلع حسم نيفخ امهقوف سبل مث نيفخ ماقد

 ةباقو امهنودو الإ نافخلا س دلي اماقو نيفخلا ىلع 0 نيفخ امهقوف سل مث نيمدقلا ىل اع ةرهاظتم فئافلو اقرخ

 ءىث وأ نافخلا نك نإو ( قفا ةلالاف ) هفورحو فحلا زرخ نم نيمدقا قب هماقم 0 1 بروج نم

 ةالصاا تلح اغبدف عبس دلجنم اناك نإو ريزنخ وأ بلك ريغ ةتبم دلح نم اناك نإو امهيف.ةالصاا لح مل اسحن امهنم

 مل عبس وأ ةتنم دلع نماناك نإو امبيف ىلصي الو غابدلا ر رعشلا زهطي الف رعش اعف قب نإف رعش امسيق 0 اذإ امسيف

 ىزحو(قفانشت االاؤ ) اغيدي مل نإوامبيف ةالصااتلح ك<يذ هج 0 ٌوبام دلح نم اناكنإو امهيف ةالصاا ل حم ل اغدي

 ةراجحلاب ءاحنتسالا ىزحب هكذكك ندبلا عيمج لسفاف نيفخلا ع بحو لع بحو اذإف ءوضوأا ةراهط نم حسمملا

 نإو ( قفا ةلالاف ) ندباا نم رهظي امت هنأل كلانهام لسغ بجو لسغاا بجو اذإو ءوضولا ىف لوبلاو ءالخلا نم

 وءوصو دبعت ةراهط حسملا نآل نيمدعلا ل نيفحلا علخ بحو ةساحب امييلإ تلضصو وأ نيفخلا ىف نامدقعلا تيمد

 : سحب ةلازإ ةراهطال

 نيفللا ىلع حسملا تقو باب

 نمحرلا دبعنع دلخم وبأ رجاهملا انربخأ لاق ديجلا دبع نب باهولا دبع انربخأ ىلاعت هللا همحر ( ىفاعلالاؤ )

 نييلايلو مايأ ةثالث نيفخلا ىلع حس نافاس ضصحر هنأ ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنأ نع ةركك ذأ نأ
 اأن .٠

 ةنيبع نبا انريخأ ( قفا: لالا ) امه 00 نأ هلف ههفخ سلف رهطت اذإ ( قفا ةلالاف ) ةليلو اموب مقمالو

 نإ لامف علا ءاغتا تلقف ؟ كن ءاحام ىل لاقف لاسع نب ناوفص تيتأ لاق شيبح نب رز نع ةلدهم نب معاع نع

 مسح

 . ةححصم ا لمأتف هلعن نع فرح هلعلو خسنلا ف 0617 هلك نر نأ : هلوق 01

 : هك حاحصلا ىف هركذ « لقملا صوخ  مضلاب - ىنطلا « ىنط وأ : هلوق (0)



 ىف 25
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 نإو ( قئاك لالا ) هريغو فاعرأ نع جرخ اذإ ةالصاا داعأ اذماع ةالصأا مامن نع :ههجو لوخ اذإ لاقو ةلئسملا

 تشل 0 ا
 قبام ءوضو ىلع ىضم كلذ هبشأ٠٠ وأ هتعسل وأ هتفاظنل هريغ عطو» ىلإ هيف هئاضعأ ضعب اضو دق عطوم نمالرخ

 وأ ةجاخل بهذف هف ءوضواا عطق نإو هف ناك ىذلا هعضوم ىف هب تناك ةرورضل ال هرايتخال لو ول 0

 نأ ىل نيبي الو ًاءوضو فناتسا ول ىلإ بخاف فمم مل وأ ءوضو'! فج هب كلذ لواطت تح ءوضولا لمع ريغ ىف ددأ

 دجأال ىنألاو هئوضو نم ىضمام ضقةتنيف هئوطو ىنارهظ:ننب ثدحم ملام هل هكرت لاط نإو ءوضو فانكتسإ هيلع نك

 رع هللا نأل هتطقاولو ءاش فيك لسغلاب ىأد هنأ اينهذم لضأو لعب ىلع ةضس دقت ىف دحام ءوطراا 015

 ا ل الإ ءوصوا عطق اذإ نوح 20 الو لدعاا عطق نإو لشتعم اذهف )ع اولستغت قح » لاق لحو

 دف هسأرب حسو ةيديو ةه>و ليسغف قوسلاب اضون هنأ 0 نبا نع عفان نع كلام انريخأ ( قفانعلالا 1

 هؤوضوفج دق هلعلو ءوضوالةعباتم ريغ اذهو (لاق) اهيلع ىلص مث هيفخ ىلع حس ابيلع ىلصل دحسملا لخدف ةزانجل

 ءوضولا ريغ لمع ىف اذخادجسملا ىلإ راصوهئوضو عضوم كرت نيح هدحأو دجسملاو قوسلا نيب ام لقأ امف فحب دقو

 0 ل 5 : 6 1 8 5 8 8
 داعا ىطسولا 4 ةرحالا 5 ىلوالا ةردا ىدهر اذإ لجرلا نا لعل لها 36 ريثك بهذم ىفو ( لاق ) هل اعطاقو

 ىزحب نا ةعنج ال ءوضولا عيطقت نإ ىلع موق ىف ليل وهو ىل والا دعب مو امهعضوم ىف رك ةرحالاو ىطسولا

 اكل هنع ىزحب ذل هعنج مذ ةرخألا كلل اهيمر لوألا ردا ىمر ىذلا عطق امك هنع

 ءوضولا ىلع ةيمسنلا باب
 ناك نإو ركذ 'ىم ىمس اهس نإف هئوضو ءادتبا ف لجو زع هللا ئمس نأ لجلل بحأو ( ىفانعالان )

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةووضو ذا دماع وأ اسان ةكشسا| كرت نإو ءرضوأ] لكك دا

 هيف دحلاو ءوضولا ددع باب
 0 لاق“ سابع نبا نع راس نب ءاطع نع يسأ نت دنيز نع دهحم نب ٌريزعلا دبع انريخأ ( قفاتخ اانا )

 مل مث هئوضو ضعب لجرلا أضوت اذإو (لاق) ةالصاا باب رخآ ىف ىلل ىبأ نباو ةفينح ىنأ فالتخا فو )١(

 كل ١ كا دحا هنو ىطم ان لع دع الو قب دقام مني لوقي ناك ةفينح ابأ نإف لسغ دق ام فج ىتح همتب

 داعأ كلذريغ لمع ىف ذخأ دق ناك نإو قبه متي هنإف ءوضولا يف وأ ءاملا بلط.ىف ناك نإ لوقت لل ىفأ نبأ نك

 هيلع هللا ىلص ىنلا'اضوتام ليبس ىلع اًتسن اعباتتم ءوضولاب اوؤاج نيماسملاةتسأرو ( قفا: لالا ) فجام لع

 - رذع ريغب هعطق نإو هئوضو ىلع ىنب هيلطو ءاسال عاطقنا نم ردع ردعل هعطقي لو 0 ءاح نم مسو

 فالتخا ىفو . هأزجأ قبام متأ نإف فن اتسإ نأ ىلإ بحأف هريغ لمع ىف ذدخأ دق هنإ افورعم نوكيف كلذ لواطتي

 قوسلا ىف لاب هنأ رمع نبا نع عفان نع كلا. انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ هيفو ( نيفخلا ىلع حملا ) ىعفاشلاو كلام

 انإف ىعئاشلل تلقف ىلص 2 هيفح ىلع حسم را ع دحسملا لحد 2 هسأر عسمو ةيدبو ةهحو لدسخغذ اضوتق

 رمح نتا فالخ ىرال ىإ ( قفا لالا ) فناتسا اذه لثم عنص نمو كلذ ةرضحمب حسم اه! اذه زوحن ال لوقت

 رمع نبا فالخ زاج اذإو رمعنبا لوق فلاخم ائيش دحأ نع اذه ىف نوورت ؟تاعنال انأل يسفنأ ءارآل اقيتح يلع
 -عاو . -_ 0 0 - 4 : - 1 57 1 21 . 8 3 5 20 1

 متكشام نولبقت رابخلاب مسفنأ متلعج دقو كريغ نع ةناورلا متفلكت | و ميسفنأ لو ىف ةجحلا نأ متمعز اهبإف كدنع

 . ةجح الب. متشام نودرتو



 ل 7 1 مف

 "1 2 ا والا تلف اعإو سنا اذه نذل ءارجأ هي اضوض هلع ةساح ال لجر هف

 هيلعمث هبلسغف ءامدل ًادتبي نأب الإ الوسغمنوكي ال هجولا نأ الوقعمناكف «عيدبأو هوجو اولسغاف» لوقي لجو

 ناك هجواا هب. لسغ ىذلا ءاملا هيلع داعأ ولو ةب هلسغف ءام هل ءىئدتبب نأ نم هجولا ىف هلعام لثم ىدنع نيدبلا ىف

 اال لس 1 0 ناو ةهكول اكوا اك الأ الل عدت ىح امينيب ايودما نوكي الو ةهجاوو يدق يبا وست ل
) 

 ًاضوت ىدذلا بون ندبلا ىلع ةساحن ريغ نم هب أضوت ىذلا ءاملا اذه باصأ ولو اديدج ءام هنم وضع لكل ذخأ لسو

 0ك ل ندا ملك لاكنإت نجت نييل هنالوخرألا لع لصو بوثلا هنف "لس مل ضّرَألا ىلع كصرؤأا هزرغ وأذن

 هبايث لسغ هداعن ملو هبايثبيصيام ءوضولا نه نأ كش الو.ًاضوت سو هيع هللاىلد هللا لوسر نأ لبق نم لبق ؛اسحب

 اصوخ ال زف لف نإفأ سجال ةساحن املا ساع مل اذإ الوقع«ناكف نيدلسملا نم.دحأ كلذ لعق تماع الو املدبأ الو هنم

 ىلع سيلو مهنادبأ سامع ةساح ريغ نم ةراهطلاب موف ىف ادبعت ساناا ىلع نإو انفصو ال ليق اسي نك 1

 . ةساحن ريغ نم ءام هساع نأ الوادبعت ضرأ ىلع الو نوت

 هتعباتمو ءوصولا ميدقت باب

7 
 ؟سؤرب اوحسماو» قفارلا ىلإ ميديأو ؟هوجو اولسغاف» لجو زع هللا لاق ىلاعت هللا همحر ( ىفانةلالاف )

 هن ىلاعت هللا ادب اع ًادبو لحو زع هللا ةرطأ مكرسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ا ) لاق ) «نيعكلا ىلإ لجرأو

 مالسلاو ةالصلاهيلع هلوسر مثدللا أدب امب ادبي نأ ناكيش ءوضولا ىف ءىضوتملا ىلع نوكي نأ ىلعأ ىلاعت هللاو هبشّأف لاق

 نأ ىدنع هلع ناك هسأر لبق هياجر وأ هيدي لبق هسأر وأ ههحو لبق هدب أدب نم هن رمأام لاك [ لع فان هنم هب

 نأ دعب ةالصلا داعأ ىلص نإو كلذ ريغ ىدنع هيزحم ال هدعب ىذلا لدقو هلبق ىذلا دعب هعضوم ىف الك لسغب ؛قح ديعب

 لسغ مث هسأر حس داع هلجر لسغ ىتح هسأر حسم ىبن اذإف ءاوس اذه ىف هريغوأ نسأل حسمو ءوضولا ديعي

 لآ كر ادله مهلا راكشا نم ةوزرلاو افطلا لإر» لجو رعب هللالوق قا ىزيغلاقو تلق اك ذبعي تلقاعإو هده ةلشر

 اقفل و نورك ىح افاوط ىعلا فرب اني ىل هنأ افالح ملعأ ملو هب هللا أدب اع ادت لاقو انضلاب سو هيلع هللا ىلص

 فاوطلا لبق ةورااو افصلاب فاوطلاب أدب نإو اهدعب نوكت ىتح داعأ ىلوألا لبق ةرخآلاب أدب نإ راخلا ىف انلق اكو
 نيلجرااو يدل لجو زعهللا رك ذو (لاق) رلعأ هللا و ىدنع هضعب نم كك ىنعملا اذه ىف ءوضولا ناكف داعأ تينلاب

 عباتب نأ بحأو هيلع ةداعإ الو ءاسأ دقق ىنميلا لبق ىرسيلاب أدب نإو ىرسيلا لبق ىنملاب ادب نأ بحاف اعم

 امو راخجا ىمرو فاوطلاب اوْؤاج نيماساا نآلو اعباتتم هب ءاج ٍلسو هع هللا ىلص هللا لوسر نأل هقرفي الو ءوضولا

 هلككي ىتح هل اعطاقن وكي ال مث هيف لجرلا ذخأي نأ نم سانلا هماعيام الإ عباتتلل دح الو ةعناتتم لامعألا نم امهببشأ
 1ع

 ىكمف هربغ كك لوحتف هربغ وا قيرح وا مدهوا ىلبس نم هق اًضون ىذلا ةهعضوم ىف عزف نا ردعاو راع نم الإ

 هلا ضرع 6 هؤاوضو ف> نإو امج نيهجولا ىف هتوضو لع ىضع مث ءاملا نخاف: ءالا,هب لقي وأ ةئوضو ىلع.هيف

 ىنبي مث فرصنف ءوضو ضاقتتا وأ فاعر وأ ةالصل فاوطلا هب عطقي اكو ىناي مث جرخف هريغو فاعرلا ةالصلا ىف
ّ 707 8 . 1 0 58 0 1 9 00 58 1 4 

 هنإ ( ىفا ب (الاؤ )وفاعر 0ع 8 ةالص' ىدحاب نا هلع لاقو دعب اده نع ئعئاشلا عجب 5 (عب رلا لاق )

 نا لق نم فرصنا اذإ 3 1 م 2 3ك 0 ىعف ثلا 6 8 ) عيبرلا لاق 0 دعت هنأ هناللص 5 أ ِ 95 هريغ وأ فاعر

 عمج عسب رلل ناترابع امملعلو هلبقام ناع وهو خسنلا عسيمج ىف اذك خلا ىعفاشلا عجر عيبرلا لاق هلوق )١(

 . ةححصم ةّشل , لماتك « خسانلا امهنيد ا”



 0 ث
 0 أ كلذ 0 ىلع 01 َجَح ةسفنب ءاملا ىر ,ح نإف نيلحرلا , و نيدمااو هحولا 102 هير مثءاملا هل دحاب نأ هل سعب

 00 قش.ه هئاضعأ ن 9 0 ىش لع ناك نإو ىلإ بحأ ناكو قنأ ناك ن ”ندلاب هل كب رجحت كلذ ناكو هذا ىلع هب رماثنإو

3 

 لقأب ءاح دقق ه.اع هال ترا اذإ وضعلا ل 06 اسع ةداعإ هيلع ن 0 د رف هلع ءاللا ا را ا 3 وأ
 دنا يا 00 9

 هزم مل دللا ىلإ لصي نأ ءاملا عنف نيم ءىث وأ كلع هيلع ناك نإو هلك بهذي ىت> هلسغ ول ىلإ بحأو ههزلبام

 نحف سأرلا املا هثاودلئاحالاةاك دكا د2 شام ادك ءاملا لأ له ام هنم لير وا اكللذ ةع لي حل 1 5 7

 مل لئاح هرعش ند حسم اه نود ا ىذلا هرعش وأ هلإ لصو اذإ 2 مش هدد ا ءاش اع ءاملا ن ---

 ع

 نإو هرعش وأ هسار حسملاب رم داسف لئافكا ا قح هز رج 1 هلع رعش ع لئاح نى ارأ ١ نود ناك نإ كادكاو هزجم

 سلحنإ | تا 5 ا اهءةر اهط طلا ىو ءوضولا اضع 0-2 لع نا هن سحشت ال ععان وأ راح ام سمغنا
3 

 اهنم قسال ىح ءوضولا راك 5-6-6 كك ءاملا قف ةراهطلا دب ىو رطم وأ رطملل بت رسس وأ ءام صو تع

 وأ ةضيرف ةالصل ةراهط وأ ثدح نم ةراهط ىوني اضرخ نأ ف هلا نم هيفكيو ةنب الإ ءوضولا *ىزحن الو

 الن هئتاضعأ ضع ع ولو ( لاق ) رهاط الإ هلءفيال امث اذه هشأ امم وأ ةزانج ىلع ةالص وأ فحصم ةءارقل وأ ةلفان

 لسغيو دمحم وب لاق»©"2ءوضولا اهم هئزحم ةن هل ثدحف ةنن الب 0 ىذال دوعب نأ الإ هز رجب مل قابلا ىف ىون مث هب ةش

 ءوضولا ىف هذخأ عم ةينلا مدق اذإو ( قفا: ازا ]) « هدعبام لسغيو عضوملا 0 لوق وهو هدعب ام

 ةن هتأزجأ ةينلا هنع تبزع مث ةراهطلا ىوني وهو ا اذإو هزحب مل هنع تيزع مث لبق اهمدق نإف ءوضولا هأزجأ

 ١ اللا ىو ةهجو أضو اذإو هب رهطع ال ءاملاب .تطنتي وأ املا درج نأ ةن تدع ملام ءوضولا اهب حسيتسيف ةدحاو

 ىلإ ةكاضعأ لالغل دودي ىح ءوضولا هز مل ةراهطلاال ديربتلا وأ فيظنتلا هدسج نم قب امو هيدي لسغب ىون مث

 رح الل اذحأ ىذلا املا ٌرثَغ ءام ةنموضع لكل دحأيو :اوسف هريغ ًأضو وأ هسفن ضو اذإف ةراهظلا ةن رغ اش كد

 ولو ( عيرلا لاق ) ديدج ءام الإ هئزجم الو هزجم مل هت للبي هسأر حسم وأ هيدي ءوضو للب لضفب هسأر 'حسم ولو
 لسغديعب نأ هءلاع ناك ةراهطلاىوني هاجر لسغو حا حسمو دعب هيدي 0 2 ةالصلل ةراهط ةن الب 2 لسع

 نمالجو رع هللا رك ذام لع ءاوضولا ىأن ىَح ةزاهطلا هب ىونبال ليثغ ام كلذ كبام ليسغو ةراهطلاا ذب يرد

 نأ هلع ناك ةراهطلا ىونيال هلحر لسغ مش هسأر حسمو هيديو ةراهطلا ىوني ههحو لسغ ناك نإو ”ىش لبق ”ىّش

 *ىث هطلخم مل هلاحن ءاملاو ةساحن هيفتسيل ايون هيف سمغ ءامب أضوت ولاو ةراهط ام وني ل ىذلا 229 طقف نيلجرلا لسغي

 هب ءوضولا هأزجأ هيف اكلبتسم هيلإ ريصي

 هبا"ىضوت دق ءامهنأل هزحي ل ةئاضعأ ىلع ةساحنال لجرهب ًاضوت ءام أضوت ولو هأزجأ هريغ لضفي أضوت ولو
 سمخن أف ر 5 وأ ترفع ءاملا ناك نإو هزحم مل نيتلق نم لقأ ءاملاو لجر 4 انسعا لق ءاعتاضوب وا كلر

 سوماقاا ىف «هريغوأ قشم هدعب هلوقو « ءابلاو زمحلاب خسنلا عيجج ىف انك 1 لعادل ا نلف كلود 2

 . هأ ه هر أل عجل او رض كلاب

 . ها ناكلخ نبا خيرات ىف اك ىدارملا ناملس نب عييرلا 0 وبأ هلوق (0)

 ها خلا نيتللا هءولاو  خاسنلا فيرحت نم هلعلو خسنلا عيمج ىف 0 :. مل ىذلا» : هلوق (*)

 ةيكضنسلا
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 ءىضوملا ماقم باب

 املا نمد هل نكمأ هنأل ءىضوتملا راسإ نع ماق الدر *ىذدوب ىل>ر ماق اذإو يلاعت هللا ةمحر ) قفا 2 8 (

 ءوضولا ىف وه امعإ ضرفلا نأل هأزجأ ًاضوتف ءاملا هلع ص اذإ ماق ثح وأ هنيمع نع ماق نإو تدألا ق نسحأو

 . ”ىضوملا ماتم ىفال

 هب اضوتتر ىذلا ءاملا ردق باب

 لاق كلام نب ىسبنأ نع ةحلط ىبأ نبا هللا دبع نإ قحسإ نع كلام انربخأ ىلاعت هللا هحر ( قف[: عئالا )

 هلا لص هللا لوُسر ىتأف هودح ىف ءوضولا سانلا سمتلاف رصعلا ةالص تناحو ملسو هيلع هللا لص هنا كلو را تح

 ًاضوتق هعباصأ نيب نه عبني ءاملا تب .أرف لاق هنم اوئتضوت نا سانلا 0 و ءانالا كلذ ىف هدد عضوف ءوطوب سو هيلع

 كو لستعي ناك ٍرسو هيلع هللا ىلص ىنل ا نإ ىنعلا اذه لثم ىف ( قفا لالا ) مثرخآ دنعنم اوئْضوت ى> سانلا

 نمر ىصوش نع ريح 2 نامالا الإ ءانلا صوتملا نم طب امف تقوال هنأ ىل اع لملذ اذه ف اقم شانلا اضن [ذات دحاو ءانإ ن.ه هئاسن
 ل ند هن ىلا ع ل رم ىلع ارا ى اذإف ما ليسعا| اذإ ةالدكو حشو اك 0 نه هن هللا را ىلع

 رمأامف ىكي لقأو ىكي الق ريثكلاب قرخو ىفكف ليلها ءاملاب قفز دقو 0 ءاملا لق هيلعام ىدأ دمف عسماو

1 

 6 1 كد اج ال3 : : خفضت 1 ع ل لرش رع قاف وصولا هسا ةشئاع تلاقف ءوضوي ركب نا نمحرلا دبع ىناف لاق اهب ىلصي ىتح ىباب جرح

 ذمحم نع ةنيبع نب نايفس 0 قئنانث اناث 5 ةما.قلا موي رانا نم 2 0 لوقت لو "هلع هللا لد

 0 نأ ال اًتضوتم 000 ( قاتل 5 اللا 1 راناا نم باق الل ُ لوعي 9 0 هللا ىلص هللا 0 تعم

 ىلع وسم لهو هءاع هللأ ىلد هللأ لوسر نأ ىودو ( قنانغلالا 1 اعد 587 امهءامعأو امهتوطبو هيمدق روهبظ

 ةحاو ند نيثدحلا 0 امهرورظ نسر منو هلع هللا ىلد هللا لوسر نأ ىورو ) قأح *لالاؤ ( همدق روهظ

 هلع هللا ىلد ىنا تيد اداض» نوكألو امهشر وأ نيمدعلا روبظ سما ملا مف لئاق لاق نإف ”دانسالا حلاص

 الف نيمدقاا نود نالئاح نافخلا هل لبق نيمدقا لسغل 0 0 لو نيفخلا ىلع حسملا ًازجأ ا" همدق لسغ لسو

 لنأمعز دقف نيددقا روبظ شرو حسم لاق ىذلاو امهريغ وهو نيمدقلا لسغ داضإ امهيلع حسملا لاقي نأ زوحم

 (لاقزد عك الو هافع لسع الو امعبادأ لو امعباصأ نيب ليلخم الو نيهدقنأ نطب لسغ ءىضوتملا ىلع ابحاو

 رو يل ليو لاي الو رانلا نم تيقار ىلإ ليو 3 راناا 01 تافع الل 3 داق مسو 'هلع هللا ىلص هلا لوسر لاق دعو

 اضوتب ىهعأل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو 8 كرت نع نوكي اعإ بادعلا نآل بحاو ,امهلسغو الإ رانلا
 - 0 2.3 ١ 5 ٍِ 3 . ا 2 - 1 - 5
 ريصبلا ىوسو ملس و هلع هللأ ىلد ىنلا عمسإ الو (50هدقلا نطب لاسغل لا لعجو مدعلا نطب مدعلا نط

 دحا اهأ ليو امهشرو نيمدعا روهظ 2-2 ثيدح هم ىلوأ ثيداحالا هده لعحاف لئاق لاق نإف ) قف( 3 8 الأف (

 ىنلاو تبث ادرفنم ناك ول دانسإلا نسحف رخآلا ثيدحلا امأو درفنا ول ثيدحلاب معلا لهأ تشي امه سيلف نيثدحلا

 . ةماعلا نم ٍرثك ًالالوق وهوتفدو اكن آرقاا رهاظ هفااخىدلا عمو ىلوأ ناك اذكهناك اذإو هنمتدثأو رثك أ هفلاخ

 7 ع 2 - 05 ' .٠

 .٠ هححصم هتل « رظناو 0 ىناا عمسإ الو هل وق 1(



000 

 ن. وأ هعم اتنلسغ هجولا ن. اتناكول امهنأل دعي مل نينذألا حسو كرت ولو خامصلا ىلإ ىضفت ىتاا ةجرفا نم رهط إيف

 ميم نك را نم اق ولو مرعى 1 00 انوكي ل اذ هلك نأ رح[ هذحو وأ ه2 اكس لالا

 . سأرلا نم قبب ام ىنكي اك سأرلاب مس نأ

 نيلجرا لسغ بأب

 اهؤرقن نحنو ( قفا: لالا ) «نيبعكلا ىلإ ؟لجرأو )ىلاعتو و كرابت هللا لاقىلاعت هللا همحر ( قفا لالا )

 أف افلا عمسأ مو ( قفاتثلالاف ) مسوعدإ اوحسماو م؟لجرأو عيدنأو هك ؟هوجو اولدعا قعد ىلع ؟لجرأو

 لسغاا امهيلع نأو مدقااو قاسلا لصفم عمجم امهو ناثتان'ا نابعكلا ءوضولا ىف لجو زع هللا ركذ نيذللا 0

 الل تت لك شلع الإ زال قرح "الو نيدعكلا اولسش ىح م؟لجرأ اولسغا ىلإ امبيف بهذي هنأك

 تصب مث هيمدق بصنف ًاديبف قاسلا لضأ نع نيبعكسلا نم: فرشألم لك" قظوتس ىح 00 ههسكو انس رف

 نا لا نيام لع ءانللا فا ا لل و هريغ هيلع بصي وأ هنيعي ءاملا امهيلع

 اندكلا ل دفاوإ ىباوأ قفتلا عب دقازو تنك لاقءدتبأ نع مريضا نب طسضل ن مصاع نع ريثك نبا ليعمسإ مثاه وأ

 قبطلا عانقلاو رمت هيف عانمب انتتأف اهنع هللا ىذر ةشئاع انفداصو هفداصن ىف هانيتأف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ

 له اًئيش ملك أ له لاقق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاج نأ ثبلن ملف اناك أف تعنصف ةربرحم انل ترءأو انلك أف

 حيذاف لاق ةمهب لاق تداوام نالفاي هيه لاق رعبت ةلخس اذإف همنغ ىعارلا عفد نأ ثبلن ملف معن انلقف ؟ رى كل ل

 ديزت نأ ديرتال ةئاد منغ انل اهانحمذ كللجأ ن.ه انأ نيسحمال لقي ملو نيسحال .ىل لاقو ىلإ فرحنا مث ةاش اهناكم انل

 ل ناكل [ذإ اهملط لاق ءادبلا ىعب ”ىت اهعاسل ىفةأرما ىل نإ هللا|[لوسرايا تلق ةاشابماكم احد ةمب سارا

 تلق كتمأ كبرضك كنتنيعظ نيرضت الو لقعتسف ريخ اهيف كب نإف اهظع لوقي اهرف لاق ةبحص اهل نإو ادلو اين

 اا نركب نأ الإ ناشتسالا ف غلاب و عباصآلا نيب للخو ءوضولا غبسأ لاق ءوضولا نع ىنربخأ هللا لوسر اي

 هدل> نم رهظام ىلإ ءاملا لصي تح هيوضع ىلع ءاملا لغاغ اقصتا٠ قلخ ”ىش هعباصأ ىف ناك نإف ) قفا خل الأف 1

 . 0 امينه اقترم:قلخام قتفب نأ هلع سبلو كلذ ريغ ةيزحال

 !0 لا ا ا اع ىفف « بعوتسإ ىأ فظوتس, ىت> هلوق )0(

 ( امهحسهو نيمدقلا لسغ ىلع ليلد اهند د+ويا٠ ىلع دج+وي ىتلا تافلتخلا ) ثيدحلا فالتخا ىفو (0)

 كل م؟دجرأو عسؤر اوحشماو قفارللا ىلإ ميديأو هوجو اولسغاف » ءوضولا ةيآ أرقن نحن ( ىفائعلالاف )

 اندنع كلذ ىلعو و 7 اوحسماو ؟لجرأو ؟يديأو هوجو نامت 22 لع م؟لجرأو صتتو « نيتعكلا

 مدقااو قاسلا لصفم عمجم نم فرشأ اه امهلسغب رمأ ناذلا نابعكلاو ( قفانةلالاف ) دعأ هللاو ةنسلا ةلالد

 نأ لعاا لهأ ماوع بهذف ض!) قفاتسلالا ) نفك نت قح ابعك عمتجاو فرشأ ام لكك

 انريخألسغي امث نيعكلاوقفارملا نأو(قفارملا ىلإ ؟«ديأو» ىلاعت هلوقك 0 ؟لجرأو» زعول>هللالوق

 زرحم نم زيشل نب 0 نع فذ ىلأ نبيانع كيدف ىأ نب ىلع امسإ نب دمحم ا ربخأ ( قفاتعلالاف ) لاق ع عب رلا

 تناكف ةكم ىلإ ٍلسو هيلع هللا ىلد ىنلا جوز زاانع هنا حر : ةشئاع عم انجر> لاق نييرضناا لوم نالبس ماس نع

4 



 ه4 لا تت

 ٠ ةرطاو ندا "1 1 للملا اولا نأ الإ .ىزجم 'آلو قفارملا لسغت نأ ىلإ عباصألا فارطأ

 ادب نإف ىرسلا 2 نه ىتهلات ًادسو زجل لق نإو ءىث اذه نم كرت نإو امهلسغ ىضمنن ىت> امهفورحو

 ناك نإف نيقفرأا 0 >- قباه لسغ عطقأ *ىضوتملاناك اذإو ةداعإ هلع ىرأ الو كلذ فيات ىلا للك ىرسبلاب

 ْش 0 دقف *ىث نيةفرملا نم قبب ملو نيفقراانم امهعطقأ ناكن إو نيقفرملا نم قيام لسغ نيقفرملا قوف نم امهعطقأ

 ما اللا وأ هيدي نم قباه فار ل 0 لسغ ضرف هنع

 هسأر 0 نإ ةلالا ىف الرمعم ناكو 0 [ رد شسماو ز) لاحت هلالاق ىلاغت هللا هحر ( قفا: ةلالان )

 لع نسل نأ لع هسسلا| تلدو هك حسد وأ اناعم رهظأ وهو اذه الإ ةبآلا لمتحم ملو هسأرب حسم دقف ائيش

 اذإ ( فاح علللاف ) هأ ا ١ ىعف كلذ ىلع ةنساا تلد اذإو هلك سأ 0

 هفك نطب وأ عبصأ ضعب وأ ةدحاو عبصأب ءاش هسأر رعش ىأبو هيلع رعشال ناك نإ ءاش هسأر ىأب لجرلا
 هسأر ن. هنأل هأزجأ اميضعب وأ امهادحإ وأ هدعز' حسم نإ كلذكف كلذ هآزحأ هب عسل

 حعس
- 

6 

 ورمح نع نيريس نب دمح نع بوأ نع ةيلع نباو ديز نب دامح نع ناسح نب ىحم انربخأ ( قفاه ةلالاف)
 . هيفحو هتمامع ىلعو هتيصانب حسمو 0 سو هيلع ل ل 1 نا ل

 َّ ماع ردح اوت سو هياع هللا ىلص هللا لوسر نأ ءاطع 6 نبا نع ملسم انريخأ ) قفاةعلألا

 نع يحب نب ىلع نع دمحم نب ميهادإإ انريخأ ( ثا علللاو ) ءاملاب هتيصان لاق وأ هسأر مدقم حسمو هسأر

 000 الل لتتم ناك و[ هيمان لاول سو هيلع هلل لك هقلا لوس انآ ةعش نا هزات نع ناسا
 لد دقفيةماعلا رمدحف اع. لسو هلع هللا ىلدللا لوسر ناكف سأرلا حس ىلاعت هللا نذأ اذإو ( قفا ةنالاف )
 ةماعلا ىلع حس: نإو هرضي مل كلذ كرت نإو سأرلا عم ةماع'ا ىلع حسه ول بحأو اهنود سأرلا ىلع حسملا نأ ىلع
 1 ولو كلذ :هئزح مل نيعارذلاو هولا نود نيزافق وأ عقد ىلع حسم ول كلذكو كلذ هترح ل سأرلا نود

 وأ هل سأرلا لع حس نأ اذ هثزح الو هتزح / سارلا رشا كن ايم كا 0 1 ةجخا ع حيبف 3

 ناكو عضوملا كلذ حسفف هسأر طسووإ هدقعت هرعش عج ولو سأرلا' نعت طقاسلا ال سأ نا نه ل نا للا

 م دعب سآرلا تبانم ىلع عشا ند ا 6 ناك نإو هز مل سآرلا رعش تبانم: نع طقانسلا رعقما هب م ىذدلا

 اع حس< ىتح رعشلا ىلع حسملا ىزحب الو ةءاعلاك وهف هتبنم ريغ ىلع رعش ذئنيح هنأل هزجم مل هتءنم نع ليزأ ع

 اعم هسأر امهم حسميف هيدي ءاملا دأب نأ هل رايتخالاو هسفن سأرلا ىلع عقت م هلع ةراهطلا عقتف هتبانم عضوم ىف

 ىور اذكهو هن٠ أدب ىذلا ناكملا ىلإ عجرب ىتح امحهدرب مث هافق ىلإ امه بهذي مث هسأر مدقمب أدبي ربديو امه لبقب

 لقا لاف هنأت نع ىزاملا ىجب نبت ورع نع كلامان ريخأ ( قنان لالا ) حسم ساو هيلع هللا ىلص ىنأا نأ

 دير نب هللا دبع لاق اضوتي يع هللاب لضر هللا عل وسار ناك تك نيت نأ عيطتست له ىراصتألا ديز نب هللا دبعل

 اثالث ههحو لسع 7 اثالث اثالث قشنتساو ضحضكو نيتره نيترم هيدي لسغف هيدي ىلع غرفأف ءوضوب اعدو معت

 . 1 ِء 1 ع 05 52 ع 0 1 0 : 2

 بهذ 3 هسار مدع ادب ريداو امهم لسصاو هيدي هسار 0 مخ نيققرألا ل لاترد ناد رم هاد لسع 3

 الا ا لا هاجم لامع مه هلم ذب .ىدلإ عضولا ىلإ اههدؤرا م 3 انؤلث هسارا مشمول أو ( قفا الا( :-) هللحر لسع م هئم ادب .ىذلا اعضوملا ىلإ هافق ىلإ
 امهاخدف هنذآل ءاملا هعبصاب ذخابو سأرلا ءام ربغ ءامب امبنطابو هنذأ رهاظ حسم نأ بحأو هئزحم ةدحاوو



 هدد لاا :

 عطقي ءاملا نأ و فنألا كلذكو ريغتي مفلا نأو ةنسلل نينيع" لسغ نود قاشنتسالاو ةضمضلا تدك 1 امنإو همأر

 امل ةداعإ هيلع نكق مل ىلو قاشنتسالاو ةضمضلا بنج وأ ءىذوتم كوت نإو نانيعلا كاذكك تسيلو امهريغت نِم

 . قشتسيو صمصعتا نأ اجمل نار اهيعف ال نإ لإ بحأو تفصو

 هجولا لسغ باب
 سأرلا رعش تبانه نودا٠ هجولا نأ الوقعم ناكف «يهوجو اولسغاف » ىلاعتو كرابت هللا لاق ( قفا خلإلام )

 مدقم علصأ كلذكو سأرزلا:نم نيتعزرزلا نم ملا شارل رعشأ ثبانم زواحام سلو نددلاو نيحللاو تكاد ل

 اذان ءىش هكر ىف هلع 0 كلذ كرت نإو هجولا عم نيتعزنبا لسغ ول ىلإ بحلاو هولا نت ةيعلص تسل نا

 ىتح ٍترثك اذإف تبنت نأ لبق ناكاك هجولا لسغ هراعف ائيش ههجو نه ىراوت تح رثكت مف لجرلا ةبحل تجرخ

 لوب اهلك اهلسغ بحب رعأال تلق, امنإو اهلك اهلسغ 0 الو اهاك اهاسغ طاتحالاف 5 نم اهعصَوَم يشل

 تميس
 ١

 هامش بجاحلا رعش الإ هلع رعش الاه هسفن ه>ولا 3 5 لك لها ن. دنع ىل ىكحو تيعل نمت معألاو نك

 هجاوه هنآل ىتعلا ىف هحو سأرلا نم لقأ امو سأرلا نم لبقأام نود هو هنأ ىرت الأ ةقفنعااو براشلاو نينيعلا

 نم ءىش هلفسأو هالعأ نم دودحم هاك نأ نه اه>و رعش هءاعو ةعفنعو براشو بحاح نم تفصوأم ناك اعإو

 هلفسأ اعطقته دحاو وهف ه>ولا نوكي نأ الو لسغيال افوشكم هجولا نم ءىث نوكب نأ زوحن الو فوشكم هحولا

 هئارو, نم ىذلا نيغدصلاب لصتملا ةحللا راذعف نائيش ىهف ةحللاو هوب سيل اذه نيب اهو هجو هابنجو هالعأو

 مك هجولاب دودحم هنآل هل لسغا الإ هف ىزحمال نييجاحلا رعش ؟< ىف رعشلا ليلقاا هب لصاولاو هجولا نم ءىش

 نوذلا .ىلاو 'امو نقذلا ىلع ىهو ةقفنع'او نيب زاشااو نيبجاحلا لاني امك ءاملا هلانب نأ نع ركل ةرعش نأو تقصو

 ىزحب الو هجولا رعش لسغ عم هرعش رهاظ لسغ, نأ اذه ىف ىزجبف ةحللا عطقنمب ةيحللا غمتجم اذهف نيحللا نم

 ىلع ءاملا رميو هليلحت بحب مل هلسغ بحب ل اذإو لسا بجاو ةبحللا عمتجم تبانم تحم ام ىرأ الو ءاملا نم هكرت

 ناك ىأ ,اطبإ ناك نإو 212 كلذ ريغ هيبزحنال سأرلا -رغش رهاظ م حس» اهو ههجو ىلع هرم ام ةيحللا رعش رهظ

 ةففعلاسرعشكا الألف :ةّكللا رعش ضع. ناك وا كاذكو ةلسغا الإ هر 1 هولا نءءايداب اعطمنو ةنخل تبان 0

 اهاسغهلع بجو تدنت نيح ىبك ةقصال اليلق اهاك ةيحالا تناك ول كلذكو هلسغ الإ هزحي مل ةبحللا راذعو براشلاو

 تناك اذإف ةرمثبلا نود هترثكل رعشلا لاح ةبحللا ىلع ءاملا غبسأ اذإ تناكف ترثك 7 :اذإ اهلتمغ هنلع تحال اك

 هولا ىف عنصي اك غلب ثيح ابنه اغلاب اهيلع ءاملا رارهإ هاعبسجوو ةدحللا عمتجم ن. اذكه ناك ام لسغ بحب مل اذكه

 امهدحأ نالوق اهيفف هولا ىلعا٠ ىلع هرمأف لعفي مل نإو هجولا نع ةحللا نم طقسا: عم ىلع ءاللا رع نأ بحأو

 . هنم ه>ولا ىلعا» لع هرمأ اذإ هير رخالاو اهو لزنت ةحللا نأل <

 ندبلا لسع كاب
 اوبهذ مهنأاكلسغي امث قفارملا نأ ىف افلاخم ملعأ ملف « قفارلا ىلإ ميديأو » زعو لح هللا داق ( قنا الالاف )

 ننام لغ اقوي نأ الإ ادبأ نيدلا لسغ ىف ىؤحم الو قفازراا لست نأ لإ عيدنأو ؟عو >و اولسغاف اهانعم نأ ىلإ

 ةيحللا رعش ليلقا وه طماو ء اطث ناك نإو هبجو لعلو خسنلا عيمج ىف اذك اطبإ ناك نإو هلوق )١(

 . ةححصو ا ٍسوماقلا 0 م نيبجاحلاو

 )م:-١(



 ا

 ءوضولا لبق نيديلا لسغ باب

 موناا ن6 ماك نم لع ءوضاولا نأ ى اع لدق هولا ل اس هف ًأاديف ءوضولا حور ا كد ( قفانشلللاف

 ءانإلا امهلاخدإ لبقن دلا لسع بخأو الونالو ءالخح ثدحم ل مما نأل ط او لئامأا نود العو رع هللا 1ك 3

 هللا لوسر لاق لاق ةررهىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىبأ نع كلام انربخأ ) قفاه لالا ( ضرفللال ةنسال ءوضولل

 تتاب نأ ىردبال ؟دحأ نإف ءوذولا ىف امملا>دإ لبق هيدب لسغيلف دارك كدحأ ظمتسا اذإ» : سو هيلع هللا ل

 ملسو هيلع هللا ىل [ كك كرس لاق لاق ةرب رهىنأ نع جرعألا نع دانزلا [ نع نايفس ان ربخأ ( قفل الا هدي

 نع نايفس انربخأ )ع هدد ثتاي نأ ىرديإل هنإف اثالث اهاسغ > ءانإلاو هدب سدح + الف ةهانمنم ؟دحأ ظعهتسا اذإ»

 ءانإلا ىف هدد ل اذإو ( قف[: ١ ااا 1 هلشم سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىلأ نع ةماس ىلأ نع ىرهزلا

 ا لاذ 1١ نرك نأ كش نإ كلدكو هؤوضصو دف لب اهسام ةساحتلا نم ايش نأ نقيتسرالا وهاوا اهلفعي نأ لق

 هنم لسغو هقارهأف ءاملا دسف نيتلق نم لقأ هب أضون ىذلا ءاملا نكن إف هئوضو ىف اهلخدأف ةساحن هتسام دق ديلا

 لل 1 01 انريأتاو موتو ءالملا دستفي ل رثكا [ وأ! نينلف :ءادلا ناك نوت كلذ ريغ هئزيحالا ءزريغ ءاعر ًاضؤوت وأ ءانالا

 . أضوت, مث رثألا بهذي ىت> اهاسغو اهجرخأ رثأ امل ةسا<ي تناك ولو امل رثأال ةساحن تناكنإإ ءاملا

 ةبآلا قفارملا ىلإ ميديأو مهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ مت اذإ ىلاعتو كرابت هللا لاق هللا همحر ( ىف[: ةلالاث )

 لجرلا ىلع سيل نأو نطبام نود رهظام ءوضولا ىف هلسغ ضورفملا هولا نأ ىف افلاخم رعأ دف ( قفا لالا )

 ةضمضملا ملعأ 1و نينعلا ند روهظلا ىلإ برقأ فاشتسالاو ةصمخلا تناكف امهبف حضني نأ الو هنيع لسغب نأ

 ىلإ بحأو دعب مل ىلصو ايسان وأ ادماع امهكرت ول -ىذوتملا نأتىف انالتخا رعأ ملو اضرف *ىذوتملا ىلع قاشنتسالاو

 غلبتسإو كنا الإ لخير هاو كافل ةقر هةنك ذدحاب اثاث قشتتسلاو لمح كمت نأ هذي لسع دقي يع وتلا اذن ن :-

 لخدب الثل قاشنتسالاب قفر م نك دإو طوعسلاك هلع الو كلذإىلع ديز الو همي شاحم ا هنأ ىراه رده

 ىلعلدب اذهوانلق اع امي قرفتيلاحلا نآل اهيديب قرفو د امهلمعتسا المعتسا نأ نيلمتحامهآر ام نيرمألا مع نمأو

 اسلاج ةالصلا ىف مسو هيلع هللا ىلص ىناا ثيدح لثه اذهو صانألا لع معب اءاقو لياقلا دنع الإ دجويال دعنا صاخ نأ

 ابا متسان نأ هلل ةلق مركينأ ا ل ا قح سواط نع مارهونب ةماسوور دقق ليقنإف سولحو ماو هقلح موعلاو

 ىناا نعر# نبا ثيدحو بوبأ ىنأ 5 ولو هنوتثال ثيدحلا لهأو لسرم اذه هإ 0 ١ سا وأ لادا

 ِِع

 مركي نأ م 0 ىلع قح سواط لوق ناك نإف هفلا> ول هف تنشب نأ ىلوأ دانسإلا نسح دنسه ٍلسو هياع لل ىلص
 ع 1

 ةلبقا مار 1 ىلع كلذ لزنأف ملسو هيلعشا لذ كلا لرش نع تر تت ملعأ هللاو عمس انف البقتسإ نأدتاةلبق
0 

 نافلتع م 0-1 نبا ثدح ام تورلا ىفو توبأ ا 0 ف لاحلاو مركب نأ لهأ ىهو

 لوبلاو طئاغا لقتس, نأ ىونف قيرط'ا ىف ةراحح طحم دحاسم نونبب اوناك ساناا نإ لبق ذقو ) قنانثلالاف )

 ىراحصلا ىف اذهو هغر , ئذاآتنو اهبلإ لكلا نيك لررلاو ظئاغا نوكشف [(يدتس» وأ كاسل ىف الوم نوكف

 وأ دحسملا لالظ ند قيرط ىف سانلا رمث ىف طوغتب نأ كلذو نعالملا اوقتا لاقي نأ ةرقو تيدا ادب هنع ىو
5 

 ٠ لزاملاو رمملا ىف سانا ةجاح عضاومو قيرطلا ربظ يلعو ةراجحلاو رجشااو توبا



 تازرخ 20007070
 هرطاأوناصات 00[ميدضوم اودع اذإ كوذإو ةداقلا كلدك ثا ام ىدعبال اهعضوم ىف ةراجحلاب ءاجنتسالا ىف

 دحب مو لحر ىل ىي اذإو هدد ندهو ءاذملا د نم ءوضولا ىف ةراححلاب 1 اك الإ امهرهطي مل دسملا نم ,

 لع مهما 0ك قح كلذ هرج 8 ىجنتسا 2 مه نإو مهشلا مش ءادنتسالا دل هزحب ل مهلا "1 نم وهو ءاكألا

 هرك ذ سمي مل هدعب ىجنتسا دق ناك اذإو «ءاحنتسالا لبق مميتلا هئزحب ىعفاشلا ناث لوق هيفو عيبرلا لاق» ءاجنتسالا
 ٠ 6 الإ ءاحنتسالا عطوم يف هزجب مل لسا لحرلا ىلع كحل اذإو ( قنا: ةلللاف ) هدب هن الو

 3 ةرره كك نع حج رعألا نع دانز ل هاك ةنينع نس نا.فس انريخأ ىل اعت هللا هنمح و ( قانتلالا // (

 )ع اعلا 0 فق عءوصو لا كاوسلاب 00 ا ىلع قشأ نأ الول 01 لاق لسأو هياع هللإ ىلص هلأ لوسر

 هللا ىلص ل نأ اينع هللا ىضر ةشئاع نع قيتع ىنأ نبا نع قاحسإ نب دمحم نع نايفس انربخأ ( قفة ةلالاف (

 هنأو بحاوب سيل كاوساا نأ ىلع ليلد اذه ىف( قئاثت لالا ) برال ةاضرم مفال ةرهطم كاوسلا : لاق ٍلسو هلع

 هفربغتي لاح لك كاوسلا بحتسأو ) قفا 0 اللا 1 قشإ , وأ مبيلع قش هب مثرمال احاو ناك ول هن هنال راخخا

 ديعبالف ىلصو هكرت نمو اهلك تاولصلا ذنعو هبرمو مفلا ريغيام كلك مزألاو مونلا نم ظاقيتسالا دنعو مفلا

 .٠ عءوصو هلع بجبن الو ةتالص

 0000 1 ا هولا خسانا| فير - ن.ه هلعلو واولاب خسنلا عيمج ىف اذك اوباصأف هلوق ١) ا

 لاق ىعفاشلا ا ريخأ لاق عييرلا انريخأ ( طئاغلااو لودل ةلما لاهتسا ( تك فالتخا ق مجرتو 0

 ىلص ىناا نأ هنع هللا ىذر فراش يوبأ ىبأ نع ىيللا ديزب نب ءاطع نع ىرهزلا نع ةنينع نب نايفلس انربخأ

 هأ 001 | رد ماقلا مده لاف اوارعافأ ارش نكلو لوي وا طتاخ كلقاا ك1 نأ ىهن سو هلع هللا
 ب

 ع

 ةقك نع احا نب اىحب نت دمحم نع ديعس نب ىحب نع كلام انريحأ هلل الا رفغتسنو فرحتنف ةلقلا لبق نم تينب دق ريحا هلل

 الف كتجاح ىلع تدعق اذإ نولوةي اسان نإ : لوقي ناك هنأ امنع هللا ىذر ره نب هللا دبع نع نابح نب عساو'

 هلع هللا ىلص هللا لوسر تيأرق انل تيب رهظ ىلع تيقترا هدقل رمع نب هللا دبع لاق . سدقملا تنب الو ةلسقلا ليَ

 لدت ىتاا لما نم هنكلو افالتخا اذه دعي سيلو ( قفا: لالاو ) هتجاحل سدقملا تيب البقتسم نيتنبل ىلع ٍلسو

 اهيف شحال مهب .داذم نم كو ىراحصاا ىف مهبهاذم ةماع انإ ابرع موقأا ناك ) قفاتخلالا 0 دعملا ىنْعم ىلع

 ةرورمذ مهيلع نكي مل هربدتساوأ ه>رفب ىلصملا لبقتسا اهربدتسا وأ ةلبقا لبقتشا اذإ هتجاحل بهاذلا ناكف ممرتسي

 هارب ال ازتتسم هيف ناك اهررظأ نيب ناك اذإف ءارحصاا ةفلاغ توبا تناكو كلذب اورمأ اوبرغي وأ اوقرعد, نأ ىف

 اماف ءارحصلا ىف نكميام ايف فرحتلا نم نكي ال ةقياضتم لزانملا نيب تهاذملا تناكو هلع فرشأ وأ لخد نمآلا

 لد هكا لا كدمسم 1 وهو دعملا ثتِدد لابقتسا 5 مس هدع هللا ىلد هللا لوسر 0 ىأر ام لي نبا د
 2 2 02 0 تر أ 2

 ع
 ىنلا نم بوي وبأ عمو ( قفا: _ةلالاف ) ل نال 50 0 ىف اهرايدتساو ةلبمأ| لابقتسا نع ىب ع هنآ ىلع

 ضاحرم ىلع سا نأ قف ماما فاخف هتحاجل سدعقملا تيب هلابقتسا نه رمت نبا لعام لعب مو ملسو هءاع هللا ىلص

 5 هانا ىأرو هريغفرعي لااذإ هلع تح اذكهو ةلقا ليقتس الل فرحت و ةيعكتلاليقتتلا
 3 رف

 سو هيلع هللا ىلص ىن'

 هريغ فرعي مل اذإ هلع بح دذكهو هتجاحل ةلبق !لابقتسا نع ىتين نم. ىلع ركنآف هتجاحل سدقملا تيب البقتسم هلم قف

 ع هلع هللا يبص ىنلا ىلإ هوزعي مل مهمل ىف انأر 3 نإ مهنم هوم هلعل وةقااخ انو هع هللا ىلد ىنلا نع هل ورب ل وأ



2-0002 

 ( لاق ) ندباا ضعب ناساع ناسي ع ل أ اطئاغ ثدحأ نم نود الوب الو اطئاذ ثدحم مل نم ىلع ةنسلا

 نايس ا( رخأ ءاملا وأ ةاراحملاب ىجتتسيف لون وأ طئاغ هنم ىآن نأب الإ ءوضو هلع بجو.دخأ ىلع ءاجتتّسا الو

 ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ذأ ةرره ىبأ نع حلاص ىنأ نع مكح َن عامعمت | نع نالت نب دمح نع ةنيبع نبا

 جنتسيلو لوب الو طئاغب اهربدتسإ الو ةلبقلا لبقتسإ الف طئاغلا ىلإ ىدحأ بهذ اذإف دلاولا ليما انااعإ[ )) : لاك

 رعاشلا لاق ىلاباا مظعاا ةمرلا ( قفا ةلالاؤ ) هنيمب لِحرلا ىجنتس, نأو ةمرلاو ثورلا نعىهنو «راجحأ ةثالث

 ْ ال اهل اأو ١ مرق اهناطع امأ

 ىناانأ هيأ نع تباث نع ةيزخ نبةرامع نع ةزجو وبأ ىنربخأ لاق ةورع نب ماشه انربخأ لاق نايفس انربخأ
 ااا و هل لكرلا نسل ناو اةمرلااو ثاودرلا نع ىنو' راججأ ةثالث ءاستسالا ىف لاق لسأو هلع هللا ل

 وأ تارم ثالث زاجحأ ةثالث حسمتي نأ الإ هزحب مل لاب وأ ىلخ نف ( ىف غلالاف ) عبج ر نهيف سيل راجحألا

 اهريغو فزخلاو شيشحلاو بارتاا لثم ناك اذإ ةراجحلا ءاقن قنأ امت افيظن ارهاط ناكا» وأ سباقم وأ تارجآ

 راجحأ رك ةحاستما ام هدحاو لك حستماف هوحو ثالث امل ةناوص ا را وأ اردح دحو نإو ( لاق )

 ع ع

 نا مل هنأ ىربام ىلع حاستمالا نم ىفاي نأ الإ هزجم مل ارثأ بأ هنأ لعف راجحأ ةثالث حستما نإف اهب حستما

 مع رجحب حستمب الو ( لاق ) ءام ريغب هقتي مل دهج ول هنأل هؤاقنإ هيلع سيلف ءاملا الإ هجرخال قصال رثأ امأف امنا

 رثأ هيف نكي مل نإو هب حاستمالا هزحم مل ءامب هرهط دعي مل نإف هرهط ءام هباصأ دق نأ معي نأ الإ ةرم هب حستما هنأ

 ( لاق ) ساحنألا رهطي ىنلا ءاملا الإ هرهطي الو هب حاستمالا هزحب مل هبفام بهذي. ىتح رجشلا ءامب لسغ ول كلذكو

 هنإف هبف ربخلل مظعب الو سحن عيجر لك كلذكو عيجر اهنأل ساحتألا نم اهنإف هيف ربخلل ةثورب ىجنتسي الو

 غوبدم ريغ ىذ دلج الإ مظعلا ىنعم ىف ائيش لعأ الو رهاطب فيظنب ةراهطلا اعإو فيظنب سيلف سحن ربغ ناك نإو

 قيقرلا ىجنتسيو ( لاق ) هب ى 1 ترا نأ الق رهاط فيظنف غوبدملا دلحخلا ٠٠ افا رهاط ناك نإو فيظنب سيل هنإف

 نع جرخ نإف نيتيلألا نطاب ن ه هيلع لبقأ امث هرم لوحا. ءالخلا دعي ملاه اههاقم ماق اهو ةراجحلاب ظياغاو نطباا

 لهأ سانلا ىف لزب ملو ءاملا الإ امبنع جرخف رئتنا امف هزحب ملو ةراجحلاب ىدتتسلا نأر ناك !ّآلا نيب مف هأزحلا كلذ

 مثرمأ نيذلا مثو هنوتاتقي اوناكو رمتلا مهاكأل 2 اطبا ةقر سحأو اهظلغو نوطب ةقر

 - لوبلا ريشتتا اذإو فلتخمال ءالخلا ن.ه هلثم لوباا نم ءاجنتسالاو ( لاق ) ءاجنتسالاب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 *”ىرتسو 83 ءاملا الا كلذ زواح امف هز م كلالذ زواج ى -_- رثتنااذإوو ءاحنتسالا 3 زحأ بقثاا ىلع لقأام ىلع

 لق 0 رشي م ءوضولا لبق ةعاس ميقيو لوبا ناد ”ىربتساإ لأ كل بحأو هياع رطشت الغل لوبلا ند لئامأا

 ءاجنتسالاو قنأ نإو راجحأ ةثالث ند لقأ هزي مل ءاملا ريغ ءىثب لذ ر ىجنتسا اذإو ( لاق ) اضوتي مث ءاجنتسالا

 لاحر هيق) مق تلف ءاملاب اوحنتسا ا نم اهوق نإ لاقيو كا بحأ ناك ءاملاب لسع - لحر هعمج ولو فاك

 ةراححلا ند قنأ 2 1 را ةراج+ل لقد كلل ىلع ىجنتسملا رضتقا اذإو (نب رهطملا تح هللاو او | طح نأ ن

 ع

 كلذ سحأ الو كلانهاأد نك قنادق هنأ ىربام كلذ نع غلب نأ الإ ءاحنتسالا قا ددَع الق ءاملاب ىجنتسا اذإو

 اهنو>ىف وأ ةدعقملا ترق حورقو ريسا وب لحرب تناك نإو (لاقز) رد 5 اف ثالثو ثا رم ثالث ن ا اق الإ نك

 ةصخرلاو اهلك ساحنألا ةراهط ءاملاو ةراجحلا هيزحمالو ءالاب ءاحنتسالا الإ هيف هزيمل اديدص وأ احبق وأ امد تلاسبيف



 _ مود 3

 دحأ معطي امم ءوضوال باب

 ىرمضلا ةيمأ نب ورمع نب رفعج امهدحأ نيلجر نع ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ( قفنغلالان)

 نق دعا ا ادب ( قنات لالا ) وتب لو ىلص مث ةاش فتك لك أ لسو هيلع هللا.لص هللا لوس نأ هنأ ند

 هنم ءوضو هبل بحي مل اهنم لك أف ةتيم؛ىلإ رطضا ول كلذكو ءوضو هيلع نكي مل ةسمع ل وأ راذ ةس٠ انش لذ

 لك داعأو هلسغ لعفي مل نإف كلذ ريغ هيزجمال هنمةتيملا تس» امو هافو هدي لس نأ هيلع ناكو ةجيضن وأ ةئين الكأ

 سام ام لسغي ىتح ةالصلا هل جن مل هلكأ مرحم لك كلذكو هنم ةتملا تسام ام هلسغ لبقو:ايلكأ دعب اهالص ةالص

 حير ىذ ريغ وأ حير اذ ناك هنم ءوضو الف هبرش وأ هلك أ لالح لكو امهر هباصأ ءىثو هو هيدي نع هملد

 . ةلاب هتبلاب ١ : لاق ضمضمتي ملو انآ سابع نبا برش

 ىورو (لاق) اهربغ الو ةالص ىف كحض الو مظع نإو مالك ند ءوضو الو ىللاعت هللا همحر ) قثاتتلالاف )

 هلال لمياف تاللاب فلح نم» :لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىنأ نع نمحرلا دبع نب دمح نع بابش نا

 دحأ ىذأ ىف الو كلذ ىف ءوضوالو ( ىف: لالا ) ًاءوضو كلذ ىف ركاخ دنا ىنغاس لو باهشش نبا لاق هللا الإ

 نأ ةراره ىنأ نع هدأ نع ءالعا ىورو ) قفا لالا ( تانحألا ليبس نه سيل هنآ هريغالو فذق الو

 «( ةوملاب اوريشنءالو تيشلا اًوزيغو ,تراوشلا »نم. اوذسحتو.لحللا اوفعأ » : لاقالسو هلع ثا لح د

 ةفاظن ةدايز اذهو ءوضو ةداعإ هيلع نكي مل هبراشو هتحلو هكا هرافظأ نم دخأ مث اضوت نش ) قنفات لالا (

 حير هل هلك أ لالح نك كلذكو ءىثدبف نكي ملو سأبا كلذ نكي ل.«دعرءاملا رما واو دحتسا نإ كاك 00

 سابع نبا برش دق هلسغ هيلع نكي مل هبوثو هدسح لالحلا كلذ سام ول كلذكو هريغ وأ نبل هبرشو هل حيرال وأ

 , 990 ءام سمي ملو ىلصو انبل
 ءاكدسالا قالا

 قفارملا ىلإ ييديأو «هوجو اولسغاف ةالص'ا ىلإ مق اذإ » ىلاعتو كرابت هللا لاق ىلاعت هللا هحر ( قفا املا )

 ماق اذإ كلذ نأ انبهذم ناكو ءوضولا ىلاعت هللا ركذف ( ىف لالا ) « نيبعكلا ىلإ ؟لجرأو ؟سؤرب اوحسماو

 ةلالدب ىلاعت هللا رك ذ ىدلا ءوضولا ناكف الوب الو ءالخ اثدحمال همون نم موقي مئانلا ناكو ( لاق ) همون نم مئانلا

 نع عفان نع كلام انربخأ ( ىف[: ثاالاث ) ( فاعرلا نم ءوضولا ) ىعفاشااو كلام فالتخا ىف مجرتو (1)

 هلثم بيسملا نباو سابع نبا نع ىور كلامو ملكتي لو عحر م اضوتف فرصنا فعر اذإ ناك هنأ رمع نبا

 هب اصأ نم لوقيب ناك هنأ رمع نبا نع ماس نع ىرهزلا نع جيرج ندا َنَع ا ع انريخأ ) قفاه لالا 1

 متمعز مث فنأتسإ ةمرخم نبا روسملا لاقو ىنف عجر مث ًاضوتف فرضنا اي وأ ايذم وأ افاعر دجو نم وأ فاعر

 رهاظلا ىف ءوضولاو ةالصلل اًضوّنو مدلا لع فرصني ناك هنأ عنان نع قدر 0-1 نب هللا دسعو مدلا لسغب هنأ

 ةياور ىفو بيسأا نباو سابع نباو رمت نبا نع متيور امل كرتلا هبشي ادهو ةالصاا ءوضو وه امعإ ع؟تاور ّق

 عاش نإ هعضوم ىف فاَشو ةالص'ا يف ءانبلا ىف قلعت هل اذهو ىذلملا ىف ىني ال هنأ متمعزو ىذلا ىف ىناي هنأ كريغ

 لنا



-- 

 لاق نِإف ءوضولا هلع تحب م هفك  نطب ريغ ءىث وأ هعارذ وأ هفك ربظب هرك ذ. سد نإو ءوُضو هيلع بحي ملو
 كرا ع هدد ىضفأو اعبامم هد ىضفأ لات ارنطس وه اعإ دلاب ءاضقالا كك تفصو ام نيب قر اش : لئاق

 مواعق هرك ذأ ىلإ هل ىضقأ اذإ هنم ءوضولاب رمأ اعإ لسو هيلع هللا ىلع ىتلا ناك اذإف امك ار هتبكر ىلإ وأ ادجاس

 نطب زواج ٠١ لكف ًاءوضو ةنسلا ةلالوب هيلع كلذ بجو الف هدس> نم كلذ نه براق امو هيدخف سامي هك نأ

 005 0 [كلا ناك | 0 فا حألاب نحت الو امهدحأب يجون ناتسامم ناك اذإو تفضو انت هرك ذ ساه اك تفكذلا

 ركذلا نم سمي وه ٠١ سام ام نأ ىلع لدت سو هع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نأل اسم مل امم ءوضو بحب ال نأ

 ضرما مد نع مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر .تلاسا تلاق داب نع ةمطاف نع ماشه نع نايفس انريخأ ا

 سوهيلع هللا 15 لإ لوش ر ها ذو ( قنانتل الاف ) هيف ىلصو هيشر مث ءاملاب هصرقفا مث هيتح : لاق بوثلا تيصي

 اك دع نم ساهم ا 0 سحأ مدلاف هنم ءوضولاب رمأي لو دلاب لسغي نأ ننال

 5 00 اسغب 01 ل 0 0

 نإ لاق ءاطع نع جيرج نبا نع ملس» انريخأ هنع هحرطيو هلسغ هيلع بن مل ابطر هنم ساه ام سيلو 200

 هلع الو اك مث هحسمنف لاق وأ هضفننف اناثو انهوحو تبيصق ساياا ءرخلاو ثورلا انياع ىنستل حيرلا

 تلا وان اهج رف تس« .اذإب ةأرملا ىلع بجوأ هرك ذى لحالا ىلع ءوضولا» تجوب تلقام لك و ( قنان//غ)

 هللا دبع نع هنظأ عييرلا لاق » رمع نب هللا دبع نب هللا ديبع نب مسامتا انربخأ نافلتخم ال لحرلك اهجوز نم كلذ

 هنيبو هنيب هركذ لجرلا سه اذإو ( لاق ) تآضوت اهجرف ةأراا تس. اذإ تلاق ةقئاع نع مساقلا نع « رمع نبا

 . قفص وأ هنيبو هنسام قر هيف ءوضو هيلع نكي مل هيلإ ضده ريغ هنأ الإ ناك ا١٠ ءىش

 ىذلا لاش نأ الإ هلع ةحللا له هسحنا# مل هقرم وأ هنمل وأ هتز وأ ليلق لحر ءام ىف ةباد وأ هلآ تتام اذإو

 ةيدابلاب بالكلا كلذكف اليلق وأ ةيداب وأ ةيرقب اريثك ناك هيف عقوام سجني ايف سجني ىتاا لاخلا ىف ستي

 111 لوا تاحصأ نمدنع ىور ادحأ تماع امو ةجح متركذ مف ناك نإ سجنتالنأ ىلوأ ةيرقل ابباودلاو راو

 بلكسلا نم ءانإلا لسغي لاق نم اننامز لهأ نم نأ الإ انلوق لثمب الإ هيف لاق هنأ نيعباتلا الو ملسو هيلع هللا ىلص

 نم نإ( قفا ثلالاو ) هريغو قرمو نبلو ءام نم بلكلا هنم برشام عيمج سجن لاق مهلكدف ةدحاو ةرم

 0535 اهنإ م ىف هعمس نم ىلع ةنؤم الو هيف ةيبشال هنولات ؟تيأر ىذلاو هبشيف هنق لات نم ماعلا ف ملكت

 هبلع هللا ىلص ىناا نأ ىلإ متبهذ نإف هب ىتآي سايقب الو فلكتب فشكنيال ًأطخ هنأ يعيف هعمسي نأ ؟كلوق عماس

 ةساجنلا نأ ربخأ دقق اهتسا< ىلع كلذ لدف املوح اهو حرطت نأ دماجلا نمسلا ىف ةرأفلا تتام اذإ رمأ ملسو

 ءراقلا نأ لإ متبهذ نإف اماع الوق بلكلا ىفو اماع الوق ةرافلا ىف لاف ءاعإو توا ىف نقر :ناثلا ق 'نركك

 مس ملام نأ ملق نإو طخ قا متدزو «<لوق نيب متيوس دقف ةيدابلا لهأ ىلع سجنت الو ةيرقلا لهأ ىلع سجنت

 الف سجن, غزولا اولوقت نأ 0 غزولا لعجاف سجنيال بلكلاو ةرأفلا ريغ باودلا نم

 . لوقلا اذه زوحم الف ىرخأ سجن, الو ةرم سجني بلكلا نأ نومعزتو اسايق هف ريخ



 تاو
 رك ذلا سم نم ءوضولا باب

 ةورغ عمس هنأ مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب ىنأ نب هللا دبع نع سنأ نب كلام انربخأ ( قفانلالاث )

 رولا اك دل سه نمو ناورم لاقف ءوضولا هنم نوكيام انرك اذتف يلا نب ناور٠ ىلع تاخد لوقتي ري را نيل"

 1 0و هدهد ف لي ا قرأ ناو لاف كلذ لعام حور لاح

 ديعس نع ىمثاملا كلملا دبع نب كدر عا هلأ يح نب « دمحمو ورمع نب ناملس انربخأ 0 ك0

 هنيب سيل 0 !| هدس مكدحأ ىضفأ اذإ » : لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىناا نع ةريرهىنأ ن نع ىرملا دع قاتلا

 ةبقع نع ٍبئذ ىنأ نبا:نع كيدف ىأ نباو عفان نب هللا دبع انريخأ لاق ”ىعقاشلا انريخأ ى») 0 لق ءىما ةلكف

 هديب كدحأ ىضفأ اذإ لاق ملسو هيلع هللا نم هللا لوسر نأ :ناب ون نيم را دنع نب دمتع نغا نخر 21201

 هللا لص ىتلا نع هلا دبع نب رباج نع نابوث نب نمترلا دنع نب دم نع لاقق عفان نبا دازو ًاضوتلف ةركاذ نإ

 ىلإ هفك نطبب لجرلا ىضفأ اذإو ( لاق ) ارباج هيف ركذي الو هيورب ظافحلا ن٠ دحاو ريغ تعمسو ٍلَسو هلع

 ءرطولا ثحوأ ام لك نأل دماع ريغ وأ ادهاع ناك ءءاوسو لاق ءيوضولا هلع بجو اس ةنيثو اهني ىدلا 20

 اهرد وأ هتأرفإ لبق نس« وأ هند سم ول كلذكو ءريتك و هرك ذ نناه ام للق ءاوتسو لاق دسع ار هةر كل

 ءوضولا هك لع[ كاد سمي ملو هيتبكر وأ هيتيلأ وأ هتيثأ سم نإف ءوضولا هلع بجوأ ىص ئه كلذ س» وأ

 مهل نييمدآلا نأ لبق نم ءوضو هيلع بج مل ةميبب نم اذه ن.. ايش سه نإو تيم وأ ىح نم كلذ سب ءاوسو
0 

 هنم سام ام لسغ هريغ وأ حق وأ مد يظر نم مرح نه سام امو اهلثم ايف الو محاببلل سياو دبعت مبيلعو ةمرخ

 ال |١١ناكو هتسامع سحب اَعِإ ىذلا ءانإلا ند .ةساجنلا ىلوأ ءاملا ناكف 0 ةسامع سل امإ هنأ اعيس هلسغ

 معز' انإف ىعفاشلل تاقف ءاملا سجني امب سجني نأ ىلوأ روهطب سيل ىذلا قرملاو نيللاف سحب اذإ روهط وه ىذلا

 . ةيدابلاب لزت ل بالكلا نآل اعبس ءانإلا لسغو نبللا برش ةيدابلاب نبللا هيف ءانإلا ف برش اذإ بلكلا نأ

 هلك أ الو سجنلا برش لحم الو هنن برشام سجني نوك نأ باكلاو. دعبأ لاخلا مالكلا اذه ىعفاشلا لاف |!

 سايقلاو ةردا فالح اذهو هلثم 35 رعلابو لا ةساحتا| نم نض رف 6 ةيدابلاب ن رك ةهنم ءانإلا لسغن لو هسجنب ال وأ

 نأ 1 هيلع هلأ ىلض هللا لوسر نس اذإف يلع ةحدح ةيدايلاب تالكلا لز مل جلوق اذكو ةف.عضاا ةلعااو لوهعملاو

 هيلع هللا ىلض ىتلا نع متمعز لهف مويلا ىلإ هلبقو 0 تالكبااو اعس هكا برش نم ءانإلا لسع

 ع

 ةعأ نم دحأ كلذ لكل معز وأ ةيرقاا لهأ نود ةبدابلا لهأ وأ ةيدابلا لهأ نود ةيرقلا لهأ ىلع كلذ نأ مسو :

 مهنابلأ نوقلي مهنأ ك اومعحز له ةيدابلا لهأ تنأر وأ ةيرقاو ةيدابلاب سجتءام نيب لجو زع هللاقرف وأ نيل ع

 ءاقبإ امل دشأو مهنابلأ ىلع حشأ محلو مهيشاوه ممم حرستا اهنآل اليل الإ ةيداباا لهأ عم بالكلا نوكتام تالكشلل

 نه اظفحم دشأ مهو باكلاب سجنتي سيل ةيدالا لهأ نم دحأ عل لاق لهو اهنيبو بالكلا نيب اول نأ نم

 ةيدابلا لهأ عم بالكلا نأب متللتعا نإو ةيدابلا لهأ ن.ه هقفلا دخؤيأ لئاق مهنم 3 هلاق ول وأ مبلثم وأ ريغ

 ةللا لكل  تاودلاو :ىللللاو 00 ناغزولاو -ةراغا لوس نب هداقلا كح نم «لث. يلع لتعا نإ متيأرفأ

 بالكلا نم ةيدانلا لهأ نم توسلا باودو رأفلا نم اعانتما لقأ ةئرقلا لهأو 0 لهأل بالكلا نم

 , ةدححصم هك ءاظعا ا ْنم برض ةح وتفم فاكلا ديدشلو نبتمضإ سوماقلا 2ك م ىه ا هلوق )0(



00 6 3 1 

 0 نأ 0 0 ا رغما هد 0 0 0 و طاخلا

 ركذلاو ردلاو لس ! ةثالثاا جورفلا ربع ةمد جرخأ الو م 1 جرخ ءىث د ةماحح الو فاعر الو ءقىق

 مك ءوضولا اهن تجؤ اعيش سجنت الو ربدلا' نه جرخم حيرلا نأ ىرت الأ ح رخام ةساحن ىلع سيل ءوضولا نأل

 كك هاف لسع لح رلا ا [اذإو لاق دعت لسفلاو ءودولا اعإو هنأ ثحي لئمعااو نيج . ريغ نملا نأو طئاغلاب تحن

 ملو كلذ ريغ ةيزمل الو هريغو هفنأ نم مدلا سامام لسغ فعر اذإ كلذكو كلذ ريغ هيزحم ال هنم ءىقلا باصأ

 ضئاح الو بنجت قرع سجن الو سجنلا نم كلذ ريغ وأ حق وأ مد هدس> نم جررخ اذإ انكهإو ءوضاو هلع نكي

 كددللا قرع سحنرال فيكو لئاق لاق نإف ربعت رع "ىف ربخت عضوم الو ضرامالو كك تحن نم

 كيف هكا رتلا لسغب اهرمآي ملو و اهءوث ند ضحلا مد لسغب ضئاحلا ل هيلع هللا ىلد ىلا ا لبق ؟ضئاحلاو

 ناقرعب اناك 0 رمح ناو سابع نبا نع ىور دقو هيف قرعلا 2 الو رازالا ضحلا مدهق ىذلا

 رع نب ماشه نع ةنييع نبا انربخأ امهريغ نع ىور كلذكو اهئالسغي الو ايف نالصي مث نابنج امهو باثثلا ىف
 ضيحلا مد نع ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسز تلآش لوقت ركب ىبأ تنب ءامسأ ىندج تعمس تلاق رذنملا ةنبا ةمطاف نع

 رذنملا تنب ةمطاف نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ هيف ىلص م هشر م ءاملاب هيصرقا م هتح : لاتف بوثلا بيصي

 نع مفان نع كلام انريخأ هوحن رك ذف لسو هيلع هللا ىلص ىثلا ةأرما تلأ» تلاق اهنأ ركب ىلأ تنب ءامنأ نع

 فعر وأ ضمضمتي, ملف ءاق ذقو اضوت نمو ( لاق ) هدف ىلصي م بنج وهو بوث ا ىف قرعي ناك هنأ رمع نبا

 - 01 ل نسا ةلعو (لصا ةنآل ةنم' ملا سامام لستيو  ضخضم اق دلعي داعأ هتمإا مانلا لساه ام لسُح لك
1 

 ضمتنا هءوصو

 مو راخألا 5 نأ دعب ١ هباع ىذلاو ردقلا 4 زواحب اع مس و هلع هللا ىلص ىناا نع ثيدحلا فالح 0 تيععنا

 : 0 2 2 ع 0 20 يا 95
 انمعف اهم ةشّشل وا اهلمتج اهوحو اببحوو رابحالا تى ندرحا رجسأ وأ هلئاف ىلع هب ترش 6 0 اهلوبق نم عدب

 اهفلاخب وهو ٍراخألا ىعدا نأ دازو هلمتحم هجو الب رابخآلا نم اذه درف مثرومأ ضعب ىف ميكر شش من هباعو هبهذ»
 و

 امهنع هللا ىحَر د وعس ه نباو ىلع فالتخا ىو 3 ها لك ىلع لك لا ةنالعلاو 5 رسل [وشإ كرت نمادز قف

 قوعمتفا رثثلا ىف عقتت ةرافلاىف هنع هللا ىض رىلع نع ىرتح م نع بئاساا ن ءاطع نع ىطساو هلأ هللا دبع نب دلاخ

 اك ]طا هللا لوتسر نع انيؤر' ام لوطنف نحب 4 1 1 ,هايإالو ا ) .مهبلغت ىتح حزت لاق

 مألا رخاوأ ىف ذو . اولذ نوثالث فدك سل ل لع ل لق الا ن6 ار سس

 ا 0 هللا ىضر ىعفاشااو كلام فالتخا ىف

 اا 0 11 ل اا

 قرملا وأ نبللا ىف وأ ناتلق هيف نوكي ال ءانإلا ىف غلي بلكلا نع هنع هللا ىضر ىعفاشلا تلاس عسرلا لاق

 بجو بوب ْنم ناللاو ءاملا كلذ سم امو تارم عبس ءانإلا لسغيو هب نوعفتتي الو قرملاو نيللاو ءاملا قاره لاقف

 نأ ةريره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا بأ نع كلام انربخأ لاقف كلذ ىف. ةجحلا امو تلقف سحب هنأل هلسغ

 هنع هللا ىضر ( ىفا*_ ةلزلاف )تارم عبس هلسغيلف دحأ ءانإ ىف بلكلا برش اذإ لاق سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 0 ا حا ءانالاا نعم رانالا ىف ءاملا بريش ؛تاكلا ناك اذإ لسو ةلعاهللا لص هللا 0 07 0

 25 الص نم اهررحف فرح عم ةرابعلا ولع الو اندس ىذلا لصألا ّق كك خلا َت رج اه هلوق 0

 . ةححصم هشن



 جحجررلاو لوبلاو طئاغلا نم ءوضولا

 ىلخ نف ءالخلا طئاغاا نأ ءوضولا ةيآ ىف طئاغلا ىلاعتو كرابت هللا رك ذ ذإ لوقعمو ( قنا: ةالاف ١

 ىلإ ىكش لاق ديز نب هللا دبع همم نع مم نب دابع ىنرب>أ لاق ىرهزلا انثدح لاق نايفس انربخأ ءوضولا هيلع

 احبر دحب وأ اتوص عمس ىتح لتفنيال لاقق ةالصاا ىف ءىثلا هيلإ ليم لجرلا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ناكو طئاغاا ليبس نم حيرلا تناك حيرلاب ةالصلا نم فرصني لجرلا نأ ىلع ةنسلا تلداماف ( قفا :ةلالاف )

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةمصلا نبا نع جرعألا نع ثريوحلا ىنأ نع دمحم نب مههاربإ انربخأ اهنم رثك أ طئاغلا

 0 نب دادقملا نع راسي نب ناملس نع هللا دبع نب ره ىلوه رضناا ىنأ نع كلام انريخأ « مه.:ف لاب سو هيلع

 هلهأ ند اند اذإ لح رلا نع ملسو هيلع هلا العال لور لاك ثأء 1 هنع ىل اعت هللا ىضر بلاط ىنأ نب , ادع نأ

 ا

 أ انأف لسو هيلع هللا ىل اك هنأ ل اوهر ها ىذدنع نإذ ىلع لاق هيلع اذام ىذا هن

 ةالصلل ا امب ه-رف حضايلف ف كلذ كدحأ دجو اذإ لاقق كلذ نع سو هيلع هلا قلضرلا لوصر تلا

 تانقلا لاف ةلاسأ نأ

 عيمج نوكي نأ الإ 2-2 مف حير لا جورخ نه ءوضولا يل اع اهتلالد عم لوبااو ىدملا نم ءوضولا ىل اعلا كده

 لخد ام ءاوسو ءوضولا بجوب ثدحلا لييس وه ىنذلا ةأرملا لبق وأ ةأرما وأ لجر نم ربد وأ رك ذ نم جرخام

 نم جراح هن ءوضولا هلاك هيفق هربع ءىش هطلخ وأ ههحو ىلع جرخف در وأ 0 ةنفح وأ راس 0 600كلذ

 كلذكو ءرطرلا ةفف جورفلا نم دحاو نه جرخام 0

 لاق ربدلا نم جرخم هريغو ءاملا ىف ءوضولا نوكي اك ءوضولا اهيف .ةأرملا لبق وأ لجرلا 0 ن٠ جر حيرلا

 هللا لوسر نع ريخلا ترك ف هلع ةدحلاف وبس نود 4و ىفككد اعراس بكشلا نم ءانالا لسا لاَمتو سانلا صعب

 نإ لاف داع م ءاملا قارهم نأو هيف بلكلا غلو اذإ ءانإلا لسغ ىف انتيحان لهأ ضعب انقفاوو ملسو هلع هللا ىلص

 اذه نم بجعاا انلغشف ةيدابلاب لزت ل بالكلا نأل ءانإلا لسغو لك أو نبللا برش نبللا ىف ةيدابلاب بلكلا غلو

 ناسل هسا٠ ىذلا نيللا ةسامعب ءانإلا سجنيف نبالا ىف غلب تاكلا نأ معز ذإ تبرأ هريغ لوق نم انفصو امع .لوقا

 ياكم ىلإ نيمحال لاق نإف تريعإوأ كك وب 1 ناللا سجن اذإو نبللا نسجل فيكف لسشب يك تلكم
 ع

 ةيدابلاب تناك اذإ اهنأ هريخأ نق ةيدابلاب بالكلا تلازام كلوق تنأروأ سحن ريغ نيللاو نيللا ةسامعب ءانالا سجن

 نم رثك 1 ةيرقلاب ناغزولاو . رآقاا ناك :اذإ تيأرأ اهريطت ةيدابلا نأ ىزتأ تبسحي ةينرقلاب تناك اذإو

 ضعب وأ د وأ ةراف تعفو اذإ تبرفأ اذه عنتم ال نأ ىرحا وأ اهمدق لثم ىقوأ اهنم مدقاو ةيدانلاب تالكلا

 مهتيئآ ضعب ىف تومي نأ عنتمال ةنآل ةنرقلا ىف هسدنبال لاق نإف لاق هسجنيأ لق ءاموأ نيلوأ نمس ىف توببلا تالا

 ةيدابلا ىف بلكلا ىف اذه لقت ل فيكف لبق هسجني لاق نإو أطخلا ىف دازو هيلوق نيب ىوس دقف ةيدابلا ىف هسجنيو
 ع

 مهنابلأ ىلع ن1 مهنأل هريغو رأفلا نم ةيرقلا لهأ هيلع ردعبال اطبض بالكلانم عةرع 1 وأ نوطيضي ةيدابلا لهاذ

 نو كراك#لا نورحزبو ةنآلا هيلع نوتنكيو نحدتال ابا هنأل ةنوقب لَو مهل قسال هنآل مهدنع هسخ لقيو برقا

 كور رحدب ثوبلا لهو لاحب ثوبيللا باود الو رآفلا ّق اذه نم ءىش عاطتسإ الو ردد اهمنوبرضيرو هعضا وم

 نأ ىكحأام لاق نم زاج فيكو ةيرقلا لهأ نود ةيدابلا لهأ ىف اذه لاق فيكف رثك أو ةنسلل مهتمعطأو مهمادأ

 )١( هححصم هبتك ها حرجلا هب ربسرام زابسملاو باتكك رابسلا سوماقلا ىف خلا رابس نم هلوق .

)١-+( 



 ردالا ىلإ ”ىتفأا اعينذي ىأ هلك كلذ ىف ءاوسو ءوضولا  اهنلعو: هيلع بجو ىئع هتسا نإ كلذكو اهيلع بجوو

 ءوضو الف ارمشب امل سامع لو اهرعش ىلإ هدب ىضفأ نإف اهترسشب نم ءىنثب هترمثب ىلإ تضفأ وأ اهترسثإ ىلإ ىضفأ اذإ
 ك1 ظلك قتال هر كالا لك الو ءوضو هلع لحي الف اهسع الو اهنهتشنا كا ةوهش ريعل اوأ ةووشل كلذ ناك  ةبلغ

 ءاشاه هديب سم واع نإ كك ناك اه رعش شل اذإ:اصاوتق طاتحا ولو ( لاق ) ةرمشبلا فلاخم ر رعسلا و ل لعفلا ىف ىنعملا

 دحاو ىلع بحب مل كلذ ىه تلعفو ذدلت» ريغ وأ اذدلتم قيفص وأ هريغ 0 وأ ماخ قفار كرد 0 قوف

 فكلاب سمالا لوقي ىعفاشلا تعمس عيبرلا لاق هبحاص بوث سمل امنإ هبحاص سناب مل امهالك 210نأل ءوضو امهن»

 رعاشلا لاق ةس.ءالملا نع ىهن مل اسو هلع هللا لص نأ لوصر نأ ىد الأ

 ىدعب ا نم رد نأ ردآ لو ىنغلا 0 كا د تسلا

 (50ىدنعام تردنف ىنادعأو تذفأ ىنغلا ووذ دافأ ام هند انأ الق

 تيأر له نيثالث وأ اولد نيريثعب ةتبملا نم ربطت اهنأو ادبأ ربطت الف اهلك سجنت اهيف ةساحن ال ىتا ديلا لوخدب
 د كا ذط [ ردو 61 الو د. لحدا نإ هنأ تمعازو ةثملا هلت امن رك أ نجت مسم دي نأ معز طق ادحأ

 معن لاق ءاوس كلذأ 6 كر ا دا اسكس ىونال ةفح + يف قلأ ول نأ تب ان كل سجنت لو ءوضولل

 تمعز مف ( تلق ) معن لاق سحيم امإو رهاط.امإ هطلاخ او ( تلق ) ًائيش ءاملا ىف عنصتال هتينو ءاوس اهلك ةساجنلا

 دقل لاقق عوفر م ةنع جتا اولوقت نأ ىلإ هب متغلبل ير رع اذه لاق ول عيسحأل ىإ ءاملا سجن: ءوضولا ىف هتين نأ

 اذه لوقي وهو هيلع ماقأو ( تلق ) م ل نييزاجحلا لوق لوقي فسوب ابأ تعبس

 انلوق ىلإ هعو>ر دازام ( تلق ) جلوق نع عجر م نيرهش نم اوحم ملوق ىلإ هيف فسوب وبأ عجر دق لاق هيف

 ًاطخ هارب وهو هلوق ىلع ميقي نأ نم ةجحلا هب هيلع موقتام هنع ىورت كنأ الإ ىنعم هيفامو هنع هعوجر هنهو الو ةوق

 باصأ نإف فظن تسأ ىف هيدي الو هبجو ىلع ةساحن الو ةالصل هيديو هبجو أضو نإ الجر.نأ تمعز هل (تلق)

 ىف بص نإ مث ىه اك ةبطر اهيلع ىلصيو اهسجني ل ضرألا ىلع بص نإو هسجني ل هبوث تسطلا كلذ ىف ىذلا .ءاملا

 ءانإ ىف ناكهيديو هبجو هب أضو ىذلا ءاملا ردق نأ ولو هلك اهؤام حز نآب الإ ادبأ ربطت ملو الك ىلا

 لب ىف بص نإو ةبطر اهيلع لصي مل ضرألا ىلع بص نإو هلسغ بجوو هسحب ابوُث سم نإو هتس< ةتم هيف تعقوف

 ( لاق ) سجناا ءاملا ند ةساحب ركل عاطل ةلملا نإ تع رأ ملك نرد اند اهنم حزم ناب رييلا تربط

 تعا 6 سر نم هريغالو هلإ عجر هتءاع ا نس ا ىلإ عج ريفأ (تلق ) ءاملا ىف ؟كلوق ندسحأام لاقف

 اهؤام غرفيف 0 اهتم رفحم نأب الإ اديأ رهطت 0 ةراق تعئو اذإ لاف أدعب ء ءاملا ىف انلوق نم دادز 3 نم, نأ

 لهأ لوقو ةنسلا فالخ نم اذه ىفو اذه محلوق لاق نمل ىغذي اذكهو تارم لسغتو اهؤانب عزربو اهنيط لقتيو ايف

 انفلاخو مهيلع ةجحلا هلع ةجحلاو ءاملا ىف محلوق ضعب ىلإ بهذف انتيحان لهأ ضعب انفلاخ دقو ملاع هلبحم الام معلا

 : ما رصملا اا علو حنلا عيمج ىناذك ( هلوق) )١( 6 علا كلا مح ى ]دكا /(اهدك هك .5)

 ةدسغ ىلأ نع مهارإ نع شمالا نع مساقلا نب ورمج امهنع هللا ىضر دوعس: نباو ىلع فالتحا ىفو 9

 اذه نوفلاخحم مثو هلثم هللا ع نع قراط نع قراخب نع ةبعش نع ءوضولا ابيفو سمألا نم ةل.هاا لاق هللا دبع نغ

 « هريغو رمم نبا'كلذ لاقو ؛ ءوضولا ةلبقا ىف ناب ذخان نحن و .ةلبقلا نم ءوضو ال : نولوقبف

 . هخحصن هتك . هرظناو (نأ» ةدايزب لصألا ىف اذك خلا نم نأ تماع هلوق ()



 كتان

 طئاغلاو ةسمالملا نم ءوضولا

 ةيآلا « قفارملا ىلإ ميديأو يهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ متل اذإ » ىللاعتو كرابت هللا لاق ( قفا تلالاف )

 مونلا عجضم نم ماق نم نوكي نأ هبشأو ةالصلا ىلإ ماق نم ىلع ءوضولا لجو زع هللا ركذف ( قفاةتلالان )

 طئاغاا نم كسنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو » بنجلا ةرابط رك ذ دعب لاق مث بنجلا ةزابط رك ذو

 0-0 ةجوزو طئاغلا قم ءوضولا تحوأ نوك نأ هيشاف لا نق ان ردح لف ءاسنلا متسمال وأ

 كلام انريخأ ةيانملا ريغ ةلبقلاو ديلاب سمللا نوكن نأ ةسمالملا تهبشأف ةنانكلا ركذ دعب طئاغلاب ةلوطوم اهرك

 وأ هتأرما لبق نم ةسمالملا نم هدب اهسجو هتأرما لجرلا ةلبق لاق هيأ نع هللا دبع نب ماس نع بابش نبا نع

 لجرلا ىضفأ اذإو رمع نبا لوق ىنعم نم بيرق دوعسم نبا نع انغلبو ( ىف[: ةلالاف ) ءوضولا هيلعف هدبب اهسج

 ءوضولا هلع بجو ةوهش ريغب وأ ةوهمشب اهنببو هنيب لئاخال اهدسج ضعب ىلإ هدسج ضعب وأ هتأرما ىلإ هديب

 موقت الف كيلع شحافتيو ساقلاو ةنساا فلاخم الوق كفلك نق تلق ىل اع شحافت سجنت تلق ولو ال لاق رحبلا نم

 ريغت ل ةساحب اميةطلاخ نآ ٠١ نوكي نأ سايقاا ىف زوحبأ كل لاف تلق كلذ تلق نإف (لاق) ادبأ ءىش ىلع هنم

 ءاملا نم ءىش سجني ال نأ الإ زو الو ( تلق ) ال لاق حدقب هنم لقأ ناك نارخآلا سجنيو اهدحأ سجنبال اعيش

 نكلو اذه الإ سايقلا ىف ميقتسي ام لاق هطلاخام لكب سجني وأ ساحتألا ليزب هنأل هطلاخ مارح ربغتي نأ الإ

 تعقو ول ءراك نأ تم رو و سمت لو الوقعم ل ات ملو مزاللا ربخلا تفلاخ دقف (تلقز مزال ريخ فالخ عم سايقال

 5 فاول لوئالثلا وأ نورضشعاا كلت را نر تربط من اولد نوثالث وأ نورشع اهنم حرت تاق

 نق اولد نوتس وأ نوعبرأ اند حزت كلذ نم ربك [ةنيم تناك نإ وا ولد نوتات وأ ىو 2 دل اهنه حزني ل ىرخأ

 هضعل سجن ضعب نود ءاملا ضعب سجن ل دحر الو هنول الو مارح معطب ريغتي مل ىذلا ءاملا ىف اذه كل تقو

 قابلا نم ةساحناا بهذتف هضعب جرخيف 156 مشن م طمس انك تألف ( تلق ) هلك سجني لب لاق هلك سجني مأ

 هللا ىضر سابع نباو ىلع نع رثألا هيف انعيتا انكلو سايقب اذه سيلأ لاق ؟ هريغ وأ ئاذ نمس ىف اذه لوآتأ هنم

 عم تفلاخو تلعف دقف (تلق ) ال لاق هريغ لوق ىلإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ءاجاه فلاختفأ ( تلق ) مهنع

 ربطتال اهنأ تمعّرو ءالد ةسمح وأ ةعبس اهنم حزترتب ىف ٍ ا تعفو اذإ لاق الع نأ تعز سابع ناو ايلع كلذ

 5 لوعبر ا ىنكي ل لوم تنأو اهيف ا ني 000 سابع ن نا ا تعزو نيثالث وأ نيرشعب الإ

 0 ءىش "0 1 و اهنم ءام مك امقالو مزمز ىف نورك د اذهو هخر الو

 نه لقعلا ىوشإ سس ىف لخدف 1 وك ا ول تمحخْر و اناث ناك ىل اه,تفلاخ دقو تراث ريغ سابع ناو ىلع

 اسحي ناكو ةيناث سجني من الوأ سجني ناك اذإف ةثلاثلا ربطي مث ةناث لخد نإ اذكه مث ربطي ملو رببلا سمح ةبانجلا

 هتسامع ةساحن هداز م ةبانجلاب اسحن ناك هنإف ةساحن كلوق ىف دادزا دق سيلأ ةناث الو اهب ربطي ملو الوأ هلو>د لبق

 روطي.ال لاق نم انباحصأ نم نإ لاق ةيناثلا لبق ىلوألاب الو ابلبق ةيناثلاب رهطي ملو ةثلاثلاب ربطي فيكف ىجنلا ءاملا
 امو ةنسلا فالخ كفلك نف ( تلق ) سانلا ليواقأ نم جرح و شحافتيو شحافتي لاق « كمزلب كلذو تلق ًادبأ

 3 8 يك ا 2 0 ِِء 8 2 0
 هنالاولك بلا تسمن اهتضوت نأ اهب ىونت رب ىف كدي تلخدأ نإ كنأ تمعزو هل تلقو سانلا ليواقأ نم جرخم

 هك ك1 ع قرا لو ةيععلع ك 31 3 ا 0 3 5
 اولد نب رشعب تربط ةتبم ايف ثطقس اذإو الك معترك ربطت الو هب ءىضوت ءام

 -- نأ ثمح زل اولد نيثالث وأ



 5 ١ كل

 ءاوسو ( ل اق ) ثدحأ هنأ نقيتسي ىتح ءوضولا هيلع بحب الف سفن ت0 ا رام 7 00 ل

 وأ اعك ار وأ ااق ماث وأ ادعاق ءاوتسالا دح نع. لاز ىتم ضرألاب .ىوتسملاو ةبادلاو ريعبلاو ةتيفسلا تكارلا

 وق سفن ثيدح مأ اي ورأ أ ردي مل ءىثث هلابب رطخو مون ىف ل اح رلا كش إذإو ءوضولا هيلع بجو اعدطضم وأ ادحاس

 ىلوألا ةلئسملا ىف طايتحالاو ءوضولا هيلعو مئان وهف موناا نقيتسي ملو ايؤرلا نقيتسا نإف مونلا نقيتسي ىتح منان ريغ
 ”0ءوضولا لق نإو مونلا نيقيو ايؤرلا ىف هدلعو أضوتي نأ اهلك

 ءام حدق نم لقأب اعبس لسغي وهو تاره عبس هلسغاف ىدحأ ءانإ ىف بلكلا غلو اذإ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا

 ضعب لاقق حضنتو ليلق ءامب صرفت ىهو لسغت من ءام اب صرفت ةضيحلا مدب رمأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هريغ ىفو

 الق ناك ساحيألا ليزي ءاملا نأ تفصو ام ىلع سايقلل لاحم ءاملا سجتيال تلق ولف ءاملا ىف كلوق تعمس دق لاق نم

 لؤق نم ضرعلاب هتمعز :ىفإ .هل تلقق هضعب .سجن هن رهظي قذلا :ءاملا نأ تمعز نكلو هدر دحأ عيطتسإل

 نلوبيال ناّمع ىبأ نب ىدوم ثيدح لخدأف هل ميلستلاب هللا ةعاطالإ هذ دحأل سيل ىذلا ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 هند هلإ بهذام فالخ ىلع هتملع امف ساناا عامحإ نم تفصو ام هلع تلخدأف هيف لستغي مل مئادلا ءاملا ف كدحأ

 متعبتا يتماعام هل تلقو ( ىف[ لالا ) لاق لاق عيبرلا انثدح ةجح هيف هدنع نكي ملف رحبلاو رابكلا عناصملا ءامنمو

 ىطاختلا نسحأ دق ناكل متلقام لاقف ىطاخم لقاعل لبق ول هلعل ليواقأ هيف لق دقلو اساقالو اعاجإ الو ةنس ءاملا ىف

 تلقو ال لاق ةحح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم دحأ ىفأ هل ( تلقف ) ةنسلا نم تركذ امب ججحلا هيف تركذ مث

 كدح وا ءاملا ىق«بلكتلاب عولاو ,ثيدحو ريثك  ننديلولا ثيدح امأ' لاقق"تفضاو | ىلا ثيذاحألا» تنك تسلا

 اهلك اهتفلا> دقل هل ( ا فورع هنأو هترهبش :تبشف ةعاضب ارب ثيدخو اهذاتسإن ثنخ#: نامع نأ ىلوأ

 ءاملا هغلت اذإ ىدلا ردقلا ءرك ذا | ( تافق ) وه امو لاقف سانقلا نم اجراخ رابخأالل افلاخم هتعرتخا الوق تلقو

 تلقأ هل ( تلقف ) هاصقأ برطضي مل هاندأ كرح اذإ ىذلا لاق سحن دك ارلا ءاملا هن» ضقتن اذإف سجني ل دك ارلا

 نإ تيأرأ (تلق) طلتخم الو نيمدآلا كيرحتب طلتخم هنأ لوقعم نكلو ءال :لاق ؟اسايقف تاق ال : لاق ؟اربخ اذه

 برطضت رحبلا نءالجر تيأرأ لوقأف ( تلق ) لؤقتا٠ طلتخا اذإ سجني هنإ تلق نإ لاق طلتخاف حبرلا هتكرح

 لجرلا كلت سجنتفأ : تلق ءمعن :لاق ؟طلتخمأ حبلا تجاه اذإ لحاساا لع ضيفت نأ ىلإ اهاصقأ نم ىنأتف اهجاومأ

 . ها رظناو خسنلا عج ىف اذكه خلا قرطام ريغو هلوق (1)

 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ هيفو مونلا ىف باب امبنع هللا ىذر ىعفاشلاو كلام فالتخا ىفو (؟)

 قرف الف كلذ لاط نإو لوقت اذكهو ًاضوتي الو ىلصي مث دعاق وهو ماني ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ
 ( قفا كالاف ) ءوضولا داعأ اعجطضه ناك اذإ لوقيو ضرأآلا ىلع ايوتسم اسلاج ناك اذإ هريصقو هليوط نيب

 مان نمو ءوضولا هلع بجو اعجطضه مان نم لاق هنأ رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا . ديبع نع ةقثلا انربخأ

 ( قفا لال ) اضوت كلذ لواطت نإو هءوضو ضقتتي مل ادعاق اليلق مان نإ لوقت انإف تلقق هلع ءوضو الف اسلاج

 ضقتني الف مسحللا كلذ نم جراخ ذأ كوسا ةرثكاو كلش عجطضملا ؟ح ةنكح نوكي نأ الإ ادعاق مولا ىف ٌروُحْعآلَو

 لاقف اكونت كلذ لواطت نإو هؤوضو ضفقتنب مل ادعاق اليلق مان نإ لوقت انإو ىعفاشلل تلقف هرب 0 هليلق ءوضولا

 ىف ىربال وهو كلام ىكح ا" رمع نباةلوق سانلا ليواقأ نه جورخو هريغ فالخو رمع نبا فالخ ادبف ىعفاشلا

 ها اعيمج امبتم جراخ كتلوقو ءوضولا مراهق س !اح. رتغو اسلاج هلق مون طلاخ نه نسحلا لاقو ًاءوضو ًادعاق مونلا



“| 0 

 ءاوتسالا دح نع لاز نإو ( لاق ) ادعاق مانا ن. هليبس ريغ هيلع هتافخو هنم جرح ام ةلوهس:ىف هنم ثيدحلا لدس

 اذإو هبتني الإ ءىش هنم جرخم داك الو ضزرألا ىلإ هسفن لكي اسلاج منان نأل ءوضولا هلع بجو امثان ذوعمت ا ىف

 ءوضولا هلع 00 اذإو ( لاق ) تدخلا 2 نو ىذلا عضوملاب عجطضملا دح ىف ناك لاز

 لك ال هال يصوم هع بجو امناق مان نمو ( لاق ) عجطضملا ن اءم هل ملعي الف ثدحلا هنم ج رع نأ ىرحأ هنأل

 ىذلا دعاملا ىلع ساب 3 اا هلمع نا 5 مال

 نم هلقع ىلع ا اعلا موصول لعاب 1

 لبقو ماد ءام رحبلاف ليقال لاق نإف رحبلا ءام هلوب سجنيأ رحبلا ىف لاب الجر تيأرأ ليق ىه امو لاق نإف تفصو

 رحبلا ءامو لاق نإف رحبلا ءام هلع لخد معن لاق نإو مناد ءا ىبف لبق ال لاق نإف رابكلا عناصملا سجنتأ هل

 نإف'سجني مل تئش ام ءاملا غلب اذإ لقق هل لبق ريثك اذه ال لاق نإو ةنسلا هفالخ عم ةماعلا لوق:فلاخ دقق سجني

 ناك اذإ ادبأ لقعف لبق 22 سجني. تلق نإف ءام حدقي هن. لقأ ناك نإف كل ىلوق ةساجن'ا نم جرخمام لقأب هتددح

 هعابتاب دابع'ا ديعت مزال ريم الإ رخآلا سجني الو امثدحأ سجن ًائيش امينه ريغت ال .ةدحاو ةساحن امهطلام نا

 نأ نم تفصو امي ٍلسو هلع هللا ىلص ىناا نع ربخلاو سو هع هللا ىلد ىن'ا نع مزال ريخم الإ نوكيال كلذَو

 الف سو هيلع هللا ىلص ىنا نع ىورام ىوس ءىش اهآف اهقوفااق ترق نفح سمم الوابرك سم كود

 معط ريغت اذإو مبعاجإ عبتنف نوفلتم الف سانلا عمجم نأ الإ اريغتي مل امهو رخآ سجني الو ءام سجني نأ هف لقي

 مرحلا معط هنم بهذي ىت> ريثك ءاه هلع بصي وأ حزني تح ادبأ ءاملا ربطي مل هطلاخ مرحمب هحمر وأ هنول وأ ءالا

 وأ همر وأ ءاملامعط ريغت اذإ هنأ نه تلقامو :هتساحن تبهذأ ًارورط اهم هللا هلعجىتاهلاع داعف بهذ اذإفهغرو هنولو

 هيف مهنيب ملعأ ال ةماعلا لوق وبف ثيدحلا لهأ هلثم تبثيال هو نه سو هع هللا ىل< ىنلا نع ىوري اسي ناك هنول

 هلعف دسحلا سام اذإ مارحلا نأ كلذو اس ءاملا ناك هنم زيمتيال ءاملا ىف ًاءزج ناك اذإ مارحلا نأ لوقعمو افالتخا

 ماق مارحلاو اروبط ءاملا نوكيف ءاملا ىف ادوجوم نوكي نأ زحب مل دسإلا ىف هدوجول هلسغ هيلع بحب ناكاذإف هلسغ

 ملام دعب ىتالاف ىرجف ةساحناا هتطلاخ اذإف ىزاجلا امأف دك ارلا وهو مئادلا ءاملا ىف تفصواه لكو هذ دوجو»

 سجن, امإ سجني ل هتطلاخ ةساحم الب كلذ عيمج وأ هنولوأ هحمر وأ ءاملا معط ريغت اذإو سجنبال وبف ةساحنلا هطلاخت

 لي لم اذ | تار[ زر ةساحللا ىلع بصي لا لكى اذهب نم 'تفصو انو هب نسحب الف مرجلا ريغ اما مرح

 ةساجنلا ندبلا وأ بوثلا تباصأ اذإو افلاخم هيف رعأ ل اهو ةنسلاب الالدتسا تفصوا» ريغ هكحف اهتاازإ ديرب ةساب

 اذإ ةساحناا ةسامب ءاملا نيجتني الف اليلق ءاملا نه اهيلغ بصا٠ ناك نإو رهط ءاملاب تكلدو اثالث ءاملا اميلع بصف

 ناك مث ءاملا سجن ىلوألا ةلسغا لسغ اذإ ناكو ربطي. مل لاخلا هذهب اهتسامب سمن ول هنأل بوثنا نع اهتلازإ هب ديرأ

 ءاملا ىف زوحب الو تفصو ام ربطت: اهنكلو سجنف اسمن ام ساب ثلاثثا ءاملاو سجنيف اس ءام سامب ىناثلا ءاملا

 هللا ىلص هللا لوسر ريخأ ىتلا لاحلا ىف الإ نيبجني هدجم الو هساماه انتم. ربطي قح ساحتألا ليزي ءاملا نآل تلقاه ريغ

 نأ ةساجنلا هب لوسمملا ءاملا يح فال مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةلالدلاو ايف سجني ءاملا نأ لسو هيلع

 )١( ها ماهفتسالا ىلع ىنع١ا لدلو , لصألا ىف اذك ( لقعيف لبق ) هلوق ,



0 

 هبجوي الامو ءوضولا بجويام

 ةيآلا « «يدبأو ىسهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ مت ذإ » : ىلاعت هللا لاق ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا )

 كلر نك نأ هلا تناكوراضوت نأ هيلعف ةالصلا ىلإ ماق  نم.نأ ةنآلا' رهاظ نكف "( قفاةعلالاث )

 نأل لاق اكلاق ام بسحأو ( لاق ) مونا نم نيمئاقاا ىف تلزت اهنأ معزي نآرقلاب هماع ىذرأ نه تعمسف صاخ ىف
 نأ هنع هللا يدر هر ىلأ نع ىرهززلا نع نايفص“ انّربحأ هموت , نم ماق نه ضر نأ نفرد هسا

 ىرديال هنإف اثالث اهلسغ ىح ءانإلا ىف هدب سمعا الف همون رمل كدحأ طظقتسا اذإ لاو لشو هيلع ل ىلص هللا لوصر

 ظفتسا اذإ لاق عسو هلع هللا ىلد ىناا رع ةرره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع كلام انريخأ هدب تتاب أ

 دانزلا وأ انريخأ لاق نا.فس ان ريخأ هدب تتاب أ ىرديال هنإف هئوضو ىف الحدي نأ لبق هدب لسغياف هموت ند ؟ذحأ

 ءانالا ق هذبإ سما الف همام نم كدحأ ظهتسا اذإ لاق رم هلع كَ ىلد ىنلا نع هرزارذ ىنأ كَ جرعألا 5-

 ءوضولا هيلع بجو اعجطض مان نف ىلاعت هللا همحر ( ىف|ةلالاو ) هدي تتاب نبأ ىرديال هنإف اثالث اهلسغي ىتح
 ريغ وأ ناك اعجطض» ضرم وأ نونحم هلقع ىلع بلغ نق لقعاا ىلع ةيلغ مونلاو ( لاق ) عجطضم نم محاق هنآل

 نع كرغ ريغ ند هننو هتنف - 1-0 كرحت مانااو مانا ل ند 1 ّق هنأ ءوضولا هلع بحو عجطض»

 (لاق ) ًاضوتي نأ هل ىلإ بحأف ادعاق لجرلا مان اذإو ( لاق ) كرحتي الف كرحم هريغ وأ نونجم هلقع ىلع بولغللاو

 هللا لوسر باحصأ ناك لاق كلام نب سنأ نع ليوطلا ديمح نع ةقثا انربخأ ءوضولا هيلع بجوأ نأ ىل نيس الو

 انريخأ نوكصوتي الو نؤلصي مث مهسوءر قف يح ادوعق لاق ه.سحأ نومانبف ءاميعلا نورظتني ملصأو هيلع هللا ىلد

 بحي مل ايوتسم ادعاق مان نإو ( ىبنإنعثلالاف 0 اًضوت الو ىلصي مث ادعاق مان ناك هنأ رمع نبا. نع عفان نع كلام

 نأو عجطخ» ملانلا نأ نيمئاناا ىف تازن ةبآلا تناك نأ امولعم  نإو راثالا نه ترك داك ءوضوولا ىدعادلع

 مانو اعجض» نوكي نأ الإ اتلط٠ موناا مسا هيلع عقب الو اعجطض. الإ محوتي الف مان نالف هل لبق نم نأ امولعم

 نإو داقرلا مونال ىأرلا نم هل هتنب نأ ىغبني ناك ءىثلا نع مان لاقي اك ادعاق مان لاقيف لصوي نأ ىنعع ادعاق

 نأو اسلاج مئان'ا لدع ىلع ةبلغلا نه رثك أ هلقع ىلع بلغيف لقثتسإ هنأل ادعاق منانلا لاح ريغ ىف اعجطضم مانا

 هل قفاوز نيتلمتا نوذ امو ةساجناا:لمح اذك نكي ل اذإ هنأ ىلع ليلد ةساجنلا لمح ملاذك ءاملا ناك اذإ هلوق

 عستال راغص مويلا سانلا ةننآرثك أ وأ موقلا ةينآو هيف باكلا برش نم ءانإلا لسغي نأ ةريره ىبأ ثيدح

 فلاخم ءىش ىلع هيف ةلالد الف هذ لستءي مث متادلا ءاملاىف ىدحأ نلوبيال نامع ىبأ نب ىسو٠ ثيدح املذ دات

 هنأل تار عبس هلسغاف ىدحأ ءانإ ىف بلكلا غلو اذإ الو اس لمحم مل نهتاق ءاملا ناك اذإ الو ةعاضب ار

 ل لكلا ف ب نكانإو ةرارهاىاوأ ليعك نن ديلاولا ثءدح لكم ووفأ ةساجتلا لدم ىذلا مادلا هنأ ىقي نك نإ

 نأ هش مئاد ءام لك ىف لوبلا نع ىهن امنإ هنأ ىلع ةعاضي رب ثيدحو ريثك نب ديلولا ثيدح ىف ةنسلا تلد ماد

 ىوأي يت عضاوملاو لظلاو قيرطلا ربظ ىلع طوغتي نأ لخرلا ىهني اك هسجني لوبلا نأ ىلع ال رايتخالا ىلع ن 3

 ىف لوس الجر ىأر نم'نكلو مرحم طوغتلا نأ الو ةعونمم ضرألا نأ ال كلذ نم ضانلا هب ىذأي ان سانا الإ

 رثب/ ثيدح داضي اضرأ نامع ىبأ نب ىسوم ثيدح تلعج نإف لئاق لاق نإف هب ءوضولاو هنم برملا ردق عقان ءام

 امي ةجحلا عم يرخأ ةجح كيلعف لبق ماد ءاء لك سجني .لوبلا نأ يلع .هتلعجو ريثك نب.ديلؤلا ثيدحو ةعاضب



 ا

 هيلع تسح دقف لاق نإف ةساجناا نقيتسي ملو هبف نكمت ةرابطلا نأل ةرابطلا لصأ ىلع سجن ريغ هنأ هدنع هلع

 هسيجنت ىف لقأ لف سحب هنأ هدنع بلغألا نأو سل امهدحأ نأ نيقب هيلع هتسمن اهنإ ال لبق ةساحن نية. ريغب رخآلا

 جلا هب ًاضوت ئذلا نأ دعب نمتسا نإفاهونم نيعتلا اذه نأ دنع لمألاو امهر[ ةساج ىلإ نيقب الإ

 نأ هل ناكو ةالصااو ةرابطلا داعأو 0 1 ءانا) كلذ فاصل ام لك لسع رهاطلا كر كد

 و سجنلا 6 ردب مف هيلع نا اكل هبتشا ولو هتر رط نقيتسا قح 6-1 0 تلغألا ناك ىلا اذه ع

 ىذلا ناك ولو مميتت نأ كل سيلو بلغألاب ربطتت نأ كيلعف امهربغ ءام دن مل نإ هل لق بلغأ امهيف هدنع نكي

 لاعألا ىحأت سجن امهنأ هيلع طلتخاو سجن نءءانإلا ىأ ىردبال ريصب هعم ناك وأ هقدصي دَحأ هعم نكي ل نإ

 الو ًاضوتف هيلع ردقي ام رثك أ ىلع ىخأت هقدصي دحأ هعم نكي لو س# امهمأ نه بلغألا ىلع ةلالد هل نكي ل نإو

 محتاا بحب الو ءاملا نم هتسام نإ ةساحن ربطيال مها نأل ءوضولا عمم مهدي الو رهاط امهدحخأ نآ ام هعمو مهدي

 نأ هل كاك الاف د هنا 2 قس قح اءوصو دعي ا نطظ مث ءامع ضو ولو رهاطلا كان ع

 اهالص ةالص 071 داعأو [ء وذو لم اتساو ةهنم ءالا باصأ اه 1 0000 سل هنأ ءودولا دعب نقيتسا نإف لعفيإ

 ساماه لسغ ىلص من ساجيألا نم ايطر سام وأ اسي ,ءام ساق ءوضو ىلع ناك ول كلذكو سجنا ءاملا هتسامم دعب

 داعأو ىلصو مهبل 1 د م دا وهو سجنلا سام ( نإو |سجتلا هتسا*غ دعب اهالص ةالص نك سجنا| نم

 ليلقلا ءاملا ل>رلا د>و اذإف ( لاق نادب اذا هسا ةسادتلا ريطيال ا مهلا نآل سجنلا هتسامن دعب اهالص ةالص 0ك

 هربغ و أ باود لوب ند ةساحب هتافلاخأ ىرديال رغتلا ديدش هدجوف هريغ وأ ردح رفوف 00 رمد 07 فو را ىلع

 هتطلا> . ةساحن نقميتسإ قح ةراهطلا ع وش هف اده ندم اذإف هطلاح مارح الب ريغتي دق ءاملا نأل هب ا

 ًاريغتم هك وأ أريغتم هنول وأ هةمعط دحوف 4ق لاب اهظ نأ نميتساف ترق 0 نم 11 ءام طا ولو ) لاق )

 لويلاب ريغتلاو هيف امّتاق ريغتلا دجوو هتطلاخ ةساجنب نقيتسا دق هنأل لوبلا ريغ نم هريغت نأ نظ نإو.اسحن ناك

 فلتخم هريغو و4

 اكتم هيف برشإو باح ام ميت نا كك واأضوت و نرجو هد للك امم كلذ هبشأ امو ةراجحلا بضاخمو فاحصلاو

 نأ ىلع ليلد تارم عبس هلسغلف ؟د ؟دحأ ء نإ ىف نلكلا غلو اذإ جسو هيلع هللا ىلِص ىنلا نع ةررره ىلأ ثيدحا ىف

 ل نإو هرواحجيام نأ ناب هف نكي مو انول الو احمر الو اعط هل ريغت ل نإو ةساجناا ةطلاخمب سجني ءانإلا ءاه ردق

 الام نيو سجئنيام نيب قرفلا ىف هماع ٠ نم ىلع ةححلا هن تما ىذلا ناسلا ناكف سحتيال ةعاضب ءام ردق غلبي

 لاق ملسو هيلع هللا ىل 5 | نأ 1 ديلولا ثيدحا ىف كشاإ هب عطقتناو هلاح نع ريغتب م ىذلا الإ نم سجس

 دانسإب جي رج نبا نع دلاخ نب مسه انثدح لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ اسحن لمحم مل نيتلق ءاملا ناك اذإ

 رحم لالقب ثيدحلا ىفو اسحب لمحم مل نيتلق ءاملا ناك اذإ لاق ملَسو هيلع هللا ىلص لوسر نأ نم

 راك اثيدحو اميدق زاجحلا برقو ( قفا تلال[ ) أيشو نيترق وأن يتب رقعسن ةلقلاف رن لالقتيأر دقو جيرجنبا لاق

 ملصو هلع هللا ىلص كلا لوق قو 2 لالعب ناتلق كلذو يف لمح م 0 كرك 0 ءاشلا ناك اذإف اهم ءاملا زعل

 . 5 0 1 1 [شحت مل ذإ ناكلع | نأل اس .لمحم 1 ربك“ اف نيتتق غلب ام نأ امهادحإ ناتلالد احم لمت لنكف ءالآ نك اذإ

 نأل ةساجنلا لمح نيتلقن ٠ لقأ ناك اذإ هنأ ةناثلا ةلالدلاو ,ةعاضب رب ثيدح هلمح قفاوي اذهو امهن» ضيا قام
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 دولحلا ريغ ةينالا

 الإ حاورألاتاوذ ريغ ءىث الو ساحم الو ديدح الوب ةراجح نم هيف ءىضوت ءانإ هركأ الو ( قفان لالا )

 رمع نب هللا دبع نب ديز نع عفان نع كلا. انربخأ ( قفا شلالاف ) امبيف ءوضولا هرك أ ىنإف ةضفلاو بهذا ةين
 هيلع هللا ىلع ىناا نأ ملسو هرع هللا ىلص هللا ىلص ىناا جوز ةماس مأ نع ركب ىنأ نب نمحرلا دبع نب هللا يع نع

 برش وأ اهيف ٍدحأ أضوت نإف ( ىقفانعلالا ) منهج ران هنطب ىف رجرحب, امنإ ةضفلا ءانإ ىف برمشي ىذلا لاق ملسو

 كو هلل ١ غارق لك | ىلا ماعطلا الو باش ىدلا ءانملا نأ معزأ مو ءوضولا دعي هردآ مواهل كلذ تحرك
 هللا لوسر نأ هللا ٍءاش نإ هل لبق ايف ءاملا مرحم الو اهنع ىهني فيكف ىلق نإف ةيصعم اهيف برشلا نم لعفلا
 مل اسحن تناكولو نوماسملا املومتو ةاكزلا اهيف تضرف دقو اهربت نعال اهيف لعفلا نع ىهن نإ مسو هيلع هللا ىلص

 . اهؤارش الو اهعيب لح لو دحأ املومتي

 هيف كشي ءاملا باب

 مو سجنتف هتطلاخ ةساجنلا نأ نظف ءام هعم ناكو ارفاسم لجرلا ناك اذإو ىلاعت للا همحر ) قناتثلالا (

 1 ناكو ةساجتلا نميتسا نإو هب ةساحتلا ةطلاخم نت حا هب رش و.ه. ًاضوت نأ هلو ةرابطلا ىلع ءاملاف نقش

 ءاملا ىف تلق اذإو / ريغ لدبأو هقارهأ هنأ نقيتسإ ىق> ةساجنلا ىلع وف ال مأ لعفأ كشف هريغب هلدسبو هقيرهع ن

 برشلا ىف نأل هيرشي نأ هيلإ رطضا نإ هلو هريغ دحب مل نإ مهدت. نأ هيلعو هب ًاضوتي نأ هل سلف ةساجناا ىلع وَبف

 ريغ اذهو ءاملا دحم مل نمل اروهط بارتلا ىلاعتو كرات هللا لعج دقق ءوضولا ىف كلذ سيلو توملا فوخ ةرورمذ

 نجني مل رخآلاو سجن امهدحأ نأ نقيتسا ناءام هعمو رفسلا ىف لجرلا ناك اذإو اروبط نوكي ءام دجاو

 | 1 دع كلعألا ىنلا نتح ضاق فاح نإو رخآلاب اضون نسخ هنأ هدنع بلخألا لع اعيد نسسلا فات

 |( لإ هل لف ةرابطلا نيش ريب اصوم, فكق ءىش ىف ةساجنلا نمتسا دق لئاق لاق نإف هدنع رهاطلاب اونو
 باغألا ناكف ا ىذلاو ةس< اهنأ نيد الإ ةرابطلا هلع دسفن الف هريغ ىف ةرابطلا نقيتساو ءىث ىف ةساجنلا

 ىف باكلا غلو اذإ لاق مسو هيلع هللا ىل< هللا لوسر نأ ةريره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىلأ نع نايفس انريخأ
 نع جرعألا نع دانزلا ىبأ نع كلا. انريخأ لاق ىغفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ تار٠ عبس هلسغراف كدحأ ءانإ
 ع

 ىعئاشلا انربخأ لاق عيبرلا انريخأ برس غلو ناكم له اكلام نأ الإ هلثم سو هدلع هللا ىلح ىنلا نع ةريره ىف ت7

 بلكلا غلو اذإ لاق سو هيلع هللا لذ هللا لوصر نأ ةريره ىلإ نع :نياريس نبأ نع نررإا نع نافسا ا 21 لك

 ,اهنم سيلو دخان اهلك ثيداحألا هذببف ( ىف| هللا: ) بارتلاب نهرخأ وأ نهالوأ تارم عبس هلسغاف ؟دحأءانإ ىف

 لام ساحمألا نءابيف حراطي ناك ةءساو اللا 2 ةعاضب 1 نإفةعاضب 0 تيد امو ادحاو اندنع تلا دحاو

 : 6 ع - : ع 5 5 4 0 3 35 1 1 .

 ك1 اهو حراعي رد ىو هعاضب رد نم اضوتن م هيلع هللا ىلص ىذال ليعف 002 اف هأ ربظبالو اعطالو انولاهربغي

 افا ويل نإو ءاق لال زانت ةياوج نطو ءىش ةسحتب ال ءاملا انوع لعأ هنلاوا لسو ةللع هللا ىلح .ىتلا لاقف
2 30 | 5 . 

 بلكلا غولو نم ءانإلا لسغي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةربره وبأ ىور اماف اهيلع ايم ناك اذإ اهلثم ءاملا

 الو الم يك أو اهلثف لع هنأ ملعلا ناكو اهيلع ةعاضب ركب ىف ٍلسو هيلع هللا .ىلك هللا لوسر باوج. نأ ىلع لد اعبس

 نوحصلا ىه.امتإ اراغد سانا ةنآ تناكو سجني ال ءاملا نم امنودام نأ ىلع هدحو ةعاضب رب ثيدح لدب



 ع 3 م

 اضوتت الو اهيف اضوتي. ىتلا ةينالا باب
 هللا ىلص ىنلا رم لاق هنأ سابع نبا نع هللا دبع نب هللا دبع نع بابش نبا نع كلام انربخأ ( قفانئتلالا )

 لوسراي اولاق اهدلحب متعفتنا الهف لاق مسوهيلع هللا ىلص ىناا جوز ةنوم.مل ةالوم اهاطعأ ناكدق ةتيم ةاشب ملسو هيلع

 هيلع هللا ىلص ىناا نع سابع نبا نع هللا دبع نع ىرهزلا نع ةنيبع نبا انربخأ اهاك أ مرح امتإ لاقف ةتيم اهنإ هللا

 باهإ اعأ لوي ملسو هيلع هللا ىلص ىناا عمس سابعنبا عمس ةلعو نبا عمس ملسأ نبديز نع ةنيبع نبا انربخأ هلدم ملسو

 غبد اذإ لاق سو هيلع هللا ىلد ىنلا نأ سابع نبا نع ةلعو نبا نع مسأ نب ديز نع كلام انربخأ رهط دف غبد

 ةشئاع نع هبأ نع ناب وث نبنمحرلا دبع نب دمحم نع طيسق نب هللا دبع نب ديزب نع كلام انربخأ .رهط دقف باهإلا

 اهاك ةتيملا دولج ىف ًأضوتيف ( قفا: لالا ) تغبد اذإ ةتملا دولحم عتمتس, نأ رمأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ةساجنلا نأل غابدلاب رهطيال هنإف ريزنخلاو بلكلا دلج الإ ابيلع اسابق عابسا نم هخل لك ٌوِب الام دواجو تغيد اذإ

 لمعامو بشو ظرقن برعلا هب تغبداملكب غابدلاو . ايح اسجن نكي ملام غابدلاب رهطي انتو ةئاق نايح امهو امبيف
 غابدلا نم ةتبملا باهإ رهطي الو ءاملا هباصأ اذإ داسفلا هعنعو هببطيو هلوضف فشني ىتح باهإلا هف ثكمم امت هلمع

 ءاملا ناك نإو ءاملا 0 هرعش ءاملا سان هرعش هلع كرتو م اذإف 00 هرعش نإف هرعش طعم نإو تفصو اع الإ

 برش نأ سأب الف هش لك وي ىكذ لك دلج امأف هرعش سامي مل اذإ ءاملا سجني مل ارهاظ هرعش ناكو هنطاب ىف

 حاورألا تاوذ دولجو هيلع ىلصو هيف ىلص باهإلا رهط اذإف هلع تعقو ةاكنلا ةراهط نأل غبدي مل نإ هيف أضوتيو

 دولج ىتاعم ىف اهأل ترهط اهلك تغبد اذإف اهلحتال ةاكذلا نأل هتيمو هكذ ءاوس هن لك وبال امن اهريغو عابسلا

 ىذ مظعالو ةتيم مظع ىف برش الو آضوتي الو ( لاق ) ادبأ لاح نارهطيال امهنإف ريزنخلاو باكلا دلج الإ ةتيملا

 عمسهنأ رانيد نب هللا دبع ىور مظعاا نارهطيال لسغااو غابدلا نأل ههبشأ امو دسألاو ليفلا مظع لثه هم لك

 ةرضارا .اعأ ه0 ىدقااضوت نم ( فان خلال ) ةتبم هنأل ليما ماظع ن٠ نهدم ىف نهدي نأ هركي رع كل

 8 هق ناك ىذلا ءاملا ند هسشمام كل

 ءاملاب ةراهطلا ىف باب ( ثيدحلا فالتخا ىفو ) هلتمتي ملو هئانتقاب ادحأ منوي لو ©0 هنم مر ملو لاحب هئانتقا نع

 ءام اودحت لف» ةراهطلاىف لاقو ارورط ءام ءامسا ن. انلزنأو ىلاعتو كرابت هللا لاق ( قفا ةلالاو ) لاق عيبرلا انربخأ

 ىبأ نبا نع ةقثا انربخأ لاق ىعناشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ هلك ءاملاب ةرابطلا نأ ىلع لدف «ابيط اديعص اومميتف

 لاس الحر نأ ىردحلا دعس ىبأ نع ىودعاا نمحرلا دبع نب هللا دبع نع وأ هثدح نمع ةدبع ةقثاا نع كد

 ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقق ضردحلاو بالكلا ايف حرطت ةعاضب رب نإ لاقق سو هيلع هللا ىل< هللا لوسر

 نع ريثك نب ديلولا نع انباحصأ ن. ةقثلا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ ءىش هسجني ال ءاثلا نإ

 مل نيتلق ءاملا ناك اذإ ٍلسو هلع هللا ىل< هللا لوسر لاق لاق هبأ نع رمع نب هللا دبع نع رفع نأ دابع نب دمحم

 نأ ةرره ىلأ نع هدأ نع نامع ىنأ نب ىسؤم نع دانزلا ىنأ نع :نانفس انربخأ ) قنانتلالاف ( اسجن لمع

 لاق ىغفاشلا انربخأ لاق عيرلا انريخأ هنملستغي مث مئادلا ءاملا ىف ىدحأ نلوبيال لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ناتحس املعلو هلق ام 5 هرظناو ةدايزلا هاله اهي ة تتبث ىتا ةخسنلا ىف اذك علا هنمث مرحب ملو هلوق )١(

 © نول
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 هريغو بنجلا لضف
 هللا لوسو نأ اهنع هللا ىدز ةشئاع نع ةؤرع نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ ىلاعت هللا هحر ( قئاتشلالا ١

 عفان نع للام ان رحأ دحلا و ءانإ نم وهو انأ لّستغأ تنكاو,قرفلا وهو حدقلا نه ل استغي ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 انريخأ اعمج ملسو هيلع هلل لص.هللا لوسرنامز ىف ' نوتضوت» اوناك ءاسنلاو لاحرلا نإ لاوقي. ناك هنإإ رمع نبا نع

 دحاو ءانإ نم حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو انأ لستغأ تنك تلاق ةشئاع نع هببأ نع ةورع نب ماشه نع كلامه

 ىلص ىنااو ىه لستغت تناك اهنأ ةنوميم نع سابع نبا نع ءاتعشلا أ نع رايد ن ورع نع ةيعا نا انرخأ

 ن1 ليضع تنك تلاق ةشئاع نع ةيودعلا 'ةذاعم َنَع مصاع نع ةنيبع نب نايفس انربخأ دحاو ءانإ نم سو هيلع هللا

 ىبأ ماس نع ىور ( قفانتلالا ) ىل قبأ ىل قبأ هل تلق امي رف دحاو ءانإ نم ملسو هيلع هللا ىل [ط هللا لوس

 هاا نم دحاو ءانإ نم ملسو هيلع هللا ىل !طاتنا كور نسا تول نعرضنلا

 لستغا ملسو هلع ةنلاا لص هللا لوسر نأ 0 بنجخلا لضفب لست نأ سنان ذاق دات اذهعو ( قفانشلالاف )

 سجن سيلو ديلا ىف ةضألا تسيلو هحاص لضفب لستغي اهرذم دحاو لكف ةبانجلا نه 0 0

 ها كل مام نة اضون باظحخلا ن رهع نأ هيبأ نع مسأ نب ديز نع ةنييع نب نايفس انربخأ ( قنانتثلالاف )

 ءاملل نال ةناخ هيف معي ملام هئوضو لضفنو كرمشملا ءام نم ءوضولاب 5 الو( قفاتثلالا ) ةينارصن هد

 . هتطلاخ ةساحن رعت ى> ناك ثيحو ناك نم دنع ةراهط

 اهتسا#< طقسأ ىذلا ريخلا امو لاق نإف هلع سامي نأى غيني ىذلا ربخلا ىلع اساقو اربخ هتمحز لبق ؟ سجنتال ةفاظنلا

 لاق رجلا تلضفأ امب أضوتنأ هللا لوسراب لق لاق رباج نع هيأ نع نيصحلا نب دواد نع ىحم ىنأ نبا انربخأ لبق

 ديبع ةنبا ةديمح نع ةحلط ىبأ نبهللا دبع نب قحسإ نع كلام انريخأ ( قفا لالا ) اهاك عابسلا تلضفأ امبو معن

 ةره تءاجحف ًاءوذو هل تكسفلخد ةداتق اب نأ ةداتق خيأ نبا تحن تناكو كلامنب كدا ةقلك ع ةعافر نبا

 لاق ضف هلع هللا ىلد هللا لوسر نإ 58 ىحأ ةنبااب ني.جعتأ لاف هللإ رظنأ ىلإ رف تلاق تبرم ىت> ءانإلا امل ىغصأف

 0 ىهن دقو ىلاعت هللا هحر ( ىف[ ةلالاف ) تافاوطلا وأ جسيلع نيفاوطلا نم اهنإ سجنب تسيل اهنإ

 نود اذه ىلع تسف كفك لاق نإف اهاضف ند ءوضولاب انرمأ دقو ةللهألا رجلا 0 نعو عابسلا نم بان ىذ

 نوكتت امنإ هل لكي ل نإو اس<أ نوكي ال ىلا نأ لوقعملا اذهو ريزنخلاو بلكلا نم رثك أ اذه لبق ٍبلكلا

 م هلع هللا ىلد هللا لوسر تاغ هسحملال 2 بوثلاب هلإ اضفم راخلا كك نأ مرخال أ 06 الأ ت اي هتساَع

 نأ لوأ لود ناكف سو هب هلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع اهوعباش ساناا نأو رفسلا ىف اعوطتم رامح ىلع لص

 ةالرشرا معت ىلق هاوسام نك 5 0و ةنبد قرفب ءىذ ةيكفملااو لهف لاق نإذ فرع . ىنعلال أدبعت مرح امث هلع ساب

 نه صقن ةيشام 1 بلك الإ ايلك ىنتقا نه لاقو ةروارص وأ ةعفنمل الإ هئانتقا نعو هنع نع مسو هاع هللا ىلص

 هني و راحالو عبس ّى مرح لو بالكلا لتي رمأو «بلكهف اتيب ةكيالملا لخدتال» لاقو ناطارشق 5 موب لك هلمع



 سل ,/ كا

 . تافاوطلا وأ «سيلع نيفاوطلا نم اهنأ سجنب تسيل اهنإ لاق مسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ىْخأ ةنبا اي نيبجعتأ

 ىناا نع هنأ نع ةداتق ىنأ ْن هللا دبع نع ك1 نب ىحبإ نع ةقثا انريخأ ىل اعت هللا كالا ) قنا: تثلالا (

 ربزتخلاو بلكلا نيب قرفلا ناكو انفصو امت انلقعام ىلع انسقف ( ىف: لال ) هانعم لثم 5 سو هيلع هللا ىلص

 نضصقني لع>و ىنعملال دخت 0 مرح باكلاو ىنعأ الإ دختي نأ موج ءىش سل هنأ د لك قال امث امها وسام نو

 ريغو هق وه امدب ل دكعالملا نأ هب قرفتيام عم ناطارق وأ طارق مود ل ريغ نم هزل نم لع ل

 ريغت اذإف ( قفا غلالاف ) ريزنخلاو بلكلا الإ لالح لك ؤيال وأ هل لك وب باودلا نم ءىش لك لضفف كلذ

 ردي ملف و ناسنإ هى لاب ول دكت 0 ىلع وهف هطلاح مارح الب هنول ريغت ذآ ناك ل 0 الملا ءاملا

 ريغتبف هنم قدسال كارت هسا 2 َىَح ةراهطلا ىلع وهف معطلاوأ نوللا وأ حبرلا ربغتم وهو ال مأ ةساح هطلاخأ

 اكليتسم ءاملا 0 مو امعطوأ احمر هل ريغف لالح ءىّش اكل ْق عقو اذإو ) لاق ( ه ريغ بلحطلاو رجشلا هطلاخمو

 نبل هبن بيشف ءام ذخأ نإو هربشأام وأ هير رهظبف نارطق ا وأ نابلا هيف عي نأ كلذو هب ًاضوتي نأ سأب الف هيف
 لسعو نيلو قيوس ءام اذهل لام. اعإ ةنف كلّتسمم ءاملا.نأل.هب اضوتن مل هيف اكلبةسم ءاملا راصف لسع وأ قيوس وأ

 رهاظلا ءاملا نول 0ك هف اكل, ةسم لسعونبلو قروس نم هق حرطام نك ليلق ءىش 4ف ةنم - نإو توشو

 ءالا ناكام الإ هريغو بارشو ماعط ن ٠ى عاملا طلاخاه 0 هلا ءام اذهو هب ع هيف اذه ٠ نء 1 معط 3

 , امنت هب طلخ امك اذه سيلو ءاملا نود هل رجا ل هب ا ربغت وأ نك ضرألا ىف اراق ءاملا ناك اذإف هف اراق

 ا ءاملاو هش كلب ةلسم ءاملا نأل هب 0 ِم هلع درولا ءام م رهظف درو ءام ءاملا/ ىلع بص ولو هيف 0

 هب ًاضوت رهظي مل نإو هب أطوتي مل ءاملا ىف نارطقلا حير رهظف نارطق هيلع بص ول كلذكو ( لاق ) درولا ءامال

 ءىث وأ دوع وأ ربنع هف قلأ وأ بيط نهد هيف بص ولو هنم نازيمتي الف ءاملاب ناطلتخم درولا ءامو نارطقاا نآل

 ناك ولو ©02هب اضوخ ءاملا ىمس هنم ءىش ءاملا.ىف سيل هال2 ضو الا ف هر رهظف ءاملاب طلتخحمال حير وذ

 دئنح هنأل 4 اضون 5 م 4هق رهظف همم ريدتم ريغ مانا ريصبا َّىَح تاكل قف عال عى وأ ةرارذ وأ كش 4هف -

 قي أقام ن٠ لوك الا نه هيف قلأام لك اذكهو ةضوخم ةريرذو ضو كسم ءام هل لاقي امنإو هب ضوخم ءاه

 هطلاخام كل ثاوسن.: دئاح ءاشلا نأل هب اضوض 1 45 طاع امم حبر رلاو معطلا هي 4ق زهظ اذإ هريغو قرهو 2/0

 هكرحو هطلخ هضوخو حدجلاىف بارم# معا ١١ ضاخ> وتب ا 0 ا خسنلا ىفاذك « هب اًضوخي » هلوق (1 ١)

 مك عبرأ وح ةدايز انه خسنلا ضع )0

 ةلملاعت اق هان سام
 لاق لاق 'هنع هللا كدر هانا نأ نع ندد نا نع ةحع أ نأ بودأ ن ء نايفس انريخأ ) قنانثلالا (

 .:(بارتلاب ن "فأر 0 وأ !":نهالو 5١ أ 0 هلسخلف كدحأ انإ 0 66 ١ غلو اذإ رروقاو هلع هللا ىلد هللا لوصر

 هللا قص ىلا راخأف.اهنم امي 00 وأ ةب رملا عسب ال ئدلا ريسدلا ءىذلا وأ فاحضاا تاكا ! م,تنناو ) قننثلالاف (

 هف ا لذ هس[ 1س " نأ ىف الإ ة ةساحن اهب الو مدا 8 ىف سياو ل اق ) سجنت اهنأ م و هلع 3 5 3 5 اال 3 فلو 21 سو هل | هنش

 ثحهزذإ :لئاق لاق نإذ ريزنطلاو باكلا ناتبادالإ هسؤكني سلق تناك اه ةباذ هنو تب رش وأ هدب رفاك وأ لدسم ئمداا]
 3 3 8_2 5 . ع 0 م 1 7 ,_. .٠

 لقعتال ىتلاءاهل لك وب ىنلا ملاهبلا نم وأ هن لك ؤ يال امت امهريغ.نأ تعز فيكف ناسجني ريزنخلاو بلكلا نأ



 ا 1 كح

 الو ءاملا مح لوب نأ زحب ملو ءاملا هسمام يح تدك ناك ارهاط نوكي نأ لإ ءاملا ٍح راص اذإف ءاملا ةساجن
 قيرأ ةساحمن هتطلاخف ءانإ ىف اليلق ءاملا ناك اذإو . هتساجنب سجنيو هتراهطب رهطي ءاملل عبت وه امنِإو هكح لوح
 ,برش, نأ الإ هطلاخ ءىث لك نم اذهو رهط هيلع ىنأت ةدحاو لسغ نإف اثالث لسغ ول ىلإ بحأو ءانإلا لسغو

 رهطيال بارت نهارخأ وأ نهالوأ لعج اعبس نهاسغ اذإو تارم عبس لسغي نب الإ رهطي الف ريزتح وأ لكدهف

 هيفف همشأام وأ ةلاخخ وأ نانشأ نم فيظنتاا ىف بارت ماقم موقي ام هلسغف ايارت هيف دحبال رحب ىف ناك نإف كلذب الإ

 لوقت 5 تفصو ا هن فظنأو تارتلا نم افلخ نوكي امي رهطي رخآلاو بارتلا هسام نأب الإ رهطي ال امهدحأ نالوق

 لكو ةساحي امهيلع نكي ل نإو امهنادبأ نم ءاملا هباسامام اسجن امهءرمشب ريزتخلا وأ باكلا سحم اذإو ءاجنتسالا ىف

 رذقلا سجنيف رذق هيلع نوكي نأب الإ هسجني ل هندب نم ائيش وأ الجر وأ ادب ءاملا ف لخدأ اذإف هبرسشإ سجن ملام

 ةتيلا تلعجو تارم عبس الإ هرهطي مل ءانإ ىف ابرشش اذإ ريزنخلاو بلكلا تلعج فيكف :لئاق لاق نإف هدسجال ءاملا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اعابتا هل ليق ؟ءانإلا ىف رثأ ءالؤه نم دحاول نكي مل اذإ ةرم هترهط مدلا وأ هيف تعقو اذإ

 هللا لوسر نأ هنع هللاىذر ةريره ىلا نع جرعالا نع دانزلا ىلآ نع ةنيبع نبا انربحأ :هللا هجر ( قفا *لالاؤ 0

 نع جرعألا نع دانزااىفأنعشلا. انربخأ «تارم عبس هلسغيلف كدحأ ءانإىف باكلا غلو اذإ»: لاقوسوهيلع هللا ىلص

 ةنيبع نبا انريخأ(«تاره عبس هلسغيلف ؟دحأ ءانإؤباكلا بريش اذإ: مسوهرلع هللا ىلد هللا لوسرلاق :لاق ةربرهىفأ
 0 2 2 : 2 1 3 3 .٠ ع . - 35 3

 ءانإىف باكسلا غلو اذإ» لاق مسو هيلع هللا ىلد هللا ل وسر نأ ةرنرهىبأ نع نيريس نب دمحنع ةمسمت ىأ نب بوبأ نع

 هللا لص#تا لوسر هنب رهأ اع بلكلايف انلقف ( قنإةةلالاف ) «بارتب نهارخأ وأ نهالوأ تارم عبس هلسغيلف ؟دحأ

 امهاوس ةساحناا ق انلقو هيلع اسابق 44 انلقف اهمذم ريح ىف نكي ملاح نم 0 ّق 0 نإ رزنملا ناكووسو هيلع ىىلاعت

 لوقت ركب ىلأ تنب ءامسأ ىندح تعمس لوقت ردنملا تدب ةمطاف هتأرما عمس هنأ ةورع نب ماشه نع ةنيبع نبا انريخأ ام

 كلام انربخأ )» هف ىلصو هيش رم هيصرقا مث هشح ا: لامف بوما بيصي ضيحلامد ع لشاو هيلع هللا ىلص الرس تلا

 لوسراي :تلاقف سو هلع هللا ىلد هللالوسر ةأرما كلاس تلا , انشأ نع رذنملا تنب ةمطاف نع ةورع نب ماشه نع

 نك ادحإبوئباصأ اذإ »:امل ٍهسو هيلع هللا يد ىناا لامق ؟عنصت فيك ةضيحلا نممدلا اه وث باصأ.اذإ انادحإتيأرأدلا

 مد لسغب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف ( ىف|:_ةلا]او ) هيف لصتل مث ءاعب هحضنتل مث هصرقتلف ةضرحلا نم مدلا

 م؟هوجو اولسغاف 0( ىلاعتو كراك هللا لاق رك ةرد هلسع ىلع عش ىلسحا مسا ناكو ايش هيف تقوي مو ةضيحلا

 مد ىلع اسايق اهاك ساحنألا تناكف ( لاق ) لسغا مسا هيلع عقي اذه لك نال رد تاوجات ( فقالا لإ 3 داو

 لسغغا مسا نأ ىرت الأ دبعت هنآل باكلا ىلع هسفن لو لوقعملاو باتكلا ىف ءوضولاو لسغا ىناعم هتقفاوا ةضرحلا

 لق هلثم كلا ةسامم ىف عنيسلا دعب 0 عيدا نود اعو ةدحاوب م ءانإلا نك ا ند را ةدحاو ىلع عقب

 الإ اهئاضعأ نم ائيش هف تلخدأ وأ هن٠ تبرش نأب اليلق ءاء تسام ءابحألا نه ءىث ىف ةساحن الو ( لاق ) عسبسلا

 لاق نإف ؟هسه لو هدع وهو راا قرعيو راخلا 5 لحرلا نأ ىرتالا ى ولا ى ةساجتلا امو راو بلكشلا

 لوسر نأ هللا دبع نب راج نع هيأ نع نيدكلانب دواد نع دمحم نب مهارإ انريخأ ىلق ؟كلذ ىلع ىلا دلاام :لئاق

 ديعسانربخأ ( فا“ لازإ ) اهاك عابسلا تلضفأ امبومعن :لاقق ؟رخلا تلضفأ امب ًاضوتبأ :لئس ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلص ىناا ْنع هللا دبع نب ربا> نع نيدحلا نب دواد نع « عدرلا كش » ةييبح ىنأ وأ ةشخ ىلأ نبا نع ملاس نبا

 مع كلام نب اسك" تنب ةشيلأ نع ةعاقر نب ديبع تنب ةدمح نع هللا دع نب قاحسإ نع كلام انريخأ هلك رسو هلع هللا
| 

 لاقق هبلإ رظنأ ىف آرف : تلاق هنم تنرمف ةره تءاجف اءوضو هل تكسفلخد ةداتق ابأ نأ ةداتق ىلأ نبا تحن تناكو



 مران
 5 اذا ١

 نبأ
١ 

 ار

 د حبا

 هلع ىلاعت هلا لض هلال وسر الركا فو «برق سمح نم لقأ ناتلقلا نوكت دقو نيتلق هادا و نس

 طايتحالاف ( قئا*ةلالاو ) سجنا! لمح ءاملانم نيتلقلا نودامنأ ىلع ةلالد «اس#ي 0 مل نيتلق ءاملاناك اذإ 0

 الف رابك زاجحلا برقؤ « هريغ وأ نايرج ىف اسحن لمح مل برق سمح ءاملا'ناكاذإف افصنو نيتبرق ةلقلا نوكست نإ

 لك سمو ست ةتيم هتطااخف 0 ع نك لقاتل نك اكرط راك كرس دا هلال ليال ىذلا ل نوكا

 ةعاقب تسيل ةساحن هتطلاخف برق سه نم لقأ ءاملا ناك اذإو لسغي نأب الإ ءاعولا رهطي لو قيرهأف هيف ناك ءاعو
 ءاملا ىلع وه صرول كلذكو رهط رثك اف برق سمح هلع بص ىذلاب وه ريصي قدس ءام هلع بص َنإف 22

 رق سن اراض اذإو هبحاصااميتم دحاو سعب لترك سدح ند ربك ايفا ناالا رص نك هيدا

 وأ ولد ىف !تدردلاف اهريغ وأ نسب ىف ةتيلا تعقو اذإو'اميف ثدحم ةساحت الإ | نواطام دعب اشرنا مل اقرف مل ارهطف

 نإف ولدلا لدتعا ول ىلإ بحأو هزيغ ءامأ نم ادر ركع ترف 2 00 لقأ ةنآل اهعم ىذلا ءاكأ 7 هرأو 0 رط هريغ

 عقو اذإ ءاوس هاك مرحلاو (لاق) ريكا ءاذألا وها سحشما مو ردكلا , كلل © ره رك الل درو لسع 1

 كلذكو نئتيم لالج اهمهنأل سدني مل ةت.م ةدارج وأ ليلق ءام ف تو توح عفو و ولو هس ترق سمح ند ل لقأ ىف

 ىذلا ءاملا ىف عقو اذإ حاورألا تاوذ نم ءاذللا ىف شكرال اعو ءاذلا ف لشعب اع حاورألا تاوذ نه ناك املك

 هيفف امهربشأ امو سفانخلاو بابذلا لثم ةلئاس هل سفنال امم ناكام اماف ةلئاس سفن هل ام ناك اذإ هس اتيم سجني

 دك ةتمم هذه لئاق لاق نإف لاق اذه لاق.ئدو هسدنب 1 كك لياق ءام ىف اذه نم تامام نأ امهدحأ نالوق

 هلل لوسر نإ معن : لبق ؟تفصوام ىى اع ةلالد 0 لهفلاق نإف امل سفنالو لاحم ءاملا ريغتال ليق ؟ سحتال اما تل

 0 را مغلاب توك دقو ماعطلا ّق هب رم كلذكو 4ق سمعي نأ ءاملا ّق عمت بايذلاب رك ماسو هياع كَ ىلد

 س2 سخني امف تام اذإ هنأ ىناثا لوقت او امهداسفإ دمع كلذ نأل هيف تام ول هسدني وهو ماعطلاو ءاملا ىف هسدأب
 واو نع

 عقوف لك و نأ امارح ناكام لك نأ ىلإ بحأو تومال هنأ بلغألاو هيف ئذلا ءادلل هسمغب رمأب دقو مرح هلا

 ةلمقااو ثوغربلاو بابذلاو لعملاو ءاسفنخلا لثم كلذو هسحن هيف تام نإو هسجني مل هنم جرخأ ىتح تمي مف ءام ىف

 بطر هنألا هس ءاملا طلاخ اذإ هل لك ال اجو لك را هلك ريطا قرذو ( لاق ) ىنعملا اذه ىف نكاش

 عال هند لك" قرعو ىو كادكو رهاط سالو و ةكيارضنا| قرع ( عيبرلا لاق) ءاملا ةبوطرل

 نكساف ءاق ل عصاو اذإو ىععفاشلا لوق وهو ( عيبرلا لاق رزنلاو بلكلا الإ ره ظط اهاك عابسلاو با ودلا رؤسو

 وأ ع وأ قد ول وهو هكر كارلا قام 1 نال كال كلدب اذوت هجرخأ م م داق ّق كاوشأ] ل كارول

.-_ّ 
 رزنخ وأ ابلك نوكي نأ الإ هسجني الف اهءاعل هب طلتخم دقو ءاملا ىف برشت اهسفن ةبادلاو هسجني مل ءام ىف طخت |

 عضوه ىأ نم ءاوسو سجنب سيل ةبادلاو ناسنإلا قرع نأل سجني ل ءاملا ىف هقرع رطقق قرع ا ا

 هنم حزني ءىذ#ب ادبأ رهطي مل ءاملا شك نإو.ءاملا ىف ادوجوم مارخلا ناك اذإو ءريغ وأ دكت تحن 04و

 بدي نأ كلذو ءاللا رهط امدع هيف مارحلا راص اذإف مناق ءىث هيف هنه دجويال امدع هنم مارحلا ريصي ق> را

 ءىث هنم حمي مل نإو رهط اذكه ناكاذإف هذ مرحلا دجوي الو رثكيف هيف نيعاا عبنتف انعم نوكي وأ هريغ ءام هيلع

 ناكف هلام مارحم ريشكلا ءاملا اهيف ءانبلا تاذ ربباا وأ ضرألا وأ ليلقلا ءانأا هيف ءانإلا سم اذإو (لاق)

 قى هربغع ءام هيلع بصف سجنف اللف اكل ناكو 4 دوحوو ريغ مارحلا ريصر ى> هربع ءام هلع بص مث هيف ادوحوم'

 اس امنِإ امهنأآل نارهاط امهيف ءاملا تا ضرألاو ءانإلاو رهاط ءاملاف مارح هيف نكي لو هل-ث سجنبال ءام راش



 دسجو اذك لصفم ءامو اذك رجش ءامو دروءاه ىنعمب ءام :هل لامياَتِإ ءام مسا اذه نه دحاو 1

 ةفاضإلاب الإ ءاملا مسا هيلع عقي ال اذه نأل اروبط ن نكي ىلع ا ك1 و د نا كدك و ذك

 اا | لآ 2 راف |دكاو |ادكأ رجش ءامو درو ءام لاقي امك لصفم ءاموي شرك ءام لاق هريخ ءىش ىلإ

 اذنه نم

 ' نحس ال ىدلاو نحت يذلا املا

 ريغوأ مدوأ ةتبم نممرح هيفعقو اذإف ىراجلا ءاملا امأف دكار ءامو راجءام نآام ءاملا للا هنحر ( قائلا )

 1 ةتملا هيف ىذلا هعضوم ناك نإ سجشإ كا ءام ةصاخ هنم ةيحانلا كالتف ءاملا ابق فق ةيحان هف ناك نإف كلذ

 01 05 نإو هر وأ هن ول, وأ هفعط ريغتينأ الإ سجتن مل برق سمح نم رثك أ ناك نإو سحن برق نسمح نم لقأ

 اهعضوم عبتي ام نأل ءاملا نم ةفيحلا عضوم عبتي امب اضوت ىراخلا ىف هظلاخ اهيوأ ةفلل ترم اذإف .ىم هني تنك

 هزجب مل ةفيحلا لوح ام لجر ًاضوتف ةفيج هيف اليلق ىراجلا ءاملا ناك نإو ةساحن هطلاخم مل هنأل هنم ابعضوم ريغ ءاملا نم

 000020 لك نأ ىراكلا ءاملا ى الوقع نآل هدب امي اضوتيو دك ارلا ءاملك ترق شم نم. لقأ املوح ناك ام اذإ

 تفصوام الولو سجن ةساجناا لمتحم هنم عضوه ىف مرحلا ناكاذإف ضعي هضعب طلتخم ادحاو سيل هنأو ثدحام ريغ

 نالمحم اعم اعمتجا اذإ اناك اذإ هنم قابا س< ىرحف اعذوه هند ةساحنلا تطلاخف الدق ىراحخلا ءاملا .ناكو

 0 شع ىف رك ارا ءاملاو ىضم اع طلتخم ربغو ىضمام ريغ هنم ءاج ءىث لدا تيسر ك1 كلو 0

 ىراجلا لصفن, 5 ضعب ىلبق هضعب ىرجيف لصفني ال هلق ناكامب اطلتخم هيف ثدح ام ريصيف فقيف هاك طلتخم هنآل

 ناك هنول وأ همعط وأ هعر تريغف ةساحن هتطلاخف اريثك وأ اليلق ىراخلا ءاملا ناك اذإو ( قفانتلالات )

 ةريغتم ريغ ىت'ا ةيرأاف ةريغت ريغ ىرخأ ةيرج هب ترم مث تريغتف هطلاخ مارح ريغت» ءىثب هتيرج ترم نإو اسحن

 2ر2 نكس نع الئاز ٍناكو ءاملا هيف دكرف ضنخن» عذو» ىراشلا ءاملا ىف ناكاذإو ( لاق ) ةسحين ةريغتلاو ةرهاط

 هلخدي ناك اذإ هلخدي ىراللا ناكنإ كلذكو دك ار هنأل س<+ مارح هطلاخف ةساحن'ا لمح ناكف هف عقتتسي ءاملاب

 مرح هيف عقوف ضفخن٠ عضوم ىراجلا ءاملا ناس ىف ناكنإو هب ىرحي الو برق سمح هلك ريصي تح هرثكي الام هنم

 ءاملا هيف دكرب عضو. ىلإ ىراجلا ءاملا راص اذإو ىراجلا هب سجني امب الإ سجنيال هلك راج وهف هب ىرحي ءاملا ناكو
 كالا ءاملا سحتبام هسحتب كلا وهف

 ديك ارز اعلا

 وأ هير وأ هيف هنول نوكي نأ الإ مرحلا نم هطلاخ ءىثب سجنيال ءام نآ ام دك ارلا ءاملاو ( قنانتلالاف )

 مرحلا دو اذإ ءاوسو ( لاق ) رثك وأ لق هاك نيحتت انفصواهم دحأب ادودوم هلق مرا نو ءقث ناك اذإو اهناق ةمعط

 لئاق لاق نإف هيف ادوجوم نكي مل نإو مرحلا نم هطلاخ ءىش لكب سجن ءاهو ( لاق ) اذك ارو ناك انناح ءانأ:ق

 نع ريثك نب ديلولا نع ةقثلا انربخأ ةنسلا :ليق امهنم دحاو>ريغتي لو نحنيال امو :سجنيام-نيب قرف ىف ةجحلاام

 م نيتلق ءاملا ناك اذإ »: لاق مسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ ةببأ نع رهع نب هللا دبغ نب هللا دبع.نع رفعج نب دابع نبا

 اذإ » لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هركذ ىنرضحال دانسإب جسيرج نبا نعلم انربخأ « اثبخ وأ اسحب لمح

 وأ نيتبرق عسن ةلقلاف رجم لالق تيأرو :جسبرج نبا لاق ءرجم لالقب :ثيدحلاف لاقو « اسم لمحم مل نيتلق ءاملا ناك

 كوقيف ةيرقلا فصنوأ ةبرقلا فصن نم لقأ كلذ نأ ىلإ بهذي لس» ناك: هللا همخر ( ىفاةثلالاف ) ائيشو نيتبرق



 >4 ةراهطلا 1

 هلا مق اذإ » لجو زع هللا لاق لاق « ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا انربخأ » لاق (#) ناملس نب عيرلا انربخأ

 دنع اس نك ( قفا *لالاف) ةنالا )» ملجرأو سوء اوحسماو قفاز لب ىلإ ميديأو ؟ و ؟هوحو اولسغاف ةالصأ

 بطوخ نم دنع الوقعم ناكو ءاملب لسغلا نأ ةيآلا هذه ىف نابأ مس ءاملاب ناك امتِإ مبلسغ نأ ةبآلاب بطوخ ن

 ةادلإلر 11 او لا لع ناكم اماغ ءامآ اك ذر نييمد الل هيف ةعنصال امت ىلاعتو كرابت هللا قلخ ام ءاملا نأ ةنالاا

 آلا .هاطو هم لستغاو اضون'نم روت هنأ ىفاءاوس حاجألاو هعمج «نف لدعلا الا 32

 نارقلا رهاظ قفاوب ثيدح ملسو هيلغ هللا ىلض ىنلا نع هيف ىور دقو هريغو 2 ءام رهاط ءام لك نأ لعل

 قارا 101 نمالحرةئاس نب تلا ناوفص نع كلام انربخأ ( قفا لال( ) هقرعأ ال نم هدانسإف

 هللا هلك ىلا لح لاس هنع هللا ىضر ةررره ابأ عمس هنأ هريخ ةادلا دع ىف نم وهو ةدرب ىنأ نب ةريغلا نأ

 ارق ًاضوتنفأ انشطع هب انأضون نإف ءاملا ئه ليلقلا انغمو رحبلا نكوت نإ هللالوسرأب : لاقق ملسو هيلع

 رمع نب زيزعلا دبع نع دمحم نب مهاربإ انربخأ ( ىفا*_ةلالاث ) « هتتيم لحلا هؤام روبطلا وه » سو هلع هللا

 الف رحبلا هربطي مل نم » لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةربره ىنأ نع ىسا رقلا دنه ىنأ نع نا ن دعم ف

 ِِع م 0 لك ءاوسو دسملا فو

 أ هيف الإ رورط الو ةساحن هطلاخم ملام روبط ءاملا لكف ( قف[ ةلالاف ) « هلل

 انريخأ هللا همحر (  قفاتن *لالاق) ءاملا ن رمحنت ال ر رانلاو ةرابط هل ع الإ نألا نحسم ع نخسم ءامو ٍبيذأ جلث وأ درب

 4 اخ واهل لستعم ءاملا هل نحس, ناك هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ هيأ نع ٍدسأ نإ ديز نع دمحم نب مهارإإ

 ةقدص نع دمحم نب مهاربإ انربخأ ( ثا لاله ) بطلا ةبج نم الإ 0 ءامل هرك أ الو ( قفا: ةلالاث]

 صربلا تروي هنإ :لاقو سمشملا ءاملاب كاشتعالا ةركك قلك نم نأ هللا دنع لا كا ربا> نع رب ريد زلا ىنأ نع هللا دبع نا

 مرحملا دل ابإ سجنب اسيل رانلاو سمشلاو هطلاخ سجنب الإ سدني الو ةرابطلا ىلع ءاملا ( قنانةلالا)

 نوكي ال حا دارا كاوذ .اسخفأ .ام تدك اروبط نوكي الف هريغ وأ درو رجش ءام نم نويمدآلا هرصتعإا ل

 هنع ةلاسرلا ىوار وه عبب رلا نع مألا ىوار لعلو ةلخلا هذه ةءادملا ىلع اندس ىلا خسنلا عيمج تقفتا )»#(

 لقفاحلا مهركذ قرت عيب رلا نع ةاورلا نإف هربغ نك نأ نكعف ثكالملا دبع نب باح نب ىلع نك ونأ وه

 ها هريغو رجح نإ

 7 خشم اتك دعما كلمت قبلا ق'ةرشنلا قهو « مابسو.مبسك تلق عمج ىه : تالفلاو هلوق (1)



 كرا ا ةعخلا

 ةظوقحم عبطلا قوقح

 موودر ع هاعما



 هللا دبع ىبأ مامإلا فيلأت

 نايل قالا مسي ار
 م.عغ ا ١6

 لوزا ءزولا

 راج ل رسل لاو
 رهزألا ءاماع نم

2 : 5 2 | 
 | ةدئافلل اممعت باتكلا ردا ىنزملا رصتخ اناعَح دق : هيدنت ]

 60 09 هوه

 شماس

 رعب الث ايلكلا نينا
 رايب
 سصهززلاب تيت راشضلا عاج 1

 2 فلا ٠ هلا 1

 ةيسبايملا . ملل ىلصمسسملا عاش ٠



 م
 ارحل ىري ناك لب ءامهتفالخ ئف نعطلاو رمعو ركب ىنأ نيخيشلا نم لينلا ىلإ هرحب مل تيبلا لهأب قلعتلا اذهو

 . هللا ةملك ءالعإو مالسإلا رمشن ىف الضف ةباحصلا نم امهربغلو

 بلطلا ىف لذلا لك لذلاو « ةعانقلا ىف ةيرحلا ىري ىعفاشلا ناك : ىفاشاا رظن ىف ةيرحلا ىنعم

 . لوقيف لاؤسلاو

 عنق نإ دبع رحلاو عنسقت نإ رح دبا
 عمطلا ىونس نيشلإ ءىش الق عنمت الو عنفاف

 : هلوق ىف الثام هللا مسق امب اضرلاب زازتعالاو ةعانقلا دحتن كلذلف

 ًاريت روركت رابآ ىغيفو ب ,دنرس لابج ُولُؤل ىرطمأ
 اذهل” مدعأ تسل تب ” اذإو آعؤق مدغأ تسل تشع: نإ "انآ
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 ىنصوأ : هل لاقو سردلا ءاهتنا دعب بلاط ىعفاشلا ىلع لحد

 كقلخ اك نكف ًارح هللا كقلخ ىنب اي : ىعفاشلا لاقف

 ةنس بجر 7٠ه. ىلإ ه 194 ةنس لاوش 8. نه ربشأ ةعستو نينس سمح رصم ىف ىعفاشلا ماقأ : هتافو

 ةلوازا جورخلا عطتسإ مف فعضاا هب دتشاف ريساوبلا ببسب ديدش فز هباصأ مث فلؤيو سانلا عي مه

 ةنلطلا ىلإ قاشت ىحورأ + ىردأ آل هللاو - تحبصأ : لاقف هلاح نع هلأسف « ىتزملا » هذملت هرازف سيردتلا

 : اهنم « ًاتانبأ لاقو ءامسلا ىلإ هرصب عفر مث ؟ اه-زعأف رانلا ىلإ مأ « اهتنهأف
 ا اول ا را تاع ىهاذم «”تفاصو/ ىلع: انك الو

 اظعأ كوفع ناك ىبر .كوفعب هتتارق. .: املك ' " ئتذ“:“ قمظاعت

 . ىلسغي نأ هنم اوبلطاو ىلاولا ىلإ اوبهذاف تم انأ اذإ : ممل لاقو هلهأ نم هلوح نم ىلإ رظن كلذ دعبو
 اراب ىلإ ةرهاطلا هحور تضاف ةربخألا ءاشعلا دعب ه 7.8 هنس بجر ربش نم ةريخألا ةعجلا ةليل ىفو

 ىلع هلمح نوديري اوجرخف نزحلا .ابلهأ معف رصم ىف هتافو ربخ رشتناو « ىزيجلا عيبرلا » هذيمات ىدي نيب
 : | . ماحزلا ةدش نم بارطضا ىف مثو مهقانعأ

 له : ىلاولا مهل لاقف « ىصوأ اك مامإلا لسغل روضحلا هنم اوبلطو ىلاولا ىلإ هلهأ بهذو ةعما موي حبصأو

 هل ىلسغ ىنعم اذه : ممل لاقو مهيلإ رظن مث « نيدلا كلذ ءاضقت“ ىلاولا رأف ء معن : اولاق ؟ انيد“ مامإلا كرت
 كاخدإب مهنرمأو ةسيفن ةديساا تجرخ نآلا ةسيفن ةديسلا عراش تلّضو اماف ةزانجلا تجرخ رصعلا ةالص دعبو

 دالوأ ةبرتب دّئتقو ةفورعملا ئرغصلا ةفارقلا ىلإ ةزانجلاب ريس مث ء تمحرتو هيلع تلصف اهتيب ىلإ شعنلا
 : اذه انتقو ىلإ ىعفاشلا ةبرتب هنفد دعب تفرعو ىعفاشلا نفد اهيفو ميحلا دبع

 هتدصق نم ةروصقملا بحاص ىدزألا ديرد نبال نيتيب ركذن هتافو دعب ريثك قلخ ىعفاشلا فرو
 : لاق :ءامصعلا

 عفايوهذم لهكلا بلب صخو اتشانو آديلو .ىوقتلاب لبرست
 علاوط موجب كف هماكحأو رهاوزأ < زودن ااانف هراثاف

 : ناوضرلاو ةمحرلا تيياش رهاطلا ةثدحب لع رطمأو ةنع ىضرو ىفاثلا هلاا محر



8 
 ؟ لاك اهنا كلام نع ىدبم نب نمر لا دبع نع « دادغب خيرات 2ق تيطخلا ىؤو ة ةياع ةكئألا ان

 ىلإ تفتلا ”|نفلاو 7 نيسفتلا "نم ىشأ نع لكل اذإ ئروك]نامس نكو © فانا 7 مغ د ا

 ةريثع سمخ نبا وهو ىعفاشلل لاق هنإف ىجزاا دلاخ نب رسم هخرش امأو . اذهاولس : لاقو ىعفاشلا

 :لوق ناك امهم دجاو لكشف ليح نب دمحأو ناطقلا دعس نرى امأو . ىش ناكل ناك كانا 0 7

 : 1 ذل ريشساو لش سنا[ سل نادال "ضل

 نم نيدهل له « رظناف ندبلل ةيفاعلاكو ايندلل سمشلاك ىعفاشلا ناك ىنب اي. : هنبال لوقي لبنح نب دمحأ ناكو
 . فيذصتلل حلصي كلثم ٠ لاقو ىعفاشلا ىلع اضيأ ةفينح ىبأ بحاص فسوي وبأ ىنتثأو ؟ فلخ

 كاذلا كار نق ءارخلا نك ةرطقوا © شف نم. ضبغو , رثكا نم لق ىفاشلا نع ةعالا ءانث نما هارت داو

 . ةلوطملا مجارتلا بتكو ىعفاشلا بقانم ىف ةصاخلا تافلؤملاب هيلعف

 هتريس ىف ةصاخ تافلؤم ءاماعلا ةلجأ نم قيرف درفأ دقو سيرارك وأ قاروأ ىف هل مجرتي نمم ىعفاشلا سيلو

 ' . هنع هللا ىضر ذمتا مامإلا اذه ةايح ىف ةضيرعلا طوطخلا حضون نأ انببحأ نكلو هبقانمو

 , سانلاب ىلصي ةءارقلا نسح امالغ ىأر برغللا ةالصا دادغب ىف دجسملا ىعفاشلا لخد امل : هتافلؤم

 « مالغ اي انتالص تدسفأ : ىعفاش' هل لاقف « لعفي فيك .فرعي ملو ةالصلا ىف مالغا اهسف هفلخ 2

 « نارفعزلا » هامس اريك اباتك ءاجف هيلع هللا حتف دقو « ةالصلا ىف وبسلا ىف باتك عضو ىف هنح نم أدب مث

 دمحأو ىئارفعزلا دمحم نب نسحلا باتكلا اذه ىور دقو . ةالصلا ىف اهس ىذلا مالغلا كلذ مسا ىلإ ةبسن

 فلأو « قارعلاب ىعفاشلا ابعضو ىتلا ةمدقلا بتكلا دحأ وهو «.ةجهلا » ب باتكلا اذه فرغو لبنح نبا

 باتك لوأ وه لب خوسنملا نم خشانلا ةفرعمو هقفلا لوصأ ىف عضو باتك لوأ ىهو « ةلاسرلا » رصم ىف اضيأ

 ةنساا ةيجح ةيرورض تبثأو ادي ًاعافد ةنسلا نع هيف عفاد « معلا عام» همسا اباتك فلأو ثيدحلا لوصأ ىف

 رع ) ١ ( فرملا رصتخ راو « ىربكلا للامألا )او «ريغصلا ءالمإلا »و (« مألا م ”تانكو ةعيزشلا ق

 ظ اهريعو «نطناللا

 .هللاىلاعت همح رك اشدمحدمحأ عيبشلا ثيدحلا لءديقف امهرسثنو امبققح «رعلا عامح» باتكو «ةلاسرلا )باتكو

 قل إب لاو ١ عاجلإلاو , ةنسلاو , ٍتاتكلا ١ نع اهبهيتم .نشفاشلاا مامإلا ىب : هبهاذم لوسأ

 ذاخما ىف ةيعفاشلاو ةيفنحلا نيب فالخلا ىف لوقلا ريرحتو . ةفينح وبأ مامإلا هلإ بهذ ىذلا ناننحتسالا ىلإ

 ."كوصألا نك لك دع رتطلا قارا ل

 سانلا ىلع ءالعتسالا ليدس ىلع ال فرشتلا ليبس ىلع هبسنب رخفي ىعفاشلا ناك : هبسنب هزازعغا ٠

 ضفرلاب نودساحلا هامر امل كلذلف . اضيأ مبنم وه ىذلا هللا لوسر تبب لآل- بحلا ديدش هدحن كلذ

 . لاقو دشنأ

 ضفار ىنأ نالقثلا ديشيلف دمحم لآ بح اضفر ناك نإ



 : (دز
 موق رضحو اوماق ىرغدلإ ةو>ضلا ناك اذإف « ثيدحلا لهأ ءاجو اوهاق سمشلا تءعلط اذإو « هنه نوعمسو

 كلذ دعب و « رابنلا فاصتنا برق ىلإ كلذك  نولازي الو وحنلاو رعشااو ضورعااو ةبب رعلا لهأ *ىجم مث ةرظانملل

 : لوقيو يسحلا دبعنب هللا دبع نب دمحمو « ىزيجلا غيب رااو « ىتزملاك هذيمإلت ضعب هعمو هراد ىلإ ىعفاشلا فرصني

 سيرردتلا ىف لغتش ناكو ٠ ربظلا ىلإ رصم ىف لمعلا ةنس نس نه لوأ وهو ءاصعلا نم .رفسلل دب الو رفس انندلا

 . ربظلا ىلإ رجفلا نم

 . ىلعأ ىلإ دعصي ناك هنإف يسحلا دبعنب هللادبع نب دمحمالإ هراد باب ىلعو عماجلا ىف ملعلا هنعنوقلتي ءاماعلا ناكو

 ىل نأ ول تددو : لوقي ناك باغ اذإف « بيغ تح هرصب هعبتأو هتباد هكرأ لزن اذإو « ىعئاشلا دنع ىدغتيو رادلا

 ءافو امل دجأ ال رانبد فلأ ةلعو هلثم افو

 ليعامسإو « :ىطيوبلاو ( همساب ةزدجلا تيمس دقو ) ىزيجلا عيبرلا مهنم « نوريثك ءاملع معلا ىعفاشلا نع قلتف ٠

 بدألاو نيدلا ىف همأ اوراص مهلكو « مهريغو ىبجتلا ةلمرحو ؛ يحلا دبعنيهللا دبع نب دمحمو ؛ ىزملا

 رابك لودج ىف اهمسا جردأو ءاماعلا اهنع ذخأ ىتلا ىنزملا تخأ ةديسلاك تاريثك ءاسن اضيأ ىعفاشلا ىلع غبنو

 . ةيعفاشلا ءاهقف

 : ىفاشلا مامرذإل همام سا ك1 عيب رلا ناكو

 بصقلاب ابح الإ رصم ىف تّقأ ام : مهل لوقيو هيسلاج حزامب ناك تح « ركسلا بصقب امرغم ىعفاشلا ناكو

 قومرم ةيبرعاا ىف ناك« نف لكىف ىلعملا حدقلا ًازئاح هنع هللا ىضر ىعفاشلا ناك :.  ةيماعلا هتناكم

 ٠ نيلذحلا راعشأ ىعفاششلا ىلع قلت ثدح رختفي ناك « ىعمصألا » برعلا راعشأل ةيواراا نأ ىنكيو ةناكملا
 ًايرج « حلملا » لقي ل ثيح ضعبلا هدقتنا « حلاملا ءاملا  هايملا ماسقأ ًاركاذ  ىعفاشلا لاق الو

 ةغالا ىف ةحح ىعفاشاا نأ نيبو ؛ نيدقتنملا ءالؤه ىلع ًادار ىرشخمزلا ىربنا ( جاجأ حلم اذهو ) نآرقلا عم

 ٠ ىبرعلا رعاشاا لوق دروأو

 ايذع اهقير نم رحبلا ءام حبصأل  حلام رحبلاو رحبلا ىف تلفت ولف
 ٠ لاقو ىرستتعزلا لثمت مث

 مقسلا مبفلا نم هتفآو 2 احيححص الوق بئاع نف مو

 « ةلقنتملا ريغو اهريس ىف ةلقنتملا موجنااو « ءاونألاو « بطلاو « كلفلا لع ىف ةخسار مدق ىلع ىعفاشلا نأ اك
 . هبقاتم ىف ةصاخلا تافلؤملا ىف هتريس:أرق. نم لك اذه فرع

 :ىهوأ ةدحلاو ةلاس ةامنم ارك[ذن تناوجلا عستف هتسارف ةدحو هئاكذ ىلع مالكا امأ :هتسارفو هئاكذ ةدح

 : هل لاقو تآ هاتأ ذإ هسلجم ىف ىعفاشلا اب

 ؟ حانج داؤفاا قاتشا مضو روازت ىف له ىكلا ملاعلا لع

 : الثاق ىعفاشلا هباجاف

 حارج نهب .دابكأ قصالت قتلا بهذي نأ هللا ذاعم لوقأ

 ةحو) لحرأ| لثفت 2 نع لأسي هنأ ىعفاشلا ممل نابأف « ةرواحلا هذه نم دارملا نورضاحلا مهفي ملف

 ناكف ماهإلا عم همالك نه دارأ امع هلأسو مهدحأ لئاسلا عبتاف ةلأسملا ةيلج اونقيتسي نأ اوبحأف , ناضمر راه ىف

 . :ىعفاشلا لاق م لئاسلا نم باوجلا
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 ماقملا آل الصمت نكاد ع انطرعأ نا ناد خو اكس 1 «ةفينح ىنأ ىحاص عم ةيماعتا رظانمو

 . ىعفاشلا بقانم ىف ةفاؤملا بتكلا اهب تلفكست دقو امل عسني ال

 ريدقتلاو ةفيلخلا باجعإ لانو. اهرك ذ قبس ىتلا ةنحلا كلت نم ىعفاشلا احن نأ دعب : ةكم ىلإ هتدوغ

 اهرهاظ ىف هكم جراخ هءابخ برضو ه 1/8١ ةنس اهيلإ لصوو رفاسف ةكم ىلإ دوعي نأ ىأر غلابلا لالجإلاو ميظعلا

 ةكم ءاج اك هل همأ:ةيصوب المع ء:ةضفو بهذ نم قارعلا نم هب ءاج ام مهنيب مسقف , امظع الابقتسا ةكم لهأ هلبقتساف

 . اغراف اهنم جرخ اك اغراف اهلخدف « لاملا عّرو دقو الإ ةكم لخد اف :

 : مثدالب ىلإ هنولقني  مثرودب  مثو « جاجحلا نيب هبهذم رسثنيو سانلا ملعي ةنس ةرسشع عبس ةكم ىف ماقأو

 هدعب تامو ه 1١ ةنس ىف فسوي وبأ مامالا تام تاونسلا هذه لالخ ىفو : قارعلا ىلإ ةثلاثلا هتلحر

 ٠ مهيلع هفطعو

 ناك ىذلا ىبرغلا اهعماج ىف هسورد قلي ناكو ًادحاو ًارهش ايف ماقأو دادغب ىلإ دوعي نأ ىعفاشلا ىأرف

 مامإلا ةقلح ىلإ نوقابلا مضناو طقف ةثالث تحبصأف « ةقلح نيرشع ىلع وبرت ىتلا ةماعلا تاقلحلاب الفاح

 .. نسال

 هقفاري نأ ىعفاشلا ىأرف ( سابعلا ىنب لاجر دحأ ) ىسوم نب سابعلا « رصهىلع نومأملا ىلو نأ فداصو

 نإ ىسفاقلا كتيفاف لح نب دمحأ مامإلا مهتمدقم ىفو هعادول دادغب لهأ جرخف رصم ىلإ دادغب نه رفسلا ىف

 . لاقو لبنح نبا

 رفملاو همابملا ضرأ اهنود نمو رصم ىلإ قوتت ىسفن تحبصأ دقل

 ؟ ريغلا كلا قاسأ مأ اهلإ قا ىنغلاو زعللأ ىردأ ال اقو

 : نوعدوماو لبنح نب دمحأ هقارفل و كف رص ىف شو ترام هنأ سجأ ئعفاشلا نك

 هتلحر ىف ىعفاشلا قفارو « ىعفاشلاب هللا هحتفف الفق هقفلا ناكدقل : قارعلا لهأل لوقي وهو لينح نبا داعو

 ريبزلا 3 هللا دبعو ِ ىدازملا ناملس نب عيرلا 0 مةمدقم ىفو ءانلعلا هتادفالات ند ل ضم لك 0

 : امهريغو ىدنحلا

 »ع نوداملا لبق نم اهيلاوو رصم لماع ىسوم نب سابعلا عم ريصم ىعفاشلا لحد ١ة/ ةنس لاوش ؟/ ىو

 هلع هللا ىلص ىنلاب ءادتقا دزألا نم ةلاوحأ دنع لزنو ىعفاشلا ردتعاف اقص هزاد ىف هلم نأ ىسود نب سابعلا دانا

 ىعفاشاا ىلع تدفاوتو ةااتاعإا ا حابصلا ىفو راجنلا ى ند هلاو>أ دنع لز' ثح ةرونلا ةندملا لحد امل مسو

 « ةنيدملا ىف ًاطوملا ىعفاشلا مهيلع ىلمأ نمتو اهنايغأو رصم ءاماع رابك نم ناكو محلا نبهللا دبع م,تمدقم ىفو

 ةعاجشلا لئالد هيلع ٠ ةغللا ىف ةحح هءالك ء توصلا ىروبج « ةماقلا ليوط ةنسلاب المع ءانحلاب هتحل ابضاخن هآرف

 ٠ رانيد فال ةعبرأ هيدي نيب عضوف « ةسارفلاو

 نم .سرردتلاب لغتشي ناكف « صاع'ا نب ورمع عماجم هسورد قلي راصو رصم ىف ةيملعلا هتابح ىعفاشلا أدتبا

 هلع نوءرقيف ن أرقلا لهأ ىع ةرثابم حبلا ةالص دعب ناكف ةعونتم هسورد تناكو ربظلا ةالص هلعىلإ رجفلا



) 
 مدقت نم لكو « ًادحاو ادحاو هيلإ نومدقي اوناكو ةراتس ءارو اسلاج ناكو ديشرلا نوراه ىدي نيب ممورضحأو
 هب ترج امف فطللا كلأسأ فيطل اي مهللا ) هنع روهشملا هئاعدب هبر وعدب ىعفاشلاو كلذ لك . هسأر عطق مهنم

 : . ًارارم هزركي « رذاقملا

 . هيلإ مراصبأب ةفيلخلا ةرضحب نم ىمرف « ديدحلاب لقث» وهو ةفيلخلا ىلإ هولمح هرود ءاج الو

 . « هللا ةمحرو » لقي ملو . هتاكربو نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا :.ىعفاشلا لاقف

 تماق ةضيرف كيلع اندرو « اهتماقإب رهؤت ل ةنسب تأدب « هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو : ديشرلا لاقق

 . ىرمأ ريغب ىسلحم ىف ملكتت نأ بجغلا نمو « اهتاذع

 مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو تنم اونمآ نيدذلا هللا دعو ) زيزعلا هباتك ىف لاق ىلاعت هللا نإ : ىعفاشلا لاقف

 ىذلا وهو ( انمأ مبفو دعب نم مهلدبيلو مملىضترا ىذلا مهنيد مهل اكميلو مهلبق نم نيدلا فلختسا اك ضرألا ىف
 دقق « هللا ةمحر كيلعو » كلوب مالساا ىلع تددر ثيح ىفوخ دعب ىنمأو هضرأ ىف كنكم دقف « ىفو دعو اذإ

 . نينمؤملا ريمأ اي كلضفب هللا ةمحر ىتتلمش

 هعبتاو ىغبو انيلع ىتط ( نسحلا نب هللا دبع ديري ) كبحاص نأ ربظ ام دعب نم كرذع امو : ديشرلا لاقف

 . مهلع سيئرلا تنأ تنكو نولذرألا

 ديدحلا لقث عم مالكلا نكل . فاضنإلاو لدعلاب ماكتاسف نينمؤملا ريمأ اي ىنتقطنتسا دقو اهأ: ىعفاشلا لاقف

 0كيلو, دل نع تعبأ وا كتابا دنع ىلا أ ةريسل ىبك ر لع تيثج ىمذك نع كفي "ىلع تدج َنإف « ىعض

 . دمح ىنغ هللاو ىلفسلا*ىديو ايلعلا كدبف ىرخألا

 ىلع ىعفاشلا ىئجف ديدحلا نم هيمدق ىف ام جارس ذخَأف هنع لح: هل لاقو « جارس » همالغ ىلإ ديشرلا تفتلاف

 غلبملا كفأ دقا ٠ لجرلا كلذ نوك أ نأ هللاشاح ( اونيبتف أبنب قساف كءاج نإ اًونمآ نيدذلا اهسأ اي ) لاقو هيتكر

 تنأ' هللا باتك ب دأب ذخأ نم قحأ تنأو « ةليسو امهب ىكو « بسنلا ةمذو مالسإلا ةمرح ىل نإ « هب كلب اهف
 ! هلم نك ىماحلا هند نع كالا سو هلع نإ نش ا ل <

 . دعقف دوعقلاب هرمأ مث كماعو كتبارق قح ىعارن انإف كعور جرفيل : لاق مث ديشرلا هجو للهتف
 . هب ادن نأ ءايشألا ىلوأ هنإف ؟ لخو زع هللا ثاتكب  ىعفاش ا ؟ كبلع فك : دشرلا لاقو

 017 اك ل ادق تا نإف؟ نيسؤملا ربمأ اي ىلاسن لاعت هلا هتك نم تاتك ىإ نع : ىفاشلا لاق

 . ملسو هيلع هللا لص لوسر دمحم ىمع نبا ىلع لزمملا ىلاعت هللا باتك نع تلأس امبإ نكل . تنسحأ : ديشرلا لاق

 نع وأ هريخأت وأ هعدقت نع وأ ههباشتم وأ هككحم نع ىنلأست لبف « ةريثك نآرقلا مولع نإ : ىعفاشلا لاقف

 . مهشهدأو نورضاحلاو ديشرلا نوراه هب بجعأ.ام نآرقلا ا هلع ع راصو,ء هحوسنم وأ ةجسان

 اهب لاؤس لك ىلع بيحب ىعفاشاا ناكف ءابملإ امو ةسارفو بطو. كلفنم ةعونتملا مولعلا ىلإ هلاؤس ديشراا ربغف

 / . ةفيلخلا 0

 « ديشرلا ءاكب دتشا تح :بولقلا هل تدعصت ًاظعو ديشرلا:ظعب ىعفاشلا ذخأف « ىعفاشاب ىظع :ديشرلا لاق مث

 1 تارواحم ةنجلا هذه يف ىعفاشلل تلصح دقو . هظعو ىف رمتساو ابضغ يعفاشلا مهباإ رظنف نورضاحلا جابف



4 

3 
 ةلحرلا هذه تقرغتساو (ةلهرلا ( َّّ ماقأو نيطسلف ىلإ رئاس مَ ,انهز اهم ماقأو « نارح »ىلع جرعو (لوضانألا)

 دالبلا كلت ناكس عئابط فرعو دابعاا روهأ ىلع فقوو اماع اهيف دادزا ه17/8 ةنس تبتناو ه ٠7) ةنس اهأدب نيتنس 1

 نيعم ريخ اوناكف ةنيذلا ىف وهو ًأطوملا خيلع ىلمأ نم ريثك ىلع فرعت اك مهتاغلو « مهتاداعو مهتالخأو اهراز لا

 . ةحاسلا هذه ىنهل '

 مهلأسف َزاَجَلَلا نم ةنئاملا بكر لبقأذإ موي تاذ « ةلمزلا ا ىفاوه انو : ةنالا لإ ةحاثلا هلم

 هآر اك هانغ لاح ىف كلام مامإلا ةيؤرل ىعفاشلا قاتشاف هقازرأ تعسنا دقو ريخم هنإ : اولاقف كلام نع ىعفاشلا

 مه 19/5 رصعلا ةعاس هلؤحد قفاوف : اموي' نيرسشعو ةعبس دعب ةنيدملا لصوو هتلحار بكرف « لاملا نم هرقف لاح ىف

 وحن ىسركسلا لوحو ةدخم هيلع ديدحلا نه ايسرك ىأرف رمهعلا ىلصو ملسو هياع هللا ىلص ىناأ دسبم دصقو

 قح هليذ نولمحم ةعاجج هلوحو دجسملا ىف هرطع حاف دقو الخاد اكلام ىأر ذإ!كلذك وه انربو «تفد هلا ١

 ردص قاضف . دحأ ٍبحب مف نيدوجوملا ىلع دمعلا حارج ىف ةلأسم رثإ ةلأسم حرط مث . ىسركلا ىلع سلج

 هعبس اك اذكو اذك باوجلا : لجرلا لاقق « باوجلاب هنذأ ىف هيلإ سمهو هبناحب ناك لجر ىلإ رظنو ىعفاشلا
 ؟ علا اذه كل نبأ نم : كلام هل لاق ةلأس» لك ىف باوصلاب لجرلا اذه ةناجا ترركت الو ء ىفانلا |

 اوه اذإو نإشلا كلذ كلام مامإلا ئعدتساف- ء اذكو اذك باؤحلا : ىل لوش اباش ىناع نإ: لك ا!
 . بالا اذه تنأ أ :هللاقو ةسرك نعل زو هردص لإ كلام سن 0

 نمز ةنيدملا ىلإ ىعفاشلا ةدوع ىلع ضب لو « هتبب ىلإ كلام مامإلا هذخأ سردلا ىعفاشلا متأ نأ دعبو

 هتافول نزحف ه 97ه.ةنس نابعش فصن ىف دعس نب. .ثللا مامإلا ةاقوب رصم نم راخألاز تءاح  ىقخ لوط

 .. ىفاشلاو كلا

 ىفوت نأ ىلإ كلام مامإلا نيعب اظوحلم اربشأو تاونس عبرأ ةروذملا ةنيدملا ىف كلذ دعب .ىعفاشلا ماقأ

 ناكو «ىلاعت هللا الإهل نيعم الو ةنيدملا ىف ىعفاشاا قبو عيقبلاب نفدو ه ١9 ةنس لوألا عيب رهش ىف كلام مامإلا ١

 . اسرقت ةنس 58. دئماع هرمع

 5 كح 5 دز)ا لإ ولا لاو ءاج نأ كلام ماَمإلا كاف دع تك :فالاصو من: ندلا ركل

 هبحأو ةلغ شانلا. ءانث لانو هترادإ ىعقاشلا نسحأ القتسم المع هذلقو نما ءاعنص ىلإ هذحآف « شيرق نم ةعاج

 . هيف قوفت ىتح ا,مقف نودحم اوناك نيذلا نميلا لهأ نه ةسارفلا ملع ملعتو ىلاولا

 مولعلا فلتخم ىف هبعك ولعل ًارظن نميلاىف همي عمل امل قارعلا ىلإ ةيناثلا ةلحرلا ىهو - : اهءابسأو هتنحم

 دشرلانراه ةفيلخلا دنع هب اوشوف « نودقاحلا هلع دقحو نودساحلا هدسح ىلاولا دنع ةيلاعلاةناكملا ند هزرحأ امو

 ! لكلا نيشللا نب ىلا نسكلا يهحلا نب هللا ذنع ىلإ وعدن هتأو ناب وأكلا بزح شيئراةل انة رد او ا

 هيف هل ركذيو نيبؤاعلا نم هفوخم باتكي دئاقلا كلذ هل ثعبف « نمسا ىلإ ةداوق دحأ ديشرلا نوراه لسزأف

 قبت نأ  نينمؤملا ريمأاي _تدرأ نإو« هنانسو هماسحم هيلعلتاقملا ردقي الام هناسلب لمعي هنإ: هنع لوقيو ىعفاشلا

 كيلإ مهلمحاف كيلع زاجحلا

 . ديدحلاب البكم ىعفاشلا مبعمو دادغب ىلإ نيبولعلا لمح نأب هرمأي نميلا ىلاو ىلإ ديشراا ثعبف
 ليللا قسغيف اهولحدف ءدادغ ىلإ مملسرأو,ةفيلخلارمأل ادفنتديدحلا هلج ريف عضوو «ىعفاشلا مهعم وىلاولا م,لقتعاف



 (ج)
 ثيحءءاملعلا نديد - ىملعلا قلت لبس ىف  قاشثملا نمابيف ام ىلع  ةل>رلا تناك :  ةيماعلا هتالحر

 هتالحر لوأو ليبسلا اذه جيني ىعفاشلا مامإلا ىرن اذلف.للعلا ىف رحبلا لصحمو ءاماءلاو معلا داور نيب قالنلا 3

 هسلجأ هنإ ىتح الالجإو ًامارك [ كلام مامإلا نم ىتلو هظفحو اطوملا عمسف « كلام ماهإلاب عمس امل ةنيدملايلإ تناك

 ربشأ ةرئامت كلام مامإلا دنع افيض اذكه ماقأف « مهيلع هيلعو سانلا ىلع أطوملا أرقي نأ هفلكو هسلح ىف

 ةالصلل جحلا ةضيرف ءادأ دعب ةنيدملا ىلإ اوهجوُني نأ نييرصملا ةداع نم ناك : دادغب ىلإ ىلوألا هتلحر

 3 اظمد مباع اطوملا تلماق :ىعفاشلا لاق ٠ تكللام مامالا ىلع اطوملا عامسلو 0 هلاو ةيلع هللأ ىلص ىنلا دحسم 3

 كلذ دعب مدق ( دعس ند ثللا 0 4 بسحاو 3 عيرلا لاق 1 مساقلا نب تيشأو كحل تدعو هللأ دمع مهشم

 . مممبن نيرئازو هيف ةالصللدجسملا قارعلا لهأ

 ريح هبف تمسوتؤ « ةالصلا نسح بايثلا فيان » هحولا ليج ع ربنملاو ربقلا نيب تناارق 5 ىعفاشلا لاق

 4 قارعلا : ىل لاقف هدلب نع هتلاسو « ىنريخاف « همسا نع هتلاسف

 هللا باتك صن ىف ملكتملاو اهم ملاعلا نم : تلقف . ةفوكلا. ىف : لاقف ؟ قارعلا ىأ « تلقف.: ىعفاشلا لاق

 احاص فس وب وأو 2 نسحلا نب دمحم :٠ ََك لاقؤ ؟ لاس هلاآو هيلع هللا ىلد هللا لوسر راخلا قفملاو لجو زع

1 

 . ةفينح ىلأ

 - اردفلا راجفنا دنع دع ءاذغ : ىل لاقف ؟ نونعظت متمزع ىتمو : تلقف ٠:. ىعفاشلا لاق

 الك[ ابلإ ادوعاف « زوجعلا ناذتتسا ريغ ملعلا بلط ىف ةكم نه تجرخ دق : .هل.تلقف كلام ىلإ تدعف

 ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضت ةكئالملا نآب لعت ملأ « ةدئاع ىلإ امن. عجر. ةدئاف معلا : ىللاقف ؟ معلا بلط ىف

 ؟ بلطي اهب اصر

 هاش < نع عاصو ريعش نه عاصو طقأ ن. عاصب كلام ىدوز رفسلا ىلع ثعمزأ اماف : ىعفاشلا لاق

 : هتوص "ولعب حاصق « عيقبلا ىلإ اعيشم ىعم راسو ةوادألا ضعب لمح رجفاا رجفناو رحسلا ناك املف . ءام

 0004 اوشا الو كتم ءىثالو ىرتكت ل : هل تلقق' هيلع تلئقأف ؟. ةفوكلا١ ىلإ دار 1

 تبصأف هيلإ تٍحرخف بابلا عراق ”لع عرق ذإ ةرخآلا ءاشعلا ةالص دعب كنع ةحرابلا تفْرْضنا امل : ىل لاقف

 كتيتأ دقو « لاقثم ةثا٠ ايف ةرصص هىلإ عفدف . اهتابقف هتيده لوبق ىنلأسف « ىرصملا:مساقلا نب نمحرلا دبع

 . ىلايعل كا تلعجو اهفصنب

 « نيءامإلاب عمتجا كانهو . ةفوكلا ىلإ قارعلا جالا بكر لصو اموي نيرشعو ةعبرأ دعبو

 ركذل ماقأا عستي ال , ةيلع تارظانمو تائداحم امهنيبو ىعفاشلا نيب لصحو . دمحمو ء« فسوي ىبأ

 . اهليصافت

 . هتفاض مرك أو « هردق فرعو « ىعفاشلا ىوثم دمحم مامإلا مرك أ دقو

 هيلع معلا قلتو , بتكلا ا ا نا , دمحم ىلع  افيض ةفوكلا ىف ةدم ىعفاشلا ماقأ

 .سصككا] لف ريع لمح هنغ باكو

 لخدف ةيقارعلا دالبلا فوطي نأو مجاعألا دالب نم املوح امو سراف ذالب ىف فطي نأ ىعفاشلل ادب من

 مورلا دالب بونج ىلإ لصو ىتح قارعلا لامث ىلإ لحر اهنمو رضمو ةعيبر رايد ىلإ رفاس مث . اهريغو دادغ



 ظ

 أ

 (ب)
 ملعملا هلمهأ هميلعت تاقفنب مايقلا هلهأ ةقاطف نكي مل املو باتكسلا ىلإ ه.أهتلسرأ عرعرت املو  :هماعت ءدب

 : هنع فرصناو

 معملا لإ

 ًابيرق - سردلا تقو  امتاد نوكي نأ دهتجا هنأل ىبصلا غوبن ىف اببس ناك ملعملا نم ريصقتتلا اذه نأ الإ

 ىعفاشلا ذخأ ةجاح ءاضقل ىلعلا بهذ اذإ ىتح نايبصلل معلا هظفحعام عي ةردانلا هتظفاحم بعوتسي ناكو محملا نم

 امركي مل امهاذإ ناحصنب ال امهالك بيبطلاو

 هلوح اوفتلاو ذيمالتلا هحأف « اجب ردت ىعفاشلا مامالا ةظفاح تيوق ةليسولا هذبعو « معملا نم هظفح ام ذيمالتلا ظفح

 . هرهأ عوط اوراصو هتناكم اوعفرو

 هنع فرص « رجألا نم هيف عمطي ناك 1١ فاعضأ هئارو نم ىنح هنأو لالا هذه ىعفاشلا نم ملعملا ىأر الو

 . انام هباتك ىف هريتعاو تافورصملاب ةيلاطملا

 ةدئاف ال ةنأ ىأرف « هلك ركلا نآرقلا ظفح متأ دق ناك تاونس عسن وأ عبس رمعلا نم ىعفاشلا غلب الو

 ,و ٠ اهلك اهيف عربف امايأ اهتساردو ةغللا مولع ىلع لبقأو مارحلا دجسملا لخدو هكرتف باتكلا ىف هئاقب نم

 0 هل لبق رفوألا ظحلا كلذ نم هل لصح اماف ةيداباا لئابق ىش نع ةغالا هيقلت بلسا برعلا تاجمل ىف

 .ايلإ فرصن اف!؟ ث 5 ,دحلاو نآرقلا مولعو همفلا ء كلذ

 نآرقلا أرقفع نآرقاا مولعو ثيدحلا ظفمو ءاماعلا سلات راصو مارحلا دجسملا لخد - : ةكع ه>ويش

 « حادقلا ملاس نب ديعسو « ىحنزلا دلاخ نب سهو .« ةنيبع نب نايفس ىلع ثيدحلا أرقو نيطاطسق نب ليعامسإ ىلع

 : اور فا ند زيزعلا دبع نبد.ىلا دبعو « راطعلا نم رلا دبع نب دوادو

 هللا كدمعو ,كيدف ىنأ نإ ديعس نت دمحمو « ىف ىحم ىنأ نإ: ميهادبإإو 2 ىدرواردلا دمحم نب زيزعلا دعو,

 غئاصلا عيان نب

 ضاق فسوب ل هان «-نزام نب فرطم نم« نحيلا ىف هقفااو ثيدحلا: عمسو 3 :.نميلاب هحوبش
 هسسل

 . دعس نب ثنللا تبحاض ناسح نب ىو 5 ىعازوألا تبحخاص ةماس ىبأ نب ورمجخو ( ءاعنص

 ةناسأ ودأأو « مسا رملعا نب عيكو نم قارعلا ىف نآرقلا مولعو هقفلاو ثيدحلا عمسو :  قارعلاب هخويش

 نايرضنلا ديلا دبع نب باهولا دبغو « ةيلغ نب ليعامسإؤ « نايفوكلا ةماسأ نب دامح

 ةعبرأو نحمبلا نم ةعبرأو« ةنيدملا ند ةتسو , ةكم نم ةسمخ « ةرششع ةعسن - اذه ىلع ه>ويش ددع نوكسيف

 5 . ىعفاشلا مامإلا بقانم ىف ىزارلا هدافأ ام اذه .قارعلا نم
 نسف "لست 'نب دا هللا دبع بأ نتمذقم ىف م سانلا نم ريثك ىفايتلا ىلع غن ل : هذيمالت

 ليعامسإ مهاربإ وب أو ؛ ىلكلا دلاخ نب ميهاربإ روث وبأو « ىتبباركلا نيسحلاو « ىنارفعزلا حابصلا دمحم نبا

 ىحن نب ري توقعي وبأو ٠ ىزيجلا ناملس نب عيبرااو « ىدارملا ناملس نب عيرلا دمحم وبأو « ىنزملا حب نبأ

 0 ىلخألا ذبع نب سنوي فضوي وبأو «ىبجنلا هللا دبع نب مح نب ةلموح فش رأوا يطل

 : ىدبجلا ريئزلا نب هللا دبعو, ىرصملا منحلا دبع نبا ,

0 

0 



 من

 تادف نعو ىزارال ىعفاشلا بقا نعو » رذنملا نب دوح 5 ىلبأ ةءاور » هاف ىعئاشلا خيرات نع القن

 . (١ مثدأ ريدم 2 1 »ع ىعفاشلا ماهالا ةلحرو 0 ناكلخ ا نابعألا تاففوو 3 داعلا نا بهذلا

 هناك نأ كو د .  هسا

 ديزي دبعنب ديبع نب بئاسلانب عفاش نب نامعنب سابعلا نب سيردإ نب دمحم وه  :هببأ ةبج نم هبسن
 . فانم دبع نب للطملا نب مشاه نبا

 نأ كلام نب سنأ ىورو « دزألا نم ةأرماتناك ىعفاشلا مأ نأ روهشملا لوقلا - : همأ ةبح نم هبسن

 ىلع ةلادلا ةفاضإلا هذه بيِسب فرشلا ديز» ىلع لدي اذهو « هللا دزأ دزألا » : لاق لسو هلم هللا ىلص ىنلا

 "5 هللا ةقان 7 ف « هللا تس )) 2 لا

 كلا.ما.الا ةافو دعب نافع نيناّمع ةديفح عفان تنب ةديمح ةد.سلاب ىعفاشلا حوا ناك ىفد هحاوز

 . غءامإلا نم ةيرس هل تناك هنأ اك ةنس نيثالث نه برق ام كاذا ذإ هردع ناكو هاب ةنض

 ناْمع وبأ قترا دقو بنيزو ةمطاف « ناتنباو « دمحم ناهع وبأ ةناهعلا هتأرها نه قزر - : هدالوأ

 : كلَ ةنيدمل اضاق ناك حا شالا 3 دع

 ٠ لفط وهو تام ءسردإ نب دمحم نب نسحلا :هل لاقي رخآ نبا هتيرسس نم قزرو

 ديدش ناسللا حسيصف بايثلا فيظن سانلا ىلإ اببحم قلخلا نسج اليوط الجر ناك :  هتيلحو هتافص
 لإ 32 ءءارقلا فا توصلاا ليج ناكو:ةنسلاب المغ راب: باضخلا لكعتشإ ناكو قالا ىلإ ناَسحالا ريك ةنامملا

 ل[ ان اولاقو اوعمتحا هللا ةيشح نم ءاكبلا اودارأ اذإ تح نمعلا ئه ةرمثع ةثلاثلا'ىف وهو د اوناك كم ءاملع

 ىأر اذإ ناكو « 'ءاكبلا ةرثك نم هيدي نيب اوطقاست هوعمسو اوءاجن اذإف ء انكببف نآرقلا انعمسيل ىلطملا ىصلا كلذ

 . مريلع ةقفش ةءارقلا نع كسمأ كلذ مهنم

  ةبيبح مأ  ةمطاف ةدسلا تدلو م ب070 ه ٠ ةنص نه بجر ربش ىف : دلو نيأو ىد

 ٠ ( ىعناشلا مامإلا وهو ) ادمحم هتمس آمالغ ةيدزألا

 « ةّرغ » ب ماقأو ماشلا ىلإ ةكم نم ًارجابم جرخ « ًاريقف ايزاجح الجر نلكف روكذملا هدلاو امأ

 . همأ هتلفكف ليلقب ىعفاشلا ةدالو دعب تام مث نيطسلف دالب « نالقسع »و
 3 5 3 ا 0 . : 1 1 0 ع 0- 8 . مالاثإ 0

 انوص ةمركملا ةكم ىلإ هلمحن نأ همأ بارق « هتدلاو ندع ةرق حبضاو لاتنس رمعلا نم غلب و مالغلا ربث

 1 فيخلا بعش » هل لاقي ىحب مرهلا راوجم تلزاو « ةزغ » ىف قب اذإ عايضلا نه هبسنل



 ه1 ل امج للا

 ملف ا

 عيفشو « نيلجحلا رغلا دئاق . قحلا مامإو قلخلا ديس ىلع هءالسو هللا تاولصو . نيلاعلا بر هلل دبلا

 اوقدص نيذلا ةرربلا هتباحصو نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو + نيملاعلا برل سانلا موقي موي هللا نم نذإب نانأملا

 - نيبملا نيدلا اذه ةرصت:ليس ىف سيفتلاو سفنلا اولد و:هلع هللا اودهاع ام

 ةئرشب هللا داشأ ىذلا وبف مولعلا رئاسل ةبسنلاب هقفلا ةناكم ةرينلا رئاصبلاو لوقعلا ىوذ ىلع نم الف دعب امأ

 . لاق ثيح هباككل 3

 « نورذحم مهلعل ممللإ اوعجر اذإ مبموق اوردنبلو نيدلا ىف اوبمتفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف »

 هللا ىبص ىنلا نم هب ةراشبلا اوعمس ىذلا ريخلاب اوزوفيل ةماعلا تالحرلاب مايقلا ىف اوقباستو ءاماعلا بأد كلذل
 0ك « نيدلا ىف هبمفي اريخ 3 هللا درب نم د هلوقب هتميقو هقفلا ةناكم نع ثدحم نيح يسو هلآو هيلع

 كلت قف" تالحولاو فاوطتلا نم اوربك 1 نيددلا ةعألا ززبأ, نمو  مينع ذخألاو ءادلعلا ءاقلل دالبلا ف لَكَد

 عزت اماف ةنيدملا ىف كلام مامإلا ىلإ ءدب *ىداب ةماعلا هتلحرب ماقق ٠ هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا راطقألا

 ةفينح» ىبأ بحاص نسحلا نب دمحم مادإلا قلو ندملا ىف كانه فاوطف قارعلا ىلإ لحر همؤلع نم هبلو هلقع

 لحاس قرتخاف قارعلا لامث فاط مث اهناماعب قتلاف ةيسراف'ا دالبلا ىلإ لحر .مث امهريغو ىضاقلا فسوي ابأو

 هرمع نم ةنس نيرشعلا زواحم لو اذه لك « ةلمرلا » ةنيدمب رايستلا اصع قلأ تح ةيروسلا ناملا ضعبو تارفلا

 تام نأ ىلإ ةنيدملا ىف هعم قبو كلام مامإلا ىلإ ايناث ةلحرلا مزمعا نأ ةلمرلا ىف هتماقإ نم ةزبجو ةدم دعب ءىتف اف

 نيسابعلا دض نييولعلل عيشتلا ةمهتب لقتعا مث اهقفت دادزاو ةسارفلا ٍلع كانه بستكاف نميلا ىلإ هجوت مث

 اش ى 1 دو هلضفأ هل فرعو دشرلا نوراه ةقفيلخلا هقلطأف' هتءارب «تاريظ نإل قا ةحتن 0

 ةريصبللا رونو ةضراعلا ةوقو طابنتسالا ةقد عم امهيف رظنا ذوفنو ةنسااو باتكلا هقف امس ال مولعا
2 

 كلت ة>ردلا هدكه كل ىعقاشلا نا ىذلاو » هترظانم ىلع 1 وع ملف 2 ةححلا ةماقإ ىف عادب الاو

 ةمرعلا ةغالا مولع ىلع فقوو ةيدابلا بدأب بدأت هنأ كلذ « ةبلعلا هتاح ىف ابجبتنا ىلا ةكحملا تاوطخلا

 . نيلدحلا داع اصوصخحو ةغللا قى ةدح حبصأف مهمايأو برعلا راطقا ظفحو اهسرغو ارحيصق

 لصأ ىتح كلذ ىف فرصتف ثيدا لهأ دعو ىأرنا لدأ لع هل عمتجاو رضحلا لهأ مولع قلت هنإ مث

 تافل وما فل وي كلذ دعب ها 3 هرمصع ىف ايندلا ةبوجعأ راص ىح قوما رهشاو 3 الاعق دعاوقا دعقو لوصالا

 : ةصاخ ٍبتك ىف ةيماعلا هتللصح عدويو 0

 ىرتسف 4 ةعضاوتملا ةمدهملا هذه هل مدعت ىذلا )» مألا 0 كاكا انلإ تلّطو ىلا تافل وما كلت عجأ نهو

 محرق كر ةيرح عتب كو '+ رظاني 'فيكو جتخ تنك .؛ ,ركتفي فيك نم نعت ءا يزن ادع هق تال
 . الع ضرألا قابط 'الف « ديلقتاا ذبنو داهتجالل ىوسلا قيرطلا سانلل مسر ثيح ىعفاشلا هللا

 2 بيبي ا ااا



 ف 3 د
 7 0-2 طل 0 1 1 3 و

13 

 مدد (©ه) ح مقام 7 هيج

 وال اةمطلا
 .ةظوفح عبطلا قود

 ١ هك 2 هل



 هللأ دبع َك مامإلا لأي

 اه 0 / / 5

 ىلا امسي نر
 0 دكا

 لوزا ءزفا

 هحيحصت رشاب و هعط ىلع فرع

 ر2 7 ل هسقت ابى حب

 رهزالا ءاماع نم

 ا هلل[ تاككلإ 1 نال طخ ا كل 1

 هه ه0 ههه

 ا

 ممتالا ابطل ينل
 وراي
 مه ززلاب تيقداشعلا عاج 1

 5 ا 7 |

 د ا ا ا ل ل ات

 ةيبادرلا للا ىلعهتلاع اح ٠



 ىلا “ا

 : 3 يلا
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