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 اهم لوخدللا  ةدع م ددعلا تانك" و 3
 .نمو ددعلا باتك نم عماجلا ىم
 ةلاسرلاو ةعحرلا"تاتك

 اهحوز اهم لخدي ل ىلا ىلع ةدعالا -- م

 جوزو قالطلاو توملا نم ةدعلا تاب +86
 بئاغ

 ةطالا هدع قف قا 11

 ةاقولاةنع 3١"

 نءاهنع ىفوتللاواهتيب ىف ةقلطملاماقم بان

 هع ددْبلا تاك“

 مدقلا ددعلا ىناتك نم دادحإلا » ممم

 ديداو

 ةفاعلاو نيتدعلا عاتجا ١4

 امحوز اهتعحر كالع ةقلطملا ةدع دكا

 قاطي وأ توع مث
 هريغتحكت اذإ مدعو درقفملا ةأرماآ ٠

 كاذ ريغو

 ةأرما نيباتك نه كولا مأ ءاريتسا بابا“

 ءررغ تحكم اذإ ادعو هرقل

 كلذ ريغو

 ءال.إلا وءاربتسالا باتك ن هءاريتسالا باب 9"
 نه ةعاضرلا نم مرحم ام رصتخم

 حاكنالا باتك نءو عاضرلا باتك
 ناآرقاا ماكحأ ن#و

 ةأرملاو لجراا نبل باب 54
 نم رارقالاو عاضرلا ىف تاداهشلا معو

 ميدقلاحاكنلا باتكن مو عاضرلا باتك
 ىنتخلا عاضر باب 0٠

 باتك نم ةجوزال ةقفنلا بوجو 0
 ءاسنلا ةريشع باتك نمو ةقفنلا

 نآرقلا ماكحأ نمو قالطلا نءو

 كلا ٠لثاس» ىلع ءالءإ حاكتلا نءو
 بتك ثالث نه : ةقفنلا ردق

 ب الاموةقفالا اهي بحي ىقلا لاخلا

 باتكو ءاسنلا ةارئثع تاتك نم

 "ا

 ص

 ىلع ءالمألا نمو ةيطخ ١١ ضيرعتلا

 كالام لئاسم

 نياتك نم : ةمث دي ال لدحرلا مم

 اهتءهحر اهجوز كل ال ىلا ةعفن م

 كلذ ريغو

 باتك نم برافألا ىلع ةقفنلا باب 54
 بتك ةثالث نمو ةقفلا

 بتك ن.ءداولاب ق-أ نبدلاولا ىأ »
 ةدع

 كلاملا ةقفن » عم

 باودلا ةّمفن ةفص 5

 "نمولتفلا مرحم باب «لتقلاباتك » 77

 بجي ال نهو صاصقلا ةهنأع بحي

 ىلا دمعلا ارجو دمعلا لتعلا ةفض ممم

 كيذ رغو صادق اهنف
 صاصقلا ىفرا.لا باب ”عو

 فيسلاب صاصقلا » 8٠

 ف.سلا ريغب صاصقلا » 05

 حارجلاو جاعشلا ىف صاصقتلا » «4)

 للغ وأ صن هب نمو نانَمألاو '

 كلذ ريغ وأ

 كلذ ريغو توع مث هيلع ىنملا وفع » ؟4م

 فكو دمعلاو ةظلعلا لبالانانسأ ) -

 ًاطخلادمعلاهبشي
 سوفنلات ايدو اهموقتو أظلا ناتسأ »

 اهريغو اراو

 نيتنيفسا! و نيسرافلا ءاقتاا موب

 ؟ مرغت ىتلا ةلقاعلا نم باب ”عر
 ىلاوملا لقع )» ١«ه

 ةلقاعلا نوكت نبأ »

 ءانلخلا لقع :م0

 لهأ لقعو هبسن قرعيال نه لع" نا

 ةمذلا

 هعضو زوجي ال ثدح رجحلا عضو د
 طئاخطا ليمو

 نينملا ةيد

 ةمألا نين> 2 "ةء٠

 (م -مع)
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 - ةا/كبإ

 [ قالطلاباتك /

 نم هعيرفتو همجوو قالطلا ةحابإ »
 نآرقلا ماكحأ باتك نم عماجلا

 عامج نمو قالطلا ةحاإ نمو

 كلذ رو ءاسنلا ةرسششع

 الامو مالكلا نم قالطلا هب عقي ٠١ د

 عماجلا نم قالطلاو ةيلاب الإ عقب

 حاكتلا باتك نمو ةعج رلا باتك نم
 كلذريغو كلام لئاسم ءالمإ نمو

 هريغوهركملاقالطوتقولابقالطلا د
 ءالمإلاو قالطلا ةحابإ باتك نم
 امهريغو

 نم ءانثتسالاو باسحلاب قالطلا باب

 قيناتك نم عماجلا

 ةعجرلا باتك نم ضررملا قالط و
 لئاسم ىلعءالمإلا نمو ةدعلا نمو

 ثردحخلا فالتخاو كلام
 قالطلا ىف كلششالا م

 نم قالطلا نم لجرلا مدهم ام

 نيباتك
 نم عماجلا ند ةءحرلا نم رصتحم 2

 نمو قالطلا نم ةعجرلا باتك
 ددعلا باتك نمو نآرقلا ماكحأ
 مدقلا نمو

 اثالث ةةلطملا »

 باتك نم عمالا نم رصت# ءالألا د

 ت2

 امو ءالمالاو ديدجو سدق ءاليالا

 لئاسم ىلع ىلامألانم هيف لخد
 نممساقلا نبا لئاسم نمو كلام

 كاذ ريغو قالطلا ةحابإ

 هوس نس واللا او
 نموءاليإلاف تيقأتلا بحي نم ىلع

 هنع طقس
 نمو ءاليإلا باتك نم فقولا 2

 مساقلا نبا لئاسم ىلع ءالمإلا

 كلام لثاسم ىلع ءالمالاو

 ] نمبوجلاوبوجلا ريغىصخلاءالبإ د

 يه

 ءالمإو حاكتلا باتكوءاليإلا باتك
 كلام لثاسم ىلع

 هيلع بحي نم باب « راهظلا باتك »

 ىناتكنم هيلعبيال نمورابظلا
 ديدجحو مدق رابظ

 اراهظ نوكيال امو ارابظ نوكيام باب
 نمةرافكلا رهاظتملا ىلع بجوب ام د

 هلخداموددجو دق رابظلا ىناتك

 ىيلىأ ئاوةفينح ىنأ فالتخا ُض
 | مهيلع هللا هنو ىعناشلاو

 ءىزحالامو باقرلا نم ءىزحام د

 *ىزحمالامو موصلا نم *ىزحي امو
 باقرلا ىف بوعلا نم 'ءىزخحي ام

 ديدجو دق راهظاا ىفاتكنم ةءجاولا

 قيياتك نم عابصلاب ةرافكلا هل نم د

 راهظ ىناتك نءماعطلاب ةرافكلا باف

 ديدحو دق

 ناعل ىناتك نم عماجلا نم رصتخم 2 ام.

 نم امهبف لخدامو مدقو دي دح

 نمو نآرقلا ماكحأ نم قالطلا

 ثيدحلا فالتخا

 ؟ ناعللا نوك نبأ د

 مألاب هقالإو كولا نو ناعالا ةنس د

 ديدج ناعل ىناتك نم كلذ ريغو
 ثيدحلا فالتخا نمو مدقو

 ناعللا باتك نم ناعللا فك و

 نآرقلا ماكحأو قالطلاو

 ةقرفلا نم جوزلا ناعتلادعب نوكيام

 نيباتك نم ةأرلا دحو دلولا ىننو

 ديدجو مدق

 2» ؟هه

 ارك ل

 د

 م

 ميا

 ' البداولا نو نوكم الوافذق نوكيام
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 ”ةةفضا# 2 طظ مست غي 26 طخ نش بعل ! نا

 )0 | ةئشا# كس ل ا لا

 0) ١
 - كلذريغو ةنءالما نبا فذقو فذق

 ١ ناعللا ىف ةدابشلا ىف ؟ا4

 هل سيل نمو دلولا ىنن ىف تقولا ) ٠
 0 فاتكنم ةمألا دلو ىننو هيفني نأ
 ديدجو محدق « ناعل

١ 

٠ 



 - ةاأ/ه ح

 كلام لئاسم ىلع هالمإ قالطلاو

 باتك نم دبع اهحوزو قتعتةمألا
 قالطو حاكن باتكو ءالمإ نمومدق

 فلام“ لئكاسما لع دان

 ' ىثاخلاو بوبملاريغىصخلاونينعلا لجأ

 كلذ ريغو ةبطخلاب ضيرعتلا
 باتك نمفزنم

 باتك نم عماجلا نم رصت قادصلا

 باتك نمو حاكنلا باتك نمو قادصلا

 ىعناشلاو كلام فالتحا

 تانك" نك عماجلا نم ةراجإلاو لعجلا )بو

 نآرقلا ماكحأ نم حاكذلا باتكو قادصلا
 ميدقلا حاكنلا باتك نمو

 عماجلا نم صقتيو هند ديزب ام قادص

 حاكنو قادصلا باتك نم كلذ ريغو
 لئاسم نمو تيدحلا فالتخا نءو مدهلا

 قى

 باتك نم عماجلا نم ضيوفتلا باب 4١
 ندو ٠ مدملا حاكتنلا نمو قادصلا

 كلام لئاسم ىلع ءالمالا

 باتك نم عمالا نم اهلثم رهم ريسفت
 لئاسم ىلع ءالمإلا تاتكو قادصلا

 كلام

 قادصلا باتك نم ربملا ىف فالتخالا

 نموقادصلا باتك نم ربملا ىف ظرمأللا

 لئاسم ىلءءالمإلا نمو « قالطلا ٍباتك
 كلام

 نمو عاجلا نم كلذ ريغو ربما رفع ام

 ىل- ء ءالمالا نمو 0 قادصلا كك

 تكللام لئاشصم

 بانلا قالغإو لوخدلا ىف يسحلا باب ١1مخ

 باّتك نمو عماجلا نم رئسلا ءاحرإو

 مدقلا قالطلا بانك نمو كاستل رح

 ديدجو ميدق قالطلا باتك نم ةعتملا باب 4

 ص

 ءالمإ قالطلا باتك نم رثنلاو ةميلولا م4
 كلام لئاسم ىلع

 ةأرملا ىلع لحرلا زوشنو مسقلا رصتخم

 ءاسنلا ةرسشع تاك عماجلا ند

 نمولجرلا ىلعةأرملا زوشن باتك نمو
 نمو نآرقلا ماكحأ نم قالطلا باتك

 ءالمإلا
 نمءاسنلالا>اهيف فلتخحم ىتلا لاحلاباب م

 ماكحأ نمو قالطلا باتك نم عماجلا

 ةأرملا ىلع لجرلا زوشن نمونآرقلا

 عماجلا نم رفسرمضح اذإ ءاسنلا مسقلا

 نآرقلا ماكحأ نمو قالطلا باتك نم

 ةأراا لع لجرلا زوشن نمو

 عماجلانم لجرلا ىلع ةأرلا زوشن تان م5

 نموةأرملا ىلع ل>رلا زوشن باتك نم

 نآرقلا ماكحأ نمو قالطلا باتك

 نيجوزلا نيب قامثلا ىف سلا باب

 نهود قالطلا باتك نم عماجلا نم

 لجرلا زو-ثن نمو نآرقلا ماكحأ
 ةأرملا ىلع

 | علخلا باتك [ ال

 نم ةيدفلا هب لح ىذلا هجولا باب

 ؛ ةنسلاو باتكلا نم“ عاجلا

 كاذ ريغو

 نم ةتأرما ىلع عن الامو عمي ام

 امو قالطلا ةحابإ نمو قالطلا

 اظفل هنم_ تدم

 ءالمالا نم حا نا لبق قالطلا

 لئاسم نمو مساقلا نبا لثاسم يلع

 اظفل اهتعمم ىتش

 علخلا نم اهمزلن اع ةأرملا ةنطاعغ » 14+

 قالطلاو حاكتلا ند اهمزاي ال امو

 مساقلا ناو كلام لئاسم ىلع ءالمإ

 زوششنا |تاتك نمت نضارملا ىف علا »

 ةأرملا ىلع لجرلا

 زوشن باتك نم نيكرسملا علخ »
 ةأرملا ىلع لجرلا

- 

 كي



 - ةال4

 قيرفت باب ٠6

 ءىباا سامحأ ةعبرأ نه ذخأ ام قيرفت ١١

 ٠4 باكرالول يع نيضرألا ن .هيلعفجويملام '
 نيباتك ن٠ تاقدصلا باتك رصت# 6٠١ه

 ديدجو مدق
 تاقدصلا مسق قءرفت تكا فلنا 1 هوب

 تاقفدصلا ميسم باب ١

 ةفاّولا ىف فالتخالا د

 هحاوزأو هلع ىنلا رمأ ىف ءاج

 نءهو ماجلان م هريغواكنلا ىف بيغرتلا 55

 نمو 2 مدقو ءديدج حاكننلا باكا

 كاللاملئثاس» ىلعءالمالا

 ركبلا بألا حاكنإو ءايلوألا ىلعام باب

 جوز لجرلاو حاكنالا هجوو اهمنذإ ريغ
 عماج نم اهقادص اهقتع لعجبو هتمأ

 باتكو نآرقلا ماكحأو حاكنلا تاك
 « كلام لئاسم ىلع ءالمإ حاكنلا

 ةلاسرلاو ثيدحلا فالتحاو

 ج-يوزتومهقرفتو ثالوأو ةالولا عامجا 6
 عماجلا نه نايبصلاو مل وةع ىلع نيب ولغأ ا

 حاكتلا نم هنيب عنا مرام باتك نم
 كالذرغو« 0 ًالاةمأ حاكنإو مدقلا

 حاكتلا ةدقع ىلتال ةآزآآ 55

 ةيطخلاو نك هب دقعني ىذلا مالكتلا 1

 0 نم ص نمدقعلا لبق

 هنيب عما مرام باتك نمو « ةبطخلاب
 ريغودبعلا رست الو رئارخا نأ ٠ لام

 باتكوحاكنلا باتك نم عماجلانمكاذ

 جوزاملو هتمألتة.لجرلاو ىليل فأن با
 بات نم عماجلا نم هقالطو دبعلا حاكت ١54

 ضريرعتلاباتكو « ديدج باتكو ميدق
 رئارجلا حاكن نه لحبامو مرح ام باب
 نم كلذ ربغو نهنيب عما و ءامإلان مر

 نمو هنيب عما مرعام باتك نم عماجلا

 عاضرلا نمو ءالمإلا نمو ميدقلاحاكتلا

 ص

05 

 ا
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 عماجا!نم لالحلامرمحمال ان زاا ىف ءاجام
 دهاشاا 2 نيم. | نمو

 ءامإو مهمامإ باتكلالهأ رئارح 5

 ةعاطتسالاريغو را رحلا ةعاطتسالا باب

 كلذريغو« ةبطخلاب ضي رعتاا باتك
 ةبطخ ىلع لجراا بطخم نأ ىهنلا د

 هيخأ

 رثك !هدنعو لسأنموكرم لأ حاكن 2

 تاعك ندو « اذه ْن م عب رأ نك

 طا ضب رعتلا

 رخاوألا كاسمإ ىف فالخلا »د

 نموامهوأ نيءحوزلاا دحأ دادترا

 عماج 'باتك ن٠ كرش ىلإ كرش
 ب 2 نءودترملا باد نهوةيطخلا

 هنيب عنا مرحمام
 كرمشلا قالط ود

 عماجلا نم ةمذلا لهأ حاكن ةدعع »

 نتك ةئالن 0

 لبق قيتنتا ءطوو ضئاحلا نابتإ »

 ةرششع كك نهو اذه نه لسغلا

 ءاسنلا

 ماكحأ نم نهرايدأ ىف ءاسنلا نانتإ

 ءاسنلا ةرمثع كاكك نءو 0 أ

 نآرقأا ماكحأ نم هف لحد امو راغشلا

 باتك نه عاجلا نمللحملاو ةعتملا ساكن
 ىلع ءالمإلا نمو قالطلاو عدل

 ثدحلا فالتخا نهو كلام لئاسم

 مرحلا حاكن باب
 ديدجلا حاكن باتكن مةجوكتملا ف بيعلا
 قالطلاوحاكنلا نمو ميدقلا جاكنلا نمو

 كلذ ربغو . كلام لئاسم ىلع ءالمإ
 عماجلا نم اهسفن نم رغت ةمألا باب

 ضررعتاا ن ءوديدجلا حاكنلا لك
 حاكناا نءو ميدقلا اك نهد ل
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 ل م1

 كلذ ريغو هدسفب

 نهرلانامض » ٠
 سيلفتلا باتك 1

 تملا ىلع نيردلا باي 4

 نيدلا هيلع نم سبح زاوج »
 رجلا 72 !.م

 ةلاوخلا » ٠٠١7

 ةلامككلا >2 5 7

 ركرمشلا باب ٠١
 ةلكولا باتك

 ةوقااب رارقإلا باب «رارقإلاباتك »
 ةيراعااو بهاوملاو

 ثراوب ثراولا رارقإ باب 4
 ةيراعلا باتك 115
 بصغلا باتك 9

 تك ةثالث نم جمالا نم ةعفشاارصتخم
 اطوم ىلع ءالإو عضو نيب نءهةقرفتم

 اممو ث.دحلا فالتخا نمو كلام

 قفوملا هللاو هلوق ساق ىلع هيف تبجوأ
 باوصلا
 كلذ ىف لخدامو ءالمإ ضارقأا رصتخ
 ىلل ىنأنباوةفينح ىف أف التخا باتك نم

 اضم ءالمإ َّ ةعومج ةائاسملا ١1)

 اظفل هنم اع ىش

 ىقااسملامهطرتشي قيفرلا ىف طرمشم باتك ١
 ثالث ن. ةراجإلا ىف عماجلا نم رصتخم 7

 كلذىوسهينفلخدامو ةراجألا ىف بت

 اهريغو لبإلا ءارك باب ٠7
 باتك نمةراجإلا نم ءارجألا نيمض"

 ىلل ىبأ نباو ةفينح ىنأ فالتخا
 ةعرازملا كاك عماجلا قل تع ١م

 عرزلا ىف ةكرششلاو ضرألا ءاركو
 ةفينح ىلأ فالتخا باتكنمهيفلخدا٠و
 |اظفل هنم اهتعمس لئاسموىلا نأ نباو

 هطخم هعضو بانك نم تارا ءاحإ ٠6

 ةنم عمج هماعأال

 كرم

 ءايحإ نوكي ام باب ٠١١
 زوحمالامو عطقي نأ زوحجيام

 اهريغو عئاطقلا عيرفت باب ١5
 اهريغو نداعملا عاطقإ

 امو سيحلاو تاقدصا'او اياطعلا باتك ١٠م
 ةيئاسلا باتك نم كلذ ىف لخد

 كلامو هفالتخا باتك نم ىرمعلا باب
 ءدلو لجرلا ةطع باب

 ةطقللا تاك ١م

 ءىثلا ةعم دجوب ذومنلا طامتلا باب 1١5

 لئاسم نموهنم عمس هملعأال هطخم عضواع

 اظفل هنم اهتعمم قش

 (ىعفاشنا) نه هتعمس اع ضئارفااراصتحا 4*٠

 هيهذمو# ىلع هتعدو امثو ةلاسرلا ندو

 تباثنبديز لوقو“ ضئارفلا ىف هبهذم نأل
 ثربال نم باب

 ثيراوملا باب
 ةبصعا برقأ ) ٠١

 دجلا ثاريم باب
 دكرلا تاريم م0014

 هةكابشملا ثتارم

 ةنعالملا كو ثاريم » ١)

 صوخلا ٌثتاريم 2

 ماحرألا ىوذ »

 ةوخإلا مساقي دجلا »
 هطخم ىعفاشلا عضو ات اياصولا باتك +١

 همم عم هماعأ ال

 ماحرألا ىوذ نم ةبارقلا ةيصولا 6
 ةيصولا ىف اعوجر نوكي ام باب 6

 ةطعلا هف زوحم ىذلا ضرملا باب
 ضرملا ريغ فوْلاو زوجم الو

 ءايصوالا باب 5

 ىماتيلالاومأ ىفهعنص. نأ ىصولا زوج ام
 ةعيدولا باتك

 مانغا مسقوءىفلا مدقباتك نم رصتخع
 لالا بابا 8

 ملا قيرفت » 4
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 اا
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 ىلع هنركو جحلا ضرف تقو نابب باب

2 

2 
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 ىخارتلا

 ةردحعلاو جحلا تفقو ناسي

 جحلاك ةبجاو ةردعلا نأ ناي

 كلذ ريغو نارقلا

 ريغو ةرمحلا نع جحلا دارفإ ناب

 كاذ

 تدقاوملا نامسو ةردعلاب عتمتلا ناب باب

 كلذريغو

 جلا تيقاو» باب
2 

2 

2 

 كك

 -ى

 اه ذي

2 
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 ةبلتااو مارحإلا

 سبللا نع مرحلا ىلع عنتم اهف
 فاوطلا ناب ومارحإلا دنع مزليام
 كلذ ريغو ىعسااو
 ةفرع كرد مل نم

 قتع اذإ دبعاو غلب اذإ ىلا
 اومرحأ دقو ملسأ اذإ ىمذلاو

 نيترمح وأ نيتجحم مرعب نأ هل له
 كلذ قاعتب امو

 هب ةيصولاو جملا ىلع ةراجإلا

 د.صلا ءاز>

 ءازجلا ةيفك
 رئاطلا ءاز>ح

 هلتق مرحملا لغام

 راصحإلا
 ةأرملاو درعلا مارحإ

 تادودعملاوتامولعملاما.ألاهيفركذي ١
 ىدهلا

 هب ىلاعت هللا رمأام باب « عببلا باتك»

 ملسو هيلع هلبا ىلص

 اةرفتي ملاه نيعيابتملا رايخ باب

 فرصااو الح ؤمالو

 مالا معلا ع
 ناويحلاب محللا 5

 رمثلا عب

06 

 ةحالصود.؛ىتح رمثلا عين زوجم ال باب م
 8١م

 هلآ
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16 

 م5
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88 

 مك
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 د
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 هه
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 -- بحل | مس 9

 ةنبازملاو ةلقاحلا

 ايارعلا

 ضرقلا لبق عبببلا
 ةارمصملا ع

 بعلاب درلا

 ةءارباا عب

 ةمألا عمد
 ةحمار» عببلا

 مث لجأ ىلإ ءىثلا عبي لجرلا ب
 نحثلا نم لقأب هيرتشي
 اهعمجو عييبلا ةفص قيرفت

 لك لاق اذإو نيعا.تلا فالتخا

 ضيقأ ىح عفدأال امهنم دحاو

 دسافلا عييبلا

 ررغلا عبب
 ةذبانملاو ةسمالملاو ةلحلا ليح عسب

 ىمعألا ءارشو

 شجناا عبو لوهلانمثلاب عيبلا
 كلذ وحمو

 ىهنلاو دابل رمضام عب نع ىرنلا
 علسلا ىقلت نع

 فلسو 6

 هيلو لام ىف ىدولا فرصت

 ققرلا فرست

 زوال اهو هعد زوج ام عب

١ 

 هيف مسا 3 7

 ريعستلا

 لاك ام طبض فاشلا ىف ةداب زلا

 نزوب امو

 نهرلا

 نمرملاو نهرلا فالتخا

 هنهر, ا« نهارلا عافتا

 هرتشأا نهر

 ضرألا نهر
 / الاهو طرمث'ا ن' ندهرلا دسفنام
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 ةعتلا ىلإ ريكمتلا باب
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 باب
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 هع محب عج نسم مع ت7

 نب ه5 حك مك دس عم سلا عت عج

 ةعدجلل ةئهلا

 فوألا ةالص

 فوحلا ةالم ىله. نأ هل ند

 ةزرابملاو سادللا ةيهارك ىف

 نيديعلا ةالص

 نيديعلا ىف ريبكتاا

 رعقلاو سمشاا فوسك ةالص
 ءاقستسإلا ةالص

 ءاقستسالا ىف ءاعدلا

 ادهعتم العلا كرات ىف كلا

 تبملا_ضايغإ باب  زئانجلا باتك
 هتأرما جو را نككعو تلاع

 اهجوز ةأرملاو
 طونللا فكو نفكلا ددع

 لسكغيو هيلع ىلص. نمو ديبُتاا
 ةزانخلا لمح

 ةزانجلا مامأ ىذثملا

 تملا ىلع ةالصلاب ىلوأ نم
 زانخلا ىلع ةالصلا

 ةزانلا دورو دنع مايقلا ئس له

 نفدلاو ةالصلا ةيفيك ىفو ةالصلل

 ىلوأ نهو زئانحلا ىلع ريبكستلا

 ربها هل> دي ناب
 هرقترما لذدأ اذإ لاقرام

 تملا لحال لج اندر وعلا
 تملا ىلع ءاكبلا

 لبإلا ضرف باب« ةاكزلا باتك »
 ةماسلا

 ةعاسأا رقبلا ةقدص

 ةمئاسلا منا ةقدص

 ءاطلخا ةقدص

 ةقدصلا هيلع بحت نم

 نو ةقدصلا هيف بحم ىذلا تقولا
 إ قدصملا اهذخأي

 ةقفدصأا ليجعت 7

 ةقدصاا جارخإ ىف ةينلا

 ا
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56 

 دا

 :و7/

 م

55 

 ١ه

 نإ

301 
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65 

 هو

 ةشاملا نع ةقدصلا طقسا ام باب
 اهن. قادصلاو ةشاملاب ةلدابملا »
 ةاكزلا اهبف بحي ىتلا ةيشاملانهر د

 راغاةاكز »

 ننع'او لخنلا ةاكراذ> و: ككل 5

 صرخلاب
 عرزلا ةقدص

 تاقوأ ىف عرزلا باب
 ضرألا تجرخأ امف ةقدصاا ردق د
  قرولا ةقدص د
 هيف بحب الام ردقو بهذلا ةقدص »

 ةاكزلا

 ىلحخلا ةاكز »

 ةاكز هيف نوكي الام باب
 ةرادتلا ةكز باب

 ةءارهلا لام ىف ةاكزلا باب

 ةطقالا ةاكزو ةقدص'ا عم نيدلا باب

 ةميئءلاو رودلا اكو

 ةاكزلا هيف بح ىذلالاملا ىف خيبلا باب
 ضقاموقدصملا عد وهريغو رايخلاب
 كلذ ريغو هنم

 ندعملا ةاكز باب

 نمل ةقدصلا ذخأ اذإقدصملا لوقرام باب

 ةفاهدحاب

 رطفلا ةاكز همزلت نم باب

 رطفلا ةاكز ةليكم باب

 عوطتلا ةقدص ىف رايتخالا باب
 موص'ا ىف ةننلا باب « مايصلا باتكك 'د

 32 عوطتلا موص باب

 ماوصل ق لاصولا نع ىبنلا

 ءاروشاع موزو ةفرع م م52 -»

 رطفلا ىموي مايص نع ىبنلا »

 قءرشثتلا مايأو ىحضألاو

 ةءارقأا بلاطو ناض ه ريف ةقدصلا لضف 2

 فاكتعالا و

 حلا باتك

 ريغلاب ةعاطتسالا باب
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 مام. 3

 ةيتاكملا لام

 اهرحأ اهؤطب نيا نوب ةيتاكملا
 ةباتكلا ليجعت

 هؤارعشو بتاكملا عب

 بتاكملاةعاطق
 هتبقرو بتاكملاةباتك عي
 هعيو بتاكملا ةيه

 هد.س ىلع بتاكملا ةيانج

 هققرو بتاكل ةانح

 تتاكملا ديبع ةيانج

 هلف بتاكملا ىلع ىنج ام

 هيتاكم ىلع د.سلاو دس ىلع بتاكملا ةءانح

 هققرو بتاكملا ىلع ةيانجلا

 تتاكملا ديس قتع

 اههد>أ هقتعي نينثا نعي بتاكملا

 تتاكملاثاريم

 هءاضرالب تتاكملا زي

 بتاكملا ةباتك عب

 ةباتكسلا قاةحتس
 هسفن بتاكلاب ةيضولا

 "بتاكل ةدصولا

 بتاك نأ ديلا ةيصولا

 ضرملا ىف ةباتكلا
 4 ديعلا دم سالقإ

 بتاكملا ديس ثاريم

 تتاكملا توم

 بتاكملا سالفإ ىف
 كقالؤو ناكل ثاريم
1 

 شروف
 ا ىلزملا رصتخم باتك ]

 ةراهطلا باب

 ةنأآلا 2

 كاوسلا 2

 ءوضولا ةن د
 ءوضولا ةنس »
 ةءاظتسالا »
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 نهرا يح د

 ص
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 الا

١ 

15 

06 
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 ا

 ارث

56 

 اذن

 افي

 لسغلابج وام باب
 ةيانجلا لشع »

 هرغو بنجلا لصف و

 ميتا د
 ملول تباعد

 ءاملا دسفي ام

 سجن ال ىذلاو نس: ىذلا ءاملا باب

 نيفخلا ىلع حسملا باب

 نيفخلا ىلع حسملا 2-7 2

 دا.ءألاو ةءمجلل لسغلا د

 امتضاحتساو اهررطو ةأرملا ضيح »

 هف رذعااو ناذألاو ءالصلا تقو »
 تاولصلا ن.هل مامي امو ناذألا ةفص د

 نذؤي الو
 سشآا الإ صرف الو ةلبقلا لابقتسا »

 اهدسفي ام وا, ةمزو* اموةالصلا ةؤفص

 كلذ ريغو نآرقلا دودس ددعو

 ركشلا دوحسو وهسلا دودس و

 ةالصلا لمع نم ءىز# نم لقأ »

 ١ اهريصقو ةءارقلا لوط »

 نمةالصلا عضاومو ةساجنلاب ةالصلا »

 هرعو دويسم

 عوطتلا ةالصاويف هركب ىتلا تاعاسلا »

 ةضيرفلاوةزانطاووءاضةااامذزو# و

 - ناضمر رهش ماقو عوطتلا ةالص »

 اركرتب رذعلاو ةءاخلا لضف »

 مايقبادعاق وأد رهقب امناق مامإلا ةالص
 غلب نم ةالصو ثدحم ام ةلعب وأ

- 

 متحاو

 كلذريغو مومأملاو مامإلا ةين فالتخا

 ةعالا ةفصو مامالا ةالص

 ةأرملا ةمامإ
 رفسلا ىف عجلاو رفاسملا ةالص

 اهرمأ نم هربغو ةعلا بوجو
 ىف نإ امو ةطخلاو ةعمدلا لسفلا

 ةعجخا ةالص

 دك اس كري ا دك

 تأ عك
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 مآلا باتك حرم نماثلا ءزجلا

 ةعرقلا تانك
 ممريغو كيلاملا ىف ةعرقلا باب

 نردلا عم كيلاملا ودع 2

 لام تيملل رهظي مث قتعلا »

 قورلا مقفك 2

 ' ىف ضعب ىلع ققرلا ضعب ةئدت »
 ةايحلا ىف قتعلا

 صضرملا ىف هكرشلا قتع

 0 قعلا فالتخا

 ٠ْ املع اذإةأرملاو لجرلا ىلع قتعي نع باب

 ريبدتلاو قتعلا ىف ةئيشملا

 ريبدتلا نم ربدملا جارخإ

 ' ريدتلا نم هضعب جر امو ربدملا ةيانج
 هجرخم ال امو
 بتاكملا نيبدتو ردملا ةباتك

 ٠ ريبدتلا عماج
 امهد>أ هربديف قينثا نيب نوكي دبعلا

 ردملا دسلا لام ىف

 قارصتلا ريب كت

 برحلا راد لها و

 دترملاربب دن ىف

 غلم مل ىذلا ىلا ريب د

 تتاكلا 2

 ربداالام

 ريداادلو

 اهؤطوو ةريدملا »

 نطبلا قامريبدت ىف
 ضع لبق معضعب ق.ةراارببدت ىف

 ريب دتلا ىف فالخلا

 ةاكتملا

 ا انمأ ايوقيدبع باكل رلا لعام
 ؟ ههركت ؟ىث ةءاتكلا يف له

 نع

11 

 الان

 امد

 انكي
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 لام نممهوت آو » لجو زع هلوق ريسفت
 ى» كات ؟ ىذلاهللا

 نيكلاملا نم ةتاتكا رع نم

 ىداداكا

 ديسلا ثوم

 ىلولاو بألاو ىصولا ةباتك
 كيلاملا نم هتباتك زو نم

 نا رسلاة اك"
 ىلنرحلاةب تك

 نيكوامملاو نيكلا#لا نم كرا

 نوكيو هبتاكيف هفصن لجرأل نوكي دبعلا
 هقصن بتاكيفهلك هل

 اهٌهدحأ هيتاكب نينثا نيب دعلا

 امم هناتاك را

 ةءاتكسلا هيلع زو ام
 ةراجإلا ىلعةباتكسلا

 / عيبلا ىلعتب اتكلا

 ةشل ىدلو 2 [5 يلا دياتكا
 تتاكسملا هب قتءب ام

 1 ديبعلا ةلامح

 ةدسافلا ةباتكلا ىف هحلا
 ةباتكلا دسف»ي ىذلا طرشلا

 ةباتكسلا ىف رامخلا
 بتاكلاو ديسلا فالت>ا

 تتاكسملا ماكحأ عامج

 هلامو بتاكملا دلو

 بتاكملا ديعلا لام
 تتاكملا سنك ١4[

 هب رمس ريغ نم بتاكملا داو

 هّتن ريس نم هدلوو بتاكملا ىرست

 ءذلو ىلع ىناكتملا ةباتك
 هتعأ نم بتاكملادلو
 ةيتاكملا دلو



 - م"

 هللا ىلص ىنلا ةجح كيبل رخآلا لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لالهإ كيبل امهدحأ لاقف غ؟تللهأ امر لسو هيلع هللا
 ٠ جلا درفأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةشئاع نع هببأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام انربخأ . لسو هيلع

 عيبرلا انثدح . جحلاب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لهأو : تلاق ةشئاعنع ةورع نع باهش نبا نع نايفس ان ربخأ

 تلاق اهنأ سو هيلع هللا ىلص ىنأا جوز ةصفح نع رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق

 ىنده تدلقو ىسأر تدبا ىنإ» لاق ؟كترمعنم تنأ لاحم ملو ةرمعب اولحسانلا لابام لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 اقفت» نوكي نأ الإ ىرحأ ءىث ةفلت+ل|ثيداحألا هذه نم تفصو ام سيلو ( قنا: لل ) « رحنأ ىتح لحأ الف

 ىلص هللا لوسر نرق لاق نمو سنأ ثيدح نم 2107 فالتخاب طلغلا ىلإ هبحاص بسن. ال هجو نم افلتخع وأ هجو نم

 ةئيدملا نم جحب مل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل هعم ةرمعال اجح همارحإ ءادتبا ناك لاق نمث منأ ملسو هيلع هللا

 امت احيبق هيف طلغلا ناك نإو حابم هنأ هجو نم اذه ىف فالتخالا ننسلا نم *ىث ىف فاتخم ملو لاق ةدحاو ةجح الإ
 الامم ةنسلا مث باتكسلا نأل اعساو هل ناك هلعفدسو ةيلعهللا ىلص ىنلا نإ لبق امن ائيش لعف نمو فالتخالا نم لمح

 ةياورلا هبشأو ( ىف(: لالا ) هلك عساو نارقلاو جحلا دارفإو جلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا نأ ىلع لدي افالخ هيف ملعأ

 ىمسيال جرخ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هللادبع نب رباج ةياور ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جح ىف اظوفحم نوك نأ

 | وع دعس نإ ىح ةناور نأل ءاضقلا رظنني امرحم جرخ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ سوواطو ةرمع الو اجح
 ىلع هلاق نوكي نأ ملعأ هللاو هبشيف جحلا درفأ لاق نمو ثيدحلا اوصقت ءالؤهو هتياور قفاوت ةشئاع نع ةرمعو

 أدتبادقو الإ جح ىلع امم نوكءال ادحأ نأ ملَسو هيلع للا ىلص هللا لوسر نود كردأ نيذلا معلا لهأ نم فرعبام

 ىلإ بهذ امنإ جب مرحأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ثدح نيح ةورع نأ بسحأو ( ىف: لالا ) جحلاب همارحإ

 ةشئاع نأ ىلإ بهذ ا ةرمعب تلهأ ةشئاع نأ ركذو هجحيىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لعف لوقت ةشاع عمس هنأ

 ةرمعلاو جحلا عمج نم انمو ةشئاع لوق ىف هباحصأو رباج ثيدحل انيب افالخ فلا هنأ ال اذك ىنرمع ىف تلعفف تلاق

 نأ هل ىكسح هل لق كيبن ةنسل تيده باطلا نب رمع هل لاف ديعمنيا ىصلا نرق لئاق لاق نإف ( قفا: الاف )

 ىد_ه ةرمعلاو دارفإلاو نارقلا نأ كيبن ةنس نم نإ كيبن ةنسل تيده لاقف ةلمج نم لضأ اذه هل الاق نيلجر

 زوجبو عسب امب الإ رمأيال وهو ةرمعلاو جملا نيب لصفي نأب رمع رمأ :لبق ؟اذه ىلع لد امف لئاق لاق نإف لالض ال
 ( قناة ةلالاف ) جلا هدارفإو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس فلاخمام ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىف

 هعم نكي مل سانلا رثك أ :ليق ؟كترمع نم للحت ملو اولح سانلالابام سو هيلع هللا ىلص ىنال ةصفح لوق اهث لبق نإف

 نم ىنعت ؟كترمع نم لح لو سانلا لح مل تلاقف اولحبوةرمع مهءارحإ اولعم نأ اورمأف مهعم ةصفح تناكو ىده

 هللاو نعي «ىندب رخأ ىحلحأ الف ىدهتدلقو ىسأرتدبل» مالسلاهيلع لاق ةدحاو ةينب مهو هتأدتبا ىذلا كمارحإ

 ىذلابرعلا ناسل ةعس ند اذهو اجح همارحإ ىده هعم ناك نم لعجم نأ هيلع لزت ءاضقلا نأل جاحلا ل ىتح ملعأ

 كاق نم ثيدح نود سواطو رمع ناو رباجو ةشئاع ثيدح تبث نبأ نُث لئاق لاق نإف هيف باوجلا ام فرعت داكت

 لضفو ملسو هيلع هللا ىلصىنلا نم ةشئاع برقو هرخآو ثيدحلا ءادتبال هقايس نسحو رباج ةبعص مدقتل :لبق ؟نرق

 ضرف لوزند«ب ةنيدملا نم جحمبمل ذا ءاضقلا مالسلا هيلع ىنلا راظتنا فصو نم نألو هنم رمع نبا برقو هنع اهظفح

 ىنأ دق هنأل هنع ظفح نوكي نأ هبشي ةرمعلاو جلا نم هيف هل عسو امف رايتخالا بلط مالسإلا ةجح هتجح لبق جحلا

 . ملعأ هاو امهريغ ىف هنع ظفح كلذكو امهبف ءاضقلا رظتناف نينعالتملا ىف

 سن ةءاور رك ذل لو نراق وهف. د اعأ ٠ اعم ةرمعلاو جحلاب يبل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ سنأ ةياور 00(

 يمس هلتكا ةسنفا عضوملا اذه يف
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىذقو «رابج اهحرج ءابجءلا » ملسو هيلع هللا ىلص لاق الف صاخلا هب داري ىذلا جرخلا ماعلا

 رابج لاح ىف هريغو حرج نم ءاججعلا تباصأ ام نأ ىلع كلذ لد لاح نود لاح ىف ءىثثب ءاجعلا تدسفأ امف لسو

 مهملع نكي ل اذإف تباصأ ام اونمض اهظفح ءاجعلا لهأ ىلع ناك اذإ هنأ ىلع ليلد اذه ىفو : لاق رابج ريغ لاح ىفو

 نمضرو راهنلاب هنوئمضيالو عرزنم تباصأ ام ليللاب ةكاسلا ةيشاملالهأ نمضيف تباصأ ام اًءيش اونمضي مل اهظفح

 هبشي امو ( ىف ةلللاف ) تلفنا ول نونمضي الو ةلاخلا كلت ىف اهظفح مهيلع نأل قئاسلاو بك ارلاو دئاقلا

 ةيواعم نأ ةمطاف تركذو هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخم نأ ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ثيدحلا اذه

 بطخم نأ ىهنبال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىلعلا طاحأف هتجوزتو ةماسأ ىلع اهبطخف اهابطخ مهج ابأو

 كاح ىف ؟١)اهداسفإ امحرجو قلطم (رابج ءاجعلا حرج» ثيدحو اهيف وه بطخم لاح ىف هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا

 رهأي وهوةملج خببصلا دعبو رمصعلا دعب ةالصاا نع مالسلاو ةالصلا هيلع هيهن هلثمو اهداسفب ءامجعلا بر ىلع هيف ىغقي

 . ءاش ةعاس ةيأ ىلصو فاط نم عن الو اهركذ اذإ اهيلصي نأ ةالص ىدن نم

 ةلالد اهماع ىتلا تافاتلا باب

 هببأ نع دمحم نب رفعج نع ىدرواردلا دم نب زيزعلا دبع انربخأ : لاق ىعفاشلا انربخأ : لاقعيرلا انثدح

 جحلاب سانلا ىف نذأ مث جحم مل نينس عسن ةنيدملاب ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مافأ : لاق هللا دبع نب رباج نع

 هلو جلا الإ فرعن ال انقلطناو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلطناف جرخف هعم اوجرخيل ةنيدملاب سانلا كرادتف

 هب هرمأ ١! لعفي امنإو هليوأت فرعي وهو نآرقلا هيلع لزني انرهظأ نيب مل-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو انجرخ

 ةرمع اهلعجياف ىده هعم نكي مل نء» لاق ةورملاو افصاابو تيبلاب ٍلسو هياعدللا ىلص هللا لوسر فاط املذ ةكم انمدقف

 نم رلا دبع نب ديعس نع دمحم نب مهاربإ انربخأ . «ةرمع اهتلعطو ىدهلا تةسامتر.دتساامىرمأ نم تابقتسا ولف

 كلام انربخأ . ةرمع الو اجح ةمارحإ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىمس ام : لاق هنأ رباج نع شيقد نبا

 نيقب لايل سل مسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر عم انجرخ :لوقت ةشئاع تعمس اهنأ ةرهع نع ديعس نب حم نع

 نكي مل نم ملسو هيلع هللا لك هللا لور رمأ ةكم نم انوند املف جحلا هنأ الإ ىرأ الو ةدهقلا ىذ نه

 رب محلب رحنلا موب انيلع لخدف ةشئاع تلاق ل- نأ ةورملاو افصاا نيب ىعسو تيبلاب فاط اذإ ىده هعم

 : لاقف مساقلل ثردحلا اذه ترك ذف ىحم لاق هجاوزأ نع مِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رحم : اولاقف ؟ اذهام تاقف

 جرخ كوقي اسواط اعمس امهنأ ةرسيم نب مهاربإو سواط نبا نع نايفس انربخأ ٠ هبجو ىلع ثيدحلاب كنتأ

 نيب فوطي وهو ءاضقلا هيلع لزنَف : لاق . ءاشقلا رظتني ةرمع الو اجح ىمسي ال لسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نم تابقتساول ) لاقو ةرمع ابلع# نأ ىده هعم نكي ملو جحلاب لهأ مهنم ناك نم نأ هباحصأ رمأف ةورملاو افضلا

 هيلا ماقف ع اذه ىلحم الإ لحم ىل سيلف ىنده تقسو ىسأر تدبل ىنكلو ىدحلا تقس امل تريدتسا ام ىرمأ نم

 لوسر لاقف ؟دب اللمأ اذ_ه انماعل انترمعأ مويلا اودلو امن أك موق ءاضق انا ضقا هللا لوسراي لاقف كلام نب ةقارم

 ىلص ىنلا هلأسف نميلا نم ىلعلخدف لاق «ةمايقلا مويىلإ جلا ىف ةرمعلا تلخد دب'الل ليال» ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هيف ىضقي مث . اقلطم هيفنب كحال هنأل هقالطإب لمعيالو قلطم هنأ دارملاو .طقس هيفو .لصألا ىف اذك (1)

 . لمأت . لاح ىف
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 لتاقل ةيالوال :لاق ؟ىلواا اذهو :تاقمعت :لاق ؟تفصو ام هنملوتقااىلإب رقأ وهولتاقلا لتقف نأ معلا نال نرك أ

 ؟هنبالتقي لجرلا ىفوهدبع لتي لجرلا ىف لوقاا اذهنمكعنم اف : تلق ؟لاحم هل ثاريمالو ةيالو هل نوكت فو

 تباثلا ثيدحلا تكرت دقف رفاكب نمؤم لتقيال. نأ ىف ثيدحلا مأ تبثأ هيف ثيدحلآ لبق ثيدحلابف هنا هلتق امأ : لاق

 هريغهل ىلو الو هل نبا هعم نمأتسملاب هلتقت مل فيكسف ةلع نمأتسملا لتقي لسملا ىف سيلف هل تاقو ( ىفانتنلالاز (

 نامألا بلطف ايب رح اذهناكوهمدمرحف ةيزجلا ىطعأف ادرحالإ ىءذلا ناك لهو : تاق ىفرح اذه :لاق دوقلا بلطي

 ةيآلا « سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهملع انبتكو » لاق لجو زع هللا نأل رفاكسلاب لسملا لتقي 2 رخآ :لاق ؟همد مرحف

 لتتقي لجرلا تيأرفأ تاق معن :لاق ؟اننيب ره مكحفأ مك-هلا اذه ةاروتلا ىف مهيلع بتك هنأ ىلاعت هللا انربخأ هل تلق

 هنم داقيال : لاق ؟ صاصقلا ايف تاحارج سفنلا نود امف هحرج وأ هنيع أقفف تلق معن لاق ؟ امه.لتقيأ ةأرملاو دبعلا

 نيب ةعبرألا ماكحألا هذه تلطعف ةبآلا سفنلاب سفنلا نأ مكح ثدح هنكح نأ لجو زع هللا ربخأف تاق امهنم دحاو

 حرج ىف هنم امهنم دحاو صتقيال هنأ تمتزف صاصق حورجلاو انه رثك أ اهءاج امكحو ةأرملاو لجرلاو دبعلاو رحلا

 سفنلا ىف اهتقااو اعإ ه.ف اهتقفاو امث ربك ١ ةيالا هذه ىفإ فااخ اف امهنم دحاو لك سفالاب سفنلا لقي هنأ تمعزو

 اسفن هذه نم لعحم ملو نمأتسلاو هدبعو هنبا لتي لجرلا ىف سفنأ ةثالث ىف سفنلاب سفنلا ىف تفلاخ مث سفنلاب

 رح نم دبعل صتقي فيكسف : لاق ناعتسملا هللاو هنم تكرت وأ هتكرت الإ ءىثب جتحم كارن ال مهضعبل ليقو سفنب

 تصصتقا ىوتسا اذإإ صاسقلا ىلعالياد لقعلا لم وأ تاق ؟هلقع نم لقأ اههاقعو سفالا نود امفلجر نهم ةأرماو

 ةسمح هتميق دبعب كدنع رانيد فللأ ىهو لبإلا نم ةئام هترد رحلا لقي دقف :تلقف نبأف :لاق ؟صتقت مل فلتخا اذإو

 لئاق مهنم لاقف ؟هب تججتحا فيكف :تلق لبسب لقءلانم دوقلا سيل : لاق للإلا ند نوسمح ابتيد ةأرماو ريناند

 : تلق «مثئامد "انك: مهاوس نء ىلع دي نودسملا» لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نأب ةأرملاب لجرلا تلتق ىإ

 ”افاكتت » نيداسملا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلالاق نإ تيأر وأ كيلع اذهف تاق معن :لاق ؟دوقلا ىف كدنع اذه ناكفأ

 هللاتايآ هذه اناق لئاق لاقف هنع هللا ىخر ( ىف: لا]إ ) افاكتتال رافكسلا ءامد نأ ىلع ليلد اذه ىف امأ « مهامد

 نم اتسلا تيأرفأ تاق دهامملا ىف كلذ ركذو ةرافكو هلهأ ىلإ ةماسم ةيد هيف لعجف 'اطخ لتقي نمؤملا ركذ ىلاعت

 . ؟ هلتق املسم هب لتقت مل يف : تلق . معن ؟لاق ةرافكو هلهأ ىلإ ةماس» ةيد هبف

 رابج ءامجعلا حرج باب
 نمحررلا دبع نب ةماس ىنأو بيسسملا نبا نع باهش نبا نع كللاه انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انثدح

 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انثدح «رابج اهحرجج ءامجعلا) لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىفأ نع

 تدسفأاف موقل اطئاح تلخد بزاع نبا ءاربال ةقان نأ ةصيخم نب دعس نب مارح نع باهش نبا نع كلام انربخأ

 نءاض وهفليالاب ىئاوملا تدسفأ امو راهنلاب اهظفح لاومألا لهأ ىلع نأ : سو هيلع لا ىلص هللا لوسر ىغقف هيف

 نب ءاربلا نع ةصم نب دءس نب مارح نع ىرهزاا نع ىعازوألا انثدح : لاق ديوس نب بورأ انريخأ . اهلهأ ىلع

 لهأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىضقف هيف تدسف اف راصنألا نه لجر طئاح تلخد ءاربلا ةقان نأ بزاع

 هلاصتاب هتوبثا هب انذخأف ( ىف ةلالاث ) ليللاب مهتيشام تدسفأ ام ةيشاملا لهأ ىلعو راهنلاب اهظفح طئاوحلا

 مالكلانمةل# 6 رابجابحرج ءارجعلا د نكساو «رابج اهحرج ءايجعلا ثيدحثءدحلا اذهفلاخم الو لاقهلاجر ةفرعمو
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 ؟ ةفيحصلا ىف امو تلق ٠ ةفيدصلا ىف امو هباتك ىف اميف ادبع هللا ىطع. نأ الإ ةمسنلا أربو ةبحلا قلق ىذلاو :ال

 هللا لوسر نع اندنع تباث وهو ذخأن اذه و ( ىف[: ةلالاث ) رفاكب نمؤ٠ لتقبال نأو ريسألا كاكفو لقعلا : لاق

 : « رفاكب نمؤمالو دبعب رح لتقي الو » تيكحام ضعب: سو هيلع هللا ىلد

 رفاكب نمؤملا لتق ىف فالحلا باب
 هب هتلتق دبعلا وأ رحلا رفاكلا نمؤملا لتق اذإ لاقف سانلا ضعب انفلاتف ( ىف لالا ) لاق عسيرلا 5

 تلق نأ اهعامج اهلك اهتعمج ليواقأ مهنم دحاو ريغا تلقف ( ىنإ: للف ) هب هلتقأ مل رفاكسلا نمأتملا لتق اذإو

 ىنلانأ ىئامايبلا نبا نعةعبر ىوز :لاق ؟ نمأتسملا نود دهاعملا زفاكلاب نمؤملا لقي نأ ىف كتجحام ا

 لوسر نع ثيدح انل نكي مل ول تبأرأ هل تلقف «هتمذب ىفونم قحأ انأ» لاقو رفاكب انمؤم لتق ملسو هيلع هللا ىلص

 اتباث ناك ول تلق لسرملا تبثن امو لسرمل هنإ : لاق ؟كدنع تبث, ام اذه نوكي أ اذه فلاخخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 انئيدح تباثأ مهنم : تلق نمل تلقو ؟ضعب نود رافكلا ضءبىلع هتلعجو هيف سيلام هيف تيعدا نأ تزجتسا فك

 لاق ؟هانعم امو :تاقديلإ متبهذ ىذلا ريغ ىنعم#ل نكلولسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نع تباث ىلع ثيدح معن : لاق

 نمؤم لتقيال لاقي هنأ دحأ مموتيأ تلق دي نع ةيزجلا اوطعي وأ اودسإ تح برحلا لهأ نم رفاكب نمؤم لتقيال

 ثددحلا هلع لد, ءىث ىف وأ ث.دحلا ىف اذه دجتفأ : تلق انمًاتسمبرحلا لهأ نم ىنعأ :لاق ؟ةلتقب نمؤألا رمأ رفاكب

 وذ الو رفاك نمؤم لتقبال ثيدحلا ىف ريب> نب ديعس لاق : لاق كلذ نبأو تلق هربغ ىف هدجأ لاقف ؟ىتاعملا ند ىنعع

 :لاق ؟ ثيدحلا هيلع لدبال امب هتلوأت ول كل:وأت انمزلبأ هثدح ناكن إو ريبجنب دعس ثيدح تنثيأ تلق هدبع ىف دبع

 تلقفيك :لاق ءىش هيلإت بهذ ام هيف كل ناكام مزل ولو هانع«ىلإ جاتحنف ءىش هنم انمزلبال تلق ؟ديعس لوق ىنعم اف

 دبع امإو ةيزجم دهع امإ دبع وذ الإ ىنرح ريغ رفاكب سيلو ىنرح ريغ ىنع هنأ انماع رفاكب نمؤم لتقي ال لق ول
 ةلالذبالإ ةرافكو هتيد هلتق نم ىلعو ا امهالكو نيذه 1 ادحاو ص*نأ زوي الو :تاقلحأ : لاق نامأب

 امل نوكي نأ هبشي ناكف اتباث ناكول : تلق ؟هانعم امث : لاق هيف فلتخم مل رمأ وأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 الو ىبرح ريغ رفاك, نمؤم لتقيال لاقف مهياع ةمرخم دبعلا لهأ ءامد نأ مهماعأ رافكلا نيبو مهيب دوقال هنأ مهملعأ

 ؟ ةلالدبفأ : تلق هلتق ول دبع وذ هب لتق, الو ىفرح رفاكب ندؤم لتقيال نأ ىلإ انبهذ انإف :لاقءدهع ىفدبع وذ لتقي
 لتقنمو ه ىلاعتو كرابت هللا لاق : لاق هركذاف انلق نآرقلاب انلوق انلق امإف مبضع,لاق تفصو ام رثك أب ءاج هتملع اف

 ودعت الف :انلق هلتاق لتقي نأ اماظ لونةملاىلول نأ هناحبسْلا ٍلعأف «لتقلا ىف فرس الف اناطلسهيلول انلعج دقف امولظم

 هلتق نمت دوقلا هيف نمت امولظم لتق نم ىلع نوكست وأ امولظه لتق نم عيمج ىلع ةقلطم نوكت نأ ةبآلا هذهو

 :لاق تئش امهمأ نعإ : تلقف نيذه دحأ ودعت هرض> نم ضب لاقف عاججإ وأ ةتسب الا-ضاخ اهنأ ىلع لدتسن الو

 هنبا لتق الجر تبأرفأ تلة معن :لاق ؟امولظم للتقنمم نوكي أ رحنبا دبعللو هدبع لق الجر تيأرفأ :تاق ةقلطم ىه

 تنأو ملو تلق ال لاق ؟دوق نيذهنم دحاو ىلعفأ تلق معن ؟لاق امولظم لتق نملوتقملا نبالا نوكي أ غلاب نبا هنبالو

 وه كإذكو هسفن لتي نأ هل سيلف هدبع مد ىلو ديساا نإف هدبع لتقي لجرلا امأ : لاق ؟ رفاكلا دبعلاب رجلا لتقت

 دلاو لتقيال نأ ىلعلدي لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدح نأ عم هسفأ لتقي نأ هل نوكي الف ةيالو هيف هلوأ هنأ مد ىلو

 رثك أوأ ءابآ ةرشع دعب هاقلي مع نبا هلو هريغ ىلو لوتقملل سيلو هبأ ىخأ همع نبا لتق الجر تيأرفأ ليقف“ هدلوب



4 0 -5 

 ثلثلا نم ضيرملا ةيطع لءعج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نيصح نب نارمع ثيدحمب مهضعب هيلع 2©) جتحا

 فيكف :لاق هبناجوجحم هايإو كنكساو ةيفكل ةجحالف تباث ريغ ناك نإو هتفلاخ دقف اتباث نارمع ثيدح ناك نإف

 ىطعلل ذفنيف نومستقيف مهثلث هل اةيقر وأ اراد لجراا لجرلا ىطعي اك تلق ؟ ةعبرأ قريو نانثا قتعي ةتس قتعي

 هيلع هريغ لام قتءن ملو مهضعب ىف هلام انقتعأ اعيمح هريغلو هلام ضيرملا قتعأ املف مهمثلث ةثرولا ىطعيو مهثلث ةيصولاب

 كدنعو ائدنع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تنأو نحم هتنثن ثيدح ىف كلوق فيك هل تلق ) قناة الان (

 انلدعاك هعابتا انبلع ضرفلاف اًءيش هنع انتيثأ اذإو مسو هللا ىلص ىنلا نع ءاج ام لوبق انيلعللا ضصرَفلا كرت عساو ريغ

 ايح نوكي نأ ودعبال وهو ءىث هيف نكي مل اتيم وأ لبإإلا نم ةئام هيف تناك انح ناكولو ةرغ نينجلا ىف انلقف تلدعو

 تنأو ني انلق اكو هتلقاعىلعف مدآ ىنبىف ًأطخلا الإ هلام ىفف لجر ىنجام تايانجلا عنج ىف تنأو نحن انلق او اتيم وأ

 لاقف: ةنع هللا ىضر ( قنا: خلال ) كلوق فات نأ ىغبني الو عابتالا الإ هيف سيل ىذلا رمألاب اهريغو تايدلا ىف

 هاتكرتدقل انلعفامّاق ةءرحلاو قرلا نيب هيف تطلخ كنإ : لاق ؟ عطوم هيف مالك-ال وأ تلك عفان ثيدح ىف كلكأف

 بستك | ام نولعجتفأ لاق نينثا نيب ناك وللعفن اك اذه ريغ ىلع هيف انردق ام هديس ةمدخل هانكرت اك هبسكو هسفنل

 زوحم ال نأبو عامجإب لاحم ثريال انلقف هتداهش زوحن الو ثري الف قرلا نم ءىثث دبعلا ىف ىتب اذإ هنأ ىف هانماع سم

 تلق سعب 2-3 د ةيرحلا - ضع هل محبو ثتردالو تروي هريغ دحتفأ كلاق ةناكحأ ن< كالذ ربغو هتداهش

 ىوس امو هل محو ديعلا 2 ريقي هلامو ةعد هدر ع ىف هل جع تتاكسلاو تررالو ثروي اتيم طقس نينجلا معن

 هللا لوسر ىف امهدحأ هقتعأف نينثا نيب دبعلا ناك اذإ تيأرأ هل تلقو ( قنا: ةلللاو ) دبعلا محم هنم كالذ

 عضوملا اذه ىف هقتعأ هدجنأ ارح نوكيو هتصح ةميق هكيرش ىطع. نأ ارسوم قتعملا ناك نإ ملسو هيلع هللا ىلص

 ىنلا نأ كل تبثي مل اذإف تلق ال : لاق ؟ هيدب نم هبيصأ جرخ اذإ هنم هبيصن ةميق قتعي مل ىذلا هكب ريش ىطعأ نأب الإ

 لام نم هتدرخأف هقتعأ اذإ هلوق ىلع سايقلاو هللا لوسر تفلاخ امأ هاعستساو رسسعملا ىلع هقتعأ سو هيلع هللا ىلص

 ىذلا ناك نإ اهيف ىعسأ ال دبعلا كل لاقف تلق ايف ىمسإ دبعلا لعجأ لاق هيلإ اهعفد ةميق ربغب هقتعي مل ىذلا هك-لام

 اهمف نأ ' ةمق هيلع تاءعح ذإ ديعلا تءااظو ةئسلا تفلا>و ديسلا تماظ امأ ةءاعساا ىف 0ك ةحاحالالإو ىنفتعي ىنقتعأ

 رفاك-لاب نمؤملا لتق باب
 لاق هيسحأ سواطو ءاطع نع نيسح ىبأ نبا نع دلاخ نب ملس» انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انثدح

 اذهو ( قنا ةلالاث ) « رفاكب نمؤم لتقيالو » حتفلا موب لاق ملسو هيلع هللا لص هلالوسر نأ نسحلاو دهاجمو

 ىوري وهو ( قنانة لالا .) حتفلا موب هتبطخ ىف ماكت ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نأ ىزاغملا لهأ دنع ماع

 نع ةنييع نب نايفس انربخأ قيصح نب نارمع ثيدحو بوش نب وره“ ثيدح نم مشو هيلعللا ىلص ىنلانع ادنسم

 لاقف ؟ نآرقلا ىوس ءىث هللا لوسرنم دنع له ههجو هللا مركايلع تلأس لاق ةفيحج ىبأ نع ىعشلا نع فرطم

 . خسنلا,ف اذ

 تيفي ١١ 444 دكه نس مودا



 - مد 2

 تعمسو (قثان_ةلالاؤ ) هتميق ىتلثىف ىعسو مهنم دحاو لك ثاث قتعي تومادنع مر يغ هللام ال لجر مهقتعأ كيلامت

 ريش نع سنأ نب رمفنلا نع ةداتق نع ةبورع ىبأ نب دعس نع لجر نع ىور نأ, اذه ضم, لاق هنأ, جت نم

 ىورو ىعسإ ريدعم وهو اهدحأ هقتعي نينثا نيب ديعلا ىف سو هيلع هللا ىلص ىثلا نع ةريره ىنأ نع ك.من نبا

 ثندح تراث وأ هل لق ) قئانتلالا ( ةرذع ئ ىب ن»« لجر نع ةبالق ىلنأ نع ءاذخلا كاخ نع لجر نع

 مسإ مل لجر نع ناك الوصوم ناك ولو لسرم وه رمض> نم لاقف ؟ داا> نع هاور ىذلا هيف فلاخم ل ول ةبالق ىنأ

 ءاعستسالا هيف دانسإلا اذهب ادرفنم ناك ول ةبورع ىبأ نب ديعس نع كثيدح تباثأ تلقف هثيدح تش ملو فرعي ملو

 نه ظفحأ امهو ءاعستسا هيف سيل اذكه ماشهو ةيعش هينثدح هرضح نه ضعب لاقف ؟ ماشهو ةبعش هفلاخ دقو

 رمذح نم ضعيل ليقو ثيدحلاب ءامستسالا توبث ىف كاكشام اذ-ه ىف ناك ادرفنم ناك ولف : تلق ةبورع ىلنأ نبا

 ناك امهعأ دانسالا اذهو هدحو ملسو ةدع هللا ىلص ىنلا نَع رمح نبا نع 2 فاتخا ول ثيد_هلا: لهأ ند

 : معن ؟ لاق نيثيدحلا نم تدثألا ىلإ ريصن نأ انيلعو تلق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رمت نبا نع عفان لاق ؟ تثأ

 نيدلاو رظنلا لهأ ضعب تعمس دقلو ( ىف[ :لال ) ءاعستسالا لاطبإب ع نب نارمع ثيدح عفان عمف تلق

 ناكام هريغ هفلا# ال ادرفنم ءاعستسالا ىف ةءورع فأن نب ديعس ثيدح ناكول : لوي ثيدحلاب معلا لهأو مهنم

 لاقو هباحصأ ضعب هيلع همطقف ءاعستسالا ىف رخآ ثيدحم رخآ ضراعم مهنم انضراعف ( ىف: هللا ) اتباث

 ةرظانملا وأ تاقف كلوقو اناوق ىف كرظانن ممضعب لاق هفعضا ثيدحلا فرعي دحأ ثيدحلا اذه لثم ركذيال

 نإ لوقن انإ : لاق ؟نارمعو عفان ىئيد> ىف ءاعستسالا حرطب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوعر هسا عم عطوم

 هبأرب عفان ةلاوقن ناك ءىث هنآ ىاطارتك ١و هلقي مل ارو قتعام هنم قتع دقف عفان لاقف لاق اعر تو

 نم هل مزلأ ناك هنأل بودأ نم عفان ثيدطل ظفحأ اكلام نأ ىف كشب هتءياورو ثيدحلاب املاع بسسحأ ال هل تاق

 هبحاص هيف كش مل ءىث ىف امهحد_>أ كشف ظفحلا ىف ايوتسا ولو ةصاخ هباحصأ ثيدل ظفح لضف كلالو بوبأ

 ءىثب فأي وأ هنم ظفحأ وه نم فال لجرلا طاغي امنإ كشي ل ىذلا هب طلغي نأل عضوم اذه ىف نكمل

 قتع دقف الإو هتدايز ىف اكلام قفاو دقو درفنم وهو ددع مثو ظفحام هنم ظفحم ل نم هيف هكرشا تيدا ىف

 نيصح نب نارمع ثيدح فلاخع اقلخ تءاع له هل تاقف لاق قرام هنه قرو مهضعب هيف دازو هريغ قتعام هنم

 امث وهو تفصو اكوهو هل كفالخ ناك فيكف تلق ال :لاق ؟ سو هيلع هللاىلص هللا لوسر نع ةعرقلا ثيدح ىف

 كضراع ول اًضراعم نأ تملع دقو هفلاخم نأ تزجتسا نبأ نمو عفان ثيدح كفالخ نم رثكأ تنأو ن تدثن

 هللا ىلص ىناا نأ نيصح نب نارمع :ثيدح نم ىوقأ ةحح هيلع كل ع نك يف ح ..حصلا هي كا ضيرملا ةيطع لامف

 لواتو ةلارتل الإ *ةصولا زوج ال : لف اسواط نأ تلعو ةصو هنأ تاب و2 نع رلا قتء ىف َح ملسو هيلع

 هللا لوسر نأ الإ ةدح هيلع انا نكي مف نوبرفألا خسني لو ضئارفلاب نادلاولا خسن لاقف نيبرقألاو نيدلاوال ةيصولا

 تدعو مجع ققرلاو اييرع ناك هنأل قتءال ةبارق ريغ مثو اهزاجأو ةيصو كيلامملا قتع لزنأ لسو هيلع هللا ىلص

 نيبب سيل هنأل دعن ثيد_ح نود نيص> نب ناره ثيدح نه ثاثلا ىلع اصولاب راصتقالا ىف كتجحو انتج نأ

 مث انفلاخ نم ىلع هب انج>ت-او اهريغو ل وصألا هذه هنم انلصأ تح هانتبث فيكف صاقو ىبأ نب دعس ثيدح ىف

 يذلا نأ تءاعدقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هل فلاخع ربخ الب هنم ءىش فالخ ىلإ ترص



 - نذ 6 أ

 هلرتيو لدعلا ةداهش زيحي سيلأ هلدعو هحرج لبي لجرو هفرعي حورجيو هفرعي لدع ةئالث هدنع دبش اذإ 3 اجلا

 حورخلا در اهلف لبق ىلب : لاق نإ ؟هدريف حرم وأ هزيجوف لدع, هفرعي ىق> لوهجا ةداهش فقيو حور#لا ةداهش

 فاتخم ال ثيدحلا كلذكذ : لق ال لاق نإف هةداهش ىف كلذ دجويال ىذاالدعلا دري نأنأ هل زاج ةنظلاب ةداهشلا ىف

 اهتاؤ» تلقثف مل_ءلا لبقت لو ةلاهللا كرمت نأ ضرت ملو ةلاهجلاب تماكت ةفئاطو ثيدحلا فالخ زي ساو

 دوهشلا ىف اناق اك هلوبق هب بحي امب هلقتو هدر هب بحب امب هدر انلق رخآب نوذخأتو اًيدح نودرت دق اولاقو

 ماك-هلا ىلع زوي سيلو ءاهقفلا نو..عي ءالؤه اولاقف هثيدح نم در نم ضعبل موق بضغ نإو ةنؤم هيف تناكو

 هب زوحم هجو وأ طاغ ىلع ةلالد وأ ةنظإ مهضعب ةداهش اودر نإو نيداسملا ةداهش نودري ءالؤه لاقي نأ

 3 ةداهشلا در

 كدع ف هأ 50 قتعأ نم لأ ,مضعي كا قا تافلتنلا باب

 ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر نأ ره نبا نع عفان نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انثدح

 قتعو مهصصح هءاكرشش ىطعأف لدعلا ةميق هيلع موق دبعلا ني: غلبي لام هل ناكف دبع ىف هل اكرمش قتعأ نم » لاق

 رمع نب هللا دبع نب ملاس نع رائنيد نب ورمع نع ةنييع نب ناوفس ) انريمخأ ( 6 قتعام هنم قتع دقف الإو دبعلا هيلع

 هنإف ارسوم ناك نإذ هبيصن امهدحأ قتءأف نينثا نيب ناكدبع امعأ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هببأ نع

 ىعفاشلا انربخأ لاق عييبرلا انثدح « هتصح اذهل مرغي مث ططشالو سكوب تسيل لدع ةميقوأ ةميقلا ىلعأب هيلع موقي

 لوشي بيسملا نب ديعس تدرس لو الو>كم عمج هنا كس نبا سق ىنريخأ كلاق جيرج نبا نع دحلا دبع انريخأ لاق

 قتءأف مهنيب عرقأف كلذ ىف لسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىفأف مثربغ لام امل نك« لو اهل دبعأ ةتس لجر وأ ةأرما تقتعأ

 نع ةبالق ىلأ نع بويأ نع باهولا دبع ا:ربخأ هيف تام ىذلا قتعملا ضرم ىف كلذ ناك ( قئانةلالاف ) مهثث

 لاق وأ مهريغ لاه هل سبل كيلا# ةتس قتءأف هتود دنع ىصوأ راصنألا نم الجر نأ نيصح نب نارمع نعبابملا ىبأ

 ممأز جن ماعد مث اديدش الوق هيف لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا كلذ غابف مريغ ءىثهل سرا كيلامت ةتس هتوم دنع قتعأ

 تباثثيداحألاهذهنم دحاو لكو ذخأ: هاك اذهب و ( قفا ةلالاو ) ةعب رأق رأو نينا قتعأف مهنبب عرقأف ءازجأ ةثالث

 لدعلا ةميق هيلع موق ديعلا نك غاي كام هل ناكسف دبع ىف هل اكرم قتعأ نف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اندنع

 هنم كالا» هيلع قتع هتميق غلي لام هل نكي مل نإو هؤالو هلو قتعلاب ملكت موي ارح ناكو مهص صح هءاكريش ىطعأف

 مث تاتب قتع هيف تام ىذلا هغرم ىف مهقتعأت مهريغ كلع ال كيلامت هل ناك نمو هيف هباحصأل قبام قرو

 قيقرلا ىعستسإ الو نوقابلا قرو قتع قتءلا مهم هل جرخ مهمأف ءازجأ ةثالث ىلع مهنيب انعرقأ هضرم نم تام

 ٠ لا> يف هضعب قتعي دبعلا الو

 بايلا اذ_ه ىف فالحلا باب

 دبغ ىف هل اكرشث قتعأ اذإ لجرلا نأ معز سانلا ضع, اذه ىف انبهذ١ فلاخو ىعفاشلا لاق لاق عسرلا انندح

 .ناكاذإ اولاقف هيلع لوقلا اذه اوباعو هباحصأ هفلاذف دبعلا ىعستسي وأ هنمضي وأ قتعي نأ نيب رابخلاب هكيرشف

 ةئالث ىف اولاقو هكيرمش ةصح ىف ىعسيو رح ديعلاف ارسعم ناكنإو هلك هيلع قتع ارسوم دبعلا ىف هل صقل قتعملا



  وموقلأاع

 أابمضعب 5 لإ تافلتزملا باب

 رذن هيلع كك سحب و تام نم

 نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع بابش نبا نع كلا« انربخأ لاق ىعفاشلا انأريخأ لاق عيرلا انثدح

 هللا ىلص ىنلا اقف رذن اهيلعو تتام ىمأ نإ :لاقف ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر ىتفتسا ةدابع نب دعس نأ سابع نبا

 جحلا ةضيرف ىضقت نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نس هنع هللاىغر ( ىناّةلإ|ف ) 6« امنع هضقا » ملسو هيلع

 دجو نم ىلع جالا ىف ىلاعتهللا ضرف ناكو هرذن نمع جلا رذن ىضقي نأ نسو ةلحارلا ىلع كسمتسال نأ غلب نمع

 ىتناا نسو لاملا ىلع ةقفن اذ_ه ىفو دازلاو بكرملا ليبسلا ىف مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو ليبسلا هيلإ

 دعس مأ رذن ناك ام سايعنبا مسي ملو جحلا ريغ الدب جحلا نم هللا لمي ملو تيما نع قدصتي نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 كلارك ناك ةقدص زد: ناك ولو ”ثيملا نع هءاضق ةتنس نم نآل اهنع هئاضقن ةرفاذ جحلا رذن نوكي نأ لمتحاف

 هنع ىلصي الو هنع ماصي الو موصلا ىف هنع رفكي هنإف تام مث ةالص وأ امابص رذن نم امأف ( لاق ) جاك ةردعلاو

 هللا قرف دق : تلق . ؛ ةالصااو موصلاو جلا نيب قرف ام : لئاق لاق نإف ( ىف: ::لا][ ) ةالصلا ىف هنع رفكي الو

 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو اليبس هيإإ دجو نم ىلع جحلا ىلاعت هللا ضرف تلق ؟ نيأو لاق نإف : اهنبب ىلاعت

 موصلا ىلاعتهللاضرفو جملا ريغ الدب جلا نم لسو هيلع هللا ىلص هلوسر الو ىباءتهللا لعجم ملو ءجحم مل نمت ىغقي نأ

 مهيلعف هنع اوزوع مث هنوقيطي اوناك هتوقيطي لبق « نيك اسم » هلوق ىلإ « رفس ىلع وأ اضيرم م ناك نفث » لاقف

 اهنع ىضقي الو ضئاخلا ىغقتال نأ ىلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو ةالصلاب رمأو نيكسم ماعط موي لك ىف

 باتك ىف ركذي ملو ةرافك ةالصلا كرت ىف اولعمم ملو هلقع ىلع بولغلا الو نيتفملا ماوع لاقو ةالصلا نم تكرت ام

 ةالصلا تناكو هسفنل *ئرما لك لمع ناكو ل نع دحأ هب موقي نأ الو ةقدص نم ا ةالص نع ةئس الو

 فال لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسل اعابتا لجرلا نع جلا لمعي ناكو هريغ هلمعي ال هسفنل ءرملا لمع موصلاو

 هللا لوضر نع ىورفأ لبق نإف ( قنا ةلالاف ) ةالص الو موصىف كلذ سيلو لاملا نم ةقفن هيف نأل موصلاو ةالصلا

 لبق نإف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعسابعنبا ىور : معن :ليق ؟ دحأ نع موص.نأ ادحأ رمأ هنأ سو هيلع هلا ىلص

 ارذن رذن سو هيلع هللا لص ىنلا نع سابع نبا نء هللا دبع نب هللا دبع نع ىرهزلا ثدح لبق هب ؛ ذخأت ال ملف

 هللاديبع ثيدح فام ريغب سابع نبا نع هريغ ءاج املف سابع نبال هللا ديبع ةسلاع لوطو ىرهزلا ظفح عم همسي ملو

 باحصأ ىور : معن : لبق ؟ سابع نبا نع طاغي ثيدحلا اذهب ءاج ىذلا فرعتأ ليق نإف اظوفحم نوكي ال نأ هبشأ

 , ةعتم اهنأ سابع نبا نع !ذه ىورف جحلا هتعتم نم لح ريبزلا نأ ريبزلا نبال لاق هنأ سابع نبا نع سابع نبا

 . افلتخم نظ وأ فلتخا اذإ تباثلا ثيدحلا ىف ةنؤم ريبك انيلع تسيلو ( ىنإ: :لالاف ) شحاف طلغ اذ-هو ءاسنلا

 ىذلا ثيدحلاو اطلغ نوكي نأ هبشي ىذلا ثيدحلاب ملعلا ىف ةفصنااو ثيدحلاب لعلا لهأ ىلع ةنؤم الو تفصو امل

 طلغ ىذلا ثيدحلاو هيثدحمع ضع, لاخم هلثم تيشيال ىذلا ثيدحلا ىف سانلا نم نافنص ضراع دقو هلث تش

 هثيدح تبثيال نم ةلابجلا امهدحأ نيدرمب عضوملا اذه نع ثيدحلا لطبت ةفئاط مهنم ىنلأسف تبثي الف ةلالدب هبحاص

 : تيأرأ تلقف انانعم ىف مترصو هلك ىف زاج هنم دحاو يف زاج اذإ نولوقيف هدريام ثيدحلا نم دجوي نأب رخآلاو

 (ه-م80)
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 3 نيتأرماو الجر مالعجو انزلا الإ ءىث لك ىف نيمات نيدهاشلا متاعج تالذككو هع ىف ةطفان 2 ىك ق " ةماثادهاشلا

 بويع ىف ةمات ةأرملا ةداهشو مثربغ نيب ةصقان مهنيب ةمات ةءذلا لهأ ةداهش متلعجو دودحلا ىف نيصقان لاملا ىف نيمات

 جتخاو كتماسق ىف تيطعأ كلذكذ تلق ةنيب ريغب مهتيطعأ لاق قلن همام جتحاو لاق اهريغ ىف ةصقان ءاسنلا

 لتاقلا رارقإو مهتدابش لبقت الو نوقدض» نم راجل نشاط نول دع تلق نوماك الام لع مهتفلخأ لاق آب

 ملع الو تلق مهئاذآب اوعمس وأ مهنيغأِب اوأرام ىلعلا : لاق كلذ ريغو رارقإلا هيلع مهاعداب مكس الو ةنيب الب مهدنع

 ىذلا ىعداف هعاب مث ةنس ةئامو نيسمح ذنم قرماملاب دلو ادبع ةنسةرمدع سمح نباىربشا اذإف تلق ال : لاق ؟ثلاث

 ىلع ىنفلحت و ىدلب ريغ دليب و ىلإق داو اذهنإف ىناظت كل لوقي لاق ةتبلا ىلع :لاق ؟هفلحم فيكف اقبآ ناك هنأ هعاتبا

 ذإولاق هفربأال ىلإ ملعتام قعقفلع تناق فلل لوق تلق لاعب لاق؟ادلع طق قا ١ نآب طنحأال أ مت تنأو ةتبلا

 لب هريضح نم ضعب لاق معن : لاقل نأ ىلوأ لأسف هتعاس نم ىغف هوبأ لتق لجرفأ تاق فاحت نأ كععسو تلثس

 ةماسقلا ىلع نيهيلاو هنكع معلاو معلا دعبالا فلم نأ 0 نيو ةماسقلا ىلع هنمب تبع دقف تلق هرلأ لق ند

 مكثيدح فااخ دقف لاق تفصو ىذلا دبعلا ىلع فلم كيأرب تلقو ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نع ةنس

 تذخأف ماسوهيلع هللا ىلصىنلا نع ثيداحأ تفلت>الوقتف دي نباو ديعس ثيدحم تذخ'افأ تلق ديم نباوبيسلا با

 ملف تافال : لاق ؟ ةماسقلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورام لك تفلاخ دقف تاقال :لاق ؟ اهدحأب

 نء مهحاص ثيدحم ملعأ نوي راشالاو 4 ذح 5: نأ لوأ لدتلاو عطقنم وه لاق ؟ بيسلا نبا ثيدحب ذخأات مل

 لهس ثيدح ىلإ انرص اذهف لهس ثيدح توبث تيثي ال تلق ؟ ديحم نا ثدي ذخأت مل فيك ف لاق محريغ

 تلق تفصوام ريغب ثوللا فصو مث تيم نه ىوعد وأ ةندب نم ثولب الإ ةماسقلا بحال لاق ميحاص نإف :لاق هنود

 ءىمثبال ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر هب ىضقىذلا ىنعملا لثع هيف ىضَدن نأ ىلإ انرصو انبادصأ ىلع هانكرت انتيأر دق

 هللا ىلص هللا لوسر ىطعأثيح اهم انيطعأ تاق حارألا ىف اهم اوطعت ملو سفنلا ىف ةماسقلاب متيطعأو لاق هانعم ريغ ىف

 تيلانيبتي الو كلذ لمع نم ىلع لديو هحرج نم نيبتي دق حورلا نأل تاق سفنلل ةفلاخم حارجلا لاق ماسو هيلع

 . نيملاو ىعدملا ىلع ةئيبلا اهءاوفلاخ ىتأا ةيضةلاو سفنلا ىف اهم اثيطعأ 6 حارا ىف اهم طعن ملاذهبف انلق معن :لاق ؟كلذ

 دقو ةءارب عضومنيميلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لءج اإو مهوئربي ملو ةلحلا لهأ اوفلحأ مهنأ هيلع ىعدملا ىلع

 الو ءوكرت الإ ءىث ىف ةجحلا اوعدا مهانيأر امو باثكلا اذه ريغ ىف ءانبتكامم كلذ ريغ عم اذه ىف ةجطلا انيتك

 دمحم نع بيبخ نب رمع باتك نمو هنء هللا ىف د( قنات تالاف ) ةئم رثك أ وأ هلثم ىف اولخد الإ اًثيش اًوباع

 لاق ةثراح ىب دحأ ىطبق نب ديحم نب نمحرلا دبع نع ىحيتا ثرحلا نب ميهاربإ نب دمحم ىنثدح لاق قحسإ نبا

 نئاشلاناك اذكهام هللاو لاق هنم نسأ ناك هنكسلو هنم اءلع رثك "اب لبس ناك ام هللا أو ميهاربإ نبا ىنغي دم

 نيح ربيخ دووم ىلإ بتك هنك-لو هب مهل لع الام ىلع افلحا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقام مهوأ الهس نكساو

 هللا لوسر اذوف التاق هل نودلعي الو هولتقام هللا, نوفلحم هيلإ اورتكسف هودف مستاببأ نيب ليتق دجو هناراصتآلا:هتلك

 مل-عأ ال ثاق ؟ ديحم نبا ثيدحم ذخأت نأ كعنءام : لئاق ىل لاقف ( قناث ثلالاف ) هدنع نم ملسو هيلع هللا ىلص

 كايإ الو انساو لسرم وهف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم عمس نكي مل اذإو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم عمس دحب نبا

 تابثألا الإ هتبثرال اقايس ثيدحلا قاسو هنم عمسو لسو هيلع هللا ىلص ىنلا بحص الهس تماع دقو لسرملا تبث

 : وأ نو.راصنألاو ىراصنأ ليتقلاو لسرم تلق بابش نبا ثيدحم نكاح نأ كس اق لاق تفصو هن تحت

 . ةق' ىلاعت هللا ةمعنب اندنع لكو ةقث لك ناك اذإ مثريغ نم هب ملعلاب ةيرنعلاب

-2--- 

 ددلاجلا يتب جروح
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 اورأف برغو هلتق اذه اولاقف الجر مهلك تدثأو ىرخأ نم رفاك وأ ىرخأ نم ىص وأ ىرخأ نم ةأرماو ٌةبَخ نف

 « هلتق انالف نأ تملا ءايلوأ ىعداف ىناعملا هذه نم دحاو نكي مل اذإف ىنءملا اذه ىف ناك امو اذه هلي مل اولاقف هريغ

 نكعال مف لتقلا دعب لطابلا ىلع اوؤطاوتاون وكي نأ نكي هتداهش زون نم مهيف سيل د>او هجو ّ ةعامج ناكو

 ىعدملا فلحم ةماسق هيف نكي مل هلتق هنإ اولوقي نأ ىلع اوؤطاوتف اوعمتجا ةقرفتم هوجو نم اوءاج نيذلا نوكي نأ

 . نوءربيو مهيلع

 ثرداحألا هذه ىف فالملا تاب

 ثيدح فالخ درجف ثيداحألا هذه ىف سانلا ضعب انفلاخف هنع هللا ىضر ( ىف(: :لا][ه ) : كاق عي رلا انثدح

 ترصتخا اجج>اهبف هيلعتبتك دقو هيلع ىعدملا ىلع نيهدلاو ىعدملا ىلعةنيبلا )ىنعم ضعب فلاخو دهاشلا عم نيميلا

 مكلاجر نم نيديش » ىلاعتو كرابت هللا لاق ٠ لاق نأ دهاشلا عم ئيميلا هب در ام ناكف اهضعب باتكلا اذه ىف

 : لاق لاحم نيدهاش نم لقأ زوم نأ ميرحم ةيآلا هذه ىف لعأ تسل هل تلقف (ناتأرماو لجرف نيلجر انوكي مل نإف

 لج هللا رمأ ناذللا نادهاشلا نف تلق هتلق دقف لاق هلقف تاق؛نيدهاش نم لقأ زوجيال نأ ىلع ةلالد اهبف تلق نإ

 نأل لاق؟اهدحولباقلا ةداهش تزجأ ' تاقو؟ةمذلا لهأ ةداهش تزدحأ مف تاق ناماسم نا رح نالدع لاق ؟امم هؤانث

 هل تاقو؟نآرقلا فلا نيدهاش نم لقأب مكح نم نأ تمعز دقف تاق ال :لاق ؟نآرفلل ىه فالخف تاق اهزاجأ ايلع

 لبق نم نهومتقلط نإو » ىلاعت هللا لاق كل لاقيف تاف؟هتلق نإف :لاق؟نآرقلا فلاخم نأ ثيدحلا نم ءىث ىف زوحم

 «امتودتعت ةدعن٠ نويلعمك-لاف نهوسع نأ لبق نم نهومتةلط مث » لاقو ع متطرفام فصنف» ىلإ «نهوسع نأ

 ناك اهسمم مل نأب ناقداصتب امهو ءارحص ىف اب الخ وأ ارتس ىخرأو اباب قاغأو ةأرملاب الخ اذإ لجرلا نأ تمعزف

 نآرقلل هلعجت مل الاق اذإو تلقام تباث نب ديزو باطخلا نب رمع لاق ال : لاق نآرقلا تفلاخف ةدعلا اهماعو ربملا اهل

 نوكينأ نم دعبأ وهو هيف اذه اواوقت ملأ ىلاعت هللا نع نيبملا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور ا تاق افالخ

 نينأرماو ادهاشو نيدهاش لاق لجو زع هللا نأ تاقو (هريغ هل تركذو نيتبالا نيتاه نم نآرقلا رهاظل افالخ

 ءاج نمو هنم لقأب مكس نأ مرح هنأال نيع ندهاشلا ماقأ نم ىلع نوكي ال ىت> ةداهشلا هب متتام ىلع ليلد هيفذ

 لجرلا ىلع لجرلا ىعدي نأ نوكي اكن دهاشلاب مكسحلا ريغ مكح وهف ةءم فلم ىتح ءىثثب هل مكس مل دهاشب

 نيعو دهاش ربغ مكح وهف ىعدملا فلح اذإ اندنعو هنع لكنام كدنع همزايف نيميلا نع هيلع ىعدلا لكنف قحلا

 اذهف تلق « ىعدملا ىلعةئيبلا » لاق ملسو هيلع هللا ىبصهللا لوسر نأ ةماسقلا ىفو اهف مكسيلع لخدن انإف :لاق ندهاشو

 ىف دجو اليتق نأ وا معزت تنأ تاة؛نيأو : لاق اذالخ هل سانلا دشأ اذإ تنأف تاق ماع لب لاق ؟ماع وأ صاخلوقلا

 لسو هيلع هللا ىلصىنلا لوق نأت معز دقو ةنيب ريذب مدلا ىلو تيطعأو ةيدلا مهتمرغو اني نيس“ املهأ :تفلحأ ةلحم

 ىلص هللا لوسر لوق ىف نأ تمعز دقو مهمربت ملو ةلحلا لهأ تفاحأو ةنيبب الإ دحأ ىطعي الف« ماع ىعدملا ىلغةنيبلا»

 ىضق رمع نأب اذهتلق نإف هيلع ىعدا امث *ىرب فلح اذإ هيلع ىعدملا نأ هيلع ىعدملا ىلع نيمءلاو» ملسو هيلع هللا

 لب لاق نإف هريغ ءاضقب جدتحا نمث ةجحلاب ىلوأ هنع تباثلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاضقب جتحا نفل تلق هب

 نأ تمحزف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاضقب تججتحا دقف تاق لسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاضقب جتحا نم

 هنع تفشك اذإ اع لوقت نأ نم تعنتما ملف اناق ماعب وهام لاقماع ىهيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا ههلوق

 عم نيميلا متلمج دقف (لاق ) ؟هفالخ كيلغ دجووهنع تفشك اذإ اع تلقو؟ هبلوقت نأ كيلع نأ ىلع لديام تيطعأ



 -قةومب-

 ىذلا ىوس اًئيش دحأ ىلع ىعدا نق اعم امه وأ ضعب نود عمسإام ضعب ىلع ثدحملا راصتقا وأ برعلا ناسل ةعدس

 نودام ىلع نيدهاش مافأ اذإف ىعدااه ىلع ةئيد ميقي نأ الإ طقف لاحم هاوعدب هذخأهل نكي مل هذخأ ديريةصاخ سفنلا ىف

 كذبا ىلع مهي مل اذإو هتنيب عم فام نأ هيلع نكي ملو هاوعدب هل ىفق لا ومألا ىلع نيتأرماو ادهاش وأ انزلا

 هب طعب مل لام ريغ ىعدي ىذلا ناكنإو لاملا ىطعأو هدهاش عم فلحأ الام ناك نإف ادحاو ادهاش الإ

 هَل لوسر ةنس ةلالد ىف ةنيبلا : هنع هقا ىضر ( قنا: ءلا/؛ ) ةنيبب تأي مل نم ملح هنكح ناكو ائيش

 اهعم اهميقم فلحم ددعلا ةصقان ةنيبو اهعم اهحيقم فاعال دوهشلا ددعب ةلماك ةنيب ناتنيب ملسو هيلع هللا ىلص

 ذخأب مل لكن نإو *ىرب فلح نإف هيلع ىعدملا فلحأ اهب ذخْوي ةنيب هيلع مهي مل اًئيش ىعدا نمو ( لاق )

 الب ىرعدلاب يكحلا و ( لاق ) هيلع ىعدملا لوك مم هنيعبب ذخأيف هاوعد ىلع فلم ىت> اًءيش هنم ىعدا ىذلا

 لاق اداضت دحاو ءىش امهنأل هب ساقيال سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسل ةئيبلاب هل فلام 220 ناعألاو ةئيب

 ىلع تناك اذإو ءامدلا ىوس امف فاح امك هيلع ىعدملا انفلحأ هاوعدب الإ ءاوعد ىلع كاحلل ةلالد الام ىعدا نمو

 فلحأ ةماسقلاب اهيفىْهَقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نامزيىف تناك ىتلا ةلالدلاك هاوعد قدصت ةلالد ىعدملا ىوعد

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسىف نيب تغصواملكو (لاق) امد نوةحتس.الولوتقملا ةيد اوقحتساو اني نيسمح نوعدللا

 هذه اذكهو ةفلتخع لعجت ملو ىضمأ هبجو ىلع اهنم ءىثش لك ىضع نأ تلمتحا اذإ اهنأو فلتخمال هماكحأ نإف اصن

 نم ةشحافلا نيتأي ىتاللاو» لجو زع هللا لاق معنلبق ؟ اذه هبشيام ىلاعت هللا باتك ىف دجتف لئاق لاق نإف ثيداحألا

 هللا يح ناكف «ءادهش ةعب رأب هيلع اوءاج الول» انزلاب نوهري نءذلا ىف لاقو « ينم ةعب رأ نوملع اودهشتساف متئاسن

 لقت نأ ةكح ناكف «ميسنم لدع اوذ نانثا» ةيصولا ف ىلاعت هللا لاقو ءادهش ةعبرأب الإ ىنازلا ىلع دحلا تشال نأ

 نم نيديبهش اودهشتساو » نبدلا ىف لاقو انزلا ريغ ىف نانثا قوقحلا عيجو دودحلا ىف لبقي كلذكو نينثاب ةيصولا

 لاقي الو نيتأرماو دهاش وأ نيدهاشب لبقي نءدلا ىف هنكح ناكف « ناتأرماو لحرف نيلجر انوكي مل نإف ماج ر

 امتإو : لاق هبحاص ريغ هنم دحاو لك نأ ىلع فاتخم لاقي نكسلو ضعبل خسان هضعب نأ ىلع فات اذه نم ءىشل

 راصنألا نأ كلذو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نم تفصو امب الالدتسا ةلالدب الإ مدلا نوعدملا مسقبال تلق

 دجوورصعلا دعب هلا دبعدتفو اهدالب نع اهمالحإو الاجر اهلتقو اهنيب ناكام اهعطقل دوهملل ساناا ىدعأ نم تناك

 هلتقي مل هنأ اهملع نه لئالد تفصو مف نك مث ريغ مق مطاخال 1 مثرادو مهطزعم ىف اليتق سوشاا ب.غه لبق

 دوم فلخت نأ مويلع ضرعف اوبأف اوةحتسيو اوفلحم نأ راصنألا ىلع سو هيلع هللا ىلص ىننلا ضرعف مهضعبا دوه الإ

 امث هنم رثك أ وأ هانعم ىفامو اذه لثم ىف ناكاذإف عوطت اندنع كلذو هدنع نم هادوف اوبأف اني نيسمخم مهربيف

 اذإو مدلاال لقعلا امب هلهأ قحتساو هيف ةماسقلا تناك هتلتق امضعب وأ ليتقلا اههف ىقلا ةءاّلا نأ هملعي نم ىلع بلغي

 ىلع لدي «دوم مكئربتف ) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق نأل نوءربب مث اني نيس هيلع اوعدانم ممل فلح اوبأ

 وأ مهنأ معلا ىلع بلغيف ليتقلا مهيفو مهيلع لخديف تببلا ةعاملا لخدت هنم رثك أو اذه لثمو ناعإلاب نوءربي مهنأ

 بلغف نيع رثأ الو نيع هبرق سيل ليتقلا هدنعو فيسلا وأ مدلاب بايثلا خطلتم ةالفلاب لجرلا دجو, وأ هلتق مهضع

 دحاوى أو ليتقلا ةرضحم كلذ ناك اذإب ذكي ال هنأ هربخ عمس, نم ىلع بلغ, نم رابخإ وأ هلتق هنأ اذه لع نم ىلع

 هححصم هتك . حبيحص لصأ نم هررحو .ىور ام انديب ىتاا ةخسنلاب اذك . خلا ناعألاو ةدب الب :هاوق )01(

0002007771 
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 دل 1 ةها/ دا

 هفلعأو كقبقر همعطأ » هل لاق د هماكب لزب مف هنع هاهنف ماجحلا س0 ملسو هيلع هللا ىلص ىنللا لاس ةصيخم

 َّ و هيلع هللا ىلص ىنلا نااتسا هنأ هيأ نع دعس نب مارحنع باهش نبا نع ىرهزلا نع كلام انربخأ « كحضان

 لاق عدرلا انثدح « كقيقرو كدضان اهفلعأ » هل لاق ىتح ةرداتسا و لاس لت ملف اهنع هاهنف مادحلا ةراجإ ىق

 هلهأ رءأو رم ن٠ عاصب هل رمأف هللا لوسر ةبيطويأ مدح : لاق َسسنأ نع ديمح نع كلام انربخأ ىعفاشلا انربخأ

 ؟ هللا لوسر مجتحا : هل لبق هنأ سنأ نع ديمح نع ديلا دبع نب باهولا دبع انربخأو ٠ هجارخ نم هنع اوففخع نأ

 هب مجيوادت ام لثمأ نإ » لاقو هتدنرمض نه ةنع اوذم نأ هيلاوم رمأو نيعاص ءالطعأو ةيبط وبأ همدح « معن : لاق

 نع بويأ نع ىنقثاا باهولا دبع انريخأ « زمغلاب محوبذعت الو ةرذعلا نم مكن ايبصل ىرحباا طسقلاو ةماحملا

 مادحلل لاقو هللا لوسر مجت>|ا : لاق سواط نع ةرسسيم نب مهاربإ نع نايفس انريحأ ٠ سابع نبا نع نيريس نبا

 صخرأدق هنأ انوريذأ دقورفخوسنمالو خسانالو فات ثيداحألا هذه نم ءىث ىف سيل ) قئاتعلالا ( «هوكشا»

 هفلعي الو امار> كللع نأ ةصيخل رعأ هلاو هللا لوسر زحي مل اءارح ناكولو هقيقر همعطيو هحضان هفلعي نأ ةصيخل

 هنآآل الإ ارجأ ةمادنلا ىلع اماج> هللا لور طع ملو مارحلاو لالا ضرف هيلع نك هقيقرو هقيقر هءعطيالو هحضان

 ىنعم اق : لئاق لاق نإف : لاق هلك أ هابإ همعطأ ناو هل لح هكل» هكدلامل لحتامو هيطعي نأ هل لحمام الإ ىطعيال

 انسحو ايد بساكسملا نه نأ وهو دحاو الإ ةل ىنتم ال ليق؟ققرلاو حضاناا همعطي نأ ىف هصاخرإو قا: لوس و

 هفلعينأ هرمأ هيف داز اماذ لجأ ىه ىلا بساكسملا ةرثكل ةءاندلا نع هسفن هيزنت هل بحأف اند ماجا بسك ناكف

 ةءبارق اذ الحر نأ ىور دقو : هنع هللا ىذد ( قئان لالا ( هيلع ارح ال .هل امزنت هقيقر همعطيو هحضان

 ءىدل لاق وأ خسول كبك نإ لاقف نيماج> وأ ماسح بسكو مامح ةلغ هل رك ذف هشاعم نع هلأسف هيلع مدق نائعل

 . كلذ هبشن ةلك وأ سندل لاق وأ

 تانيبلاو ىوعدلا باب

 لاق هتبثأ الو هبسحأو ( قنا ةلإلإث ) « ىعدملا ىلع ةنيبلا » لاق ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع

 رانيدنب ورم نع دعس نب سيق نع نايلس نب فيس نع ثرالا نإ هللا دبع !نربخأ « هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو »
 دراا اثدح . لاوءألا ىف ور« لاق دهاشاا ع نيميلاب ىذف لس هيلع أ ىلد لل لودسر نأ سابع نبا ك7

 سابع نبا نع ىحيتلا نمحرلا ديعنب ذاعم نع نام نب ةعبر نع دمحم نب مهارنإ انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق

 نيميلاب ىفق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم همسا ظفحأ ال هامس رخآ لجرو

 نع راسإ نب ريشب نع ديعس نب ىحغ نع باهولا دبع انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انثدح . دهاشلا عم

 لهص ْن' هللا ديع لتقف اهمتح ال أقرفتف ربح كل ارح دوعسم# نب ةصرعو لوس نب هللا ديع نأ ل ىنأ نب لوب

 دهشنلّلالوَسَر اب اولاق « ميءاص وأ مكي مد نوقحتسأو انيع نيسمح نوفلع» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لودشر لاقف

 ناعأ لبق فيك هللا لوسراي اولاق « اني نيسمخم دوه ربتف » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف رضحم ملو

 كلا نء ةضررف ىناضكر دقل لبس لاق ريشب لاق هدنع ن.ه هلفع ملسو هيلع هللاىل م هللا لوسر نأ معزف ؟ رافك موق .

 ندو ضعي ىلع امضي لد ىقلا للا ن' ىو 1 اهلك ثيداحألا هذهو ) قنا 0 الا ( ان دبرم ف ضنئارفلا



 -ة6م5-

 11 ىلع ىنلا نع تبثاامو تلق مع : لاق ؟ .ىنلا نع اذه تبثأ تلق . نبللا نمت .درن الو رم نم اعاص در
 55 غرف تلق معن هريض> نم ضعب لاق أطخ فيكو مل هيف كريغ لوقو كلوةف ملستلا الإ هيف سيلف ملسو هيلع

 تلق ؟ أطخ تناك فيكو هريخح نم ضعب لاق أطخ هيف ىه ىذلا عضوملا اهعضت الف عضوم ىف أطخ اهنأ تررق اذإ

 ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ناسل ىلعو هباتك ىف هقلخ دبعت هللا نإ

 "لوقاا ف زاج ولو اعو.:ءال اعبت موق نوكي نيذلا ني..دالا لوق ىف نوكت اعإ ىو ملستلا الإ هيف مل سيلو

 اهيلإ ىهتني ةياغ هل نكي مل اذإو اهيلإ ىهتني ةراغ لوقلل نكي مل لقع ةنطف وأ سايق ىلع لمجم تح فيك مزاللا
 ةياغا لوقلا هبشي فيك هيف لاقي عسبت لوقو. ٠ فيك هيف لامتبال ضرف لوق : نالوق لوقلا نكسلو سايقلا لطب
 هللا لص هللا لوسر ءاضق ىف مل: له : هل تلق ( قنا: :لازاف ) ةنسااو باتكلا ةياغلا لوقلاو ( عبيرلا لاق )

 لو عئابلا كلم ىف نكي ملو دبعلا لمعب ثداح جارخلا نإ تلف ؟ امهام لاق نهنثا الإ ىنعم نامفلاب جارخلا ملسو هيلع

 ظ ملسو هيلع هللا لص هنأو ىرتشملل الإ نوكي نأ ىرتشملا كمل ىف اذكه ناك امل زوي الف نءثانم ةصح هبف ل نكي

 : 3 اورمأ ام عابتا سانلا ىلعت 1 تقعدال ءاش اع
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 تمعز تان ؟تفلاخ نيأو لاق اعم امهانعم ضعب تفااخ تعرف امل كنإف تلقال لاق 220 ادحص كام كلاملل هب ىضق

 ىذلاهدسا نوكي كلملا هوجونم هريغ وأ هادجو زنك وأ ةيدو وأ ةبهب اكلم امو امهتمدخو ةمألاو دبعلا جارخ نأ

 ريغ وهو هل الذ لعجن ملكل لق اذإف جارخلا ريغ جارخ الب دبعاا كللهاءوةمدخلاوهدر هلو بيعلاب هيف هل سادو هارتشا

 امه سيل هكلم ىف ثداح هنأل تاقف؟هتمدخ نع هلغشإ الو هلمع ريغب نوكي هل بهو امو هلمعب نوكب جارحخلاوجارخلا

 نأل جارخلا لثم نوكي ال لخنلا رعو اهفودو اهجاتنأو ةشاملا نابلأ نأ تمعزو عببلا ةقفص هيلع تدقعنا

 رعشلاو فوصااو نبللاب ةيشاملا بعت نم رثك أ جارخلاب دبعلا بعتو دبعلا نم سيل جارخلاو اهنم ءىث اذه

 "هل ليقف اهدر هل نكي مل اهاصأف ةيراج ناك اذإ ىرتشلا نأ تمعزو ىرتشملا كله ىف ثداح امهالكو اهنم دْحْوي

 ثداح امهالكو ديسا اهذخ ايف ازاكر رانيد فلا دب وأ رثكأ ةباصإلا ىلقذ ال : لاق ؟ ةباصإلا اهصقنت وأ

 00 ١ ىلإ لاق !ًاهدر قيح هتمأ تسيلوأ تلقق هتمأ ءىطو هنأل لاق ؟ اهب تقرف لف تلتف ٠ هكلم ىف
 ؟ اهدرب ىت> هتمأ كدنعو اندنع ىهو هتمأ ءطو ىنعم اف تاق « معن :لاق ٠ هتدجو اراك د اي ل هتمأ اهنأ الولو

 ' نع انيورف لاق ال ثيدحلا لهأ نه هريضح نم ضعب لاقذ ؟ ىلع نع تدثأ تلق ىلع نع اذه انيورف : لاق

 ملاعب جاع فيكف تاق اال هرضح نم ضعب .لاق ؟ رمع نع تدثأ تلق كلذ نم او# دا ركاذو اهدرا رع

 ؟ ابعاب ول حبقيأ تلق . كللااب اهئثطو دق ةيراج دري نأ حبشي سيافأ لاق ؟ هلاق ناك ول رمع فلاخم تنأو تشي

 دبعلا لثم كدنعو اندنع ةمألاو بععلاب دبعلا در مل_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لَه اذإإ تلق ءال : لاق

 ةرم ءاريش نم اهثطو اذإ اهدرب ال اهصقنيال وهو ةصاخ ءطولا ىف تاق فيكف اهأاطي ملام ةمألا درت تنأو

0: 
: 
: 

3 3 
 : نأ ىلع كقمفاو ند اب احصأ نم لاق هعم اهدريبو تفصو اع امام عفتني وهو اهنم هب عفتنا ام لاق ؟ نحترم وأ

 : كيلع ةحملا هيلع ةحلا تاقف ةيشاملا جاقن ىف كفاا>و اند# 5-3 اذإ تئطو اذإ ةيراجلا درب

 ماجا بسك باب -
 0 نأ ةصيخم نب دعس نب مار> نع ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ) قناع اال ( لاق عي رلا انثدح

 ١ لمالت طقس مالكسلا ىف نوكي نأ الإ « مع رج لاق هلع )00(



 --ةههوقة

 نامضلاب ءاركسلا هل نوكي بيع ىلع اهنم رهظي مث اهلغتسيف اهعاتبي رادلا ءارك كلذكو تاه.ألاو رحشاا صقني مل

 بيعي هيف هل ساد ءىث لك ىف هل لحم ه.أ ىرت الأ لاح لكب عيبلاب هل لحم نامض ءاركلا هب هل نوكي ىذلا نامضااو

 هل لج كلملا مات كلام هنأل هقنع مهيلع عقيف كيلامملا قتعيو هلام نه كلهبف كلهيو توعو هبيعب هكسم نأ تفصو ام

 نأ ءاش نإ هل لعج دقن هدر ءاش نإ هل لءج اذإو هدر ءاش نإ هب هل ساد امف ارايخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نه اعاصو اهدر ابطخس نإو اهكسمأ اهيضر نإ 2لاقفةاربصملا ةاشلا ىفكسع نأ هل نأ هللا لوسر نابأ 'دقف هكسع

 الف حيحص كلل ريغ وأ بصغ وأ دساف عيب نمضامامأف ( ىف: لالا ) «هدرءاش نإ»هلوقب لوألا هتنابإ عم« رم

 لحب ىذا كول ملا نم ةعفنملا هللا لوسر لعءج اذإ زوحم فيكو هسيح هل لحم الام ةعفنم هل نوكي الو هجارخ هل نوكي

 ىللحأ دق نوكف ةعفملا هيف ىذلا سدح هل لحمال ناو كلام ريغل لعجم نأ هانعم ليحم نأ سلدملا ثالاملا هكلله هل

 . سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ىنعم هبف فلوو هدض ىلإ

 ةارصملا ف فالخلا باب

 مهلك ساملا نك-لوتباث اهيف ثيدحلا :لاقف ةارمصملا ىف سانلاضعب انفلاخف ( قفا ةلالاث ) كاق عيرلا انثدح

 دوعسم نبا نع مح تنأف تلق ال : لاق ؟ هكرت هنأ هللا لوسر باحصأ نم دحأ نع ىل ىحتفأ هل تلقف هوكرت

 هتملع اف ؟هك رتهن أنيعباتلا نء دحأ نع حم وأ هل تاقو؟مٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنع ىورام ىنعم لثم اف لاق هنأ

 ؟ نادلبلاىأب ىنعتأ :هلتلق نيعباتلا ال انلبق وأ اننامز ىف نيتفالاسانلاب تينع امنإ :لاقدفلاخم مهنم ادحأ كلذ هسل< ىف 0

 هباحمأ دعتفأ تاق هباحصأو هب لوقيال ةفينح ودأ لاق ؟ قارعلاب هكرت نم ىل كحاف:هل تلقذ : قارعلاو زاجحلاب :لاق

 اهدرب لاق هنأ ىلل ىبأ نبانع انتريخأ تنأ تلق . هب لاق هريغ ملعأ ملف :لاق ؟دحاو نع هولبق مهنأل ادحاو الجر الإ

 ثيدحلا داز دق ىلل ىبأ نبا نكللو : لجأ تلقف . هب لوقن ال نكلو لوقي ناك اذكهو : لاق ذئمو. نبللا ةحقو

 كلام ناك اه لاق . هفالخال هعابتا دارأ ىل_ل ىبأ نباو هرهاظب انلقف هريغ ىلع اندنع هرهاظ هلمتحم اثيش هيف لوأتف

 ثيدحلا ىنمع هيف ىتفي هتعمس تلق ؟ هيف لوقي ىحيزلا ناك ام لاق ثيدحلاب لوقي هعمم نم ىربخأ تلق ؟ هيف لوقي

 نم هلوق كنع باغ نم تيأرفأ تلق ىردأ ام لاق : هيف لوقي ةرصبلاب ىتفي نم ناكام هل تاقو ( ىف[ -ةلالاف ١

 موق رعت نأ الإ ال : لاق هللا لوسر تادحح ارهناو مم نظلا نسح ىلع كوقأ نأ ىل زوحبأ نادلبلا لهأ

 ىلع تمعزو ةارصملا ىف هللا لو_سر ثدي لوقلا اوكرت مهلك سانلا نأ تمعز دقف تلقف ( ىنا:ةلالاف )

 تاقو ( ىف لل ) هباح أو كبحاص ريغ هيمست دح أ سانلا نم كدر ىف لصحم ملو تلق ام كل زوحمال هنأ كناسل

 : لاق ؟ هلثم هللا لوسرل ثيدح ىلإ الإ ءابقفلا ةءاع هفلاخم ثتيدحلا لهأ هتبش, اثيدح هللا لوسرا تدجو لهو : هل

 عم ىل« ناك اذاعم نأ رباج 5 ىرأآ تنكو لاق اذكه نسل اذه نأ نآلا َتدَع دقن تاق اذه ىرأ تنك

 ءاطع نيبكملا مياحصأ اندجوف ةضيرف مهلو ةلفان هلل ىه ةمتعا هموقب ىلصيف ةماس ىب ىنأي مث ةمتعلا ىنلا

 هب نولوقي اننامز لهأ ىفم ضعبو ىدراطعلا ءاجر ابأو نسحلاو هبنم نب بهو اندجوو هب نولوقي هباحصأو

 دنم تدهج دقاو هل تلق هكرت ىلع اوعمجم مل سانلا نأ ىلع لد ام ءالؤه ىفو لجأ : لاق ؟ تمس ن. ربغو تاق

 ثيدح ىلإ هوفلاخم نأ الإ اندحو امث ةماعلا هتفلاخ ثيد-حلا لهأ هتنش ادحاو اميدح دحم نأ اندبجو كتيقل

 بميكف :لاق هيلع الو دحألا ةحم سيلف هلثم تبثي الام تلقف ال : لاق ؟ وه تباثأ تلق اثيدح ركذف هللا لور



 2 06 فسح

 ةفص ىف فلئلسلاو هدنع سدل أم تح نع هاه ىنلا نأ حتفلا لون ةيحص اعإو مازح 3 ميكح 2-0 - همدآقم لوأ اذهو

 لمعتسنو نيعلا عب ريغ عيبلا نم فنص فلسلا هل لاقي نأ الإ هلع ةجألا له فلسلا لحم الف هدنع سيلام عسب

 نأب مممزات ةجحلا نأ ىلع للد امهايإ نيتفمللا ماوع لامعتسا ىفو امهنولمعتس نيتفملا ماوع دحنو اعم نيثيدحلا

 نم عم ةجحلا نأ ىلع ليادلاو نيذه لامعتسا ىلع اوعمتجا اك هيف اوقرفتي الو امهانعم ىف ناكام لك اولمعتس

 ريسفملا لعجم نأ نء هيلإ تبهذام لك ىف كبلع ةجأا اذكه هل تاقف :لاق معن :لاق اهملمعتسإ ل نه نود امبلمعتسا

 ايارعلا عبو ىعدملا ىلع ةنيبااو دهاشاا عم نيميااو ةماسقلا ىف رسفملا ىلع ةجح لدخجملاو لمحلا ىلع ةجح ةره

 | [هدن) داضت اهنان صناا قب رط نع اهبلقت نأ ىرأ ىتاا قيرطلا ىلإ هف بهذ: كعمسأ امث رثك ام كلذ ربغو ةنبازملاو

 ىف رصبيال هلعل نم دنع ثيدحلا فالخ ةرثك نم راتتسالا ىلإ اهيف بهذت كنكلو رعأ هلو ثيداحألا نيب فالحلا

 . ثيدحلا فالخ كءلع بيعي نم كلذ لاق نأ

 (نامغلاب جارلا) ةارصملا باب

 ريبزلا نإ ةورع نع فاف> نبدلخم نع بئذىبأ نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ ىعفاشلا انربخأ لاق عسبرلا انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نع هبأ نع ماشه نع ملسم انربخأ «نامغلاب جارخلا» لاق هللا لوسر نأ ةشئاع نع

 نأ ركذف تيدحلا صن اسم نأ هللا ءاشنإ كشأال لب بسحأو ( ىف(: لال ) «نايضلاب جارخلا » داق ملسو هيلع
 لاقف هلمعتسا دق هيلع ىغقملا لاقف بيعلاب هدرب هللا لوسر هل ىضقف بيع ىلع هنم رهظ مث هلدعتساف ادبع عاتبا الجر

 ا كال لاقدقالوهر نأ ةربره ىنأن عجرعألا نع دانزلا ىفأ نع كلام انربخأ . «نايضااب جارخلا » هللا لوسر

 نءاعاصو اهدر ابطخس نإو اهكسمأ اهبضر نإ اهيا“ نأ دعب نيرظنلا ريخم وهف كلذ دعب ابعاتبا نف منغااو لبإلا

 رع نم اعاصو اهدر » لاق هنأ الإ هلثم ىنلا نع ةربره ىنأن ع نيريس نب دمحم نع بورأ نع نايفس انربخأ « رم

 ىفو اهانغم هيف عمتجا امف ناقفتم اهو دحاو ةارممملا ثيدحو ناءلاب جارخلا ثيدحو ( قفا ثلللاف ) «ءارمسال

 ةقان' وأ ةاشل عاتبم ةارصملا ةقانلا وأ ةاشاا عاتبم نأ كلذو لاق نامغلاب جارخاا ثيدح ىف سيل ءى ةارصملا ثيدح

 ةاشلا عم عببم نبللاو هبلح ءاش اذإ نبللا كلذكو هءطق ءاش اذإ ىذلا ةلخنلا ىف رمثلاك اهريغ وهو رهاظ نبل اهبف

 لق وأ نبالا رثك رك نم اعاصو اهدر ةيريمتلا بيعب اهدر دارأ مث هباح اذإف عئابلا كلم ىف ناكو اهاوس وهو

 ملعلاو منغلاو لبإلا نيب هيف عمج نأ دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هتقو ءىش كلذ نأل هتميق نم لقأ وأ هتميق ناك

 اهانعم ىف اهنألر قبلا كلذكوةفلتتع منغلاو لبإلا لكنابلأ نأو نامألاو ةرثكسلا ةفلتتع ماغااو لبإلا نابلأ نأ طيح

 ةيرمصتلا ريغ بيع ىلع اهم زهظ مث انامز اهملح مث ةيرمصتلا برب اهكسع نأ ةارسصملا عاتبا ىذلا ىضر نإف ( لاق )

 ١ كالميىف اثداحن اك امإو عئابلا كلم ىف نكي مل هنأ ةبرصتلا نبيل كعب هياح ىذلا نللا درب الو اهدر بيعلاب اهدر نإف

 امنإف دبعلا عاتبا اذإو ( ىف: لاله ) طقف ةيرصتلا نبلل رك نه اعاص دريو هكا« ىف جارخلا ثدح امك عاتبملا

 هلع عقت مل هكلم ىف ثداح هنأل ىرتشملا وهف هدافأ لام وأ جارخ وأ ةمدخ نم هدي ىف هل ثدح امو هنيعب هعاتبا

 مث جتنتف اهمرتشي ةيشاملا جاتن كلذكو فاتخمال اه.رتشم كالمىف ةيرصتلا نيلدعب ثداحلا ةاشلا نياك وهف عببلا ةقفص

 كالا دَح] ول كثذكو ارابوأ وأ اروعش وأ افاوصأ امل ذخآ ول كالذكو جاتنلا نود اهدريف بيع ىلع اهنم رهظب

 ىثالو اهدرب بيعب ايف هلسلد دق بيثلا ةءألا ءطو اذكهو لضفأ وأ اهذخأ موي امها اهدري موي تناك اذإ ارم
 اذإ جاتفو نبلو ةرمأ دخأو ءطولا اهصقنبال بيث ءطو نم تفصو امب رثك أب اسيل ةمدخلاو جارخلاو ءطولا ىف هبلغ



 تك ةو؟* تك

 لور ذاذلا نأل لور لجأ ىلإو لجأ ىلإ ماعطب اماعط لمجف ذاذ+لا ىلإ امل>أ ذإ هلع دازو لاخىف ايارعلا
 تلاس لاق ديل نب دوم رك ذ نود امف ايف هللا لو-سر صخرأ ىلا انارهلاو لاق ةمولعم الإ زوال لاجالاو

 رض بارلا نأ هللا لوسر ىلإ اوكش.- هبا-صأو نالف : لاقف ؟ امتول# ىلا هذه مك ايارع ام تلقف تاث نب ديز

 اورتشي نأ هللا لوسر محل صخرأف مهتتس توق نم رع لضف مثدنعو امب نورتشي قرو الو بهذ مثدنع سيلو
 .٠ ابط د اموالك 0 ردا ند امص ع انارعلا

 لع 92 تأ )ع || ,محأ

 عاتبا نم » كاق هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عبزلا انثدح
 اماعط عاتبا نم »لاق هللا لوسر نأ رمع نبا نع رانيد نب هللادبع نع كلام انربخأ « هيفوتسإ قح هعبب الف اماعط
 هلال وسر هنع ىهن ىذلا امأ لاق سابعنبا نع سواط نع رانيد نب وره نع نايفس ان ريخأ 6« هضرقي ىت> هعبي الف

 نع نايفس انريخأ . هلثم الإ ءىث "لك بسحأ الو هبأرب سابع نبا لاقو ىفوتسإ ىتح عابي نأ ماعطلا وهف

 ةنساا رمتلاىف نوفلسي مثو ةنيدملا ىنلا مدق : لاق سابع نبا نع كلاهما ىبأ نع ريثك-نب هللا دبع نع حج ىأ نبا
 لجأ ىلإ وأ مولعم لجأو مولعم نزوو مولعم لك ىف فلسيلف فلس نم هللا لوسر لاقف ”تالعلاو نيتنسلاو

 نع دعو هيلع هللا ىلص ىنلا ىناهن لاق مازح نب مكح نع كهام نب فسو: نع بويأ نع ةقثلا انربخأ « مولعم
 ىلع لدمت ىتا لما نم امضعب نكدلو افلتع تداعألا هذه نذاو ىع سالو ( قناخ هلال: ) ىدنع سيل اذ

 لمجملا لخديو انفالخ رثكي نم ملعلا لهأ نم مدقم ىفلأسف كاق هضعب ىف ىدأ امن رثك !هف ىدأ اهضعبو رسفلا ىنع
 1 نأف لاق ادحاو دحاو اهنم فلا ام تاق ؟ىه ةفاتعأ تداخألا هذه تءأرأ لاقذلءملا ىلع ريسفمللاو رسفملا ىلع

 « هيقوتسإ تح هعبب الف اماعط عاتبا نم » لاق نا لور نأ لوقف ردع نبا امآ تلق فلتخم مو تقفنا نأ ند
 نوكي الف عئابلا ىلع عيبلاب نومضم ملعأ هثلاو ةنأل هيفوتس نأ لبق هما اماعط عاملا زوحلال نأ ىلع انشا
 هلام سأر ةنم ذخأ عاتبملا هضبقي نأ لبق عئابلا دي ىف كله ول وهو هحبرو ةنع وه دحأنو علب ريغ ناب
 ركذي مل هنأ الإ ملعأ هللاو رمع نبا ثيدح لثق سابع نبا نع سواط ثيدح امأو هنيبو هنن عب ال نك ناكو
 لاكي ىتح ىنعي « ملهي ىتح عابب نأ ماعطلاف » هللا لوسر ةنع ىهن ىذلا امأ لاق ذإ .ةلالد هيفو اماعط عاتبا نم هيف :

 لوسر نإف مازح نب مكح ثيدح امأف هنم ىنعم حضوأ رمع نبا ثيدح ناك نإو ءافوتسا دقف ىرتثملا هلاتك | اذإو
 معأ هللاو مازح ند كك ثيدح ىنعم اذه نأ 0 لددلاو هكداعال هنيعب ايش عيد نأ ع ملعأ هللاو الع 1

 مولعم ليك ىف فاسإ نأ ثالث وأ نيتتس رع ىف فلس نم رمأ هللا لوس نأ سابعا نبا نع ؛لاهتملا نأ تيَدَح
 ىرتشملا تمزا عئابلا اهم ىأ اذإو اهعئاب ىلع ةنومضم ةفص عيب هنكلاو ءرملا دنع سيل ام عيب اذهو ع دو

 مئابلا ىلع انومضم نيعلا عب ن وكي الو عببلا اهيف ضقتنا عاتبلا ضوق لبق تكله اذإ نيعلا عب نيع عب تسيلو
 نيفلتتع نيثيدح هللا لوسر نع لمت الو هل تاقف . لوقأ هبو تلق امك تلق ام لك لاقف . تكله اذإ هلثم ىأف
 لمحت الو هيحاص ىف انيلعام لكىف انءلع نأل ادحاو امهنم لطعن الف نيلمعتسم ان وكي نأ ىلإ لفعلا دخت اذأ اذن
 نأ ىلإ ثيداحألا هذه ىف بهاذ بهذ ولو هل تلقف :لاق هبحاص حرطب الإ ادب أل معتسإ نأ زوجي ال ايف الإ فاتخلا
 مولعم نزوو مولعم ليك ىف اوفلس, نأ مهر مأف نوفلسإ مثو ةنيدملا ىناا مودق سابع نبا ىكح لوقيف ةفاتنع اهلعجم

 (مدعمل م)



 -  ةةهاظ

 ليادايارعلانم ةليكمي هتزاجإ ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر تنقوت ىفو ( ىف[: .ةلالاف ) « دواد نم كشلا » قسوأ

 ناكسا ةنبازملاو رمتلاب بطرلا عيب ىفهلغدأو لئاق لاقولو هسفن ثيدحلا ىف هعب عونم وهف اهن» رثك أ وه ام عنم ىلع

 لاق غب رلا اشد- #* اهريغ صرخال هنأل بنع وأ ل نم الإ ايارعلا ن روككتاالو ملعأ فاو اَندَنَع حصب ايهذم

 | للا ادضإ نأل نزّوب انزو نومجمالو لبكي الك لاع التم الإ رمت رع عسب زوحمالو ىعفاشلا لاق

 ( ارارملا ىف فالحل باب )
 هبشاا نم ثيداحألا نم ءىث ىف ثيدحلاب لوقلا نورمظي نيذلا دحب ملو ( ىفإن.:لللإو ) لاق عيبرلا امدح

 مويلع نووبشيف هبهاذع رص محل سيل ثيدحلا لهأ نم اموق اهب نوقلي مهنأ كلذو رس.فملا عم لمجملا ىف اودجوام

 هفلاخف لالح رمتلاب بطرلا عب ىف.سانلا ضعب لاقو رسسفملا عم ل. لا نم هءارو ام ىلع لديام ضب ان رك

 ةطنحم ةطنم سأبال : :لاقف هفااخ ىذلا هبحاص داع مث ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنل زوال : لاقو انةفاوو هباحصأ ضعب

 فلاخ مث ةلج ثيدحلاب ذخألا رهظأ نأ ىلع دزي ملو بطرب بطر الو ىرخألا نم الالتبا رثك أ امهادحإو ةلولبم

 الك الإ امر ردتلا' ناك اذإ هل ل.ةف لاكءال اذه نأل عبدأ ثالثو نين ردت ةرمش ساب الو :لاتوتفصو امف هانعم

 ىرخأ ىلإ ةرك عمجم امنإو اليلق قرف اذإ رمتلا لك اذكبف لاكيال لاق نإ ؟ رثك أب اليلق هنم تزجأ فيكف ليكب

 نأل الضافتمهتزجأ دقفدنم رثك أ وأ لفأ وأهلثم ددعب اددع هع رت ىلع ليلد «ليكب اليك الإ» ىنلا ىهن ىفو لاكستف

 اولاقو اهعبب زيجتال اولاقفايارعااىف اعم انوفلاخو ىعفاشلا ىنعي لاق م. رلالاق د« ليكسلاب ايوتسم الإ هنعومتلا لور

 هنم اذه لاق نم ضعبل ىلرقف نيبنءملا ىف ةلخاد ىهو رمتلاب بطرلا نع ه.منو ةنبازملا نعىنلا ىهنب اهعبب ةزاجإ درن

 جلع ىهك الإ هيلع ةيحلا له انلق هل كلذ سيل لاق ايارعلا ع.د زاجأ دق ىنلا نأل ايارعلاب ةنبازملا عيب ناسنإ زاجأ نإف

 نإ نولوقت متنأ لاقف ؟ اذه لثم دحأ يسدلع لخدأ ول تيأرأ ؟ مرحام مرو لحأام لحنف هللا لوسر عاطي نأ ىف

 فلخ نمو ةئببالإ ىطعيال نأ ىلع ةلالد ثيدحلا ىف نولوةتو « ركنأ نءىلع نيمللاوىعدانم ىلع ةنيبلا» لاق ىناا

 مقت مل نه نوطعتو فلح نم نومرغتف ةيدلا نومرغيو ةلغا لهأ فلم ةلحم ىف دجوي ليتق ىف نولوقت مل*ىرب

 هنك-او ال : اولاق «ركنأ نه ىلع نيميلاو ىعدا نم ىلع ةئيباا » لسو هيلع هللا ىل< ىنلا ثيدح متفلاخفأ ؟ةئيبلا هل

 ةنيباا ةلح انلق مرغيو فلحيو ةنئبب ريغب ىطعيف ةماسقلا ىف ىذقي رمع اندجو الو صاخلا هب داري نأ لمتحم ةلمح

 هللا لوسر لوفأ هل ليقف ( قا لالا ) هفلاغ الو ىنلا لوق لهجبال رمع نأل صاخلا هب ديرأ ماع ىعدملا ىلع

 لوقىلعلدتسال هنألتنأو ن< انمعز ىذلا وهو تاق هلوةىلع لدأهللالوسر لوقلبال :لاق ؟ هريغلوفمأ هاوقىلعلدأ

 عسب نه لحأام ل>أ تاق ؟ لوقت فيكو لاق هلوق انيلع ىف“ دقف هريغ امأو لئاقلا سفن لوقب الإ هريغال وهللا لوسر

 املحأاعالولحأام مر> امب دري مل نأ ,عزأو ايارعلاىوس رمتلاب بطرلا عبو ةنبازملا عب نم م مر>اممرحأو ابارعلا

 ىور ةنبازاا ىف ىهنلا هنع ىور نم ةماعو ايارعلا ىف هاوق صن تلطء الإ كتءاع امو نيرمألا ىف هعطأف مرح

 رهتلاب بطرلا عب عورف ىف هفلاخ دقلو نافلت* ناثيد+لالوقنف عضوم انه مهو نال نكي ملف ايارعلا ىف صخرأ ىنلا نأ

 لوخدب ىذأت اذإاهارعأ ىذلا اهبحاصنمالإ عابتال لاقف داعمئايارعلا عسب ىف انلوق ةلمج ىف انباحصأ ضعب انقفاوو لاق

 لاقف دازو اممرح نم لوق لوقبف اممرح الو رتشم لكل الحيف اهبلحأ هتملعاش لاق ذاذ+لا ىلإ رمتب هيلع لجرلا

 نأدحأل زاج ف يكف نيد عابت نأ زاجأ هنأ هريغالوىنلا نع 2 ملو مارح ماعطلا ىف هدنع ةئيسنلاو ةئيسأ رمتب عابت

 عس در ىف انبحاص 2 هريغ نم همرخم ناسنإ نم اعس لحم نأو هللا لوسر نع ربخ الب ماعطلا ىف نيدلا لعجم



 ديان ةهذإأ 0

 اًئيش بسحم مل نوكت نأ لمت# دقو ةقيلطت بسم مف رهاظلا هل ليق ؟ هجو ائيش باح ملف هلوقل لبف لق نإف

 اك هتأرما ارهاط قلط ىنلا اهب رمؤي الو ةءجارملاب رمؤي هنأ ىرت الأ هيلع مقيال نأ هبحاص رمؤي أطخ ريغ اياوص

 . اباوص ائيش عنصي مل هب باجأ باوج ىف أطخأ وأ هلوق ىف أطخأ لجرال لاقب

 ماعطلا نم سايلاب بطرلا عمن باب

 نأ نايفس نب دوسألا ىلوه ديزي نب هللا دبع نع كلام انرب>أ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ناملس نب عببرلا انثدح

 نع ىهنف ءاضيبلا لاقف ؟لضفأ امهمأ دعس هل لاق ؟تلسلاب ءاضيبلا نع صاقو ىبأن ب دعنلأس هنأ هريخأ شاع اب ااديز

 معن : اولاق « ؟سدب اذإ بطرلا صقنيأ» هللا لوسر لاقف بطرلاب رمتاا ءارسشثنعلأس هللا لوسر تعبس : لاقو كلذ

 رمتلاب رمثلا عب ةنبازملاو ةنبازملا نع ىهن هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انرب>أ . كلذ نع ىهنف

 ةمثح ىنأ نب لهس نع راسي نب ريشب نع ديعس نب ى نع نايفس انربخأ . الك بيبزلاب مركلا عببو اليك

 ىرهزلا نع نانفس انريخأ .."ايطر' اهلهأ اهلك أي ارك اهلبكب .ابعش نأ ةءرعلا حاصل صخرأ هللا لرد نإ

 هللادبع لاق رمنلاب رمثلا عيب نعو هحالص ودبي ىتح رمثلا عب نع ىممن هللا لوسر نأ ه-ٍبأ نع هللادبع نب ملاس نع

 سيلو ذخأن هلك اذمبو ( قناة لالا ) ايارعلا عي ىف صخرأ هللا لوسر نأ تباث نب ديز انئثدحو رمع نبا

 ليك هنم عيب ماعطلا نم دحاو فنص نم ناك عب لك ىهو ةنبازملا نع ىهنلا ا. هبحاص فلام ثيدح هيف

 دنع امولعم هفنص نم ماعطلاب ماعطلا نوكي نأ هللا لوسر ةنس ىف انيب نأل فازحب فازج كلذكو فازخجي مولعم

 بطرلا عب نع ىنلا ىهن لصأو لو, فازجلاب فازإلاو ليكلاب فازجلاو ديب اديو لثمي الثم ىرتشملاو عئابلا

 حلصيال وهو هنم لقأ رمتب رك وهف سب اذإ 0 ناك اذإ+ ةنبازملا.ىنعم ىف سس اذإ :صقني بطرلا نآل رخل

 ردق نم هردق 5 ملع.مل ار راصف سب اذإ بطرلا رخآلا نم امهدحأ ةليكم 5 ىردبال رمتب رمتو هم لدا

 نأل بطرب بطر الو د-حاو فنص نم اناك اذإ ماعطلا نم لاح ىف سبابب بطر لك حلصيال انلق اذكهو رمتلا

 بطر زوحيال كاذكو بطرلا نم بقعتملا ف رظنو صقن, بطرلا نأل رمتلاب بطرلا عسب نع ىهن امإ هللا لوسر

 بطرلاب بطرلا ناك ءاوسو لوهج< الورم ريصيف اذه صقنو اذه صقن ؟ىردي ال فلتخم امهصقن نأل بطرب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر صخر اذإو ( ثا: هلال ) كلولبم ريغب لب ابطر وأ هتقاخ سفن نم ماعطلا نم

 داري ىهوماع ابجرذعىفلا لجلانم ملعأ هللاو اندنعةنبازملاو رمتااببطراا نع هيهنناك رمتب بطر ىهو ايارعلا عبب ىف

 اخوسنم نوكينأ الإ هبرمأي رمأنع ىهنيال هنأل هن ىف لخدت مل مت ايارعلاو ايارعلا ادع امىلعماع ىهنلاو صاخلا اهب

 صرخ رمتلا نمهصرخ رثك أو ةلخنلا رك لجرلا ىرتشي نأ ايارعلاو ( ىف: لالا ) لعأ هللاواخوسنم كلذ ملعنالو

 اقرفت نإف ىرتشملاو عئابلا قرفتي نأ لبق رمتلا ضبقي ارك هصرخم ىرتشي مث سبب اذإ صقني كردقي مث ابطر بطرلا

 ةسمح نم لقأ ارك هصرخ ناكام الإ ايارعلا نم لجر ىرتشي الو فرصلا ىف دسفي اك عببلا دسف اضياقتي نأ لبق

 ةسمح نود امف عببلا زوجي فيك لئاق لاق نإف عيبلا هيف زاج لق نإو ءىثب قسوأ ةسمخ نم لقأ ناك اذإف قسوأ

 كوةينأ دحأل لعيب ملو هتعاطدللا ضرف ىذلا هللالوسر هب هزاجأ اع زوجي :ليق ؛ اهنم رثك أ وه امف زوحجالوقسوأ

 نيصحلا نب دواد نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ عبرلا انثدح . مالسلا هيلع هب هدر اعدريو هعابتاب الإ هعم

 ةسمحىف وأ قسوأ ةسمح نودام ايارعلا عب ىف صخرأ هقالوسر نأ ةريرهىنأ نع دمحأ ىنأ نبا ىلوم نايفس ىفأ نع



 -مقوء د

 ' ”ةعافر دنع تيك نإ تلاثل ق١ لوسر لإ ىظرقاا ةعافر ةأرما تءاج : لوقت اهعمس هنأ ةشئاع نع رييزلا نبا

 نأ نيديرتأ » لاقو هللا لوسر مسبتف بوثلا ةبده لثم هعم امنإو ريبزلا نب نمرلا دبع تجوزتف قالط تبف ىنتلطف
 بابلاب صاعلا نب ديعس نب دلاخو ىنلا دنع ركب وبأو لاق «هتايسع ققوذتو كتايسع قوذإ ىحال ةعافر ىلإ ىعجرت
 نإف ( قفا ةلإلاو ) ؟لسو هرلع هلاىلص هللا لوسر دنع هذهدب ربجم ام عمست الأ ركبأ اي ىدانف هل نذوب نأ رظنني
 تلمتحا اذإ ثالث ىه اعإ تبو ةدحاو ةرم ىف هرهاظ تلق تاره ىف ابقالط تب ةعافر نوكي نأ لمت دقف لق

 ةدحاوب اهقالط تبسح ةشئاع تناك ولو «كتليسع قود, ىتحال ةعافر ىلإ ىعجرتنأ نبديرتأ» هللالوسر لاقو اثالث

 قلط ىاالجعلا ريوغ معن : لق ؟ ىنلا دبع ىلع اثالث دحأ قاطأ لبق نإف جوز الب ةعافر ىلإ عجرت نأ امل ناك
 اهجوز نأ ىنلل ىكحم سيق تنب ةمطافو هاهم ىنلا ملعأ ملف ناعللاب هيلع مرحم امنأ ىبننلا هرب نأ لبق اثالث هتأرما

 هماعأ ملو اهيلع هل ةعجرال ملعأ هللاو هنأل «ةقفن هيلع كل سيل» ىننلا لاقو ائالث اهقلط هنأ لعأ هللاو ىنعت اهقالط تب

 ناك اتباث ناكو نآرقلا رهاظ اقفاوم ةعافر ىف ةشئاع ثيدح ناك اماف ( ىف: لالا ) اعم ثالث قالط باع

 هل رخآلا ثيدحلا ناك واو ( ىتثا*ةلالاث ) ادج هيف نيبلاب سيل ناك نإو ملعأ هللاو هب ذوي نأ نيثيدحلا ىلوأ
 , ادج هيف نيبلاب سيل كلذ ناك نإو ملعأ هللاو اخسان نوكي رخآلا ثيدحلا ناك افلاخي

 ضئاملا قالط باب
 ل ك 0 5 0 0 : 1

 .كسميل وأ قاطياف تربط اذإلاقف اًيش اهرب ملوىلع اهدرف « اهعجي ربا د ىنلالاقف ىنلا دهع ىلع ضئاح ىهو هتأرما

 كلذ نع هللا لوشسر رمع 0 هللا لوسر دهع ىف ضئاح ىهو هتأرما قاط هنأ ر«# نا نع عفان نع كلام انريخأ

 قلط ءاش نإو كسمأ ءاش نإ مث رهطت مث ضيم مث رهطت ىتح اهكسميل مث اهعجاريلف هرم » هللا لوسر لاقف

 اواسرأ مهنأ جد رج نبا نع دلاخ نب ملسم انريخأ . « ءاسنلا امل قلطي نأ هللا رمأ ىلا ةدعلا كلتف :سمب نأ لبق

 نع كلام ثيدح ( نان ئعلالاث ) معن : لاق ؟ هللا كرشر دبع ىلع رمع نبا ةقيلطت تيس> له و ا عفان ىلإ

 دقام الإ عجار هل لاعيال هنأ ىلع نيب ليلد هتأرما عجارب نأ رهع نإ 0 نأ ردع رمأ ىنلا نأ رمع نبا نع عفان

 نإو جاوزألا تاوذ ىف اذ_ه لقي ملو « ثقذ ىف نهدرب ق>أ نهناوعبو » تاقلطملا ىف هللا لوقل هقالط هلع عقو

 عفانو هب هيبش ريبزاا ىنأ ثيدح ىفو هتأرماو وه قرتفا اذإ كتأرما عجار لجرال لاقي اعإ هنأب ناسالا ىف افورعم

 لهأنم هريغ اعفان قفاو دقو هفلاخ اذإ هب لاقي نأ ىلوأ نيثيدحلا نم تدثألاو ريبزلا ىنأ ن٠ رمع نبا نع تبثأ

 تدسحاهنأ ىنعي ز2# نإ وأهف : لاقف ؟ةقيلطت هللا لوسر دهع ىلع رهع نبا ةقيلطت تدسحأ هل لقف ثيدخلاىف تيبثتلا

 صخب مل « ناسحإب حسب رست وأ فورعءء كاسهإف ناترم قالطلا » لجوزع هللالاق بسحت ع ىلع كدب نآرقلاو لاق

 كلم اذإ هللا نأ عم تبثشي نأ ىلوأ ثيدحلا نم هللا باتك رهاظ قفاو امو ( قنات لال ) قالط نود اقالط

 لحجر قاطف ربطلا ىف نهوقلطي نأ اورمأو الالح نك نأ دعب جاوزألا مجرم ثادحإ هلعجو قالطلا جاوزألا

 هتقو ف عميطم وهو قالطلاب تمرد اذإ ّ ميردحتلا هنع حررطت الاع 0 نإ ة.صعملا نكمل رهطلا فالح ىف
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 ةعومجلا ثالثلا قالطىف باب

 نع سواط نبا نع جيرج نبا نع دبجملا دبعو دلاخ نب ملسم انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عييرلا انثدح

 نه ثالثو ركب ىبأو ةدحاو لعجت هللا لوسر دهع ىلع ثالثلا تناك امنإ سابع نبال لاق ءابمصلا ابأ نأ هيأ
 جورج نبا نع ديلا دبعو لسعات ربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عدرلا انثدح معن : سابع نبا لاقذ نمع ةرانإ

 ذخأ::لاقف افلأ ىتأرما تفلط لاقف سارع نبا ىلإ ءاج الحر نأ هربخأ ريبج نب ديعس نأ دااخ نب ةمركعىريَحأ لاق

 سابع نبال لجر لاق دهاجم نع جيرج نبا نع ديجملا دبعو ملسم انربخأ . نيعستو اعبسو ةئامعست عذتو اثالث

 ثالثا نأ سابع نبا لوق ىنعم ناك نإف ( قفا: غلا ) نيعستو اعبس عدتو ائالث ذخأت لاقف ةثام أر ما: تقلط

 نإ لعدق سابع نبا نوكي نأ ملعأ هللاو هبشي ىذلاف ىناا ارماب هنأ: نك: ةدحاو هللا لوط دبع لع سما خلك

 ءىثب هفلاخ مث اًميش هللا لوسار نع ىورإ نوكي نأ هيشيال : لبق ؟ تفذدو ام ىلع لداحف لق نإف خسنف ائيش ناك

 ليق رمع لوب سابع نبا هيف لاقف رمع نع ىور ءىش اذ_ه لعلف لبق نإف هفال هيف ىنلا نم ناك هملعي مل

 فيكسف هريغو دالوألا تاهمأ عب ىفو نيرانيدلاب رانيدلا عبو ةعتملا حاكن ىف رمع فلام سابع نبا نأ اندلع دق

 هيف برجيف ءىالا نع لجرلا لأسإ دقو ليق ؟ هركذي مل لف لبق نإف ؟ هفالخ هيف ىنلا نع ىوري ءىثث ىف هقفاوي

 ىلإ هللا لوسر دهع ىلع سانلا ىلصأ ىلوق ول هل' زوجت امك هل ازئاج نوكيو ءىشلا ىلع ىفأيو باوجلا هذ ىعقتي الو

 رم ةفالخ نه ردصو ركب ىلأ دبع ىلع رك ذ دقف لبق نإف :لاقةليقا تاوح مثلي ل نإو معن لوقي نأ ؟سدقملا تدب

 بسم نأ كرت ىف ةجحلا هب موق# ليلد نم لهف لبق نإف تفصو ا كلذ فلام قفتسا نيح هباوجو ملعأ هللاو لق

 انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انثدح مع: : لبق ؟ تركذ امت نيبأ رمأ وأ ةنس وأ باتك ىف ةدحاو ثالكلا

 نإوهل كلذ ناك اهتدع ىضقن نأ لبق اهمي را مث هتأرما قلط اذإ لجرلا ناك : لاق هبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام

 هاو لقو اهةلط مث اهع را امتدع ءاضقنا تفراش اذإ تح اهلبأ مث اهقلطفهلةأرما ىلإ لجر دمعف ةرء فلأ اهقلط

 اديدج قالطلا سانا! ل.ةتساف (ناسحإب حرس وأ فو رع كاسمإفناترم قالطلا »نا كزت أذ ادبأ نيلحمالو ىلإ كيوآال

 ةدحاولاو ثالثلانأ ىلع باجأ سابع نبأ لءاف اذه ريسفتلا لهأض عب ركذو قاطي مل وأ قاطممن«ناك نم ذئموي ن.

 ىغقي,نأىفتالثاا نم رثك أو ةدحاولاو ثالثلا ءاوسف ءاشى ت٠ قلطينأو جوزلا ىلعقالطلا ددع هللا لعج اذإو ءاوس

 «اهقلط نإف» هلوقو «ناسحإب حب رمت وأ فورهع كاسمإف» ناتره «:أقالطلا ىف هلا 3 و ( قنا علال: )هتالطب

 اثالث قالطلا ده مرت ةأرملا نأ هدكح لدف « هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحم الف » ثالثلا ملعأ هللاو قع

 لعجو ثال' قالطب ةأرملا ميرحت ثدحاذإ هنأ ىلع لدي جاوزألا ىلإ قالطلا نأب هكح لعجو هريغ اجوز حكنت ىتح

 نيك-امت اوناك ام هريغ اجوز مكن: ىح نهدعب هيلع تءرح ةقرفم وأ ةعومج اثالث ابقلطف امجوز ىلإ قالطلا

 هل ةوسنل هلوق لث» هقرف وأ هيف مالكا عج اهلك هءزلب اك كلذ همزا ذاك ىف ةثاموأ ادحاو قتعأ نإف مهقيقر قع

 الف اذك ىلع نالفلو !ذك ىلع نالفلو اذك ىلع نالفل هلوقو ىمأ رهظك ىلع نئنأو نكبرقأ ال هللاوو قلاوط نهنأ

 لهف لئثاق لاق نإف هقيرفتب همزاي ام مالكا عمجم همزلف مالك همي ىتاعملا نه ىنعم مالكا عمجم هنع طقسإ

 ةورع نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشاا انربخأ لاق عيرلا انثدح . معن : ليق ؟ اذه ىلع لدت ةنس نم
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 ْ 71 هنا تءاج نإ قبح ىعو ةنعالمل هللا لوسر لوقب نأ نء نيبأ نيقفانملا رمأ دعب اثيش لعأ الاوألو اعاوس امو

 ١ دععإل مث همهتي ىذلل هنأ فصو ام ىلع هب ىنأتف اهيلع بذك دق الإ هبسحأ الف اذك هب تءاج نإو هموتي ىذلل وبف

 "  ةارلاب دلولا ىنلا قاهلإ نم ثيدحألا هذه ىف ام عفان نع كلام ثيدح ىفو ( ىنا' ةلالاث ) ىعالو هب مهني ىذلا

 فلاخم سيلو ( ىف(: للا ) رظن هل سيل ن٠ دنع هيبأ نع دلولا ىن ىف هذه نم نيبأ وهو هيأ نع هيفن كلذو

 ناينعم شارفلل داولا هلوق ىنعمو 6 رجلا رهاءللو شارفلل دلولا م ىنلا لوق هشارف ىلع دلو نم داولا ىنن ثيدح

 اذإف هللا لو_سر هنع هب ءافن ىذلا ناءالاب شارفلا بر هفني لام شارفلل داولا نأ امثالوأو امهمعأ وهو اهثد>أ

 ةأرملا جوز هافن ىذلا دولوملا ىنلا قحاب مل اك ههشأ نإو ائزب هاعدا نع قد>ال ريغو هنع ىنام وهف ناءللاب هافث

 هقدلي نأ ىلا كرتو شارف ريغ ىلع دلو هنأل هب ههش مسو هلع للا ىلص ىنلا فرعو هئيعب لحجر ىلإ ةيسشي و ناعللاب

 ىنعلاو ( ىف: لال[ ) عدم ريغ وأ اءعدم هلرهاعلا ناك قحايال رهاعلا دلو لمت « رجلا رهاعللو » هلوق لثم هب

 ثدح اذإو ىنم وهف ناعلب دلولا لجرلا ىنن نإو شارفلا برا داولاف رهاعااو شارفلا بر دلولا عزانت اذإ ىناثلا

 دلولا ناك ناعتلالاب هبذكب رفأ اذإ كلذكو هناعتلاب هنع هب ىنن ىذلا ىنعملا نأل هب ق>ال دلولاف ناعللا ده. رارقإ
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 ةر٠ ىمدال قح لكب هرارقإ نأل « ناعللاب هرارقإ دعب هيفن هل نكي مل ةرم هب رفأ ولو » هللا لوسر لاق اك شارفلا

 لاح لك ةأرلاجوزا داولا لع> أو ناعللاب دلولا ىننأال لعلالهأ ريغ نم لئاق لاق دقو هريغءىّشهنم هجرخم الو همزلب

 دلولا فان ثيدح شارف!برزع دلولا ىننو هيلععمج ثيدح شارفال دلولا هلوةو «شارفال داولا» لاق ىنلا نأل

 نع دلولا ىنن ىنلا نأ ثيدحلاو ناعالاب داولا ىنن ثيد-> كلذكو تراث « شارفال دلولا ) ثبدحو لاق شارفال

 000 |ذ١] 11 8 شارفلل ذلولا و ثيدح نم ةهش ةف نوكي ال نأ ىرحأو ىنعم مطوأ همأب هتآو نينعالخلا

 رخآلاو . كلملاب امل ءىطاولا همأ برل هعدب امهد>أ ادلو اعزانت قيلجر نأ وه امإف شارفلل داولا ىف ثيدحلا

 . ةمألا كلامل هبسنب لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىغةف حاكن الو كام. ريغب ةمألا كلت هىطو لجرل هيعدب

 بحاصل ىوعدلاب شارفلاب هقلأ امنإ هللا لوسر نأل شارفلل دلولاف اذه لثم ناك اذإ : لئاق انل لاق ول تيأرفأ

 هيلع ةجهطا له هل اهثدحم ىوعدب الإ هب هقأ مل لجر شآرف ىلع دولوم دلوف اذ2ه نكي ملاذإو شارفلا

 ةوعدب شارفلا دلولا نأب اصن نكي مل نإو مارحلاب تبثي الو لالحلاب بسنلا ثيشي نأ ثيدحلا ىف الوقعم نأ الإ

 ىلإ هيف جاتعال هسفنب نيب ةأرلاب دلولا قالإ ثيدحف هيلع هتوعد زون نم هل هيعدبي نوكي نأو شارفلا بر

 نأ ول تبارأ ( ىنإ لاك ) معلا لهأ نم افلاخم هيف لعأ ملو الب وات لقتع ذاك ةرتغب ند 4

 هيف مهل ل-عي مل هيلع نيعمتمم ءاساعاا نه ماوع فرع رمأ ىلإ وأ اهفلاخف هللا لو تتم رآ ةنسا ىلإ دمع الخبر

 دحأل اذ_ه زاج ول هنأل ؟ لعتإ نأ هيلع بحي الهاج اهب نوكي مأ هفالخم ةجح هل نوكأ هضراعف افلام مهن»

 تفدو ام لثم ىلإ راص نأ ؛ لعا لهأ نه فالتخا ريغبو ةن-س ريغ 5 لك ضقت نأ دحأ لكل ناك

 لئاق رمأ بجعأ نم مث هيف اوفلتخا نيهاسلا لسعأ ام مث . هللا لوسر ةنس فلاخ ناعلب داولا ىنني ال نأ نم

 اقارتنا الو اعاجإ فرعي ال الجر نوكي نوك.نأ ودعب امث هريغ لاطبإو عا#إلاب لوقلا ىعدي هنأ لوقلا اذه

 ٠ لاق ام ىلاسال الحر نوكب وأ اذه يف
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 نأ هللا ثرمأف صقنيو متي اهردقو جحلاو سانلل تيقاوم ةلهألا لعج هللا نأل لالحلا ىري تح رطفي الو لالحلا

 هآر دق نوكي نأ متفخ نإو لالحللا اورت ىتح اوموصت نأ مباع بجاوب سيل نأ ىنعم ىلع لالحلا اور ىتح اوموصرال

 جسيلع مغ نإف هماعإ ميدلع نأل هورت بح اورطفت الو هموص جسيلع نأ ىلع هورت يت اوموصت الف ربغ

 اوءنصاف كلذكو موصلا يلع نأ نم نيقي ىلع اونوكست مث نابعش نم موصلا لبق مف ىنعي « نيئالث ةدماا اولك أف

 ثيدحلا عمس رمع نباو لاق رهشلا لاك متمص دق منأل رطفلا ل نوكي نأ نم نيقي ىلع نونوكتف ناضمر ددعف

 ناك اموص كلذ قفاوي نأ الإ اوموصت ال » ىعازوألا ثيدحو لاق موب ناضهر مدقتب رمع نبا ناكو تفصو ا

 نيعوطت» نوموصت متنك ام ىلع اوموصت نأ الإ ناضءر لبق هموص ىف رمع نبا بهذم ىنعم لمتخم « كدحأ هموصي

 ناضهر لصويال نأ ىري نأ نء هفالخ لمتحمو ( لاق ) لالحلا اورت مل اذإ اوموصت نأ ابجاو مسيلع نأال

 ناضمر رهش لصي امو. موصلا كلذ ضعب قفاوف ةمولعم مايأ ن٠ اموص داتعا لجر نوكي نأ الإ موصلا نم ءىشب

 راتخأف هموص, ناك امو. نوكب نأ الإ ناضمر لاله ىف كشلا موب لجرلا رطغي نأ راتخأف ( ىفانةلالاث )

 ةالصلا نع يبنلا وهو . هللا ءاش نإ هعذوم يف هركذنس ةالصاا يف ريظن اذهلو . قفوتلا هللا لأسأو هماص

 . راهنلا نم تاعاس يف

 دلولا ىنن باب

 ةريره ىلأ نع ةماس ىلأ وأ بيسملا نبا نع باهش نبا نعنايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انثدح

 نب ةورع نع ىرهزلا نعنايفس انربخأ « رجلا رهاعللو شارفلا دلولا » لاق هللا لوسر نأ ( نايفس نم كشلا )

 ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ىلإ امهتخا ادعسو ةعمز نب دبع نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةشئاع نع ريبزلا

 ىنبا ةنإف هضْنقأف ةعمز ةمأ نبا ىلإ رظنأ نأ.ةكم تمدق ادإ ىخأ ىاصوأ هللا لوسراب دعس لاقف ةعمز ةمآ نبا ف

 ةعمز نب دبعاي كلل وهو لاقف ةبتعب انيب اهيش ىأرف ىبأ شارف ىلع دلو ىنأ ةمأ نباو ىخأ ةعمز نب دبع لاقف

 نينعالتملا نيب قرف هللا لومر نأ ردع نبا نع عفان نع كلام انريخأ . « ةدوساي هنه ىجتحاو شارفلل دلولا

 ىلإ" باطخلا نب رمع لسرأ لاق هدأ نع .ديزي فى نب هللا دبع نع نايفس انربخأ . ةآرملاب دلولا قار

 لاقف ةيلهاجلا دالو نم دالو نع هللسف باطألا نب رمع ىلإ هعم تبهذف انراد نكسي ناك ةرهز ىنب نم خيش

 دعسنب مههاربإ انريخأ . شارفلاب ىغق هللا لوسر نكلو قدص ردع لاقف نالفلف ةفطناا امأو نالفاف شارفلا امأ

 محسأ هب تءاج نإف اهورظنأ» ىنلا لاق : لاقف نينعالتاا ثيدح ركذو ىدعاساا دعم نب لهم -نع بابش نبا نع

 « ايذاك الإ هارأ الف ةرحو هنأك رهيحأ هب تءاج نإو ابميلع قدص دق الإ ها رأ الذ نيتلألا مظع نينيعلا جعدأ

 هللا دبع نب هللا دبعو بيسملا نب ديعس نع هيبأ نع دعس نب مهاربإ انربخأ : هوركسملا تعناا ىلع هب تءاجف لاق

 « همبتب ىذال وهأ ادعج جعدأ هب تءاج نإو اهجوزل وهف اطبس رغيمأ هب تءاج نإ » لاق هللا لوسر نأ ةبتع نبا

 هللالوسر نأ ىلع ةلالد ىناا نع نيهجولا نه دعس نب مهاربإ ثيدح ىفو ( ىنإغ للا ) جعيدأ هب تءاجف لاق

 انندلا ىف هلودرو هللا ماكحأ نأ ىلع ةلالدو هيلإ رظنلاب لعأ للاو 0 مل هنع هفني مل ول هنأل حفر نع داولا ىنن

 كلذ ىفو هريغ رئارسلا ىلع علطي ال هللا نأل مر ئارس ىلع ةرخآلا ىف سانلا ىلع هللا ماكحأو مثرمأ نء رهاظلا ىلع

 هعماس ىلع باغي ١٠و عئارذلا ن» اهلك موتا ماكحأ كاطإو رهاظلا ريغ ادبأ ءىث ىف' سانلا ع نأ كاطبإ
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 أضرلا نم برقأ ىهف رظنأ تلاق اذإو اضرلا نم ةبيرق اهناكف متشلا كرت اذإ اهنأل اهملبق ىلا لاهلا ىف اهنم هحاكنب

 هيلع ةجنطلا له ةبطخلا هريغ عسي ملاذه ضعب ناك اذإ لثاق هل لاق نإ تيأرأ رظنأ لقت لو متشلا 21 اب

 فلاخم ركح الف اهحاكتإ زجم مل اذإو اهحاكذإ زوجمال اهاوه ىلع لدتسمو اًضرلا نم ةببرقو نك ار ىه لاق. نأ الإ

 حاكنلا در امجوز نإو امجوزينأ هل سيلف ابجوزي نأ اهلول نذأ ان ل اذإو امجوزي نأ اهاول نذأت نأ الإ اهنه اذه

 الو ماكتلا زاج نذإلا دعب تجوز اذإو مكاخحلا اهجوز لعفي مل نإف اهحيوزت اهباو ىلعف حاكنلاب تنذأ اذإ ىهو

 ةبطخلا زحم ملف اهلك ثيداحألا فلاخ تنكر اذإ لاق نمو نذإلا كرت نم فلاخ امو نذإلا الإ ادبأ اهلا قارتفا

 ىأايف ضعب ىلع اهضعبب لدتسي ملو ةريره ىفأو رمع نبا ثيدح ةلخع لاح لكب اهدري ملو ةمطاف ثيدحل لاح لك

 اذإو ايش ثيداحألا نم ليعال « كرتي وأ نذاب ىتح » ثيدحلا ىف داز نم لوقو ( ىف: لالا ) فرعي ىنعع

 زحي مل لعفي مل امو اهبط2 نأ هريغا زاج اهيطاخل نذأو اهحاكن كرت مث هحاكنإ ىف تنذاف لجر اهطخ

 ثدح نوكي نأ امإ معأ هللاو لبق ؟ اذكه ةياورلا ىف ناك اذه ىرت نأ نف : لئاق لاق نإف ( قنا: ةلا]اف )

 « هيخأ ةبطخ ىلع كدحأ بطخمال » هللالوسر لاقف هيف تنذأاف ةأرما بطخ لجر نع هللا لوسر لاس الئاسرمضح

 عمسو ةلأسملا هنقبس وأ لئاسلا لاق ام كم ملو ىنلا نم اذه عمسف ةلأسملا باوج ىلع اهبف لأس ىتلا لاخلا ىف ىنعي

 ىدأف اذك لاح ناك وأ تنذأ اذإ «هيخأ هبطخ ىلع ىدحأ بط الو هللا لوسر لوقيو هادأوهب ىنتك افىنلا باوج

 اضعب ظفحم ملو هظفحم طاحأ ام ىداف اضعب ظفحم ملو هظفحم ام ىدأو اضعب ظفح وأ اضع دؤي ملو ثيدحلا ضعب

 نم كاذ لعذف نوكي وأ هنم هيف كش امع تكسو هيف كشب ملام ىدأاف عمسام ضغب ىف كش وأ ظفحم ملامع تكسف

 0000 1 ةلاثلا نع لأسب لجرلا اننأرق انكردأ نم ىلعو. سلع انربتعا دقو هنع ثيدحلا لمح نمت هنود

 نا ىلا لوآ كرثو هنع لأسر املا تاوج هدنعامهفب نوكي نيفرح وأ فرح تيدحلا نم فأن ايف

 ثدحملا طشن اميرو هلوأ كرت هرخآ ىف هل لئاسلا باو> ناك نإو هنم قبام كرت هلوأ ىف باو+لا ناك نإف

 نم لعأ هللاو ىدنء ىنلا نع ثيدحلا اذه ىور نم ولحم الو ائيش هنم قد ملو هبحو ىلع ثيدحلاب قأف

 لل اطمن لئلا ور وسلا ناب

 هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع بابش نبا نع دعس نب مهاربإ انربخأ لاق ىمفاشلا انربخأ لاف عبرلا انثدخ

 هللا دبع ناكو « هل اوردقاف ميلع مغ نإف اورطفأف هومتيأر اذإو اوموضف لالحلا متيأر اذإ » لاق هللا وسر نأ

 دمحم نع رانيد نب ورهع نع نايفس اذربخأ ٠ معن : لاق ؟ همدقتي مهاربإل لق موب لالحلا لبق عوص» رمع نبا

 ,قَح اورطفت'الو هورت: قح اوموصتال » هللا لوسر لاق دقو رهشلا مذقتي نم تبع : كاق سابع نبا نع.ريبج نبا

 هيلع هللا ىلص هللا لوتدمر نأ ةريره ىبأ نع ةفلس ىنأ نع ورهع نب دم نع دمخم نب زيزعلا دبع انريخأ « هورت

 اورطفأو هتيؤرل اوموص مدحأ هموص, ناك اموص كلذ قفاوي نأ الإ نيموي الو مود ربشلا اومدقتال » لاق ملسو

 ىنثدح ريثك ىفأ نب ىحب ىنثدح ىعازوألا نع ةءاس نع ةمقلعىبأنب ورمع انربخأ «نيثالث اودعفيلعمغ نإف هتيؤرل

 موص» ناك الجردالإ نيموي وأ موب ناضمر ىدي نيب اومدقتال » هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع ةهاس وبأ

 "32 ننس نإ زى سوو تر محب 4 ىف اي نا ىرب ىتح ماصيال نأ ملعأ هللاو هلا لوسر رمأ نم رهاظلاو ذخأن هلك اذهبو ( قفا ةلالاذ ) « همصيلف امايص



 - ة6م

 لتق مرحغلا عنم هؤانث لج هللا نإ هل لبق « امرح متمدام ربلا ديص ميسلع مرحو هللا :لوق نم" ىرما : سن: ىف

 لمتحاف ( ميل اعاتمهماعطو رحبلا ديصي-ل لحأ»ىرخألا ةيآلافلاقو ةيآلا «مرحمتنأو ديصاا اولتقتال» لاقف ديصلا

 ديصي نأ مرحمال نأ ىف سانلا فلتخم مل مث هماعط كلذ نوكي نأو هوديصي مل نإ هواك أب نأو ردبلا ديص اودبصي نأ

 ديص اولتقتال نأ لمتحاف « اهرح متمدام ربلا ديص ركيلع مرحو » اهقايس ىف لاقو هماعط لك أبو رحبلا ديص

 هلتقي نأ نيلاح ىف ربلا ديص هللا يرحن نأ ىلع ةئسا تلد مث لعأ هللاو نآرقلا رهاظ كلذ هشأو امرح متءدامربلا

 ةنس هيلع تلدام هللا باتكب ىتناعملا ىلوأ ناكف هد.صب رمأ اذإ .هلكأبال نأو هدف. نأ مضوملا كلذ ىف رمأو لجر

 نكمأ ام قدسلا :لهأرب> قيدصت كلذ ىف انلع نأل ةفلتدغ ثداحألا نزكنال نأ ان ناعلا ىلوأو هلا لودر

 هحأ ةيطخ نع لح لا طخ بأ

 بطال » لاق هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ لاق ىمذاشلا انريخأ لاق عييرلا انثدح

 ضعب داز دقو لاق هلثم ىنلا نع ةربره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع كلام انربخأ « هيخأ ةبطخ ىلع كدحأ

 نمح رلادبع نب ةءاس ىنأنءنايفس نب دوسألاىلوم ديزب نب هللا دبع نع كلام انربخأ . «كرتي وأ نذأن ق>» نيثذحلا

 هتريخأف تالح اماف تلاق «ىنينذآف تالح اذإف )اهجوز قالط نم اهتدع ىف امل لاق هللا لوسر نأ سيق تنب ةمطاف نع

 هقتاع نع هاصع عضي الف مهج وبأ اءأو هل لامال كواعصف ةيواعم امأ هللا لوسر لاقف قابطخ مهج ابأو ةيواعم نأ

 هب تطيتغاو اريه هيف هللا لمجف هتحكنف (ةماسأ ىحكلإ ١ لاقف هتهركف تلاق ديز نبا ةماسأ ىعكننا

 بطخم نأ ٍلَسو هيلع هللا ىلصىنلا ىهن ىف ةريره ىنأو رمع نبا ثيدح فلاخم ريغ ةمطاف ثيدحو ( قفانةاللاف )

 هللا وسر نأل لعأ هللاو صاخلا اهب دارب ةماع ةل+ تظفح امب ةريره ىبأو رمع نبا ثيدحو هيخأ ةبطخ ىلع ءرملا

 نإف لاح نود كاح ىف اهنع همن نكسلو هريغ ىلع امق وه بطخم لاح ىف ه.خأ ةبط> ىلع لجرلا بط نأ ىهنال

 ىلع بطخم نأ نع هين نإف ثرداحألا هيلع لدت ىذلا امأ ملعأ لاو لق ؟ اهيف ةيطخلا نع ىهن لاح ىأف لئاق لاق

 اهوبأ اهجوزف ابيث تناكو ماذخ تنب ءاسنخ حاكن در هللا لوسر نأل امجوزي نأ اهملول ةأرلا تنذأ اذإ هيخأ ةبطخ

 اذإ هنأ ىلع ةلالد اذه ىفو الطاب حاكلا ناك ةجوزلا ةأرملا نذإ لبق جوز اذإ ىلولا نأ ىلع ةنسلا تلدف اهاضر الب

 هللاو هيف زو الو حاكنلا اهيف الع تبث ىلولا اذ مجوز اذإ ىتلا لالا كلتو اتباث حاكسنلا ناكاهاضر دعب جوز

 جوزت نأ ىف اهاذإ هللا لوسر ملعت مل ةءطافو ام*ريغ اهيف حاكنلا ىف ا,دكح فلت اهل نيلاحال هنأل اذه ريغ ملعأ

 الإ اهايطخ امهبسحأ الورخآلا دعب امثد>أ بط2# نأ مج ابأ الو ةيواءم ىهن ىنلا نأ وري ملو مهج ابأ الو ةيواعم

 ادحأ ىبنن الف تبطخف اهديس اهحوز ةءأ وأ اهونأ اهجوزي اركب ةأرملا تناك نإف لاق رخآلا لبق امهدحأ نيقرتفم

 ىل لاقف: لاق امهسفنأ ىف (هاضرك امهبف ديسلاو بألا اطر نأل هجوز. نأ ىلولا هدعي ىتح هريغ ةبطخ ىلع اهبطخم نأ

 تبأارفأ 4 ىنعمال مالك اذه تاقف ةأرملا تنكر اذإ ةبطخلا نع ىهمن اء لاق نأ ىلإ بهذ كباحءأ ضعب نأ لئاق

 هتذآو هتمتشف لجر اهبطخ نإ تبأرفأ هل ليقف نكرت نأ لبق اهم حاكنلاب هبشأ تنكر اذإ اهنأ ىلإ بهذ ناك نإ

 تيضر نوكست نأ ىلإ برقأ لاوحألا هذه ند لاح لكىف تسيلأ رظنأ تلاقف داع مث تتكسو همتش تكرتف داع مث
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 2 أ ناك ولو لسو هيلع هللا ىلص اهنف برطتي لاح ىف بيطلا نع ىونيال هنأل تفةصوال الإةرفصلا لس نأ

 ص101 مالسإلا ةحح ىف هبطت ناكو نامت دس ىهو ةنارع+لا ماع ةرفصلا لسغب هايإ هرمأ ناك برط اكل هرقل

  ةيواعم تنيط ةيحمأ نأ ىورب انفلاخ ىذلاو ةرفصلا لسغب فارعألا هال ل هما رحال هييطت ناك“ رمثع

 77 نغم لوقي وهو امهريغ نع هبورو لحلاو ماردعالا برطتلا صاقو ىنأ نب دعسو سابع نبا نع ىور نيو

 رج ناك برطتلاو هل حابم وهو ناك عاجلا نال مان 4هوص نإ انزع ا 6 لالا ند داهأ مهاجم لدحراا ىف
 .حايم

 اذإ مارحإلا لعد هلا> ا را ناك ولو هللا لودمر نع ريذلاب تيبلات فوطب 3 ل.ةو فلعل مر نأ لق لدحرال

 نهد ءىدتبي نأ هل ريح ال هنأل هياع نهدلا تن نإو هبيط ىقبيال ىذلا نهدلاب هرمأل هلوق كرت ناك هلبق بيطلا ناك

 31 لول اذه ىف هللإ بهذ ع ىلع ماقتسسا هداعأ الو مر وهو بتيط ريغ نهدب هتيطو ةعاز

 3 دوءسم نب ةيتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع باهش نبا نع كالام انريخأ لاق ىعئاشلا انريخأ لاق ع.درلا انثدد

 5 ءاوبألاب وهو ايشعو ارامح ٍلَسو هيلع هللا ىلص هتا لوسرل ىدهأ هنأ ةءاثج نبا بعصلا نع سابع نبا هللا دبع نع

 ماسمان ربخأ . «مرح انأ الإكلع هدرن مل انإ )لاق ىبجو ىفاه هللالوسر ىأرامافلاق هللا لوسر هياع هدرف نادوب وأ

 ١ ةداتق ىبأ ىلوم عفان نَع ىحبتلا هللا دبع نب رمت ىلوم رمغناا ىبأ نع كلام انربخأو لاق . جدرج نبا نع ديعسو

 00 باحصأ عم فا كم قيرط ضعبب ناك اذإ ىت> ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم ناك هنأ ىراصنألا ةداتق ىبأ نع

 هع رممجلاسف اوب اف هظوس هولواني نأ هباحصأ لااسف هسرف ىلع ىوتساف ايشحو ارامح ىأرف مرحم ريغ وهو نيمرح

 كلذ نع هولكاس ىنلا اوكردأ اهفممضعب ىلأو ىنلا باحصأ ضعب ه:م لك اف هلتقف راخا ىلع دشف هحمر ذخأاف اوبأاف

 راجلا ىف ةداتق ىنأ نع راس نبا ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام اريخأ ٠ ( للا اهركمعطأ ةمعط ىه اعاد لاقذ
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 سلو ( قنا *لالاز ( 0 هك نم مكعمله » لاقهللا لوسر نأديز ثيدحىف نأالإ رضنلاىفأ ثيدح ل؛مىشث>ولا :

 ثيدح امهفلاعال كلدكو ىنلا نع ةداتق ىأو هللا كيمع نب ةحاط ثريدح ةماثح نا بءصلا ثيدح ماعأ نا تفلاع -

 يلوم ور# ىبأ ند ورم نع دمع نإ ميهاربإ انريخأ ناد ثردح ىف ةنانع تسرل اهنأ نابو هلل دبع نب نا :

 (؟( ملل داصب وأ ءودصت ملام لالد ماز>إلا قف مكس ديصلا مخل 0( لاق هللأ لوسر نأ ربا> نء باطما نع باطما . 1

 انربخأ عيرلا انثد- . اذكه ىنلا نع دانسإلا اذهب ورمع ىبأ نب ورمع نع ثدحم لالب نب ناملس عمس نم انريخأ

 هللا ىلص ىنلا نع رداح نع هدلَص ئى نم لدحر نع قرهع ىنأ نس ودر# 0 ديم ن١ زيزعلا دنع ا'ريخأ ىعفاشلا

 نإف( قثأ 9 الاف ) ىف نبا عم ناهاسوزيزعلا ديع م ظفحأ ىث ىنأ نباو ) قفا لالا / اذكه ملسو هيلع

 .اهحهَل ىدهأ ناك نإو ىح ىئثحو رامح حبذ مردملل سيلف ايح لسو هيلع هللا ىلص ىنلل راخلا ىدهأ بعصلا ناك

 وهو هل ديص ام مرحملل لال نأ مسو هيلع هللا ىلص هتئس نمو هيلع هدرف هل ديص هنأ مع ن وكي نأ لمتحم دقف

 هل دكيح لوقي.ال نكسلو هيلع هدر هل 0 هل ديمص هماعب 5 ولو مدعأ آو نيبرجولا ددحأ الإ لمتعال 1

 مهقيفر هداص ام اولك ا 204 ف تاحضأ ردأو لاق هلبق نيبجولا الإ لمتحمال انلق اذهبو «مرح انأ الإ» .

 كلام ثريدح ىفو رباح ثيدح ف هحاضإو ) قثأ 5 اانا | هلك أ م ىلدف مثرماب الو م هدصب ' هنأ هملعب 2 :

 .ٍ ضرع نإف ٠ معأ هللاو راجح مآ ند هل ىد_هأ 4 ثدح ند ثيدح ند تيدا ارا ىذال ىدهأ بعصا نأ



 -- 2و _

 ءاطع انربخأ لاق رانيد نب ورمع نع نايفس انربخأ . ثالث دعب هللا لوسر قرافم ىف برطلا صيدو تيأر تلاق

 خوض وهو ةبج ىنعي ةعطقم هيلعو لجر هاتأف ةنارعجلاب هللا لوسر دنع انك لاق هببأ نع ىل». نب ناوفص نع

 هعتصاق' كح ىف اعتاص تنك ام و هللا لوسز هل لاقف ؟ ىلع هذهو ةردعلاب تمرح] ىإ هللا لور اذ لات قواتكاب

 رفعزتينأ هللا لوسر ىهمن لاق سنأ نع بيهص نبزيزءلا دبع نع ةيلع نب مهاربإ نب ليعامسإ انربخأ . :6كترمع ىف
 هعر ىت..ام اهريغو ةيلاغلاب اييطتي نأ ةأرملاو لجرلل ازئاج ىرتف ذخأت هلكاذهبو ( ثان ةلالاث ) لجرلا

 هل لالح بيطلا نأ ضيفي نأ ل-قو قلحو ةرا ىمر اذإ ىرتو مار>إلا لبق هب بيطت ناكاذإ مارحإلا دعب

 هزمأن كلذكو .هنع نارفعزلا لسفي نأ مرحي ريغ رفعزت اذإ هرماتو رفعزت نأ لاح لك لالخ لخرلا 0

 ةلالدلا نأل اذه انلق اعإو مارحالل هسفن نارفعزلا لسغي نأ نارفعزلا رثأ هبو مرحأ مث مرح نأ لبق رفعزت اذإ

 مرح ريغ رمأ هللا لوسر نأو لجرلا رفع, نأ ىهن هنأ الإ ةرفصلا لسغب هرمأي ل نوكي نأ هبشن هللا لوسر نع

 ىتب اب الالح برطت هنأل لالح وهو بيطتلا ناك اذإ مرحملل بيطلا ةيهاركل هرمأي ملو هنع ةرفصلا لسغي نأ

 ءاش نإ ىعم ىلع سنلب نأ رمان“ 6 .بيطتي نأ قلح وه اذإ محلا رمانو ( ىت| زازا: )ار

 ٠ مرخلا نم جرخ نإ ديصلا هل حنو هيلع اباجعإ ال هل ةحابإ

 مارحالل مرحلا بيطت ىف فالحل باب

 قالحلاو ىمرلا دعبو مارحإلا لبق بيطلا ىف انةيحان لهأ ضعب انفلاخف ( ىف|: ةلازاؤ ) لاق عيرلا انثدح

 هيلع هحمر قبال امب مار>إلا لبق نهدي نأ سأب الو هيلع هغر تيب اع بيطتيال لاقف ةرايزلا فاوط لبقو

 ةيواعم رمأ باطخلا نب رمع نأ هب جتحاو ركذ ىذاا ناكو لاق ثعشلا هباهذإو هتيحلو هسأر ىف هنيل قب نإو

 هللا مرح ام هل لح دّقف قلحو ةرلا ىمر نم لاق هنأو بريطلا لسغي نأ هرمأف ابرط احمر هنم دجوف هغم مرحأو

 انريخأ . لوقاا اذه لئاق نم ايهذم دمحأو هقفأ هللا دبع نب ملاسو ( قنا ةلالاث ) برطلاو ءاسنلا الإ هيلع

 ةرا متيمر اذإ رمع لاق : لاق هلقي مل ايرو هيبأ نع لاق 'اعرو هللا دبع ن نب ملاس نع رانيد نب وره نع نايفس

 هللا لوسر تديط انأ ةشئاع تلاقو ملاس لاق بيطلاو ءاسنلا الإ سباع مارح ا لك ا لح دقف متةلحو متحمذو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو ملاس لاق روزي نأ لبقو ةرجا ىمر نأ دعب هلو مرحي نأ لبق هءارحإل

 ىهف ىنلا نع ةياورلا مهنا مرحلا بيبطت ىف انفلا> نم بهذ ءىث ىأ ىلإ تيردام ( قئانشلالاف ) عبتت نأ ق>أ

 ثيدحنم ةياورلا كلت امنإو ةشئاع نع مثريغو مساقلاو ةورعو ءاطع اميوري رمع نع ةياوراا نم تبثأ ىناا نع

 كلذ زاج ىنلا نع ةشئاع نع مهترثك عم لاجراا ءالؤه ةياور مهتت نأ زاج نإو رمع نع رمع نبا نع نياجر

 اذه لئاقو هبذخوي نأ ىلوأ ىنلا نع ىورام نأ ءىطخ الإ ملاع كش, سيلو رمع نع رمع ن:ا نع ةياوراا ىف

 بيطلاو ءاسنلا الإ قاحو ىمر اذإ مار>إلا همرح ام حسبي ردع اذه ىف باطخلا نب ردع نع ىورام ضعب فلاخ

 هيلعللا ىل<ىناا نع ءاجامدب فلاخوهعبتيو هسفاىأرا رمعفلاخيفرمعحابأ امثوهو مرحلانه اجراخديصلا مرح وهو

 ثيدحم هيلع هيش نوكي نأ الإ ايهذم هل لعأ ملو :لاق ىنلا باحصأ ضع ىأروهسفن ىأرا رمع هفالخ ةرثك عم مسو

 امإ ال :لبق ؟ةشئاع ثيدح ىلعي ثيدح فلام لهف : لئاق لاق نإف هنع ةرفصلا رثأ مرحلا لسغ. نأ ىف ةيمأ نب ىلع

 قارعألا رمآ :نوكي نأ"زوخم لو "لجرلا نفعزم نأ قيم ]و هلع ةردسلا معأ هللاو ىرت امف لسغلاب ىنلا ه م
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 كتءاعأ دق هل تاقف اذه ىلع لمعلا لاق دقلو اذه جتحا اف كباحصأ نه دحاو ريغ تاك دق لاقو ( فال الا (

 تاطخأ دق هل تاقو هيف كل ةج> الام عدف تاق لجأ :لاق انريغ لوقب انيلع كال ةد> الو ىنعم هل سدل لمعلا نأ

 ءانغااو عاجلاو مالكا لحم هب لاق نهو انأ تمعز كنأ كسفن تدلظو هتو.ث عم نيدياا ىذ ثيدح كفالخ ىف

 مل هنأ ركاذ وهو ةالصلا لكك, نأ لبق ملس اذإ ىلصملا نأ تمّعز دقو طق ائيش اذه ن٠ مهالو انالحأ امو ةالصلا ىف

 كاع نك مل ولف ا نك دق هنأ ىرريوهو لس نإو مالك ةعذوم ريغ ىف تمعءز مالسأا نأل هتالص تدسؤ اهاكي

 . هل كنالخ ةرثكو ثيدحلا فالخ سبع ىلع هللا دمغو ةجح كبلع اهب ىنك اذه الإ ةدح

 اهلك تاولصلا ىف تونقلا باب

 ىنلا ىلإ ىهتنا امل لاق هببأ نع دءحم نب رفعج نع معلا لهأ ضعب ىنربخأ ىعفاشلا لاق : لاق عيبرلا انثدح

 امر ه2- نا نأ عن 00 لاق حبلا نء ةريخألا ةعكراا ند ةسار عفر انك هليل ةهرمشع نك ماقأ ةنودمراب لهأ لف

 دنعأ اهلك تاولصلا ىف تونقلا ىنلا نع رفءج نع ظفحو لاق دجسف ربك مث اليوط ءاعد ركذف « لعفا مهللا دنا كل

 14 لصأ لتق دنع حبصلا ريغ ىف تونقلا ىف هنع ىور 5 برغملا ىف تنق ةنأ ىناا نع ظفحو ةنوهم رد له لد

 لتق دنع تنق هنأ ىور هثيدح لثم ىور نءهو ةلمج تونقلا كرتو تنق هنأ ىنلا نع سنأ ىورو لعأ هللاو .ةلردم

 لهأ لتق ىف لسو يلع هللا ىلص هللا لوسر نع ظوفحف حببصلا ىف تونقلا اهأف تونقلا كرت مث هدعبو ةنوعم رب لهأ

 ديلولا جنأ مهللا 0 لاق حيبصلا ن< ةيناثلا ةعكراأ نك ةسأر عفر ل ىنلا نأ ةردره ىنأ نع بدسملا نبا نع

 مهيلع اهلع>او رضد ىلع كنأطو هك مولا 2ك نيفعضتسااو ةعدر 1 ن١ شايعو ماشه نإ ةهسو د.لولا نبا

 ىذلا امأف دارأ ام ملعأ هللاف تونا كرت نم كلام نب سنأ ىور ام امأف ( قنا: ةلالاف ) «فسوي سنك قانس

 ترقأف نيتمكر ةالصاا تضرف ةشئاع تلاق اك حبصلا نود تاولص عبرأ ىف تونقلا كرت هنإف ةلالدلاب ىرأ

 هل لاعيال حيبصلا ىوس تاواصلا ىف تونقلا كرتو برغملا نود تاولص ثالث ىندت رضا ةالص ىفدزو رفسأا ةالص

 هللا لوسر نأل عدي نأو تنّي نأ حاب حبصلا ريغ ىف تونقلا امآف فاتخا ام خوسنملاو خيسانلا لاقي امإ خان

 . خوسنمالو حسان الل ةالصلا ىف املا ءاعدلاك حابم

 مارحالل بيطلا باب

 تلاق ةشئاع نع هببأ نع مساقلا نب نهرا دبع نع كالام انريخأ لاق ىعفاشلا ان ربخأ لاق عيبرلا انثدح
 مساقلا نب نمحرلا دبع نع نايفس ائربخأ . تيبلاب فوطي نأ لبق هلو مرحم نأ لبق همارحإل هللا لوسر تبيط
 لبق هلو مرحأ نيح همار>إل نيناه ىدبب هللا لوسر تبيطانأ : لوقت اهدي تطسبو ةشئاع تعمس لاق ةبأ نع
 هللا لوسر تدبط لوقت ةشئاع تعمس لوقي ىنأ تعمم : لاق ةورع نب نامَع نع نايفس ا ريخأ . تببلاب فوطي نأ

 ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع نايفس ان رخأ . بيطلا بيطأب تلاقف ؟ بيطلا ا امل تاقف هلطو همرحخل

 ةشااع نع نوسألا نع مهاربإ نع بئاسلا نب ءاطع نع نايفس انريخأ . همرطو هل هللا لوسر تيبط : تلاق



 2 ا يا
 اذانأا نزور: متنأف لاق ةالصلا دسفت مل اهيف هنأ ىمن وأ ةالصلا ىغق دق نأ ىري 0 حايم مالكلا نأ عر 7 (ّ

 تناك اه ةنيدملاو نيصح نب نارمع ثيدح ىف ةنردملاب ىنا ةالص تسيلأ تئش فيك اذه لءجاف تلق ردببلتق نديلا
 مدقم دعب ردب تناك دقو تفصو امل ة>> هيف تدرأ م ناك اذإكا تسيلو تاق ىلإ :لاق ؟ةكك دوعسم نبا ثيدح دعب

 هامش نارهءال تلق ؟ردس لوتقللا هنع ميور ىذلا نيديلا وذفأ لاق أرهش سمع ةتسر ةئدللا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نأ هبشي اما ناك نيديلا اذ امثالك ناكولو نيلامثلا وذ ردبب لوتقملاو نيديلا ديدم وأ نيديلا ريصق لوقيو قابرخلا

 «-لا نب ةيواعم نإ لاق ؟ىهامو اذلق ىرخأ ةجح انلف هيهذم بهذ نم ضعب لاقف ءامسألا قفتت امكامسا قفاو نوكي

 كلالو كيلع اذبف هل تاقف «مدآ ىنب مالك نمءىش اهب حاصيال ةالصلا نإ» للا لوسر لاف ةالصلا ىف لكست هنأ يح

 كملكتو كل كلذ سلف تاق هنالخ وه تلق نإف لاق ترك ذام هيف هجولاو ءاوس دوءسم نبا لوق لثم ىورب اعإ

 حلصي اك ةالصلا ىف مالكسلا حلصي نأ كلوق ىف كمزليو حوسنم وهف نيديلا ىذ رمأ لبق ةيواعم رمأ ناك نإف هيلع

 ةالصلا ىف مر ربغ مالكسلا نأب لهاج وهو تيكح امف اهبف لكست دقف هدعب وأ هعم ةيواغم رمأ ناك نإو اهريغ ىف

 الإ هثيدح ىف مالكسلل ادماع لكست هنأل رثك أ وأن بديلا ىذ ثيدح لثم ىف وهف ةالصلا ةداعإب هرمأ ىنلا نأ كح ملو

 كيلع وهف تلق ترك ذ م هثيدح ىف اذه لاق ةالصلا ىف امرحن نوكي ال مالكلا نأ لهاج وهو لكست هنأ يح هنأ

 فلاخم ريغ دوعسم نبا ثيدخ لثم هنإ لوقأ تلق ؟ لوقت اف لاق انلق اك ناك نإ كل نسيلَو هترك ذام ىلَع ناك نإ

 عرفلا ىف نكسلو اللاق لصألا ىف هانفلاخف تلق نيدبلا ئذ 005 متعرف نيح متفلاخ ميسنإف لاقف نيديلا ىذ ثيدح

 ريسغ لكو معن :لاق عبرفتلا أطخأف هرظن تعض نمت الاح أوسأ كدنع صنلا فلاخ نمو هصن ىف هتفلاخ تنلذ كلو

 ادخاو افرح هعرف نم الو هلبصأ نم نم فلات ملو.ةعرفو هلصأ تفلاخ تناف ل تلقفب( قناة عل(: ) د
 لاق لسف تلق ؛ال مأ هتفلاخأ دعأ تح كلأسأف لاق هفلاخم ملام هنم انفلاخ انأ نم تاق امفو هفالخ ىف كيلعاه كيلعف
 ؟ قدص اولاقف نيرخآ لأسف نيتنثا نم تفرمصنا دق هعم ىل ند ضعب هل لاقف نيتنثا نم فرصنا مامإ ىف لوقتام

 تنأف لاق ةدساف مهتالصف هتالص ضقي مل هنأ نم ركذ ىلع مثو قدص هنأ اودهش نيذااو هربخأ ىذلا مومأملا امأ تلق

 دقف لاق لجأ تاق ثيدحلا ىف هنركذت مل نإو رمغ> ن. هع+ ىذق دق لوق'و ىذق ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا نأ ىورت

 هل تاقف لاق ؟ ةمامإلاو ةالصلا ىف امملا- قارتفا نيأف لاق هللا لوسر لاح ةقرافم انمامإ لاح نكلوال تلق هتفلا>

 هطرف ضعب هنع ففُعو هيلع هطرف نكي ملام هيلع ضرفيف ضرف دعب اضرف هلوسر ىلع هضئارف لزني نانك هللا نإ

 ؟ لاق ءالقلا لك أ دق نأ ىري وهو الإ فرصني مل هل لودر نأ سم الوتنأ الو ن# كشن الو .تلق ؟لجأ : لاق

 لاق ذإ هتلأسم ىف انيب كلذ ناكو ىنلا ىسن مأ هللا نم ثداحم ةالصاا ترمصقأ نيديلا وذ ردب مل لعف املف تلق لجأ

 هريغ لأس املو تلق لجأ :لاق هريغ لأس ذإ نيديلا ىذ نم ىنلا لبقي ملو تلق لجأ لاق ؟ تيس مأ ةالصلا ترصفأ

 در ىننا عمس ملو همالك عمس نم لاق نوكل نأ كمت اَوالكم ل وكيف هءالك عمس مل ن. لاش نوكأ ل1

 ىدمأ ةالصاا ترمصقأ ردي ملو هلوقب ىنلا لدتسإ مل هنأ نه نيدلا ىذ ىنعه ىف ناك هيلع در ىناا عيسي مل املف هيلع

 ملكت, مل مهطوق لبقف هوربخأ امل ىنلا نأ ىرت الأ هباوج مهيلع ضرفلا نأ نم نيديلا ىذ ىنعم هانعمو هباجأف ىنلا

 معن :لاق ادبأ اهنم صقني الو اهيف دازي الف هضئارف تهانت هلوسر هللا ضبق املذ لاق مهتالصىلع اونب تح اوماك-تي مو

 نم مب احضأ نم نإف لاقف هحوضوو هنايبا ملاع هدريال نيب قرف اذه هريضح نم لاقف هنيبو انند قرف اذه تلقف

 انريغ لاقامال انلقام انيلع ةدحلا اعإ هل تلقف لاق هتالص دسفي مل ةالصلا رمأ ىف لجرلا هب لكستام لاق



 1 ا و هلع الا ىلص هللا لوسر لبقأف ؟هللا لوسراب تيسن مأ ةالصاا ترصمفأ لاقف نيدبلا وذ ماقف نيتمكر ند سف

 نيثدجس دجس مث ةالصلانم ىقبامرسو هيلع ُكاىلص ّنالوسر متأف معن :اولاةف «؟نيديلا وذقدصأ» لاقف سانلا

 ظ نب نارمع نع باهملا ىبأ نع ةبالق ىلأ نع ءاذخلا دلاخ نع ىنقثاا باهولا دبع انربخأ . ميلستاا دعب سلاج

 0 لوسراي ىدانف نيدياا ط.سب لجر قابرخلا ماقف ةرجلا لخدف ماق مث رصعلا نم تاعكر ثالث ىف ىنلا لس لاق

 م مث لس مش * كرت ناك ىتاا ةعكرلا كمل ىلصف ريكا لاق هئادر رحب ايضخ٠ هللا لوسر جرخف ؟تيسن مأ ةالصلا ترصقأ

 رك اذ وعنو ةالصلا ىف مالكلا دحأ دمعيال نأ امح نإ لوقف ذخأن هلكاذهبف ( فاد هلال ) لس مث نيتدجس دجس

 هيف ملعأ الام مش ىنلا ن رع دوعسم نبا ثيدحل اهريغ ةالص كفنأتسلا نأ هيلع ناكؤ هتالص تضقتنأ لعف نإف اهمذ هل

 ىف امف ملكتف ةالص ىف هنأ ىن وأ اع 15 أ دق هنأ ىربي وهو ةالصلا ىف ماكت ن مو لاق ملعلا لهأ نم تيقل نمت افلام

 : مالكلاو ةالص ريغ ىفدنأ ىريوهو كت اعإفلاها هذه كت نمنأو نيدنلا ىذ ثيدحلو وهسال دجسو هتالص ىلع

 | لذوات ةج مالكلا ىف دوعسم نبا ثيدحو نيديلا ىذ ثيدح دوعسم نبا ثيدح فلا سيلو حابم ةالصلا ريغىف

 وهو ملكتملا وأ ةالص ىف هنأل ىسانلاو دماعلا مالك نيب قرف ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ ىلع « نيديلا ىذ ثءدح

 ٠ ةالصلا لك 1 دق هنأ ىري

 هاس ةالصلا ىف مالكا ىف فالحل باب

 3 0 ادحح اهبف انيلع عمجو ةالصلا ىف مالكلا ىف سانلا ضعب انفااخف ىعئاشأأ لاق : لاق عيرلا انثددح

 ' انذلا ىذ ثيدح لرش هتعمسف ( قفانتلللاف ) نيبرخأ نيتلأسمو دهاشلا عم قيميلا ىف الإ هريغ ءىث ىف انيلع

 امحرج ءاجعلا ثيدح نمو هنم رهشأ طق ءىث هنأ لوسر نع وري مل لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نع تباث ثيدح

 ” نبا ثيدح لاقف ؟هخسنام تلقف خوسنم نيديلا ىذ ثيدح نكساو رابج اهبحرج ءامجعلا ثيدحنمتبثأ وهو رابج

 | ارالكمال نأ هلا ثدحأ ام نإو ءاشام هرمأ نم ثدحت هللا نإ» هيف ىذلا هب تأدب ىذلا ثيداركذ مث دوءسم

 - دوعس٠نبا تيدح ىف ظف# تساوأ هل تلق معن لاقف امهنم رخآلا ناثيدحلا فلتخا اذإ خسانلاو هل تلقف «ةالصلا ىف

 مث ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه دوعسم نبا نأو ةبعكلا ءانف ىف ىلصإ هتدجوف لاق هك ىنلا ىلع رم دوعسم نإا نأ اذه

 " ملسو هيلعشا ىلص ىنلا ىلع دوعسمنبا مدقم ناكاذإف هل تلقف ىلب لاق ؟اردب دهشو ةن.دملا ىلإ رجاه مث ةكمىلإ عجر

 0 لس مل ىنلانأ عت سلأ هدحسم رخُؤم ىف اعد ىلأ ىلا نأ ىوري نيضح نب نارتمع ناك مث ىنلا ةرجه لبق ةكك

 ثيدحلغسانب سيل دوعسم نبا ثيدح نأ ىلع كلدي نارمع ثيدحف تلق ىلب :لاق ؟ةكم نءهترجه دعبالإ هدجسم ىف

 ' انأدب دق تلق ةريره وبأ هبحصام ىردأ الف لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب ىلص لوقي ةريره وبأو نيديلا ىذ

 ' ريم سو هيلع هللا ىلذ هللا لوسر بحص امثإ ةريره وبأو كيلع لكشيال ىذلا نارمع ثيدح نم ةيافكسلا هيف امب

 ” مافآدقو تككش انأ « عيبرلا لاق » اعبرأ وأ نينس ثالث ةنيدملاب لسو هيلع هللا ىلص ىنلا تبحص ةريره وبأ لاقو

 - ادوعسمنبإ ثيدح نوكي نأزوجف ةريره وبأ هبحصي لبقو دوءسم نبا-مدقم دعب ةكم ماقأام ىوس نينس ةنيدملاب ىنلا

 0 مالكا دمع ناكو تلق اك ةريره ىبأو نارمع ثيدح افلا دوعسم نبا ثيدح ناكول هل تلق ال لاق هدعب امل انسان

 3 ا 1 نم َت ا هيحو 1 او وسم الو خسانب ل ةنكلأ 1و احايم ةالصلا ىف مالك | ناكو احوستم

 1 ركستو وهسلاو نابسنلا ناك اذإو ةالصلا دسفي اذكه ناك اذإ ةالصلا ىف لكستلا نأو ركذلا ىلعةالصلا ىف مالكا



 ل كيرا - لاق

 نأ" كالذو 6 نءالملا :اوقتا » لاقي .نأب هريضو ثيدحلا اًذوع هنع ىهنما ىراحصلا ف اذهو ةعربا ىداتو

 عضاومو قيرطلا ربظ ىلعو ةراجلاو رجشلاو توببلا وأ دجساا كالظ نم قيرط ىف سانلا رم ىف طوغتدي

 :لزلاو رحم و قالا حاج

 ءىش هلم ءرملا قاع ىلع سر ولا ف ةالصلا باب

 هلا لوسر نأ ةربره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىبأ نع نايفس انربخأ ( قفا: للف ) لاق عييرلا انثدح

 ةنيدملا لهأ ضع ىورو ( ىنإ: لالا ) « ءىث هنم هقتاع ىلع سيل دحاولا بوثلا ىف ؟د_حأ نيلصيال » لاق

 هب رزتا قاض نإف ةال_صلا ىف بوثلاب لمتشي نأ د_>اولا بوثلا ىف ىلع, لجرلا رمأ ىنلا نأ رباج نع

 ىلعو هتأرءا بوث ىلع ةنيدملاب ردي وهو ءىث هنم هقتاع ىلع سيلو ىلصت نأ ةزاجإ اذ-هو ) قنانعثلالا (

 نع ةنيبع نب نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسيبرلا ان ري->أ . هقتاع ىلع هحرطي ءىشلاو ةمامعلا

 طرم ىف ىلسي هلا لوسر ناك تلاق ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا جوز ةنوميم نع دادسش نب هللا دبع نع قحسإ ىبأ

 رخاالل افلاذ نيميدحلا نينه نم دحاو سيلو ( ىنإ: ةلللاف ) ضئاح انأو هيلع هضعبو ىلع هضع

 مل-عأ هللاو ءىش هنم هقتاع ىلع سيل دحاولا بوثلا ف لجرلا ىلصي نأ مل-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهنو

 هضعبو هيلع هضعب ةنوميم طرم ىف ىلص هنأو رباج ثيدحم مل_سو هيلع هللا ىلص هنع ةلالدلاب ضرفال رايتخا

 مالشلا هيلع ىنلا لصيو ةعجحطضم اهرتس ام هنم اهيلع ام لقأف اهيلع ناكاذإ اهبطرم ضع نأل ةنوم.م ىلع

 اهنيبو هنيب هضعب لطعتيو ةسااح اهب طي نوكيف ةدعاق اهرتسب وأ اهنيبو هنيب هضعب لطعتيو ًاعاق هضعب ىف

 ءىش رازالا,نم لاخلا هذه ىف نيرزتؤلا قئاغ ىلع ساو ارازثا هب نزتاي نآالإااذبأ هردس نأ نكم دان

 ايذدلا ىف بوث ىف اذه نك املقو اهرتسي مث امهدحأ وأ هيقتاع ىلع هدري مث هب زتأي نأ انرهد ىف بوث ىف نكء الو

 هفكي مل نإف هب حشوتءاف دحاولا بوثلا ىف ؟دحأ ىلص اذإ » لاق هنأ مالسلا هيلع ىنلا نع ىور كلذكو مويلا

 هتيكرو هترس نيب ام هتروعو هنالص هتأزحأ هتروع ىراوي امف لجرلا ىل» اذإو ( قناخ عل الا )هب رزتأف

 :ةروغلا نم ةكارلاو دردلا تشل

 ةالصلا ف مالكا باب

 هللا دبع نع لئاو ىفأ نع دوجناا ىبأ نب مصاع نع نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انثدح

 ةالصلا ىف وهو انيلع دريف ةشبحلا ضرأ ىتأت نأ لبق ةالصلا ىف وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ملن انك لاق

 تسلجف دعب امو برقام قذْخَأَف ىلع درب ملف هيلع تءاسف ىلصي هتدجوف هيلع ملسأل هتيتأ ةشدحلا ضرأ نه انعجر املف

 عسدرلا انثدح (ةالصلاىف | وماكت النأّلا ثدحأ امنإو ءاشيام هرمأنم ثدحم هللانإ» لاقف هتيتأ هتالصىغق اذإقح

 ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نأ ةربره» ىبأ نع نيريس نب دمحم نع بوبأ نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق

 «؟نيديااوذ قدصأ» هللا لوسر لاقف ؟ هللا لوسر اي تيسن مأ ةالصاا ترصقأ نيديلاوذ هللاقف نيتنثا نه فرصنا

 الفك سفاك ملس مث نيبرخأ نيتنثا ىلصف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف معن : سانلا لاقف

 نيصحلا نب دواد نع كلام انريخأ ٠ عفر مث لوطأ وأ هدوجس لثم دجسف ربك مث عفر مث لوطأ وأ هدوجس

 رصعلا ةالص ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل ىلص : لوق. ةربره ابأ تعم لاق دمحأ ىبأ نبا ىلوم نايفس ىنأ نع



00 
 ِ ا

 ْخ هريغ بنذب ال هباجيتسابيف باذعلا نم هيلع ديز امو هنم ىلعأ نم ىندأ باذع نه رفاك نم لذ امو بجوتسا امف

 بدعي هنأ ال ابس هؤاك نوكيو هلهعي بجوتسا اع هديزب لبق « هيلع هلهأ ماكس ًاياذع هدب زب لبق نإف هيلع . هئاكب ف

 كيلع ىنجيال هنإ امأ »لاق معن :لاق  ؟ اذه كنبا 5 لجرل هللا لوسر لاق : ليق؟ ةنسلا ةلالد نيأ لبق نإف . مهئاكب

 . هيلع الو هريغل ال هل هلمع ا هيلع ءئرما لك ةيانج نأ نم هللا ملعأ املثم هللا لوسر ملعأف «هيلع ىنحت الو

 لوبلاو طئاغلل ةلبقلا لابقتسا باب

 بويأ ىبأ نع ىنإللا ديزي نب ءاطع نع ىرهزلا نع نايفس اثربخأ لاق ىمعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انثدح

 ' ملَقلا انمدقف بودأ وبأ لاق اوبرغ وأ اوقرشش نكسلو لوب وأ طئاغب ةلبقلا لبةتسن نأ ىهن ىنلا نأ ىراضألا

 ديعس نب ىحم نع كلام انريخأ ىعفاشلا انريأ ٠ هللا رفغتساو فرحننف ةلبقلا لبق نم تيذب دق 0 اندحوف

 تدعف اذإ نولوقي اسان نإ لوقي ناك نأ رمع نب هللا دبع نع نابح نب عساو همع نع ناب> نب ىي نب دمحم نع

 هللا لوسر تبيأرف انا تدب رهظ ىلع تيفقترا دقل رمع نبا لاق سدقملا تدب الو ةليقلا لبةتست الف كتءاح ىلع

 ىلع لدت ىنلا لما نم هنكلو افالت>ا اذه دعي سيلو ( ىف :لا][ ) هتجال سدقملا تيب البقتسم نيتنبا ىلع

 اهيف شحال مهيهاذم نم ريثكو ىراحصلا ىف مهبهاذم ةماع امنإ اب رع موقلا ناك ( ىف|:لالاث ) دعما ىنعم

 نكي ملو هربدتسا وأ هجرفب ىلصملا لبقتسا اهربدتسا وأ ةلبقلا ليقتسا اذإ هتجاحل بهاذلا ناكف مسرتسإ

 اهرهظأ نيب ناك اذإف ءارحصلل ةفلاخم ثتوببلا تناكو كلذب اورمأف اوبرغي وأ اوقرعشإ نأ ىف ةرورمذ مهيلع

 نم نكعال ةقباضتم لزانمللا نيب بهاذملا تناكو هيلع فرشأ وأ ل-خد نماالإ هاربال ارتتسم هيف نم ناك

 ذئنيح وهو سدقملا تدب هلابقتسا نم هللا لوسر نم ىأر ام رمع نبا ركذ اماف ءارحصلا ىف نكي ام ايف فرحتلا

 ااالا نود ءارحدلا ىف اهرابدتساو - ةعمكلا كابقتسا نع ىهن.اسكإ هنأ ىلع. كد ةيغكلا ريدتسم

 تيب هلابقتسا نم رمع نبا لعام ملي ملو هللا لوسر نم ىهنلا ىراسنألا بويأ وبأ عمسو ( ىفانةنالان )

 - بجم اذكهو ةبعكلا لبقتسإ الث فرو ةبعكلا لبقتسم ضاحرم ىلع ساحب نأ ىف مثألا فاذف هتجالل سدقملا

 لايقتسا نع ىهن نم ىلع ركسنأف هتجال سدقملا تيب البقتسم هلزنم ىف ىنلا رمع نبا ىأرو هريغ فره ملاذإ هيلع

 مهل ايأر هآرف مهنم هعمس هلعاو هقالخ ىتلا نع هلوري مل وأ هريغ فرعي مل اذإ هيلع بحي اذكهو هتجاحل ةلبقلا

 لاحلا نأل امهنيب قرفو اعد امهلمعتسا المعتسي نأ نيلمت# اهآرو اعم نيرمألا لع نمو ىنلا ىلإ هوزءي مل مهنأل

 ىنلا ثيدح لثم اذهو صاخلا ملع معي اماقو ليلقلا دنع الإ دجويال للعلا صاخ نأ ىلع لدي اذهو انلق امبامميف قرتفت

 ملم لك ىلع ق> » سواط نع مارهو نب ةءداس ىور دقذ لبق نإف سولجو مايق هفلخ موقلاو اسلاج ةالصلا ىف

 ارك ناك تدثاولو هنوتنشرال ثيدحلا لهأو لسرم اذه هل لبق « لوب وأ طئاغل اهلتقتس نأ هللا ةلبق مرك نأ

 سواط لاق ناك نإف هفلاخ ول هنم تدث, نأ ىلوأ دانسإلا نسح دنسم ىنلا نع رمع نبا ثيدحو بوأ ىنأ

 كلذ كلزنأت ىنلا نع بوبأ ىبأ ثيدح ملعأ هللاو عمس اعإف « اهلبةتسي نأ هللا ةلبق مركي نأ سم لك ىلع قح »

 رمع نبا ثدح اك توببلا ىفو بوبأ وبأ ثدح اك ىرادصلا ىف لااو مرك: نأ لهأ ىمو ةليفلا مارك ! ىلع

 ىهنف قيرطلا ىف ةراجح طحم دحاسم نونبي اوناك سائلا نإ لبق دقو ( يتفاغ هلال ) نافلت امهعأال

 اهيلإ ىلصلا نيعب لوبلاو طئاغلا نوكسيف ًاريدتسم وأ دجاسملا يف اطوغتم نوكيف لوبلا وأ طئاغلل لبقتست نأ



 كلذكذ تلق ال : لاق ؟ةعؤش اهادحإ ىفو ةقفصلا امهتءمح اذإ. ةءفش ايف له الو تاق كرشلا عم تمّض ىلا رادلا ٠ ا

 د ا

 لاق نإف :لاق رادلا نم:مسق ايف ةعفش الو ةعفش !هيفف همسقو هعبب زوجي ام ىهو قيرطلا تعب نإ لوقت نأ كمزلب 0

 :لاق اظوفحم ثيدحلا اذه نوكي النأ فاخخ لوق. ثيدحلاب ملعلا لهأضعب انعمس لبق هسفن تيدحلاىلإ هيف تبهذ امنإق

 ةعفشلا ») لاق هللا لوسر نأ ارسمفم رياح م نع ةنياَس وأ ىور دقو للا دبع نب رباح نع هاور انإ تلق نبأ ندو

 رباح نع ظافحلا نم وهو ريبزلا وأ ىورو ظافحلا ب ةماس وأو « ةعفش الف دودحلا تءقو اذإف مسقي مل امق

 مساقملا نيو كيرمشلا نيب قرفلا © ند هيقو )ف 06 ) كلما دبع ىورا» فلاخمو ةماس ىلأ لوق قفاوي ام

 اظفا اهنبأو ادانسإ اهتيثأ هنأل دعأ آو اندنع هب ْدَحٌوب نأ تداحألا ىلوأ ناكف تاتكلا لأ ىف هتاح تفصوأم

 ٠ مساقملا ريغو مساقملا نيب قرفلا ىف اهفرعأو ىنلا نع

 نكشنأا نع ركب نأ نب هللا دبع نع سنأ نب كلام انريخأ لاق ىعفاشاا انريخأ لاق ناملس نب عييرلا انئدح

 هنإ امأ ةكئاع تلاقف « ىلا ءاكدب بذعال تيملا نإ 2 كلوش رع نب هللا دنع نأ اه 5 ةشئاع تءمع امنأ ةرمح

 لاقف اهلهأ اهباع كبي ىهو ةيدوهم ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رم ا-:إ ىسن وأ أطخأ هنكلو بذكل

 لاق جيرج نبا نعدبجلا دبع انربخأ لاق ىعفاشاا انربخأ لاق عب رلا انثدح . عاهربق ىف بذعتل اهنأو نوكبيل مهنإ »

 سلاجل ىلإ لاف رمع نباو سابع نبا اهرضحو اهدرشن انحف ةكع نائعل ةنبا تيفو: لاق ةكسلم ىأ نبا قربخأ

 هللا لوسز نإف ءاكبلا نع ىهنت الأ نامعْنِب ورمعل رمع نبا لاقف ىلإ سلجف رخآلا ءاج مث امهدحأ ىلإ تسلح امهنيب

 : لاقف سابع نبا ثدح مث كلذ ضعب لوقي رمت ناو سابع نبا لامث ؟ هيلع هلهأ ءاكب بذعيل تملا نإ » لاق

 ءالؤه نم رظناف بهذا لاق ةرجش لظ تحن بكري اذإ ءادببلاب انك اذإ ىح ةكم نم باطلا نب رمع عم تردص

 انيهص تعمر بيصأ املف نينمؤملا ريمأ' قطاف لترا تلقف بينضىلإ تعجرف هعدالاق كيسا اذإف تهدف ؟نكر]

 لاق؟ «هيلعهلهأ ءاكب بذغيل تملا نإ هللا لوسر لاق دقو "ىلع كب: ب.رصا, رمعلاقف هابحاض او هايخأ او:لوقيو بي

 هيلع هلهأ ءاكبب نمؤملا بذعي هللانأ هللا لور ثدحام هاو الرمع هللا محري تلاقف ةشئاعا كلذ ترك ذ رمع تاماماف

 ةرذاو ررنالو م نآرقلا جبسح ةشئاع تااقو:«:هلع ةلهأ. ءاكسب اباذع رفاكلا ديزي هللا نإ » لاق هللا لوسر نكللو :

 ءىث نم رمع نبا لاق ام هللاوف:ةكسد دم ىلأ ن ؛,أ لاقو « ىكبأو كحضأ هللاو» كلذ دنع سابع نبا لاق «ىرخأ رزو

 باتكلا ةلالدب ملسو هيلع هللا ىلص هنع اظوف نوكي نأ هبشأ هللا لوسر نع ةشئاع تورامو ( قناخلالات (

 ناسنالل سيل نأو * ىرخأ زو ةرزاو رز: الو » لجو زع هلوق ىف لليق ؟ باتكلا ةلالد نيأف لبق نإف ٠ ةنسلا مث

 سفن لك ىزجتل » هلوقو «هرب ارمث ةرذ لاقثم لمع. نمو * هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نفق. هلوقو 6 ىعسام.الإ

 هيشأ اهثإدحو ةكلم ىلأ نا نم ةشئاع نع .ظفحأ ةرمعو .: ىلاعت هللا همح د( قنا: ةلازاو ) 6 ىعست اع

 اهنإو اهياع نوكيل مهمنإ » ىنلا لوق نم ةكيلمىفأ نبا ىورام ريغ ىلع ثيدحلا ناك نإف اظوف# ن وكي نأ نيثيدحلا

 نإو هنفا ع ام نورد. الو, نوكم ءالؤهو اراكلااب اب دهرا مال رسفت, لإ جاتحمال حضاو وهف « اهربق ىف بذعتا

 هباذع ىف ديزف هنودب بذع ناف ىلعأ اباذع رفاكلا ىلع نأل حيحص وبف ةكيلم ىفأ نبا.ءاور اك ثيدحلا ناك
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 ىأ ىلع نأ الو عئابلا هصقنيال هب هارتشا ىذلا نمثلا لثبو تلق معن لاق ىرتشملا نم ةعفشلاب ذخأب اهنإف عفار وبأ

 تيب ىفةعفشلا هل ىأر دقف :لاق ؟ عوطتهلك عئار ىأنع تنشر اكن ملعت | تاقف معن لاق ؟اًءيش هنع هنع نم عض نأ عفار

 تيد ضراع امئإ ىناا ثيدح ىلب انث,دح ضراع ءىث كلذ ىف اءلع ناكام هل تيب ىف ةعفشلا ىأر نإو تلقف هل

 ىكح نيح هعمست تسلأ تلق هللا لوسر نم هعمس هلءاف : لاق ىنلا ثيدح هب ضراعي الف لجر ىأر امأف ىنلا نع

 هل ىريال هلعلو تاق ىنلا نع هتياكحاذكه لب :لاق «هسفن نمىطعأ امال هبقسب قحأ راجلا » لاق ؟ هللا لوسر نع

 7 ىأردقف لبق هلع هارب ام هاطعأ امإ هنأ ىلع هتلمح نإف هلع سدل اع هإ عرطخي 0 رنا اع هآ عوطتف ةعفشلا

 ىرن امف ةعفش هل نأ هيلع ىرأ الو تلق اذه ىرب ءارأ ال : لاق هب ىطعأ ام فصنب هعبب ل اتيب هيطسي نأ هبسفن ىلع

 لحتحي ال « هبةس قحأ راجلا د ىنلا لوق نأ لعت تن لع نحن هل تاقو لعفي نأ نسا نكلاو 1 لعأ هللاو

 ةعنشلا نأ دارأ نوكي نأ اهرثك أ لحم مل ةلأسم نع باجأ نوكي نأ تاق ؟ امهاف لاق . امل ثلاثال نينعم الإ

 اماع جرخ ىنلا لوق نأ ىلع لدي نأ زوجي الف ىنءملا اذه ناك نإف ضع نود ناريجلا ضع دارأ وأ راج لكسا

 لدف « مق امف ةعفشال نأ » هللا لوسر نعت دقو معلا لهأ نم عامجإ وأ هللا لوسر نع ةلالدب الإ اصاخ هب دارأ

 صوصنم ىنلا نءاناقوةلبمج هللا ,لو سر نع عفار ىف! ثيدحهلتلقو مءاقملاراجلا نود مساقي مل ىذلا راجللةءفشلا نأ ىلع

 2 تنأورا وجمساهمزل نم لكسا ةعفشلا ن وكت نأ: تاق ؟ىنا!كرق هلمتح ىذلا ىناثلا ىندملا امثل : لاق ٠ الب واتلمتم ال

 0000 لاول, لو ككاذح نم تلون اع الو انئدحم لوقتال ثتنأو ناجح لك نم اراد نوغيرأر اوما نأ معزت

 ضعب نود ناريللا ضع ةعفشلا نأ دارأّشا لوسرنأىلءكلد.كلذود»أ اذه لوق.ال لجأ: تاقدحأ اذه لوق. الو

 قصالملاريغ ىلعو قصالملا ىلعو معن : تلق ؟ كب رسثلا ىلع راوجلا مسا عقيفأ لاق .. مساقي مل راجل الإ نلرككت الااخأو

 كلذ عنمي الو ناربجلا نم هريغ نود ةقصالملا مساب درفني قصالمللاو لجأ تلق ؟ كيرششلا ماب درفني كبرمشلاف لاق

 كتجوز تلق ؟كيرشلا ىلع عقي زاوجلا مسا نأ ىلع لدي ام ىفدجوتفأ : لاق راوج مسا هيلع عقم. نأ امهنه ادحاو

 اك قلل ىل نانراج نب ثنك :' ةخانلا نب كلام نب لمح لاق . .راوحلا مسا اهبلع عقي كتنيرق ىه ىتلا

 : ىثعألا لاقو

 ك2[ اف تقوءرفو  ةفااط ا كناق قت ءاكت راخأ

 هقراطو ودختساناا رومأكاذك هقلاط كنإف. ىنس انتراجأ

 هقراب كسأ رقرف ىىلازتالنأو اصعاا نم ريخ نيبلا نإف ىنيبو

 هقئاس ىدل ىأت نأب تفحو بحاص لك ىنم ال ت> كتسح

 و .: لاق لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ رباج نع ءاطع نع كالملا دبع نع انريغ ىودو ( ىفانةلالاف )

 ةعفشلا لاق نأ ىلإ نيب رمدبلا ضعب بهذو «ةدحاو قيرطلا تناك اذإ ايئاغ ناك نإو امم رظتني هتعفشب قحأ راجلا»

 هل لاقيف ( ىف(: _ةلالاف ) ناك رش نادل اهتقا نوط وادلا نود قرط: ىف اكرئشا اذإ اهو كننسشلل' الإ نوكست ال

 رادلا ىف ةعفشلا تاعج ملف هل ليق رادلا نود قيرطلا ىف لاق نإف رادلا نود ق.رطلا ىف وأ رادلا ىف ناكيرمثلا

 0 ءارندلا ىف مضو ناكيرشش ايف امهاراد عاب ول تيأرأ رادلا ريغ قيرطلاو قيرطلا ىف كريثلاب نيكيرمشب اهيف اسيل ىتلا

 22 نود كرشلا يف لب : لاق ؟ كريشلا ىف وأ رادلآ ىف ةعفشلا نوكستأ .اهقيرط الو:اهيف كرمشال اهربغ ىرخأ اراد اهعم



 و -

 نأ ملعأ هللاو هنأ انيب ناكسف حاكسنلا هيلع دقعنا ام ةقرف جاو زألا ىلإلعجأ «اراطنق نهادحأ متينآو جوز ناكم جوز

 خسفنب مث ةدم ةأرما سكني نأ ةعتملا حاكسن نأل تفصو ال هنع ىبنلا ىف ةنسااو نآرقلاب احوسنم ةعتملا حاكت نوكي

 لاطب إو قالطلاو كاسءإلا نم جاو زألا ىلإهللا لعج امث تفصوام لاطبإ ةعتملا حاكت ىفو هنم قالط ثادحإ الب اهحاكت

 . قالطلاتادحإلبق ةدملا تضقنا اذإ ناعالاو ءاليإلاو راهظلاىف !. هللا يح ىتلا حاكتاا ماكحأو نيجوزلا نيب ثيراوملا

 زئانجلا ىف باب

 لاق ةعبر نب رماع نع هيبأ نع ملاس نع ىرهزاا نع نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انثدح

 اذهو هقفاوي امب اهببش اوورو ( ىتن|: لالا ) « عضوت وأ مسفلخم ىتح اهلل اوموقفةزانجلا متيأر اذإو هللا لوسر لاق

 ىنلا ىلع اهب رم ىدوه ةزانج نأ نم نيثدحلا ضعب اهاوردق ةلعا اهل ماق ىنلا نوكي نأو اخوسنم نوكي نأودعيال

 لوألا ناك نإ هرمأ نم رخآلا ىف ةجلاو هلعف دعب هكرت ىنلا نع ءاج دقف ناكامهمأو هلوطت نأ ةيهارك اهل ماقف

 دوعقلاو مايقلاب سأب الف احابم ناكنإو بابحتسالا وه رخآلاف اناحتسا ناك نإو خسا: هرمأ نم رخآلاف ابجاو

 نعو ذاعم نب دعس نب ور< نبدقاو نع ديعس نب ى نع كلام انربخأ . هللا لوسر لءف نم رخآلا هنأل ىلإ بحأ

 . ساج مث زئانجلا ىف موقي ناك هللا لوسر نأ بلاط ىنأ نب ىلع نع محلا نب دوعس» نع ريبج نب عفان

 ةعفشلا ىف باب
 نمر اادبعنب ةماس ىلأو بيسملا نب ديعس نع باهش نبا نعشالام انرمخأ لاقىعفاشلا انربخأ لاق عسب رلا انثدح

 نع رمعم نع ةقثلا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ . «ةعفش الف دودحلاتعقو اذإف مسقي ملامف ةعفشاا» لاق هللا لوسر نأ

 ملاس نب ديعس انربخأ ىعفاشلا انريخأ هبو هفلاخعال هانعم لثم وأ هلثم هللا لوسر نع رباج نع ةماس ىفأ نع ىرهزلا

 دودحلا تعقو اذإف مسقي مل امف ةعفشلا» لاق هنأ لسو هيلع هللا ىنص ىنناا نع رباج نع ريبزلا ىفأ نع جدرج نبا نع

 تناك اذإ رادلا نأ انماعو هللا لوسر ةنسا اعابتا مسق اف ةعفش ال لوقنف ذخأن اذهبو ( قفا: ةلالاف ) «ةعفش الف

 ىرتشملا لخد اذإف هفصن هبحاصاو الإ لق نإو ائيش امهدحأ كالع سلف اهنم هييصن اهثدحأ عابف نيلجر نيب ةعاشم

 عابف ناكيرملا ممسق اذإف ىرتشملا هب عاتبا ىذا نمثلاب هنم هب قحأ كيرمثلا ناك لخدملا اذه عئابلل كيرمثاا ىلع

 انوكي ملاك عيبملا ريغ قيرطلا نأل ةدحاو امهقيرط تناكنإو هراجل هنم ءىث ىف ظحال ابيصن عاب هبيصن امهدحأ

 نيكرشب اسيل راد ىف هعفش قيرطلا ىف كرمشلاب ذْْوبال كلذكف ةموسقملا رادلا ىف نيكيرمش قيرطلا ىف امهتكرشب

 نإف امهدحأ امأ انيهذم فالخ ىلع امهنم دحاو لكو ملع'ا ىلإ بسذي نمت نافنص اههملإ بهذ ناثيدح ىور دقو اهبف

 «هبقسب قحأ راجلا» لاقشالوسرنأعفار ىنأن ع ديرعثلانب وره نع ةرمسيم نب ميهاربإ نع انربخأ ةنييعنب نايفس

 13 كافو ةثاس راب هلع تنباا ضرغفلجر رادف تن عفارىنأل ناك هنأ انفلاخنءضعبثيدح ىف دازو ( قفا: ةلالاف )

 اذه لوأتأ انفلاخ ىذلا لاقف ( ىف|* لالا ) «هبقسب قحأ راجلا» لوقي هللا لوسر تعمس نكسلو ةئاعام هب تيطعأ

 قاارادلانيبو هنبب نكبمل اذإ قدال ريغ وأ اقصال ناك ةعفش م.اقملا راجاو ةعفش مساقي مل ىذلا كب رسشثللل وقأف ثيدحلا

 قصالم هنأل موسقم تيبلاو هرادف هتبب ىذالةعفشلاىرب عفار وبأ لاق نأب جتحاو امهنيب امدعبنإو هذفان قيرط تعب

 نأ عفار ىنأ ىلع ناك له تاق؟ فيكو : لاق عنص اع عوطت» هنع تيور امف عفار وبأ هل تلقف ( قنا: لالاف )

 هعاب نإف تاق عفار وب أهعيسس تح ةعفشلا هل تسيل لب : لاق ؟ هعيبب ىتح ةعفشلا هل نكت ل وأ هعب لبق ءىثب تبدلا هيطعب
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 ةثام دلج بيثلاب بيثلا » ملسوهيلع هللاىله ىناا لوق دعب زعامو لجرلا ةأرما رهأ نأ ىلع لدام لئاق لاق نإف اههمن»

 نوكيال اذه ناك «مجرااو ةثأ» لج يدل بيكا البس نبل هللا لعج دق ىنع اوذخ» لوقيىنلا ناك ذإ لبق « مجرااو

 هلبقام خسني دعب ىذلاو هدعب هنأب طيح ملعلاف هفلاخم دعب دج ءىث لكف لوأ ناك اذإف ناينازلا هب دح دح لوأ الإ

 تناكف هريغو زءام ثيدح عم سينأ اجر ىتلا ةأرملا ثيدح ىف هخسن ىذلاو اذه انتبثأ دقو هفلاخع ناكاذإ

 هيف اودحام نوناج لاوحألا نم دحاو لك ىف مهمأل امل مهنايتإ رثك نإو دودحلا اوتأام نيدودحلا ىلع ةتباث دودحلا

 دودخلا لهأ عيجو نيناع اودلجم نأ للا لزنأ نيذلا ةفذقلا كلذكو ةرمشع عب رأ دعبو ةرم لوأ ةانز مثو

 لاق مث عاهدلجلف اهانز نيبتف ؟دحأ ةمأ تنز اذإ» لاق هنأ ملَسو هيلع ها لك ىف :لا نع ىورو ( قفا: علالا )

 نع ظفح مث لتقي مث * اعب رأ وأ اثالث دلخم براشاا ىف ىنلا نع ىورو ( ىئانغلالا )«ةعبارلا وأ ةثااثلا دعب اهعبيلف

 ةلعمفأ نمع لتقلاو ةصخر تراصو لتقلا عدوو هداجف هب ىنأ مث هدعب لتقي لاق ىذلا دعا براشلا دلج هنأ ىنلا

 : اه رآ وآ اثالث اهانز دع ةمألا عب كاذكو تفصو اب خوسنم ةسماخلا هب ف انراه رآرىث قا

 ةعتلا ع باب

 لاق ىلع نب دم ىنبا هللا دبعو نسحلا نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ لاق ىمفاشلا انريخأ لاق عيراا انثدح

 .ةيلهألار لا مو نعو ةعتملا حاكن نع ىهن للا لوضر نإ سابع نبال لاق ايلع نأ امهمبأ نع امهاضرأ نسما ناكو

 سيلو هللا لوسر عم وزغن انك لاق دوعسم نبا تعمس لاق سيق نع ليعامسإ نع ىعفاشلا انريخأ كدا انثدح

 ( ىفاذ لالا ) ءىثلاب لجأ ىلإ ةأرملا سكت نأ ال صخر مث هللا لوسر كلذ نع انامتذ ىصتخم نأ اندرأف ءاسن انعم

 ىنأ نب ىلع ثيدح هبشأف اهدعب مأ رببخ لبق وهأ لدي اًءيش تقوي لو ةعنملا حاكن ىف صاخرإلا دوعسمنبا ركذ مث

 ةربس نب عيرلا ثيدح ناك نإو لا ةءالا حاكن زوجي الف اخسان ملعأ هللاو نوكي نأ ةعتملا نع ىنلا ىهن ىف بلاط

 ' ثيدح ىف نكي ملو تبث مل نإف لاق « ةمايقلا مويىلإ مارحىه» لاق مث ةءتملا حاكلحأ#لا لوسر نأ نيب وهف تدثي

 سايقلاو ةنسااو نآرقلا لئالدب اهليلحم طقس ةعزملا لالحإ ىور امث هريغو دوعسم نبا ثيدحل خسان هنأ ناب ىلع

 ٠ هنع اناثس ثيح كاذ انرك ذ دقو

 ةعتملا ماكس ىف فالخلا بأب

 ماع ةعتملا حاكن نع ىبناا معضعب لاقف ةعثملا حاكن ىف نوفلاخم اهلا>ف ( قفاتتلللاف ) لاق عميرلا انثدح

 . حتفلا ماع اوعتمتسا سانلا نأل هرم ىلع ال مهل كلذ هركسف كرمشلا راد ىف تايدوهب نم اوعتمتسا مهنأ ىلع ربيخ

 نب ىلع ثيدح نم نيب أءدبألا ىلع ةعتلا حاكن نع ىهنلا ىف حتفلا ماع ثيدحلا هل ليقف رمع نب زيزعلا دبع ثيدح ىف

 اندنع ىهنلاو بلاط ىنأ نب ىلع ىور اماهنع ىهنم ىهو ةعتملا ف صاخرإلاب هيف ةجح الف تبث مل اذإو بلاط ىنأ
 خسان ىلع ةلالد ةعاملا حاكن نع ىهنلا ىف نكي مل نإ تبأرأ لاق ميرحتال رايتخا هنأ ىلع ةلالد ىنأت نأ الإ مرح

 تلق ؟تفصو ام ىلع ةلالدلا اف لاق ىلوأ ملعأ للاو امنع ىهنلا لب اناق ؟اهنع ىهنلا مأ ىلوأ اهبف صاخرإلا خوسنم الو

 كلموأ حاكنبالإ ءاسنلا مرح « مهناعأ تكامام وأ مهجاوزأ ىلءالإن وظفاح مهج 00 و» هؤانث لج هللا لاق

 ملو حاكنلاب ميرحتلا دع نولحأف «نهوسمت نأ ىلبق نم نهومتقلطمث تانمؤملا متحكت اذإ » تاحوكتملا ىف لاقو نيم

 لادبتشا متدرأنإو» لاثو «ناسحإب حسي رست وأ فو رءءكاسمإف ناترمقالكلا » قالطلا يفلاقو قالطلاب الإ نممرح



 0 زا

 ىحتم نو ( لاق ) ىحضألا مايأ ريغ ىف ناك نإو عنم ام اضوع نوكسيل اًئيش ريقف سئاب وأ رتعم وأ عئاق هءاج اذإ

 ىلإ نظنأ الو داعأ حضي نأ دارأف' غرف ماك-:رو سمشلا عولط دهب هيف ىلص, نأ مامإلا نكي ىذلا تقولا لبق

 داعأ لجر ىحضف سمشلا عولط لبق ىلصف مامإلا مدق ول كلذكو مدقيو رخؤ, نم مهنم>نأل مويلا مامإلا فارصنا
 ٠ امعضو» اهعضي ناك ىتلا ىنلا ةالص ردق ىف تقولا اعإ

 ىصاعملا ىف تاب وقعلا باب

 دودحلاهيف امف تابوةعاتخسأو دودحخلا تاز' مثدحلا لزني نأ لبق ىداعملا ىف تاب وقعلا تناك ( قنانتلالاف

 لاق هللا 0 نأ ةرم نب نامععنلا نع ديعس نب ىي نع كلام انريذأ لاق ىمقاشلا انريخأ لاق عيبرلا انثدح

 نه» هللا لوسر لاقف يعأ هلوسروتكا اولاقف دودحلا لزنت نأ لبق كلذو«؟ىنازلاو قراسلاو براثااىف نولوقتام »

 لاق هللا باتك ىف اذه ىنعم لثمو لاق ثيدحلا قاس مث « هتالد قرمد, ىذلا ةقرملا أوسأو تابوقع نومفو شءاوف

 َنهافوت/ ق>تويبلا ىف نه نكمل ودهش نإف مكسنم ةعب رأ نهياع اودشتساف مكئاسن نم ةشحافلا نيتأي قاللاو»

 ركسبلاو ديعااو رملا مهلك ةانزلا نع اذه خسن مث ايندلا ىف نينازال ةبوقعاا لوأ اذه ناكف ةبآلا رخآ ىلإ 6 توملا

 عييرلا انثدح « ةدلجةئا» امهنم دحاو لك اودلجاف ىازلاوةينازاا لاقف قيماسملا نيرا نيركسيلا هللا دحف بيثلاو

 رمع تعمم لاق هنأ: سابع نبا ]نع ةبتع' نبا هللا دبع نب هللا دنبع نع باهش نبا_نع كلام ان ريحأ ىعفاشلا ان 21

 ناك وأ ةنيبلا هيلع تماق اذإ ءاسنلاو لاجراا نم نضحأ اذإ ىنز ن٠ ىلع هللا باتك ىف مجرلا لوقي باطلا نبا

 نع اوكسلمت نأ 51انإ رهعلاق لوقي بيسملا نب درعس عمس هنأ ديعس نب ىحم نع كلام انريخأ . فارتعالا وأ للجلا

 لوقي نأ الول هدب ىسفن ىذااو انمجرو هللا لوسر مجر دقن هللا باتك ىف نيدح دجأال لئاق لوقي نأ مجرلا ةبآ

 لاق عيراا انثدح . اهانأرق دق انإف عةتباا امهوجرافاينز اذإ ةخيشلاو خييشلا » اهتيتكسل هللا باتك ىف رمع داز سانلا

 دلاخ نبديزو ةريره ىبأ نع هللا دبع نب هللا ديبع نع بابش نبا نع ةنييع نباو كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ

 هنا دلحف ع هللا باتك اكن نيضفأل» هللا .لوسر اقف لح ةأرما ىراشحا نأ رك ذ الجر نأ ليسو تن[

 هج د(قفاتشلالاف ) امج رق تفرتعاف «اهمج راف تفرتعا ناف»رخألاةأر ما ىلع ودغ, نأ اسينأ رمأو اماع هب رغو ةئام

 لثم ىلع كلذ لدف انزاا ىف بيثلاو ركسلا دح هللا نع هللا لوسر ركذف لاق ابدث رخآلا ةأرماو اركب هنبا ناك هللا

 ةشحافب نيتأ نإف نصحأ اذإف » ءامإلا ىف هؤانث لج هللا لاق ( ىتنا* لال ) انزلا ىف بيثلا دح نم رمع لاقام

 امل الإ فصنلا نوكييال هنأل نيس برض ءامإلا ىلع نأ هللا نع [لقءف «باذعلا نه تانصحلا ىلءام فصن نوماعف

 انريخأ ٠ ةراجلا نم ريثك دعب الإ توعال دقو رجح لوأب تومي دق موجرملا نأل هل فصن الف مجراا امأف أزجختي

 دق ىنع اوُذح » لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ تءاصلا نب ةدابع نع نسحلا نع ديبع نب سنو نع باهولا دبع

 همحر ( ىف لال: ) مجرااو ةثام دلج بيثلاب بيثاو ماع بيرغتو ةئام دلج ركسيلاب ركسبلا اليبس نول هللا لعج

 امهنيب باهولا دبع هلخدأ ىردأ الو ىئثاقرلا ناطح ةدابع نيبو هنيب لخدن ناك ندحلا نأ ةقثلأ ىئثدح دقو هللا

 ناكسف ( قنا: ةلالاف )«ىنع بئاغ باتكسلا اذه تبتك مود لصألاو ال مأ لصألا نء هتلوح نيح ىناتك نم لازف

 هللا نأ نم هلبق ثيدحلا ىف تفصوام هيف ناكو امههف لزن دح لوأو اماذأو نييئازاا سبح نه خسنام لوأ اذه

 نءدلجلا خسنو ةثام برعض عم امهنم دحاو لك ىلع ىنالا نيركسبلا دح نم 3 نيسثااو نيركسلل انزاا دح لزنأ

 ادحاو داب ملو زءام نب زعام مجرو لجرلا ةأرما ٍلسو هيلع هللا ىلص ىناا مجرف مجرلا امهدحأ رفأو نيبيثثا
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 18 هدحف ةسءاللا هب ىفأ مث تارم عبرأ دحلا هيلع ميفأ دق لجرب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ مث « لتق

 ىلأ ثيدعهخسن ىنلا نع ىور دقف ىناا نع تب: ثيداحألا هذه نم ءىث ناك نإف : هلل 0 قفانعلالان )

 أ يرهزلا نع نايفس انريخأ لاق ىعفاشاا انريخأ لاق عيرلا انثدح . المره ةخسأو اهلثم ىنلا نع ىور دقو ريبزلا

 " ؟ تفطوامريغةجح اذهىف لف لئاق لاق نإف «هودلجاف برش نإ» لاق سو هيلع هللا ىيصىننلانأ بيؤذ نب ةصيبق نع
 لاق هللا لوسر نأ نامع نع فين> نب لهس نب ةمامأ ىنأ نع ديعس نب ىبع نع دام نع ةقثا انربخأ ٠ معن لبق

 همحر ( قنا هلالإف ) « سفن ريغب سفنلتق وأ ناصحإ دعب انز وأنامإ دعب رفك ثالث ىدحإ نمالإ ملسممد لخال»

 - نأ لمتحم دق لئاق لاق نإف لاق ٍلسو هلع هللا ىلص ىلا نع هتوبثث ىف ثيدحلاب لع لهأ كشرال ثيدح اذهو هلل

 ”' للدبالإ رخالل اخسان امهد>أ الونيداضتم نانوكي الف هرمأ صنب هلتقنف هلتقب رمأ نم نوكيو صاخ ىلع اذه نوك

 ْ تارم عبرأ ءىث ىف دجهيلع مقأ نه نأ ىف فلاخم ايتفلا لهأ نم ادحأ ملعن الف هل ىلق رخالل خسان امهدحأ نأ ىلع

 وهف اتباث ناك نإ ىناا نع ىورام نأ ىلع ليلد اذه ىفو لتقي ملو هيلع دحلا كلذ ميقأ ةسداس وأ ةسءاخ هب ىفأ من

 "" دلجلاو اعضوم لتقاا عضو هللا ناك اذإ لبق ؟نآرقلا ةلالد نيأو لاق نإف ةنيب تفصو اهب نآرقلا ةلالد نأ عم خوسنم

 . خسان الو هل فلاخعالىنلا نع تباث ءىشب الإ دلجلا عضوم لتقلا عضوي نأ ملعأ كاو زوجي الف اعضوم

 مكمل نا
 هللا 1 هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج نع ريبزلا فأن ء كالا٠ انريخأ لاق ىعفاشلا ان ربخأ لاق عنيرلا انثدح

 انريخأ لاق عييرلا انثدح ٠ (اورخداو اودوزتو اولك كلذدعب » لاقمث ثالثدعب ايا-ضلا مول لك أ نعىبن ملءو هيلع

 هللا ىلص هللا لوسر ىهن لاق هنأ هللا دبع نب دقاو نب هللا دبع نع زكب ىلأ نب هللا دبع نع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا

 ةشئاع تعمم قدص تلاقف ةرمعا كلذ ترك ذفركب ىبأ نب هللا دبع لاق ثالث دعب اياحضاا مول لك أ نع ملسو هيلع

 «قبامب اوةدصتو ثالثل اورخدا» هللا لوسرلاقف هللا لوسر نامز ىف ىحألا ةرضح ةيدابلا لهأنم سان فد لوقت

 ةيقسألا اهنم نوذختيو كدولا اهنمنولحيب متاءاحضنم نوعفتني سانلا ناكدقل هللا لوسرل انلقكلذ دعب ناكاملف تلاق

 ثالث دعباياحضاا مول لك أ نع تيهن هللا لوسرا# اولاق لاق اك وأ ؟«كاذ امو» ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لاقف

 نأ هبشدف (لاق) «اور>داو اوةدصتو اولكف ىحضألا ةرمضح تفدهىتاا ةفادلا لجأ نم كتي اعإ» هللا لوسر لاف
( : 

 00- ضرفلا ىنعم ىلعال رادتخالا ىنعم ىلع ةفادلا تناكذإ ثالث دعب اياحضلا موه كاسمإ نع هللا لوسر ىهن اءإ نوكي
 4م

 ال07 الا هَرَطَو «اومعطأو انف اوكف اهب ودخ ثبحو اذإف و ندبلا ف لجو زعهللالوقل رابتخالا هيشب تلق انو
 هنأ هيده نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لك أ إو اهب اوعوطتي نأ ىلبق مهيلع تبجو ىقلاال امباحصأ اهب عوطتتي ىلا

 الودتاكز نع 10 ا نأ هل نوك ال اك اًئيش هنم 0 نأ هيحاصا سيلف هلك ىدحلا نم بجوام امأف اعوطت ناك

 . بحأو هلاك هيلع بجوام جر ملف هضعب لك أف اًءيش هلام نم جر نأ هيلع بجو نإ كلذكو اًئيش هترافك نه

 هلو وول انش

 5 «رتعملاو عئاقلا ١ ومعطأو) هلوقو «ريقفلا سنايا اومعطأو اهنم اولك-ف» هللا ل وقل ريقفلا سئابلا مهطينأ ةلئان ىدهأ نا

 '0 ل[ انحاف نيمعطملا ئم وف رثك [ وأ ادحناو ءالؤه نه معطأ اذإف تقو الب راملاو رئازلا رتعملاو لئاسلا وه نامت

 1 نإ بحأو ملعأ هللاو ليبسلا هذه نم اياعذااو ءاش ثي> هب طبهمو اثلث رخديو اثلث ئدهمو اثلث معطي ا

 0 ملسو هيلع هللا ىلح ىنلا ردا ترا ند رة نم الو هتيحصأ نم دحأ رذديال نأ ةصمخم ساناا ىف تناك

 3 معطي نأ هيلعو ةيحضال ذدوعي نأ هيلع سلو ا دقق ةيحضأ وأ عوطت ىذه نك معطي نأ لحر كرت نإف ةفادلا يف



 - قةالثإل

 عوببلا ىف ةدايزلا نم ابرلا ىف هركير نم باب

 سابع نبا تعمس لوقي ديزي ىنأ نب هللا دبع عمس هنأ نايفس انربخأ لاق ىعفاشاا انربخأ لاق عيرلا امئدح

 هجو نه ىودو ( قنا لالا ) «ةئيسنلاىف ابرلا اعإ» لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ديز نب ةماسأ ىنربخأ لوقي

 ةئيسنلا ىف هاربو ًاسأب دب ادي نيمهردب مهرد ىف الو نيرانيدب رانيد ىف ىريال سابع نبا ناكف هقفاوي ام اذه ريغ

 امهنع ظفم هنأ ال امهنم ايأر ريزلا نب ةورعو ديعس نع سابع نبا لوق لثم ىورب ناكو هباحصأ ةماع كلذكو

 دمحم نع ةميع ىبأ نب بويأ نع باهولا دبع انربخأ . نييكلا لوق اذهو ( ىفإ: لالا ) هللا لوسر نع

 اوعيبت ال » لاق ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نأ تماصلا نب ةدابع نع رخآ لجرو راس نب ملسم نع نيريس نبا

 ءاوس الإ حلملاب حلملا الو رمتلاب رمتلا الو ريغشلاب ريعشثلا الو ربلاب ربلا الو قرولاب قرولا الو بهذلاب بهذلا

 حالاب رمتلاو ربلاب ريعشااو ريعشلاب ربااو بهذلاب قرولاو قرولاب بهذلا اوعب نكلو دم دب نعش انع اال

 « ىبرأ دقق دادزا وأ داز نم » امهدحأ دازو رهتااوأ حلملا امهحد_حأ صقنو « مدس فيك دب ادب رمتلاب حلملاو

 هللا لوس رنأ ةريرهأىفأن ع راسإ نب ديعسنع مه ىلأ نب ىسومنع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عب رلا امثدح

 هللا لوسر نأ ىردلا ديعس ىلأ نع عفان نع كلام انربأ « امهئيب لضفال مردلاب مثردلاو رانيدلاب رانيدلا » لاق

 قرولاب قرولا اوءيبت الو ضع, ىلع اهضعب اوفشن الو لثم الثء الإ بهذلاب بهذلا اوعيبت ال » لاق لس وهلغللا ىلد

 انريخأ لاق ىعفاشلا ان ربخأ لاق ع.درلا انثدح « زجانب اهنم ايئاغ اوهدتالو ضعب ىلع اهضعب اوفشت الو لثم الثم الإ

 نيرانيدلاب رانيدلا اوعيدت ال » هللا لوسر لاق : لاق نافع نب ناّمع نع رماع ىلأ نب كلا٠ هدج نع هغلب هنأ كلام

 انذخأ ىف انتجح تناكو ةدابع ثيدح قفاوت ىتلا ثيداحألا هذه اذخأف ( فا ةلالاف ) « نيمهردلاب مردلا الو

 مهنأل بيطأ رثك ألا ثيدح ىلع سفنلا نإ لاق نم لوق اهفلا هرهاظ ناكاذإ ديز نب ةماسأ ث.دح انكرتو اهب

 ديعس وبأو ةرباره وبأ ناكو ةماسأ نم ةيحص مدقت دشأو نسأ ةدابعو نامع ناكو لقألا نم اوظفحم نأ. هيشأ

 ناك نإ لق ؟ مهئيداحأ ةماسأ ثيدح فلاخم لهف : لئاق لاق نإف ٠ ةماسأ نمانداع امف ىنلا نع اظفح رثك أ

 لأس, هللا لوسر عبس نوكي نأ لمت دق ملعأ هللاو لق ؟ اذه ىرت ىتأف لاق نإف انفسو امل هنود ايف ةجحلاف اهفلاخم

 ةلأسم دؤ, ملو ىناا لوق ىدأف هظفحف ةئيسنلا ىف ايرلا اك ) لاقف ةطم2 رمتو ةضفب بهذ نيفلتخم نيفنصيف ابرلا نع

 . ةئيسنلا ىف الإ ابرال نأ هعمس نه دنع هنم ىدأ ام ناكف لئاسلا

 هل داع مث تارم عبرأ ءىنث ىف دح هيلع مقأ نم باب

 نع نم رلا دبع نب ثرحلا نع بئذ ىبأ نبا نع ليعم“إ ن. دمحم انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انئدج

 دقو ( قفا: ةلالاؤ ) ثيدحلا ركذو «هوداجاف» رك ذو لاق لو هيلعهّلا ىلص هللا لوسرنأ ةريره ىبأن ع ةماسيبأ

 ةياورلاب معلا لهأ نم دحأ نع ظفحأ ملو ناسح ثيداحأ هدنعو لضف نمحرلا دبع نب ثرحلا نع ىنغلب

 نأ برغش نب 'ورمع هْجَو نم ىوز دقو الاؤآ ثتادحلا ظفع ناك لها ىردآ الو بند ىنأ نبا الإ هنع

 ةعبارلا هب ىنأ مث ( تككش انأ عيرلا لاق ) تارم تالث وأ تارم عبرأ ءىث ىف دح هيلع مفأ نم » لاق ىنلا

 ةسماخلا 4هب كل مث ثارم عبرأ دح هلع مفأ نك 22 ريبزلا ىنأ ثيدح قم ىورو ( علح وأ لتق ةسماخلا وأ
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 سابع نبانع مسقم نع دايزنأ نب ديزي نءنايفش انربخأ« موجحلاو مجاحلارطفأ» ىد.بذخآ وهولاقف ناضمر نم

 امرحع ذئموي نكي ملو حتفلا ماع هقا لوسر نع سوأ نبا عامسو ( ىتفإ:_:لازإ ) امئاص امرح مجتحا هللا لوسر نأ

 مجالا رظفأ» ثيدحو ريثع ةنس مالسإلا ةجح ماع ىنلا ةماجح سابع نبا ركذف مالسإلا ةجحلبق مرح هبحصي ملو

 ثيدحو خسان سابع نبا ثيدحف نيتب اث اناك نإف ( ىف( :لالاذ ) نيتنسب مالسإلا ةحح لبق نامت ةنسحتفلا ىف « موجحملاو

 ةمادلا لج رق و: نإف ًادانسإ امهلثمأس ابعنب!ثيدحو هيتشم اعم نيني دحلا دانسإ و(لاق) خوسنم (م رجحلاومجاحخلا رطفأد»

 هرطفي ام اهدعب ثدي نأ الإ ةماج+اهرطفت الف مجتحانإو رطفيففءضرنأ همودضرعي الثاو اطامت>|ىلإ بحأ ناك

 نم جر ءىث نم رطفلا سيل نأ سايقلا سابع نبا ثيدح عمو ( ىف ةلالاو ) ءرطف هلعفف مجتحم مل ول ام

 جرو أضوتيو قرع.و هموص لطب الف ذذلت» ريغ لزخي دق لجرلا نأو اًئيقتم هفوج نم ملاصلا هجرخم نأ الإ دسج

 ؤيقتلاوأ عاجلاب ذذلتلا وأ ندباا لاخدإ نم رطفلا امنإو هموص لطبب الف رونتيو لستغيو لوبلاو حيزلاو ءالخلا هنم

 هللا لوسر باحصأ ضعب نع ظفحأ ىذلاو لاق هيف هلاخدإ دمع 15 هفوج نم ءىث جرخإ اذه ىلع نوكيف

 . ةءاجحلاب دحأ رطفيال هنأ نيذدملا ةماعو نيعباتلاو

 مرحلا حاكن باب

 ديزي ىلربخأ لاق باهش نبا نع رانيد نب ورم نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انثدح

 ؟ سابع نبا ىلإ ممألا ديزر لعجمأ باهش نبال تلق:ورمع لاق لالح وهوةنوميم حكسن هللا لوسر نأ مصألا نبا

 مرحلا » لاق هللا لوسر نأ نامع نع نامع نب نابأ نع بهو نب هيبن نع ىسوم نب بويأ نع نايفس انريخأ

 نابأ نع رادلا دبع ىنب دحأ بهو نب هيبن نع عفان نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ . «بطخم الو مكسنبال

 ةعبر نع كلام انربخأ « بطخم الو حكنب الو مرملا حكنبال » لاق هللا لوسر نأ نامءع نع نامع نبا

 ةنوميم هاجوزف راصنألا نم الجرو هالوم عفار ابأ ثءب هللا لوسر نأ راس نب ناملس نع نمحرلا دبع ىفأ نبا

 نالف لهو لاق بيسملا نب ديعس نع ةيمأ نب ليعءامسإ نع ةماسم نب ديعس انريخأ ىعفاشلا انربخأ : ةنيدملاب ىنلاو

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةنوميم ةبارق ضعب ىور دقو ( لاق ) لالح وهو الإ  ةنوميم هللا لوسر حيكن ام
 حكن هللا لوسر نأ هللا لوسر نع اتباث نوكي نأ ثيداحألا هبشأ ناكف ( ىف: ةلالاث ) امرحم ةنوميم حكن

 حكني الو مرحلا حكني نأ نع ىهناا ىنلا نع نامَع نع ىور لبق ؟ اهتبثأ هنأ ىلع لديام لبق نإف الالح هنوديم

 امتإو ةنوميم هيف حكن ىذلا رفسلا دعب الإ هبحصي مل امرح اهحكن ىنلا نأ ىور نمو ةبحصلا مدقتم نامعو

 نكست مل ول تبث نأ اندنع ىلوأ هيف كشال ىذلا لصتملاف نائيدللا فلتخا اذإو هل ليقو ةيضقلا ةرهع لق اهحكسن

 هللا لوسر نأ ىور نم نإف لبق نإف هلاصتا الصتم نكي مل نإو هقفاوب ام نامع ثيدح عمو هسفن هيف الإ ةجحلا

 اهنم راس نب ناماسلو اهنم ناكملا كلذ مصألا نب ديزب اهيخأ نبالو لبق اهحاكن فرعي هبارق امرحم اهحكسن

 نالوقي اهنم امهناكم عم راسإ نب ناملسو مصألا نب ديزي ناك اذإف اهحاك: فرع. نأ هباشي ةيالولا ناكم

 ببسإ مرحم وهو اهحكن لاق نم تبثي نأ ىف ةلعلا تبهذ الالح ابحكن لوقي بيسملا نبا ناكو الالخ اهحك

 وأ حكن مرت ىأف تفصوام ةقفاوم عم تبث, نأ ىلوأ هلاصتا ىف كشال لصتملا دانسإلاب نامع ثيدحنأبو ةبارقلا

 . مرملا حاكنت نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن نم تفصو امب خوسفم هحاكنف حكنأ

ِ 
١ 
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 ناك امع بغرتأ نمحرلا دبعاي ةريرهوبأ لاق اك سيل ةشئاع تلاقف مويلا كلذ رطفأ انج حبصأ نمل وذي ةرارهابأ

 نم ًابنجحيبسيل ناك نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع دبشأف ةشئاعتلاق هللاوال نمحرلا دبعلاق ؟ هلءفيدللا لوسر

 تلاق ام لثم تلاقف كلذ نع الأسف ةماس مأ ىلع انل>د ىت> انجرخ مث لاق مولا كلذ موصي مث مالستحا ريغ عامج

 نيكرتا دمحم ابأ اي كيلع ثمسقأ ناورم لاق هريخأف اتلاق ام نمحر لا دبع هل لاقذ ناورم انث ىت> انجرخف ةشئاع

 دعم :ثدحتف.5 ريزه انأ اندنأ قح همم تبكورو نحرلإ ندع نكرو لاق كلذ, هريدشلف ةرارش انا نيتأتلف بانلاب اد :

 انريخأ لاق عيبرلا انثدنعا ريم هيأ ريخأ امنإ كلذ معال ةرره 1 لاقف كلذ هل ركذ مث ةءاس نم رلا ديع

 نع ماشه نب ثرحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ىبأ نع ركب ىبأ ىلوم ىمس ىنثدح لاق نايفس انريخأ لاق ئعناشلا

 هللا هجر ( قناة ئثلالاف ) هموي موصيو لستغيف بنجوهو حبصلا هكردب سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك تلاق اهنأ ةشئاع

 هللا لوسر نع لجر نع ةريرهوبأ ىورام نود مل-سو هيلع هلا ىلع ىناا ىجوز ةداس مأو ةشئاع ثيدحمب انذخأف

 ةمدقم ةشئاع نأ : اهنمو . .ارينخ وأ اعامش ةفرعت انإ لجر نم اذهم معأ ءاتحوزو هاتحور اهمأ : اهنم. نإَحَع

 فورعملا ىنلا نع انور ىذلا نأ : اهنمو . دحاو ةياور نم 52 نينثا ةياورو ةظفاح ةماس مأ نأو ظفحلا ىف

 آاحايم بارسثلاو ماعطلاو عاملا ناك اذإ لبق ؟ لوقعملا ىف هنم فرعي امو : لئثاق لاق نإف . ةنسلاب هيشألاو لوقعملا ىف

 ؟ احايم ايف ناكى فلا لاخلا ىف ناك امأ رجفاا لبق عاذا ناكف سمشلا برغم ىلإ رجفلا دعب ًاعونمو رجفلا لبق ليالاىف

 هلعف ىف سيلو لبق عالاب بجو ءىش وهلاقنإف ؟عادجاب بجو ءىث وه مأ عاتبا وهأ ل سغاا ترأرفا لق ىلب : لبق اذإف
 راهنلاب مستحم هنأل هموص مني لجرلا نأ انمعز كلذيف ليق:ال : لاق نإف : راهن الو لل ىف ملاص ىلع مر ءىش

 هللا لوسرا لهف لاق نإف اراطفإ بجو. ال لسغلا بوجو نأو راهن ىف عءاجم مل هنأل هموص متو لسفلا هيلع بجيف

 الالح بيطت ناك دقو مرحملل بيطلا نع ىبنلاو هللا لوسز نع ةلالدلا معن : ليق ؟ اذه هبشت ةنس ٍلسو هيلع هللا ىلص

 هب بحي ام ىنعم رثك أ ىف اذهو حابم وهو ناك بيطتلا سفن نأل مارحإلا دعب هتعأارو هنول هيلع قب اع مر لبق

 ؟ةماس مأو ةشئاع ف الخ ىور ىدلا ىرتىنأف : لئاق لاق نإف (قئانشلالاف ) عادا مرعب لبق مدقت« عامج نم لسغاا

 ىضقينأب رمأف ائيش رجفلا دعب اعماجي مافأو ليلب هلهأ عماج لجر نع لأسي الئاس لجرلا عمس دق : ملعأ هللاو لبق

 هثيدح تبدأ ةقث ثدع ىلع اذه ناكمأ اذإ فيكف : لئاق لاق ناف . هيف مرع ىذلا تقولا ىف ناك دق عاما ضعب نأل

 امهيلع نكمي دقو امهري_غ امهفلاع ملام مدلاو لاما ىف جا نيدهاشلا ةداعشب مزاي مك ليق ؟ ةحح هب تمزاو

 امهمتدابش دضب امهريغ دبش ولو رهاظلا ىف نيادع اناك نإ امتداهشب يلا ك رخي نأ زوج الف بذكلاو طاغلا

 لوو .امهريغ اممفلاغال نيدهاشلا - هريغ هفلاعال ثدحلا ف ادرفنا اذإ اهلوعتسإ اي اءمنتداهش لمعتسإ مل

 ةداهش ىف ذوب ال اع تفدو اع نيثدحلا نم الخ دا ىلع لئالدلا نم دَدؤِبو تفغصو ام هريغ هفلاخ اذإ 11

 . اليلق الإ ناك نإ لاحم دوهشلا

 مكاصلل ةماجحلا باب

 نع ةبالق ىبلأ نع ءادحلا دلاخ نع ديجلا دبع نب باهولا ديع انربخأ لاق ىعفاشلا انثدح لاق عيمرلا انثدح

 تلخ ةريدع نامل مجتحم الجر ىأرف حتفلا نامز ىناا عم تنك : لاق . سوأ نب دادش نع ىناعنصلا ثعشألا ىبأ

 (م-ا؛6ع)
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 هجو نه وهتلق ؟هتششنال لو: لاق هتبثن مل تلق ؟؟-ةدح ىلع ةدانز وهو تنأ هب لقت م نكلو ال' ؛ لاق ؟"تنأ ه

 ةالص سابع نبا نع ىورت لهو : لاق اطلغ ملعأ هللاو هارث هجوو دارفنالا هجو ىلع عطقنملا تبن ال نو عطقنم

 سابع نا انب ىلصف سمشلا تفس>لوقإ اسواطتعمس لوقي لو>ألا ناملس نع نايفس انربخأ معن تلق ؟تاع وكر ثالث

 ةشئاع ثيدح سابع نبا نع اندنع ظوفحملا عمو اذه ( قفا ةلالاف ) تادجس عبرأ ىف تامكر تس مزمز ةفص ىف

 نب ديز لعج امث لاق ناعوكر ةعكر لك ىف نيتعكر ىلص ىنلا نأ اهلك ةقفاوم ىنلا نع سابع نب نيثكاو ئماوم أو

 نع ةلالدلا تاقف ؛ سابع نبا نع سوواط نع لوحألا نميلس نم تبثأ سابع نبا نع راسإ نب ءاطع نع ملسأ

 نع ركب ىبأ نب هللا دبع نع دمحم نب مهاربإ ىور لبق ؟ةلالدلا نيأف :لاق هنع ٍلسأ نب ديز ثيدحتقفاوم سابعنإ|

 الك ىف نيكر ىدشاا فوسك ىف مزمز .رهظ ىلع لص سابع نبا تير لاق ناودص نب هللا دبع نب” ناوفصو رع
 اذإو لاق هللا ءاش نإ ملسو هياع هللا ىلص ىناا ةالص فالخ فوسحلا ىف ىله ال سابع نباو لاق ناغردكر

 ةءاور تناك لوحألا ناملس ىورام فالخ سابع نبا نع نوورب هللا دبع نب ناوذصو معو راسإ نب ءاطع ناك
 ىور دقو ناملس نم ثيدحلاب مللاب هبشأو ائيدح رثك أ ملسأ نب ديزو ركب ىبأ نب هللا دبعو:ليقت .نأ ,ىلوأ ةثالث
 سابعنبا نوكي نأ هبشأ سابع نبا نع تيث ول تلق ةعكر لك ىف تاعوكر ثالن ةلزاز ىف ىلص هنأ سابع نبا نع

 '000| |[ اف تنور ان تبثاو رثك ١ اةيداحأف اهب ىوس,نإو ةلزلزلاو.نمقلاو سمشلا :فوسخ نيب قرف

 فو.سخ ىف ىلسي اك ةعاج ةالص رمقلا فوسخ ىف ىلصيال لاق نم ميباحصأ نمو لاق تنأو ن< لوقت كلذكو تبثألا

 وهو هيلع ةجح هثيدح تلق ؟ هلع ةحهلا ا لاق هلوق رك ذتال نأ كدع الف تنأو ني انفلاخ دقف تلق سمشاا

 مني راذإف هتاحل الو دحأت ول نافسغالهثلا تابآ نم ناتءآ رمقلاو سهلا نإ» لاق ينلا نأ سابع نا نع ىوربي

 هلعف لثم هرمأو سمشلا فوميكسل ةالصلا هللا لوسر هيلإ عزف ىذلا هللا ركذ ناك مث 6 هللا رك ذ ىلإ اوعزفاف كلذ

 1 حلفأ دق » لجو زع هللا لاق دقو سهشلا فوسخ ىف هب رمأ اك هللا ركذ ىلإ عزفلاب رمقلا فوسخىف رمأ دقو

 مهرمأ ىنلا نأ,ةنيبع نبا ثيدح ىفو هيلع تناك اذ_ه الإ ةجح هيلع نكيمل ولو « ىلصف هبر مسا ركذو# يزن

 اك رمقلا فوس> ىف ىلص سابعنبا نأ تباثلا ثيدحلاىفو ةالصلا ىلإو هللا ركذ ىلإ اوعزفي نأ رمقلاو سحشلا ىف

 ملعي ام تلق ؟ تنأ هارت نبأ نف لاق كلذ لثم لءف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ مهملعأ مث س.شاا فوسك ىف ىلص

 . هيلإ بسني نم ضعب هله نأ ىلع ىف نءؤ. امو ءىش لك سانلا لك

 ناضمز روش ف انَح حعبصا نم باب

 ىنأ نع ىراسنألا رحم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع كالام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسيرلا انثدح
 حبصأ ىفإ هللا لوسر اي عمسأ انأو بابا ىلع فقاو وهو هللا لوسرا لاق الجر نأ ةشئاع نع ةشئاع ىلوم سنو
 انثدح « مويلا كلذ موصأو لستغأف موصلا ديرأ انأو ابنج حبصأ انأو » هللا لوسر لاقف موصلا ديرأ انأو ًابنج
 دنع ىبأو انأت نك لوةين#رلا دبعنب ركب اب أعمتدنأ ركب ىبأ ىلومىمسنعكلام انرب>أ لاق ىعفاشلا ان ربخأ لاق عسبب راا
 تءسقأناورملاقف مويلاكلذ رطفأ اينج حبصأ نم لوقي ةريره ابأ نأ هل رك ذف ةنيدملا ريمأ وهو محلا نب ناورم
 نمحرأا دنع بهذف رك وبأ لاق كلذ نع ايلاستف ةَئلص مأو ةشئاع نينمؤملا ىمأ لل نيهذنل نم رلا ديع اب كيلع

 نأ هل زك ذف ناورعم دنع انك انإ نينمؤملا مأ ا : لاقو نة رلا دنع اهيلع ملف ةشل اع ىلع اناحد تح هعم تبهذو

 زن 4ك: عوض ىن مي ذك ضشننبناحم ا 4

 وول وت نون نمو اشو د اا
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 ناتسور ناتفئاطلا ناتاهو لس مث نيتءكر مهم ىلصف ىرذألا ةفئاطلا تءاح مث لس مث نيتك ةفئاطب فوخلا ةالص

 ىنلا ىلصف ةلبقلا ىف ناك ودعلا نأ ىقرزلا شايع وبأ ىور دقو ( ىف: لالا ) هنع أزجأ اذكه مامإلا ىلص نإف

 هنوسر# يذلا لوعرسم ماق اما هس رك ةفئاط تماقو ةفئاط ه4عم ثتددسو دحض مش كو عكرف نا ةدسعب اعم نيتفثاطلاب

 تيلص اذكه اوناكاذإف مهتلمج فام هنيبو مهنيب لئاح ال ليلق ودعااو اريثك اوناك ىنلا باحصأ نأل لوقن اذكهو

 .نافلت< نيلاحلا نكسلو هب انذخأ ىذلا تيدحلل اداضم اذه سيلو اذكه فوخلا ةالص

 رهثلاو سدشلا فوك .ةناضا اب

 سحشلا تفس لاق سابع نبا نع راس نبءاطعنعلسأن ب ديزنء كلا انريخأ لاق ىعفاشلا اذربخأ (عبب رلا لاف )

 ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ» لاقف مهطخ مث ناعوك ر ةعكر لك ىف ناتعكر هتالصنأ سابع نبا دف هللا لوسر ىلصف

 ديعس نب ىع نع كلام انربخأ « هللا رك ذ ىلإ اوعزفاف كلذ متيأر اذإف هتارحل الو دحأ تومل نافسال هللا تابآ نم

 تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع كلام انربخأو لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ع.يرلا انثدحو . ةشئاع نع ةرمع نع

 ىرهزلا نع رمعم نع ةقثلا انريخأ . ناعوكر ةعكر لك ىف نيتعكر ىلص هنأ تكحف ىنلا ىلهف سمشلا تنسخ

 انيخأ .١" ناعاوكر ةفكر .لك ىف نيتعكر سمشلا فوك ىف لص هلا لور نأ تاطملا "دبع نأ سابع نإ انرثكا نع

 تام موي سمششلا تفسكلا لاق ىراصنألا دوعسم ىبأ نع مزاح ىبأ نب سيق نع دلاخ ىبأ نب ليعامسا نع نايفس

 هللا تايآ نمنات,آ رهقلاو سمشلا نإ» ىنلالاقف مهاربإ تول سمشلا تفسكسنا سانلا لاقف هللا لوسر نب مهاربإ

 لوقن اذهبف ( قفا ل5 ) «ةالصلا ىلإو هللا رك ذ ىلإ اوعزفاف كلذ مني أراذاف هتايحل الو دحأ تومل نافسكني ال

 مل نإف ناعوكر ةعكذر. لك ىف ميم دخاو.لك-فرودك ىف نيتعكر سانلاب'مانالا ىلتعا رجقلاَو ستعلا تشك اذ

 نيتعكر سمشلا فوسك ىف ىلص نافع نب نامع نأ انغلبو ( قفإ:ئةلالاو ) كلذك هسفنل ءرملا ىلص مامإلا لصإ

 ٠ ناعوذر هكر لك

 كلذ ىف فالحلا باب

 فوك ىف ىلصي لاقذ فوسكسل ةالص ىف سانلا ضعب كلذ ىف انفلاخف ( ىتفإ_كالاف ) لاق عيرلا انثدح
 هل تركذف ( قفا للك ) ناعوكر ةعكر لك ىف سيلو موب لك ىف سانلا ىلصي اك نيتعكر رمقلاو سحشلا
 فوسكسلا ىف ىلص ىنلا نأ ةركب ىلأ نع اًثيدح ركذف هريغ انا ثيدحم انذخأ امإو تباث اذه لاقف اء .دح ضعب

 اذإ ثيدحلا نأ معزت تساأ هل تلف هانعم ىف بدنج نب ةرمس نع اثيد> ركذو هذه مدنالص نم او .نيتمكر

 ىذلا تبثي لام تيثأ هنأل هلوق لبق نأ ىلوأ ةدايزلاب ىنالا ناك ةدايز ثيدحلا ىف ناكو افلتخاف نيهجو نم ءاج

 نب نايعنلاف لاقو هلإ عجرت نأ كيلع هباحصأ لاقف عمست ىنلا ةدايزلا انثيدح ىنف تلقف ىلب : لاق ؟ ثيدهلا صقن

 نيتعكر ىلص ىنلا نأ معزي ناعنلاف تلقف ناءوكر ةعكر لك ىف ركذي الو لسو هيلع هللا له ىنلا ىلص لوقي ريشب

 ثيدح فلام اذإ تنأف تلقال :لاق ب ذخأتفأ نيتعكر مث نيتعكر مث نيتعكر ىلصف ماقف سمشلا لجنت لف رظن مث

 نم انثيدح ىف اندانسإ نأ ملعت تنأو ةرمسو ةركب ىبأ ثيدح ىف كلام الإ نامعناا ثيدح ىف كل سيلو انايدحو نامعنلا

 لوقتفهل تلقف لاق ةعكر لك ىف تاعوكر ثالث ىلص ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ مهضعب ىور لاقف سانلا دانسإ تبث
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 فوحلا| ةالصوللع ليلد اهنم ذخ ؤب,ام ىلع دجو, ىتلا تافلتخلا باب

 « ةالصلا مهل تّقأف مهبف تنك اذإو » فوحلا ةالصيف هؤانث لج هللا لاق ( ىف“ ةلالاه ) لاق عيرلا انندح

 عم ىلص نهم تاوخ نب حلاص نع نامور نب ديزب نع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا ا ريخأ لاق عيبرلا 7 ةبآلا

 اماق تنث مش 1ك هةعم نيدلاب ىلصو ودعلا هاحو ةفئاط تفغفصو هةعم تفص ةفئاط نأ فوألا ةالص عاقرلا تاذ موي ىنلا

 تيثمث هيلع تيقب ىتلا ةعكرلا مهب ىلصف ىرخألا ةفئاطلاتءاجو ودعلا هاجو اوفصو اوفرصنا مث ةعكر مهسفنأل اوءأو

 هان. لثم ىنلا نع ريبج نب تاوخ نع تاوخ نب حلاص نع دمحم نب مساقلا نع رمع نب هللا ديبع هيخأ نع 2

 3قينودنأم ريغ اهتبج وأ ةل.ةلا ةهج ريغ ىف ودعلا ناك اذإ فوخلا ةالص ىف اذه: انذخأو ( ىفا* لالا ) هفلاخم ال

 ىور ةالعلا هذه 4ف فلام اًءيش فروخلا ةالص ىف ىنلا نع رم نبا ىورو لاق نآرفال هتقفاومو ىنلا نع هتوشل

 اوفقوف ةالصلا اومتي لو اورخأتسا مث ةعكر هعم ىتلا ةفئاطلاب ىلصف ودعلا هاجو ةفئاطو ىنلا عم تفص ةفئاط نأ

 ؟ رهع نبا ثيدح نودةريبج نب تاوخ ثيدحم تذ>أ فيك لئاق لاق نإف ( قنا: هلالإث [) مهسفنأل اوعأف اعم

 ةرغ نوكرششملا بيصنال نأ ىرحأو نيتفئاطلا نيب لدع هنأ هيف الوقعم نأو نآرقلا ةقفاوم امهد_>أ نيينعم لبق

 6 كعم مهنه ةفئاط مقتلف ةالصلا مهل 6 مهيف تنكاذإو » هللا لاق تلق ؟ نآرقلا ةقفاوم نأف لاق نإف نيماسملا نم

 اذإ نوكب نأ لمتحاف «اودجس اذإف» لاق هعمىلوألا ةف'اطلاةالص هللا ركذف ( قفا: هللا ) ةبآلا « مهتحاسأو » ىلإ

 ملعأهللا و هيناعمىلوأناكف اذه نمنآرقلالمتحا امىلع ةنسااتادو مهمارونء ا وناك هلك دوجسلا نع مهملعام اودجس

 ثيدح اذكهو ءاضقمامإلا ىلعالو نيتفئاطلا نم ةدحاو ىلع ركذي ملو ةالصلا نم نيتفئاطلاب مامإلا جورخهللا ركذو

 ةالص ريغىف فقاولانأ امولعم ناك ةالص ريغيف ودعلا ءازإب فوقولاب ةر ومأمىلوألاةفئاطلا تناك ان ولاق ريبجنب تاوخ

 هنوملعب وأ عطش وأ فخ نولدعلاو مامالا هنع همرفف هءاح اذإ اددمو هتدارإو ودعا ةكرح نم ىر» اهب ماكي

 اهضعب وأ مهئازإب ىتاا ةفئاطلا مهفلاخمو الجعم ال اليطم هتالص ىلع مقيف مهيلع اهيف فوخال ةكرح مهتكرح نأ

 تسرح اذإ ىرخألاةفئاطلا نوك: نأ ناكف ايلصم سراحلا نم ىوقأ ةالص ريغ ىف سراحلاو ةالص ريغ ىف ىهو

 اهطعت لام ةرخآلا نم تذخأ دق ىل وألا نوكست نأ نم هبشأ ةيلصم ريغ ةسراحلاو ةلصم تراص ذإ ىلوألا

 مامإلاالإ سراح ايل سيل ةالصاا ضعب ىف اعم ناتفئاطلا هيف ن وكست ريبج ْنِب تاوخ ثيدح فلاخم ىذلا ثيدحلاو

 بيصيالنأ هللا دارأاء]و لاق دحاولا مامإلا ال ةعاملا ةفئاطلاو ىرخألا ةسارع نيتفئاطلا ىدحإ هللا رمأامتإو هدحو

 ند نيماسملا لكل نسحأو هكا ىف ىرقأ ائنفصو كَ راح نب تاوخح ثيدحو هند لصأ ند ةرغ نركرشلا

 ثيدح ىور دقو ( قفا تل الاف ) ديبج نب تاو> ثيدحم اناق لئالداا هذهبف (ىفا :.ةلالا ( هفلاخم ىذلا ثيدحلا

 مامالل ت'اكف اوهاس مث ةعكر ةفئاطبو اوهاس مث ةعكر ةفئاطب درق ىذب ىلص ينلا نأ هلثم ثيدحلاب للعلا لهأ ثبثي

 ددعنم نيمومأملا ىلع نأ ىلع ةعمت فوخلا ةالصيف ثيداحألا ع.يج نأل هانكرت امنإو ةعكر ةدحاو لك ىلعو ناتهكر

 ضعب يف ءىثا هلثم ان دنع تشرالهنألو ددءاا ىف دح>او سانلا ىلع ةالصلاىف ضرفغلا لا كلذكو مامإلا ىلعاملثم ةالصلا

 ل2 نط ىلص نا نأىور ارباجنأ كلذو ريبجنب تاو> ثيدح داضتال ثيداحأ فوخلا ةالصىف ىورو لاق هدانسإ
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 لاقال كاش َّكآ زوجبفأ هللا لوسر ةنسو اهحسأ ام للا نيب دقو لاق 39 كلذف هللا اهحسأ مش تناك دق ءاشأ

 دياا عفر هللا لوسر نأ ريا نياف لق ال : لاق نإ ؟ خوسنم هنأ هللا لوسر نع رو خوسنم وه هللا لوسر

 وست“ هلعاو اذه ناك دق لاقي نأ ىنلا نع هتيور ربخ لك ىف زوجيفأ ليق ظفحم لو ناك هلعلف لاق نإف ؟ .ةالصلا ىف

 اذه نم تفصو ام لثع هللا لوسر ثيداحأ ككرت ناك نإو ) قفا 2 اانا «هلعلو قيسلا ةلاهجلا لهأ اندلع دريف

 نسحأب اك ىف نولتعي نيذلا مالكلا لهأ نه اًئيش ثدداحألا نه كرت نم اومالو انل تفكك فيعضلا بهذا

 . فيعضاا بهذملا اذه نم ىوقأو

 دّورفنملا ل باب

 فاس نب لاله نع هنظأ نيصج نع ةنيبع نب نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لق عيرلا انثدج

 هللا ىلص ىنلا باحصأ نم ةقرلاب خيش ىلع ىب فقوف دعا ىبأ نب دايز ىدع ذ-خأ كاق ةدرب ىأ نبا عم

 فصاا فلخ ىلصي الجر ىأر هللا لوسر نأ خيشاا اذه ىربخأ لاقف دبعم نب ةصباو هل لاقي ملسو هيلع

 نيثدحلا ضعب نأ 01 نم ثيدحلاب معلا لهأ نه تعمس دقو ( ىف(: _غلالاف ) ةالعصلا ديعي نأ رمال

 ضعب تعمسو هنم هعمس ةصباو نع كاله نع هيورب نه مهنمو الجر هيف ةصباوو فاس نب لاله نيب لخدت

 نود عكر هنأ ىنلل ركذ ةركب ابأ نأ نسح دانسإب ىوري نم تعمسو تفصو امي هنهوب هنأك مهنم معلا لهأ

 عوكرلاب ةلجعلا هيلع ري لو فصاا ىف لوخدلا هل بحأ هنأك-ف « دعتالو اصرح هللا كداز » ىنلا هل لاقق فصلا

 ثيدح انئيدح نمو هنع ائزمم ادرفنم' هعوكر ىأر هنأ ىلع ةلالد هيف لب ةداعإلاب هرمأي لو فصلاب قحلي قح

 نأ ىلوأ انئيدح ناك ةصباو نع. ىوري ىذلا ثيدسحلا تبث ولف هئزحم مامإلا فلخ درفنملا ةالسص نأ تناث

 لجرلا ةالص تيأرأ لبق ؟ ةماعلا لوقو سايقتلا امو : لئاق لاق نإف ةماعلا لوقو سايقلا هعم نأل هب ْذْحْؤي

 لبق معن : لاق نإف ؟ ةعامج ةالص ىف وهو فلا مامأ مامإلا ةالصو تاق معن : لاق نإف . ؟ هنع ءىرأ 1

 نإف ؟ ادرفنم هسفنل ىلص, درفنم لج رك نوك. وأ همامأ .درقنملا مامإلاك نوكي نأ ىلصملا:فلخ درفنلا ودعي لبق

 ةالصاا دسفي ءىث دارفنالا ىف سيل نأ ىلع لد: امبفقوم ةنسف لبق درفنملاو مامإلا فقوم ةنس اذكبف لق

 هللا دبع نب قحسإ نع كلام انري_خأ لبق . كثيدح ركذاف لبق نإف انرك ذام ثيدحلا ىف ىلوق هيف ثيدحلاب لاق نإف

 ىل< الف اوموق » لاق مث هنه لكأف هتهنص ماعط ىلإ ىنلا تعد 2 هتدح نأ كلام نب نأ نع ةحلط د نبا

 ثففصو هللا لوسر هيلع ماقف ءاملاب هتحضنف سبل ام لوط نم دوسا دق ال ريصح ىلإ تحقف.سنأ لاق 8 كك

 انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انئدح . فرصنا مث نيتمكرانل ىلسف انئثارو نم زوجعااؤ هءارو متيلاو انأ

 مأو انتيب ىف ىناا فلخ انا متيو انأ تيلص لوقي كلام نب سنأ همع عمس هنأ هللا دبع نب قحشإ نع, نايفس

 قرف الو ملسو هدع هللا ىلص هللا لوسر عم ةدرفنم تلص ةأرما نأ ىكم سنأف ( قنا ةلالاث ) انفلخ ةلس

 مك ادرفنم مامإلا عم هتالس لجرلا أزجأ ةدرفنم مامإلا عم اهئالص ةأرملا تأزجأ اذإف لجرو ةأرما. نيب اذه ىف

 . امتالص ىم اهثزحم
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 تمدق مث نايفس لاق هيدب عفري ةالصلا حبتتفا اذإ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا تيأر لاق بزاع نب ءاربلا نع ىليل ىفأن با

 هثدحم ديزي تعمس اذكه نايفسلاق هونقل مهنأ تننظف دوء.المث هيف دازو اذهب ثدحم هتعمسف اهب ديزي تيقلف ةفوكلا

 رخآلا فرحلا اذه نفا «:أك لوقيو ثيدحلا اذه ىف ديزي طلغي نأ ىلإ نائفتم بهذو لاق دوعبال مث هيف ديزيو اذكه

 هبأنع ملاس نع ىرهزلا" ثيدحألوقلا اذه لوق. نم ضعبل تلقف لاق كلذل ظفاحلاب ديزي ىري نايفس نكي ملو هذقلف

 باحصأ نمالجر رمثع دحأ ىرهزلا عف تلق هدحو ىرهزلا ثيدحىلب لاق ؟ ديزي ثيدح مأ ثيدحلاب لاا لهأ دنع تبا

 اثيدحرمشع ةثالثوتفصو اء ملسو هيلعدللاىلص ىنلا نع املك رجح نب لثاو ثيدحتو ىدعاسلا ديمحوب أ مهنمللالوسر

 هئفاكي ثيدح كعمو دحاو ثيدح الإ انعم نكي مل ول هزأ كالوقو انلوق لصأ نمو .دحاو ثيدح نم تدثت نأ ىلوأ

 ةدايز هيفنأل هب ذخؤي نأ ىلوأ. انةردح ناك نبديلا عفرادوعيانث,دحىفونيديلا عفرا دوعيالنأ كشثيدح ىف ناكسف ةحصلا ف

 كئيدح دانسإنأبو اذهب ك.لعهنف انل ةجحلاو اني دح تكرتو كثيدح ىلإ ت رص فيكسف كئيدح بحاص ظفحم ملام ظفج

 لئاو ثيدح ركن أ ىعخنلا مهاربإ نإف لاق «دوعي ال مث» نقل ديزي نأ نوري ظفحلا لهأ نآن انةيدجب داتسإكا نبل

 نعايور امهنأ هللا دعو ىلع نع مهاربإ ىورو تاق, هللا دبعو ىلع نم لعأ رجح نب لئاو ىرتأ لاقو رح نبا

 اذه ىورفأ : تلق ؟هالعف وأ ءايور ناك ول كلذ نأ ىلإ بهذ نكساو ال : لاق رجح نب لثاو ىور ام فالخ ىنلا

 كلذ ىف كشأ ام لاق ؟ءالعذوأ هلا دبعو ىلع هاور ءىث مهاربإنع ىنخف تلقال : لاق ؟اصن هللا دبعو ىلءنع مهاربإ

 مهاربإ ءاورا١٠ عيمج تبيأرفأ تاق نكميل كلذ نإ : لاق ةعمسإ ملف هايور وأ هنع ىئخف هالعف دق امهلعل ىردتف تلف

 وه ذخأي دقو هللا ديعو ايلع ركذ هنأب توجتحا مف تلق ال :لاق ؟للا دبعو ىلع نع هاورأ ؟مرحو هب لحأف هب ذخأف

 ىنلا نع ىور ول ةقث ناكذإ رجح نب لثاو نأ كلوقو اناوق نمو امهْنم دحاو نع تأ. ملام امهريغ نع هريغو

 نكي مل لاق ىذلا نمي هلوقب دخْوِر نأ .ىلوأ ناك لاق ىذلا ناك ىورام نكي مل ىنلا باحصأ نم.ددع لاقف ائيش

 امثيبو هيب نم ىمسإ نأآلإ راهينم ادحاو قلي مل هنأل هنم ليقي مل هللادبعو ىلع نع ىور ول مههاربإ نأ انلوق لصأو

 :لآق هلل دبعو ىلع لوق هيف مهاربإ مع مل نأب ىنلا نع رجح نب لئاو ىور ام لاطبإ تدرأ مث امهيقلل ةقث نوكيف

 كوع نأ الب هاور هنأ ةعبس نه مهوت نأ كارت تنك نإف هاور نأب ةدح هيف 17 نك /' هاع ولو تاق هلع هلعلف

 1 هيف كدنع ' هفالخ امهنع ىور واو اناعانل لقي ' ام هيف مع ةنأ وز م ام لك ىف مهوتن نأ انل زا> هتيوراوه

 ديبع نع ىورو مهمنع مهاربإ ىور .نيح باجنم نب مهسو ةعزقو .ىضلا اعثرف تيأرفأ تلقف فارعأ لئثاو لاقف

 اهف ءالوه نم دحاو سيلو ةباحصلاب مكدنع فورءم وهو رج> نب لئثاو مأ مهنع ىوري نأ ىلوأ مهأ ةلضن نبا

 ىورتو ةباحصاانم لجر ثيدح' درت فيكف تاق رجحنب لئاو لب :لاق ؟ ءىثشالو ثيدحم كدنع افورعم متمعز

 ك1 ددع طق ائيش ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع وري مل هلع ددع نع نيديلا عفرب انلق امنإ نحو هنود نمع

 هللا لوسز نع ىورم هنإ انتيحان لهأ :ض»سنع ليقو ( قثا:_ةلالاف ) هنع لبق, نأ لهأ لئاوو رجح نب لئاو ريغ

 رهشىف ليلا ندب اومان اذإ اوناك سانا نإ لاق مث هب لومعملاب وه امو عوكرلا نه هعفر دنعو حاتتفالا ىف نيديلا عفر

 هب 53 ومعملاب قبل ةلودااماق رحقلا ىلإ اوةناحو] وبرعثو .اولك أف ةصخرلا تلزن ىتح اوعماجم ملو اولك 1 مل ناضمر

 ىورب وهو هداع طةدم هب لمعلا ا اذاف هدنع تدي ثيدحلاب اولهع اذإنيذلا ءالؤه لع 1 دنع دحب نأ انايعأ دف

 اوقاخ مهماعأ مل نيذلا ءالؤهن نم ىرعش تيلف هكرت ةنأ هيمس_ذحأ نع ىوري الو هلعف رمع نبا نأو هلعف ىنلا نأ

 نأ مهل نم>رأ يح ناضمر رهش ىف مونلا دعب نولك اال اوناك .نسانلا ىف هلوق [مأف مهتلفغو لمعلا موكب جنت ملا



 .ب ه5

 دشأ ةالصلا مدقمو لغشلاو نايسنلا نم نويمدآلا هنم ولعال ام ةردابم هلجعتي ءىثب هللا ىلإ برقتلا دارأ *ىرما ىف

 نأ نبأف لاق انفصو امل اهب سيلغتلاب انرمأو مدآ ىنب لامعأ ىلعأ نم ةمدقملا ةالصلا تناكو اهرخؤم نم انك اهبف

 ملسو هيلع للا ىلص ىنلا نع امهعم ثلاثو تباث نب ديزو ةشئاع ثيدح تلق امهتبثأ هيلإ تبهذ ىذلا كئيدح

 تقو ىف ةالص ىلصت نأب رمأي ال هللا لوسر نإف رافسإلاب هرمأ ىف هدحو جدخ نب عفار ثيدح نم تبثأ سيلغتلاب

 لوق مث تاولصلا ىلع ةظفاحملاب هللا رمأ نم انركذام اهالوأو ججحلا تيثأو ( ىفا:غلللاف ) هريغ ىف اهيلسيو

 لاقف لاق « اهتقو لوأ ىف ةالصلا » لاق ؟ لضفأ لامعألا ىأ لئس ذإ هلوقو « هللا ناوضر تقولا لوأ » هللا لوسز

 لمتحم دقو تفصوام انثيدحب انذخأ ىف ةوحلاف هفلاخ نإ تلق سيلغتلا ىف يشيدح جيدخ نب عفار ثيدح فلاخف

 لامعألا لضفأ كلذ نإ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةالصلا ىلع ةظفاحملاب انرمأ هللا نوكي نأب هفلاخمال نأ

 رخآلار حفلا نيبتي ىتح اورفسإ نأ مثرمأف رفلا بتي نأ لبق ةالصلا مدقف هعمس نم سانلانم لعاف للا ناوضر هنأو

 تاق ؟ عفار ثيدح رهاظ اف لاق انثيدح افلاخع هثدح نوكي الو رافسإلا نم تدرأ ام عفار ثيدح ىنعم نوكي الف

 نإو فالتخالا ىلإ هيسننال نأ انب ىلوأ ناك ثيداحأالل اقفاوم نوكي نأ لمت-ا اذإو سيلغتااب ال رافسإلاب . رمألا

 . هعم لئالدلا نم تفصو ايو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انة.دحب هايإ انكرت يف ةجحلاف افلاخَت ناك

 ةالصلا ىف ىدب.ألا عفر بأي

 هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب ملاس نع ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عمد رلا انثدح

 غفريام دعبو عكرب نأ دارأ اذإو هيبكسنم ىذا ىقح هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تيأر لاق

 لثاو ىنأدح لوقي ىفأ تعمس لاق بيلك نب مصاع نع نارفس انربخأ . نيتدجسلا نيب عفري الو عوكرلا نم هسأر

 عفريام دعبو عكر اذإو هيبكتم وذح هيدي عفري ةالصلا حتتفا اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر لاق رجح نبا

 تيدحلا اذه ىورو ( ىف ةلللاف ) سناربلا ىف مهديأ نوعفري مهتيأرف ءاتشلا ىف مهتيتأ مث لئاو لاق هسأر

 : هللا همحر ( ىف| لال ) اعم هوقدصف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ةريثع ىف ىدعاسلا ديمح وبأ

 اضيأ كلذكو امهعفر عكري نأ دارأ اذإو هيبكنم امهب ىذاحم ىتح هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ لوقنف لوقت اذهب

 هذهبو : هللا همحر ( ىف ةلالاث ) عضاوملا هذه ريغ ةالصلا نم ءىث ىف هيدي عفربالو عوكرلا نم هسأر عفر اذإ

 ظفحلاب ىلوأ ددعلاو ددع اهمنأو هنم ادانسإ تيثأ اهنأل ( قفا هلالاف ) ثيداحألا نم اهفلاخام انكرت ثيداحألا

 نيبكنملاّقح ادم لمتحا ادم امهعفر ناكولف امهعفر دارأ هلعاف هدب ىخر. ىلصملاىأر هارن انإف لبق نإف دحاولا نم

 نع انيدحو هيبكنم ىزاحم ىح وذح اذهو نيبكملا زواجي الو امهعفرو سأرلا زواجبو هزواحم ام لمتحاو

 ؟نيبكلملا زواحب نأ زوجيفأ ليقنإف . ملعأ هللاو طلغلا هيشرال اديدحم هنوددم وهنوقفاوي ددع هعمو ادانسإتبثىزهزلا

 . نيكللا زواحبال نأ رايتخالاو اوهس بجوي الو هالصلا صقنبال لبق

 هيف فالحلا باب

 عفر ىلصملا ةالصلا متتفا اذإ لاقف ةالصلا ىف نيديلا عفر ىف سانلا ضعب انفلاخف ( قناعات ( لاق عييبرلا انثدح

 ن.هحرلا دبع نع دايز ىلأ نب ديزإ واور ثيدحم جتحاو ةالصلا نم ءىش ىف امهعفري دوعبال مث هينذأ ىذاحم يتح هيدي



 -مةال#-

 ىنأ نب نمحرلا دبع نط لااايك لدفع حا ئأب جرم تناكف ةكم ىلإ ىنلا جوز ةشئاع عم انجرخ لاق نيبرضنا

 موي رانلا نم باقع الا و» لوقيلسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر تعمس ىنإف ءوضولا غبسأ ةشئاع تلاقق موضوب ركب

 امنأ ةشئاعنع ةماسيفأ نع ديعس ىبأ نب ديعس نع نالجع نب دم نع نايفس انرب>أو ( قفا: خلاف ) «ةمايقلا

 نه باقعاالل ليو »> لوقي ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر تعمس ىنإف نمحرلا ديعاي ءوضولا غبسأ نمحرلا دبعل تاق

 ( لاق ) اعم هيبعكو امهاقعأو امهنوطبو هيمدق روبظ لسغ, نأ الإ اءطوتم ءىزحم الف ( ىنإن لالا ) « دانلا

 هجو نم نيثيدحلا دحأو اروهظ ىلع شر هللا لوسر نأ ىورو هيمدق روهظ ىلع حسم هل لوصر نأ ئوربدقو

 لسغيىنلا نأ ثيدحل اداض» نوكي الو امهشر وأ نيمدقلا روهظ حسم ءىزحم ال ملف لئاق لاق نإف لاق دانسإلا حلاص

 نأ زومي الف نيمدقلا نود نالئاح نافخلا هل لبق ؟ نيمدقلا لسغل اداض» نكي ملو نيفحخلا ىلع حسملا أزجأ امك هيمدق

 بحاوب سيل نأ معز دفن نيمدقلا روهرظشر وأ حسم لاق ىذلاو امهريغ وهو نيمدقلا لسغ داضي امرملع حسملا لاقي

 لاق دقو هيبعك الو هيبقع لسغ الو ابعباصأ لسغ الو امهعباصأ نيب ليلخم الو نيمدقلا نطب لسغ ءىضوتملا ىلع

 الإ رانلانم اهل ليولاقي الو « رانلا ن«بيقارعلل للي و» لاقو «راناا نم باقء اللليو» ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر

 لعجف ممدقلانطب مدقلانطب » أضوتي ىمحعأل هللالوسر لاةو بجاولا كرتىلعن وكب امنإ باذءلا نأل بجاو امهلسغو

 حسم ثيدح نم ىلوأ ثيداحألا هذه لعج اف لئاق لاق نإف ريصبلا ىمسف ىناا عمسإ الو مدقلا نطب لسغي ىمألا

 نسحف رخآلا ثيدحلا امأو درفناول ثيدحلاب ٍلعاا لهأ تبثي ام سيلف نيثيدحلا دحأ امأ لبق ؟امبشرو نيمدقلا روبظ

 رهاظ هفلاخ ىذلا عمو ىلوأ ناك اذكه ناك اذإو هنم تيثأو رثك أ هفلاخم ىذلاو تبث ادرفنم ناك ولو دانسإلا

 . ةماعلا نم رثك ألا لوق وهو تفصو اك نآرقلا

 رجفلاب سيلغتلاو رافسإلا باب

 نع ةداتق نب ردع نب مصاع نع نالجع نب دمحم نع نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسدرلا انثدح

 «رجأالل» لاق وأ «؟روجأل مظعأ كلذ نإف حبصلاب اورفسأ »لاق هللا لوسر نأ جيدخنب عفار نع ديبل نإ دومحم

 تانمؤملا نم ءاسن نك تلاق ةشئاع نع ةورع نع ىرهزاا نع نارفس ائربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عدلا انربخأ

 تباث نب ديز ىورو لاق سلغلا نم دحأ نهفرعيام نرلهأ ىلإ نء+ري مث نهطورع تاعفلتم نهو ىناا عم نيلصي

 ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا نع ىدعاساا دعس نب لبسو كلام نب سنأ هلثم ىورو اذه قفاوي ام ىنلا نع

 ضع كلاقو « اةنيلإ بحأ ح.بصلاب سيلغتلاف اضرتعم نابو رخآلا رجفلا ىف كشاا عطقنا اذإ انلقف ( قناتشلللاف )

 ركذوامهدحأب انذخأف ملسودهيلع هللا ىلصّلا لوسر نع نافلتخم ناثبدح ىورو لاق انيلإ بحأ رجفلاب رافسإلا سانلا

 ىلإ ترص لذ نيفلتخم اناك نإ تي.أرأ ىل لاقو لاق سانلاب قفرأ ناك هنأل هب انذخأ لاقو ج.بدخ نب عفار ثيدح

 هيلعللا ىلص ىنلانهس لمحت امههبشأو ثيدحلا لهأ دنع امهتيثأو هللا باتك ىنمعامهالوأ سيلغتلا نأل تلق ؟ سيلغتلا

 انيهذف 0 ولا ةالصااو تاولصلا ىلع اوظفاح » ىللاعت نا لاق تلق كلذ ركذاف لاق ملعلا لهأ دنع امهفرعأو ملسو

 ملو ةنسلا تلد اماف هيلع ةظفاحلاب ائرمأ ام نوك_ نأ ىه نكست مل نإ حبصلا ىفام لقأ ناكو حسبصلا امنأ ىلإ

 ةظفاحملاب ىلوأ اهتقو لوأ ىف ةالصاا ىدؤم نأ انماع حبصلا ىلصي نأ زاج دقف اضرتعم ناب اذإ رجفلا نأ دحأ فاتن

 لوأىفةالصلا ) لاقف ؟لضفأ لامعألاىأ هللالوسرلثسو «هللاناوذرتقولا لوأ» هللا لوسر لاقو اهرخوم نم اهيلع

 معلا لهأ فلتخم مو ( ىفانةلالاث ) ائيش لاعألا لضفأ ىلع الو هللا ناوضر ىلع رثؤيال هللا لوسرو « اهنقو
 فقس ١



 قي
 نعو ءالولا عبب نع هللا لوسر ىهنو «قتعأ نل ءالولا» هللا لوسر لاقو «كجوز كبلع كسبمأ هلعتنمتنأو

 ىغقامفالخ طرتشا نم ناك اذه مهْلب اماف «بهو. الو عابر ال بسنلا ةم>اك ةآ ءالولا» لاق هنأ هنع ىوروهته

 نع اولكنيل مهطورشش مهملع لطعت نأ نيصاعلا بادآ نم ناكو بادآو دودح ىصاعملا ىف تناكو ايداع هلوسرو هللا

 . بدألا نسحأ نم اذه ناكو محريغ اهم لكني اهلثم

 اناحضلا باب

 نأ نع بببص نب زيزعلا دبع نع دلع مهاربإ ن نبا ليعامسإ انري>أ لاق ئعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انثدح

 رعوع نأ م < نب دابع ن نَء ديعس نب ىحم نع كلام ىورو لاق . نيحامأ نيشبكب ىحص هللا لوسر نأ كلام نب

 ىورولاق 0 ةيحض دوعي نأ هرمأف هللا لوسرل كلذ ركذ هنأو ىحضألا موي ودغي نأ لبق ةحذأ حبذ رقشأ نبا

 موي ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا حبذي نأ لبق حبذ ران نب ةدرب ابأ نأ راسب نب ريشب نغ ديعس نب ىحي نع كلام
 الإ دج ل نإو » ىنلا لاقف اعذج الإ دجأال ةدرب وبأ لاق ىرخأ ةيحضب دوعي نأ هرمأ هللا لوسر نأ مءزف ىحضألا

 نأ لمتحاو ةبَجاو ةحضاا نأل ىرخأ ةيحضب دوعي نأ هرمأ امنِإ نوكي نأ لمتحاف ( نإ: ل/[م ) «هحيذاف اعّدج
 ئحض نم دادع ىف نوكيف ةيزجت ةيحضب تسيل تقولا لبق ةيحضلا نأل ىحضي نأ دارأ نإ دوعي نأ هرمأ اعإ نوك

 ىلعال ابكر ت هركيو اهموزا بحم ةنس ىعو اهكرت لال ةبجاوب تسيل ةيحضاا نأ هللا لوسر نع ةلالدلا اندجوو لاق

 ديمح نب نمحرلا دبع نع ةنيبع نب نايفس انربخأ لذق ؟ ةيجاوي تسيل اهنأ ىلع تلد ىتلا ةنسلا نبأذ لبق نإف اهاحنإ

 ىحضي نأ كدحأ دارأ نإف رشعلا لخد اذإ» مللسو هي هيلع قال هللا لودر لاق تلاق ةماس مأ نع بيسملانب ديعس نع

 لوقل ةبجاوب تسدل ةيحضلا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا اذه ىفو ( ىتنإ:_ةلللاف ) «اثيش هرشب الو هرعش نم سمع الف

 ق>ءرعشن م سك الف َلوقي نأ هبشأ ةبجاو ةيحضلا تناك ولو «ىحض: نأ دارأ نإف» ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هنأ ىلع لدام لئاق لاق نإف ارايتخاو اعابتا ىحضي ىتح ايش هرعش نم سعال نأ ىحضي نأ دازأ نم رمأنو ىحضي
 ئده دئالق تاتف انأ تلاق ةشاعنع ةرمع نع ء ركب ىفأ ن , هللا دبع نع سنأ نب كلام ىوز هل لبق ؟بجاوال رابتخا

 رح ىتح هل هللا هلأ ءىش هللا لوسر ىلع مرحب ملف ىبأ عم اهب ثعب مث هديب هللا لوسر اهدلق مث ىديب هللا لوسر
 ربك أ ىدحلاب ةثعبلا لوقي هيد ةثغبلان ٌمرحعال ءرأا نأ نم تفصوا٠ ىلع ةلالد اذه ىف ( ىف[: لالا ) ىدحلا

 ةيحضاا ةدارإ نم

 امهحسمو.نيمدقلا.لسغ لع هلو مم دوب أم ىلع دجوب, ا

 سود اوحسماو قفارلاّإ ميديأو هوجو اواسغاف») ءوضولا ةبآ أرقننح : ( قنات تلال ) لاقعب رااانئدح

 ىلعو مسوءرب اوحسءاو مكلجرأو مدرأو مهوجو اولسغاف ىنعم ىلع مدلجرأ بصنب « نيبعكلا ىلإ لجرأو
 برعلاو مدقلاو قاسلا لصف« عمجمن ء فرسشأام امهلسغب رمأ ناذالا نا ايعكلاو لاق ملعأ هقلاو ةنسلا ةلالد انذنع كلذ

 هللا لوق نأ ملعلا لهأ ماوع بهدف ( قناتشلالاف ) نم بعك لوقت قح امك عمتجاو فرتتا اه لك نمتك
 انريخأ لاق عيبرلا انثدح . لسغي ام نيبعكلاوقفارلانأو «قفاراا ىلإ مكيديأو» هلوقك ع نيبعكلاىلإ مكلجرأو»

 ىلوم نالبس ملاس نع ريشب نب نارمع نع بئذ ىفأ نبا نع كيدف ىنأ نب ليعامسإ نب دمحم انريخأ لاق ىعفاشلا

 (مد اس ع)



 هل جا ءااح

 ةشلاع هتربخأف ىلا الأسف هللا لوسر كلذ عمسف محل ءالولا نوكي نأ الإ اوبأف موياع كلذ تضرع ىلإ تلاقف سلاج

 سانلا ىف هللا لوسر ماق مث ةشئاع تلعفف « قتعأ نمل ءالولا امتإف ءالولا ممل ىطرتشاو اهيذخ ه هللا لوسر اهل لاقف

 ىف سيل طرعش نم ناك ام هللا باتك ىف تسيل اطورشش نوطرتش؛ لاجرلاب امث دعب امأ» لاق مث هيلع نثأو هللا دمحف

 كلاام انربخأ ٠ «قتعأ نمل ءالولا امإو قئثوأ هللا طرشو قحأ هللا ءاضق طرتش ةثام ناك نإو لطاب وهف قا باتك

 0 0 :رع ةرمع نع ديعس نب ىم نع

 ا 00 نم اهمف مدقت ام اهنم كعنع ال» لاقو امل ا اهتقتعأ نإ 1 هللا لوسز اهماعأف زوج كلذ ىرت

 هظفح ىرضح ام رك ذاس بهاذم موق هيف بهذ دقو ذخأن اذهبو ( قنا ةلالإك ) زوجي الام ممل طرتشت نأ اهرمأ

 نيلاح ىف معن تاق بتاكملا عب زوجم ئأرلاو ث.دحلاب معلا لهأ ضعب ىل لاقث ) قفا لا( ) هللا ءاش نإ اهنم

 دؤي مل اذإف ءادألا ىلع ةباتكساا هل تدقع اعإ هنأل هثادأ نع زوعيف ةباتكلا مو ن م محي لحي نأ تلق ؟ امه امو لاق

 هدي ءاش نإ ةيتاك نأ لش هلاحم ذيعلا ناك هب تب ملف ءىث ىلع اهدقع اذإ هنأل ةعبد ىلودلل نأ ةباتكسا سفت ىفف

 ؛اذه أف لاق محن هل لحب مل نإو هسفن نم زجعلاو عيبلاب بناكسملاىضرينأ تاق ؟ ةيناثلا لالا اف اذهب تملع دق لاق

 ىدأام دبعلا ىناثلا طرمشلاو تلق ىلإ لاق ؟هفوي ل اذإ وهو امهدحأ ىف هعيب ديسلا ىلإ ناطريش بناكملا ىف سيلفأ تلق

 اذإو تاق ( قفا لالا ) ةباتكسلاب كي ملف هديس كلم نء جورلا امأ لاق هديس كلم نم ةباتكسلاب جرم مل هنأل

 نم تيأرأ تلق ال لاق ؟222هدبع ىلع ديسالو هديس ىلع د.ءال طرش الإ ةباتكسلا لله ةباتكلاب هديس كلم نم جرخم مل

 هل ناكول دبعلا لاق ؟دبعلا ىف اذه نوكي ال لف تلق ىلبف رارحألا نم امأ لاق ؟هطرمش خسفنب سيلأ هكرتف طرعش هل ناك

 هطرش كرت اًضرأا ىلع ديسلاو ديعلا عمتجا دق سيلفأ تلك زوح لاق 9؟ هديس نذإب هأفع نإف تف هل زحب هافعق لام

 ةشئاعىلإ اهعوج روةشئاعل امس ةمواسد املهأ أ ةردرد باهذهل تلقو لاق ؟اهالطس نأ ةباتكلا لاطبإ ىلع اعمتحا

 اهنألكلذب اهبتاكب ىذلا اضرو عابتنأباهاضر ىلع لد. كلذ ةشئاءلوبقب امعوجرو اهءالو اوطرتشانأب اهلهأ باو

 تلق تزد العلف تاق ناف لاق هنع تلاس ا" كيفك ام اذه ىف ناك دقف' تلقف لخآ لاق.؟ اهنتاك نفالإ ىرتشن ال

 اه زدعب مف تزوم دق تاك نإو زوعت م اهمأ ىلع لدن امني دحف تاق ال لاق ازودعم هتباتك ىف ناعتما ند ىرتفأ

 ابسفنب ةمواسم تناك اذإ ةيضار اهارتفأ تالق كلذ لعل .لاق ؟ اهاضر ريغب تلق اعد اهبلهأل لءلف كاق اهديض

 اذإ نيتفملا نمد انقل نم نأ ملعتو اًضر ربغب اهرعاب مهنأ كرهوت بهذي نأ ىغيذيف تلق معن لاق 1 مهلإو اهله الوسرو

 نيبنعم المتحت ناك ول هنأو هللا لوسر ةنس نولرحيال عييبلاب ىضري وأ زجعي نأ لبق بتاكسملا عابب ال نأ ىف اوفلتخم مل

 لجأ لاق ؟ اهاضرب الإ عبت ل نأ تفصو اك ثيدحلا ىف نيب هنأ عم ءابقفلا ماوع ةلإ بهذ ام امهالوأ ناك

 ىف ملعأ هللاو انيب نإ تلق ؟ ةريرب لهأل ةشئاع طرعش ىنلا لاطبإ ىنعم امث سانلا ضعب ىل لاقف ( قثاء لالا )

 نإف هللا دنع طسقأ وه مهئابال مثوعدا» لاقو قتعأ ن ءالولا نأ ىضق دقاتلا نأ مهدعأ دقدللا لوسرنأ هسفن ثيدحلا

 اولوحم نأ زجم مل اكو مهمئابآ ىلإ مهبسن اك مهملا ومىلإ مهبسن هنأو ةيآلا «مسبلا ومو نيدلا ىف ضنا وخإف مثءابآ اوماعت مل

 . لمأت . معن : لاق هلعا ( ) ١



 دش كك

 عيبا ذافنإ نعد رابخلاب وهف قوساا ةعاسلا بدحاص مدو اذإو نمثلا نم صقتلا هيب ذل ركل 2م نكران عضوم 2

 . رورغملا ال راغلا وه ةنأل قتاتملل رابح الو هدرو

 هدلول لجرلا ةيطع باب
 نامعنلا نب دمحم نعو نم رثا دبع نب ديمح نع باهش نبا نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ مدرلا انثدح

 امالغ اذه ىنبا تاحم ىنإ لامف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هبىنأ هابأ نأ ريشب نب ناعنلا نع هناثدحح ريشب نبا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ال لاق ؟ عاذه لثم تلحم كدلو لك أ» مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاقق ىل ناك

 ؟«ءاوس كيلإ ربلا ىف اونوكي نأ كرس سيلأ» لاق هللا لوسرنأ ثيدحلا اذه ىف تعمس دقو ( زف[: خللا ) ةعجراف

 مسمنب نسحلا نع جدرج نبا نع دلاخ نب مسم انربخأ لاق ىغفاشلا انرمخأ عيرلا انثدح . «هعجراف لاق ىلب لاق

 نايعنلا ثيدحو ( قفا: ةلالاف) ؟ هدلو نم دلاولا الإ بهو ف عجرب نأ بهاول لحم الو لاق ىنلا نأ واط نع

 ل ىف ضع ىلع هدلو نم اذحأ لدحر لضف. ال نأ ىف بدألا نسَح اهتم رومأ لع ةلالدلا هفو ذحان و ساق

 اذإ ريلا ضعب نع راصتقالا ىلع لبج نيسدآلا بولق نم اريثك نأل هرب نم هعنب ءىث هلع لضقملا بلق ىف ضرع

 كؤاطعإ لاقي ناك زوحم ال ناك ول هنأ لبق نم زئاج ضعب نود هدلو ضعب دلاولا ل# نأ ىلع ةلالدلاو هلع رثوأ

 مسو هيلع ا ىلص هلوقو هعجرا لاقي نأ نم هبشأ لوألا كك_ام لصأ ىلعوهف زئاج ريغ هنأل ءاوس هكرتو هانإ
 6 ىريغ دبشأ » لاق هنأ ىنلا نع ىور دقتهنم هعاحمرأب جرخال هنأو دلولا ىطعءأ ام در دلاولل نأ ىلع ل يلد «ةعجراق»

 مل وأ هوبأ هاطعأ | مف ةبغر جوزت وأ داولا نادا ءاوسق اذكه ناك اذإف ( قنا ةلإز( ) رايتخا هنأ ىلع لدي اذبف

 هو>و ىف ماعطلاو لاملا ءاطعإ ىلع هؤانث لح هللا دمح دقو لاق ءاش ىم هل هتيه ىف عجري نأ هلف جوز مل وأ ندي

 نوقفنءالو» لاقو « امتيوانيكسم 2 لاقو «نيك اسملاو ىماتيلا وىلرقلا ىوذ هبح ىلعلاملا ىف آو»لاقف امهم رمأو ربخلا

 ى> ربلا اولانتنا» لاقو «ىمع امنق تاقدصلا اودينإ»لاقو «مطبتك الإ ايداونوعطقيالوةريبك الو ةريغص ةقفن

 هتبارق اذهلامىطعأ اذإ لجرلا نأكلذو داولانم برقأ الذىلرقلا ىوذو نيبدنجأ الل اذه زاج اذإف «نوحم امت اوقفنت

 نود هدلو ضعب هطءينأ ادودحم ناك اذه ىلعادوم# ناك اذإف هسفن نعهكلم عطقو هدلو هعنم دقف ادنحأ وأهدلو ريغ

 هرب ىف مهنم دحاو رصقي الثأ مهيب ىوسإ نأ هل بحتسإو مهلك مهعنم نم م لقأ هلام نم جرخأ أم مهضعب عنمو ضعب

 لضفو لخنب ةشءاع ركب وبأ لضف دقو ءادعبلا ديرب « عيرلا لاق » ةدابعلا سفنت ملام اضعب ارضع سفنت ةبارقلا نإف

 ثيدح لضتا ولو ( ىتنإ* لالا ) مولك مأ داو فوع نب نمحرلا دبع لضفو هايإ هاطعأ ءىثب رمع نب مصاع رمع

 هلثم هيشتسن ن ةيه بهو نم نأ تمعزا هداول بهو مذ دلاولا الإ بهو امف عجري نأ بهاول لمع ال هنأ سواط

 . ملعأ هللاو هل بوهوملا هبثي ل نإو هتبه ىف عجري نأ بهاولل نكي مل ةبحلا تضقو هبشتسي الوأ

 بتاكملا عيب باب

 ىتثءاج تلاق اهنأ ةشئاع نع هبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انثدح

 مهلاهدعأ نأ كاهأ بحأ نإ ةشئاع تلاقف ىنذيعأف ةقوأ ماع لك ىف قاوأ عست ىلع ىلهأ تنتاك ىنإ تلاقف ةربرب

 هلا لوس املهأ دنع نمتءادف اهملع اوبأف كلذ محل تااقف اهلهأىلإ ةريرب تيهذف تلعف ىل كؤالو نوكيو اهتددع
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 ' نأ لبق نيلجر ىهنأ ال ( ىثان ثلا ) هعيب عاتبلاو عئابلا ىلع دسفبق عببلا ضقن رات رخآلا عئابلا لعل مث
 ف عبب ىلع اعي سيل كلذ نأل ءاش نيعبابتملا ىأ عسب نأ نع هيف اعبابت ىذلا امماكم نع ناقرفتي ام دعب الو اهرابتي
 آ هبخأ عب ىلع الحر لحر عاب اذإف تثفصو ال «اق رفح ملامراخلاب ناعبامتملا ) ثيدح قفاوب اذهو (لاق) هع ىهنف هرغ

 ىهن دقو دسفي ال فيكو لئاق لاق نإف دسفي ال مزال عببلاو هيف ثيدحلاب املاع ناك اذإ ىصع دقف لاحلا هذه ىف 1

 نكي مل ادإ ائيش لوألا عئابلا ىلع دسفي كلذ ناك له دسفي عببلا ناك ول تيأرأ هسفن ثيدحلا ةلالدب لبق ؟ هنع

 ناك هعبب عبي لك ىلع دسفي ناك ول هنأل لوألا عفني ناك لب لوألا هب كرتيف رخآلا عيبا ذخأي نأ ىرتشملا

 اقرفت ول هموزاك مالكسلاب امزال امهءاقم نع ناءبابتملا قرفتي مل اذإ لوألا عببلا ناك نإ ت.أرفأ هيف ىرتشالل بغرأ

 ًآئيش لوألا رضي له عببلا كلذ ىلع الجر لجر عاب مث اقرفت ول تيأر وأ لوألا علا رضي رخآلا عببلا ناك ام

 ىهني امإ هنأ ىلع لدي اذهو هرضي ال اذه هتمزلو اهلثم ىرتشا دق ةعلس لجر هعددب نأ رخآلا عئابلا ىلع مر وأ

 . الف لاخلا كلت ريغ ىف امأف اقرفتي نأ لبقو نالجرلا عبابت اذإ لجرلا عسب ىلع عيبلا نع

 ىدابلل رضاحلا مع

 ٠ «دابل رضاح عب ال» لاق هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ىعفاشلا انربخأ عييرلا انئدح

 اوعد دابل رضاح عبي الو لاق سو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج نع ريبزلا ىفأ نع نايفس انربخأ

 ىهمن مل ملعأ هقاو ىنعم ناب ىدابلل رضاحلا عب نع ىهنلا ىف سيل ( ىف[:_ةناللاب ) «ضعب نم مهضعب هللا قزري سانلا

 ماقملا ىف ةيرقلا لهأ ىلع نكي لف ىعملا اذه بهذ عيبلا مهل ةيرقلا لهأ ىلوت اذِإف مبعلم نورتشملا صخم رب نأ نم

 سانلا مجيام ىلإ سامنلا ة>اح معصوب ةرغلا مه نكي و مهعلس مد نوصخربق ةيدأملا لهأ ىلع همت مولع لقي ءىث

 لهأ نم ىرتشملا قزر نم ىحرب ام عطقل أببس اونوك الثل يعأ هللاو اوهنف مهل اهنوصخريق قاوسألاب الو مهعلس نم

 ةلالدب خوسفم ريغ مز ال عبلاو ثيدحلا لع اذإ صاع وهف دابل عاب رضاح ىأف مهنم هصاخم زا نم تفصو امل ةيدابلا

 سخحم نأ نم ىذابلا ىلع زرضلا الإ ىدابال رضاحلا ع ىف نكي ل اًحوسفم نوكب ناك ول عييبلا نال هن تنالخلا]

 رشم قرت نأ ىرحأو رم نو 5 امعب هل داب وأ وه ىلب ىت هريغ عسب اهيق زوجم الو هتعلس هواك همن ودا 11 ل“ ركل اك كد وا ا 3

 نأ هف عنتمي فام ىنعم انبه نكي لف رخألا ىدانلا ةرغو عييبلا در نم لوألا رمألاب اهداسك إب اهايإ هصاخم راب

 رضاحلاو دودرم ريغ زئاج ىدابلل رضاخلا عب نأ نم تلق اء الإ معأ هللاو هيف زحي ملف ضعب نم سانلا ضع, قزر»

 ٠ هنع ىهنم

 علسلا ىف با
 - هللا لوسر نأ ةريره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا /انثدح

 رابخلاب ةعلسلا بحاصف اهاقلت نف ثيدحلا اذه ىف تعمس دقو ( ىف(: لا]| ) « علسلا اوقلت ال» لاق لسوهيلعهللا ىلص

 . اهارتشاف ةءلسلا قلت اذإ لجرلا نأ ىلع ليلد اذه ىنو اتباث ناك نإ ذخأن اهو ( ىف( :.:للاف ) قوسلا مدقي نأ دعب

 ريصي نأ لبق ىودبلا نم ىرتشي نيح اهيةلت نأل رايخلا قوسلا مدقي نأ دعب ةعلسلا بءاصل نأ ربغ زئاج عييبلاف
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 نأل لتقي وأ حلاصي وأ وفعيف داولا غلب ىتح هلتاق سبح هوبأ لتقي دولوملا ىف انلف اك امسفن ىف رمأ امل نوكي ىتخ

 لبق تاقام لع جرمأتستاو) ىناالوق نأ ىلعلد ان ليقأ نإف اهرداتسا مل نإو حاكسنلا اهمزل اهنذإ ريغب ةريغص وأ اغلاب

 اهجوز ذإ امل رمأ ال نم ىهو اهم سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوخدو اهل رمأ ال ىهو ةشئاع هحاكن نم تفصو ام

 تلق ؟ كلذ ريغ ةلالد نم لهف لق نإف نويلع زئاج كلذ نأ دحأ فلتخم مل نإو ادق راغصلا ءابآلا حاكنإو اهوبأ

 نإذ اوهرك وأ اوبحأ امفهتعاط مهيلع ضرفللب ارمأ انيبن عم دحأل هللا لعم ملو «رمألاىف مثرواشو» هيدنل هللا لاق معن

 سيل ن< هدعب نكد ةرودملاب نكس نأ ىلعو مهسفت أ د اطتسا ىلع نوكي نأ ةينشلا وه معأ او ليق ؟كلذ ىنعم 2 ليق

 تتأف اهمأ كلذ تهركف هتذبأ ماحنلا نب ع جوز معن لق 5؟ هريغ ليلد ن< لهف ليق نإف هيف هللا لومسرأ ام هل

 اهبأ م اهتذبا حاكنإ ند ءىش مأالل سرل نأ فالتخا الو ارك هتلبا تاكو )» نماش ىف نهورمأ 0 لاقف هللا لوسر

 شجنلا باب

 هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق نميلس نب عيبرلا انثدح

 بيسملا نبا نع باهش نبا نع نايفس ائريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عنيبرلا ان ريخأ ٠ شجناا نع ىهن ملسو هيلع

 جرعألا نع دانزلا ىنأ نعكلامو نايفس انربخأ «اوشجانن الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رلاق لاق ةريره ىنأ نع

 وهوءىثلا اهب ىطعيف عابت ةعلسا لجرلا رضخم نأ شجنلاو هللا همحر ( ىف: :لالإ ) هلثمىتلا نع ةريره ىفأ نع

 شجنلاب صاع وهف شع ند لاقهموس اوءممسإ ' ولنوطعي اوناك امن 0 امم نوطعيفماوسلا هبىدتقي ءارعشلا ديريال

 مزلي اكءارسشلا همزل هرمأ ريغ وأ ةعلساا بحاص رمأب هريغ شحن دقو ىرتشا نمو هنع هللا لوسر ىهنب اناع ناك نإ

 ةعاسلا بحاص رمأب ناك ولو شجنلا ريغ هدقع نأل هيلع شب لجرةيصعم هدسفي ال زئاج عببلا نأل هيلع شجنبمل نم

 نيعيايتملا ىلع دسفي الف نيعيابتملا ريغ وهو هنع ىهنا» شجانلا لعف نإ عيبا دسفي الف ةعلسلا بحاص ريغ شجانلا نأل .

 كوسر دبع ىلع ديزي نميف عب دقو لاق ةيصعم شجانلا نءهو هنم ةيصعم شجنلاب ةعاسلا بحاص رمأو امهر يغ لعفب

 ٠ ءارعثلا ديري ال نم داز نوكي نأ زوجي دقو ع.بلا زاجف ملسو هلع هللا ىلص هلل

 هيخأ عيب ىلع لجرلا عيب ىف باب
 لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ( قفا: ةلالاف ) لاق عيبرلا انثدح

 هللا لوسر نأ ةربره ىلأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع نايفسو كلام اذربخأ . « ضعب عسب ىلع عضعب عيبال»

 نأ ةريره ىفأن ع بيسملا نبانع ىرهزلا نع نايفس انربخأ . « ضع عسب ىلع كعب عبد ال» لاقإسو هيلع هللا ىلص

 نع نبديس نبا نع بويأ نع نايفس انربخأ « هيخأ عب ىلع لجرلا عسب ال» لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اههماقم نع اقرفتي ملو ةعلس لجر نم ىرتشا اذإ لجرلا ىهننف ذخأن اذهبو ( قفا ءيةل إف ) هلثم ىنلا نع ةريره ىفأ

 نألو الوأ ىرتشا ىتلا ةعاسلا دري هلعا هنأل الوأ ىرتشا ىتلا ةعاسلا هبشت ةعلس ىرتشملا عبي نأ هيف اعيابت خلا

 هعبب لوألا عئابلا ىلع دسفأ دق رخآلا عئابلا نوكيف اقرفتي ملام رابخلا نيعبانتملل لعج ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر
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 : بطخم باطخلا نب رمعو ةعلا موي دجسملا هللا لوسر باحصأ نم لجر لخد لاق هللا دبع نب ماس نع بابش نبا

 رمح لاقف تأضوت نأ ىلع تدز اف ءادنلا تعمسف قولا نم تدلقنا نينمؤملا ريمأ ايلاقف ؟ هذه ةعاسىأ رمَع لاقف

 نأ املع نائعو رمع نأ اندلع املف ( ىف: :لللاث ) ؟لسغااب رمأي ناك هللا لوسر نأ تماع دقو ؟ اضيأ ءوضولاو

 نع اعهماع ايسن انوكي نأ مهوتن نأ انع بهذف نامع لعو هدع رمع ركذف ةعجلا موي لسغااب رمأ, ناك هللا لوسر

 نامع جر ملو لستغي ملو ةعولا موي نامع هيف أضوت ىذلا ماقلاىف اهملع رمع ركذ ذإ ةعجلا موي لسغ ىف هللا لوسر

 اههعم لسفلاب هللا لوسر رمأ لع نمت هللا لوسر باحصأ نم امهرضح نمت دحأ الو كلذب رمع هرمأب ملو لستغف

 ىذلا لسغلا باحمإلا ىلع ال بحألا ىلع لسغااب ىناا رمأ املع دق نامعو رمع نأ ىلع اذه لد هنع رمع رابخإب وأ

 نوكي نأ امإ نامعو رمع ملع لثء ىف نامعو رمع ةبطاخم عمس نم ملع نأ ىلع لد للعأ ناو كلذكو هريغ ءىزحي ال

 اًنريخأ « ةعجلا موي لسغلاب رمألا ةشئاع تورو نامءو رمع نعةلالدلاك رمع ربخم هوملع نون وكي نأ امإو اماعهوماع

 مهل ليقف مهتم نوحورب اوناكف مهسفنأ لايع ساناا ناك تلاق ةشّئاع نع ةرمع نع ديعس نب ىحم نع نايفس

 «لضفأ لسغلاف لستغا نمو تمعنو اهبف أضوت ن٠» لاق هللا لوسر نأ نيبرمصبلا ثيدح نه ىورو لاق متاستغا:ول

 ثيدح ىفو هنم ءىزحن ءوضولا نأ نوري مهو ةعملا موي لسغاا رايتخا نيتفلا نم تيقل ن. رثك أ لوقو لاق

 ءىزيال ىذلا بوجولا بجمال ةعججا موي لسغنأ ىلع لدي ام «لستغيلف ةعبلا يتم ءاجنم» ُكالوسر نعرمع نبا

 لوق نأل اهنع فلخم وأ ةعلا ءاج لصم لك ىلع بجو هريغ ءىزحنال ىذاا بوجولا بجو اذإ لسفلا نأل هريغ

 . ةعلا تأ. مل ن» ىلع لسغ ال نأ ىلع لد. « لستغيلف ةءجلا مكسنم ءاج نم » هللا لوسر

 ركبلا حاكن باب

 سابع نب هللا دبع نع ريح نب عفان نع لضفأا ن.للا دبع نع ثكالام انريخأ لاق ىعفاشأا انريخأ لاق عد رلا انثدح

 نمح رلا دبع نع كلام انريخأ ٠ (|امتامداهنذإو امتسفن ىف نذاآتمت رككلاو اهمأو ند امسفنب قحأ مألا» لاقلا لوسر نأ

 بيث ىهو اهجوز اهابأ نأ ماذخ ةنبا هاسنخ نع ةيراج نب ديزي ىنبا عمو نهحرلا دبع نع هيببأ نع م.اقلا نبا

 ىنحوزت تلاق ةشئاع نع هبأ نع ةورع نب ماشه نع نايفس انريخأ . هحاكلن درف ىنلا تتأف كلذ تركك

 اذإف ىننيتأي راوج نكسف تانبلاب بعلأ تنكو عست ةنبا انأو ىف ىنبو عبس ةئبا انأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 قحأ مألا » هللا لوسر لاق ىذلا ىلولاو ( ىف: لالا ) ىلإ نمبرسإ هللا لوسر ناكف نءمقت هللا لوسر نبأر

 قلطملا ىلولا وهف بأ نا ملاذإ هريغا ةيالولا نوكست امنإو هعم ةبالو دحأل نوكي ال هنأل ةصاخ بألا « هنم اهسفنب

 اهونأابجوزي بيثلا مألاو اميأ ةأرملا تناكاذإ ءاسنخ ث.يدح لثم اهياو نم اهسفنب ق>أ مألا ىف سابع نبا ثيدحو

 أدعو اهههن ىف اهونأ اهتذأتسي معأ لاو هنن ىف نذاست ركتلاو ( قفاذ_ةلإ)(3 ) هحاك: قا لوسر درف اهنذإ ريغب

 ىفةلع نهب ناك نإىرحأو نهسفن أل ب يطأ حاكسنإلا ىف راكب الا ناذثتسالاب ءابآلاهرمأ انلقف لعأ لاو لإ انبهذ ام لمتحم

 نحكسنينأ نذأ.ملنإارمأ نهنابآ عم نوسفنأ ىف نهل نأ ىلعالاهنرك ذب نأ هحاكنإ ىف ن رمأتسي نم. فةلعن وأ نوهسفنأ

 جوز: نأ رحب مل اهمذإب الإ ركباا ىلع زوم ال حاكرنلا ناك ولف هسفن يف هل رمأ ال نم لو>الاو ج.روزماا لاح ىف



 همها :

 نهورمأ لضأ كلذفف نحل ناك ولو راهن الو ليل نم ةعامحالو ةعمج نايتإب هئاسن نم ًادحأ رمأ قياسا فلس نم

 نم ريخ اهتيب ىف ةأرملا ةالص » لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع معأ هللاو ىور دق لب هيلإ نمل اونذأو هب

 انريخأ ىعفاشلا انريخأ عيبرلا انثدح « دجاسملا وأ دجسملا ىف اهمتالص نم ريخ امترجح ىف امتالصو امترجحىف امنالص

 ناكاذإ م كوقت ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةشئاع عمم هنأ نة-رلا ديع نب ةماس ىلأ نع ديعم نب ىحبب نع كلاث

 دبشتل هنأرما كدحأ تنذأتسا اذإ » ىورو « نابعش قب :ىخ مرسل عيطتسأ اف ناضءر نم موص ”ىلع نوكسل

 لالدتسالا نم تفصو ام ناك انف. بابحتسالا ىلع نوكي نأ لمتحاو نييلع بحب نأ لوتحاف 6 اهي. ذاق ءامنلا

 ارايتخا اذه ناك امدح اهياول نأو لجرلا ىلع ىه اك ةعا# ةالص دوهش ةأرملا ىلع سيل نأ ةماعلا فاتخم مل نأب

 نذإلا لجرلا ىلع سيل نأ ىف فلاخم نيتفملا نم ادحأ تماعام لاقف . ءاشءال ةأرملل نذأي نأ ىلولا ىلع اضرفال

 نإ نوتفملا فلت مل نأ ىف تاقف اهرمع ىف !متوفيال هنأل جح ىلإ الو مهضعب لاق دقاو ةعامجالو ةعج ىلإ هتأرمال

 : اولاق ام المت هللا لوسر ثردح ىعم ناك اذإ هللا لوسصر ثردح ىعم'اواو2 ال نأ لع للذ تلهااك داك

 دقف ةضيرفلا ارعنع نأ هل زاج اذإ هنأل الف اذه امأ تلق جلا نم اهعنع نأ ةأرملا جوزا مهضعب لاق دقلو لاق

 وه لب ثيدحلا فلاخأ ملف جلا نم ةضيرفلا اهعنعال تلق اذإف ثيدحلا فالخ هل حابأف اهلك هللا دجاسم اهعنم

 ربجأو لاق اهضعب نبعنم مهل نأ ىلع ةلالد ملعأ هللاو هيفو « اهلك هللا دجاسم هللا ءامإ اومن ال » ثيدحلا رهاظ

 امهم هب تعوطت ام ىلع هربجأ الو رفس ىف ةرمعااو جلا نم ةضبرفااو اهعدي نأ ىلع ناك نم اهياوو ةأرما جوز

 ثيدح ىور دقو لاق مارحلا هللا دجسم ىلإ ضرفلا ىف امل نذأ دق ةنأل هللا دجاسم اهعنع ملف جلا ىلإ اه نذأ اذإف

 . هب انلق اتباث ناك نإف 6 نيدععلا ىلإ ءاسنلا كرتي نأ »

 هنا لتشغ تأ

 لا ميديأو هم وجو اولسغاف ةالصلا ىلإ من اذإ » هؤانث لج هللا لاق ( قنانتلالاف ) لاق عيرلا انثدح

 هؤانث لج هللا لاقو ثدحلا نم ءوضولا نأ ىلع ةئنسسلا تلدف لاق ةبآلا 6 ؟-اجرأو سو ءرإ اًودشداو ىدارلا

 ءوضولا ناكف لاق « اواستعت ىتح ليدس ىرباعالإ ا.نج الو نولوهت ام اوملعت ىتح ىراكس متأو ةالصلا اونرقتال »

 ن. الإ لسفلا بحيال نأ . معأ هللاو اليلد ةبانجلا نم لسفلاب بنملا هلا رمأ ناكو ثادحألا نم هللا باتك ىف اماع

 ةبانْلا نم لسفلا بوجو ىلع تادو اهم ذخألا ىف هللا ةعاطب ةنسلاب هجونف بحاو لسغ ىلع ةنساا لدت نأ الإ ةبانج

 ةعتا موي لسغ ىف ىور دقو لاق هريغ ءىزحيال ىذلا بوجولا ةبانملا ريغ لسغ بحب نأ ىلع انيب اللد دعأ مو

 ىرهزلا نع نارفسان ربخأ ىعفاشلا انربخأ لاق عيدرلا انثدح . عساو برعلا ناسلو اناقام ريغ ىلإ بهاذ بهذف ءىش

 ناوفص نع نايفسو كلام انربخأ « لستءلف ةعّلا ىلإ _- ءاج نم 8 لاق هللا لوس نأ هنأ َنَعملاَسأ نَع

 « متع لك ىلع جاو ةعجلا موي لغو لاق هللا لور نأ ئردقلا دعس ىإ نع راس نإ ءاطع نع لع را
 ريغت ىنو ةفاظنلا ىفو رايتخالا ىف بجاوو قالخألا ىف بجاوو هريغ ءىزحيال بجاو لمتحاف ( قنا: تالاف )

 ناكف اذه هيشأ امو كتجاحل اعضوم ىنتيأر ذإ ىلع كقح يجو لجرال لجرلا لوقي مك سانلا عامجا دنع حيرلا

 نع ةلالدلاو ةبانطلا نم لسفاا صوصخو ثادحألا نم ءوضذولا مومع ىف نآرقاا رهاظ ةقفاوملهينعم ىلوأ اذه

 نع كلام انربخأ : تاق ةلالداا ركذاف : لئاق لاق نإف . اضرأ ةعجلا موب لسغ ىف ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر
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 مترثك أ نأل كلل تلقام ىلع اصاخ هللا دجاسبم هللا ءامإ وعنمتال» ىنعم ناك اهتريشع دجسمو ةعجلا ند اهعنم اههدقو

 تلخدأ امف تلق اك اذه رسضح نم ةماع لاقف ( ىف: لالا ) مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىنعم لهعال

 ءامإ اوعنمت ال» ىنعمام لأس7نأ كيلع ىتب دقو هللا دجاسم نم ائيش هتأرما عنع نأ دحأل سيل نأ ىلإ بهذ نم ىلع

 هللا دجم اعني نأ هل زوحم ال تلق ؟هللا ءامإ هعنع نأ هل زوم ال دجاسملا ىأف صاخ هنأ انماع دقف ؟«هللا دجاسم هللا

 ىلع هللو م هللا لاق تلق ؟ تلق ام ىلع لد امث لاق هريغ دجاسملا نمو اعوطت هنم اهعنع نأ هلو ج آلا ةظيرفل مارحلا

 نم ةأرملا تناكاذإف « بكرملاو دازلا ليبساا ) لاق هنأ ىنلا نع ىورو « اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جم سانلا

 ةضيرف عنمت ال اك جلا ةضيرف عنمت نأ لحم الو جلا ضرف هيلع نم ىبف جسال رفسلا قرطتو ًادازو آيكرم دحم

 ؟ اهيلع ًاروجحم تناك ول املام نم ابجي نأ اهباو ىلع ليف لاق .٠ ضئارفاا نم امهريغو مايصلاو ةالصلا

 عدي ملسم لقو لعفي نأ هل رايتالاو ال : تلق ؟ اهعم حم نأ هيلع لهتذ لاق . اهنع ةاكزلا ىدؤ اك معن : تلق

 عم ج جحلاو اهكرت ىلع اهيلو تريجأو نوعم تج>تاقث ةوسن تدجو اذإو هيلع مل هربجأ مل لعف.منإف هللا ءاشنإ كلذ

 نع اهيهن تلق ؟ رفسلا نع اههمن ىنعم اهث لاق . هريغ وأ اهجوز اهماو ناك نم ةنمآ اهقيرط تناك اذإ تاقث ةوسن

 هللا لوسر نيب تلق ؟ اهمزاي ال امف رفسلا نع تيهن انإ اهنأ نم تفصوام ىلع لد اف لاق . اهمزايال امف رفسلا

 ةآرئاب لخخ نأ هلا لوسر ىهن دقو رفس بيرغتلاو ماع بيرغتو ةئاء دلج نيركسبلا نينازلا دح نأ هللا نع

 اهمزليال امف اهرفس نع ىمني ام إ هنأ ىلع كلذ لدق رفسو مرت ىذ ريغ عم اهب ةولخ بيرغتلا فو مرح ىذ عمالإ

 ةموص> وأ مسا ق> وأ دح هيف اهملع نوكي امدح تن ”دحأف هف مك اح ال ءان دلب تناك ول ةأرما نأ ىف افلاخ ملعأ ملو

 اهياولف مالسإلا ةجح تضق اذإف اهمزابال امف رفساا نع تيهم اهنأ نم تفصوام ىلع اذه لدف كاملا ىلإ تباج هل

 ؟ ةلالد اذه ىلع دجتفأ لاق . هلا ءاش نإ نيدعلا ىف هركذأس ائيش الإ دحاسملا عب نمو جحا نم اهعنم ناك نم

 نأو جحال مارحلا دجسملا ريغ دجسم ىلإ رفاسي نأ طق دحأ ىلع ضرفي مل هللا نأ نه كل تفصوام معن : تلق

 ىه انك هللا لوسر لوقب جلا ىنلا جاوزأ باطخلا نب رهع عنم ىفو عال رفساا ريغ ةلفان دجاسملا ىلإ رافسألا

 نينمؤملا تابمأ نه ملعن ملو رذع نه الإ لاجرلا ىلع ضرف ةعمجا نايتإ نإو لاق ؛رصحلا روهظ مث ةجحلا هذه

 ضئارفلا ءادأب ىلوأ هللا لو سر نه نوناكمب هلا لوسر جاوزأو دجسد ىف ةءاج الو ةعج ىلإ تجرخ ةأرما

 نم نونع عفري ملف باجحلا نهيلع برض مث نويلع باج> ال نك دقو ىلق باجل نهملع برض نونإف لبق نإف

 ارئاسم وأ ةأرما الإ دحأ لك ىلع ةعتلا نأ ىور لك ةعّلا ناءتإ ءاسنلا ىلع بجوأ ادحأ لعن مو ءىث ض'ارفلا

 نونع دجاسا| ىف ةلفانلاو تابوتكملا تا وملصلا نم اهريغ ضرف ناك ةءنا ضرف ةأرملا نع طقس اذإف ادبع وأ

 ناك ذكو كعم سانلا فرعو كسفنب تفرعو كِل تفدوامت لقأب موقتل ةحملا نإ هل تاقف كادر لاك تاعامدلا

 تجحرخ ةأردا نهم تع زش هديب لهأ مدحو همدحو هتالومو هحاوزأو هتاثو هند لهأ نم ءاشلا هللا لوسر جم

 اهريغ ةعامج ىلإ الو اهريغ تاوللس'ا ىف ةعاملا بوجو ن.ءارثك أب لاجرلا ىلع ةبجاو ةعلاو ةعبج دورش ىلإ

 نها كشأ اهو دداسملا ند هريغ كل الو امش اهو 5 هنأ ىنلا ناك دقف ءاق كدي نم كا الو راهن وأ ليا فق

 نويلع بحب اع 0 نأ عديل نكمل ىنلا نأو نهربغ ن' يعأ هبو ص رحأ هّنلأ لوسر ن٠ نماكع ريدا ىلع نأ

 ادحأ تدعامو باها, هحاوزأ رمأونيس'او تاقدصلاب نهر٠أ 5 نماعب ملنإو ربان .هيفئط امو نوف هيلعو
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 ) دحاسملا ىلإ ءاسنلا 86 باب (

 نع ةماس ىبأ نع ةمقلع نب ور< نب دمحم نع ملعا لهأ ضع انربخأ ( نإ: ئلالاو ) كاق عيرلا انثدح

 . نيرطتيال ىنعي ( عيرلالاق ) «تالفت نجرخيلف نجرخ اذإو هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنتالو لاق ىنلانأ ةريره ىنأ

 «اهعن الف ددسملا ىلإ كدحأ ةأرما تنداَتسا اذإ» لاق هللا لوس ل هنأ نع ملاس نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ

 اولاق ام ناكف هيف ىنوأك ام ىصق# ىلع تدهج دق مالكب ساناا نم ةعاجج هيف انك ثيدح اذهو ( قفا: ةلالاف )

 هللا لوسرنع ةلالدب الإ رحت ىنلا نع كدنعىهنلاو هللا دجاسم هللا ءامإ عنمنءىهنااهللا لوسر لوق رهاظمهضعب وأ

 مههفن كمال ةعامج نع وأىنلا نع ةلالدب الإ همومعىلع كدنع ماعلاو هللا دجاسم ىلع ماع وهومرحتلا ريغ هب دارأ هنأ

 هللاءامإدحأ عنمي نأ مير نوكيف ماع وهأ ؟ ثيدحل اذه ىف لوقت اف ص اخ هنأ ٍلسو هيلع هللاىلصىنلا نع ءاج ام لهج

 صاخ لب تلق ؟ نيدنعمنم ادحاو الإ لمتعالهنإف ضعب نود دجاسا اضع نهعنم مهل نوكيف صاخ وأ لاحم هللا دج اسم

 ءاجام رك ذاف لاق املا هيف ملعأ ال امب ىنلا نع ةتباثلا رابخألا تلق ؟ كدنع صاخ هنأ ىلع لدام لاق ملعأ هللاو ىدنع

 هللا ىلص هللا لوسر نع ةريره ىبأ نع ديعس ىنأ نب دعس نع كلام !:ربخأ . تاق تفصو ام ىلع ليلدلا نء ىنلا نع
 مدرااانثدح : «مرحن ىذ عم الإ ةليلو مون ةريسم رفاست رخآلا مويلاو للاب نءؤت ةأرم ال لحمال» لاق هنأ ٍلسو هيلع

 بطخم هللا لوسر تعمس لاق سابع نبا نع دبعم ىلأ نع رانيد ورمع نع ةنيبع نبا انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ

 تبتتك ١ ىنإهللا لوسراي لاقف لجرماةف «مر# وذ اهعمو الإ رفاستنأ ةأرمال لالو ةأرما, لجرنواخمال» لوقي

 اهميق ىلع اضرفنأ ىرتفأ تاقفلاق (كتأرءاب ججحاف قاطناف» لاق ةجاحتقلطنا ىقأرما نإو اذكو اذك ةوزغ ىف

 ' لوسر نع ريخلاب هتلقل ة هتلق نبأ نف تلق « معن »لاق ؟رفس لك نمو اج وأ اهربك !نأللا دجاسم ربك أ اهعنع نأ

 نع ريسلاو لا ضرف نأ تهعز دقف تلق ةيصعملا عنمت نأ هللا ضرفو ةيصعم مرح ىذ ريغ عد اهرفس نأل هللا

 سيل لوقأف هب كلك ام ريغب كلك أ انأ هريغ لاقو ادب اذه نم دجأ ام لاق هللا دجاسم ريك أ عنع نأ هللا لوسر

 ترمأ دقأ تلقال لاق ناك نه اهملو الو ابجوز الو ىلاولا ابعنعت الو تلق دجسم ىلإ رفاست نأ اهعنع نأ اهمقل

 ىلع بجو. ام اهعم رفساا هكرت ىف نأل اهعم رفاسإ نأ اهءرح ىذ ىلعف تلق نإف لاق رفسلاب ةيصعملا عنم ال نأب

 ؟ اهي>أ ىلع وأ اهاعأ رفسلا ىف ةقفنلا نم ىلع رسوم وهو اهاخأ امه. نإف تلق مرحم الب رفساا نم ابعنم ىلاولا

 نأ هيلع لعجم ال تنأو هلام نء ءىث جارخإ هفلكت نأ امل تلعج دقف تاق اهتنةفن اهيلعو هتقفن هيلع تلق نإف لاق

 ةحيحص ةريسعم اهماع قفني نأ كا مزلأ ناك نيرمألا.ىأف ةلأسا١ اهفلكتو ةحيحص ةرسعم الو ةرسوم اهبلع قفن

 اهيلع هتقفنف تلق نإف لاق مهرد ةئامدمح رفس ىف .فاكي وأ رهشلا ىف مهارد ةسخ ةلأسلا نم ىحتستا ةفبرش

 امل حالص الام الإ اهيلع روجحملا ىلع قفنأ ال لب لاق ؟ املام نم هيلع قفنأ اهيلع اروجحم تناكف كل ل وقأف تلق

 لوق افلام اذه نم تلق ام لكف لاق لا دجاسم رثك 1 اذإ اهتعنم دقف تلق ؟ اهلام نم رخآ ىلع قفنأ فيكف هب الإ

 افلا تماع لهو هيلإ تبهذ ام ريغ ىلع هلك هو هيلإ تبهذام نأ فرعتل كلذ ةنابإ تكرت دقو لجأ تلق ىلع" لهأ

 هتماع امو لاق ؟ رصملا ىف امتءبجوأ ال ىتلا ةعملاو اهءاب ىلع ناك نإو اهمتريشع دجسم هتأرما عنع نأ لجرلل نأ ىف

 ةأرملا جوزا ناك اذإ نولوقي لع'ا لهأ رثك أ نأ: تللدتملا 'تدعواام الإ“ هن هن تراس مف نكي ملولف تلق

 (م- ا7ثع)ز
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 ( ىلصملا ىدبي نيب رورملا ىف باب )

 فدع

 - تلبقأ لاق سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا نع كلام انثدح ( ىف|::لالاث ) لاق عيرلا اتثدح

 تاّرنف فصلا ضعب ىدب نقيب تررف سانلاب ىلصي هللا لوسرو مالتحالا تقهار دق ذئءوب انأو ناتأ ىلع ايك ار

 نايفس انربخأ ىعفاشلا انريخأ عيرلا انثدح ٠ دحأ ىلع كلذ ركني لف فص" ىف تلخدو عتري ىرامح تلسرأف

 . ©0 مسو هيلع هلل ىلص ىنلا تيأر لاق ةعادو ىنأ نب بلطملا نع هلهأ ضع نع مك رك

 ىدؤملا صمتي مل ةادؤأا ثيداحألا نم ملعأ هللاو وهو افلت## اذه نم ءىثث دعي سدلو ىلاعت هللا ةمحر ( ( ىفاخخل الاف (

 تدسف لعفي مل نإ هنأ ال رايتخا ةرتسلا نم وندلاب رتتسإ نأ ىلسملا هللا لوسر رمأو ضع. ىلع لدي امذعب واهابسأ امل

 نيب نوفوطي, سانلاو مارحلا دجسملا ىف ىلص دق ٍلسو هيلع هللا ىلص هنأل هتالص دسفب هيدي نيب رع ًائيش نأ الو ةتالص

 لوق نأل ةرتس ريغ ىلإ ةعامج ةالص ىنع سانلاب ىلصو ةعامج ال دارفنا ةالص هذ-هو ةرتس مهنيبو هنيب سيلو هيدي

 ريغ ىلإ لصي مل هيدي نيب ءىش رورمب دسفت هتالص تناك ولو ةرتس ريغ ىلإ ملعأ هللاو ىنعي رادج ريغ ىلإ سابع نبا
 كلذ ركن ملف هللا لوسر ءارو ىذلا فصلا ضع ىد. نيب ناتأ ىلع سابع نبا رم دقو هملعي هءارو دحأ الو ةرتس

 رعام ضعبب وهل نأ هتالص هيلع ناطيشلا دسفيال هلوقو رايتخا ءارحصلا ىف طخلاب هرمأ ملعأ هللاو اذكهو دحأ هيلع

 اهيف هديدشن لعلو هيدي نيب راملا هركي ام كلذكو هيدي نيب رع ام رورا اهدسفيام ثدحم نأ ىلإ ريسيف هيدي نيب

 لدي «هيدي نيب اور نأ حانج يلع سيلف ةرتس ريغ ىلإ ؟دحأ ىلص اذإ» هلوقو معأهلاو هنع هيمن مهكرت ىلع وه اعإ
 نم اذكهو ملسم ةالص عطقي نأ ملسمل حابأ ام هتالص هيلع عطقي ناك ولو هنالص ىلدملا ىلع عطق. ال كلذ نأ ىلع

 نه ضع. ىذي نيب سابع نبا رور٠ نءو فاوطلا ىف سانااو ىلصي وهو هللا لوسر ىدي نيب سانا| رورم ىنعم

 ىلهملا ىدب ني. رع لإ هركك الو رمش قصملاا ىدي نع نيب رع نأ هركب هنأ ىلع ليلذ هقو هيلع ركني مل ىتع هعم ىلصي

 نأ ىور دقف لئاق لاق نإف هعفديلف ىنعي «هلتاةيلف هدب نحب رم اذإ» رتتسلا ىف سو هيلع هللا ىلص هلوقو رتتسإال ىذلا

 لاق هللا لوسر نأ دحاو ثيدح ىور اذإ زوحم ال ليق هيدي نيب ارم اذإ ىلهللا ةالص دسفي راخلاو بلكلا رورم

 نآرقلا رهاظ ابعمو هنم تبثأ اهنم دحاو لك ناكف ثيداحألا هذهل افلاذع ناكو « رام وبلكلاو ةأرااةالصلا عطقي »

 نوكي ام دري وأ رخآلا ملعن انسلو رخآلا لعن ىتح خوسنملا لعن ال نو اخو نم نوك نان الإ اناث نك نإ: كلرخ نأ

 دوجسا ىف اهعضي ةمامأ لءاح وهو ىلصو ةلبقلا نيبو هنيب ةشْئاعو ىلص ىنلا نأل ظوفحم ريغ اندنع وهو ظوفحم ريغ

 نيذه نم دحاو لكو ةرتس ريغ ىلإ ىلصو نيرمألا ن» ادحاوي,لعفي مل هتالد عطقي كلذ ناكولو مايقلا ىف اهعفريو

 لبق ؟ اذه نم هللا باتك هيلع لدي اف لبق نإف ءايشأ هيف تذخأ نإو دحاو ثيدح هنأل ثيدحلا كلذ درب نيثيدحلا

 اجلعو ةسفنل لك ىعس نوكي نأو هريغ لمع لج ر لمع لطدال هنأ ملعأ للاو «ىرخأ رزو ةرزاو رزتالنأ» هللا ءاضق

 . هريغ ةالم عطقي لجر رورم نوكي نأ زي مل اذكه اذه ناك اماف

 هنإ لب ةرتسلا ىلإ ةالصلا ىف هنأ بابلا ةيقب نم ذخْؤي ىذلاو ثيدحلا نتم ركذي ملو خسنلا ىفاذك )١(

 اهريغو ةريس ىلإ ىبصملا يدي نيب رورملاب قاعتت اهلكو ماقملا اديه نه تطقس رخأ ثيداحأ كانه نأ 4هنم دَحْؤي

 ةحمسم ةشك . ررحو , هبنتف



 دج رف

 هد هزم ذخ ول نميف فالحل باب

 نآرقلا لوز لبق, باتكبلا لهأ ند ناو ذو

 ناد نمو باتكلا لهأ ن. ةيزجلا ذخ وت : لاقف سانا ضعب انفااخف ( ىف|: لالا ) كاق عيراا انثدح

 مهنم ذْخْوَف مجنلا امأق ناثوألا لهأ نيد اوناد اذإ ةصاخ برعلا نم ذخؤتال اهنأ الإ ناكام ناثوألا لهأ نيد

 نذلا نأ ىلإ تبهذ لاق ؟ اذه تلق نيأ نمو لولا اذه لوقي نم ضع تاقف لاق ناثوألا لهأ ئبد اوناد نإو

 معن : لاق ؟ ةيزجلا مرنم ذخأتأ باتكلا لهأ نيد اوناد اذإ برعلا تيأرفأ تلق برعلا اودسإ ىتح مهلاتقب رمأ

 نأ تمعزو كلوق لصأ تكرت دقف تاق مهن : لاق ٠ باتكلا لهأ ىف تاز' ىتاا ةنآلا ىنعم ىف نولخدبو تلق

 كشلا لع وتلا :ىح اولا نأ ةيزا كرتو ةيزجلا لؤقأ نأ ردفأ الف لاق بسنلا ىلع ال نيدلا ىلع ةيزجلا

 كلذ دحم تساو مجعااو برعلا نيب قرفلا ىلإ الوأ تبهذ ملف هل تلقف برعاا ضعب نم ةيزلا ىنلا ذخأ دقو

 مج أ وأ هريغ وأ قثو .اهلإ اعدت نم لك نم ةيزملا:1خؤت لاق نم كئاحصأ ن٠ نإف'لاق ؟ ةنس الو كاكا ف

 ةيزا ذخأت ملف برعلا هللا لوسر لتاق نم رثك أ نأ كلذو ال-: لاق ؟ اذه لاق نم لوق تدمحأ هل تلقف ىلرع وأ

 نك ةيرطا خا قالا نإ لوقأف هلوقب كباحصأ نه كايإو انفلاخ نمل موقأسو باتكلا لهأ نيد ناد 6

 نع اذه ىورو 5-0 مكنت الو مهلابذ لكؤت الو ةيزجلا مهن« ذخؤت نأ ىف اوفلت مل نياساا تيأرو سوجلا

 باتك لهأب اوسيل سوجلا نأ ىلع للد اذه ىفو مهؤاسأ حكنتو ممحاابذ لكؤت باتكلا. لهأو ىنلا

 نم لبف ممديأ ىف قاب ةماعا دنع روهشم باتك لهأب اوسيل نءوجلا نإ تلت : هل تلقف ( نان ةلالاف )١

 اق . م, ابذ لكؤت الو مهؤاسن حكنت ال نأ نم ثفصو ام الإ ال لاق ؟ برعلاك تانك 3 ارشلا نأ ةعح

 لوزن لبق باتكلا لهأ نيد ناد نم ةيزجلا اوطعي ىتح هللا لوق نأ ىلع لد ىنلا نوكي نأ تركنأ فيكف

 نرسم نونوكف مهاوس بتكلا لهأ نود ليئارسإ ىنب ءاسن لالحإ باتكلالهأ ءاسن لالحإ نوكي نأو ناقرفلا

 «ه5 هلك 'ندلا نوكيو--ةئعف نوكسالا قد نيكر رمشملا لاقي هللا رمأ ا" حئابذلاو ءاسنلا ىف نيفلت# - ةيزخلا ىف

 مهيب فلاخو كرمشلا ىف مهنيب ىوشف 6« نورغاص مهو دب نع ةيزجلا .اوطعي ىتح ») باتكلا لهأ لاتقب رمأو

 بهذي مل : هل تلق ( قفا ةلالاف ) ملاع هركنأ ام اذه ىف ام هرمضح ند ضعب لاق وأ لاقف كرمشلا ىلع لاتقلا ىف

 الو هانعم لثمت نآرقلل ًاعبت الإ ًاذبأ نوكتال ةنسلا تلق ؟ نبأ نمو لاق ةنساا وأ هللا باتكب يع هل دحأ بهذملا اذه

 لمتحم نآرقلاو الإنوك ال مث ةلجلاب ديرأ اص تنابأ ةل+ ناك اذإو هلثم ىهذ اصن نآرقلا ناك اذإف هفلاخم

 باتكلا نم ام نيرمألانم جرخ دحأ لك نم ذخؤت ةيزجلا نأ ركذ نف تلق لجأ لاق هنم ةنسلا تنابأ ام

 هنإ لاق ةلاهلاب مهيف لاقذ لاقف هلهج رمأ ىلإ سوجلا ىف بهذو ةنساا ريغ ىلإ ةنسلا نمو باتك ريغ ىلإ

 اوءمتجم نأب تفصو امك مهنم ةيزجلا ذخؤتو برعلا ىراصن حئابذ الو ال تلق مبحاابذ لكؤت ال نأ ىف مهيلع هبش

 ليجتإلاو ةاروتلا لهأ مهحابذ لكأو باتكسلا لهأ نم مهتاسن حاكتنب رمأ نيذااو باتكلا ىنوأ نم ةلمح ىف

 ٠ .مهريغ نود ليئارسإ ىب نم
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 فرعت سيلو « ىفو ىذلا مهاربإو * ىدوم فحص ىف اع أبني ملمأ » لاقف امهريغ لزنأ +.أ هللا ربخأ دقو لجنإلاو
 ةاروتلا ريغ باتك لهأ سوجملاو لاق « نيلوألا ربز ىنل هنإو » لاقف دواد روبز ركذو مهاربإ بتك ةوالت

 ىعناشلا انريخأ لاق عيرلا انثدح.. مهنم ةيزجلا ذخأ ىف هللا لوسر نذأف هولدبو مهءاتك اوسن دقو لجنإلاو

 دهش ىتح سوهملا نم ةيزجلا ذخأ باطخلا نب رمع نكي ملو لوقي ةلاجب عمس رانيد نب ورمع نع نابفس انربخأ لاق
 : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف ) رجه سوح نم اهذخأ ملسو هلع هللا ىلص ىلا نأ فوع نب نمحرلا دبع

 نأ ىلع كلذ لدف ةيزجلا مهضغب نم هللا لوسر ذخأف نآرقاا لوزن لبق باتكلا لهأ نيد برعلا نم موق نادو

 لاق نإف مثريغ نود )7 ليجنإلا لهأو ةاروتاا لهأ دب نع ةيزجلا اوطعي ىح محلاتقب انرمأ نيذلا باتكلا لهأ

 نابزرملا نب ديعس دعس ىنأ نع نايفس انربخأ معن : تلق ؛ باتك لهأ اوناك سوجلا نأ دحأ ظفح له : لئاق

 ؟ ٍباتك لهأب اوسيلو سوجلا نم ةيزجلا ذخؤ مالع ىمجشألا لفو: نب ةورف لاق : لاق داع نب رصن نع

 اوُدْخأ دقو ايلع ىنعي نينمؤملا ريمأ ىلعو رمعو ركب ىبأ ىلع نعطت هتلاودع اي. لاقف هببلب ذخأف دروت.ىلا هيلإ ماقف

 سانلا ملعأ انأ "ىلع لاقف ريصقلا لظ ىف انساجف ادبلا لاقذ امهيلع ىلع جرخف رصقلا ىلإ هب بهذف ةءزجلا مهنم

 لهأ ضعب هيلع علطاف هتخأ وأ هتنبا ىلع عقوف ركس مهكسلم نأو هنوسردي باتكو هنوملمي ىلع ممل ناك سوجملاب

 مدآ نيد نم اريخ انيد نوملعت لاقف هتكامت لهأ اعدف مهنم عنتماف دحلا هيلع نوميق, اوءاج احص املف هتكامت

 ىت> مموفلاخ نيذلا اولتاقو هوعبتاف ؟ هنيد نع « بغريام مدآ نيد ىلع انأف هتانب نم هينب حكني مدآ ناكدق

 كانك لها مهو مرودص ىف ىذلا معلا بهذو مهربظأ نيب نم عفرف اك لع ىرسأ دقو اوحبصأف مهولتق

 ؟ اذه نم تركذام ريغ تفصوام ىلع ليلد نم لهف لاق . ةيزجلا مهنم رمعو ركبوبأو هلا لوسر ذخأ دقو

 نيذلا نم ذخؤ:ال نأ ىلع ةلالد كلذ ىف امأ باتكلا اوتوأ نيذاا نم ةيزخلا ذخاب هلا مآ ذإ ترآ معن : تلقف

 تلق . هفلاخ ىذاا فئصلا ن« عنم دقف اذك فنض نم ذخ لبق اذإ هنأل ىلب : لاقق ؟ باتكلا اوني مل

 مرا رهشألا خلسنا اذإ رمأو هلل هلك نيدلا نوكبو ةنتف نوكسنال ىتح نوكرشملا لتاق, نأ هللا رمأ نيح تيأرأ

 ةاكزلا اون آو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف دصرم لك ممل دعقيو اورصغو اوذْخْوبو اودجو ثيحح نوكرسشملا لق, نأ

 ضرفلا نأو ناثوألا لهأ نود باتكلا لهأ نم ةيزجلا ذخؤت نأ هللا رمأ ىف نأ ىلع ةلالد اذه ىف امأ مهلبس ىلخ

 كلذكو هل تاقو ( قئانتلالا ( تفصوام ىلع لدف نآزهلا امأ لاق . ؟ ناثوألا لهأ ىف هريغ باتكلا لهأ ىف

 ءآرشم لك ىنع نوكي نأ لمتم دقف ةيزإلا ءاطعإ ىلإ اوعدب نأب ماع ةديرب نبا ثيدح نإ : لئاق لاق ناف ٠ ةنسلا

 جرخللا ماع « هللاالإ هلإال اولوقي ىت> سانلا لتافأ لازأ ال » لاق ىنلا نأ ةريره ىفأ ثيدحو هل تلق هريغ وأ ىنأو

 له لتقلا وأ مالسإلا الإ هنم لبقي الو هريغ الو ىفناتك نم ةيزجلا ذَحْوَت الف كرمشم لك ىلع وه لب لهاج لاق نإف

 دحاول ام لاق ؟ هل حسان ةرره ىنأ ثيدح نأ ىعداو ةديرب نبا ثيدح ةلمخ ىلإ بهذنم ىلع يركاال] هيلع ةجحلا

 . ناثيدحلا الإ نكي ملول هلثم هبحاصل اكالإ ءيش نيثيد+ا ىف اههنم

 . لما خسانلا نم اطقس وأ ةدايز انه لعل (1)
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 ضرأب نكي مل هنكلوالا»: لاق ؟وه مارحأ تلقق هدي هللا لوسر.عفرف هلا لوسر اي بص وه اولاتك لك اب نأ دير. ام
 ثيدحو ( قناةةلالث ) رظني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو هتاك أف هتررتجاف كلاخ لاق هفاعأ ىتدِجأف ىموق

 لكأ نم عنتما دقو همرح هنأل ال هفاع هنأل بضلا لك أ ن.ه عنتما للا لوسر نأ رمع نبا ثيدحل قفاوم سابع نبا

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىناا نإ رمع نبا لوقو امل امرحم ال اهفاع هلعاو هماكي ليريج نأل حييرلا تاوذ لوقبلا

 « هءرحمالو » لاق ٍلسو هيلع هللا ىلصىىننلا نإ رمعنبا لاقو هفاع هنأ سابعنبا نيب دقو هسفن ىنعي « هلك آ: تسل د

 « هلك [تسلو اءارح سياو همرحأ تسا » لاق هنم نيبأ رمع نبا ىنعم ناك نإو انيب سابع نبا ىنع ءاجف لاق

 . لك و ديص هنأل هادف مرملا هباصأ اذإو لالح بضلا لكأو ريسفت

 رسفملاو لما باب

 ثيح نيكرشملا اولتقاف مرا رهشألا خاسنا اذإف » لجو زع هللا لا ( قنا ةلالاو ) كاق عيبرلا انثدح

 د+ نب زيزعلادبع انريخأ لل هلك نيد'ا نوكيو ةنتفنوكستال ىتح مهولتاقو» هؤانث لج هللالاقو ةبآلا « مثوكدجو

 هلإ ال اولوق: ىتح سانا لتافأ لازأ ال » لاق ىنلا نأ ةريره ىنأ نع ةماس ىلأ نع ةمقلع نب ورمع نب دمحم ع

 لاق ىعناشلا انريخأ عيرلا انثدح ه هللا ىلع مءاسحو اهقحم الإ مهلاومأو مهءامد ىنم اومصع دقف اهولاق اذإف هللا الإ

 دق سيلأ ةقدصلا عنم نميف ركب ىنأل لاق رمع نأ ةريره ىبأ نع هللا دبع ن.هّللا ديبع نع باهش نبا نع ةقالا انربخأ

 اهت الإ مهلاومأو مثءامد ىنم اومصع دقف اهولاق اذإف هللاالإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتافأ لازأ ال » هللا لوسر لاق

 مويلاب الو لاب نوئمؤ.ال نيذلا اولتاق » هللا لاقو ةقدصلا مهعنم ىنعي اهت> نم اذه ركب ويأ لاقف ؟(هللا ىلع مهباسحو

 ةديرب نب ناملسنع د”رءنبةمقاعنءنابأ نب دم نع ةقثاا انربخأ . ةيآلا (هلوسرو هللا مرحام نومرحم الو رخآلا

 لالخ ثالث ىلإ مبعداف نيكرسملا نم اودع تيفل اذإف» لاقو | ريمأ مهملع رمأ اشيج ثعب اذإناك هللا لوسر نأ ةبأ نع

 ىلإ ثراد نءلوحتلا ىلإ مرعداو مهنع فكو مهنملبقافكوباجأ ناف مالسإلا ىلإ مبعدا» (ةمقلعللش) «لاصخ ثالث وأ

 بارعأك مهنأ ِم ريخأفثراد ىفماقملا اوراتخانإذ مهياعام مهياعنأ و نيرجابملل ام مهلنأ اولعفمث نإ ثربخأ و نيرجاهملا راد

 مالسإلا ىلإ كر حم ملنإفنيماساا عم اودهاجم نأ الإ ءىث ء ىلا ىف مه سيلو نيهاساا ىلع ىرخج اك للاكح مهملع ىزم نيماسلا|

 تسيلو ( ىف: لال( ) « مهلتاقو للاب نعتساف اوبأ نإو معدو مهنم لبقاف اولعف نإف ةيزجلا اوطعي نأ ىلإ مهعداف

 نيتبالاو نيثيدحلا د+أ نكلو هل افلا الو رخالل اخسان زيثيدحلا ن٠ دحاو الو ىرخأالل ةخسان نيتبالانم ةدحاو

 اونموي ق> نيكرشملا لاتقب هللا رمأف رسفملا هيلع لدي ىذلا لهما نمو صاخلا دارب ماع هجرخم ىذلا مالكلا نه

 ثيدح كلذكو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا لتاق نم رثك أ مثو ناثوألا لهأ نم نيكرشمالاتقب هرمأ ملعأ ىلاعت او

 نود ناثوألا لهأ نم نيكرشثملا ىف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع امهايإ رمعو ركب ىبأ رك ذو ىنلا نع ةريره ىنأ

 ثيدح كلذكو اونمؤي مل نإ نورغاص مثو دب نع ةيزجلا اوطعي ىت> باتكلا لهأ لاتق هللا ضرفو باتكلا لهأ

 نم لاتق ىف ضرفلاف لاق ةصاخ ناثوألا لهأ ىف ةرءره ىلأ ثيدح ناك اك ةصاخ باتكلا لهأ ىف ةديرب نبا

 ةيزج مهن» لبق: نأ لحم الو اوماسإ ىت> مهماع ردق اذإ اولتاقي نأ نيكرشملا نم ناثوألا ل-هأ نيد هؤابآو ناد

 اوطعي ىتح اولتاقي نأ مهنيد هلك نآرفلا لوزن لبق ناد ن»و باتكسلا لهأ ىف ضرفلاو لاق هين ةنسو هللا باتكب

 ةاروتلا ةماعلا دنع امن٠ فورعملا نآرها لوزن لبق تلز:تك هو لاق امح» وأ ا رع ًاوناك ءاوسو اوهاسإ وأ ةيزحلا
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 لجر كلوق نأ لوقي نأ ىلع 202 أرثجا نءو ملعب الام لوق ىلع ةأرجو معلا, ةلامج هلل لوسر با>صأ عامجإب الإ

 تاهمأ عابتال نأ رمع ىفقو ( ىنا-ةلالام ) معي ملام اندنع لاق مهنعو هنع كي ملام ماكحألا نم صاخف هلمعوأ

 رمع لاقوىلإلا نم سمح اهيف انس سرضا!لءدف هريغ ةةلاخو لمح سرضلاىف رمع ىضقو هريغو ىلع هفلا>و دالوألا

 مثريغمهفلاخوةثلاثلإةضدحلا نم ربطت ىت> ةعجرلا هنأرما ىلع لجرال مريغو ىرءشألاىسوم وبأو دوعسم نباو ىلعو

 فلسا لئاقنأ ىلع كلذ ل دف تفصو ام 0 ءايشأ ه اهنع هتعحر تعطقنا دمفةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا ىف تاعط اذإ لاقف

 هتففاومالو هفالخ ءىثهنع ورمل ىذلا بسن الفء ىثهب لاق امفهريغنعىورب الوىلإهيأرب لوقيوهريغهفلاو هبأرب كوقي

 قدصلا الودهل وقع ملاذإب ذك الك نكاو هنال>ىلإ ب سنب نأ زاج ةفئاومىلإب سذ:نأ زا ولوهل وقمع ل لقيملاذإهنأل

 اهفالخ ىأر اذإ همزات ةجح ضعب لوق ىربال مهضعب نأ ىلع لباد اذه ىفو الوق لقي ملذإ فرع.ام لاقي نأ الإ هيف

 اعامجإ اهلك ماكحألا صاخ نوكي نأ ىلإ هللا ءاش نإ طق اوبهذي مل مهنأو ةنسااوأ باتكلا الإ مزاللا نوربال مهأو

 اذإف امهنم دحاو لك اوعبتا ةنس وأ اباتك اودجو اذإ اوناك مهنأو ضئارفلا لمجو ةنسلاو باتكلا ىلع مهعامجإك

 ىفكو : هنع هللا ىغر ( ىف( لالا ) اوفلتخا ةنس هيف اوملعي مل امف اولاق اذإ كاذكو نوفلتخم دقف لمتغام اولوأت

 هتلمجو هنم رثك أ هل رئاظنو اذه نم تفضوام ىعدا نم ىعدا اك سيل ماكحألا لك ىف عامجإلا ىوعد نأ ىلع ةج>

 نرقلا الو نيعباتاا الو هللا "لوسزر :تاحصأ نم دحأ ةماعلا اهتفلك ىلا ضئارفلا لمح ىوس اهف عاجإلا عدب ملهنأ

 نم انيح الإ مل-ع ىلإ ةماعلا هتبسن دحأ الو ضرألا رهظ ىلع هتماع ملاع الو مهمنولي نيذلا نرقلا الو مثدعب نم نيذلا

 ةماع تناك ىتمو هلاطبإ مهنم ددع نع تظفح دقو هفرع معلا لهأ نم ادحأ ملعأ مل ىنمع هيف لاق الثاق نإف نامزلا

 هب ذخأت و انلاع مهل معن مو اذك نالفو نالف نع ظفحم لبق ملبق ةماعو ءىثث ىلع نادلبلاب رهد ىف معلا لهأ نم

 اذه نم تفصو امو لاق هنع وأ هنم هانعمم نم الإ سانلا نم هلاق ند فرعنال انأل ملك ساناا”لوق هنأ معزن الو

 عابنا نيهجو نم ملعلاو : هنع هللا ىضر ( قنا للان ) ال الدتساو اصن معلا لهأ نم هنع تظفح نم لوق

 سايقف نكي مل نإف افلاذع هل رعنال انفلس نم ةماع لوقف نكست مل نإف ةنسف ناك مل نإف باتنك عابتا عابتالاو طانتساو

 ةماع لوق ىلع سايقف نكي مل نإف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىلع سا.قف نكي مل نإف لجو زع هللا باتك ىلع

 هداهتجا غلب لوقي نأ الك عسو اوفلتخاف سايقلا هل نم ساق اذإو سايقلاب الإ لوقلا زوجمالو هل فااخم ال انفلس

 1 معأ هللاو هفالخم هداهتجا هيلإ ىدأ امف هريغ عابتا هعمسإ و

 بضلا لكأأ باب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عييرلا انثدح )
 نع رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع ةنييع نب نايفص انريخأ («٠ همرعالو هلك تسلا لاقف بضأا نع لثس

 « كشأ » ( ىف ةلالاف ) سابع نبا نع فين> نب لبس ةمامأ ىنأ نع باهش نبا نع كلام انربخأ ٠ هوحم ىنلا

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا عم الخد امهنأ ديلولانب دلاخو سابع نبا نعوأ ديلولا نب كلاخنع سابعنبا نع كلام لاق

 هللأ لوصر اوربخأ : ةنوميم تدب ىف ىلاللا ةوسنلا ضعب كاف هدم لل لوسر هلإ ىرهأف ذونوف بض» قاف ةيوممم تس

 . لمأت ٠ خلا لجر لوق ىف لوقي نأ ىلع : هلعل )0(



 259 مخ

 ىذلا كلذو مل-سو هيلع هللا ىنص ىنلا رمأل هسفن لعف كرت هنأ ىقهسفن لعف ىف رم لءف ىنلا رمأل رمع رمأ كرت ىف

 ناك مك اح نأ ىلع ةلالد اذه ىقو : ىلاعت هللا همحر ( ىفإ: لالا ) هقلخ عيمج ىلعو مهيلعو هلع هللا بجوأ

 تفصوام ىلع صاخ ماكحألا صاخ ملع نأ ىلع لدي كلذو ممرثك أ اهماسي ملو اهملعي مل ةنس هبف هللا لوسرل اه هيأرب كم

 ديعلاو رحلا نيب ىوسف هللا تل ىتح ركبوبأ مسقو : ىلاعتهلا همحر ( ىف[. لا][5 ) ض'ارقلا لمج ماعك ماعال

 ديبعلا ىغلأف ىلع مسق مث ةقباسلاو بسنلاب لضفو ديبعلا ىغلأف رمع مسق مث بسن الو ةقباسب دحأ نيب :لضفي مو

 ماسفأ ةثالث لالا ىف زعو لج هلل اعإو هيف اوفلتخمال نأ هالوأو همعأو ءافلخلا ىلي ام مظعأ اذهو سانلا نيب ىوسو

 ىلعالو رمعالو ركب وبأ هاطعأ ام ذخأ نم دحأ عنتمب ملو اهيف ةمألا فاتخاف ةقدصلا مقو ةمينغلا مسقو ءىنلا مسق

 مهنارآ فال ميغ دق ميك اح ناك نإو هيأر فالخ مهبأر ناكنإو مب ا نوماسي مهنأ ىلع ةلالد اذه فو

 هودري ملو مثربظأ نيب ناكاذإ مهك اح كح نأ ىعدا ام ىلع دريام هيفو مهنم عاجإلا ةج نم مهماكحأ عيمج نأ ال

 مث هتايح ى ةوأر دق لئاق لاق نإف هدعب هوفلاخم مل هيف هيأر اوأر ول مهنأ لبق نم هيأر اوأر دقو الإ نوكي الف هلع

 اوعمجم نأ ملل ناك اذإ مثدنع ةدح نوكي ال مبعاجإ نأ تلق مناك نإ اذه ىف كلع لخديف هل لبق هدعب هفالخ اوأر

 آذإ مهعاحإف هبحاص فلاخم مهنم دحاو لكو ىلع مسق ىلع اوعم# مث رمع مق ىلع اوعمجم مث ركب ىلأ مسق ىلع

 لاق نإف . ةد> مهدعب نم ىلع نوكي نأ ةدح مثدنع نكي مل اذإ زوحال كلذكو ارخآالو الوأ مهدنع ةجحم سيل
 ركب ىلأ ىلإ بسيف هلعاف ىلإ هنم ءىش لك بسنب نكلو عاجإ اذه نم ءىنل لاقي ال تلق ؟ لوقت فيكف : لئاق

 لوق تكاس ىلإ بسني الو فلاخعالو ممل قفاوم مهنم ذخأ نمت مثريغل لاقي الو هلعف ىلع ىلإو هلعق رمع ىلإو هلعق

 صاخ نم ريثك ىف عاجإلا ءاعدا نأ ىلع لدبام اذه ىفو هلمعو هلوق لك ىلإ بسني امإ لماع لمع الو لئاق

 ةمألا عصام ربشأ هنأل هر انأدب امنإ انلق ؟ اذه لثم دحتنأ : لئاق لاق نإف . هنعدن نم لوقي اك نبل ماكحألا

 د ميج | 13 رط مث ابأ دملا لج ركب ابأ نأ كلذ نم اريثك دم نحنو ةماعلا ةلب ال نأو هيف اوقلتخم ال نأ ىنوأو

 كلذب م,سحو ايدسو ءادق ةدرلا لهأ ضعب ىلع ىآر ركب ابأ نأ كلذ نمو ىلعو نامعو رمع هف هفلاخ مث هعم

 ان ريخأ لاق عب رلا انثدح ٠ هنم اذه ىنتكنو هنء انكس اع اذنه ريغ عم ءادق الو ىس ال لاثو رمع مب اطأق

 ىو" لاق هندح فاح نب ىحم نأ ةنأ نع هؤرع نإ ماسق نع 0 نبا نع دلاح نب 3- نرخأ لاف ىعفاشلا 195-5 : 0 2 < ماكو .٠ .٠ 0 1-6 ١|و 51

 ل هو تماصو تلص دق ةسون مآ هل تناكو ماصو هققر نم ىلص نك قتعاف بطاح
 المح الإ ةع رت ل 535730 9 ةصدعأ ى

 لاق رمع الإ لسرأف كلذ هعزفأف 0 قبال ىذلا لدرلا تنأل رمع هل لاقف هئثدحف رمع ىلإ بهذق اننث تناكو

 نمرلادبعو نامءو ايلع فداصو لاق همك الو كللذدب لهتستىه اذإف نيمثردب سرعرم نم معن : تلاقف ؟ تلبحأ

 رششأ لاقف دحلا اهيلع عقو دق نمحرلا دعو ىلع لاقف عجطضاف اسلاج نانع ناكو لاق ىلع اوريشأ لاقف فوع نبا

 نم ىلع الإ دا سيلو هاعنال امنأك هب لهتست اهارأ لاق تنأ ىلع رشأ لاقف كاوخأ كدع راشأ دق لاقف نامعاي ىلع

 اماع اهرغو ةئثام رمع اهدلحف هماع نم ىلع الإ دخلا ام هدب ىسفن ىدلاو تقدص تقدص رمع لاقف هملع

 لام اهدحم ال نأ نائع فااخو مجرلا وهو امثدنع اهدح اهدحم لف نمحرلا دبعو اذع فلاخف ( قتانشلالا )

 مهوب الإ هل 2 ملو فرح اهابإ هدح دعب هفالخ نم مهنم دحأ نع وري ملف اماع امبرغو ةثام اهدلجو

 اهدلجل نكي ملاذك بطاح ةالوم رمع دح لبق ذإ هل ىغيني الام لوقي نم ضعب لاقو لاق هلعف لبق مدقتلا
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 رمأ ىلإ ريس, نأ اعم نءرمألا ل-ع.نم لك ىلع بجاوو اسلاج ايكاش ىلص ذإ هءارو سولجلاب ىنلا رمأ اًده

 :أنب ىلع نأ ىنعملا اذهل ثم ىفو ( قفا _ةلالاف ) ضعب ىلع هضعب لادلا ىنلا رمأ ىلإ وأ لو "الل اسان ناكذإ رخآلا

 ثالث دعبابادغلا مول كاسمإنع ىهن سو هلع هللا ىلص ىنلانأ مهرب اعلا ا نافعنب ناهَءو سانلا بط> با

  ةفادلادنع هنع ىهنىناانأ ةثئاعتور اماف امهربغو ىنلا نع هاور دق دقاو نب للا دبعو ىنأا نم هقمم هنأل هب لوقي ناكو

 اتالم اياحضاا موه نع ىهن هنأ ىنالا نع هللا دبع نب رباح ىورو «اوةدعتو اورخداو اودئوزتو اولك » لاق مث

 ال الح ولا ىهمن لوق؛ نأ اعَم نرمألا ملعنم لك ىلع بي ناك « اوقدصتو اوداوزتو اراك د لاق مث

 8 نه رخآلاو هدعب هيف صخرأ مث تقو ىف هنع ىنلا ىهن لوقي وأ هنع انهنم نكي مل هلثم نكي مل اذإو هنع ىهنموهف

 ىعم ىلع هلاق هنأ ىلع لدنام هللا لوسر نم ناكو هللا لوسر نم هعمس !ء.لاق لكو ( قفانتلالا: ) لود سان

 هللاةمحر ( قنا ةلازاز ) هقلا ءاشنإ هيلإ راص هيف قالوسر رمأ لع ولف هريغ معي لو لوألا ملعف هذسنوأ ىنعم نود

 ملغيل معلا ف رظن نم ضع اهيف طلغ رومأ ىلع لدتا ةلخخإ هذه تعضوامتإو ثيداحألا ىف ةريثك هابشأ اذهلو ىللاعت

 ' ةريغ ةملعي ءىشلا هللا لوسر نس نم هنع بزعن نم ةنامألاو نبدلاو لضفلا لهأو ةبحصلا ىمدقتم نم نأهملع ند -

 - ماع هنأ ال هملع هل هللا تف نع صاخ ملع وه امإ نأسلا صاخ لع نأ ملهيو هءاعو هتبحص مدقت ىف هب راقءال هلعل نمي

 ٍإ امف رمألا ناكام ضئارفلا لمح ةربش اروهشم ناك ولو ةماعلا اتناك ىتاا ضئارفلا لمحو ةالصلا ةرهشك روهشم

 | ةتوبث كلذف مسو هلع هللا ىلص ا نع ةاقثلا هاور اذإ ثيدحلا نأ معيو تفصو مههايشأو اذه نم تفصو

 000 1 اكاد] لس ل نأل دراالاو قا لاوسز باحمأ نص هقفاو نأ تنكلا تيد ىلع لوعناال نأو

 : مهليوافأ نم اعيش نأ ال هءابتا مهيلعو هللا لوسر رمأ ىلإ ةجاح مهلك نيماسملاو هللا لوصر باحصأب نأل هفلاخم المع

 : . تامل / . . - 4 51 ١ |
 .ضورفلا هلوق نال ةقثأأ هنع ىورأم ن * كا ون : م, وأقأ ند هفلاح ايش الو ةهلش هلوق دير هقفاوو هنع قورام م

 مهتأ لئاق لاق نإف : هللا همحر ( ىف[ تالا ) هللا لوسر ريغ ريشب لوق اذكه سيلو سانلا ىلعو مهيلع هعابتا
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 - ىور الك نآل هقالخل هن أدصأ ضع نع ثىدحلا مو نأ هل زاح 4 ما ضع هفلاد اذإ ىنل ١ نع قورملا تيدحلا

 ١ لوقي نأ دحأل زحي مل ىنلا نع هورب مل الوق مهنملاق نمو هبلإ راصي نأ ىلوأ ىتلا نع ىوز اف امهتي نأو اعم ةصاخ

 . هلقي ملام هلابأر الإ هنع كك نأ زحب لو هلوق ضع مه ضع نع بزعي هنأ نم تفصو 1 هلبأ لودر نع هّْلاق اعإ

 : ؛ لئاق لاق ولو مل-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلوق دحأ لوقب ضراعن نأ زي مل اذكه ناك اذإف هللا لوسر نع

 هلأ لوسر دعب دحأ سانلا نم سلو عضوملا اذه هعطو نم فالخ هل لحم مل هلل لوضر نع الإ نوكي نأ زوجمال

 نإف هرغدحأ كلوقل درب نأ هللا لوسر لوقىف زو+ الو هللأ لور تاع نءهريغ لوقل كا هلوقنم دخأ دقو الإ

 ةلهحو اقرفم هريغو تايلا اذه ىف تفصو ام هل لبق ؟ هيق تقةصوام ىلع لدي 0 قا ركذاف « لئثاق لاق

 ءىدتملاو تشثلاو هقفلاو عرولاو ةحصلا مدقو ل ظئفااو ةلزنلا ىف مدقملاو نيءاسلا مامإ باطلا نب ردغ نأ هنمو

 . ثرتالو ةلقاعلل ةيدلا نأ راصنألاو نيرجاوملا نيب ىغَمي ناك مزلي - هلوق نأل هنع فشاكلاو هلأس نأ لبق معلاب

 .مشأ ةأرما ثروي نأ هءلإ بتك ىنلا نأ نارقس نب كاحضلا ه-لإ بتك وأ هريخأ ىتح ايش اهجوز ةيد نم ةأرملا

 ةحسملاو ىطسولاو ةريثع سمح ماهبإلا ىف نأ ىضي رهع ناكو هلوق كرتو رمع هيلإ عجرف هتيد نم ىلابضلا

 ىنلا هل هبتك ىذلا مزح نب ؤردع ل1 دنع تانك دحو ىدح اس رصندلا ىفو اعسن رصنخلا ىلت ىااىفو اريشع اريشع

 | اواعفف ىذلا تكن اوراصو رم لوق سانلا كرتق © ليلا ند ريثع كلانه ا عيصأ لك ىفو 0 ملسو هيلع هللا ىلص
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 بابلا اذه ىف فالحلا باب
 دغيو ريصعلا دعب زئانملا ىلع ىبصي لاقف مثريغو انةيحان لهأ ضع انفلاذف ( ثان الا ) لاق عب رلا انثدح

 لاقام ضعي همشلا 0 نبا نع هاور ء ىذا كلذ ىف جتءاو سهشلا ريغتت ملامو علطت نأ سدُشلا براقت ملام حيبصلا

 و اهورغ دنعو سحشأا عولط دنع ىلهف لح ىرحعت نأ ىلا ىنلا ن* عم اءإ 0 ناو ) قف 0 الا

 عولط دنع اهنع ىهناك رمصعلاو حببصلا دعب ةالصلا نع ىهنىنلانأ لعىمن نف ( فا خلللاث ) تاعاسلاهذهىف ةالصلا نع

 رصعلا دعب ىلص ىنلا نأ ملعف ىود نمو مزاي ال مف امنع ىهن اعإ هنأ نم تلقام ملعب نأ همزل امورغ دنعو سءشلا

 مزايال امف اهنع ىهع لوعي نأ همز حيبصلا دعب نيتعكر ىلع امسق رقأو اههينع لع ررظلا كعب امعءاصب ناك نيتمكر

 دعب ةالصلا نع ىهن ىنلا نأ معو هيلع اذه بهذ نمو اهنم كك امهفو ةلفانلا ةالص نم داتعا امذ هنع لحرلا هني و

 رظن مل حيصلا لعب فاط باطلا كا رهع ناب جتحاو سهشلا برغت قدح ردعلا دعب الو سحشلا ملطت ىَح حببصلا

 ةال-صلا هركرمع ناك نإف : هللا همحر ( قفا: لالا ) ىلصف ىوط ىذب خانأ ىتح بكرف تعلط سمشلا ري ملف

 رصعلا دعو حريصلا كعب ةالصلا نَء ىهن هللا لوصر نأ 2ع نك نأ كلذو رهع نبا بهذم لَم وهف ةعاسلا كالت ىف

 ميج ىف ةالصال لوقي نأ اذ_-ه لاق نم مزليو سمشلا تءلط ىتح ةعاسلا كالت ىف ةال-صلا كرتف اقاطم هيهن ىأرف

 اهبف ىلصي ال نأ همزاب كلذكو ةزانج ىلع الو فاوطل اهيف ةالصلا نع سو هيلع هللا قلص تلا: ىبع لا تاكا

 راهنلا فمصنتو اهمرغم ماتت نأ لإ رصعلا ىلص» ني>و سحمشلا زربت نأ لإ حيبصلا ىلع نيح نم كلذو ةتعاف ةالص

 ةلبقلا ليقتست نأ ىهني ىنلا عمس ىراسنألا ْبويأ ابأ نأ ىنعملا اذه ىفو ( قفا: لالا ) نسشلا كورت نأ لإ

 يعيعو هلل رفغتساو فرحهننف تثتعزص لق ض.>ارم اندح وف ماشلا انمدقف بورأ وبأ لاق ناسنإلا ةحامحم سدقللا تدب وأ

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هنأ لوسصر تيار لاقو نإسنإلا ةداحم سدقملا تدب الو ةليقلا لبةتسنال لوقي نك رمع نبا

 ردهع نبا ملعو اقاطم هآرف ىوهلا ينوأ وبأ لع : هللا ةحر( قفا 9 9 االإؤ 0 هتحامطل سدقللا تن اليقتسم نيتتبل

 تيبو ةلبقلا لابقتسا نع ىهنلا لاق اعم امبماع نمو ىهنلا درف ىهنلا ملعي لو هتجاحم مسو هيلع قا لص ىنلا لاق

 هر طمس وأ ىلمملا هلدقتسا ةحاس ءاردسلا نال بهاذل اف رثسالو ابق بهاذ ىلع ةرورضذال ىلا ءار>صلا ىف سدقلملا

 اهرتسو ايف قفرملا ىلإ سانلا ةجاحو اهقيضل توببلا ىف كاذب سأبال لاقو اربدم وأ البقم ناك نإ هتروع ىرتف

 ريضح نب ديسأ نأ ىنءلا اذه ىفو ( ىف: ةاللاو ) هيلع فرشي وأ لخدي نأ الإ اهيف ناك نم ىريال ادحأ نأو

 هللا لوسرنأ اع لعأ هللاو امهأ كلذو امبعم دوعقلاب مهارمأف ءاحصأ موقب نيدعاق نيضيرم ايلص هللادبع نب رباجو

 دق نأ كشالو امهيلع اقتح ناكو هب اذخأف سولجلاب مهرمأف امايق موق هءارو ىلصو اسلاج ىلص ل-سو هيلع هللا ىلص

 خسنف امابق هئارو نم سانلاو امئاق هبنج ىلإ ركب وبأو اسلاج هيف تام ىذلا هضرم ىف ىلص ىنلا نأ امهيلع بزع

 محل



- 7 

 ني ىأ» رخآلا ديزيو «اهرك ذ اذإ اماسيلف اهنعمان وأ ةالصلا ىذ نم » ىنلا نع اءثدحأ ديزيوىنلا نع نيص> نبا

 معطمنب ريبج نع هابابنب هللا دبعنع ىملاريبزلا ىفأن ع نايفس انربخأ لاقىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انثدح «تناك ام

 ةعاس ةبأىلصو تببلا اذهب فاط اد>أ نءنء الف ًاثيش سانلا رمأ نم - ىلو نه فانم دبع ىنباي» لاق هللا لوسر نأ

 ءاطع دازوهفلاخمالءانعم لثموأ هلثم ىنلا نع ءاطع نع جيرج نبا نع ديلا دبعو سم انريخأ . عراهنوأ ليل نمءاش

 نب ا دبعنعنايفس انريخألاق ىعفاشلا انربخأ لاقعرلا انربخأ . «فانمديعىنباي وأ مئاهىنب اي وأ بلطملا دبعىنباي)

 ةشئاع ىلإ بهذا تلصلا نب ريثك اي لاق ذإ ربنا ىلع وه انيبف ةذيدملا ةيواعم مدق لاق ةماس ابأ تعمس لاق دبل ىبأ

 سابع نبأ ثعبو هعم تبهذف ةماسوبأ لاقف رصعلا دعب نيتعكرلا لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةالص نع اهلسف نينمؤملا مأ

 ملع ال ةشئاع هل تلاقف الأسف اهءاجذ لاق نينمؤملا مأ لوقتام عمتشاو بهذا لاقف انعم لفون نإ ثرحلا نب هللا دبع

 رصعلا دعب موي تاذ هللا لوسر ىلع لخد تلامتف ةداس مأ ىلإ هعم انهذف لاق اهلسف ةماس مأ ىلإ بهذا نكساو ىل

 ىلصأت نك ىإ لاقاوياصت كارأ نك أ مل ةالص تيلص دقا هللا لوسر اي تاقف امهماص, هارأ نك 1 مل نيتعكر ىدنع ىلصف

 لاق عيبرلا انرب>أ . «ناتعكرلا ناتاه امبف امهنع ىتولغشف ةقدص وأ مم ىنب دقو ىلع مدق هنأو رهظلا دعب نيتعكرإ

 ىلص ىنلا ىنآر لاق سبق هدج نع ىميتلا مهاربإ نب دمج نع سيق نبا نع نايفس ان ربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ

 رجفلا تءكر تيلص نك أ مل ىنإ تاقف «؟ سيق اي ناتعكرلا ناتاه ام» لاق حبصلا دءب نيتمكر لص انأو ملسو هيلعهلل

 ثيداحألا هذه ضع, لب ثيدحلا ىف افالتا اذه دمي سيلو ( قفا غال ) مسو هلع هللا ىلص ىنلا ىنع تكسف

 ودبتام دعبو سمشلا علطت قح حبصلا دعب ةالصلا نع ملعأ للاو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن عاجف ضعب ىلع كدب

 قح راهنلا فصن ةالصلا نعو اهلك بيغيقح امضعب برغم دعو سمشلا برغ: ىت> رصعلا دعبةالصلا نعو غربت ق>

 000 ا 01 5 ةزاقلا نركت وأ هوجولا نم ةجوبا لصملا تمزا ةالص لك ىلع سيل ةعجا مون. الإ سهشلا, كوت

 تاقوألا هذه ىف تلص تاولصاا هذه نم ةدحاو تناك اذإف اهلفغأف اماسي لجرلا ناك ةالص وأ اضرف نكست مل نإو

 نإف هللا هر ( قفا: ةلالاث ) رصعلاو حبصلا دعب زئانجلا ىلع ةالصلا ىف سانلا عامجإ مث هللا لوسر نع ةلالدلاب

 مقأ» كوقي هللا نإفواهركذ اذإ اهاصيلف امنع مان وأ ةالصىسن نم) هلوق ىف لبق ؟للا لوسر نع ةلالدلا نأ لئاق لاق

 رصعلا دعب مهزئ انج ىلع نوماسملا ىلصو ءاش ةعاس ىأ ىلصو تيءلاب فاط دحأ عنعال نأ هرمأو «ىرك ذل ةالصلا

 روظلا دعب اههياصي ناكر صعلا دعب نيتءكر اهتيب ىف ىلص ىنلا نأ نم ةماس مأ تور اذو ( قفا: ئلالاف ) حسبدلاو

 ديعس نب ى د> سيق ىورو لاق امهنع لغشف رهظلا دعب امهياصإ ناك هنأل رصعلا دعب امهالصف دفولاب امهنع لغشف
 ناتدكؤم رجفلا قءكر نأل هرقأف رجفلا اتهكر اههمنأب هربخأف هلأسف حبصلادهب نيتءكر ىلص, هآر ىنلا نأ سيق نبا

 مزلت ال ةالص لك نم تفصوام ىلع اهنع ىهن ىتاا تاعاسلا ىف ةالضلا نع هيه نوكي نأ الإ زوجي الف اههب رومأم

 رجفلا قءكرك اضرف نكست ل نإو تدك 1 ةالص لكو اهنع لغش وأ اهلفغأف اهحاص اهيلصي ناك ةالص لك امأف
 دعبو حيصلا دعب ةالصاا نع ىهنلاوىلاعت هللا همحر ( قنا ةلالاؤ ) اتباث اذه ىوس اهف ىنلا ىهم نوكففوسكلاو

 ىهم لثم اذهو لاق دخاو ىبهن هنأل هيف فالتخا ال زربو سوشلا بجاح باغ اذإ هلثمو راهنلا فصنو رصعلا
 ةعمجلل زيجهتلا سانلا نأش نم نأل ةعجلا موي الإ سمشلا لوز“ ىتح راهنلا فصن ةالصلا نع سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نأ الإ ناضمر لبق مويلا مايص نع مِلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن ىف ثيدحلا لثم اذهو مامإلا جورخ ىلإ ةالصلاو
 : 4م وصلا ناك ل>ر موص كلذ قفاوب



 داس را دعا رك

 ب مه 6# : : 00

 نال يجب كن نفاع لان إل برع وأ زي ةنيللا س< اذإو نيالا س حن. الف. 0

 اذإو سجن: ال ةيدابلاب تناك اذإ اهنأ هربخأ نمث ةيدابلاب بالكساتلاز ام هلوق تيأر وأ سجن ريغ نبالاو ندللا ةسامب

 بالكلا نم رثك أ ةيرقلاب ناغزولاو رأفلا ناك اذإ تيأرأ اهربطت ةيدابلا نأ ىرتأ تسحن ةيرقلاب تناك

 باود ضعب وأ غزو وأ ةرأف تعقو اذإ تيأرفأ اهنم عنتع ال نأ ىرحأ وأ اهمدق لثم ىف وأ اهنم مدقأو ةيدابلاب

 مهتين 1 ضعب ىف توم نأ عنتم ال هنأل ةيرقلا ىف هسحنب ال لاق نإف لاق ؟ هسدنبأ ليلق ءام وأ نال وأ نم ىف توببلا

 ةيدابلا ىف بلكلا ىف اذه لقي ل فيكف لبق هسدني لاق نإو أطخلا ىف دازو هيلوق نيب ىوس دقف ةيدابلا ىف هسجنيو

 ىلع نوئكوي مهنأل اهريغو ةرأفلا نم ةيرقلا لهأ هيلع ردقي ال اطبض بالكلا نم مهتعوأ نوطيضي ةيدابلا لهأو

 نورجزيو ةينآلا هيلع نوئفكيو رخدي ال ام هنأل هنوقمب الو مهل تب ال هنأل مهدنغ هسبح لقيو برقلا مهنابلأ

 توببلا لهأو لاح توببلا باود الو ةرأفلا ىف اذه نم ءىث عاطتسي الو رجزْتف امتوبرمضيو هعضاوم نع بالكلا

 لاق نأ زاج فيكو ةبرقلا لهأ نود ةيدابلا لهأ ىف اذه لاق فيكف رثك أو ةنسال مهتمعطأو مهمادإ نورخدي

 عدلي م و رابخألا در نأ دعي مل هباع ىذلاو ردقلا هيف زوا# ابيع ىنلا نع ثيدحلا هفالخم ادحأ بيعي نأ ىحأ ام

 مهبهذم انبعف اهب هبشت وأ اهلمتحم اهوجو اهبهجوو رابخألا در نم رتتسا رخآ وأ هلئاق ىلع هب ثرثكي ام اهلوبق نم

 ىفو 0'2ابفلاخم وهو رابخألا ىعدا نأ دازو هلمتحت هجو الب رابخألا نم اذه درف مثرومأ ضعب ىف ميكر شم“ هباعو

 . هعمس نم ىلع لكشي الام ةيئالعلاو رسسلا أوسأ كرت نم در

 هالبملا اهيف :هزكتت ىلا كاعاسلا كاب

 ةريره ىلأ نع جرعألا نع نابح نب ىحم نب دمحم نع كلام ا!:ربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انثدح

 انريخأ ٠ سمشلا علطت ىت> خيبصلا دعب ةالصلا نعو سحشلا برغت ىقح رصعلا دعب ةالصلا نع ىهن هللا لوسر نأ

 مدح أىرحتبال» لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انرب>أ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عبرلا

 ملسأ نب ديز نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسرلا انربخأ « « اهبورغ دنع الو سمشلا عولط دنع ىلصيف

 اهقراف تعفترا اذإف ناطيشلا نرق ابعمو علطت سمشلا نإ » لاق هللا لوسر نأ ىحبانصلا نع راسي نب ءاطع نع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوشر ىهنو «اهقراف تبرغ اذإف اهتراق بورغلل تند اذإف اهقراف تلاز اذإف امنراق توتسا اذإف

 هللا لوضر نأ ةردره ىنأ نع ديعس ىنأ نب ديغس نع هللا دبع نب قاحسإ نع ىورو تاعاسلا كلت ىف ةالصلا نع

 هللا لوسر نأبيسملانبا نع باهش نبانع كلاما ريخأ « ةعجلا مويالإ سمشلا لوزتقحرابنلا فصن ةالصلا نع ىهن

 ةالصلا مقأ»لوقي لجوزع هللانإف اهركذ اذإ ابلصرلف ةالص ىمذ نم »لاقمث سمشلا تءلطنأدهب اهالصف حبصلا نعمان

 نملجر نع ريبج نب عفان نءرانيد نب ورمع نع نائفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ ٠ «ىرك ذل

 نع دقرت ال ةليلا انؤلكي حلاص لجر الأ» لاقف سرعؤ رفس ىف هللا لوشر ناك لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ

 ىف سدشلا رم الإ اوعزفي لف لاق رجفلا لبقتساو هتاحار ىلإ لالب دنتسافلاقلاق هللا لوسر اي انأ لالب لاقف «ةالصلا

 . قعكر ىلص مثلا لوسر أطوتفلاق كسفنب ذخأ ىذلا ىسفنب ذخأ هللا لوسراي لالب لاقف «لالباي وهللا لوس ر لاف مهتهوجو

 نارمعو سنأ ثيدح نم الصتم ىنلا نع ىورب اذهو ( قفا خلال ) رجفلا ىلصمت 12 مهلحاور اوداتقا مثرِجفلا

 . لمأتو خسنلا ىف اذك (1)



 ٠ -ه.1-
 هحن رالو هنول الو مد معط اهيف دجويال ىت > ادبأ روطت مل مل مدي تريغت اذإ لوقن ندحننف تلق مدي تريغت ل لعلف لاق

 "ىلع نعاذهو .ىث اذه ىف كل سيلف حزني تح عسوأو اهنم ءام رثك أوه امفالو مزمز ىف نوكيال اذهو

 ةبانكلا نم لسغلا ىوني رثبىف لخدف اينج ناك الجر نأ وا تمعزو اتباث ناك وول امهتفلاخ دقو تباث ريغ سابع نباو

 لبق اسحن ناكو ةيناث سجن. مث الوأ سجن. ناك اذإف ةثلاثلا رهظي مث ةيناث لخد نإ اذكه مث ربط. ملو رثبلا سحب

 ةسامم ةساحن داز مث ةبانجلاب اسمن ناك هنإف ةساحم كلوق ىف دادزا دق سيلأ ةيناث الو اهب رهطي ملو الوأ هلوخد

 رهطيال لاق نم انباحصأن م نإ لاق ؟ةيناثلا لبق ىلوألابالو اهلبق ةيناثلاب رهطي ملو ةثلاثااب رهطي فيكف سجنا ءاماا

 جرم امو ةنسلا فالخ كفاك نف تلق سانا! ليواقأ نه جرو شحافتيو شءافت, لاق كمزا. كلذو تاق ادبأ

 ءام هنآل اهلك رييلا تسجحم اهئضوت نأ اهب ىونت رثب ىف كدب تلخدأ نإ كنأ تمعزو هل تلقو ؟ سانا! ليوافأ نم

 نأ تمعزذ اولد نيئالث وأ اواد نيرعشعب ترهظ ةتيم اهيف تطقس اذإو اباك حزنت ىتح رهطت الو هب ءىضوت

 له نيثالث وأ اواد نيرسث»ب ةتملا نم رهطت اهنأو ادبأ رهطت الف اهلك سجنت اهيف ةساحم ال ىتاا ديلا لوخدب رئبلا

 ترهط اءوضو ىوني الو هدب لخدأ نإ هنأ تهعزو ةتملا هسحنت ام 1 جات ملسم ديإ نأ معز طق انحا تدار

 ؟ ءاوس كلذأ اًئيش ىونيال وأ هبوب وأ اهسيدات ىونبال ةفيج اهيف قلأ ول نأ ت ءأر وأ ريبلا سجن" ملو ءوطوأل هدب

 ملف تلق . معن لاق ست امإو رهاط امإ هطااخ امو تلق اًئيش ءاسملا يف عنصتال هتينو ءاوس اهلك ةساجنلا معن : لاق

 عوفرم هنع مقل اولوقت نأ ىلإ هب متغلبل ريغ اذ_ه لاق ول مبسحأل ىلإ ءاملا سج>ا7 ءوضو'! ىف هتين مع

 اذه لوقي وهو هيلع ماقأوتلق أطخ هبف اناوقو انلوق نم نسحأ ءاملا ىف نييزاج+الوق لوق, فسورابأتعمس دقل اقف

 انلوق ىلإ هعوجر داز امو تلق ميلوق نع عجر مث نيرهش نه اوحم م-لوق ىلإ هيف فسوبي وبأ عجر دق لاق هيف
 هاري وهو هلوق ىلع مقي نأ نم ةجحلا هب هيلع موقتام هنع ىورت كنأ الإ ىنعم هيف امو هنع هعوجر هنهو الو ةوق

 باصأن إف فيظن تسط ىف هدب الو هيجو ىلع ةساحي الو ةالصل هيديو هبجو 1 نإ الجر نأ تمعز هل تاف م

 بص نإ مث ىع ا ةبطر اهيلع ىلهيو اهسج: مل ضرألا ىلع بص نإو هسجني مل هبود تسطلا كلذ ىف ىذلا ءاملا

 ناك اة جاودل ضو ىذلا ءاملا ردق نأ ولو هاك اهؤام حران نأب الإ ادبأ رهطت و اهلك رعبلا سم رلب يف

 بص نإو ةبطر اهيلع لص, مل ضرألا ىلع بصنإو هلسغ بجوو هس ابو سم نإو هتسحي ةتيم هيف تعقوف هانإ ىف

 ةساحين رثك 1 رهاطلا ءاملا نأ تءعزأ اولد نوثالث وأ اواد نورسشغ اهنم حزني نأب رثبلا ترهط رثب ىف

 هريغ الو هيلإ عجر هتلع ا نسحلا ىلإ عجرتفأ تلق ءاملا ىف ماوق نسحأ ام لاقف لاق ؟ سجنلا ءاسملا نم

 1101 ربطت ل رو ىف ةرآقأ تعقو اذإ لاقف ادعب.ءاملا ىف انلوق- نم دادزا" نم تماع لب مهنم سارت نم

 نل ىغبني اذكهو . تارم لسمتو اهؤانب عزنيو اهنيط لقنيو اهيف اهؤام غرفف رب امتحن رفحم نأب الإ

 انتيحان .لهأ ضعب انفلاخ دقو ملاع هلهجب ال ام معلا لهأ لوقو ةنسلا فالخ نم اذ_ه ىفو اذه محلوق لاق

 ءانإلا لسغيال لاقف سانلا ضع انفلاخو مهيلع ةجحلا هيلع ةجحلاو ءاملا ىف موق ضع ىلإ بهذف

 انقفاوو مسو هيلع للا ىلص هللا لوسر نع ربخلا توبثب هيلع ةبحلاف عبس نود هيف ىنكيو اعبس بلكلا نم

 باكلا غلو نإ : لاقف داع مث ءاملا قار نأو هيف بلكللا غلو اذإ ءانإلا لسغ ىف انتيحان لهأ ضعب

 اذه نم بجعلا انلغشف ةيدابلاب لزت ل بالكلا نأل ءانإلا لسغو لك أو نبللا برش نبللا ىف ةيدابلاب

 ناسل هاب يذلا نيالا ةساوع ءان الا سدنف نبالا يف غاب تاكسا نأ معز ذإ ترأرأ , هريغ لوق ند انفصو مع لوقلا



 ١ 9أ-٠ةم-

 هساماماهنم رهطي ىتح ساجمألا ليزي ءاملا نألتلق ام ريغ ءاملا ىف زو الو تفصو اع رهطت اهنكلو سجنف اسجين ءام

 ءاملا يحفالع هلال وسر نع ةلالدلاو اهيأ سجني ءاملا نأ لسوهيلع هللا بص لوسر ربخأ ىتاا لاحلا ىفالإ سجني هدحت الو

 ءام حدق نم لقأب اعبس لسغيوهو «تارم عبسهلسغيلف ىدحأ ءانإىف باكل غلو اذإ» لاق ىنلانأ ةساجنلاهب لوسفملا

 كلوق تعمس دق لاق نم ضعب لاقف حضنيو ليلق ءا صرقيوهو لسغي مث ءاملاب صرقي ةضدحلا مدي رمأ ىنلا نأىفو

 هدر دحأ عيطتساال الوق ناك ساحيألا ليزي ءاملا نأ تفصو ام ىلع سايقلل لاحم ءاملا سجتبال تاق ولف ءاملا ىف

 دحأل سيل ىذلا هللا لوسر لوق نم ضرعلاب هتهعز ىنإ هل تلقف هضعب سجن هب رهطي ىذلا ءاملا نأ تمعز نكسلو
 « هيف لستغي مث مئادلا ءاملا ىف مكدحأ ناوببال » نامع ىبأ نب ىسوم ثيدح لخدأف هل ملستلاب هللا ةعاط الإ هيف

 رحبلاو رابكسلا عئاصملا ءام نمو هنم هيلإ بهذام فالخ ىلع هتءلع امف سانلا عامجإ نم تفصوام هيلع تلخدأاف

 اعاجإ الو ةنس ءاملا ىف متعبتا «تهلعام هل تلقو ( ىنانةلالاف ) لاق عيرلا انثدح ٠ ةجح هيف هدنع نكي مف

 ججحلا هيف ترك ذ مث ؤطاختاا نسحأ دق ناكسا متلقام لاقف ًاطاخم لقاعل لق ول هلعل ل.وافأ هيف متلق دقلو اسايق الو

 لاقق, ؟١تفصو ىلا كيداحألا تنك تسلا 56 ال : لاقف ؟ ةد> ىنلا عم د>أ ىفأ هل تلقو ةنسلا نم تركذامم

 اهدانسإب تبثنف نامع ىفأ نب ىدوم ثيدحو ءاملا ىف باكلا غولو ثيدحو نيثك نإ دئلولا [كيدح انآ

 رابخأالل افلاخم هتءرتخا الوق تلقو اهلك اهتفلا> دفل هل تلقف فورعم هنأو هترهشب تدشف ةءاضب رثب ثيدحو

 ءاملاهنم صقن اذإو سجني مل دك ارلا ءاملا هغلب اذإ ىذلا ردقلا ركذا تلق ؟ وه امو لاقف سايقلا نم اجراخ

 : لاق ؟ ًاسايقف تلق ال : لاق ؟ اربخ اذه تاقأ تلقف هاصقأ برطضي مل هاندأ كرح اذإ ىذلا لاق سحن دكارلا

 هنإ تلق نإ لاق طلتخاف عبرلا هتكرح نإ تيأرأ تلق . طلتخم الو نيبمدآلا كيرحتب طات# هنأ لوقعم نكلو ال

 ىلع ضنفت نأ ىلإ اهاصقأ نم ىنأتف اهجاو 1 برطغت رحبلا نم الجر تبيأرأ لوقأ تأق لوقتام طلتخا اذإ سجن

 سجنت تلق ولو : ال لاق ؟ رحبلاا نم لجرلا كلت سجنتفأ تلقف مناك لا" طلتمأ حسيرلا تجاه اذإ لحاسلا

 نإف لاق ؟ ادبأ ءى5 ىلع هنم موقت الف كيلع شءافتيو سايقلاو ةنساا فلاخم الوق كفلك نُث تلق "ىلع شافت

 سجنيو امهد_>أ سجن ال ائيش ريغت ل ةساحم اهمتطلاخ ناءام نوكي نأ سايقلا ىف زوحيأ كل لاقيف تلق كلذ تلق

 ةنآل ةطااخ ماوع رتشفي نآب هالإ ع نيمتسال نآرالإ: زوعتلو تلق رالا < لاك ؟ حدسقب هنم لفأ ناك نإ رخآلا

 ربسخ فالخ عم سايقال نكسلو اذه الإ سايقلا ىف مقتسإ ام لاق ؟ هطااخام لب هلك سجنيا وأ ساحمألا لمز

 اهنم حزن تنام رب ىف تعقو ول ةرأف ول نأ تمعزو سقت ملو الوقعم له ملو مزاللا ربخلا تفلاخ دقف تلق مزال

 مس مل ىرخأ رسب ىف اولذ نوثالثلاوأ نورشعلا كلن تخرط نإف رئبلا تربط مث اولد نوئالث وأ نورسشع

 كل تقو نمف اولد نوتس وأ نوعبرأ اهنم حزن كلذ نم ربك أ ةتيم تناك نإو اولد نوثالث وأ نورشع الإ اهنم

 سدي مأ هضعب سجتبأ ضعب نود ءاملا ضعب سجني نأ هحر الو هنول الو مارح معطب ريغتي مل ىذلا ءاملا ىف اذه

 لوقتأ هنم قابلا نم ةساجالا بهذتف هضعب جرخيف هلك سجني طق ائيش تيأرفأ تلق . هلك سجن, لب لاق ؟ هلك

 امهيلع هللا ةمحر سابع نباو ىلع نع رثألا هيف انعبتا انكلو سايقب اذه سيل لاق ؟.هريغ وأ بئاذ نمم ىف اذه

 سابع نباو اءلع كلذ عم تفلاخو تلعف دقف تلق ال لاق ؟ هريغ لود ىلإ هللا لوسر نع ءاجام فلاختفأ تاق

 نيرشعب الإ رهطتال املأ تمعزو ءالد ةسم> وأ ةعبس اهن» حزن رثب ىف ةرأفلا تعقو اذإ لاق ايلع نأ تمعز

 اولد نوتس وأ نوءبرأ كلذ ند ىفكي لوقت تناك اهيف عقو ىحيز نه مزهز حز سابع نبا نأ تمعزو نيثالث وأ



 -ح 8.ءواس

 رثك "أ سجن مل اسجنت مل اذإ نيتلقلا نأل اسمن لمحم مل رثك أف نينلق غلب ام نأ امهادحإ ناتلالد كاسم لمحم مل نيتلق

 اذإ هلوق نأل ةساجالا لمح نهتلق نم لفأ ناك اذإ هنأ ةناثلا ةلالدلاو ةعاضب رب ثيدح ةلمج قفاوي اذهو امهنم

 ىبأ ثيدح ةلبج قفاوم نيتلقلا نودامو ةساجنلا لمح اذك نكي مل اذإ هنأ ىلع لد ةساجنلا لمحم ملاذك ءاملا ناك

 امأف ةيرق ضعب عسن ال راغص مويلا سانلا ةينآ رثك أ وأ موقلا ةيأآو هيف بلك-لا برش نم ءانإلا لسغي نأ ةربره

 رثب ثيدح فلاخم ءىث ىلع هيف ةلالد الف «هيف لستغي مث مئادلا ءاملا ىف 5دحأ ناوبي اله نامع ىفأ نب ىسوم ثيدح

 ناك نإ هنأل «تارم عبس هلسغيلف كدحأ ءانإىف بلكلا غلو اذإ» الو اسحنلمحم مل نيتلق ءاملا ناكاذإ الو ةءاضب

 متاد ءام لك هب ىنعي ناك نإو ةريره ىنأو ريثك نب ديلولا ثيدح لثم وهف ةساجنلا لمحم ىذلا مئادلا ءاملا هب ىندب

 نوكي نأ هبشي مثاد ءام لك ىف لوبلا نع ىهن ا هنأ ىلع ةعاضإ رب ثيدحو ريثك نب ديلولا ثيدح ىف ةنسلا تلد

 اهلإ ىوأب ىتلا عضاوملاو لظلاو قيرطلا رهظ ىلع طوغتي نأ لجرلا ىهني اك هسجنب لوبلا نأ ىلع ال رايتخالا ىلع

 ءام ىف لوبي الجر ىأر نم نكساو مرح طوغتلا نأ الو ةعون# ضرألا نأ ال كاذ نم ساناا هب ىذأتي امل سانلا

 ةعاضب رب ثيدح داض, نامَع ىبأ نإ ىسوم ثيدح تاعج نإف لئاق لاق نإف هب ءوضولاو هنم برعثلا رذق عقان '
 تفصو امب ةجحلا عم ىرخأ ةدح كيلعذ ليق مناد ءام لك سجن, لوبلا نأ ىلع هتاءجو ريثك نب ديلولا ثيدحو

 هل ليقو مناد ءام رحبلا ءام لبق ال لاق نإف ؟رحبلا ءام هلوب سجنأ رحباا ىف لاب الجر تبأرأ لبق ؟ىهامولاق نإف

 سجني رحبلا ءامو لاق نإف ردبلا ءام هيلع لد رن لاق نإو مناد ءام ىهف لبق ال لاق نإف ؟رابكلا عناصملا سجاتفأ

 هتددح نإف سجن, مل تئشام ءاملا غلب اذإ لقف هل لبق ريثك اذهال لاق نإو ةنسلا هفالخ عم ةماعلا لوق فلاخ دقف

 نآءام نوكي نأ ادبأ لقعف لق سون. تاق نإف ءام حدقب هنه لقأ ناك نإف كل لبق ةساجنالا نم جرم ام لقأب

 ربخم الإ نوكيال كاذو هعادتاب دابعلا دبعت مزال رب الإ رخآلا امهدحأ س جني ائيش امهنم ريغت ال ةدحاوةساحتن امبطل ام

 :ىت اماق اهقوف ا برق سمح سجن الو برق س# نود ام سجن نأ نم تفصو امب ىنلا :نع ربخلاو يالا نع

 سانلا عمجم نأ الإ اريغتي لا #ورخآ سجنبالو ءام سجني نأ هيف لبقي الف لس هياع هللا ىل<ىنلا نع ىورام ىوس

 بصي وأ حري ىت> ادبأ ءاملا رهطي مل هطلاخ مرح هحر وأ هنول وأ ءاملا معط ريغت اذإو مهعامجإ عبتنف نوفلت# الف

 هتساحن تبهذ روبط اهم هللا هلعج ىتاا هلام داعف بهذ اذإف هحرو هنولو مرحللا معط هنم بهذي ىت> ريثك ءام هيلع

 تشبال هجو نم ملسو هيلع هللا ىل< ىنأا نع ىورب ادب ناك هنول وأ هحنر وأ ءاملا ممط ريغت اذإ هنأ نم تلقامو

 هنم زيحتيال ءاملا ىف اءزج ناك اذإ مارحلا نأ لوقعمو افالتخا هيف مهنيب لعأ ال ةماعلا لوق وهو ثيدحلا لهأ هلثم

 زج مل دسجلا ىف هدوجوب هلسغ هلع بي ناك اذإف هلسغ هذلعف دسجلا سام اذإ مارحلا نأ كلذو اسحن ءاملا ناك

 دك ارلا وهو مثادلا ءاملا ىف تفصو ام لكو هيف دوجوم مئاق مارحلاو اروهط ءاملا نوكسف ءاملاىف ادوجوم نوكيي نأ

 همر وأ ءاملا معط ريغت اذإو ٠ سجن, ال وهف ةساجنلا هطلاخت ملام دعب ىتآلاف ىرجف ةساجنلا هتطلاخ اذإف ىراجلا امأف

 اذه نم فصو امو هب سجنب الف مرحلا ريغ امأف مرحلاب سجني اعإ سجن. مل هتطلاخ ةساحي الب كلذ عيمج وأ هنول وأ

 ةنسلاب الالدتسا .تفصو ام ريغ هنكحف اهتلازإ ديري ةساحم ىلع بص اذإف اهنلازإ ديري ةساحنلا ىلع بصي ملام لك ىف

 بصام ناك نإو رهط ءاملاب تكلدو اثالث ءاملا اهلع بصف ةساجنلا ندبلاوأ بوثلا تباصأ اذإو افلاذع هيف ملعأ ملامو

 لاخلا هذه اهتسامب سحيول هنأل بوثلا نع اهتاازإ هب ديرأ اذإ ةساسنلا ةسامع ءاملا سجنب الف اليلق ءاملا نم اهملع

 ساعي ثااثلا ءاملاو سج:ف اسحن ءام سام ىتاثثا ءاملا ىف ناك مث ءاملا سن ىلوألا ةلسغاا لسغ اذإ ناكو رهطي مل
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 قفاوم وه لوألا نأل لوألا بهذملا ىلإ الإ تبهذ الو اذه ىلإ تبهذ اهبسحأ الو هموص عد. نأ ءاش نفل هرمأن كرت

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةيواعمو رمع نبا ثيدح لدو ناضمر رهش هنأ نابأف موصلا ضرف هللا نأ نآرقلا

 ىرحت, اموي ماص هللا لوسر تملعام سابع نبا لوق كلذكو ناضمر الإ موصلا ىف ضرفال نأب نآرقلا ىنعم لثم
 ٠ هموصب عواطتلا ىف هلضف ىرحتب بهذي هنأك ءاروشاع مون ىنعي مويلا اذه الإ مايألا ىلع هلضف

 ا ا

 لاقو « اروهطءام ءامنلا نم انلزنأو:». ىلاعت هللا لاق !:, هنع هللا ىضذر ( قفا ةلالاف ) كاق عيرلا انثدح

 ىعفاشلا انريخأ عغيرلا انثدح . هلك ءاملاب ةرابطلا نأ ىلع لدف « ابيط اديعص اومميتف ءام اودجم لف:» ةراهطلا ىف

 كه م ىنأ نع ىودعاا نمحرلا دبع نب هللا ديبع نع وأ هثدح نم هدنع ةقثلا نع بئذ ىنأ نبا نع ةقثلا انثدح

 ىنلا لاقف ضرحلاو بالكلا اهيف حرطي ةءاضب رثإ نإ لاقف سو هيلع هللا نصا#للا لوسر_ اناس البكر نأ قرد

 هللا دبع نب هللا دبع نع رفعج نب دابعنب دمحم نع ريثك نبديلولا نعانباحصأ نم ةقثلا انريخأ . (ءىث هسدنالءاملا نإ >

 دانزلا فأ نع نايفس انريخأ ٠ اسمي لمح مل نيتلق ءاملا ناك اذإ» ملسو هيلع هللا ىلد هللا ل وسر لاقلاقهيبأن ع رمع نبا

 مئادلا ءاملا ىف مدحأ ناوببال » لاق ملسو هيلع للا ىبص هللا لوسر نأ ةريرهىأ نء هيأ نع نائعىبأ: نب ىسؤم نع

 بلكلا غلو اذإ» لاق ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسرنأ ةريره ىبأ نع جرعألان ع دانزلا ىبأ نع هرو «هنم لستغي مث

 ةريرهىبأ نع جرعألان ع دانزلا نع كلام انربخأ ىعفاشلا انربخأ عدرا انثدح ٠ «تارم عبس هلسيلف ىدحأ ءانإ ىف

 نأ ةريره ىبأ نع نيريس نبا نع بوبأ نع نايفس انريخأ . برش غلو ناكم لعج اكلام نأ الإ هلثع ىنلا نع

 هذهبف ( ىف ةلالاف ) «بارتلاب نهادحإوأ نهالوأ تارم عبس هلسغيلف كدحأ انإىفبلكلا غلواذإ » لاق هللالوسر

 ةعساو ءاملا ةريثك ةعاضب رب نإف ةعاضب رب ثيدحامأ ادحاو اندنع فلام دحاو اهنم سيلو ذخأت ابلك ثيداحألا

 نم أضوت: لسوهيلع هللا ىلصينلل ليقف حير ايف هل ربظيالو امعطالو انول امل ريغي الام ساحيألا نبه اهيف حرطي ناك

 نإو ءاملك المت هباوج ناكو «ءىث هسجنيال ءاملا» اب لعأ هللاو ىنلا لاقف ؟اذك اهيفحرطي رب ىهو ةعاضب رب

 لد اعبس بلكلا غواو نم ءانإلا لسغينأ ىنلا نع ةريرهوبأ يور اماف اهيلع ابحت ناك اذإ اهلثم ءاملا ىف هنأ انيبولق

 هدحو ةعاضب رمي .ثيدخ لدي الو اهنم رثك أو اهلثم ىلع هنأ ملعاا ناكو اهيلع ةعاضب ريثى.هللا لوس تاو نأإ ىلع

 هيشأ امو ةراجلا بضاخمو فاحصو نوحص ىه امنإ اراغص سانلا ةيأآ تناكو سجنيال ءاملا نم اهمتودام نأ ىلع

 غاواذإ » ىناا نع ةريره ىنأ ثيدحىف ناكف هيف برشإو بلحم مهتينآ ريبكو ًاضوتبو برشرو هيف بلحم امم كلذ

 امعط هل ريغت مل نإو ةساجنلا ةطلاخع سجني ءانإلا ءام ردق نأ ىلع ليلد « تارم عبس هلسغيلف دحأ ءانإ ىف باكلا

 هب تماق ىذلا نايبلا ناكف سجن.ال ةعاضب رب ءام ردق غلي مل نإو هزواحمام نأ نايب هيف نكي لو انوا الواير الو

 ثيدج ىف كشاا هب عطقنا و هلاحنع ريسغتي مل ىذلا ءاملانم نجني ال امزيب و سجنءامنيب قرفاا ىف هءاع نم ىلع ةجحلا

 ل ىعفاشلا انربخأل اق عيرلا انثدح «اسحن لمحل نيتلق ءاملاناك اذإ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ركوب كيلولا

 ثيدحلا ىفو « اسمين لمح لنيتلق ءاملاناك اذإ »لاق هللا لوس رنأ هرك ذى رضحم ال دانسإب جد رجن نع دلاخ نب ملسمان ربخأ

 اعدق زادحلابرقو( ىفإ: لالا ) ائيشونيتب رقوأ نيب رق عست ةل قل اف رجث لالةتبأر دقو جدر جنبا لاق «رث لالق:»

 مالا نايكاذإ» ينلا لوةفو رم لالقبناتلقكالذواس< لمح مل راك برق سه ءاملا ناك اذإف اهب ءاملا زمل رابكابدحو
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 ١ لقيم وهو هنوعيشر اوجرخ مهنأ رباج نع ريبزلا فأن ع ديعس نب ىحم نعانربخأ باهولا ديعنأ كلذو ثيدحلا ىلإ

 نأ ديعس نب ىحم نع باهولا دبع انربخأ ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ . اسولج هفلخ اولصو الاج ىلصف

 ' نع هفالخ سيال هللا لوسر نع ءىنلا معي لجرلا نأ ىلع لديام اذه ىفو ( قفا _هلالاث ) كلذ لغف ريضحنب ديسأ

 المع لمع وأ الوق لاق هللا لوسر نأ ملع دحأ ىلع ةجح ىورو ملع ا هلوق ىف نوكي ال مث لع امب لوقبف هللا لوشر

 ىلصو ضواجلان رمأو اسلاج ىلص ىنلا نأ ىور نم ةياور ىف نكي مل اك هماعو هريغ هب لاق ىذلا لمعلا سني

 ائيش هللا لو-سر نع لع نم ىلع ةجح امهفلخ نم سولجو سولجلاب امثرمأو ريضحلا نب ديسأو هللا دبع نب رباج

 هلهج عسبال ىذلا ةماعلا لعع سيل هنأو ضعب نع بزعيو ضعب دنع دجو. ةصاخلا لع نأ ىلع لياد اذه ىفو هخسنب

 ٠ اهنم هانعم ىف ام ىلع للد اذه ىفو ةريثك هابشأ اذهلو

 ءاروشاع موي موص باب

 تااقةشاعزع ةورع نع ىرهزلا نعبئذ ىلأ نبا نع كيدف ىنأنبا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ عيبرلا انثدح

 ةورع نب ماشهنعكلام انريخأ لاق ىعفاشلا انرب+أ لاق عببرلا انثدح . همايصب رمأيو ءاروشاع موبموصيهللالوسر ناك

 املف ةلهاجلا ىف هموصب ىنلا ناكو ةيلهاجلا ىف شيرق هموصت اموي ءاروشاع مود ناك تلاق اهنأ ةشئاع نع همبأ نع

 ' هكرت ءاش نمو هماص ءاش نم ءاروشاع موي كرتو ةضيرفلا وه ناك ناضمر صرف اماف همايصب رمأو هماص ىنلا مدق

 000 0| شاع ول ناقس ىأ نب ةيواعم تعمم لاق فوع نب نمحرلادبع نب دمح نع ىرهزلا نع نافس انزبخأ

 هذه لثم نع ىهنب هللا لوسر تعبس ؟ةنيدملالهأ اي ؟زاماعنيأ لوقي رعشنمةصق جرخأ دقو هللالوسر ربنم ربنملا ىلع

 مويلا اذه لثم ىف لوقي هللا لوسر تعمس لاق مث « مهؤاسن اهذخما نيح ليئارسإونب تكله امنإ » لوقيو

 هنأ نمحرلا دبع نب ديمح نع باهش نبا نع كلام انربسخأ لاق ىعفاشلا انربخأ « مصيلف تم ءاش نف مئاص ىقإ د

 موب اذه » مويلا اذهل لوقي هللا لوسر تعمس ؟ ؟ؤاملع نأ ةنيدملا لهأ اي لوقي ربنا ىلع وهو جح ماع ةءواعم عمس

 ناسخ نب ىم ةقثلا انربخأ « رطفيلف ءاش نمو مصيلف ينم ءاش نف مئاص انأو همايص يلع هللا بتكي ملو ءاروشاع

 ١ هموصي اموي ناك ه ىنلا لاقف ءاروشاع موي هللا لوسر دنع رك ذ لاق رمع نبا نع عفان نع دعس نب ثيللا نع

 ظ ىأ نب هللا ديبع عمس هنأ نايفس انربخأ . « هعديلف ههرك نمو همصلف هموصي نأ مسنم بحأ نف ةيلهاجلا لهأ

 000007 زا] اذه الإ .مانألا لع هلشق: همام ىّردتي اًهوب ماض: هللا لوسر تماغام لوقي سابع َنْبأ تعمم كوقي دهن

  ثيدح ىف هركذ ائيش الإ لعأ هللاو اندنع فاتخم ءىش ثيداحألا هذه نم سيلو ( ىفإتةلإلا ) ءادوشاع موي

 ١ ناك ةشئاع نع ٍبئذ ىفأ نبا ثيدحف ضعب نود ضعبي ثدحلا اهب ىأب ىلا ثتءداحألا نم تغصو امتاوهو ةشئاع

 نع كالام ركذو اًضرف ناك ءازوشاع:نأ هرهاظ ناك درفنا ول همايصب انرمأبو ءاروشاع مون موصي هللا لوس

 : ةاروشاع.كرتو ةضررفلا 515 كب اهاف همايصي رمأو ةلهاجلا ىف هماص ىلا نأ ةشئاع نغ همأ نع ماشه

 ” نيب هللا باتك نأ اندلع ذإ هموص با | كرت الإ حص. ىنعم ءاروشاع كرت ةشئاع لوق لمتعال ( ىف: لااا )

 ” نأل اندنع رومألا ىلوأ وهو همون باجنإ كرتو هللا لوسر كلذ مهل نابأوو هموص ضورفملا ناضمر رهش نأ م

 فك تناك نإ ةشئاع لعلو سانلا ىلع ءاروشاع مون. موص نكي مل هلا"نأ:هقا لوسر نع ةيؤاعمو مت نبا ثيد

 هخسن مث اضرف هموص ناك هموصب رمأو هماص امل ىنلا تأر نوكت نأ لمتحم هنأل هتلأق خسن مث ابجاو ناك هنأ ىلإ
5 
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 نيعارذلاو نيفكلا ىلع عقي نيديلامسا ناكو نيديلاوهجولامم.ت نأ: رمأونيلجرلاو سأرلا نع هؤانث لج ىنعفمهدتلا

 نيةفرملاو نيعارذلا لسغ نم ءوضولا ىف هللا ضرف ام هب ذخْوي نأ ىلوأ ىنم» نكي لف نيقفرلاو نيعارذلا ىلعو

 نأ رامع نع ىورو ( نإ: لا ) هنع لدبملاىف هب ىنؤيام ىلع هب ىنوي اع لدبلاو ءوضولا نم لدب مميتلا نأل

 دنع ىنلا عم مهمميت ركذ ناك اذإ رامع ىلع زوم الف لاق هيفكو هبجو مهب نأ هرمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 رمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىور ذإ هدنع خوسنم هنأ الإ ىنلا رمأ نع ناك نإ بكانملا ىلإ ةيآلا لوز

 ةمصلا نبا ةياور نوكستف هنع هتياور تفلتخاف ادحاو مدت الإ هنعوري ل نوكي وأ نيفكلاو هجولا ىلع مميتلاب

 نيتفلتخم اتيور نيتللا نيتءاورلا نم هللا باتكا قفوأ اهنأل اهم َدْخْوي نأ ىلوأف فاتخت ل اذإف تدثأ فاتخت مل ىتلا

 كلذ نأل ديلا مسا هيلع عقيام ةياغ ىلع اوتأف اوطاتحاو اوممتق ةالصلا روضح دنع مميتلا ةيآ عمس امبإ نوكي وأ

 اولعف امن لقأ مميتلا نم مهزجم هنأ مثربخأ ىذلا ةلأسم ىلإ اوراص املف ءوضولا ىف هولعف ول مرضيال اك محرسضيال

 ةياورب ذْحَأَت نأ انعنم اإو لاق لئالدلا نم تفصو امب زامع ثيدح نم باهش نبا ةياورب ىدنع ىتاعلا ىلوأ اذهو

 نآرقلاب هبشأ مميتلا اذه نأو هيعارذو ههجو حسم هنأ هللا لوسر نع ربخلا توبث نيفكلاو هجولا مهين نأ ىف رامع

 . هلثم نوكي اإ ءىثلا نم لدبلا نأب سايقلاب هبشأو

 امأيق هفاخ نمو اسلاح مامإلا ةالص بأب

 اذإ هءازو سانلا ىلص اسلاج سانلاب ىلصف مايقلا ىلع مامإلا ردقي مل اذإ ( ىتفنإت لالا ) لاق عيرلا انثدح

 دقو هضرف لك ىلسيف اسولج مايقلا ىلع اوردقي مل اذإ هفلخ نم ىلصيو امتاق وه ىلص. اك امابق مايقلا ىلع اوردق

 نع كلام انربخأ ىعفاشاا انربخأ عدرلا انربخأ . خسانو خوسنم ءىث تلق اهف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نع ىور

 تاولصلا نم ةالص ىلصف نءألا هقش شحجف عرصف اسرف بكر هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع بابش نبا

 ىل اذإو امايق اولصف آءكاق ىلص اذإف هب متؤل مامإلا لعج امتِإ » لاق فرصنا اماف ادوعق هءارو انلصف ذعاق وهو

 ىور اسنأ نأ كلذو هتنسب خودنم هللا لوسر نع تراث اذهو ( ىف: لالا ) « نوعمجأ اسولج اولصق الاج

 امهتياور قفاوي ةريرهوبأو كلذ ىورت ةشئاعو هطرمىف سرف نم ةطقس نم اسلاج ىلص ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 املاجا هف:تام ىدلا هّصّرمآىف لص ىنلا نأ ةشئاع ىورت مث اسلاج ىلص اذإ سولجلاب ةلعلا هذه ىف هفلخ نم رمأو

 ةفثلا انريخأ . اًخسان الإ نوكي ال اذ_هو ىللاعت هللا قل تح سانلاب اهالص ةالص رخآ ىهو لاق اماق هفلخ سانلاو

 ومات انوا ناك هللا لوس رق أ قناع نع هيأ نع ةورع نب ماشه نع ةماس نب دامح انربخأ ناسح نب ىع

 ركب وبأ مأو دعاق وهو ركب ابأ هللا لوسر مآ ركب ىبأ بنج ىلإ دعتف ءاجف ةفخ ىنلا دجوف سانلاب ىلصي نأ ركب ابأ

 ىع نع ىنمثلا باهولا دنع انريخأ : .هانعم قم ىنلا نع ةشلاع نع ذاوسألا نع مهاربإ ركذو . ملاق وهو سانا

 انباحصأ ثيدح ىفو ( ىف اللا ) هملاخم ال هانعم لثم ىنلا نع ريمع نب ديبع نع ةكسلم ىبأ نبا نغ ديعس نبا

 امب الإ ىلوألا ثيداحألا فلاخم مل نحنف هيف تام ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ضرم ىف كلذ نأو اذه ىف ام لثم

 خوسنم لك اذكهو اهخسن امف قحلا ناكف تخسن مث اهتقو ىف اقح تناك ىلوألا خسانلا ىلإ ريصن نأ نم انيلع بحي

 بهذي نم ضعب هيف طلغي ءىش فنصلا اذه ىف ىور دقو هخسان ىف قحلا ناك خسن اذإف خسني ملام قحلا نوكي
 (م - 4"7ع)
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 أوبرقتأل ه ءؤان# لح هللا لاق ن تلقف ثيدحلا ررغ ةرج نفل لاق اذه نم ربك أ ائيش ثيدحلا ةبج نم اثدنع لعأ ام

 لازنإلا نود عاما اهنأب رعلا نم ةبانلاب بطوخنمهفرعي ىذلا ناكف «اولستغت ى>» هلوق ىلإ « ىراكس متن أوةالصلا

 هيلع بجو ةأرما جرف ىف هتفشح تباغ نم نأو لازنإلا نود عاما دحلا هب بحي ىذلا انزلا نأ ةماعلا فلتخت ملو

 عماج اذإ ىفأ ثيدحلاةب نأ لمتحم دق هل تاقو مارح نم بنجأ نم ىلع الإ بحب ال دا نأ هبشإ ىذلا ناكو دحلا

 ىقتلا اذإ» لسغلا ثيدج نوكي الف لسك أف هتفشح بيغ, ملو عاملا ىلإ راص اذإ لوقي نأ لري نأ لسك أف اندحأ

 باغألا ٍلعأ لاو كلذكو لني ملو ناناتخلا ىقتلي نأ غلب اذإ هنأ بلغألا نإ تلقف ؟اذه لوقتفأ لاق هلافلاخع «ناناتخلا

 نانانخلا ىقتلا اذإ لسغلا بجوت اهنأل لسغاا باحيإ ىلع انل.ةغاف سو هلع هللا ىلص ىنلاو انأ هتلعف ةشئاع لوق نم

 لق اذإ تيأرأ معن تلق: ءاقتلا اذهل لاقيف لاق اسامتي مل نإونات+ا وذح ناتخلا راص اذإتلق ؟نيناتخلا ءاقتلا اذاهث لاق

 هاجو نيلجرلا دحأ راصف امهءاود تفلتخا وأ رخآلا هاجو امهدحأ راصف افقاوت اذإ ىنعي امنإ سيلأ ناسرافلا ىقتلا

 برقأ ةنألايقتلا اسامت اذإ لاقيو تاق ىلب لاق ؟ سرافلا فلخ دق هبحاص ندب امهدحأ ندب زواج اذإ لاقيو هحاص

 داري اعف برعلا ناسا ىف زئاج حيسص هلك اذهو تاق هنولوةيل سانلا نإ لاق ضعب نم برقأ ءاقللا ضعبو ءاقللا .

 لبج نم اذه لبيب امتإو ةأرملا ناتخ وذح ةفشحلا فلخ ىذلا ناتخلا ريصن ىتح جرفلا ىف ةفشلا بيغت نأ اذهب

 . برعلا ناسل

 ( مميتلا باب )

 ةشئاعل دقع لحما قلطصللا ىنب ةوزغ ىف ممتلا ةيآ تلزن هنع هللا ضر ( ىف: ةلالاث ) لاق عيب رأا انثدح

 مميتلا ةياآ هللا لزنأف ءام مبعم سيلو ءام ىلع اوسيلو ملسو هدع هللا ىلص هللا لوسر عم هسامتلا ىلع سانلا ماقأف

 مساقاا نب نمحر لا دبع نع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ * مهريغو ىزافملاب معلا لهأ نم ددع كلذب انريخأ

 هللا لوسر ماقأف ىل دقع عطقناف هرافسأ ضع ىف لسو هيلع هللا ىلس ها لوسر عم انك تلاق ةشئاع نع هدأ نع

 نع نايفس لاق ىعفاشلا انريخأ * مهيتلا ةيآ تلزنق ءام مرعم سيلو هسامتلا ىلع ٍلسو هع هللا ىلص

 بك انملا ىلإ هلا لوسر عم انمم.:ف لاق رساي نب رامع نأ هبأ نع ةبتع نب هللا ديبع نب هقا ديبع نع ىرهزلا

 نع ةقثلا انريخأ * مهيتلا ةي 5 تلزأ نيح ملسو هلع هللا ىلص ىنلا ممر: فيك ربخ سنب ملعأ الو ( ىنإنةلالان )

 رفس ىف ملسو هيلع هلا ىلص ىنلا عم انك لاق رساي نب رامع نع هيأ نع هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا نع رمعم
 نوكي نأ زوجم ال ناك ولف ( ىف: لارا ) بك انملا ىلإ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم انممدتق ميهتلا ةيآ تلزنف

 الوآ اذه نآ ريخآ ارامع نأل اخوسنم ناك ليزا عم مالا هيلع ىنلا نما, الإ" :بكاانملا ىلإ رامعج مميت

 . هل سان وهف هفلاخم هدعب ٍلسو هلع هللا ىلص ىنال ناك ميتلا لكف مميتلا يآ تلزأ نيح ناك مميت

 نع جرعألا نع ةبواءم نب نمحرلا دبع ثريوحلا ىنأ نع دمع نب مهاربإ انرب+أ ىعفاشلا انربخأ عيبرلا انربخأ

 ( قفاتشلالام ) هيعارذو هجو مع مث ناردجم حسف لوبي وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاب تررم لاق ةمصلا نبا
 ةقث ثريوحلا وبأو جرعألاو هنم ناكمو مالسإلا ىف ءانغ لهأو نويدحأو نوبردب نوفورغم ةمصلا ونبوةمصلانباو

 نأ امهالوأ ةمصلا نبا ثيدح ناك هخسن هنأ قيب ريغ رساب نب رامع ثيدح افلاخم ةمصلا نب ثيدح ناك ولو

 مث ركذ نيلجرلاو سأرلا حسمو نيققرملا ىلإ نيديلاو هجولا لب ءوضولا ىف رمأ هؤان؟ لج هللا نأل هب ذْحْوي
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 ('ءاملا نم ءاكلا كان

 ىنأ نع هيبأ نع ةورع نب ماثه نع معلا لهأ تاقث نم دحاو ريغ انربخأ:لاق ىعفاشلا انربخأ عدرلا انثدح

 سمام لسغيل» لسو هيلع هللا ىلص ىنلاهللاقف ؟لسك أف اندحأ عماج اذإ هللا لوسراي تاق لاق بعك نب ىنأ نع بوبأ

 ديعس نب ىع نع كلام انريخأ ءاملا نم ءاملا دانسإ تدثأ نم اذهو (:ىف|::*لالاف ) «لصيل.مث أضوتيلو هنم ةأرملا

 لإ رم]يف هبت باشا البجا لع ىتش دتللاتف نينمؤلا اتشناع فا ىرتصألا رس كلا
 الو لسكي مث هلهأ بيص لجرلا امل لاقف هنع ىنلسفكمأ هنع الئاس تنك ام ؟ وهام تلاقف هب كللبقتسأ نأ مظعأل

 انثدح * . ادبأ كدعب ًادحأ اذه نع لأسأ ال سوم وبأ لاقف لستلا بحو دقف:ناتحلا نات: زواد اذإ تلاعَق لد

 ديز نب ةجراخ نع تباث نب ديز نب ىحب نب دمحم نع دمحم نب مههاربإ ىنربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ عيبرلا

 ( قنا: غلالاف ) توعبنأ لبق ىأ كلذزع عزل مث لسغ زي مل نم ىلع سيل لوقي ناك هنأ بعك نب ىنأ نع هنأ نع
 هفالخ عمس ملوىنلا نع «ءاملانم ءاملا )عمس هنأ ىلع ةلالد هيف نأ هعوزنو «ءاملانم ءاملا)هلوقىفىفأ ثيدحب تأدب اععإو

 نع ةقثلا انربخأ * هخسنام هدعب لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هل تدث هنأل الإ ةكرت هيسحأ ال مث هب لاقق

 لاق دعس نب لبس ىلع مهضعب هفقوو بعك نب ىلأ نع مهضعب لاق ىدعاسلا دعس نب لبس نع ىرهزلا نع سنوي

 ىلع نع نايفس انريخأ #* ناتخلا نات ا سم اذإ لسفغلاب اورمأو دعب كاذ كرت مث مالسإلا لوأ ىف ءاملا نم ءاملا ناك

 هللا ىلص ىنلا لاق ةشئاع تلاقف نيناتخلا ءاقتلا نع ةشئاع لأس“ىسوم ايأنأ بيسملا نب دنعس نع ناعدج نب ديز َنبا

 ن ىلع انثدح لاق مههاربإ نب ليعمسإ انربخأ * «لسغلا بجو دقفناتخلا ناتخلا سم وأ ناناتا قتلا اذإ سو هيلع

 مث عبدألا بعشلا نيب دبق اذإ» ملسو هيلع هللا ىلص هتالوسرلاق تلاق ةشئاع نع بيسملانب ديعس نع ناعدج :نب ديز

 ىخم نعوأ هد ؛أ نع مساقلا نب نمح لا دبع نع ىعازوألا نع ةقث'ا انربخأ د «لسغلا بجو دقفناتخلاب ناتخلا قزلأ

 كارو انلستغاو يا" لوسرورو ان هل لسضملا بجو دقف ناناتخلا ىقتلا اذإ تلاق ةشئاع ن ء مساقلا نع ديعص نبا

 ىف هركذ لجرلا بيغ اذإ بنو ءاملا نم لسغلا بج تيكح ام خوسنم اندنع وهو 0 تباث «ءاملا نم ءاملا»

 . هتفشح ىراو. ىتح ةأرملا جرف

 ( ءاملا جورخح الإ بجمال لسغلا نأ ىف فالحلا باب .)
 ىلع بحب ال اولاةف مهريغو انتيحان لهأ نم ثيدحلا باحصأ ضعب انفلا>ف ( ىفإ:_تلللاث ) كاق عّدرلا انثدح

 هقفاوي امب هريغو بعك نب ىنأ ثيدحم هيف جتحاو قفادلا ءاملا هنم أي ىتح لسغلا ءاشام هتأزما نم غلب اذإ لجزلا

 لاق مالسلا هيلع ىلا نأ لقت لو لسغلاب اموت اعوطت نوكم دف اناستغاف هللا لوضر انأ هتلعف ةشاع لوق امأ لاقو

 تجو دقفنات!ناتلا زواج وأ نانخلا ناتخلا سم اذإ لوقتال ةشاع نأ باغألاهلتلقف ( نا ةلالاف ) كسلا ةيلع

 ال .نوكت نأ لمتحف لاق هنم لسفلا بوجوب هللا لوسر نع اربخ الإ انلسةغاف هللا لوسرو انأ هتلعق .لوقتو َلَشْعْلا

 مت تلقف هباحيإ لسو هيلع هللا ىل> ىنلا نم عمست ملو ابجاو هتأرو تلستغا' لسدغا ملسو هلع هللا ىلص ىنلا تأر

 هتشامم يلف ديز نبى عثيدح امأو لاق هنع ربخ هنأ بلغألا تاقف ملسو ةيلع هللا لص ىنلا نع ارب اذه سيلف لاق

 وهو هرمع نم ارمع هب 'هلوق دعب ءاملا نم ءاملاهلوق نع عجر دق بعك نبىنأ نإفهل تاقفةجحلا هب موقتال ونهو ثيدحلا لهأ

 هل تاقؤ نيبلاب وهامو هريغ نم هبف ىوقأل اذه نإ لاق لَسو هيلع هللاىلصىنلا نعتنتي ريعالإ عجر نوكيال نأهبّشي
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 : 357 ركذف ارم رباح هب ىبأدق تلف 6,5 رشا َى ذ مايصلا رياانم سبل 2 هلق ف لاق اولعفف قلحو رحنف قلطناف

 ةسفنب لحجر اذه غلب نأ زبلا ند سبل لمتحاف )01 رفسلا َى ة مايصاا ربلا نم سيل 0( لاق هب ىنلا لع اماق موصلا ةدهجأ

 قاس رباحو ادحاو افرح ىور 6-1 اذه لقي ' مداع نب بعكف لأق مثأ هفلا> ند ىذلا ضورفملا ربلا نم

 سنألوق ىفو «رطفأءاش نإو ماص ءاش نإ ور# نب ةزمح رمأ ىف كلذكو تفصوام ىلع ةلالد ىناا موصىف وثيدحلا

 ماسلا ىلع رطفللا الو رطفملا ىلع ملاصلا بعيب ملف رطفملا انمو ملاصلا انف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انرفاس

 مكرابخ تفصو ام لثم اذهوتأك «ةالصاا اورمدقو اورطفأ اورفاس اذإ نيذذلا مرايخ» لاق ىنلا نأ ديعسىرر دقفلاق

 ماص الحر ر«# ردهأ م لاق 5 ند 4 مثأي مح ةصخرلا لورق 3 7 اهنع ةيغر اماوعدي ال ةصخرلا نولقي نيذلا

 ٌلوسرز نء تدثام نأ ةلإ بذنام لصأو كل تفصو امب' ةتباث ةححلاف هتفززع نإو هنع هفرعأال تلق دعب نأ رفساا ىف

 ئاآز هنأ ملعأ هللاو هبهتذف موصلا 'ئذشت نأ رفاشملا رمأ نم هل تلقو هعابتا قلخلا ىّلعو هب قاخلل ةمزال ةملاف هللا

 هديعأ ه4نع ايهنم همايض ناك هم ص اذإف مولا نع ىومم رفاشملا لاق امح اهار ندهو ضيرملاو رفاسلا رطفب ا ةيآلا

 لوقا لاق محال ةصخر ةبآلا نأ ةنسلا ةلالد انبأ دقف امهداعأ اهريغو ة رافك هيلع بجو نم نيديعلا موي ماص ول ام

 نءءىور نه وأ: سابع نبا لاهث رطفأو ماص هنأ ىور تلمف ؟ هللا لودر رمأ ند زخالاف رخألاب دحُؤب سابع نبا

 قح رطفلا ن م رطفلاب هرمأ نم:عانتمال ناك هرطف نأ نم هب 30 , ل اه ثيدحلا ىف هريغ ءاجو هيأرب اذه سابع نبا

 هربَغ عمسلا الو هلوانتف ءىثلا عمل لجرألا نأ تفصو اع .اذهو 0 نب ةزمح ىف تفصو اع هريغ ءاحو رطفأ

 1 امهم كلوش نأ نب :ردألا ع ند عنتعالو

 3: 5 نملاو م ةادافملاو قناسالا لتق باب ْ

 ناري نع ثابملا ىأ نع ةبالق ىلأ نع بويأ نع ىئقثلا باهولا دبع انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ عيرلا انثدح

 ىلص ىنلا-تاحتصأ "نم نيلجر .ترسأ دق فنقث"تناكو ليقع ىنب نم الجر هللا لوسر باحصأ رسأ لاق نيصح نب

 كيعدم فأن *ب ديعس نع نالحع نبدم# نع ىؤر.دئو لاق ف.قث اههمرمشأ ن نيدللا نيلج رلاب :ىن هلا هادفق ملسو هب هلع هللا

 دب ىأف قنحلا لاثأ ن: ةماع قررسأ للتو هع هلع هللا ىلص ىذ دال المح نأ دانسإلا ىف ةقوق ن 0 قرض ال ىريقملا

 كعب مسأف هكاريدم وهو هيلع ند مث ثالث دحسألا ىراوس ند ةيراس لإ ملساو هيلع هللا ىبلص ىنلا هطب رف مم

 نب رضنلا ع هّللأ لوسر نأ ىزاغلا لهأ ند مثربغو شا ارق ند ملعلا لهأ ند ددع ىربخأو ( قثأ 0 5 اال 0

 ىنربخأو لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انثدح ٠ اريص ليثألاو ةيدابلا نيبوأ ةيدابلاب هلتقو ردب موي ىردبعلا ثرحلا

 ورمع نب .ليهس رسأ هللا لوسر نأو اريص هلتقف ردب موي طيعم ىفأ نب ةبقع رسأ هللا لوس نأ معلا لهأ نم ددع

 7 ةزع انانرتما هللا لوسر نأو لقأب مهضعب ىدافو فال 1 ةعبرأ فالآ ا امهادافف امهر يغو ىهبتسلا ةعادو اأو

 ىلض هللا لوسر لعف.نم تفصو امف ناكسف ( ىنإ“_ةلالاث ) اربص هلتقف دحأ موي هرسأ مث هيلع نف ردب موي ىحملا

 لاع, ىدافي.نأ وأ ءىنث الب هيلع نع نأ وأ لتي نأ نيكرمأملا نم الجر رسأ اذإ مامالل نأ ىلع لديام ملسو هيلع هللا

 نضعبل سات اذه. ضعب نأ ال نيماسملا ىرسسأ ضع هل قلطي نأ ىلع مهتم قاطي نأ ىدافي نأ وأ مهنم هدحا

 امُأف مارح كاحو لالح كاح:لاق ام الإ اقاطم' فات ماكحألا نم ءىشل لاقيالو هتحابإ:ةمج نم الإ هل فلاخم الو
 ماها نوكي اك هل. زوم ام لءاف وهف هبحاص لعف فلاخ نإورائيش هيف عنص.نم لكو حابم وه لاقيف اعساو ناكام,

 ء ل دادعقي نأ ملاقلا يلع الو موق. نأ ىبثلملا ىلغ امج نأ ال نم كلذ كو مئاقلل افلاع يشاملاو دعاقلل اذلا<
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 نع نمحرلا دبع نب ركب ىلأ نع ركب ىفأ ىلوم ىمسنع كلام انربخأ * «رفسلا ىف اوموصت نأ ربلا نم سيل رفسلا
 لاق ركب وبأ لاق ىنلا ماصو «ودعالاووقت» لاقو رطفلاب حتفلا ماع هرفسىف سانلا رمأ ىنلانأ هللا لوسر باحصأ ضعب

 لوسراي ليقف رحلا نم وأ شطعلا نم ءاملا هسأر قوف بصب جرعلاب سو هيلع هللا ىلص ىنلا تيأر دقل ىنئثدح ىذلا

 انربخأ © سانلا رطفأف برسشف حدقب اعد ديدكلاب هللا لوسر ناكاماف تمص نيح اوماص دق سانلا نم ةفئاط نإ هلل

 ةكم ىلإج رخلسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ هلا دبع نب رباج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع دمحم نب زيزعلا دبع
 مايصلا مهماع قش دق سانلا نإ هللا لوسراي هلل ليقف هعم سانلا ماصف ميمغلا عارك غلب ىتح ماصف ناضمر ىف حتفلا ماع

 لاقف اوءاص اسان نأ هغابف مهضعب ماصو سانلا ضعب رطفأف نورظني سانلاو برمتف رصعلا دعب ءام نم حدقب اعدق

 ناضمر ىفحتفاا ماعهللالوسرجرخف رباج نع هبأ نع رفعجنع ىدرواردلا ريغ ةقثلا ثيدحيفو * «ةاصعلاكئاوأ )

 تمص نيح اورطفينأ اوبأ سانلا نإ هل ليقف «؟ودع ىلع ؟ددعب اووقت» لاقو اورطفينأس اناا رمأو ماصف ةكم ىلإ

 لاق كلام نإ سنأ نع ديمح نع ةقثلا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ * ثيدحلا قاس من هب رشف ءام نم حدقب اعدف

 مئاصلا ىلع رطفملا الو رطفملا ىلع مئاصلا بعي ملف رطفملا انمو مئاصلا ان ٍدسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انرفاس

 ناكو؟رفسلا ىف موصأ هقا لوسرايلاق ىماسألا ورمعنب ةزمحنأ ةشئاعنع هدب أن ع ةورع نب ماشه نعكلام انريخأ

 لوقتامثيدحلا لهأ نملئاقلاقفهللاهحر ( ىف رت: ) «رطفأف تثشنإ ومصف تش نإ 2هللا لوس رلاقف مايصلا ريثك

 نإ ضرملاو رغلاىف ناضمر رهش موص بحأ تلق ؟ضرملاو رفسلا ىف عوطتلاو هريغ بجاولاو ناضمر ربش موص ىف

 ةالصلا رمصق ىف لوقت امث لاق هيف ةصخرلا اعم امهلف ضرملا هنم فاخبف رفاسملاو هضرم ىف ديزيو ضيرملا دبحجم نكي ل

 ىف ةص>ر فوخ ال, رفسلا ىف اهرصقو ةنسلاو باتكسلا ىف ةضخر فوخلاورفسلا ىف اهرصق تلقف ؟اهمامتإو رفسلا ىف

 ضرألا ىف متبرض اذإو » هللا لوقل ةصخرهلعج امنإ هللا نأ نيبف ةالصاا رصق امأل اقف اهماعإ رفاسمللو اهراتخأ ةنسلا

 اورمدقي نأ مه لعج انإ ناك اهداف «اورفك نيذلا مسنتفي نأ متفخ نأ ةالصاا نء اورصقت نأ حانج يلع سيلف

 نأل اورق نأ امحال ةصخر رصقلا نوكي نأ ىلوأ ةنساا نم تركذ امب نيرفاسم اورمهق اذإ مهف نيرفاسم نيفئاخ

 ىف ةيآلا رهاظو ةئيب ةصخر «اورفك نيذلا 0 نإ متفخ نإةالصاا نم اورصقت نأ حانج سلع سيلق» هللا لوق

 بهذت مل فيك «رخأ مايأ نم ةدعف رفسىلء وأ اضيرمناك نمو اذ هللا لوفل مزع رفسااو ضرملا ىف رطفلا نأ موص

 ملسو هياع هللا ىلص ىنلا نع ثيدحلا عم ارفاسم وأ اضيرم ماص نم ناضمر رهش ىزأ ال هنأو مزع رطفلا نأ ىلإ

 نأ رفسلا ىف ماص الجر رمأ رمع نأو موصلا كرت هللا لوسر رمأ نم رخآلا نأ عمو « رفسا| ىف مايصلا ربا نم سيل »

 نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم ناك نمو همصيلف ررشلا مسنم دهش نمث» هللا لوق ىف تاق هل تيكحف لاق مايصلا ىف

 نأو دحاو مالك ةدحاولا ةيآلا نأ ىف فلاخم دحأ نآرقلاب دعا لهأ نم سيل نأو ةدحاو ةيآ اهنأ «رخأ مايأ نم

 لجأ لاق مالكسلا عطق ىنعم ةيآلا ىنعم نأل نيتقرتفم ةروساا ىف ناتبآلا تلزن نإو اعمتجم الإ لزن, ال دحاولا مالكسلا

 رطفب ةيآلا نأ انماع دق سيلأ ةبآلا ىف لزنأ امإ ناضمر رهش ضرفو ناضمر رهش ىف هقا لوسر ماص اذإف تلق

 نم رخآلا نكساو معن لاق ؟ ثيداحألا الإ كسفن ىف ضرعي ءىث قب ملو هل تلقف ىلب لاق ؟ةصخر رفاسااو ضارملا

 ىلع رطفلا رايتخا الو موصلا خسن ىنءلل رطفن مل هللا لوسر نأ قيبي ثيدحلا هل تلقق لاق رطفلا سيلأ هللا لوسر رمأ

 ماصذإ رطفينأى أ مهضم, نأ وأ مهنأب رب مثموصبو «كودعا اووقت» لوقيو رطفلاب سانلا رمأي هنأ ىرت الأ موصلا

 اوبأف اوةلحمو اوردني نأ ساناا رهأ هنإف ةدبدحلا ماع عنص اك ءرطقب ةءوصا راطقلا نع فلخم نم رطفيل رطفأف
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 كيلع امي كجاجتحا نم تفصو امث ادهو تلق معن لاق ريش فالخلا لاق تمعأو ماعإلا نامع ىلع تبع هل لبقف

 نبا نوكي نأ زوحم ام لاق ؟ ل سيل مامتإلا ىري وهو مب نآكدوءسم نبا نأ ىرتأ تلق ؟ ىلع امت اذه ىف امو لاق

 باع نم هل تلق مامإلا دوعسم نبا بيع ىنعم ام نكلو رصقلا راتخا نإو هل هدنع ماعإلاو الإ متأ دوعسم

 ةصخرلا نع ةبغر حسملا كرت نميف كلوقن اك كلوقلا هب هل زوحم عضوم وهف ةصخرلا نع بغر مثلا نأ ىلع ماعلا

 مامإلا باع هنأ مالسلا هيلع ىنلا باحصأ ضعب نع انغلب دق هنإ امأ لاق اهنع ةبغر ريغ هكرت نميف كلذ لوقن الو

 عم مهتالص ىف مهنأ ىرتفأ دسفتال مهتالص نأ نم دوعسم نبا نع تيورام لثم اذهبف تلق هعم ىلصو نام ابعأو

 اعبرأ ىلصي هنأ نوملعي مهنأب مهتالصو هتالص دسفتفأ تلق مهيلع اذه زوم ام لاق ؟ىنثم ىف نوسلحم ال اوناك مهن أن اهع

 لاق نوماسيو ىنثم ىف نوسلجف هنوفلاخم ماقف اهسول ماعإلا ىف هب اومتثا اذإ مارت وأ ناتعكر تمعز هضرف امنإو

 الوأ هلوق ىلع تأرتجا دقو هنع تكسمأف اذه هيف كمزاي هنا تماع مث الوأ هتلق دق تلق اذه لوقأ نأ ىل زوجمام

 00 ١ |11 لرد لاق فالح ىلمعت نآنمتحتنما نم فالخ نم كيلع قضا'امبفالغو ةنملأو باتكتلا فالخو هو

 نأو ةصخر لك ىف لوقأ اكةصخرلا لوبقب رصصقلاب نوبيصمو ضرفلا لصأب ماهتإلاب نوبيصم مهنأ نم تفصوام

 . ةصخرلا لوبق نع بغري لجر متي نأ الإ ماعإلا بيءل عضومال

 ( رفسلا ىف موصلاو رطفلا باب )
 نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر رهش » موصلا ضرف ىف هان لج هللا لاق ( ىف ملف ) كاق عيبراا انثدح

 مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم ناك نمو همصيلف ريشلا متم دهش نث ناقرفلاو ىدهلا ند تانيبو سانلل ىده

 ةدعاا اولئك, تح اوصخنو نيرفاسمو ىضرم اهمق اورطفي نأ مهل لغجف ةدع مهملع ضرف هنأ ةيآلا ىف انبب ناكسف « رخأ

 لمتحم «رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم ناك نمو» هللا لوق ناكو ( قنا ةلالاث ) رسبلا ممم دارأهنأ ربخأو

 رفسلاو ضرملا ىغم اذإ اددع موياع لعجيو ن.رفاسم الو ىضرم ناضمر رهش موص مهملع لعجمال نأ امهدحأ نينعم

 اولعف نإ اوجرحم الثل اوءاش نإ ةص>رلا ىلع نيتلاحلا نيتاه ىف رطفللاب مهر مأ اعإ نوكي نأ لمتحمو رخأ مانأ نم

 ةعباتتم تلزنأ امتإ ةيآ لك نأ افل 2 ملعأملو ةدحاو ةيآىف رفسلاو ضرملا ىف رطفلاب رمألاو موصلا ضرف ناكو

 هدعب فنأتسي عطقذم ريغ دحاو مالك اهنأ ةيآلا ىنعم نأل الذ ةبآ امأف نيتقرتفم ةروسلا ىف ناتيآلا لزنت دقو ةقرفتم ال

 رفاسملاو ,ضيرملا هللا رمأ نأ ىلع هللا لوسر ةنس تادف ةقرتفمال اعم الإ لزنت مل ةيآ نأ تفصو اماوفلتخم ملف هريغ

 رفسلاىف رطفلانأل ناضمر ربشنيلاهلا كذبت ىف اموصي نأ اممزجب امهأل ©20العفنا اج رالثل امهلاصاخرإ رطفلاب

 انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عييرلا انثدح .لسو هيلعهللا لصهلا لوسر مص,ملهيف رطفلا دارأنةصخر ريغناكو ل

 غلب ق>ماصف ناضمر ىفختفلا ماع جرخ هللا لوسرنأ سابع نبا نع ةبتع نبا هللادبعنب هللادببع نعىرهزلا نع كلام

 ىعفاشا ان ربخأ لسو هيلع هللا بصل لوسر رمأن م ثادحألاف ثدحألاب نوذخأ, اوناكوهعمساناا رطفأف رطفأ مث ديدكسلا

 هللا دبع نب رباح لاق لاقذاعم نب دعس نب هللادبع نأ ن محرر لادبع نب دمحم نءةب زغنب ةرامت نعدمحم نب زيزءاادبع انريخأ لاق

 ؟ «ةعاجأ هذهنملاقف ةرجش لظىفةعامجب وه اذإ ىحضأن أ دعب ريس, هلا لوسروكوبت ةوزغ نامز هللا لوسر عءانك

 نايفسان ربخأ * «رفسااىف اوموصت نأ ربلا نم سيل هللا لوسر لاقفهذه وحم ةلك وأ موصلاهدبجأ متاص لجر اولاق

 ىف مأاصلل لاق هللا لوسر نأ ىرعشالا مصاع نب بعك نع ءادردلا مأ نع هللا دبع نب ناوفص نع ىرهزلا نع

 )١ ( لمأت « امهسزحال امهنأال » هلعل .



 كيم ئ-

 ( كلذ ىف فالحل تاب ع رج نكح صم

 لسا نأل راس ردا ىف متأ نم م سانلا ضعب َّك لاق ةنع هللا ىكر /) قنا تالاث ( لاق عيبرلا انريخأ

 هتالص ىف هن متأيام ؛امقم ًءارديو أةالصلل عطقلاك كلذ نوكيف قدم دبشتلا ردق سلحب نأالا 0 رفسلا قءالصلا ضرف

 تثلرأ تلق فيكسف لاق رصقب نأ كلوق هيلع تدحصالو مني نأ رفاسمال تاقام هل لاقي لاق مف اهنم ملسبإ نأ لبق

 نأ كلوق ىف كمزلي ناك دقل ؟ مقم فلخ ىلصي نأ هل ناك أ ةلفان 0 ناتنثا تنكس أ 1 | رفاسملا ناك ول

 تفلتخا اذإ لوقت كنأرخآلاو ة ةض رفب ةلفان كدنع 1 هنأ اههدحأ نيبجو نم هئالض تدسشف لأ ادب أميقمفلخ بال

 ف لاق ةالصلا ددع كلذو ءاشألا ا ىف انه ةفلتت ّ مومألاو مامإلا ةينو مومألملا ةالص تدسف مومأللاو مامالا ةن

 ؟هضرف لوحم نبأ ن .٠ 2 تاك رفاسم وهلب , لاق رفاسم وه وأ امقم ريصا هنأب تلق هضرف لاح ميقملا تلحأ لحد اذإ لوقأ

 نإ مح -. نأ ر ةامسما] 0 ىف ملعت ملول نأ ىئش ناك تاق منأ م م يلح ىلص اذإ ل نأ سانلا نم عامجا املق لاق

 مجقملا ىلصملا تار تلق ؟وه امو لاق الاحم الوق هيف تلق هل تلقو من مث نأ هل نأ ىلع اذه كلد.نأ ةنس الو اباتك» ا

 دسفي ىذلا لمعلا وأ مالكلا وأ مالساا الإ اهعطقتيال وال لاق ؟هتالص كلذ عطقيأ دهشتلا ردقهتالص نمىنثمىف 0 اذإ

 ىلصينأ لاح لك ىفةالصلا ىف لخد نيح ىونبوهو دهشتلا ردق ىنثم ىف ع اذإ رفاسملا نأ تمعز ملف تلق ةالصلا

 تاوقو تاقامجتم لن نأ هل ناك لاق امهلصو دقوةلفا نيترخألاو صضرفلا نقناوألا نأ هلا ةتالصّتع اعب رأى لصق اعبرا

 قيضأ انأف لاق نأ نع داز هتماع [ْق مالسلاب الإ هنكح قف نك اههنم لس ند .يح هريصب هل ناك

 ةلفان طل هنأل دسفت هتالص نأ تمعزف اعبرأ ىلصو ىنثم ىف سلجم ملف اهس نإ تقيض دقف ثلق دسفت تاق نإ هيلع

 اذه عدف لاق الاحم هتثدحأ الوق تعرتخا نأ ىلع تدز امو احيحص اسايق الو ايضام الوق تقفاو كتماع اف ةضيرفب

 نيتعكر ىلصي نأ هيلع اّمح نأ ال ةصخرلاب نيتعكر ىلص: نأ هل لوقأ تلق ؟ ناتعكر هضرف نإ تنأ لقت مل نكساو

 تلق ةشئاع تلاق فيكف لاق هيفخ ىلع حسم نأ هلو هيلجر نسغي نأ هل نيفخلا ىلع حسملا ىف تلق ارفسلا ىف

 ةالص -ىف ديزف .نيتعكر نيتعكر ةالصلا تْضرف ام را ةئئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع نايقس انريْخأ

 نابع لوات ام كاوأت اهنإ لاق ؟ ةالصلا منت تناك ةشئاع نش اف تلق ؛ئرهزلا* لاق “رفشلا هال تارقأو رشا

 لاق اهنع ةلالدلا, ثدرأ ام ريغ ىلع ئدنع هانعم نإ لوقأ تاق. ؟ ةشئاع لوق ىف لوقت امف ِلاقف ( قناتنا (

 ىف تعأ اهنإ تلق اهدنع هانعم اذه نأ ىلع لدامو لاق ءاش نإ نيتعكر ىلع ترفأرفاسملا ةالض نأ تلق ؟ءانعم:امو

 ماعلا تراتحاف نصقتو مت نامل نأ تلوانأ ىرذ أذل تلق :-نانع لوا مال اهتإ ةورع لوق اسف لاق رفسلا

 بهذ ةورع ناك ول هنلإ تء.هذ هنأ ةورع لوق نم اهع ىلوأ هلثع تلاثو ىنلا نع ثور امو ىنلا نع تور كلذكو

 لوأت لاعب دقف ءاكح ناك نإو اهنع ماكح هتءماع ف تأف اهنع هاكح هلعلف لاق هلإ تبهذأم فرعأ امو اذه ريع ىلإ

 لز“ مل تاق نينمأللا مأ اهنأ تلوأت اهلعلف لاق احيدص اربخ نائع لوأتام ىلع فقت امو ئاخ الإ رصق ال نأ نامع

 هللا لوسر دعي ترصق دقو ءاوس هدهو ردقلا لو قيئمؤلا مأ لإ قف اهلادعو دعب تعأذ مث ىصقت ىو امأ نئينمؤدل

 هللا لوسر عم دجأ ىف سيل نأ هيلإ بهذتو .هيلإ ىهذأ امن -لصأ نأب. ةلثسم -كيلع :ىل تسيل نإ امأ لاق“ تعنأو

 كلذ ىلع ىخ ام تلق. ةنسساا ىف كتءاؤر كلذكو محال ةصخز رصقلا نأ :نآرقاا:ضرف نأ ىلإ بهذت كنإو ةحدب

 قيرطلا كلذ ىف تأطخأ الإ -رفسلا ةالص ىف :اقيرط تكلس كرأ. مل قأ ند لع قلع :نوؤكست نأ تيبحأ -ىكلو

 مئأف هزم ىف ةياحمأب يلصق ماقو تآن ينع ةءاعإ ناند ىلع دو»س٠ نبأ باع دقأ لاق كاوآ عب ن»وأ نوكستن ٠



 1 نالجزلاو نيلجر اّلِإ هعم [وُلْقَْط نئانلا: نآل :تناصاوأ ام ىلع ليلد «مجتلا » ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دوجس ىف

 دنع أرق هلأ ديز ثيدح امأو ( ىف“ لالا ) هتداعإب هقلا لوسر اههرمأ هاكرت ولو :ضرفلا هللا ءاش نإ ناعدنال

 هللا ىلص ىتلا دج لف *ىزاقلا وهو دنس ملاذيز نأ ل-ءأ هللاو وبف دس ملف « مجالا ) ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نع دمحم نب مهاّربإ انريشخأ ئعفاشلا انربخأ ( عيبرلا انثدح ) هب ىنلا. هرمأيف اضرف' هيلع نكي ملو لو هيلع

 «(ةدحسلا» هدنع رخآ أرق مث ىنلا دجسف دجسف «ةدجسلا» ىنلا دنع أرق الجر نأ راش نب ءاطع نع لسأ نب ديز

 « ةدِجسلا ل كدنع -تأرقو تدوشف « ةدجسلا ) كدنع نالف أرق هللا لوسراي لاقف ىنلا دجسإ ملف دجسي ملف

 دز هبسخأل ىقإ ( قنا: علالاف ) 6 كعث تدجس تدجتم ولف امامإ تنك, » مال_سلا هيلع ىنلا لاقف ؟ دجست ملف

 بحأو لاق زاسإ نب ءاطع اعم نيثيدحلا ىور اءإو دوسي لف « مجنلا » ىنلا دنع أرق هنأ ىكحم هنأل تباث نبا

 لبق زخآلا خسأ نيثيدحلا نيذ_ه دحأ لعلف ئاق لاق نإف  هعم اودحسيو دجسيف « ةدجسلا » أرق, ىذلا أدبي نأ

 خان دوجسااو خوسنم دوجسلا كرت نأ ىعدي نأ هريغل زاج الإ خوسنم « مجالا » ىف دوجسلا نأ دحأ ىعدي الف

 خوسنمالو خسان نيذه نم دحاول لاقي الو « اودبعاو هل اودجساف > هللا لوقا دوجسلا ةنسلا نأل ىلوأ نوكي مث

 . حابملا ةهج نم فالتخا لاقي نكلو

 فوحلااريغو فوحلاا ىف رفسلاىف ماعإلاو رسعقلا باب

 نأ حانج ؟سلع سيلف ضرألا ىف متبرض اذإو » هذانث لج هللا لاق ( قنا شلال ) لاق عيبرلا انثدع

 فوهلا ريغو ةفوحلا ىف رفسلا ىف رصفلا نأ هللا باتك ىف انيب ناكو ( ىف: لالا ) ةبآلا « ةالصلا نم اورصقت

 ءاسنلا متقلط نإ يسءلع حانجال » هلوق نأ هللا باتك ىف انيب ناك اك اورمص#ت نأ ضرف هللا نأ ال هللا نم ةصخر اغم

 ميلعسيل » هلل باتك ىف انيب ناك اكو نهوسع نألبق نم نهوقلطي نأ هللا نم اح نأ ال ةصخر « نهوسمت ملام

 اولك أي نأ مهيلع متح ىلاعت هللا نأ ال ةصخر «اناتشأ وأ اعيبج» ىلإ «يسنابآ توبب وأ يسود نم اولك أت نأ حانج

 ناك هللا نم ةصخر رفسلاو فوخلا ىف رّصقلا ناكاذإو اتاتشأ الو اعيمج الو مهمئابآ توب نم الو مهوب نم

 رصق' نمو هللا لوسر ةنسب مث هللا باتكب رصق رفسلاو فوخلا ىف رصق نف فالخ الب زفسلا ىق ريمقلا كلذك

 نيف لئاق لاق نإف هدابع ىلع امي قدصت هللا نأ ربخأ هللا لوسر نأو ةنسلا ضنب ريق فوخ الب رفس ىف

 رامع ىبأ نبا ىنربخأ لاق جنرج نبا نع زيزءلا دبع نب ديجلا دبعو ملسم انربخأ ليق ؟ تفصوام ىلع ةلالدلا

 متفَح نإ ةالصلا نم اورنصقت نأ > هللا لاق اكإ باطخلا نب رهعل تلق لاق ةيمأ نب ىلعي نع هاباب نب هللا دبع نع

 هللاةقدصت ةفدض » لاقف هللا لوّسر تلأسف هنم ترجع امه تبدع رمع لاف شانلا نمأ دقف « اورفك نيذلا مدتفي نأ

 مثحأل ةصخر ةقدصااو:هتلا نم ةقدص فوخن الب رفسلا ىف رضقلا نأ ىلع هللا لوسر لدف « هتقدص اولبقاف مديلع اهب

 الاف دف الذ لك ثلاو 52:12 نأو زقاسملا ءاش نإ وذ النت رهانلا ىف "رص نأ"نلغ“ تادو اورصقي نأ هللا: نم

 تاعولا درع اًثربيدخأ لاق قءذانشلا انزيخأ ) عييبرلا انثدح دوو رفتسلا ىف منأ ل-سو ةيلع هللا ىض هللا كلوضرو

 ادا 1 ال1 لإ 2 قل قا لوهر فاتن لاق مانع“ نبا نع نت ريس خب دمحم نع قاتخشلا بوي نع انيجطا دبع نبا
 2 ورمع نب 'ةحلط نع ىح ىلأ نَع مهاربإ انريخأ ىعفاشلا انثدح غييرلا انثدخ نيتمكر ىلصف هللا الإ فا ال

 . يصقو رفسلا ىف متأ هللا لوسر لعف دق كلذ لك تلاق ةشئاع نع ءاطع
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 اثيدح دهشتلا ىف دوعسم نبا نع نويفوكلا ىورو امهفورح ضعب ىف اههفلا+ اثيدح مالسلا هيلع ىنلا نغ

 ملعي هللا لوسر نوكي نأو ةتباث املك نوكست نأ لمتحاو ةبراةتم ةهيتشم ىهف اهفورح ضعب ىف اهلك اهفلاخم

 امنإ هنأ ىنعم ىف نافلتخم ال هفلاخع ظفل ىلع رخآلا ظفحو ظفل ىلع مثدحأ ظفحيف دهشتلا نيدرفنملاو ةعاجلا

 ةلك مهضعب داز نإو ظفحام ىلع الك ىنلا رقيف ىنلا ىلع ةالهلاو دهشتلاو هركذو هؤان” لج هللا مظعت هب ديد

 ملو هللا لور دنع نآرقلا ظفل ضعب ىف ىنلا باحصأ ضعب فلتخا دقو ركذ هنأل هظفل ريغب اهظفل وأ ضعب ىلع

 ىوس اف « .هنم رست ام اوءرقاف فرحأ ةعبس .ىلع لزنأ نآرقلا اذه نإ .لزنأ اذكه م لاقو مهر فأف هانعم ىف اوفلتخم

 ةءارق نع فكي نأ دمعي نأ دحأل سيلو لاق ىنءلا فلتخي مل اذإ هيف اذه عستي نأ ىلوأ ركذلا نم نآرقلا

 نع ىور ىذلا دهشتلاب انلق امنإو فخأ ركذلا عي ىفو دهشتلا ىف اذهو نايسنب الإ نآرقلا نم فرح

 . « تاكراملا » اهضعب ىلع ةدايز هيف نأو اهمبأ هنأل سابع نبا

 رولا ف باب

 هرخآو لالا لوأ رتوأ مسو هيلع هللا ىلع ىنلا نأ تعمسدقو ( ىف: للا ) لاق عيرلا انثدح

 ةيروكملا ىف حت نيو هاك ليالا ىف رتوي نأ هل حاملا ىف تفصو امن كلذو هنود ثيدحو هلثم تبث, ثيدح ىف

 نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ عيبرلا امدح . هنم عس وأ رتولا ىف اذهو هرخآو تقولا لوأ ىف ىلص. نأ

 يهتاف هللا لوسر .رتوأ دق لدللا لك نم تلاق ةشئاع نع قورسم نع ملسم نع روفعي وبأ انريسخأ لاق

 ٠ ردسلا ىلإ هرتو

 نارقلا دوحس باب

 نمح لا دبع نب ثرحلا نع بئذ ىبأ نبا نع ليه#إ نب دمحم انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا اشدح

 دجسف « مجنلا » ب أرق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىنأ نع نابوث نع نمحرلا دبع نب دمحم نع

 ليعمسإ نب دم انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عدرلا انربخأ . ةرهشلا ادارأ لاق نيلجر الإ هعم سانلا دحسو

 هللا لوسر دنع أرق هنأ تباث نب ديز نع راسإ نب ءاطع نع طرسق نب هللا دبع نب ديزي نع ٍبئذ ىفأ نبا نع

 متع سيل نآرقلا دوجس نأ ىلع لياد نيثيدملا نذه ىفو (ىنانتلللاف ) اهيف دجسإ مف « مجتلا » ب
 نامل_س نب عيرلا اند-ح . كرتو « مجنلا ) ىف دوس مالسلا هيلع ىنلا نأل كرتي ال نأ بحم انكلو

 هيلع سيلو هل هتهرك كرت نإو نآرقلا دوجس نم ائيش عدي نأ بحأ الو ةدجس « مجنلا» ىفو ( قناهتلالاف )
 ىلاعت هللا لاق دقو ةالص دوجسلا لبق ؟ ضرفب سيل هنأ ىلع ليدلا ام لئاق لاق نإف ضرفب سيل هنأل هؤاضق

 نابآف .تقولاب انزقومو. دد_هلاب اتوةوء لمت توقولا ناك ف" اتوقوم اناتك نينمؤملا لع تناك الخلا نإ و

 املذ «عوطت نأ الإ ال» لاق ؟اهريغ ىلع له هللا لوسر اي لجر لاق تولص سمح ضرف هؤان: لج هللا نأ هللا لوسر

 كرت هكرت نمو هعدبال نأ انءإإ بحأو رادتخا ةنس ناك تابوتكلا تاولصلا نم اجرا نآرقلا دوجس ناك

 ةريره ىبأ ثيدح ىف ادوجس ايف نأل « مجنلا » ىف مل سو هيلع هللا ىلص هنا لوسر دج_س اءإو اًضرف ال الضف

 (م- 7١ ع)
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 نع راس نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انثدح

 انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ . ةرم ةرم هسأرب حسمو هيديو هبجو أضو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا

 ضو: لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نافع نب نامع ىلوم نارمح نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةنيبع نب نايفس

 هللا دبع لأسإ الجر عمس هنأ هيبأ نع ىزاملا ىحم نب ورمع نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ . اثالث اثالث
 هبجو لسغ هنأ ركذ مث ءامب اعدف؟ أضوت. رلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك فيك ىنيرت نأ عيطتست له ديز نبا

 فلتع ثيداحألا هذه نه ءىشا لاقي الو ( ىف: :لالإ) )هلجر لسغو هسأر حسمو نيترم نيترم هيديواثالث

 لاقن نكلو ىبنلاو رمألاو مارحلاو لالملا فالتخا ال حابم هنأ هجو نم فات اهبف لعفلا نكلو اقلطم

 نغ عفان نب هللا دبع انربخأ ىعفاشلا انربخأ . اثالث ءوضولا نم نوكي ام لك أو ةرم ءوضولا نه ىزخمام لقأ

 ىلع حسمو أضوت كا لوسر نأ لالب نع ديز نب ةماسأ نع راسإ نب ءاطع نع ملسآ نب ديز نع سيق نب دواد

 لاك لسغاا لاقي اكإ ىلا ىلع هياجر لسغ فالخ نيفكلا ىلع هللا كوطر حسم لاقيال د( قناتعلالا ( نينخلا

 . لعف ءاش امهعأو لاو ةصخر حسلاو

 ةكاصلا ىف ةءارثلا باب

 أرقي ىنلا .تعمس لاق ثيرح نب وره نع عيرس نب ديلولا نع رعسم نع نايفس ائربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ

 نايفس انربخأ « تروك سمشلا اذإ ) حبصلا ىف أرقي ىنعي ( نإ ةلالاف ) « سعسع اذإ لديللاو » حبصلا ىف

 ىفنعي (قناتغلالاف 6 تامساب لخنااو )أرق حبصلا ىف مالساا هيلع ىنلا تعمم لاق همع نع ةقال-ع ئبا.دانز نع

 نايفس نب ةماسوتأ انرب+أ لاق رفعجنب دابع نب دمحم انريخأ لاق ج.رج نبا نع دبجملا دبعو ملسم انربخأ « ق »+

 حتفتساف ةكمب حبصلا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل ىلص لاق بئاسلا نب هللا دبع نع ىذئاعلا ورمع نب هللا دبعو

 هللا دبعو لاق عكرف .فذحف ةلءس ىنااتذخأ ىميغ ركذ وأ نورهو ىسوم ركذ ءاج اذإ تح « نينمؤملا » ةروسب

 لجرلا ظفحيفءرمع تاولصلا ىلص دق هنأل افالتخا اذه نم اًئيش دعن سدلو( ىنإ : لإ ) كلذ رضاح بئاسلانبا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو هنم رسبت ام ةءارقب نآرقلا ىف هللا حابأ دقو هريغ امو. هتءارق لجرلاو امو, هتءارق

 نييلوألا نيتءكرلا ىفو نآرقلا مأ ةءارق ةءكر لكىف مزاللا نأ ىلع لدف رسيت اهو « نآرقلا مأب » أرقي نأ لسو

 . اهعم رست ا.

 دبشتلا ف تان

 سابع نبا نعسواطو ديعس نع ريبزلا فأ نع دعس نب ثيللا نع ةقثلاانربخأ ىعفاشلا انربخأ لاق عييرلا انثدح

 تاولصلا تاكرابملاتايحتاا » لوقي ناكف نآرقلا نم ةروسلا انماعي اك دهشتلا انماع سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك لاق

 نأو هللا ىلإ هلإ ال نأ دهشأ نيحلاصلا هللا داع ىلعو انيلع مالس هتاكربو هللا ةمحرو ىنلا اممأ كيلعمالسهللتابيطلا
 لبا نب نعأ ىوردقو ( قنا ةلالاف ) ناسح نب ىحم هب انثدح اذه ( عيبراا لاق ) « هلل لوسر ادمحم

 ىسوم ىفأ نع نوبرصبلا ىورو هفورح ضعب ىف اذه فلام ادهشت مالسلا هيلع ىنلا نَع رباج نع هل دانسإب
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 ورمع نع دعس نب سيق نع ناملس نب فيس نع ثرحلا نب هللا دبع انربخأ تاق هركذاف لاق ملسو هيلع هنا ىلص

 ذاعم نع نامع نب ةعبر نع دمحم نب مهاربإ انربخأو دهاشلا عم نيميلاب ىضق ىنلا نأ شابع نبانع رانيد نبا

 معن لاق؛ هلثم تنأو نحن تبثنأ تلق نآلا كركذ لبق هتعمسام لاق هلثه ىنلا نع سابع نبا نع نمحرلا دبع نبا

 ىعدا نم ىلع ةنيبلا » لاق ملسو هيع هللا ىلص ىنلا نأ وهو رخآ ةجو نم اهدرأف لاق هيلإ عجرت نأ كمزلف تلق

 ءىشثب هيف ستحمل ةنأب رضح نم ملع امي هيف هتلكو ةرسسفملاو لخلل ثيداحألاىفاذهتدتك دقو « هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو

 نءثيدحلاو قيفوتلاهللا لأسأ و هتريخ لبق ملعلا ف مالك-لاب لع نم ضعب اهيف طلغىلا عضاوملا|ذهىناتك ىفتفصو دقو

 اماع جرخمو ماعاا هبداريوهو اماعجرخم نآرقلاىف تفصواك هللا لوسرنعجرخلا ماع هنمناك امىنرع مالك هللالوسر

 دارأ هنأ ملسو هيلع هللا ىل<ىنلا نع ةلالد ىفأتىت> هروهظو ةمومع ىلع هللا لوسر نع ثيدحلاو صاخلا .هبدارب وهو

 ثيدحلا لمح نم وأ هيف ملعاا لهأ ماوع لوقب صوصخلا ىنعم المتحم جرخلا ماعلا ثيدحلا نوكيو ماع نود اصاخ هب

 ماعلا ثيدحلا لعب الو ماع نود اصاخ هب دارأ هللا لوسر نأ ىلع لدي ىنعم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اعامس

 ةصاخلوقب الو هوملع اونوكي ال نأ ةلمج هيف نكمي هنأل هعمسيو هلمحم مل نمث ةلالد ريغب اصاخ هللا لوسر نع جرخلا

 لمتحال كلذكو هللا لوسر نع ءاجو عمسام لهج ةماعلا ىف الو هعمسو هملع نميف نكعالو هله> مهيق نكمي هنأل

 امهنم دحاو لطعي ملو اعم المعتسا اعم المعتسإ نأ ناثيدج لمتحا اكو هيلع ام ةلالد هيف تسيل ةدايز ثيدحلا

 يت نيكرشملا نم باتكلا لهأ لاتق نم هب رمأ امو اونمؤ. ىتح نيكرنتملا لاتقب هللا رمأآ ىف تفصو ١6 رخآلا

 ناثيدحلا لمتحم مل اذإف مارحلادجسملا لايقتساب ةخوسنملا ةليقلاىف تفصو اكتخوسنمو خسان ثيدحلاىفو ةيزجلا اوطعي

 ىلع لدتسإ الو اخوسنم رخآلاو اًخشان امهدحأ ناك مارحلا تيبلاو سدقملا تيب وحن ةلبقلا تفلتخا كك فالتجالا الإ

 خسانااوه رخآلا نأ ملعيف رخآلادعب امثدحأ نأ ىلعلدب تقوبوأ لوقبوأ 220هللا لوصر نع ربخم الإ خوسنماو خسانلا

 بمنيامو ىناتك ىف هتبتك دقو خوسنملاو خسانلا هيف نيببال رخآ هجوبوأ تفصو اك ةماعلاوأ ثيدحلا عمسنم لوقبوأ

 نم لعفلا ىف افالتخا نوكي ام اهنمو خوسنملا نود خسانلا ىلإ راصيف خوسنمو خسان ثيذاحألا نم فالتخالا ىلإ

 ذحأ نوكي نأ نم ولم الام اهنمو فاتخم ام اهنمو حابم (هالكو دوعقلاو مايقلا فالتخاك نا-ابم نيرمألا نأ ةبج

 هبشأ وأ نيفلتخلا نيثيدحلا ىوس ام لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نكس ىنعع هبشأ وأ هللا باتك ىنعمي هب-شأ نيثيدحلا

 افلتع ملعاا ىف زظني نم ضعب هدع ام اهنمو هيلإ راصي نأ اندنع اهالوأ وهف اذه ناك ةفلتخلا ثيداحألا ىأف سايقلاب

 هب لمعي نأ هبشيف حابم هنأب هيف لعفلا فلتخا وأ هنكح فالتخاب الإ هيف لعفلا فلتخم مل وأ فلتخا هيف لعفلا نأب

 سلو رسفملا فال تيور هيلع ةماع اهنأ ىلع ةل-لا تلعج اذإو اريسفم رخآو ةلم ءاج ام اهنمو هب لئاقلا هنأب

 ناذهو صاحلا هب درت اماع هنم ءىثلاب قطنت اهمنأو برعلا ناسا ةعس نم تفصوامن اذه اعإ افالتخا اذه

 لبقيال نأ اذ_ه عامجو هللا ءاش نإ هانعم لثم ىفام ىلع لديام اذه نم فنص لك نم تحضوأ دقو اعم نالمعتسي

 مل م ناك هلمح نمت ابوغرم وأ الوهم ثيدحلاناك اذإفهلدعفرع نم الإ دوهشلا نم لبقي ال ك تباث ثيدح الإ

 . ثياث نسل هنأل تا

 . خسانلا نم دئاز هلغل )0(
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 هفلاخم ربع ىنلا ىلإ هزعي مل اذإ نآرقلا رهاظ قفاو نإو ةجح هلوق ىف لعين الو ىنلا لوق نود هبحاص لوق لوقلا
 نيببثلا مجرو «(ادعاصف رائيد عبر ىف قراسلا دا عمطقت )لاق اعإ ىنلا نأ لاقي نأ زاح زاحول اذه نإ تلق مع لاق

 خسنف (ةداج ةثام اههنم دحاو 0 اودلجافىنازلاو ةينازاا 2 ءللزاو 0 امهعدبأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو 2 كزن مث

 فالخم ةبحصلا ىمدقتملا ىنلا باحصأ نءلجرىغةف ىنلا باحصأ نملجروأرمعنبا وأ ديعسوبأ مالسلاهيلعىنلا نع

 نملجراانأب ىماعو هنع قداص ريخ لاق (10لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقبدحؤ» نأ الإ الإ ىذ لا نع ءالؤه دحأ ىورام

 نأوأ ىعبات ريخنم تش نأب ىلوأ ىنلا ب>اص ريحو نيعباتلا نمهلعل هنع قداص ربع لاقل سو هيلع هللا ىلص ىنلا بادصأ

 ضرفلا نأ ىف كشب نأاماسم عسإ الو لاق هباحصأ نه الجر نأ وأ لاق ىنلا ناب ملع ايوتسا اذإف اتبشي نأ ىفايوتسي

 لوقب رمم عض كو ضاعن ىلع عباصألا ضع ليضفت ىف م لوقب سانلا عن ام” هفااخام لكك حرطو ىنلا لوق عابتا

 عدسأ الو اذكه اذه مع لاق ىنلا نع هفالد اود>وو دحو َىَح 06 اهحوز ةيد ند ةأرملا ثترودال ناكذإ هدسفت

 بادصأ نكد نك كلا نع الو ةحص هل تسل ند ةماعب ملعلا رم نع تزعي الل لاقي الو تلق اذه ىف كش نأ م

 ملعلا لهأ ةعامج ع ةحالا كتمزلو ةفصنلا لوقلا اذه ةلمّم اندنع تيطعأ هل تاق بزع هاندجو دق انأل ال لاق ئدلا

 نم ةمزلب < ريثكم ةلاهجلاب هحولا اذه نم طلغ لق اريبكا ل ةدملا عصوك تماعو اذه ند تاع مع ادرفنمو

 ىلع كدمحأ نأ زوجي الف اذه فلاخم ليواقأو اهتدم-ف اذه قفاوت ليواقأ كل تدجو دقف تلق لجأ لاق هيف ملعلا

 بجاولا كلذ لاق هيف قحلا تمعزام فالخ نم هيلع تّثأ امع لقتنت نأ الإ كل زوي الو هيلع كتدمحام فالخ

 ىلع لادر ىفدل تججتحا نم ةجح نم فعضأ هتكرتهللالوسرل اثيد> معن تاقاذهفالخنم هيلع تأثأ اءيشملعت لوف ىلع

 تعج كتبأر امو اهتددرف دهاشلا عم نيميلاب ىضق هللالوسر نإ انلق هل تلق اًئيش كلذ نم ركذاف لاق هريغو نيفخلا

 اللا ١ نآرتلا لواح هّقا لوسر نغ ٍدرقنملا يح در نم ليبس تكلسو اه- لاق نه ىلع اهكعمججك ءىث ىلع كتجح

 ىلع ةداهشلا تبث اعإو ىنلا نع تدثي ءىث ىف الو ءىث نآرقلا فالخ ن٠ ايف سيلو نآرقلا فالخ ىلإ اهم لاق نم

 اهف كتتح> لب دهاشلا عم نيميلا هب تددراملثع عايسلا نم بانىذ لك حسلا در نم تفصو مف ًاطخلاب كريغ

 نوكييالنأ الإ دهاشلا عم نيميلا درو نآرقلا نم هب جتحا امف هل ةجحال نأ انءلع دق هريضح نم ضعب لاقف فعضأ

 لطعو ةق رس مسا همزل نم 071 عطقو عابسلا نه بان ىذ كك لك 1!لحأو نيفخلا ىلع حبسملا كرت نه ىلع ةددح هل

 مثو وه لاقوامهلاصتاو هدانسإ ةحصب هلثم ثيدح وأ هثدح ثيدحلا لهأ ثنشإ نع 5 ثدح نع ناك نإ مجرا|

 نوكتو فصنتو اهب قدصت ةءافك كل تناك دقف هل:تلقف هتبثال نحو عطقنم ثيدح نم انماع امف تيور اذككلو

 هسفنب اعطقنم اثدح تدشال ثيدحلا لهأو كايإو انأل عطقنم ثيدح نم تدور اهنأ تلق ول اهدر ىف ةدحلا كل

 نإو هبأرب مك اح مح درتال تنأو 5 اح اهم - نإ اهدرت كنأ تمعزف نآرقلا فالخ اهنأب تربخ فيكف لاح

 تسيل أ ىلع اع كريغ ىلع عاشت كنأ تدمع وأ تلفغأ كنأب ع دعب معن تاقف اذه عدف لاق اروح تأ هتأر

 اهيف انف رع اتإف لصتم دانسإب سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تدثت لهف لاق ملظوأ ةلفغ قيرط اذهو ةد> هيف هيلع كل

 هل لمتحيف ظفاحخلاب سيل لجر هيوريو ليهس ه اع الصتم حلاص ىفأ نب ليهس نع ىور اثيدحو اعطقنم اثيدح

 ىلا نع لصتم ثيدح اهيف اندنع نكسا ىذه نه دحاو نم دهاشلا عم نيميلاب اثدخأ ام تلق اذه لدم

 . ماقملا اذه لمأتي
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 عطقف نآرقلا رهاظ لمعتساو ثيداحألا در نم ىلع كتجح انتجحو تاق ال لاق؟ هفالخ زوحم لبف رمأ ىف اندنع

 لك اودلجاف ىازلاو ةيئازلا » لوقي هللا نأل مجرلا لطبأو همزلي ةقرمدلا مسا نأل ءىش لك ىف قزاسلا

 دسق للا نأل نيفخلا ىلغ حسعال لاقو ءالؤه عم ثيدحلا ضعب لمعتسا 0 لغو 6 ةاللخ# هلا امهم اذ 3و

 نآرقلا ىف هعرحم كزني مل حور ىذ لك 'اولخأ هقفلا ”لعأ ”نانم قرح نلعَو حسم وأ لسغب نيمدقلا

 «.ريزنخ م وأ احوفسم امد وأ ةتيم نوكي نأ الإ همعطي مغاط ىلع امرحم ىلإ 4 اهف دجأ ال لق م هللا لوقل

 نع ةقث نم ربخع عابسلا نم بان ىذ لك انمردفةبلم# ىنأنم هب ملعأ وهنمهتالوسرباحصأ نم انلقاع اب لاقاولاقو

 وا لوسر ثردح در .دحأ ىف الاؤاهلال وعز عم دحأ ىف ةجح الو ةجح اهب ىنك وانتج> هذه معن لاق ىنلا نع ةيلعث ىنأ

 ءالؤدو معلا ىف هلثم سيل نم ةملعي هتنس نم ءىثثلا هللا لوسرب ملاعلا ىلع نم دقوهللا لوسر ْنَع هلثم ثيدح الب

 نه قيرط نيفخلا ىلع حسملا كرتو عابساا نم بان ىذ لك ميرحن كرتىف اوكلس ذقف ثيدحلا ضعبب اوذخأ نإو

 اوامعتساام ثيدحلانم اولطع دقف ىنلانع 4فلامعال هضعب اوكرتو ثيدحلا ضعب اولمعتسا اذإ مهنأل هلك ثردحلا در

 نأ نآرقلا لمت>ا اذإ هموهتو نآرقلا رهاظ فلاخم هنأ ىلإ اوبهذ اذإ ثيدحلا نيهوتب ممل ةج> الو تاقو هلثم

 نأل المتحم نآرقلا ناكاذإ هريغو عابسلا نم بان ىذ لك مرتو حسملا ىف ثيدحلاب لاق نمل مهطوقو اصاخ نوكي

 لا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع ركسنأ نأب مهتجح لبقت الو تلق معن لاق لظ نآرقلا تفلاخ صاخلا هب داري اماع نوكي

 برفأو ملسو هيلع هللا ىلع ىنلل مزاأو ثيدحلاب ىلعأ مهو ةريره وبأو ةشئاعو سابع نباو نيفخلا ىلع خسملا هنع

 كزي مل نإو ةدئاملا ةروس لوزن لبق ناك امنإ هنأو نآرقلاب خوسنم حسملا نأ ىلإ بهذ مهضعب نأو هنع ظفحأو هنم

 ةنعزيخ الب ' هللا لور 'نعن اًريَخ دز دَحأ'ق َنسلَو اًنَخ اذه نم لبقأ ال لاق مهوب لوقي نم مويلا ىلإ سانلا ىف

 تلق معن لاق اودسمم ال هنئسم دعب لاق مث حسم هللا لوسر نأ اودروأ ول درلا ىف ةدحلا تناكا.إو هل ثاق ة>

 ةللذكو تاق. الو لاق خوسنم حسملا نأ ملعب هلاق امتإف ةدئاملا دعب ىنلا حسء مل مهلثاق لاق اذإ مهل لاقي نأ لق“ الو

 خسني نأ زوو هل تلق ىنلا نع كلذو وري ملاذإ ةدئاملا دعب خس مل ىنلا نأ لاق نم لوق لمي نأ زوال

 هللالوسرنوكي نأ زاج ول تبأرأ تلق ىل هنيبت نأ بحأف اذهامأ لاق اهخسنت ةئس هللا لوسر ثدحأالإ ةنسلا نآرقلا

 زوحمالا ةوسنم ىلوألا هتنسنأ ىلع لدت ةنس نآرقلا عم ىنلا ثدحمالو نآرقلاب هتنس هللا عيسن مث هتأس انمزلنف ندم

 نوكستنأالإ» هلوو«ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو »هللا لوقلوز: لق عويبلا نم مرخ امهللأ لوسر مرخاعإ لاقي نأ

 لوق لوزن لبق اهتلاخو اهتمع ىلع ةأرملا حكسنت نأ هلا لوسر مرح امنإ لاقي نأ زاعامو ا مس نار نك

 نيب عمجاو ضارت نع عب ل اك نسب او كاذ ءارو ام يل لحأو م هلوقو ةآلا « ميستامأ لع تتار لل ذلا

 معاط ىلع امرخم ىلإ ىحوأ امف دجأ ال لق » لوزن لبق عابساا نم بان ىذ لك مرح امنإو ةلاخلاو ةمعلا ني

 دخت نأ زاجو نيفحخلا ىلع حسلا ىف اذه زاج مث نييمدآلا الخ ام حورىذ لك لك ابسأب الف ةبآلا أ همعطن

 تركذو مهملاومأ نم قسوأ ةسمخ نود اذهو عةقذص ملاومأ نم ذخ » هللا لوقل قسوأ ةسنخخ نود مذ ةقدضلا

 ىلوألا . نإ. قيبت ةنش نآرقلا , عمو الإ نآرقلا ةنسلا خسني نأ زوحم ام لاقف اذه نم 0 اعيش اذنه ىف هل

 ينلا نإ. كاق نم لوق لبي 3 وح ال: كلذكو تاق 0 ليظعت.ه يف ناكو هلك اذه لخدالإو ةخوسنم

 خسم هنا هريغ ملعي دقو هدلع ىلع هلاق امتإ هنأل ىنلا نعارب> كلذ وري مل اذإ ةدئاملا دعب نيفخلا ىلع حسمب مل

 اذه نأل ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع هوري مل ذإ اهدعب حسم مل هريغ لوق هيلع دري الو اهدعب

 لعجمو هللا لوسر لاق لاقي نأب الإ اذه لثم اثيش لاق هللا لوسر نأ ادبأ لبقيال لاقي نأ زاج زاج ول



- 

 ءرمأ عابتا هلوسر ىلع ضرف هنأ ءؤانث لج هللا نابأو هلسثه نآرقب الإ نوكي ال نآرقلا خسن نأ نابأف « رتفم تنأ

 طاريد# مةتسم طارص ىلإ ىدهل كنإو » هؤانث لج لاقف هعابتاب هل دبشو « كبر نم كبلإ ىحوأ ام عسبتا » كاقف

 هلا نع نايبلا ماقم هؤانث لج هللا باتك عم هللا لوسر ةنس ماقتف لاق هطارمص ىلإ مهمدهم هنأ هناخ هللا لعأف « هلل

 ائيش نأ الإ ًاداشرإو ةحابإو ابدأ اضرف لزنأ امو صاخلا وأ هب دارأ ماعلا اماع لزنأ ام دارأ ام نايبك هضرف ددع

 مققتسم طارص ىلإ ىده هلوسر نأ هقلخ ملعأ دق هؤانث لج هللا نأل لاحىف هللا باتك فلام, هللا لوسر ةنس نم

 هلدث» نآرقب نآرقلا خسني امنإ هنأ هقلخ ملعأ دق هنأل هللا باتكل خسان هللا لوسر ناس نم اعيش نأ الو هللا طار

 هللا ءاش نإ هانعم لثم ىلع لدب ام قرضحام ضعب هللا باتك نع ةنساا ةنابإ نم ترصتخا دقو نآرقلل عبت ةنسلاو

 لمعلاو اهتيقاومو ةالصاا ددعىلع هللا لودر لدف « انوقود اباتك نيضمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ » هؤانث لج هللا لاق

 امنأو تغدو ىتلا ىناعملا اهنم نابأف ضل الإءاسالاولاجرلا نمكللامألاو رارحألا ةماعاا ىلع اهنأ ىلع لدو اهيفو اه

 نأ ىلءةيآلا جر حر هاظ ناكوةيآلا« ميدبأو مهوجواواسغافةاللا ىلإ متقاذإ» هؤان؟لج هللا لاقو ضرحلا نع ةعوفرم
 ىل» هنأللاحنود لاح ىف ةالصاا ىلإ نيمتاقلا ىلع ءوضولا ضرف نأ ىلعهتالوسر لدف ءوضولا ةالصلا ىلإ مئاق لكىلع '

 موناا نم ني اقلا ىلع اهنأ ىلإ نآرقلاب ملا لهأ بهذو نبه دحاو لك ىلإ ماقدقوةدحاو ءوضوب تاولصو نيتالد

 نيفحلا ىلع هللا لوسر حسفنيمدقلا لسغ هللا ركذو ةالصاا ىلإماق نه ىلع ءوضولا بجوت ءايشأ ىلع هللا لوسر لدو

 مهرهطت ةقدص مهلاومأن ه ذخ» هيبنل هؤانث لج هللا لاقو ضع نودنيئطوملا ضع, ىلع نيمدقلا ىلعل غلا نأ ىلعلدف

 ةنس ةلالدب صاخلا هب داري اماع ةاكزلاب ةآلا جر رهاظ ناكسف « ةاكزلا اوتو ةالصلا اوميقأو» لاقو«اب مهيكزت و

 الك وأ انزو غابب ىقح ةاكزلا هيف بحجم ال ام ةاكرلا هيف امث ابنم نأو ةاكز هيف سيلاممهلاومأ نم نأ ىلع هللا لوسر

 نزوب ذخؤي ائيشو ليكب ذخْؤي ائيشو ددعب ْذْخْوي اثيش ةاكزاا نم نأ ىلع لد مث ةاكرلا هيف تناكهغلب اذإف اددع وأ

 هسيلإ عاطتسا نم تيبلا جح ساناا ىلع هللو ) هللا لاقو ددسعب ءىثو رمثع عبرو ريثعو سمح هتاكزام اهنم نأو

 هيف لمعي امو هنم هب جرخم امو هيف هب لخدي امو جلا تيقاو» ىلع سو هيلعدللا ىلص هللا لوسر لدف ةيآلا «الببش

 د>اولك اودلجاف قازااوةيئازاا لالا رواممسأ اوعطقافةقراسلاو قراسلاو د ءؤانث لج هللا لاقو جورألا وكوخدلا نيب

 ديلا عطقت» هلوقب نيقراساا ضعباذمب دارأ هؤانث لج هللانأ ىلعهللالوسر لدفاءاع اذهجرذم ناكو «ةدلج ةئام امهنم

 نودقارسلا ضعب ىلععطقلا نأ ىلع ةنسلا تادف امهدلجم ملو نيبيثلا نييئازاا نيرحلا مجرو «ادعاصف رانيد عبر ىف

 عطقيالف رانرد عب ردتقرمس غابتال اق راسو عطقي الف زرح ريغ نماق راسن وكم دقف ضع. نود ةانزلا ضع ىلع دللاو ضب

 باتك عمماقملا اذه تماق اذإ هللا لوسر ةنس نأ كشبال نأ ملاع لك ىلع بجوف ةئام دلجي الف ابيث ايناز نوكيو

 دارأ ام ٍلسو هيلع ىلص هيبن ناسا ىلعنابأو هيبن ناسل ىلع ضرفام فيك نيبو هباتكب هضرف مكحأ هللا نأ ىف هللا

 تقفاو نإف نآرقلا ىلع ةنسااضرعت لاق نم لوق نأو فاتخم' ال عضوملك ىف هتنس كلذك تناك صال او ماعلا هب

 نأب انيلع ضرف هلوسر نيس نأ انا هللا ناب اف تفصو امل لهج ثيدحلا اننكرتو نآرقلا رهاظ انلمعتسا الإو هرهاظ

 اهريسغ ءىث ىلع الو سايق ىلع ضرعت اهنأ الو اهءابتاو اهل ملستلا الإ اًءيش رمألا نم اهعم انل نأ الاهلإ ىهتنن

 ناسلاو نآرقلاب لهاا لهأ نم ددعل اذه نم تاثام تركذف لاق اهل عببت نييمدآلا لوق نم اهاو_سام لكك ذأو

 ندم هنع اءا ىكحو انيقل نم انيضر نم عج بهذمو انيهذم لاق مهلكف لوقعملاو سا.ةااو ساناا فالت>او راثآلاو

 قحلا نأ تنأ ون انعزاذإ تيأرأ تماع اهف الع م رثك أو ةححم ىدنع مهنم تربخ نم نكأل تاقف معلا ٍلهأ
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 نود وك ودثيدحلانم هب اوذخأ مف ماوس نوف ركللاو كربغن ودو ؟-:ود ثيدحلا نمهباوذخأ امفنوي رمصبلا لاق“

 ةعدبلا ىلإو هماعتب نأ هيلع ناك اولاقو هلهج اذإ لهجلا ىلإ هللا لوسر نع هب اوذخأ ائيدح فلاخ نم اوبسنف ريغ

 بيع ىلع ةعمتج اهلك هقفلا لهأ نه هنع تظفح نم ليوافأ تدجوف مع اهيف دلب لهأ لك اذكهو هكرتف هفرع اذإ

 ىف ةجح ىوقأ نم هتيبأت ناك اذه نم تفصوام الإ درفنلا ثيدحلا تيبثتىف نكي مل ولف درفنملا ثيدحلا فلاخ نم

 نم برعفف جتحمو فرش نم مالكا لهأ نم تعمم هل تاقو اياع نادلبلا لهأ نم معلا لهأ عباتتل ةصاخلا قيرط

 تفصوام اذه لاقف لاق اك كلذو هانعم ىفلخاد هدنع كلذ نألهلثم كرتيو ثيدحم جنمهفلاخ نم دخان ناب 2 هفلاخ

 انباحصأ نم نكسلو اضعب كرتو ضعببذخأن م ىلع هفلاخم ملو ثيدحلاب ذخألا مسص نم لكل ةتباث اذهب ةجحلاو

 امو هيف ةجحلا نأ ىلع لديام هللا ءاش نإ ليوأتلا نم ركذنسف تلق ؟ هيلع ةجحلا اف ليوأتلا نم ءىش ىلإ بهذ نه

 متلق مينأل كباحصأ نم كنم هعمس, نم لك ىلع هبتشن نأ هبشأ ناك اندنعقلا فلاخ اميرط كلاس هيف كلس

 وجوب اوطلخو هيف اوطلغ ممتيأرواولوأ ات امف هقيرط كللس نمت هريغو هتتكو لوقعلا نابو سانلا بهاذ مع يو

 نابأ ( قنا: هلال ) قيفوتلاو ةمصعلا هللا لاسنو هللا ءاش نإ اهءاور ام ىلع لدب الاثم اهنم ىقرمض> ام لثمأ قش

 قاعم نم نوفرعبام ىلع مهناسلب مهيطاخف برعلا هموق ناسل وهو هيبن ناسلب هباتك لزنأ هنأ هقلخل هؤانث لج هللا

 مث صاخلا هب نوديري اماعو ماعلا هب نوديرب اماع ءىشلاب نوظفلي مهنأ مهمالك ىتاعم نم نوفرعي اوناكو مهمالك

 ضرف امب اولبق هؤانث لج هنعف هنن نع اولبقام نأ ممل نابأو هيب ناسا ىلعو هباتك ىف كلذ نم دارأ ام ىلع مهد

 نونمؤيال كبرو الف » هلوقو « هللا عاطأ دقف لوسرلا عطب نم » اهنم هباتك نم عضوم ريغىف هلوسر ةعاظ نم

 ليث نم ترصتخا دقو لاق « املست اوماسإو تيضق امث اجرح مهسفنأىف اودحمال مث مهنيب رجش اف كوك ىتح

 نآرقلا مع نم رهاظلا وهو اذه ريغ باتكىف هتبتكو ماعلا هب ديرأ اماع ماكحألا نم كزن هنأ ىلع باتكسلا لديه

 نأ ىلع باتكلا لد ام رهاظلا ماع لزنامم باتكلا اذه ىف تدتكو صاخلا دارب اماع لزاأ ام هريغ هعم تدتكو

 نم ةنسااو باتكسلاب علا لهأ ن مهبهذمانيضر نم قي رطهيفافلاعهاني أ راملو'ا”نم ىلع ةجحلا ةنابإل صاخلا هب دارأ هللا

 مهولتاقو » لاقو ةيآلا « مهوكدجو ثدح نيكرسشملا اولتقاف مرحلا رهشألا خاسنا اذإف » هؤانث لج هللا لاق كلذ

 اولتاق » هللا لزنأف كرمثم لك ىلع اماع اذ_ه جر رهاظ ناكف « هلل هلك نيدلا نوكيوو ةنتف نوكستال تح

 باتكلا اوتوأ نيذاانم قل انيد نونيدالو هلوسرو هللامرحام نوءرءالو رخألا موتلابالو هللا, نونمؤيال نيذلا

 ةيزملا اوطعي ىت>باتكلا ل هأنم نعكرسملا لاتقب هؤانث لج هللا رمأ لدف « نورغاص مهو دب نع ةيزجلا اوطعي ىتح

 نوكتال ىت> اولتاقي نأو ةالصاا اوميقي ىتح اودجو ثريح نيكرشملا لاتقب اههيفرمأ نيتللا نيتبآلاب دارأ امنإ هنأ ىلع

 لهأ لاتق ىلع هللا لوسر ةنس تلد كلذكو نيكرشالا نم باتكلا لهأ فلاخ نم هلل هلك نبدلا نوكو ةنتف

 صاخلا هب دارأ امنإ هنأ ىلع هللا لد ىذلا ماعلا نم اذهف ةيزلا اوطعي تح باتكسلا لهأ لاتقو اوملسإ ىتح نائوألا

 لهأ فنص نيفنص كرمثلا لهأ لك ناك نأب اهجو اعم املامعإل نأل ىرخ" الل ةخسان نيت:الا نم ةدحاو نأ ال

 رمألا نآرقلا نم خسانااو لاق اذه لثم نكسلاىفو رئاظن نآرقلاىف اذهلو باتكلا لهأ ريغ فنصو باتكسلا

 سانلا نم ءاهفسلا لوقيس » لاقو « اهاضرت ةليق كنيلونلف » لاق ةلبقلا لو> امك هفلاخم رمألا دعب نم هللا هلزني

 هللا لوقل هباتك الإ هللا باتك خسنبالو لاق عضوم ريغ ىف ةريثك هل ءابشأو « اهيلع اوناك ىتلا مهتلبق نع مهالوام

 انإ اولاق لزم ا ملعأ هللاو ةبآ ناكم ةبآ انلدب اذإو د هلوقو « اهلثموأ اهنم ريم تأن اهسنن وأ ةيآ ند خسنتام »
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 باحصأ نم دحأ ىف سيل نأو مهل سيلام هلضفب هقلخ ىطعي هؤانت لج هللا نأو هانعم هللا نع نيبملا باتكلا هيلع

 تيورو انيورو تلق ةيلع ةجحلا هذه لاق هعابتا هللا لوسر نع اذه لع ول نأ هيلع نأو ةجح هنالع لاقول ىنلا

 لهأ ضعب انفااخو هب تنأو نمت انذخأف « اهاطءي ىذلل ىبف هبقعاو هل ىرمع رمعأ نم » لاق هللا لوسر نأ

 الف مهط ورش ىلع نودلسملا » لاق هنأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع ىور دق لاقف دحأ هل جتحا نإ تيأرفأ انتيحان

 ىلع نوماسملا هلاق ناك نإ ملسو هيلع هللا ىلض ىنلا لوق نأ الإ « هيلع ةجحلا لهأ طرمش امب الإ لجر لام ذْخْؤي

 نأ ىلع لدتسإو ةل-#ا نم جرخم ريخ صن ةلخلا درت الفهللا لوسر نع ربخ صن ةلخخلاب دري الف ةلج مهطورش

 «مهطو ريش ىلع نوماسملا » ىنلا نع ىور ىذلا ثيدحلا ىف نأو اهتلبج فلاخم امت هللا لوسر دارأ ام ريغ ىلعةلجلا

 نأ ةشئاع ىلع ةريرب لهأ طرعش دقو طورمشلا كالت نم اذهو«(الالح مرح وأ امارح لحأ اطرش الإ ىنلا )لاق نأ

 جتحا نإف تلقو ةجح هذهب ىنكو هيلع ةجحلا هذبف لاق قدعأ نمل ءالولا ىنلا لعجف ةريرب ءالو مهلو ةريرب قتعت

 دحأ ىف ةجح الو فيعذ بهذم اذه لاق« مهطورشش ىلع الإ ساناا تكردأام» ىرمعلا ىنلاق دمحم نب مساقلا نأ

 انتيحان لهأ ضعب هفلاخو ثيدحلا نم اوورو انيورام ضعب هل تركذو لاحم هلا لوسر نع هتيثام فلاخ .

 انتيحان لهأ نم اذه لاق نميف تلق اف هل تاقف تركذام وحنب جتحاو تفصو امب ةهيبش ناعمب هيلع تججت>اف

 لخدي ملو ثيدحلا حرط مهنيد لصأ نبذلا نم اهي فلاخ امل ارذعلقأ ناكو انركذ امف ناسلا فلاخ هنإ تلق لاق

 هل تلقف هنم هل اهيجوتو هنم هوفلاخ امف ةجح نسس>أ مه لب هلثم ىف هنمفلاخ امفلخدالإىنعم ىف ثيدحال درلا لهأ

 اذإف هقيرط ثيداحألا هذه ريغ ىف تكلس اذإ كيلع ىبف ليبسلا هذه كلس نمىلع ةجا هذهب كلو انا تناكاذإف

 ولحم ال كنأل هفالخو ثيدحلا ةقفاوع كدمحأ نأ زوحيالو هلثم رخآ در ىلع كتمتذ نا لوضرأ ثيدح عابتاب كتدمح

 «هب قحأو مف مدعم دنع هلام نيغ دجو نم » لاق ىنلا نأ انباحصأ ىور دق هل تلقو لجأ لاق امهدحأ ىف أطخلا نم
 هل تركذو هتفلاخو هب اولاقو انلقو دهاشلا عم نيميلاب ىضق ينلا نأ انباحصأ ىورو هتفلاخو هب انلقو اولاقو

 مف انباحصأ ضعب نع هل تركذ امي اهبش اهكرت ىف هيلع ةجحلا نم تركذو انباحصأ اهب ذخأ اهفلاخ ثيداحأ
 هفلاخاعي ثيدلا نم انباحصأ نم ذخأ نمت هتجعب نحلأ هنأ ٍلعأ تنك نإو هوفلاخو ثيدحلا نم هب وهو ني انذخأ

 تاق هريسغ نع ا جع نأ ثيدحو ىرمعلا ثيدح ف ككضأ دهاشلا عم ني نيميلا ثيدحو سيلفتلا ثيدحف لاق

 ةجألا نوكست اك امهنم ىوقأ امهريغ ناك ولو ةمزال امهم ةجحلاف تلق ىمب لاق هلثم تنأو نحن تدثن امن امه امأ

 انل ةدطا نوكت اكو نيحور#ت انوكي نأ نم اجرخ نيح نيلجر ةدابشو سانلا ريخ نم نياجر ةداهشب انا ةمزال

 ىلع سفنلا تناك نإو لدعلا ىف ةياغلا عي نودامهالكو نيلدع نينثا ةداهشو ةياغ لودع ةئام ةداهشب ىضقن نأ

 نويزاجلا انباحصأ كيلع دبش دق هل تلقو ةتباث هلوبق انيلع ناك اذإ لقألاب ةدطاف بيطأ رثك ألا ىلعو لدعألا

 متعدتباو نكسلا متكرت مسنأ ثيدحلا نم هب اوذخأ امه تددر امفو نيثيدحلا نيذه درىف كيهذم بهذ نم ىلعو

 نم هب تذخأ ايف مهنم كفلاخ نم ىلع تدهشو هطارذإل هركذ نع فكسلا بحأ ام مف اولاق مهلعلو اهنالخ
 نأ ىلع مملوقو كلوق عمتجاف لوقعلا فءض مهادرو ةنسلا فالخو ةعدبلاب ىرمعلاو هريغ نع لجرلا جح ثيدح

 زوحالو نينثا وأ دحاو لجر ثيدح اوفلاخو تفلاخام ةماعو هنم اوفلاخ امب مهتبعو ثيدحلا نمتفلاخ امي كوباع

 فالخم هريمغل بئاعلا نوكي نأ الإ دارفنالا ثيدح نم هفلاخ اء هبحاص ينم دحاو لك باع أذإ مهيلع الو كيلع

 هع انطخع وأ دارفنالا ثيدحنم هلثم تشم هكرت ىف أطخلاب هسفن ىلع ادهاش نوكيف ابيصم دارفنالا ثيدح
 اذكهو هل تلقو هفلاخ نم ببعو دارفنالا ثيدحم تالاملا يضعب يف هذخأ يف اثطخع نوكبف دارفنالا ثيدح كرت
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 ىلإ بهذ دحأل نوكي الو ىناعملا نم اددع لمتحم ثيدحلا رثكأ ناك هلمتحم نطاب ىنعم ىلإ هرهاظ نع هزم ءىش

 نع ةلالدب الإ اهمودعو اعرهاظ ىلع اهنأل د>او اهف قحلا نكلو هريغ ىنعم ىلإ بهذ دحأ ىلع ةد> اهنم ىنعم

 نع هلإ تفرص اذإ اك اذإ رهاظ :نود نطابو ماع نود صاخ ىلع ا معلا لهأ ةماع لوق وأ هللا لوسر

 لهأ ىمدقتم نم ددع نع ىو اناحمأ ىمدقتم نه اددع تعبهو ) لاق ( هانعم ىف لوخدال ةلمت# اهرهاظ

 لاجزلا.ىف اوفاتحا اعإ لصألا اذه ىف ملسعلا لهأ ضع ىل لاقو هفلاخم ال لوقلا اذه ىنعم هقفلا ىف نادلبلا

 لاقتسشي ال وأ هسفن لدع الإ هيلع دهش ام ىلع ةلالدب الإ هلدعب دهاشلا لدع كدنع تدك ا" هظفحو هقدص ةبج نم

 ودعبالهنأل هيف طلغ وأ هخسن ىلع لدب اب الإ اذبأ لا# ىرخأ هحرطن نأ زخم ملة رم هئيدح تبث اذإف تاق اذه ودعبال

 لك اذكهو تلق لدعاأ اذهو اذنأ اذه ريغ زوحم ال لاق تيندتلا وأ حرطلا ىف ءىطخم نأ هلثم ىف هتبشي مف هحرط ىف

 الودووشلا ىف عنصت اذكهو تلقف لجأ لاق ظف>و قدص ىلإ مبنم دحاو لك ىف جاتحت كنأل ثيدحلا ىف نمت هقوف نم

 نم هبهذم كفلاخ نم كل لاق اذه ريغ ىلإ ترص ول هل تاقو لجأ لاق ؟هلثمىف اهدرتو ءىث ىفلجر ةداهش ليقت

 ةحملا نأل ةعالد مكمل در ىلزاجهدرىف ةدح الب هقوذ الاحرو الح :ىمسسودحاو ثردح دز كل زاح اذإ مالكلا لهأ

 هلا> لثم ىف وه نمث هل هريغ فالح هئدح ىفهلاح تفلتخا اذكه اذه ناك اذإف فلاخم هنف هلام ةرمو هيف هلفلاخم

 مل مهربغ فال بلا لاح مهريغ مهفلاخ اذإف لاكسلا ىلع هب اوديش اع ىضةيو دوهشلا ةداهش لبقت ام هثيدح ىف

 زاحولو مهضعبل تاقو اذكه اذه معلا لهأ نم اذه هل تاقنم لاقف ةداهشلا ىف محل نيفلا ريغ اوديش اوناك اذإ هنع

 تددزام هثيدح نم لبقأو تلبقام هثيدح نم درأف رامخلاب ىسفن لعجأ لوقي نأ كيلع كريغل زاج تفصوام ريغ كل

 اهنم تددر دق كنأل اهلك اهدر ىل نوكف كمءمرط اهدر ىف كيشأو هئدح ىف هلاط فالتخا الب

 كنمهتحغ نحلأ نوكي نأ هلعا مث كتلعىنمعي اهيف لتءامث ثيدحلا ريغ نم ملعلا بلطو اهلك اهدر انأ تدشف تتش

 فاتع وأ فلاح هل نك ملام الوأ تفصو م” ممثيدح ليش نأ الإ هف لوقلا امو سانلا نم حل أذه زوج ام لاق

 ةجحلا:المتحا نإو اميمومعو امهر هاظ ريغ ىلع ةنس وأ اباتك :ةلالد الب :لوأت ْنُم ىلع ةجحلاو هل.تلقو هف ملاح

 الاتحا هلمتحم ام ىلع الإ ائيش لوا: ادحأ مهنم انعمسام لاقف ثيدحلاو نآرقلا لي وأت ىف كبهذم فلاخ نم ىلع كل

 ىلإ مهم راص نم راص كلذبو برعلا ناسل ةعسل هيلع هلواتام ريغ ىلع هرهاظ ناك نإو برعلا ناسل ىف ازئاج

 نأ تيورو انيوردق هل تلقو لجأ لاق هلبج مل انهركام لبجو هلالحتسا تنأو نحن انهرك ام لالحتسا

 موضيال اعم تنو نع انلقو هب تأ نع انلقو هنأ نع جء نأ الحرو اهيبأ نع ع نأ ةأرما رمأ هللا لوسر

 نإ تيأرفأ دحأ نع دحأ جحمال لاق رمع نبا نأ ىلإ انبا>هأ ضءعب بهذف دحأ نع دحأ ىلصي الو دحأ نع دحأ

 لوأتَو هسفن نع الإ ءرملا هلمعي نأ زوي الف موصلاو ةالصلاك نذبلاىلع ىلهع جملا لاقف هفانفااغ نع دحأ هل جت>ا

 لاقثم لمعت ندهو»# هرب اريخ ةرذ لاعثم لمعت نم 2 لوأتو ( ىعسأه الإ ناسسن الل نسل نأو 0( ٍلجو زع هللا لوق

 نع ثيدحلا اذه ىور ىذلا نأ الإ هيلع ة>1ا لهف لماع ريغ هنع جوجحملاو لمعلا ىعسلا:لاقو « هرب ارش ةرذ

 لزنلا هنأل هعم لوأتلاالو هفالخ دحأل سيلنأو هلوسر ةعاط ضرف هللانأو هنيدح ثيدلا لهأ تنشب نم هللا لوسر
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 ب جار

 ربخأو تاق اكرمألا تدجو لاقف سابع نبا ىلإ عجرف فوطت الو ردصت نأ ىف ضئادال-صخرأ لسو هيلع هللا ىلص

 ءادردلا وبأل اقف اسأب اذهب ىرأ ام ةيواعملاقف ةيواعم هعاب عب نعىهنمالسااو ةالضاا هيلع ىناا نأ ةيواعم ءاذردلا ونأ

 ةيالو نم ءادردلا وبأ جرف ضرأب كنكاسأ ال هيأر نع ىريعو هللا لوسر نع هربجأ ةيواعم نم قرذعي نع

 ناكام هربخم ءادردلا ىبأ دنع هيلع موقت ةجحلا نكت مل ولو ىنلا نع هربخ هنم لبقي ملذإ هتاكاسم هعس هرب لو ةنواعم

 لبقب بيسملانباف ةيلإ ىهمنأو هب قفأآو دحاو ريخ لق:الإ هنع ريخأ نيعب ااا نم ادحأ معأمل و ةفيض هيلع هتنك انس نأ ئأر

 كلذ نصي مثةشئاعىف كلذ عنصي ةورعو ةنس هلعحمو ملسو هنلعهللا ىلص ىنلا نع هدحو ديعس ىنأو هدحو ةريره ىفأ ربخ

 ىراقلا دبع نب نمحرلا دبعو رمع نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ىلا تيدخ ىو بطاخانإ نحال دبع نإ ىحخف
 ءاطعو ةنيدملاب نيعباتلا عيمجو ملاسو مساقلا كلذ عنصو ةنس كلذ لك تبُيو ملسو هيلع للا لص ىنلا ْنَع رمع نغ

 هوتنثو ىنلا نع هدحو سابع نبا نعو مالسلا هيلع ىلا نع هدحو رباج نع ريخلا اولية ةكمب دهاحمو سواطو

 مههاربإ كلذ عنصو هريغ ربخ لبق كلذكو ةئس هتبثو ىنلا نع سرمغم نب ةورع ربخ لبقف ىعشلا كلذ عنصو ةنس

 نميف نيريس نباو نسحلا كلذ عنصو هريغ ريخ كلذكو ةنس هتبثو ىنلا نع هللا دبع نع ةمقلع ربخ لبقف ىعخنلا

 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عبرلا انثدح . لاطل هضعب تدك دول مف هنع اذ_ه ىور دقو الإ مهنم ادحأ ملعأ ال ايقل

 ةرايز لبق بيطلا نع ىهن باطخلا نب رمع نأ ره نب هللا دبع نب ملاس نع رانيد نب ورمع نع نايفس انأبنأ

 تيبلاب فوط نأ لبق هلو مرحم نأ لبق همارحإل ىدب هللا لوسر تديط ةشئاع تلاقف ملاس لاق ةرخلا دعبو تهباا

 نم ملعأو اهدحو ةشئاع رب> لبقو. هتمامإ ىف ردع هدج لوق ملاس كرتف ( ىف[ ةلللاف ) قحأ هللا ل نة

 نيمدعتملا نيعباتلا دعب نيذلا كلذ عنصو هياع بي ىذلا كلذو قد>أ هللا لوسر ةنس نأو ةنساهد>و اهريخ نأ هثدح

 نع دحاو نع دحاو ريخ تبثي ميلك مهانيقل نيددلاو مثريغو رانيد نب ورمعو ديعس نب ىحنو باهش نبا لثم

 ىناتك ردض ىفتبتك 1٠١ ىتاعم ةماع تيكحن اهفااخ نم باعو اهعبت نه دمح ةنس هلغمو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ادحاو دحاو مهنم فلاح ام لوقءماو سا.قااو ساناا فالتخاو ةنسااو باتكلاب ملعاا ىف نيمدقتملا نم ددعلا اذه

 بهأملا اذه قراف نمث انبهذمو نيعباتلا ىعباتو نيعباتااو هللا لوسر. باحصأ نم للعلا لهأ بهذم اذه اولاقو

 الإ ىرنال اعم اولاقو ةلاهجلا لهأ نم ناكو مويلا ىلإ دعب ملء لهأو هللا لوسر با>هأ لبس ًاقرافم اندنع ناك

 ىلإ ليبساا اذه فلام نميف مثرثك أ[ وأ اوزواجو.ليبسلا اذه فلاخ نم ليبجت ىلع نادلبلا ىف معلا لهأ عانجإ

 ميهذمو انبهذم لصأ اوفلاخ نيذلا ةقبطلا هذه نم نإف ملعلا لهأ نم تفصو نمت ددعا تلقو هيكحأ ال نأ ىلابأ الام

 مالكب ثيداحألاو قرع نارقلا نأ لع اةحح' ةفيانلإ نأ نما: ثيدحاو:نآرقلا ىف متمع زامل انفالخ نإ ©20لاق نم

 هفلاخأ تسلف ناسالا هلمتحم ام ىلع هتلوأت اذإو ناسالا هلمتحم ام جرخأ الو ناسالا لمتحم ام ىلع الك لوأتأف ىفرع

 الو نطاب ىلإ ارهاظ ابنم ليم نأ دحأل سيل اهمومعو اهرهاظ ىلع هيف ماكحألاو تفصو اى رع نآرقلا تلقف

 نود نطاب وأ ماع نود صاخ هنأ ىلع لدت هللا لوسر ةنسف نكس: مل نإف هللا باتك نم ةلالذب الإ صاخ ىلإ اماع

 لاحم نأ ثيدحلا ىف زاج ولو ؛ ةنسلا اذكهو ةنسالو اباتك .مءاك نولبخيال نيبذلا ءاملعلا ةءاع نم عامجإ وأ رهاظ

 نء ممعزامل انفالخ نأ هدارم لعاو خسنلا ىف اذك خلا لوأتأف هلوق ىلإ متمعز اسمل انفالخ نإ : هلوق (1)
 . لمأت . خا لوأ أف ىبرع مالك ةنساو نآرقلاف ةجح هيف انيلع نأ نآرقلا
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 2 ف نأ

 مثريغو هيلع ىغقملاو هلىخقملا نم هلبق نم كلذ لبقو كلذ نم لاق امب لاق هبسحأ الو ( ىف[: ةلالاؤ ) هيلع بي

 فارطأ ةس ديلا تناكو لبإلا نم نيسمم ديلا ىف ىضق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اوماع دق مهايإو هنأ الإ

 ىلإ ان رصص ارمشع عبصأ لك ىف نأ هللا لوسر نع نكي مل ولو ضعب ىلع اهضعب لضفف اهلاجو اهعفانم ردق ىلع اهف دهتجاف

 نأ نم تلقام ىلع ليلد اذه ىفو ةعفنملا الو لاجلا ىف ماهمإلا هبشن ال رصنخلا نأ انماعو ههبشأ ام وأ رمع لاق ام

 سانلابنأو هريغ هفااخنإ هنهوبالوةوق هقفاونإ هريغ هديزيالو هريغ ىلإ جاتحم الو هسفنب ىنغتسإ هللالوسر نءربخلا

 اوريصي نأ سانلا ىلءف هفلاخخ ناك نإ هللا لوس رباحصأ ضعب مح نأو عبات ال عوبتم هنإف هنع ربخلاو هيلإ ةجاحلا مهلك

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربخلا ىلإ اوريصي نأ ىلع ليلدو هفلاخم ام اوكرتي نأو هللا لوسر نع ربخلا ىلإ

 رمع ناكو هريغ هملعي ءىثلا للعلا عساولا ةبحصلا مدقتملا ىلع بزعي هنأ ىلع للدو هفلاخمام اوكرتي نأو

 نأ نايفس نب كاحضاا هربخأ ىتح ابجوز ةيد نم ةأرملا ثرو. الو ةلقاعال ةيدلا نأ ىغقي باطخلا نبا

 باطخلا نب رمع لأسو لاق رمع هيلإ عجرف اهجوز ةيد نم ىنابضلا مشأ ةأرما ثروي نأ هيلإ بتك هلا لوسر

 ةرغب هيف ىضق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ كلام نب لمح هريخأف نينجلا ىف لسو هيلع هللا ىل< ىنلا نع ملع هدنع نم

 لك ىفو اذه ريغب هيف انيضقل اذه عمسن مل ول لاق وأ انيأرب اذه لثم ىف ىضقن نأ اندك نإ باطخلا نب رهع لاقف

 باطخلانب رمعل زاج لاحم اذه در دحأل زاجولو هريخأ نم دنع اقداص ناك اذإ دحاولاربخ لبقي هنأ ىلع ليلد اذه

 هابحصت لو هللا لوسر ايرت مل ةماهت لهأ نم لجر تنأ كلام نب لغو دحن لهأ نم لجر تنأ كاحضلل لوقي نأ

 دحاو تنأو تنأ هتماعو انتعامج نع اذه بزع فيكسف راصنألاو نيرجاهملا نم ىعم نمو هعم لزأ ملو اليلق الإ

 ىضقو اهجوز ةيد نم ةأرما ثيروت كرت ىف هيأر نع عوجرلاو هعابتا قحلا ىأر ؟ لب ىسذتو طلغت نأ كيف نكمي
 ةئام هيف ايح نينجلا ناك نإ ىرب هنأك هريغب هيف ىضق ائيش هيف ىنلا نع عمسي مل ول هنأ رضح نم ملعأ امب نينجلا ىف

 لاخدإ دحأل الو هل نكي ملف هيبن ناسل ىلع ءاش امب قللاو هدبعت هللا نكلو هيف ءىث الف اتيم ناك نإو لبإلا نه

 ادحاو ناك نإو هسفن ىف قدصلاب هفرعي نم ىلع هدر الو هللا لوسر نع رخلا ىلع ىأرلا نم ائيشالو ؟؛ فك الو ؛مل

 انل ناك باتك لهأ اوناكول لب ملو سوجملا م ةيرجلا ذخأ ىف فوع نب: نمحراا دبع رح باطخلا نإ 2 لد
 نمحرلا دبع ريخ لبقو مهنم ةيزجلا ذخأن نأ انل نكي مل باتك لهأ اونوكي مل نإو مهءاسن حكسناو موحماب ذلك أت نأ

 فالخ اندنعالو هدنع هل زوحالو نمحرلا دبع قدص فرعي هنأ كلذو هريخنع سانلاب عجرو نوءاطلا ىف فوع نبا

 رخآ ارب سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ري نم باطلا نب رمع بلظ دقف لئاق لاق نإف هللا لوسر نعقداسلا ريخ

 نأ هيلع زوميال هنأ ىلع لدي دارفنالا ىلع دحاو ريخلا رمع لوبق نأ هل لبق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هءه هريغ

 مك احلا رهظتسي دقو ىرخأ موقت الو ةرم دحاوب هدنع موقت ةجحلا نأ ال ارابظتسا الإ هريغ اربذع ربخ عم بلطي نأ

 هلإ بحأ ناك لعف نإو نيدهاشلا لبق لعفي نإف دوهش ةدايز نالدعلا نادهاشلا هدنع هلدهش دق لجرلا لأسيف

 كلذكو هاناهج نم ربخ لبقنال ن كلذكو هلبج نم ريخ لبقبال هللا ءاش نإ وهو ريخلا لبج رمع نوكي نأ وأ

 اهرمأ مالسلا هيلع ىثاا نأ نافعنبا نامع كلام تنب ةعيرفلا تربخأو ريخلا لمعو قدصلاب هفرعنمل نم ريخ لبقنال

 ثلثلاب ضرألا رباخم رمع نبا ناكو هب ىضقو هعبتاف هلجأ باتكلا غلبر تح اهنع ىفوتم ىعو اهتيب ىف ثكس؛ نأ
 ىناا عمس تباث نب ديز ناكو عفار ريم كلذ كرتف اهنع ىهن ىنلا نأ عفار هربخأف اسأب كلذب ىرب ال عبرلاو

 ردصتلاقو سابعنبا هفلاخف ةرايزاا فاوط دعب عادولا فاوط ىنمي «تيبلاب فوطي ىحجاحلانمدحأ ن ردصيالا» لوقي

 ىنلا نأ هتربخأاف املا سف ةماس مأ لس سابع نبا لاقف سابع نبا ىلع.نب ديز كلذ ركنأف اهريغ نود ضئاهلا



-10104- 

 هئعبي هللا لوسر ناك نءيف لوقي اهو عيطم هل ذاعمو جوج وهو ذاعم هلتق ىت> ذاعم هب ءاجام ذاعم ىلع در نم ىلع

 ةيرسسلاو شرجلا ريمأ ناك أ مرلتاق اوبأ ناف ةيزجلا ءاطعإ وأ مالسإلا ىلإ مثوعديف تعب نم ىلإ هايارسو هشويج ىف

 لقأ وأ رفن ةريثع نوكست هايارس تناك دقو اجوجحم هوعد نمت عنتما نمو اولتاق نميفش نيعيطم ةيرعلاو شيجلاو

 دحاولا ربخم موقت ةجملا نأ معز دقف مهر بم اجوجحم هايارس ءارمأو ذاعع هءاج نم نأ معز نإف ؟ ال مأ رثكأ وأ

 حرط ىلإ راصو تفصو نمع ةماعلا ربخ ركنأ اذه نكي مل لاق نإو لوقلا مظعأ دقف ةحح مهيلع مقت مل نأ معز نإو

 امهو هوبأو هوخأ ءاجف هتيداب ىلإ ىحنت مث مالسإلاب هيلع هللا نم ةيدابب ءىرما ىف لوقي امو ةماعااو ةصاخلا ربخ

 ؟امهربخ لوبقب هلل اعيطم نوكيأ هلحأ وأ همرف هلحأ وأ اًئيش مرح لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هاربخأف هدنع ناقداص

 ىكح ةملعأ ملو هتبقل دحأ نع ظفحأ مل ىنإف افلاخم هيف لعأ ملام جرخ ال لاق نإو دحاولا رب تبث دقف معن لاق نإف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىناا لايءنم امهريغو ىلعو ركب ىنأ رمأنم تفصوام الإ تبثيال نأ معلا لهأ نم قلأ مل نمع ىل

 ىنلا هيلإ ثعب نم ىلعو هيلإ ثعبب نمل ةجحلا هب موقت امب الإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثعبي نأ زوحيالو دارفنالا ىلع

 انيمس نم هلسرو ملسو هيلع هللا ىلع هت لوسر لماع هيلإ لصو دحأل نكي مل نأ ىف معلا لهأ نم افلاخم ملعأ مو

 هب هرمأ اهف هيصعي نأ الو هيلع هب يح كح دري نأ الو هيلع بجي هنأ هماعأ ائيش هعنع نأ هلسرو هلامع نم مسن ملوأ

 سانل لعأم مث دحاو هللا لوس ر ثعب نم لكسف ةجسحلا هب موقت امبالإ ثءيباللا لوس رنأل فلام ةنسهيفهللا لوس رللعي ملام

 لوقف ىغقي لدعدحاو ءالؤه نم سيلو دحاو رصاا ىضاقو مهل رصااىلاوو مهتفيلخ نأ اوفلتخا هلوسر هللا ضيق ذنم

 ىلأ هنأ وأان الف فذق هنأ وأ مالسإلا نع دترا هنأ وأ انالف لتق هنأ نالف ىلع نالدع امهو نالفو نالف ىدنع دهش

 ىلع نالفل ىضق هنأب بتكي لدعب فرع. ؟احالو ءالؤه هةموام هيلع ماقي نأ زاج الإ نادهاش هيف زوجم امم ةشحاف

 هذفنأ الإ سانلا قوقح نم ءىث الو هثراوو نالف نبا هنأب دحأل الو اذك عضوم ىف ىتلا رادلابو لاملا نم اذكب نالف

 دحأ ىلع الو دحأل مال_سإلا لهأ نادلب نم داب مكاح ىلإ هب بنكي الو هدعب ءاج مك اح لكو هيإإ بوتكملا م احلا

 ادحأ نأ هيإ بوتكملا كاحلا دنع الو هب ىضق ىذاا كاحلا لوقب الإ لع هل هذفنأ دحأ دنع هيف سيلو هل هذفنأ الإ

 ماكحأ عيمج ىف هريخ او زاجأ دقف دحاو ىذاقلاو ىضذاقلا كلذ ربخم الإ هدنع دبش هنأ ركذ ىذلا ىذاقلا دنع دهش

 ىذلا محلا ىف ةدحلا نأ ىلع للد اذه ىف اوفلتح مل ممنأ نم تفصو امفو لدعاا ىلاولاو ةفيلخلا كلذكف ساناا

 ىلع لديام الإ نيعباتلاو هللا لوسر باحصأ نم هنع ىح ادحأ للعأ مل ىنأ عم دحاولا ربخم موقت مهلك دابعلا هفلكي مل

 هنأو مالسإلا نم هناكمو هل هتيحصو ارفاسمو ارمضاح هللا لوسر هموزل ىف باطخلا نب رمع ناكو دحاولا ريخ لوبق

 ملعلا ىف مثدنع مدقم هنأو هل رفس ىف مهنم ةماع هليازي ملو ةنيدااب راصنألاو نبرجابملاو ةكمب نيرجابملا ليازي مل

 سانلا ىلع فني َ هلوق نأ معي هنأو هب ءاج نم لك نم هليقيف اوماع اع هنوءدس مهتأو مهل ةراشتسالا ةركوىأراو

 اريثعاريثع ىطسولاو ةحبسملا ىفو لبإلا م ريثع سمح ماهبإلا ف نأ مثرهظأ نيب يع جورفلاو لاومألاو ءامدلا يف

 اتق ذحو ىخ هلع سائلاو ةتامز ىف هنع ىكح نم زيثك كلذ ىلع ىضق انس رضصتخلا فو اعسن رصنأ لا ىل: ىلا ىفو

 سانلا راصف لبإلا نم رسثع كلانه امت عبصأ لك ىفو هيف مزح نب ورمعا هللا لوسر هي: مزح نب ورمع ل آ دنع

 'طح ابق ىضق ىلا ماهالاو تسر رمع اهبف ىَضق ىلا رصنخلا نيب اووسو تفضو ام رع هب ىضقام اوكرتو هللإ

 هيف لع امم هريغ ىف لعف اك كاءاش نإ هب محا« كرتو هلبقل ءوداع كر مع هملع ولو مهيلع بحب كلذكو ةريشع

 كلذكو ٍلسو هيلع هلل يبس هللا لوس د نع قداص ربي هلوق كرنف لوق, ره ناكام ريغ ملسو هيلع هللا يلص ىنلا نع



 تب ةالا/.-
 نافساب ألتقي نأ ةمهأ نب ور«رمأو دحاو وهو سينأ دنع اهفارثعاب اعسفن ةتافإ كلذ ىف وامه رف تفرتءافاه#حر تف ربغا

 سنان هللا دبع وأ اسنأ رمأو ةيمأنب ور# هيتأي نأ لبق مالسإلا ثدحم دقو هلق هلل حمل ملسأ هءاعنإ هيلعنس دقو

 نأ ملسأ ول ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نمو هلتقذ ىلذهلا نايفس نب دلاخ لتقي نأ « عيرلا كش »

 ؟دعلاوأ ادحاو هلام دفا لوشر تحبو مهرابخأب محلا روصتف دحاو دحاو مثو هنالو ىناعم نم ءالؤه لكو هلتقي ال
 مهنم اودخاو مهيد عئارشش نم هللا لوصر هب مثربخأ امي ساناا اوربخيل هلاع ثعب اعإو ًادحاو ًادحاو هلسرو

 ازوهشم الإ ادحاو مهنم تعبي لو ماكس>ألا مهيف اوذفنو دودحلا مهيلع اوميقيو محلل ام مثوطعيو ميل هللا بجوأ ام

 مهثعب ام مهدنع قدص لهأ اهيلإ مههجو ةيحان لك ىف اوناك ذإ م مهيلع ةدطلا مق / ولو هيلإ هثعب نم دنع قدّضلاِب

 عمجم ىف اهأرةف ةءارب ةروس لوأب هدعب ايلع ثعب مث هلامع ىنعم ىف ناكف جا ىلعابلاو ركب انأ ثعبو هللا ءاش نإ

 نم دج مهماوع نكد امهءاهح ند ناكو قدصلاب مهماوع دنع نيدوعشم 5 اذإ أمهنم دحاو لك هتثعم مولع موقت

 موق ىلإ دينو 35354 ءاطعإو ددم ضقن مهيطعي ادع تعب دقف ادحاو اههنم تعب ام امهقدص فرعي هن احصأ نم 4 قش

 مه دم ف مهل ضرع نأ روشأ ةعبرأ هدم مط نأ ل هغلي نيماسملا ند 1 ناك امو ىرخاب رئأو رومأ نع ىمنو

 ىهن ملساو هيلع أ ىبص هللا لوسر معأ ملرمأ نع ىرضالو ىريغل الو ىل نكي ملءىثش ثادحأب الو َّك هلدد ءىش ضقش

 هاطعأ الو ىنلا ةلاصرب "لع هيلع هعطق ءىث ىف دحأل اذه زوج امو هثدحأ هللا لوسر ملعأ مل رمأ ثادحإب الو هنع

 دحاو كو كريد هيف ليقأ ال وأ ددع 1 هلفش وأ هللا لوسمر ند هرم أ 0: لوقي نأ هئع هاهم 2 4 هرمأ الو هانإ

 ىطعت نأ كيلع لهاعلا هل لوقي نأ هقدص هقدصي نم هل هفرعي ال وأ هفرعي الماع هللا لور هيلإ ه+و دحأل ناك الو

 هنإ تلقام "ىلع نأ ىقريخف هللا لوسر قلأ تح دحاو كنأل كنم اذه لبقأ ال لوقيف اذك كب لعفن وأ اذكو اذك

 مهعامجإو مثددع ىف طرمشب ةماع ةنيب لبحم وأ طلغي نأ نكمي دقو © كربخ نعال هللا لوسر رمأ نع هلعفأف يلع

 ددع ةماعلا ىفو الإ ادبأ اددع ةماعلا ربخ نم دحأ رك ذي ال مث نيقرفتم وأ اعم مهمداهشو لا لوس نع ريخلا ىلع

 نمل هنم زوجأ سانلا نم دحأل اذه نوكي ال مث اهملإ ىهتني ادبأ ةياغ رابخألا تيبثتل نوككب الف مالسإلا لهأ رثك نيح

 نهو هتبارقو هتوحإو هدلوو هوبأ هل كلذ كردبو هللا لودسر ءامل كردي دق 1 هنارهظ نيب هللا لوسرو اذه لاق

 هللا لوسر ءامل كردي مل اذهز<# ل اذإو هل ارظن قدصيدق بذاكسلاا نإف هل رظنلاب هل هقدص لضفيو هسفن ىف هقدصت

 زو ال نأ ىلوأ اندلا ىف هاقلن ال نت هن لود زادك ا نأ ناك هنع ةماعلاو هلهأ نم قدصي نه ريخ كرديو

 نحيا لهأ ىلإ هللا لوسر ةثعب ذإ داقم ىف لوق م هريخأ نم دنع قداصلا ربخلا ري تش الل ةححلا نأ معز نمو

 مهلتاقو مهلتاقف اوعنتماف اهريغو مهتم ةقدصلا دخُأ كل مالسلا هيلع ىنلا اوقلي " اموق اعدو هفلاح ند انراحمو ايلاو

 هللا ىلص ىنلا نأب مهدنع ذاعم قدص الإ مهرثك أ وأ ةعم لتاق نم دنع نكي مو هللا لوسر رمأب مهنم لسأ نم هعم

 يعج

 عاق ةدملا تناكو ملسو هيلع ل ىلص ىنلا نع هقيدصتو ذاعمرمصنب ىلا: ك نيءيطم اوناك ذإ مهلاتقب ةرمأ رع هيلع

 ب . لمأتو.٠ لسألإ ىف اذككعنلا:نككي دقو.: هلوق (1)“-:



 سا

 لئالدلا دحأب الإ لسو هيلعللا ىلص هنع هربخ لبقي نم ددع ذخؤي الو هللا لوسر نغ رخلا لوبق نم انيلع ضرفلا

 هللاو - انمزاف هنع دحاولا ربخ لوبقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةلالدلا انيأرف دوهشلا نم اددع اهم انلبق ىتلا

 دحاولا ربخ لوبق لب ةداهشلا ىف هددع تفصو نم ددع لوبق انمزل ك قدصلا لهأ نم ناك اذإ هربخ لبقن نأ لعأ

 اربخ مويلا ىلإ مهيعباتف هللا لوسر ذعب ملعلا لهأ ىضام نم دحأ نم افالخ ةيف لعأ ملاه مث هنع ةلالدلاب ابيس ىوقأ هنع

 ىلع ليلدلا للعلا عاج » باتك ىف تبتتك دقو هيف انلبق ام ضعب ىف دوهشلا ددع لوبقنم مهنع ةلوقعم ةلالدو مهنم اصن

 معلا عامج باتك ظفحم مل نم لدت المج هنم تددر دقو اذه ىناتك ىف هنم ريثك در ىف ©2) تيفتكا - تفصو ام

 لبق ؟ رثك أ وأ ادحاولسو هيلع هللا ىل< هللا لوسر نع رابخإلا نوكيفأ لئاق لاق نإف هللا ءاش نإ اهءارو ام ىلع

 دابعلا ىلع ضرف ام لمحم ملسو هيلع هللا ىلض ىنلا نع ةماعنعةماع ربخف ناربخ ملسوهيلع هللا لد هللالوسر نع ربخلا

 ماوعلاو للعلا لهأ ىلع ناكامو هلهج عمس الام اذهو مهلاومأو مهسفنأ نم هب اوتؤيو مهلاعفأو مهتنسلأب هب اوتأي نأ

 ةصاخ ربخو مهلاوءأيف اق> مهيلع هل نأو شحاوفلا ميرو ناضمز موصو ةالصلا ددعك هفلك الك نأل هف اووتس.نأ

 نود هب ةماخلل ةيافكسلا هيف نم كلذ لع فلكو لوألا ءاج ام هرثك أ تأب مل ةماعلا ةفلكي مل ماكحألا صاخ ىف

 ووس دوجس هب بجي ال امف مهنم نوكي امو وهسلا دوجس هب بحي 29 وهس ةالصلا ىف مهم نوكي ام لثم اذهو ةماعلا

 هيف ءاماعلا ىلع ىذلا وهو باتك صن هيف سيلامم لعفي ام بت الو ةندبلا هب بحت امو هدسفي ال امو جحلا دسفي امو

 مهتداهش اولبق نيذلا دوهشلا نم ددعلا در مهعسي ال اكهدر مهعسإ الو هقدص ىلغ قداشلا ربخ لوبق معأ هللاو اندنغ

 لخد اثيش دحاولا ربخ لوبق نم ءىث ىف لخدأ نف دوهشلا هب دهش امف لاقي امك رهاظلا ىلع مثدنع قدص ق> وهو

 نِإَف قااواع نإ ءريغو لتقلا لع. دوبشلا لثم ةنس الو“ تاتك ىف ضنب اوسيل خيّذلا ذوهشلا ددَغ لوبق ىف .هيلغ

 سدقملا تيب ىلبقتسنم سانلا ناك هللا ءاش نإ هل لبق ؟ هللا لوسر نع دحاولا رمخ لوبق ىلع ةلالدلا نيأف لئاق لاق

 ةلبقلا نأو اباتك هلوسر ىلع لزنأ هللا نأ مربخأف ةالسلا مثو تآ ءابق لهأ ىنأف مارحلا تيبلا ىلإ هللا مهلوح مث

 لو رسب خيضف نوب ريشي اوناك ةعامجو ةحلط ابأ نأو ةالصلا ىف مثو ةبعكسلا ىلإ اورادتساف مارهلا تيبلا ىلإ تاو

 كلذ مهاريش زارج اورسكف اسانأ اورمأف تمرح دق رخلا نأ مهريخأف تآ مهانأف ءىش ةبرششألا نم ذئموي مرت

 لوبق ناك ول نأ هبشيو هللا ءاش نإ ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسرا هوركذ الإ اذه لثه ىف نوثدحم ال مهنأ كش الو

 نأ مل نكي ملو ةلبق ىلع متتك دق هللا لوسر محل ل مهل زوجي ال امث مهدنع قداص وهو مثربخأ نم ريخ

 مهيلع موقت ةجنحلا نأ مهربخمو مهل مهيمسي ددع وأ ةعامج ميماعي وأ يساعأ قح يعم ارضاح تنك ذإ اهنع اولوحت

 دنع الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع زوجي ال داسفلاو دحاوب هدنع تبثت ال تناك نإ اهنم لقأب ال اها

 يل ناك دق لوقي نأ هبشأل ميرحتب مهربخأ نم ربحت مهيلغ موقت اضيأ ةجحلا نكست مل ولف داسف لالح ةقارهو ملاع

 اا ةظ دل ىلع ريخ حلل هد ددع عتاب وأ همرخ زعو لج هقا'نأ أ تح هداسفإ 3 نكي ملو الالح

 ةجحلا رب مل ولو هلع مر ال متاص وهو اهلبق نإ اهجوز ملعت نأ ةأرما ملعت نأ ةماس مأ.لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نإف لجر ةأرما ىلع ودغب نأ الا اسدنأ هّللأ لوصر رمأو 4 هللا ءاش نإ اهرمأب ' امهدص اذإ اهرخم هيلع موقت

 مدسللا

 ل .لفأت داعي فا(
 1 ةحووصم 1 لمأت 8 4 كك َّ هدارد عل خلا دوجص 4 بحي : هلوق (

 لو
0 



 لاق هبرقأف عمسأ انأو عمسي وهو هيلع ةءارق ىرهوإلا نسحلا نب دمحم نب ىلع نب نسحلا دمحم وبأ انربخأ

 دمحأ ركب وبأ انثدح لاق عمسأ انأو هيلع ةءارق هيويح نب اءرك ز نب دمحم نب سابعلا نب دمحم رمع وبأ انربخأ

 . هنع هللا ىغر ىعفاشلا ىلطملا سرردإ نبا دمحم لاق لاق ناملس نب عييبرلا انثدح ىناتسجسلا فيس نبا هللا دبع نب

 . هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كبريش ال هدحو للا الإ هلإ ال نأ دهشأو هل ىغبني اكو هلهأ وه امي هلل دجلا

 هيبن ناسل ىلع مث هباتك ىف هقلخ ىلع ضرتفا امل ةنابإلا عضوم هلوسر عضو هؤانث لج هللا نإف ( دعب امأ )

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هب اتك ىف نابأف هللا باتك ىف اصن هناسا ىلع ضرتفا ام نكي مل نإو ملسو هيلع هللا ىلص

 ناكو هنع مهاهن اع ءاهتنالاو مهانآ ام ذَحَأِب مثرمأو هتعاط دابعلا ىلع ضرفف هللا طارص ميقتسم طارص ىلإ ىدهع

 ةيؤر نع باغ دحأ نكي لو هتعاط لك ىلع نأ ىف ادحاو ةمايقلا موي ىلإ هدعب نمو هلوسر نياع نم لك ىلع هضرف

 نأ ىلع لدف اقوقح مهنيبو ادودح هدابع ىلع هؤانث لج هللا بجوأو هنع ربخلاب الإ هللا لوسر رمأ ملعب هلا لوسر

 نيدلا ىف رمأو ةعبرأ انزلا ىف دوهشلا نأ هيدن ناسل ىلع هباتك ىف لدو رابخأ تاداهشااو تاداهشب مملو مهنم ْدْحْؤي

 ددع نآرقلا ىف رك ذب مل سانلا نيب اهاوس قوقح تناكو نيدهاشب اياصولا ىفو نيتأرماو دهاش وأ نيدهاشب .

 دخؤتو عطمبو انزلا ريغ ىف لتي نأ ذخأو عاججإ وأ ةنس نم اهيف دوهشلا ددع ذخأ هريغو لتقلا اهنم اهيف دوهشلا

 لاومألا ذخؤت نأ ذخأو انزلا ىلع اسايق هولعجم ملو لعلا لهأ نم رثك ألا لوقب نيدهاشب تاهلا عيمج نم قوقحلا

 هللا ىلص هللا لوسز ةنسب دهاشو نيم. لاملا ذْحْوِي نأ انرتخاو لام وهو نيدلا ىف امهابإ هللا رك نل نيتأرماو دهاشب

 هللا لوسر نءعربخلاب دهاش لئالدلا عم نكي مل نإو اهانفصو دق لئالدب ةماسقلا ىف قحلا بحب نأ انرتخاو مسو هيلع

 لدع ىوذ دوهشلا ىف طرشو اريخ تاداهشلا ىدؤت اك اريخ ىدوم هللا لوسر نع ربخلا نم هللا ضرف ام ناكف

 هربخ ىف اضرو هسفن ىف الدع نوكي تح مدح هل نوكي ءىثث ىلع دحأ ربخ لبقي ال نأ بجاولا ناكو ىذر' نمو

 انريغ بيغم ملعن ال انأل انل رهظي ام ىلع اندنع لدعلا انفلك امتإ هنأ لدعلا لهأ لوبق انيلع هللا ضرتفا ذإ اندب ناكو

 ىلع لد رابخأ مهتاداهشو مهتاداهشب مكسحلا ذافنإ ىلع ةنسلا تادو اندنع ةلادعلا ىلع دوهشلا لوبقب هللا اندبعت اماف

 مهفالتخا ىلع مهلوبق ىف 210 ناكو هنب رثك أ سانلا ىفو الإ ددع مهنم نوكي ال هنأل ديعت مهددعو محلوق لوبق نأ

 محلا انعطق نم اندنع هب دهشو تبث ام نأ ال لعلا لهأ ماوع لوق وأ ةنس وأ بات نه تفصو امث هوجو نم الوبقم

 ىلع لدام هيفف طلغلا هيف نكمأ نإو اندنع ربخلا قدصب رهاظلا ىلع قدص هنكلو بيغملا ىلع اندنع ةطاحإ هتداهشب

 هاةدءاز ع ىف » ظفل لعل )١(
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 لاس ن ع عفان نع كلام انريخأ ٠ كلذ نم وو درب ةعبرأ ىلع ةكم ند هلك اذهو « ةدج ىلإو فئاطلا ىلإو ناهسع

 نع ةدبع نع ةنيبع نبا انريخأ . درب ةعبرأ ىهو كلام لاق ةالصلا رصقف بصناا تاذ ىلإ جرخ هنأ. رمت نبا نع

 نعبويأ نع ةنيبعنبا انربخأ ٠ ىن ةبوت ىه اإ لوقيو « صو ىف دحسال ناك هنأ دوعس٠نبا نع شيبح نب رز

 دنه نأ ن مب دواد نع ةيلع نبا انريخأ © ص) ىف ىعي اهدحس هن أل سو هيلع لا ىلص ىنلا نع سابع نبا نع ةمركع

 ديعس نع باهش نبا نع كلام انربخأ . ددع الو تقو ال ةزانجلا ىلع ةالصلا ىف هللا دبع نع ةمقلع نع ىعشلا ن

 باهش نبا نع كلا٠ انربخأ . اعب رأ ىشاجالا ىلع ربك هنأ سو هيلع هللا ىلء ىناا نع ةريره ىلأ نع بيسملا نبا

 هيأ نع ةورع نب ماشه نع نايفس انربخأ . جحلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر درفأو تلاق ةشئاع نع ةورع نع

 ثيح ىلحم نأ ىطرتشاو ىج> »لاف ةكااش ىإتلاق «؟جحلا نيديرت امأ» لاقفةءابض رمأ سو هيلع هللا ىلص ىنلانأ

 تلق ؟تدجح اذإ يثتسن له ىتخأ نبا اي ةشئاع ىل تلاق لاق هببأ نع ةورع نب ماشه نع نايفس انريخأ ١ « ىنتسبح

 نبا انربخأ « ةرمع ىبفسسا>ىنسح نإو جلا وهف هتريسإ نإف تدمع هلو تدرأ جحلا مهللا» لق تلاق ؟لوقأ اذام

 نأ بحأ ناك كلف لاق جحلا دارفإب رمأ هنأ ىنعي هللا دبع نع دوسألا نب ع مهاربإ نع نوءيم ةزمح فأن ع هلع."

 هركي ناك هللا دبعو مثاتفتسا نم نوتفي هبو لضفأ نآرقلا نأ نومعءزب مثورفسو ثعش امهنم د>او لكس نك 1

 نب نامم١ا ىلوم نع هريغ وأ نيسألا نب ىلع نب دمح هيسحأ ةقثاا نع عفاش نب ىلع نب دمحم ىمع ىنريخأ . نآرقلا

 قارفلا ّلثم ضرألا ىلعو نيركب قوسإ الحر ىأرءذإ فئاص مو. ىف ةلاعلاب هل لام ىف نائع عم انأ ائيب كاق نافع

 ىرأ تاقف ترظنف ؟اذه نم رظنا لاف لجرلا اند مث ؟حورب مث دربي ىتح ةنيدملاب ماقأ ول اذه ىلعام لاف رحلا نم

 نيئمؤأا ريمأ اذه تاقف باطخلا نب رمع اذإف ترظنف رظنا لاقف لجرلا اند مث نيركب قوس هئادرب اممعم الحر

 لاقف ؟ةعاساا هذه كجرّ>أ ام لاقف ءاذاح تح هسأر داعأف مومسلا حفت هاذآق بابلا نم هسأر جرخأف ناهع ماقف

 امهنع هللا ىلأسيف اعيضي نأ تيش>و ىحلاب امهقلأ نأ تدرأف ةقدضلا لبإب ىغم دقو افلم ةقدصلا لبإ نم نا ركب

 كلظ ىلإ دع لاقف كيفكي نم اندنع تاقف دع لاقف كيفكنو لظلاو ءاملا ىلإ نينمؤملا ريمأاي م-ه ناثع لاقف

 ةنييع نبا انربخأ . هسفن قلأف انلإ داعف اذه ىلإ رظنيلف نيمألا ىوقلا ىلإ رظني نأ بحأ نم نامع لاقف ىغمو

 . ملعأ هللاو تيبلاب فاط ١١ دعب ةرمع ىف افصلا ىلع ىل هنأ هللا دبع نع قورسم نع لثاو ىبأ نع روصنم نع

 ضرغلا اذهل ةماشلا راطقألا نم ترمضحأ ةقيتع ة>سن ىلع ةلباقملا ةيريمألا ةخسنلا ىلع الباقم دنسملا باتك مت

 ةيرغ نيناكو عبرأو ةئاعبس ةنس خرؤ» اهنم عامس رخآو مهدياسأو مهطوطخم نيثدحلا ةمألا تاعامس اهيلع بتكو
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 هللا ىذر ىلع نع ةرمص نب مصاغ نع قحسإ ىفأ نع ةبعش نع ةيلع نبا انربخأ . ةالصلا مقأ حابتلا نبا اي لاق غرف

 ٠ كعوكر مت دقف«تلكوت كيلعو تنمآ كبو تءاسأ كلو تعشخ كلو تعكر كل مهللا» تاقف تعكر اذإ لاق ةنع

 لوقي ناك هنأ هنع هلا ىفر ىلع نع ىتادملا ثرطا نَغثرالا 3 هللا دبع نع ءاذحلا دلاخ نع ةيلع نبا انريخأ

 هللا ىضر ةربرهىبأ نع ديعس نعىرهزلا نع نايفس كلذ, ان ربخأ « ىنربجاو ىدهاو ىنمح ر اوى رفغا مهللا ) نيتدجسلا نيب

 ىنأ نب شايعو ماشه نب ةماسو ديلولا نبا ديلولا جنأ مهالا» لاق حبصلا ىف تنق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةنع

 ن عاونأ ةثالث رتولاهنع هللا ىضر ىلع لاق هللا دبع نب ناطح نع ىونغاا نوره ىبأ نع ةيلعنبا انربخأ . ( ةعبر

 رتوي مث خبصإ ىح نيتعكر نيتهكر ىلصإو ةعكرب اهعفشإ نأ ءاشف ظقيتسا نإ مث رتوأ ليللا لوأ نم رتوي نأ ءاش

 ءاطع نع ةئيبع نب نايفس انربخأ . اهريغو ليالا رخآ رتوأ ءاش نإو حبصإ قح نيتعكز نيتءكر ىلص ءاش نإو لعف

 اقادص امل ضرفي ملو امب لخدي ملو تومي مث ةأرملا جوز, لجرلا ىف هنع ىضر ىلع نع ريخ دبع نع بئاسلا نبا

 لاق مزاح ىنأ نب سيق نع دلاخ ىنأ نب ليعامسإ نع نايفس انربخأ ٠ اهل قادع الو ةدعاا اهيلعو ثاريملا امل نأ

 نع اناهنف ىصت# نأ اندرأف ءاسن انعم سيلو ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر عم وزغن انك لوقي دوعسم نبا تعمس

 نع ةربس نبا عيبرلا ىنربخأ ىرهزلا انربخأ نايفس انربخأ . ءىثلاب لجأ ىلإ ةأرملا حكنن نأ انل صخر مث كلذ

 نةرلادبع نأ ةءاسىبأ نع ىرهزلا نع نايفس انريخأ . ةعتملا حاكن نع ملصو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن لاق ةيبأ

 نغ ىسوه نب بوبأ نع نايفس انربخأ ٠ اهدرف اجوز اهل نأ ربخأف ةيراج ىدع نب مداع نه ىرتشا فوع نبا

 «دحلا اهدلجإلف اهانز نيبتف ؟دحأةمأ تنز اذإ» لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةريره ىفأ نع ديعس ىبأ نب ديعس

 اهعبيلف اهانز نيبتف تنزف تداع نإ مث اهيلع برثي الو دحلا اهداجلف اهانز نيبتف تنزف تداع نإ مث اهيلع بري الو

 سو هللعاللا ىلص هللا لوسر ناك تلاقةشئاع نعةورع نع ىرهزلا نع نايفس انريخأ لبخلاىند رعش نم «ريغضبولو

 نع ةرمع نع ديعس نب ىحم نع كلام انربخأ . سلغلا نم نفرعيام نهطورع تاعفلتم ءاسنلا فرمصنتف حبصلا ىلصإ

 ةالص فص, هعبس هنأ ىماسألا ةدرب ىنأ نع لاهملا ىبأ ةمالس نب رايس نع فوع نع ةيلع نبا انربخأ هلثم ةشئاع

 نيتسلاب أرقي ناكو هسيلج انم لجرلا فرعي امو فرصن» مث حم.بصلا ىلصي ناك لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نيب عمجم ريسلا هب لجع اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ . ةئاملا ىلإ

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ لبج نب ذاعم نع ليفطلا ىفأ نع ريبزلا ىنأ نع كلام انريخأ . ءاشعااو برغملا

 نع رانيد نب هللا دبعو عفان نع كلام انربخأ . كوبت ىلإ هرفس ىف ءاشعلاو برتملاو رطالاو ربظلا نيب عمجم ناك

 ليللا ةالص» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف يللا ةالص نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلأس الجرنأ رمع نبا

 نع رائد نب هللا دبع نع نايفس انربخأ « ىلص دق ام هل رتوت ةدحاو ةعكر ىلص حبصلا 5دحأ ىذخ اذإف ىنثم ىنث»

 ىفثم ليللاةالص» لوي ملسو هيلع هللا ىلصىنلا تعمس لاق هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا نع نايفس انريخأ . هلثم رمع نبا

 ىلص تلا نع رمع نبا نع سواط نع رانيد نبورهع نع نايفس انربخأ (ةدحاوب رتوأ حبصلا ؟دحأ ىذخ اذإف ىنتم

 هببأ نع ىعازلا مرقأ نب هللا دبع نب هللا ديبع نع سيق نب دواد نع ةنيبع نب نايفس انريخأ ٠ هلثم ملسو هيلع هل

 هللا دبع انثدح نايفس انريخأ . ةيطبإ ضايب تيأرف ادجاس ةرء نم عاقلاب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر لاق

 رع نأ ةميمب تدارأ ول دجس اذإ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك تلاق اهنأ ةنوميم نع همع نع مصألا ديزب ىخأ نبا

 ىلإ ةالصلا رصقت لاق هنأ سابع نبا نع ءاطع نع رانيد نب ورمت نع ةنيبع نبا انربخأ . ىفاجم امث ترم هتحم نم



 6 وست

 ماشه نع ةئيبع نب نايس انريخأ . رجحم ام لثم هب رمعي ام ىنعي ريجدتلا هلاطبإ لثم وهو تاردحلاب طاخم وأ

 ىئاتفأ هللا نأ تماع امأ ةشئاعاي» لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هنأ نع ةورع نبا

 نويتأي الو ءاسنلا ىنأي هنأ هيلإ لم اذكو اذك ثكم مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكدقو « ؟هيف هيتفتسأ رمأ ىف

 لاق ؟لجرلا لابام ىسأر دنع ىذلل ىلجر دنع ىذلا لاقف ىسأر دنع رخآلاو ىلجر دنع امهدحأ سلجف نالجر ىلاتأ

 ةثوعار وأةفوعار تحن ةقاشمو طشم ىفركذ ةعلط فج ىف لاق ؟ميفو لاق مصعأ نب ديبل لاق؛هبط نمو لاق بوبطم

 ا-ملخم سوءر نأك !متيرأ ىذلا هذه » لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهءاجف لاق ناورذ ريب ىف عميراا كش

 تاقف ةشئاع تلاق جرخأف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب رمأف « ءانحلا ةعاقن اهءام نأكو نيطايشلا سوءر

 «ارتش هنم سانلا ىلع ريثأ نأ هرك أوىنافش دقف هللا امأ» لاقف ةشئاع تلاق ترسشنتىنعت نايفس لاق البف هللا لوسر اب

 لوقي ةلاحي عمس هنأ رانيد نب ورمع نع نايفس انربخأ . دوه فيلح قيرز ىنب نم لجر ممعأ نب ديبلو تلاق

 ىنلا جوز ةصفح نأ انربخأو لاق رحاوس ثالث اناتقف لاق « ةرحاسو رحاس لك اولتقا نأ هنع هللا ىضز رم ثلا

 . !مترحس امل ةيراج تلتق ملسو هيلع هللا ىلص

 هئع هللا ىكر ىعفاشلا نم منيسا م ىنذلا اءاصولا نناعكانرماو

 هللاو جلا لبق ةرمعلاب رمأت فيك هل لق هنأ سابع نبا نع سواط نع ريجح نب ماشه نع نايفس انربخأ

 نيدلالبق ةيصولا اولاقنيدلالبق ةيصولا وأ ةيصولا لبق نيدلانإنوءرقت فيك لاقف ؟«هلةرمعلاو جهلا اوءأو» لوقي

 كلام انربخأ . رئاج مدقتلا نأ ىنءي هنع هللا ىضر ( ىف(: :لالاذ ) كلذ وهف لاق نيردلاب اولاق ؟نوءدبت امهمأبف لاق

 انكرت كلذلف لاق رفعج الو ىلع هثري ملو بلاطو ليقع بلاط ابأ ثرو امِإ لاق نيسلا نب ىلع نع باهش نبا نع

 امه وأ ثيدحلا ىف قدصلا لهأ نم هريغ وأ نسحلا نب د.حم انربخأ تاق ( قفا: _ثلالاف ) . بعشلا نم انبيصن

 نيتآل هنع هللا ىضر ىلع لاققذ اعبي رفعج نب هللا دبع عاتبا لاق هيبأ نع ةورغ نب ماشه نع ميهاربإ نب بوقعي نع

 اذه ىلع رجحا لاقف نامع ىلع ىنأف كعب ىف كاكيرش انأ لاقف ريبزال رفعج نبا كلذ ملعأف كيلع نرجح الف ناع

 . ريبزلا هكبريشش لجر ىلع رجحأ ناهع لاقف هكيرش انأ رييزلا لاقف

 ىعفاشلا نم عيب لا عمسي ملام هللادبعو ىلع فالتتخا باتك نمو

 مويو رحنلا مويو ةفرع مويو ةعلا موي لاق لسغلا وه ىذلا لسغلا لاقف تتش نإ موي لك لستغا لاقف لسغلاا نع

 .هنع هللا ىضر ىلع أضوت لاق هبأ نع ريخ دبع نبا نع ءادوسلا ىلأ نع ةنيبع نبا انربخأ ( قفا: لالا ) رطفلا

 .قأ امهنطاب نأ تننظل هيمدق رهظ ىلع حسب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تبأر ىنأ الول لاقو هيمدق رهظ لسغف
 .لاق هنع هللا ىغر ىلع نع بعك نب ةيجان نع قاحسإ ىنأ نع ةبعش نع ةقثلا مثيلا نب رمع نع ( قناهشلللاف )

 هتيراوف «هراوف بهذا» لاق اكريشم تام هنإ تلق «هراوف بهذا :لاقتام دق ىفأ نإ ىمأ وتنأى أب هللا لوسر اي تاق

 هو اذلع تنتأ لاق ثرحلا نب نابع نع ةذقرغ نإ بيبش نع ةئيبغ نبا انريخأ . «لستغاف بهذا» لاق هتيتأ من

 اذساف تاك أف توندف هديرأ اثأو لاق موصلا ديرأ ىنإ تاق لكسف ندا لاقف معطي هتدجوف ىسوم نأنيدن نكمل
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 معأ لاقو ىمفاششلا نم عيبرلا عمسي ملام نيضرألا ةرامتو بارشلاو ماعطلا باتك نمو

 همالكض عب و هلوق نم اذ نأ

 ىنأ نع باهش نبأ نع كلام انريخأ هنع هللا ىذد ( قناخ لالا . طوسللا كلا ةياحك ف هتعمم اذه

 انريخأ ( فا: ةلالاف ) ٠ عابسلا نم بان ىذ لك نع ىمن ملسو هلع هللا ىلص ىنلا نأ ةيلعث ىنأ نع ساردإ

 ليعام“إ نع كلام انريخأ 7 هلع ملصو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةيلعث 3ك نع سردإ كَ نع ىرهزلا نع نايفص

 لك »لاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىصر ةرره ىنأ نع ىمرعضحلا نايفس نب ةديبع نع ميكح ىنأ نبا

 هللال وسر انمعطأ لاق هنع هللا ىذر رباح نعرانيد نب ورمت نع ةنيمع نب نايفس انريخأ « «مارح عابسلا نم بان ىذ

 / اهنع هللا ىذر ءامسأ نع ةمطاف نع ماشه نع نايفس ا:ريخأ . را موه نع اناهمنو ليخلا مو ملسو هيلع هللا ىلص

 نع باهش نبا نع حل نب كلام انربخأ "ا ف مل-سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر دهع ىلع اضرف رم تلقا

 نع ربيخ ماع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ مهنع هللا ىضر ىلع نع امهيبأ نع ىلع نب دمح ىنبا نسحلاو هللا دبع

 سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ٠ ةيلهألا رمخلا موه نعو ةعتملا حاكسن

 دمحم نب زيزعلا دبع انريخأ « هلوسرلو هللاالإ ىمح ال » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةماثح نب بعصلا نع

 كحاند> مح ”ىنهاي (١ هل لاقؤ ىلا ىلع ىه هل لاقي هل قود لمهعتسا باطخلا ن: رمح نأ هنأ نع ملسأ نب ديز نع

 معنو نافع نبا معنو ىانإو ةمينغلا برو ةئءرصلا بز لخدأو ةباج مولظملا ةوعد نإف مولظملا ةوعد قتاو سانلل

 ريمأ اب لوقف هلايعب آ ةعرصلاو ةمينغلا بر نإو عرزو لع هلل ناعحرب امهيشام كله نإ امهنإف فوع نبا

 كلذ ىلءل هللاو مباو مثاردلاو رين اندلا نم ىلع نوهأ ًالكلاو ءاملاف كلابأ ال انأ مبكراتفأ نينمؤملا ريمأ اي نينمؤملا

 هيلع لمحأ ىذلا لاملا الولو مالسإلا ىف اهيلع اوءاسأو ةياهاجلا ىف اهيلع اولتاق مثدالبل اهنإ مهتءاظ دق ىنأ نوريل مهنإ

 لاق ةدعج نب ىحب نع رانيد نب ور#© نع ةنيبع نبا انريذأ . ًاريش مثدالب نم نيملسملا ىلع تيمحام للا ليبس ىف

 ةرهز نب دبع ونب مل لاقي ةرهز ىنب نم ىح لاقف رودلا سانلا عطقأ ةنيدملا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق امل

 فيعضلل ذخؤي ال ةمأ سدقب ال هللا نإ ؛ ًاذإ هللا ىنثعتبا ملف» سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقف دبع مأ نبا انع بكن

 0 نأو اًضرأ ريبزلا عطفأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا كومار نأ هنأ نع ماشه نع ةنيبع نبا انريخأ .٠ ( ةمح مههف

 نع دانزلاىفأ نع كلام انربخأ ٠ ةنيدملا نم بيرق قرقعلاو ؟ نوعطةتسملا نبأ لاقو عمجأ قيقعلا عطقأ باطخلا نبا

 لكلا 4 عنميل الا لضف تم ند» لاو مل-سو هيلع هللا ىلص هللا لودسر نأ هنع هللا ىدذدر ةرره كل نع جرعألا

 اتاوم ايحأ نم» لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هيأ نع ماشه نع كلام انربخأ . « ةمايقلا موي هتمحر لّضف هنا هعنم

 اتاوم ايحأ نم» لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سواط نبا نع نايفس انربخأ . «قح ملاظ قرعل سيلو هل وبف

 قدزألا مساقلا نب نسح نب نمحرلا دبع انربخأ . «ىنم ل ىه مث هلوسراو هلل ضرألا ىداعو هل وف ضرألا نم

 امانسأ اهل نإ ضرألا مانس لاقو هلجرب برضف هراد ءانفب ماق برح نب نايفس ابأ نأ ةلضن نب ةمقلع نع هببأ نع

 كلذ غلبف اذك ىلإ اذك نيب ام ىلو اهداوس هلو ةورما ضايب ىل هقح نم ىقح فرعأ ال ىنأ ىماسألا دفرف نبا معز

 ارفحوأ اعرز نوكيام تاوملا ءامحإ نإ هناردج هيلع تطاحأ ام الإ دحأل سيل لاقف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع



+ 
 انبمت ال ىلا سفنلا مركس: ناو 2 اهنومركب ىكل ىمفن مهل نيهأ

 نيتئامو نيتسو ينم قددم نايعش ندم كمضنتلا ءاعب رألا 0 ىعفاشأا باتك عامس ند أنغرف مدألا سايعلا وبأ لاق )

 ) هيلع ةءارق عيرلا ن< هرخآ ىلإ هلوأ ن#« .ايورس

 ءالمإلا مم حاكنلا باتت ن*و

 نم اهجرخم نأ هل ةأرما لاس حلا مأ نبا نأ اخ نب ةمركع نع جرح نبا نع ديعسو دلاخ نب ملسم انربخأ

 ةدحاو لك قدصأ هضرم ىف اثالث حكنف هب ريضيوأ كتقح صقني نم هيف كيلع نلخدأل لاقف تبأف هضرم ىف هنماهئاربم

 رثك أ ناك نإو زاج نولثه قادص كلذ ناك نإ ملاس نب ديعسلاق . ناورمنب كلملا دبع كلذ زاجأف رانيدفلا نونه

 تاق مكةاباحلا ىف لاقو ةدايزلا تدر

 هنم عمسإ : ىذلا اياصولا باتك نمو

 دارأ لوقي دلاخ نب ةمركع عمس هنأ رانيد نب ورمع نع جييرج نبا نع ديعس ائربخأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق

 زانيد فلأ نهقدصأو ةوسن ةثالث اهيلع حكنف تبأف !هئاريمنم هتأرما جرح نأ هاوكش ىف م-لا مأ نب نمحرلا دبع

 هنع لا ىذر ىعفاشاا لوق اذه ( عيبرلالاق ) نمثلا ف نونيب كريشثو ناورم نب كلملادبع كلذ زاجأف نينم هانا ك1

 دازام لطب و حاكنلا زاج نولثم قادصن رثك أ ناك واو نولثه قادص كلذ ىرأ هنع هللا ىذر ( قفا: ةلالا )

 نع ماس نب ديعس انربخأ . ثراول زوج ال ةيصولاو ةيصولا 2 ىف هنأل كلذ هضرم نم تام نإ نولثه قادص ىلع

 ةعبر ىبأ نب هللا دبع دنع ةريغاا نإ صفح تنب تناك لاق هنأ رمع نبا ىلوم عفان نع ةبقع نب ىسو٠ نع جدرج نبا

 تثكف اهعما#ي نأ لبق اهقلطف دلتال رقاع اهنأ ثدحف اهجوزت هنع هللا ىضر باطخلا نب رع نإ مث ةقيلطت اهقلطف

 هنيبو اهنيب ناكو ثاريملا ىف هءاسن كرمثنل ضيرم وهو ةعيبرىنأنب هللا دبع ابجوزت مث ناهع ةفالخ ضعبو رمع ةايح

 ٠ كلذ زاحف ضيرم وهو حكل ةعبر ىلأ نبا نأ عفان نع جدرج نبا نع دلاخ نب ملسء ان ربخأ . ةبارق

 ىذضاقلا بدأ تاع ندو

 لاق مل_سو هيلع هللا ىل هللاوسر نأ هدبأ نع ةركبىفأ نب نةرلا دبع نعريه نب كلملا دبع نع نايفس انربخأ
 نءىبد نب كادبعنب ىع نعقحسإ نب ايركز نعتقثلا انرب>أ « نايضغوهو نينا نيبك احلا مال وأ ىضاقلا ىغقيال»

 كوباجأ نإف » هثءب نيح لبجنب ذاع لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امبنع هللا ىضر سارع نبا نع دبعم ىلأ

 نع دعس نب تيالانع ناس نبى وهو ةقثلا انربخأ «ممئارقف ىلغ درتو مهاينغأ نم ذخؤت ةقدص مهيلعنأ مهملعأف

 كرمأق 7 هللاب كتدشن هللالوسرا, لاق الجر نأ هنع هللا ىذر كلامز, سن أ نعرم ىلأ نبكي ريش نع ديعس ىنأن ب ديعس

 ةناتك" نعباي رنب نوره نع ةنييع نان ربخأ «معن مهألا» لاق ؟انثارقف ىلع ا تأ نم ةقاملا زد نأ

 «كنع اهيدؤن » لاقق هتلأسف سو هيلع هللا ىلص ىننا تيتأف ةلامح تلم لاق ىلالحلا قراخلا نب ةصيبق نع معن نبا

 نياجرنأ رايخانب ىدعنب هللا ديبع نع هيبأ نع ةورع نبا ىنعي ماشه نغ ةنيبع نب نايفس انريخأ . ثيدحلا ركذو

 ايف ظحالو امش نإ» لاقف بوصو امهيف دعصف ةقدصلا نم هالأسف ملسو هيلع هللا ىلص الر 11 ءارحأ

 هللا لوسرا, لاق ادعس نأ ةريرهفأ نع هيأ نع حلاص ىفأ نب ليهس نع كلام انريخأ . «بستكم ةوق ىذلالوىنغا

 . «معن» سو هيلع هللا ىلص هللا وسر لاقف ؟ ءادهش ةعبرأب ىلأ يت> هلهمأ الجر ىتأرما عم تدجو نإ تيأرأ



-- 

 ملاسنب ديعس انربخأ . لوفأل ىنإ ىت> عييرلا أرق « ىعسلا جلع بتك لجو زع هللا نإف اوءسا» لوقي هتعسوهتبكر

 ىنلا نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع باهش نبا نع بئذ ىنأ نبا نع ملاس نع حادقلا

 ىنلا نأ ةيبأ نع سواط نبا نع نايفس انربخأ . هنجحع نكرلا ملتسإ هتلحار ىلع تيبلاب فاط ملسو هيلع هللا ىلد

 هلأ ةيخع نكرلا ملتسي تيبلاب فاطو اليل هئاسن ىف ضافأو ةضافإلاب اورجم نأ هباحصأ رمأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسم انريخأو : هنع هللا ىضر ( قفا خللا ) هيبأ نع سواط نبا نع نايفس انربخأ . نجلا فرط لبقيو لاق

 لاق سوهيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىنعملا ىف اعمتجاو رخآلا ىلع امهدحأ داز ةمرذع نب سيقنب دمحم نع جد. رج نبا نع

 قرشأ نولوقيو سمشلا علطت نأ دعب ةفلدزلا نمو سمشلا بيغت نأ لبق ةفرع نم نوعفد. ةيلهاجلا لهأ ناك »

 بيغت نأ ىلإ ةفرع رخأو سمشلا علطت نأ لبق ةفادزملا مدق ىنعي « هده مدقو هذه لجو زع هللا رخأف ريت امك ريب"

 تنأر : لاق ثردوحلا ىنأ نع عو:رب نب نمحرأا دبع نب ديعس نع ردكللا نب دمحم نع نايفس انريخأ ٠ « سمشاا

 او>يصأ سانلا اهميأ اوحبصأ سانلا اهيأ اوحبصأ سانلا اهأ لوي وهو حزق ىلع افقاو هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ابأ

 نع ةورع نب ماشه نع امه وأ نايفس وأ ىحم ىبأ نبا ةقثلا انريخأ . هنحح هريعب شرحم امت هذخف تبأرف عفد مث

 : لوقيو رسحم ىف كرحم ناك هنع هللا ىضر رمع نأ هسأ

 اهنيد ىراصنلا نيد افلاخم اهنيضو اقلق ودغت كيلإ ش

 راما ىمر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىأر هنأ هنع هللا ىضر رباج نع رييزلا ىبأ نع جيرج نبا نع سم انربخأ

 نمهءوق نم لجر نع ىمدتاا ثرحلا نب مهاربإ نب دمحم نع سبق نب ديم نع نايفس انريخأ . فذخلا ىصح لثم

 ىصحلثع اومزا»لوقي وهو مهلزانم ىنع سانلا كزني ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ذاعم نب اوأذاعم هل لاقي منت ىفإ

 لهأل صخر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ملسنبىع انربخأ . «فذخلا

 لجأ نء« » ءاطع دازو هلثم ءاطع نع جس رج نبا نع ملسم انربخأ ٠ ىنم ىلايل ةكمي اوتيدي نأ هتين لهأ نم ةياقسلا

 تيبلاب مثدبع رخآ نوكي نأ سانلارمأ لاق سابع نبا نع سواط نع لوحألا ناملس نع نايفس انربخأ 6 مهتءاقس

 . ضئاخلا ةأرملا صخر هنأ الإ

 ءالمإلا نم حاكدنلا باح نمو

 ديزي ديع نب ديبعنب بئاسلانب عفاش نب نامع نب سابعلانب سيردإ نب دمحم ىعفاشلا انثدح لاق ع.درلا انربخأ

 رضنلا نب كلام ربف نب بلاغ نب. ىول نب بعك نب ةرم نب. بالك نب ىصق ني,فانم دبع نب ٍفظلا نب مئاه نبا

 هللا لو_سر مع نب عسيمملا نب ناندع نب دعم نب رازن نب ريضد نب سايلإنب ةكارم نب ةعزخ نب هناك

 نع جيرج نبا نع دلاخ نب ملم انثدحو . رمع نبا نع عفان نع سنأ نب كلام انرب>أ لاق لسو هيلع هللا ىلص

 جود نأ راغشلاو» هثيدحيىف كلام دازو راغشلا نع ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع امهالك رباج نع ريب زااىنأ

 لاق بيسملا نب ديعس نع باهش نبا نع ةنيبع نب نايفس انربخأ « هتنبا هجوزي نأ ىلع هتنبالجرلا لجرلا.لجرلا

 ىنقلطتال تااقف اهقلطي نأ دارأاف هريغ امإو اربك امإائيش اهنم هركسف جيدخ نب عفار دنع ةماسم نب دمحم تنب_تناك

 . ةنساا كلذب تضف لاق ةبآلا « اضارعإ وأ ازوشن اهلعب نم تفاخ ةأرما نإو » كلذ ىف لزنف كالحأ انأو

 لهأل كقاخ نسحأو ءابرغال كسفن ريصا نأ ىطبوبلا بوقعي وبأ ىلإ بتك لوقي ناملس نب عيبرلا تعبس
 : تيباا اذهم لثمتي نأ رثكب لوقي هنع هللا ىضر ىعفاشلا عمسأ لزأ مل ىنإف كتةلد
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 - نايفس ائريخأ ٠ هذه مدقو هذه هللا رخاف ريغت امك يبث قرششأ لوقتو سءشلا علطت نأ دعب ةفلدزملا نمو سحشلا

 هلهأ ةفعَص نع ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر مدق نحف تنك لوقب سابع نبا تءم لوقت ديزإ ىنأ نإ هللا دنع عمس هنأ

 ماشه نع ىدرواردلا دم# نب زيزعلا ديعو راطعلا نمحرلا دبع نب دواد نع ىعفاشاا انثدح ٠ ىنم ىلإ ةفلدزملا نم

 عمج نم ةضافإلا لجعت نأ اهرمأف رحنلا موي ةماس مأ ىلإ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راد لاق هدأ نع ةورع نبا

 نع ةورع نب ماشه نع نييقرشملا نم هب ق'أن +ىربخأ : هيقاوتنأ بحأف اهموي ناكو حيصلا اهم ىبصتق ةكم أ يح

 نع ىحم ىفأ نبا انربخأ ٠ هلثم لسو هيلع هللا ىلص ىلا نع امهنع هللا ىضر ةماس مأ نع ةماس ىفأ تنب بنيز نع هربأ

 هللا لوسر نامز ىف ةيورتاا موي ةعجلا موي قفاو لاق قاني نب ملسم نب نسأا نع زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع

 حارو ىفذ ىلإ او>وري نأ سانلا رمأف ةيعكسلا ءانفب ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر فقوف مسو هيلع هللا ىلص

 رفعج نع ىحب ىنأ نبا انربخأ ٠ ءىث نيتماقإو ناذأ نم ةفرعب تلق ىذلاو لاق ( ىعفاشلا انثدح ) رهظلا ىنع ىلدف

 هيبأ نع سواط نبا نع نايفس انربخأ . هب ينعي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع كا دبع نب رباج نع هيأ نع دمحم نبا

 ديس انربخأ .. ةرخلا ىمر تح ةعضاو اهدي هتقان عفرت ملف ةفلدزملا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفد لاق

 هيلع هللا ىلص ىناا تيأر لاق ىلالكلا رامع نب هللا دبع نب ةمادق ىريخأ لاق لبان نب نعيأ نع حادقلا ملاس نبا

 ملاس نب ديعس انثدح . كيلإ كيلإ ليق سيلو درط الو برض سيل ءايهص ةقان ىلع رحنلا مون ةرمخا ىمدب ملسو

 رعشأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ابنع هللا ىضر سابع نبا نع جرعألا ناسح ىنأ نع ةداتق نع ديعس نع حادقلا

 نيقشلا ىأىف ىلاببال ناك هنأ امهنع هللا ىضر رع نبا نع عفان نع جديرج نبا نع ملسم انربخأ ٠ نعألا قشلا ىف

 ٠ ( هنع هللا ىضر ىعفاشلا انثدح عيبرلا لوقي انه ىلإ ) نعألا ىف وأ ريسيألا ىف رعشأ

 جير نبا نع ملاس نب ديعسو دلاخ نب ملسم ائربخأ ٠ هنع هللا ىضر ىعفاشلا انربخأ عسبرلا لوقي انه نم

 لزي ملف ىنم ىلإ عمج نم هفدرأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ سابع نب لضفلا .ىريخأ لاق سابع نبا نع ءاطع نع

 هللا ىلص ىنلا نع لضفلا نع سابع نبا نع بيرك نع ةلمرح ىنأ نب دمحم نع نايفس انربخأ . ةردجا ىمر قح ىلي

 اديص اوباصأ امرح اموق نأ ةقث ناكو موز ىنإ ىلوم دايز نع ةماس نب دامح نع ةقثلا ىنربخأ . هلثم ملسو هيلع

 3 ررغل هنإرمع نبا لاقف ؟ دحاو ءازج انلك انيلع وأ ءازج انم دحاو لك ىلع اولاتف ءازج جياع رمع نبا مهل لاقف

 سابع نبا نع مساقلا نع هللا دبع نب ريكب نع جيرج نبا نع ديعسو ملسم انريخأ . دحاو ءازج مساك ميسيلع لب

 تادارج ةضبقب نذخأبلو سابع نا لاقو ماعط نم ةضيقب قدصي لاقف ةدارج باصأ مر نع هلأس الجز نأ

 سلجف سابع نبا ىلإ تسلج لاق نارهم نب نوعيم نع حسجم ىلأ نبا نع نايفش انربخأ . ىأر كلذ ىلع نكلو
 نيئذألا نودام ىلع لمتشا سابع نبا لاقف رعشلا اذه ىلعو تمرحأ لاقف هنم ارعش لوطأ الجرأ مل لجر هنلإ

 هلل دبع انريخأ ٠ ىغتنتال ةلاضلا كلت لاق اهتحرطف ةلق تيأر لاق كوف ىلز لاق ىتأرماب تسيل ةأرما تابق لاق هنم

 ىنتربخأ تلاق ةبيش تنب.ةيفص نع حابر ىنأ نب ءاطع نع نصحم نب نمحرلا دبع نب رمح نع ىذئاعلا لمؤم نبا

 هللا لو_سر ىلإ رظنن نيسح ىلأ راد شيرق نم ةوسن عم تلخد : تلاق رادلا دبع ىنب ءاسن ىدحإ ةارحن ىنأ تنب

 يرألىنإ لوقأل ىتح يعساا ةدشنم رودبل ه رزعم نإو يعس هتبأرف ةورملاو افصاا نيب ىعسإ وهو سو هيلع هللا ىلص
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 رباح نعء ريزلا نأ نع جرح نبا نع دلاذ نا ملسم انريخأ ةاشب ةهضئع ىدش أ سابع نبا رمق مامح

 ممل لاق سو هيلعهللا ىلص هنأو لالحإلاب متاإ هرمأو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةدح ركذو امنع هللا ىذر هللا دبع نبا

 هلا لوح عم انرحم لاق هنع هلا ىذر رباج نع ريبزلأ فأ ن ع كلام انريخأ « | ولهأف نينا رىنهىلإ متبجوت اذإ»

 نع سواط نا ا نع م ديع نإ ١ نايفس انريخأو ٠ ةعرس نع ةرقمااو ة هعيس نع ةثديلا ة ةيد دحلا ماع لسو هيلع هللا ىلد

 رصألا بهذ اشدحأ دازو ودعلا رمح الإ رصحال لاو هنأ س نتا ن نع راند ند ورم نعءو سابع نبا نع هنأ

 لضفاا ىبربخأ لاق سا.ء نا هللا ديع نع ءاطع نع جورج 5 نع لاس نب ديعسو دلاخ نب ملسم انريخأ .. نآلا

 00 26 0 ىمر ىق> ىلي لزب ملف ىنم ىلإ عمج نم هفدرأ ملعو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع ن نأ

 6 رج ن نع كيد و ملم انربخأ . نكرلا 1تتسسا قة ىلي رهتعللا ىف سابع نب ١ نع دهام ن ءحبجب ىنأ نبا نعء

 قيس> 1 نبا نع نايفس انريخأ / ملاسم ريغو اماتسم فاوطلا حتتفي ىت> رمتعلا ىلي لاق سامع نبا نع ءاطع نع

 هينا> لبق نع لإ هيئاح نعم ذخأ رصق:اذإو مظعلا غلبا مالغ اي 5 قلاحال لوه# رمع نبأ تءمم لاق ىدزألا ىلع ىنأ نع

 انريخأ 5 نعدلا ق قشلاب دب | لاف سام ع ن 5 2 1 مادح ىفر دربخأ ل ![5 | راند نب ورم َنَع نايفس انريذأ 3 وجفألا

 ةقدص نع نايفس انربخأ . ةرهعت رهش كف لاق هنع هللا ىدذر الع نأ دها# نع حج ىلانبانع ةنيبع نبا نايفس

 كالذ باعأ تلق لاق ارارم لاق وأ نيترم ةنس ىف ترمتعا ابنع هللا ىضر ةئئاع نأ دمحم نب مساقلا نع راسإ نبا

 0 نبا نع عفان ن ع ةقع ن؛ ىسوم نم ضايع 0 شن ا : تد.حتساف نينمؤأا مأ مساقلا نام اهلع

 لاق ىنقثلا سوم نبا ىنريخأ كوش 2 اند نب ورم عع هنأ نايفس انربخأو . ارارد لاق وأ نوت رم ةزنم ىف رهتعا هنأ

 امترمعأف ةشئاع رمعأ نأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر:قرمأ:لوةي اههنع هللا ىذزر ركب ىلأ نب نمحرلا دبع تءمس

 رفعد نا داع نبادمحم ن نع حب رح نبا نء دلاح ٠ ف امص انريخأ ٠ ةيصخا ةلآ ث .دحلا ىف هريغ وأ وره لاق ميعتتلا نم

 كالام انثدح . هيلع دجس مث هلبق مث هيلع دورس مش هلق 3 * هلع لوعص مث هل.قف أديسم دوسألا نكرلا ىلأ سابع نبأ تبيأر لاق

 لاق هيس>أو ةحاط نب نامَعو كالبو وه مشو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد لاق اههنع هللا قف 06 نبانع عفان نع

 هراسإ نع نيدومعو هنيع نع ادوه6 لعج لاق ؟ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نصفك الالب تاأسج رخ امافةءاسأو

 ناماس وهو لودألا ناملاس نع ةنيع نبا انريخأ 1 ىلع ذكموب تببلا ناكو ىلص مش هءارو ةدمعأ ةالثف

 لاو هحو لكل نوفرصن سائاا ناك لاق سايع ن 9 نع سواط نع ةقت ناكو حم ىنأ نبا لاح ملسم ىف قا . ل

 رانيد نب ور# نع نايفس انربخأ ٠ ) تينلاب هديع نا 0 :- دا نردصي ال) لسة هيلع هللا ىلص هللأ لودسر

 نم رلا ديع نئب كيه نع ردكتملا نئب دم#ء نع نايفس انريخأ . رودسل ةفرع ىف سابع نبا ىأاب ند ىربخأ

 ىفاكف عقد م : أورفسأ سانلا اهعأ اي اي لوقي وهو حزق ىلع افئاو كك ايأ تيأر لاق ثتريو>نب رووح نع عوبري نبا

 بطخلاق ة ةمرغ نا سدق ن ؛| دهم ن 6 :رد >نبا نءنبدلا> نب ملسم انربخأ 2 هنح>ح ع هريعإ شرح اع هدف ىلإ رظنأ

 ماع أك سمشلا نك نيد ةفرع ند نوءفدب اوناك ةيلهاذلا لهأ نإ » لاقذ ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 مههو>و ىف لاجرلا مناع امك نر ني>- سحشلا علطت نأ دع ةفلدزما ن هو برغت نأ مههوجو ىف لاحرلا

 لهأ ئددش كلم انده سحشلا علطت نأ لبق ةفادزما نع عقدنو سمشلا برغت ق> ةفرع نم عفدن ال انإو

 بيغت نأ لبق ةفرع نم نومعفدي ةيلهاجلا لهأ ناك لاق هدأ نع سواط نبا نع نايفس انريخأ :كارشلاو ناثوألا

 ام



 ا

 انربخأ . ادح نكي ملام هترثع نع ةئيحلا ىذ لجرال ىفاجت, لوقيو ثيدحلا اذه فرعي نم ملعا لهأ نم تعمس

 ةيفتلاو ىنتلا نعل مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نهحرلا دبع تنب ةرمع نع همأ نء لاجرلا ىنأ نع كلام

 اهانبكرت اهتبقوتو تابوقعلا ىف لسو هيلع هللا ىلص ينناا نع ةلسرم ثيداحأ تيور دقو « سيردإ نب دمحم لاق »

 ٠ اهعاطقنال

 ىعفاشلا انثدح كلذ عييمج ىف عيب رلا لوقي ىلامألا نم جملا بانك نمو

 هللاىذر رمع نبانععفان نع ةبقع نب ىسوم نع ضايع نب سنأ انثدح لاق ىعفاشلا انثدح لاق عيرلا انربخأ

 ةبالق ىنأ نع ءاذحلا دلاخو ةميمت ىنأ نب بويأ نع ىنتثلا باهولا دبع انثدح . سدقملا تيب نم لهأ هنأ اههنع

 ىخأ لاق امهدحأ لأقف ؟ةمربش امو كليو لاقف ةمربش نع كيبل لوقي الجر عمت هنأ اههنع هللا ىضر شابع نبانع

 . ةمربش نع ججحا مث كسفن نع هذه لعجاف لاق ال لاق ؟ كسفن نع تججحفأ لاق هب ةبارق رك ذف رخآلا لاقو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىأ ايبارعأ نأ هيبأ نع ةيمأ نب ىلع نب ناوفد نع ءاطع نع جدررج نبانع مسم انربخأ

 كتبج لاق امإو كصي# لاق امإم عزنا »لاقذ ىلع اذهو تمرحأ لاقف ةرفص رثأهبو ةبج لاق امإو صر لاق امإ هيلعو

 نامع نب هللا دبع نع ميلس نب ىحي انربخأ ٠ « كج. ىف لعفت ام كترمع ىف لعفاو كنع ةرفصلا هذه لسغاور

 ضايبلا يبايث ريخ نم»لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ امهنع هللا ىضؤرسابع نب نع ريبج نبديعسنع مثخ نبا

 وأ امهدحأ ءاطعو سواط نع رانيد نب ورهع نع ةنييع نب نايفسانربخأ . « ك انوم اهف اونفكو كوابحأ اهسيلبلف

 بوب أن ع ىحم ىنأ نب انريخأ . مريوهو مجتحا لسودهيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع امثالك

 ائيشانخاسوأب هللا بسام لاقو مرحعوهو ةفحجلاب وهو امامح لخدهنأ امنع هللاىض ر سابع نب انعةمركع نعةهيع فأن با

 كلام انريخأو . مر وهو ةآرملا ىف رظن هنأ اههنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع ىسومني بورأ نع نافسأت ربخأ

 وهو ايقسلاب نيط ىف هل اريعب درقي باطخلا نب رمع ىأر هنأ ريدهلا نب هللا دبع نب ةعيبر نع ردكساملا نب دمحم نع

 . مرحم وهو ءاديبلاب ابارغ ىمرب ره نبا تبأر لاق راهت ىلأ نبا نع رانيد نب وره© نع نايفس انربخأ . مرح

 ىذرباطخلا نب رمع تبحد لاق ةعبر ىلأ نب شايع نب هللا دبع نع ديعس نب ىحم نع ىفةثلا باهولا دبع انربخأ

 ىأ نع ىرزإلا مركلا دبع نع ةنييع نب نايفس ا:ريخأ . عجر ىتح اطاطسف اب رطضم هتبأرا# جلا ىف هنع هللا

 ىنأ نع فيرط نب فرطم نءنايفسا:ريخأ ٠ ةرف> وأردجم عوب ريا ىف ىذق هنأ هيبأ نع دوعسم نب هللا دبع نب ةدع

 هللا دبع نع ىح ىبأ 0 ميهاربإ انريخأ ٠ منغلا نم نالحب نيبح مأ ىف ىضق هنع هللا ىضر نافع ن. نامع نأ رفسلا

 مثو فويسلاب نيدلقتم ةيضقلا ةرهع ىف اومدق ملسو هيلع هتلاىلص هلال وسر باحصأ نأ اههنع هللا ىغر ركب ىأ نبا

 ّم-للا نب ناورم نع نمحرلا دبع نب ركب ىنأ نع باهبش نبا نع ميهاربإ نب دعس نب مههاربإ انربخأ . نومرح
 نع مهاربإ انريخأ 00 رعشلا نم نإ»لاقيسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنأ ثوغيدبعنب ةرضالا ن. نم رلا دبع

 انثدح .6هحيبقك هحببقو هالكلا . سك هنسح مالك رعشلا )لاق لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هبأ نع ةورغ نب ماشه

 مرحم وهو هل ةلحار بكر هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ هبأ نع قرزألا مساقلا نبا نسحلا نب نمحرلا دبع

 : رعش هنع لا ىضر رهع لاق هنظأ ( عيبرلا لاق » ىرخأ رخؤتو ادب مدق: تلعجف تادتف

 لع براغ وأ هنا تلدتأ اذإ ,١ .ةحورما نمسح اك ارد نك

 نم ةمامح لتق شيرق نم امالغ نأ ءاطع نع راند نب وره نع نايفسان ربخأ «ربك أ هللا ربك | هللا» لاق مث



 تا وول نيش ةنشب

5-000 0 
 ميهاربإنب دعس نب ميهارنإ نربخأ . ىلعو ىهامتلسفف ىلعو ىهتتام اذإ اهلسغتنأتصوأ ملسو هيلعهللا ىلصهللا لوس رتنب

 مقهاربإ انريخأ ٠ ةماسابأ ضمغأ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ثدحم .ناك ٍتيؤذ نب ةصيبق نأ ٍتابش نبا نع

 انريخأ « اعيمح هيدي تايششح ثالث تملا ىلع اح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنأ نع دمحم نت رفعج نع دم# نا

 لاق ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىنأ نع نمحرلا دبع ىنأ نب ةعببر نع كلام

 نعدمحم نب رفعج نع رمع نب هللا دبع نب مساقلا انربخأ «ارجه اولوقت الو اهوروزفروبقلاةرايز نع ستيم ود»

 لك نم ءازع هللا ىف نإ لوقت الئاق اوعمس ةيزعتلا تءاجو علسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىفوت ١ل لاق هدج نع هيبأ

 انريخأ ..'.باوثلا مرح نم باصملا نإف اوجراف هايإو اوقف هللابف تئاف لك نم اكردو كلاه لك نم افلخو ةبيصم

 هللا ىلص هللا لوسر لاق زذعج 'نعن.ءاج امل لاق رفغج :نب. هللا دبع نع هدأ نع دم .نب رفعج نع ةنييع نب نايفس

 دعس نب ميهاربإ ان ريخأ ٠ نايفس كشو مهلغشي ام وأ مهلغشإ رمأ مثءاج دق هنإف اماعطرفعج لآل اولعجا» ملسو هيلع

 هلع هللا ىلص هللا كوسر نأ هنع هللا ىذر ةرنره ىنأ نع هببأ نع هنظأ ةماس ىنأ نب رمع نع هنأ نع مهاربإ نبا

 دمدم نب ورمع نب دقاو نع ديعس نب قم نع كلام انريخأ ٠ :(هنع ىضش, قدح هنيدب ةقلعم نمؤملا سفن 2لاق ملسو

 هيلع هللا ىلص هللا لوصر نأ هنع هلل ىَكَر نلاط ىنأ نب ىلع نع مسحلا نب دوعسم نع ريح نب عفان نع ذاعم نبا

 وأ دانسإلا اذهم ةمقلع نب ورمغ نب دمحم نع دمحم نب مههربإ انريذأ . كلذ دعب سلج مث ةزانجلا ىف موقت ناك ماسو

 نع كلام انريخأ . سولجلاب انرمأو ساج مث مايقلاب انرمأو ماسو هيلع هللا ىلع هللا لوسز ماق لآقو اذهم هيبش

 هءلع هللا ىلد هللا لوسر نأ كيتع نب رباج نعهريذأ كيتعنب ثرحلا نب كدتعنع كيتعنب رباح نب هللادبع نب هللادبع

 لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عجرتساف هبحب لف هب خاصف بلغ دق هدجوف تبا نب هللا دبع دوعي ءاج ملسو

 نوعد» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف نهتكسي كيتع نبالعجف نيكبو ةوسنااحاصف« عييرلا ابأ اي كيلع انءلغ»

 نع رانيد نب ورمع نع نايفسا:ربخأ.«تام اذإ» لاق؟هللالوسر ا بوجولا امو لاقع ةيك اب نيكمت الف بجو اذإف

 نع نايفس انريخأ ..تنز امل ةيراج تدّح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف نأ ىلع نب دمحم نب نسحلا

 دعقم رخآلا لاقو نيحأ امهدحأ لاق الجر نأ فد نب لهس نب ةقامآ ىنأ نع امهالك ةائزلا ىنأو ديعس نب قى

 امهدحأ لاقدب ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رهأق فرتعاف لئسف :هب:تيمرف لبح ةأرما باصُأف دعس رادج دنع ناك

 ماشلاب الجر نأ بيسملانب ديعس نعديعسنب ىح نع كلامانربخأ ٠ لخنلا لوك:أب رخآلا لاقو لخنلا لاك:أب دلجف

 هنعاللا ىضر ايلع كلذ نع هل لأس, نأب ىرعشألا ىس ومىلأ ىلإ ةيواعم بتكسف اهلتق وأ هلتقف الجر هتأرما عم دجو

 هللا ىضر ىلع لاقف هريخأف ىقربختل كيلع تمزع قارغلا:ضرأب وهام ءىثل اذه نإ هنع هللا: ىذر ىلع لاقفا هلأسف

 نع سإددإ ىفأ نع ىرهزلا نع ةنيع نب نايفس انريخأ . هتمرب طعبلف ءادهش ةعبرأ, تأي مل نإ ندح وبأ انأ هنع

 اوكرسشتالنأ ىلع فوعباب )لاقت سلجم ىف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انك لاق هنع هلا ىضر تماصلا نب ةدابع

 نمو هل ةزافك وهف بقوحف ائيش كلذ نمباصأ نمو هللا ىلع هرجأف ينم ىفونفو لاقو ةبآلا مهملغ أرقو ناثيشُفلاب

 نع دمحم نب مههاربإ انربخأ « «هبذع ءاش نإو هل رفغ ءاش نإ هللا ىلإ وهف هيلع هللا هرتسف اًئيش كلذ نم باصأ

 نع ن*“رلادبع تنبةرهع نعمزح نبورهعنبدمحم نب رك ىلأ نبدم«نءرمع نبهللا دبعنب هللادبع نب زيزعلا دبع

 سب ردإ نإ دمحم لاق :(« ممنارثعنع تائيملا ىوذا اوفاحم )لاق ماسو هلع هللا ىلصهللا لوسر نأ اهنع هنأ ىكر ةشااع



0 300 
 رع باهش نبا نع كلام انربخأ . كلذ وأ عنص هنع هللا ىضر نافع نبا نامع نأ باهش نبا نع جيرج نبا نع

 ف تام ىذلا مويلا ىثاجنلا سانلل ىعن ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا نأ هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع بيسملا نب ديعس

 فينح نب لهس نب ةمامأ ابأ نأ باهش نبا نع كلام انريخأ . تاريبكت عب رأ ربكو مهب فصف ىلسملاىلإ مهب جرخو

 وذراادوعي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو لاق اهضرمب لسو هيلع هللا ىلص ىنناا ريخأف تضرم ةنيكس» نأ هربخأ

 وظقوي نأ اوهركف اليل امتزانحم جرخفوامب ىنونذآف تنام اذإ» سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مهنع لأسإو

 رآ كرمآ ملأ لاقف !منأش نم ناك ىذلاب ربخأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حسبصأ املف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لع سانلاب فص ىتح مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخف الل كظقون نأ انهرك هللا لوسراي اولاقف« اف ونذؤت

 ةاىضر هللا دبع نب رباج نع ليقع نب دمحم نب هللا دبعنع ده نب مهاربإ انريخأ . تاريبكست عبرأ ريكو اهربق

 ءهاربإ انريخأ . ىلوألا ةريبكستلا دعب نآرقلا مأب أرقو اعبرأ تيملا ىلع ربك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ امهنع

 لف باتكلا ةحمافب أرقف ةزانج ىلع سابع نبا فلخ تيلص لاق فرع نب هللا دبع نب ةحلط نع هببأ نع دعس نبا

 عمم لاق ديس ىلأ نب ديعس نع نالجع نب دمحم نع ةنييع نبا انربخأ ٠ قحو ةنس لاقف كلذ نع هتلأس لس

 معهم نع نزام نب فرظم انربخأ . ةنس اهنأ اوماعتل تلعف انإ لوقيو ةزانلا ىلع باتكلا ةحياذب ربخم سابع نا

 الصلا يف ةنسلا نأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحهأ نم لجر هربخأ هنأ لبس نب ةمامأ وبأ انربخأ ىرهزلا نع

 1| ىلص ىنلا ىلع ىلصي مث هسفن ىف ارس ىلوألا ةريبكستلا دعب باتكسلا ةحتافب أرقي مث مامإلا ربكي نأ ةزانجلا ىلع

 فرط انربخأ . هسفن ىف ارس ملسإ مث نهنم ءىث ىف أرقي ال تاريبكستلا ىف ةزانجال ءاعدلا صاخمو سو هيلع

 اريخأ . ةمامأ ىلأ لوق لثم لاق هنأ سيق نب كاحضاا نع ىربفلا دمحم ىنثدح ىرهزلا نع رمعم نع نزام نبا

 ربخأ 4 تاتكلا ةحمافب ةزانجلا ىلع أري نأ ةنساا لاق ةمامأ ىنأ نع ىرهزلا نع دعس نب ثيل نع ان احصأ ضعب

 أب أرقي ناك هنأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع نادرو نب ىسوم نع هلا دبع نب قاحسإ نع دمحم نب ميهاربإ

 ,ع صفح نب رمع نب هللا دنع نع ىدقاولا ىنعي رمع نب دمحم انريخأ . ةزانجلا ىلع ىلوألا ةريبكستلا دعب نآرقلا

 | لس ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربأ . ةزانجلا ىلع ربك اسلك هيدي عفري ناك هنأ رمع نبا نع عفان

 || ىلد ىنلا نأ هببأ نع ملاس نع باهش نبا نع جسبرج نبا نع هريغو دلاخ نب ملسم انربخأ . ةزانجلا ىلع ةالصاا

 دكساملا نب دمحم نع كللام انريخأ ٠ ةزانجلا مامأ نوش.ي اوناك مهنع هللا ىضر نامعو رمعو ركب ابأو ملسو هيلع

 هنيز ةزانج مامأ ساناا مدقت هنع هللا ىضر باظخلا نب رمع ىأر هنأ هربخأ هنأ ريدهلا نب هللا دبع نب ةعبر نع

 يشع ريمع نب ديبعو ره نب تبأر لاق بئاسلا ىلوم ديبع نع رانيد نباورمع نع ةنيبعنبا انريخأ ٠ شحج تنب

 رمت نع جي رج نبانع هريغو دلاخ نب ملسم انربخأ ٠ اماق امهب تزاج املف ناثدتتي اسلجف امدقتف ةزانجلا مامأ

 ,ء ةمركع نع ءاطع نب رمت نع ةقثلا انربخأ ٠ هسأر لبق نم لس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىسو» نبا

 مع ده نب ميهاربإ !ئربخأ .. هسأر لبق ن٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لس لاق امهنع هللا ىذر سابع نبا

 ربثتال ءاصأاو ءابصح هيلع عذوو هنبا ميهاربإ ربق ىلع شر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هيبأ نع دمحم نب رفعج

 ثئاع نع ريبزلا نب ةورغنَغ ىرهزلا نغ ركب ىلأ نب هللا دبع نع دمحم نب ميهار.إ انربخأ . حطسم ربق ىلع الإ

 :ريخأ .٠ هؤاسن الإ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسغ ام انريدتساام انرمأ نم انلبقتسا ول تلاق اهنع هللا ىضر

 مطاف نأ سيمع تذب ءامسأ امتدج نع بااط ينأ نب رفعج نب دمحم تنب دمحم مأ نع ةرامع نع دم نب ميهاربإ
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 معلا عاج تاكو نوو

 نع مهاربإ نب دمحم نع داجلا نب هللا دبع نب ديزب نع ىدرواردلا ديبع نأ نب دمحم نب زيزعلا دبع انريخأ

 لودي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 2 هنأ صاعلا ن ورم نع صاعلأا ن١ ورم ىلوم سرق ىنأ نع كيهرص ن١ را

 اذ_-ه تئدحف داحلا نب ديزي لاق « رجأ هلف أطخأف دهتجاف مح اذإو نارجأ هلف باصأف دهتجاف كك احلا مح اذإ»

 . ةريره ىلأ نع ةماسوبأ ىنثدح اذكه لاقف مز>نب ورمع دمحم نب ركب ابأ ثيدحلا

 دودحلاو تالا تاتا و

 لسغىف نمل لاق ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نأ ةيطع مأ نع نيريس نبا نع ىلايتتسلا بويأ نع كلام انريخأ

 اروفاك ةرخآلا ىف نلغجاو ردسو .ءامي كلذ نكيأر نإ .كلذ نم رثك 1 وأ اسمح وأ اثالث ايلسغا و هنا

 . صر ىف لسغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع دمحمنب رفعج نع كلام انربخأ « روفاك نم ائيش وأ

 ةقثاا انربخأ ٠ امالث لسغ ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر نأ رفعج ىفأ نع جب رج نبا نع انباحصأ ضب انربخأ

 تنب رعش انرفض تلاق ةيراصنألا ةطع مأ نع نيريس تنب .ةصفح نع ناسح ني ماشه نع انباحصأ نم

 نع ماشه نع كلام انربخأ ٠ اهفلخ اهانيقلاف نورق ةثالث اهينرقو اهتيصان ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ايف سيل ةيلودس ضرب باوثأ ثالث ىف نفك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع ا ىضر ةشئاع نع هيبأ

 ىلءو نفكو لسغ هنع هللا ىضر باطلا نب ردع نأ رمت نبا نع عفان نع كلام انريخأ . ةماهع الو صيق

 رباج نع كلام نب بعك نب نمحرلا دبع نع بايش نبا نع دعس.نب ثدالا نع .انباحصأ ضعب انربخأ . هيلع

 انربخأ . مهلسفي لو دحأ ىلتق ىلع لصي مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر هللا دبع نبا

 مل-سو هيلع هللا نك ىنأا نأ هنع هللا ىضر سا نع ىرهزلا نع ديز نب ةماسإأ ْنَ-َع انبادصأ ضعب

 نأ ريعد .ىفأ نبا نع رمعم هتيثو ىرهزلا نع نايفس انريخأ . مهلسغي ملو دحأ ىلتق ىلع لصرمل

 انربخأ ٠ «مهمولكو ممئامدب ممولمزف ءالؤه ىلع تدبش) لاقف دحأ ىلتق ىلع فرعثأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نافع نب نامع تيأر : لاق ةحاط نب ىسيع همع نع ةحاط نب ى نب قحسإ نع انباحصأ نم ةسقثلا

 جدرج نبا نع انباحصأ ضعب انريخأ . هعضو تح هقرافي لف همأ ريرسس ىدومع نيب لمحم هنع هللا ىذر

 انناجصأ ضع: انربحأ ف نورشا ىتعاق ناب اعماق عفار ةزانج ىف رمع نبا ىأر هنأ كهام نب فسوب نع

 ضعي انريخأ . صاقو ىنأ نإ دعس ريرس ىدوعع لاب لمح ةريره نأ تأَر لاق هنأ نع تباث نب هللا دبع نع

 انربخأ ٠ ةمرع نب روسملا ريرسس ىدومعنيب لمم ريبزلانبا تيأر لاق هيأ نع نوع ىنأ نب ليبحرش نع انب ادصأ

 هللا ىلص ىنلا عم نك : لوي سابع نب | تورم ل وقي ريبح نب ديعس تعم لاق رانيد نب ورهحع نع ةئييع نب نايفس

 هيبوث ىف هونفكو ردسو ءاع هولسغا» سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف تامل صقوف هريعب نع لجر رخف ملسو هيلع

 هيلع للا ىلد ينلا نأ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ةر>ىنأ نإ مهاربإ دازو نايفس لاقف«ع هسأر اورمحم الو

 ملاس نب ديعس انربخأ 6 ايبلم ةمايقلا موي ثعبي هنإف ابيط هوسع الو هسأر اورمحم الو هبجو اورمحو » : لاق ملسو
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 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىصق تفسك سمشلا نأ ماسو هلع هللا ىلص ىنلا نع ابنع هللا ىضر ةشئاع نع

 ونلا نع ةشئاع نع ةبأ نع ةورغ نب ماشه نع كلام انريخأ . نيتعكر 01 لك ىف نيتعكر هنالص تفصوف

 ٠ هلثع ملسو هلع

 ناعألاو رودنلاو تاراقكلا ا ندو

 اذكتعم ىعو ةغئاع ىلإ ريمج نإ ددعو انأ تيهذ لاق ءاطع 0ع 0 نبا نع ورهع نود نا.فس انربخأ

 داو ىلبو « هّللاو ال وه ::تااق لتاعأ ىف وغللاب هللا مك دخاؤيال » لحو زع هللا لوق نع اهانل "اسف ريش ىف

 لا ىلص ىذلا نأ نيصحلا نب نارمع نع بايملاىفأ نع ةبالق أ نع ىاتحساا بوبأ نع ةئييع نب نايفس انريخأ

 « مدآ نبا كالي ال امف الو هللا ةيصعم ىف رذنال » لاق سو هيلع

 ىدقاولا ريس ىلع ريسلا باتك نمو

 ولغتساف داوسلا عبر مهل مسقف سانلا عبر ةلي تناكلاق ريرج نع سيق نع دلاخ ىفأ نبا نع ةقثلا انربخأ

 ,نم ةأردا نالف تذب ةنالف ىعدو هنع هللا ىضر باطلا نب رمع ىلع تمدق مث تككش انأ نينس عبرأ وأ ثالث

 ل مقام ىلع عك رنا لوؤسم مساق ىنأ الول هنع هللا ىضرباطخلا نب رمع لاقف اهمسا ركذ ىريضغال اهامس دق

 اع نبا ثيدحح نم ىوري ىذلاو : هنع هللا ىذر ( قنات خاللاف ١) سانلا ىلع اودرت نأ ىرأ ىنكلو

 امركع نع ىليدلا رود نع ىحب ىفأ نباو ىدرواردلا نبا هنريخأ ةمركع ثيدح نم وه امنإ مهحابذ لالحإ ىف

 ,طوتب نمو » التو اهلالحإ وه اكح الرق لاقذ برعلا ىراصن حئابذ نع لكس هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع

 | اولا ظوأ ناقد ةعثلا انريخأ . سابعنبا قاب مل زوثو ةمركع مسا نع تكس انباص نكساو « مهنم هناف 2
 03 ان الولع ها ىضر بلاط ىبأ نب ىلع لاق .: لاق .ىناماسلا ةديبع نَع نيريس نب دم نع بوبأ نع امه وأ

 ا ىضر ىعفاشلا نم كشلا« ردا برعشب الإ مهنيد نم وأ مهتينارصذ نم اوكسمتي مل مهنإف بلغت ىب ىراصن حئابذ

 ااا ارق نأ نيمح ئ نارمع نع باهملاىبأ نع ةبالقىبأ نع تويأ نع باهولا دبعو نايفس انربخأ .:هنع

 ةانلا تيكرف ةأرملا تتلفنا مث مهدنع ةقانااو ةأرملا تناكسف ملسو هيلع هللا ىلصىنلل ةقانو داصنألا نم ةأرما اوباص“ف

 هوعنف .امنرحتأل اهيلع هللا ىتناحمأ نكل ترذن ىنإ : تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةقان تفرعف ةنيدملا تم'اف

 رذنال اهيرحنت نأ اهيلع هللا كاحن نأ اهتيزج ام-مب » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل كلذ اوركذي ق> اهرحن: نأ

 لو هيلع هللا ىلص ىنلا ذخأو ثيدحلا ىف امهدحأ وأ اعم الاقو « مدآ نبا كلب ال امفالو هللا ةيصعم ىف

 ىذق باطخلا نب رعمع نأ بسملا نب ديعسم نع تباث نع روصنم نع ضايع نبا ليضف انريخأ ٠ هتقان

 ةقدص نع ةنيبع نب نايفس انريخأ ٠ ةثامتامثب ىسوحلا ىفو مثرد فال ةءبرأاب ىقاردنلاو ىدوبيلا ىف

 نافع نب نامع هيف ىغق ديعس لاقف ىقارصنلاو ىدوبيلا ةيد نع هلاسن بوسملا نب ديعس ىلإ انلسرأ لاق راسإ نبا

 . فال” ء اب هنع نا ىضر



 يي ا ل
 دس

 كل 68 عم

 كلام نب لمح ماقف ائيش نينجلا ىف ٍلسو هيلع هللا ىل< ىنلا نمعمس ًاءرما هللا ركذأ لاق هنغ هللا ىضر باطخلا نبا

 هللا لوسر هيف ىضقف اتيم انينج تقلأف حطسع ىرخألا امهادحإ تب رشف ىل قيتيراج نيب تنك : لاقف ةغبانلا نبا

 نع دلاخ نب ملسم انربخأ . انيأرب اذه لثه ىف ىغقن نأ اندك نإ هنع هللا ىصر رمع لاقق ةرغب ملسو هيلع هللا قنص

 رانيد ةئامعب رأ ىرقلا لهأ ىلع لبإلا مكة, ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك لاق بيعش نب ورمع نع جيرج نإ

 ىرقلا لهأ ىلع اهتميق نم صقن تناه اذإو اهتمبق ىف عفر تلغ اذإف لبإلا نامأ ىلع ابمسقيو قرولا نم املدع وأ

 هللا ىلص هللا لوسر هتك ىذلا ٍتاتكلا ىف نأ هببأ نع ركب ىفأ نبا هللا دبع نع سنأ نب كلام انربخأ ناكام نمثلا

 اهلثم ةفئاجلا ىفو سفنلا ثلث ةمومأملا ىفو ليإلا.ند ةثاماعدج ىعوأ اذإ فنألا فو مزح نب ورمعا لَسو هيلع:

 سمع ”ئسلا قو بالا" نم ندع" كلانع اع عيبصأ لك ىفو نوسمح لجرلا ىفو نوس ديلا ىفو نوسمح نيعلا ىفو)

 . سمح ةحضوملا ىفو»

 فوكو يءرلاو ةنايعلاو ىلا كاك

 هللا لوسر نأ هع هللا ىذر ةريره ىنأ نغ عفان ىنأ نبا عفان نع ند ىنأ نبا نع كيدف ىنأ نبا انريخأ

 نع بئذ ىنأ نبا نع كيدف ىنأ نبا انريخأ « فخ وأ رفاح وأ لصن ىفالإ قبس ال » لاق ملسو هيلع هلل ىلص

 رئاح ىف الإ قيسال م لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىذر ةريره ىنأ نع هيبأ نع حلاص ىفأ نب دابع

 ليخلا نيب قباس سو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىغر رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ « فخوأ .

 ةمثح ىلأ نه لوس نع لهس نب نمحرلا دبع نب هلا دبع ىلل ىلأ نع سنأ نب كلام انربخأ ٠ ترمْصُأ دق ىلا

 امهباصأ دهج نم ربيخ ىلإ اجرخ ةصيخمو ةمثح ىلأ نب لهس نب هللا دبع نأ هموق ءاربك نم لاجر هربخأ هنأ

 متثأ لاقف دوهي ىنأف نيع وأ ريقف ىف حرطو لتق دق لبس نب هللا دبع نأ ربخأاف ةصيح ىت"اف امهحاوح ىف اقرفتف
 ربك أ وهو ةصيوح هوخأو وه لبق اف ممل كلذ ركذف هموق ىلع مدق ىتح لبقأاف هانلتق ام هللاو اولاقف هومتلتق هللاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ريم ناك ىذلا وهو ملكتي ةصرمع بهذف لوتقملا وأ لبس نب نمحرلا دبعو هنم

 اما وكحاصاودي نأ امإ » سو هيلعهللا ىلصدللا لوسر لاقف ةصيحم ىلكت مث ةصيوح ملكستف سلا ديدي 6 ربك ربك » ةصدخلا

 هللال وسر لاقف (هانلتق ام هللاو انإداومتكف كلذ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر مهيلإ بتكف « برحم اونذؤي نأ

 «دومفلدتف» لاق ال اولاق «؟يبحاص مد نوقحتسو نوفلحم » نمحرلا دبعو ةديحمو ةصيوخل ماسو هيلع هللا ىلص

 رادلا مهيلع تاخدأ ىت> ةقان ةئامم مهيلإ ثعبف هدنع نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هادوف نيماسع اوسيل ال اولاق

 . ءارمح ةقان اهنم ىضكر دقل لبس لاقف

 فريكللا ساق قر

 رمقلا نأ سارع نبا نع نسحلا نع مزح" نب دمحم نب م ىنأ 0 هللأ دبع ىنثدح لاق دمحم نب مهاربإ ائريخأ

 تيلص امنإ لاق انبطخف بكر مث نيتعكر ةعكر لك ىف نيتعكر انب ىلصف سابع نبا جرخف ةرصبلاب سابع نباو فسك

 تول نافسحل ال هللا تانآ نم ناتبآ رحقااو سمشلا امنإ 8 لاقو ىلصي ملسو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر تيأر اك

 ع نع ديعس نبا ىحب نع كلام انريخأ « يلاعت هللا ىلإ مءزف نككلف افَساك اهنم ايش متيأر اذإف هتايحل الو دحأ



 تا
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 نلولغلا نيذلا م ) قفا: لالا اندصحف لاق هليق نمش انلقذ لاق فال 1 ةعبراب هنع هللا ىخر نافع نب نامع هيف

 ؟ةلقاعلا ىلع نينلاب ىذق ملسو هلع هللا ىلص ىناا - ريخلا ١١ لثاق لاق نإف : هنع هللا ضر قنات كالاف ) ارخآ

 ةريرهى أ نع تيسملا نا نع بايش نبا نع دعس نب ثنالا نع ) ناسح نب ىح وهو عيب رلا لاق) ةقثااان ربخأ لو

 نه » لاق هنأ لسو هلع هللا ىلص ىنلا نع سواط نع نزانيد :نب وره نع ةنييع نبا انرحأ ,. دنع هللا ىذر

 لتق نهو اظحلا لقع هلقع اطخ وهذ أصعب برد وأ طوسلاب دلح وأ ةرادخم مهيب وك اممر ىف ةيمع ىف لو

 ىلع نع ةنينع نبا انرتخأ.٠ «لدعالو فرص هنم لبقي الو هبضغو هللا ةنعل هيلعف هنود لاح ند هدب دوق وبف ادم

 مل-هو هيلع هللا ىلد للا لوسر نأ امهنع هّللأ ىدر رم نإ هللا ذيع نع ةعدر ن' مسافلا نع ناعدح نإ ديز نبأ

 بوك نم ىلآ كرفأ تنك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ثرحلا نب مامهنع مهاربإ نع روصنمنع ةنييع نباان ريخأ

 ةمةلع نع مهاربإ نع ناملس ىنأ نب دامح نع ةماس نب دامح نع ناس> نب ىغ ا كل : مسو هلع هللا ىلص هللالوسر

 . هيف ىلصي مث ملسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر بوث نم ىنلا كرفأ تنك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع دوسألاو

 لاق هنأ امهنع هللا ىذر سابع نبا نع ءاطع نع هرب هالك جب رج نباو رائيد نء ورم نع نايفدس انريخأ

 ةمقلع نعةقثلا انريخأ . طاخلاو قاصيلا ةلزنع وه اعإف ةرذذأ وأ دوعب (هدحأ لاق كنع هطمأ لاق بوثلا بيص, ىنلا ىف

 اذإ ناك هنأ هببأ نع صاقو ىنأ نب دعس نب بعصم ىلريخأ لاق دهام نع رودهتم نع ديا دبع 0 رير> نع

 ناملس نع ديعس نب ىغ نع مهاربإ انريخأ . هنق ىلص مش هتح امساب ناك نإو هحسم ابطر ناك نإ ىنأأ هيو" باصأ

 هدي حسم تح هيلع درب لف لجر هيلع مسف لبقأ مث ةجاحل لمح رب ىلإ بهذ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ راسإ نبا

 . مالساا هيلع در مث راد
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 اطولا حارج تا نمو

 0 هعكا : 01 007 000 5 0 : 1 ١
 هللا لوسر هتك ىذلا باتكلاىف نأ امهنع هللا ىخر هنأ نع 01 نأ نب هللا دبع نع نا نب :كلام نرخ

 هللا ديع نع 05 نبا نع دلا> نب لم انريخأ ٠ ليلا ند ةئام سفنلا ف هو نب وردعأل ملسو هلع هللا ىلص

 جيرج نبا لاق«لبإلا نم ةثام سفنلا قو»مزح نإ وردعل سو هيلع هللا ىلص ىنزلا كانك ف ثتايدلا ىف 1 أ نبا

 نع ةنيبع نبا انربخأ . ال : لاق ؟ ٍلسو هيلع هلل ىلص ىنلا باتك هنأ نم مثنأ كش ىفأ ركب ىلأ نب هللا دعا تلقف

 باهش نبا نع ىسوم نب تونأ نع.رمع نب هلا ع نع دلا> نب حسم انريخأ . كلذ ىنعي هنأ نع سواطنبا

 نم ةئام مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ملسملا رحلا ةيد نأ ىلع سانلا انكردأ :اولاق ءاطعو لو>كم نعو

 ةبدو مثرد لاا :زسشعاانثااوأ نانيد فلأ. يلا لهأ ىلع ةيدلا كلت هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع موقف لبآلا

 اهتيدف نا رعألا نه اهءاصأ ىذلا ناك نإف مثرد فال 5 ةترس وأ راند ةئامسّح ىرقا لهأ نم تناك اذإ ةماسملا ة راعا

 قدولا الو بهذلا ىارعألا فلكيال لبإلا نم. نوسمح ىنارعألا اماصأ اذإ ةيبارعألا ةيدو لبإلا نم نوسمح

 هنأ نط, ىف .لتفي نينا ىف ىضفق .لسو هيلع هللا ىلص .ىنلا نأ بيسملا نبا: نع بابش نبا نع سنأ نب كلام انربخأ

 اكاقف لطي كلذ لثمو ؟لهمتشا الو :قظن الو لكأ الو برشال نه مرغأ فيك هيلع ىغق ىذلا لاقف ةديل وأ دبع.ةرغب

 رمع نأ سواط نع ورهع نع نايفس انربخأ « نابكسلا ناوذإ نم اذه اعإ » مسو هيلع هللا ىلص الرد
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 6 ؟؛ةوأ/ ا

 ىُح انريخأ ا ىف دنعلا لقع لاق هنأ بيسملا نبا نع ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس انريخأ . اهتم كل أ كلذف

 لاقو هتيد ىف رحلا حارجك هن ىف دبعلا لقع لاق هنأ بيسلا نب ديعس نعىرهزلا نع دعس نب ثيللا نع ناشح نبا

 : لاق هنأ هبأ نع ةورع نب ماشه نع ىلع نب دمحم ىهم انريخأ . ةعلس موقي نولوةي هاوس لاجر ناكو باهش نبا

 لدرلا نم هعمسأ هب ىدتقف عماص د هعجشل نأ ةهارك الإ 2ك ند ىنعنع اق ةتصخسإف ثيدحلا عمسأل ىلإ

 ثدحمال مهاربإ نب دعس لاقو هب قثأ ال نمع هئدح دق هب قثأ لجرلا نم هعمسأو هب قثأ نمع هثدح دق هب قئأال

 ةلءاسم نغ رمع نب هللادبعل انبا تلأس لاق ديعس نب. ىح نعنايفس انريخأ ٠ تاقثلا الإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نغ

 مل-ع هيف كدنع سيل رهأ نع لأاست ىده ىمامإ نبا كلثم نوكي نأ مظعنل انإ هل ليقف اًثيش اهيف لقي لق

 ربخأ وأ لع هب ىل سيلام لوقأ نأ هللا نع لقع نم دنعو هللا فرع نم دنعو هللا دنع كلذ نم هللاو مظعأ لاقف

 : ةمث ريغ نغ

 ضاصقلاو تايدلا باتك نمو

 ناورم نأ هربخأ ىرملا فيرط ن: نافطغ ابأ نأ نيصحلا نب دواد انثدح كلام :ريخأ ئسحلا نب دمحم انربخأ

 ىلإ ناورم ىندرف ليالا نم سمح هيق سابع نبا لا35 ؟ سرذلا ىف ام هلاسإ سابع نبا ىلإ هلسارإ محلا نبا

 داتا اذه ىوس نيتفشلا ق ءاح دقو ءاوس امهاقع نيتفذلا نأ ع كلدب اع اذهف : ةنع هللا ىدذدر ) ىتنأ 0 الاف ١

 « دوقلا عيلف .اوبحأ نإو لقعلا مهلق اوبحأ نإ نيتريخنيب هلغ اف ليتق هللتق نم » لاق لسو هلع هللا ىلص هللا لوسو

 ملسو هيلع هللا ىلد ىلا نع هنع هللا ضر ةرن ره ىبأ نع ةماس ا نع ل نب ى نع رهعم نع ةفثلا انريخأ

 ىنامايملا نب نةحرلا دبع نع ردكتلاوب دم# نع دم# نب مهارتإ انريخأ نسحلانب دم انريخأ : ءاك لوا

 نم ق-أ انأ» لاقف مل-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كلذ عفرف ةمذلا لهأ نم الجر لتق نيماسملا نم الجز نأ

 نب نسحلانع بلغت نب نابأ نع ىدسألا عيبرلا نب سق انثدح نسحلانبدمحم انربخأ ٠ لتقف هب ومآ مث( هتمذب ىفوأ

 هنع هللا كر بااط قا نب ىلع ىلأ لاق ىدسألا بوذحلا ىنأ نع ماه م للا دبع نب هللا دبع نع نوحيم

 هنع توفع دق ىلإ لاقف هوذأ ءاجف هلتقب رمأف ةنيبلا هلع تماقف لاق :ةمذلا لهأ نم الجر لق نيئاسآ1 نم لجري

 نم مل-عأ تنأ لاق تيضرف ىنوضوعو ىخأ ىلع دربال هلتق نكسلو ال لاق كوعزف وأ كوقرف وأ كودده مبلعلف لاق

 نع قاسح ن نابفس انريخأ ديزي نب دمحم انريخأ نسحللا نإ دمحم انريخأ *.انتيدك هتبدؤ انمدكا ةمدق,انتمذ ل نك

 هملكتف هلتقي ما هنع هللا ىضر ناآفع حب ناّمع نإ عفرت ماشلا طابنأ ند الحر لق ىماذجلا ساش نبا تأ ىرهزلا

 ىرهزلا نع هنو . رائيد فلأ هتيد لعجف لاق هلثق نع هوهنف ملسو هيلع هللا ىلص لل لوسر باحصأ نه سانو ريبزلا

 سواطو ءاطع نع نيسح ىنأ نبا نع مسم انريخأ راند تقلاآ هدهع ىف دهاعم لك ةيد : لاق بيسملا نب ديعس نع

 تلق؟ لسرماذه لاقف « رفاكب ملسم لتقيال » حتفلا ماع هتبطخ ىف لاق ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نسحلاو دهاجمو

 ىذق لافف دهاعملا ةيد نع هلأسن بيسملا نب ديعس انلسرأا لاك ناك نب ةقدص نع ةنيبع نب نايفس انربخأ : مع

 (م-س 5وع)



5 
 غوت

 دمحم انريخأ : هتبه نغو ءالولا عي نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع رائيد نب هللادبع

 : لاقلسو هيلع للا ىلص ىنلا نأ امهنع هلا ىضر رمع نبا نع رائند ئن هللا دبع نع مهاربإ نب بوقعي نع نسحلا نبا

 نأ ةشئاع نع مساقلا نع ىلبألا كلاا دبع نب ةحلط نع كلامانربخأ« بهوبالو عابيال بسنلاةمحلك ةخل ءالولا

 ةنيبع نبا انربخأ « هصعب الف هللاىصع. نأ رذن نمو هءطيلف هللا عيطي نأ رذن ن٠ » لاق ٍلسو ةيلع هللا ىلص هللالوسر

 نيص- نب نارمع نع باهملا ىنأ ن نع ةبالق ىنأ نع ىنايتخسلا ةمع ىلأ ن زب بو.أ نع ديلا دبع نب باهولا دبعو

 ثيدحلا قاس ىقثلا ناكو ( مدآ نبا كلعال مف الو هللا ةصعم ىف رذنال » لاق سو هيلع هللا ىلص تأ لو كتر نأ

 ملاق وهو ليئارسإ ىفأب رم ملسو هيلع هللا ىل_ ىنلا نأ سواط نع ورمع نع ةئييع نبا انربخأ ٠ هركذ مث

 ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا م موميو ادحأ لك الو دعم الو لظ الة ساال نأ نان اولأقف « ؟ هلام » لاقف سحشلا ىف

 عفان نع رمع ن ؛ هللا ديبع ة ةنيبع نب نايفس انزخأ 1 ملو هموص منيو سانلا دك ناو, دقتيو لطتست نأ

 الاه تيصأ: قب هللا لو سرب ان. لاقف ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ هنع هللا ىذر رمع و م لاق رمع نب هللا دبع نع

 6 هرك لبسو هلبمأ سدحا » هللا لوسر لاقف هللا ىلإ هب برقتأ نأ تدرأ دقو طق هلثم بصأ مل

 حنابذلاو ديصلا تناك نو

 باطخلانب رمع نأ ةجافلا دعس نبا وأ رمعىلوه ةجلفلا دعسنع رانيدنب هللادبع نع ىحم ىأنب مهاربإ انريخأ

 مهقانءآبرضأوأ اوماسإ ىتح مهكراتب انأ امو مهحئابذ انل لحم امو باتك له'اب برعلا ىراصن ام لاق هنع هللا ىضر

 باغت نب ىراصن حئابذ اواك 'اتاللاق هنأ هنع هللاىر ىلع نع ىتاهساا ةديبعنعنيريسنب!نعبويأن ع ىنقثلا انربخأ

 هدأ نع دمحم نب رفعج نع امهد>أ وأ ىدرواردلاو متاح انريخأ . رفا برعشب الإ مهنيد نم اوكسمتي مل مهنإف

 لاق : لاق امهنع هلا ىضر رمع نبا نع هيبأ نع ملسأ نب ديز ن١ نم رلا دبع انربخأ ٠ يكذ دارجلاو نونلا لاق هنأ

 « لاخطلاو دبكسلا» لاقهبسحأ «نامدلاودا راو توحلاناتتلانامدوناتتيمانأ تاحأ» لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هنع هللا ىضر جدخ نب عفار نع ةعافر نب ةرابع نع هيبأ نع قورسم نب ديعس نبا نع ةنيدغ نب نايفس انربخأ

 رهنأ ام » ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا لاقف ؟ طيللاب ىذنأ ىدم انعم تسيلو ادغ ودعلا اوقال انإ هللا لوسراي انلق : لاق

 انربخأ « شرحلا ىدم رفظلاو ناسنإلا نم مظع نسلا نإف رفظ وأ نسنمناكام الإ اواكف هللامسا هيلع ركذو مدلا

 ثلاثه "لاق ناغ ىنأ نبا نع ريمع نب 50 هللا دبع نع جد رج نبا نع ثرحلا نب هللا دبعو ديجلا دينعو سم

 هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمسأ تلق معن : لاق ؟ لكؤتأ تلق معن : لاقف ؟ ىه ديصأ عيبضلا نع هللا دبع نب رباجب

 مع بهذأ نايفسو كالام الول : 7 هنع هللا ىذر ىعفاشلا تعمس لوقي عمر رلا تءيس مع : لاق ؟ سو هيلع

 ةنس نع لثسو بجر نم مو. رخآىف نيتئامو عب رأ ةنس هنع هللا ىضر ىعفامشلا تام لوقي عن رلا تعمس . زاجحلا

 ند د لاق مسو هلع للا ىلص ىنلا نأ رباح نع ءاطع نع جدي رج نبا نع نايفض انربخأ : ةئنص نوسمحو فذ لاق

 هللا لوسر “نأ تباث نن:ديز نع ىزدملا ره>- نعسواط نع رانيد نب ورمع نع نافسان ريخأ « هلوهف ايش رمعأ

 تباثىبأنب بيبحنع عين ىفأ نباو رانيد نب ورمع نغ نايفس انربخأ « ثراوال ىرحعلا » لاق حسو هيلع هللا ىلذ

 اهنإو ثّيدحلا ىف ورمع لاق هتانح ةقان ىنب " ضع, تيطعأ ىنإ هللاقذىفارعأ هءاجف رمع نب هللا دبع دنع انك : لاق

 لاق هيلع ام تقدصت ىنإف لاق هتومو هتايح هل ىه لاقف تبرطضاو تنضأ امنإو هثيدحىف حجم ىفأ نبا لاقو تجانت
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 هنع اوقتف اهلف هلهأ ىلإ كيذ اتءفد ةنيدملا نانالوملا تمدق اماؤ هيلع طاخحو ةورفو اديل هناكم لعحو هح رختساف 4هنع

 ةيأ.نع مساقلا نب نمر لا دبع نع كلام ان ريخأ « ادعاصف راند عبر ىف عطقلا » اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو

 ىلسي ناكو هماظ ندياا لماع نأ هلإ اكشف قيدصلا ركي ىبأ ىلع مدق لجرلاو ديلا عطفأ نديلا لهأ نم الجر نأ

 ةأرما سمع تنب ءامأل ايلح اودقتفا مهنإ مث قراس ليلب كليلام كببأو هنع هللا ىضر ركب وبأ لوقيف ليللا نم

 عطقألانأ و ئاصدنع ىلحا اودجوفحلاصلا تيبلا اذهل هأ تيب نمي كيلعمبللا لوقيو معم فوط لجرلا لعجف ركب ىنأ

 هنع هللا ىضر ركب وبأ لاقو ىرسيلا هدي تعطقف هنع هللا ىضر ركبوبأ هب رمأف هيلع دبش وأ عطقألا فرتعاف هب ءاج

 قيرطلا عاطقىف سابعنبا نع ةمءوتلا ىلوم حلاصنع مهاربإ انربخأ ٠ هتقرس نم ىدنع دشأ هسفن ىلع هؤاعدل هللاو

 تعطق اولتقي لو لاملا اوذخأ اذإو اوباصي ملو اولتق لاملا اوذَخَأب ملو اولتق اذإو اوبلصو اولتق لاملا اوذخأو اولذتق اذإ

 باهش نبا نع كلام انربخأ . ضرألا نم اوفن الام اوذخأي ملو ليبسلا اوفاخأ اذإو فالخ نم مهلجرأو مهديأ

 هللا باتك ىف مجرلا » لوقي هنع هللا ىضر باطخلا نب رمغ تعمس : لاق هنأ سابع نبا نع هللا دبع نب هللاديبع نع

 كلام انربخأ « فارتعالا وأ لبحخلا ناك وأ ةنهباا هيلع تماق اذإ ئصحأ اذإ ءاسنااو لاجرلا نم فز نم ىلع قح

 وهو لحر هاتأ ةنع هللا قدر باطخلا نر نأ ىدالا دفاو أ نع راس نإ نامملس نع ديعس نب ىف نع

 نع الأس هتأرما ىلإ ىلا دقاو انأ هنع هللا ىدر باطخلا ند رم ثعبف الحر هتأرما 2 دح>و هنآ هل ركذف ماشلاب

 لعجو هلوقب ذْحْوَت ال اهنأ اهريخأو باطخلا نب رمعل اهجوز لاق ىذلا امل ركذف اهلوح ةوسن اهدنعو اهاتأف كلذ

 7” تو رف هنع لا موطر باطلا نب رمج اب نما فارعالا لع تندو عزمت نأ تباف عزمتل كلذ ءايشأ اهنقلي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ارفن اعد هابأ نأن يريس نبدم#«نعء بويأ نع ىنقدلاباهولا دبع انربخأ

 ديزي ىأ نب هللا ديبع عمج هنأ ةنييعئبا اةريخأ . فرصناو كرايذ لاق هيسحأو بتل نإ لأ مهيف هاتأف ةملولا ىلإ ىنعي

 ضبقو هللا مسب اوْذَخ لاقو هد, رمع نب هللا دبع دق ماعطلا عضوو ساجف ءاناف رمع نبا هللا دبع ىااعد : لوك

 كلام نب ىلا نع ةحلط ىنأ نب هللا دبع نإ قحسإ نع نش نب كلام انرب_خأ ملاص ىلإ لاقو هدب هللا ديع

 . ةمياو ريغيف كلذ ناكو هدنع اواكأف هعم ةعامجو ةحلط ابأ ىنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىناا نأ هنع هللا ىضر

 ةياسلاو ةريحبلا باتك نمو

 ةيراج ىرتشت نأ تدارأ اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع امهنع هللا ىضر.رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ

 كلذ كمنال » لاقف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ تركذف انل اهءالو نأ ىلع اهكعين اهلهأ لاقف اهقتعت

 نيعتست تءاج ةريرب نأ نحر لا دبع تنب ةردع نع ديعس نب ىحم ىنثدح كلام انربخأ « قتعأ نم ءالولا امتإ

 كلذ تركذف تلعف كقتعأو ةدحاو ةيص كن مهل بصأ نأ كلهأ بحأ نإ ةشئاع تلاقف .اهنع هللا ىضر ةشئاع

 هللا لوسرل كلذ تركذ ةشئاع نأ ةرمع تمعزف ىح لاق كلام لاق انا هكؤالو نوكي نأ الإ ال اولاقف اهلهأل ةربرب

 نع ةئدمع نباو كلام انريخأ ) قتعأ نا ءالولا اعإف اهقتعأف اهم رتشاف كلذ كعنغال » لاقف ملسو هيلع هللا ىلص



 كلك م11 2

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ ةفص بانك نمو

 هريغو بييطلا أطخو ريغصلا ءالولاو

 محل لحأ ال ىنإف اثيش ىلع سانلا نكسميال » لاق مل-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هدانسإب ةنييع نبا انربخأ

 ءاطع نم ع نبا نع ملا نإ د.عسو ملسم انريخأ . مهيلع هللا مرد>ام الإ مهيلع مردأ الو مهل هللا لحام الإ

 باطخلا نب رمعل كلذ ركذف افلأ رمثع ةعضب نع اوعلقناف بئاوس نميلا نم تايبأ لهأ قتعأ عقرملا نب قراط نأ

 . اذكه ثيدحلا ىف تككش انأ قراط ةثرو وأ قراط ىلإ عفدأ نأ ف رمأف هنع هللا ىضر

 0 ءاركو ةعرازملا تانك نمو

 نأ اههنع هللا ىذر هللا دبع نب رياح نع قيتع ن ناملس نع سيق نب دي نع ةئيع نب نايفس انريخأ

 ملسو هيلع هللا ىسىنلا نع رباجنع ريبزلا ىف أ نع نايفس انرب>أ . نينسلا عيب نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 قا تاربأو هك رسلا ىف عل طقلا بات 5
-- 

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةرمع نع بابش نبا نع ةنيبع ننا انربخأ '

 هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ . « ادعاصف راند عبر ىف عطقلا »

 هببأ نع مزح نب ركب ىنأ نب هللا دبع نع كلام انريخأ . مهارد ةثالث هتميق نع ىف اقراس عطق ملسو هيلع هللا ىلص

 مهارد ةثالث تموقف نامع اهم رمأف هنع هللا ىضر نامع دهع ىف ةجرتأ قرس اقراس نأ نمحرلا دبع تنب ةرمع نع

 ةنييعنب اانربخأ . سانلا املك أي ىتلا ةجرتألا ىهوهنع هللا ىضر كلام لاق هدي عطقف رانيدب امهرد ريع ىنثا فرص نم

 هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ابأ ترضح سنأ لاقف عطقلا نع كلام نب سنأ لأسي ةداتق. عمس هنأ ليوطلا ديمح نع

 هللا ىذر ىلعزع هببأ نع دمحم نب رفعج نع دحاو ريغ انربخأ . مثارد ةثالثي ىل هنأ فرس ام ءىش ىف اقراس عطق

 نب عفار نأ نابح نب اىحب نب دم نع ديعس نب ى نع كلام انربخأ « ادعاصف رانيد عبر ىف عطقلا » لاق هنع

 نايفس انربخأ . «رثك الورع ىف عطقال » لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ هربخأ هنع هللا ىضر ج.يدخ

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع جيدخ نب عفار نع نابح نبا عساو همع نع نابح نب ىحم نب دم نع ديعس نب ى نع

 كله رجا مل نم هل ليق ةيمأ نب ناوفص نأ هللا دبع نب ناوفص نع باهش نبا نع كلام انربخأ ٠ هلثع ملسو

 ف اشلا ناوفص دحاف هسأر تحب نم هءادر ذجأف قرا ءاجف هءادرإادسوتم دوسملا ىف مانف:ةنيدملا ناوفص مدقف

 ةقدص هيلع وه اذه درأ مل ىنإ ناوفص لاقف هدي عطقت هللا لوسر هب رمأف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ هب ءاجف

 نع سواط نع ورمع نع ةنييع نب نايفس انريخأ . « هب ىنيتأت نأ لبق اله » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 نع بيعش نب ورمع نع نيسحىفأ نبا نع كلام انربخأ . هنع هللا ىضر كلام لثم تيدح ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 ركب لأ نب هللا دبع نع كلام انربخأ .« عطقلاهيففنيرجلاهاوأ اذافقلعم رمت ىف عطقال» لاقدن ألسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ظ
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 عمو نايفس نم ريب ناا ىنأ ثيدحل ظفدحأ جد رج نباف نايفس نه ناك ن إف نايفسئم 11 وأ ىناتك نم ًاط>ن وك نأ

 ةماسنب دامح عم ديز نب دامحو هربد ىذلا ةايحهيفربخم اديدحم ثيدحلادم ريبزلا وبأو هريغو ثبللا ثيدح جدرج نبا

 نباثيدح ىف تدجو امث لقأب هنط> نم ثيدحلا ظفح ىلغ لدتسإ دقو هذحؤ نايفس نم ورمع ثيدحل ظفحأ هربغو

 دقو ديز نب دامح هاور ؟وردمع نع هبوري دامح ريغو ورمع نع دامح ثيدح ىفو ريبزاا ىفأ نع ثيالاو جيرج

 ىنأ هتريخأ نيح مهضعب بدعو تام هثيد> ىف لخدي نكي مل هنأ امدق ةئييع نب نايفس ىقل نمث دحاو ريغ ىفربخأ

 هنع اهظفح هنم ةلز وأ هنع أطخ اذه لعلو لاق تام ىأتك ىف تدعو

 نع زيزعلا دبع نب رمع نع مزح نب ورهع نب دم# نب ركب ىنأ نع ديعس نب-ى نع سنأ نبا كلامان ربخأ

 اعأ»لاقلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريرهىفنأ نع ماشه نب ثرحلا نب نة>رلا دبع نب ركب ىلأ

 ديعس نب ىحم عمس هنأ ىتقثلا ديلا دبع نب باهولا دبع انربخأ .«هب قحأ وهف هنيعب هلام لجرلا كردأف سافأ لجر

 ثرحلا نب نمح راادبع نب ركب ابأنأ ةثذح زيزعلاديغ نب ردع نأمزح نب ورمع نب دمحم نب ركب وبأ ىنرب>أ لوي

 دنع هنيعب هلام كردأ نم» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقي هنع هللا ىضر ةريره ابأ عمس هنأ هثدح ماشه نبا

 نب ورمع نب رمتعملا وبأ ىتثدح لاق بئذ ىبأ نبا نع كيدف ىبأ نباانربخأ .«هريغ نم هب قحأ وهفسلفأ دق لجر

 ىضفت ىذلا اذه لاقف سلفأ دق انا بحاص ىف ةريره ابأ انئج لاق هنأ ةنيدملا ىضاق ناكو قرزاا ةدلخ نبا نع عفار

 « هنيعب دجو اذإ هعاتمي قحأ عاتملا بحاصف سافأ وأ تام لجر اميأ » مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز هيف

 تانبيلاو يوعدلا تاك

 نقلحر نأ هنع هللا ىمر هللا دبع نب ربا> نع كلا نب رحع نَع ةورف دل نب قحسإ نع ىح ئانبا انريخأ

 . هيدي ىف ىع ىذال لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب ىضقف اهجتن هتباد اهنأ ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقاف ةباد ايعادت

 نأ ةصأ هبركي ىذلا ىلع.طرتشإ ناك هنأ امهنع هللا ىكر رمع نبا نع راند نب للا دبع نع ىي 5 نبا انريخأ

 ةفاقلا هل اعدف هل نباىف كش هنأ سنأ نع ديمح نع ةيلع نبا انريخأ . ءاركسلا هللا دبع عدي نأ لبق كلذو اهرعب ال

 رمع هل اعدف ادلو ايعادت نيلجر نأ بطاح نب نمحرلا دبع نب ىحم نع هيبأ نع ماشه نع ضايع نب سنأ انربخأ

 ديعس نب ىحم نع كلام انربخأ . ثئش امهمأ لاو هنع هللا ىضر رمع لاقف هبف اكرتشا دق اولاقف ةفاقلا هنع للا ىضر

 ةورع نع ىرهزاا نع رمعم نع نزام نب فراعم انربخأ :!ءانعم لقا هنعا للا ىضر رمع نع راسإ نب ناملس نع

 ءاطع نع جدرج نبا نع ملاس نب ذيعسو مسم انربخأ . هانعم لثه هنع للا ىضر باطخلا نب رمع نع ريبزلا نبا
 . عبرأ نم لقأ هيف زوجيال ءاسنلا رمأ نم ءىثلا ىلع ءاسنلا ةداهش ىف لاق هنأ
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  ىح نيداسلا ةلخ ىف ءانلمجق قح متكرث متدبحأ نإف ةلخ نيماسملا ىف لاقف رخآلا ثيدحو رطم ثيدح ىقلاقف هنع

 ريمأ باجأ نم قحأ انسلأ لضفلا ابأ اي. هل تلقف انقح ىف هعءطتال "ىلءا سابعلا لاقف هنم متقح حيفوأف لام انيتاب

 رخآلاو رطم ثيدح ىف سلا لاقو هانيضقف لام هيتأي نأ لبق هنع هللا ىضر رمع ىفوتف نيداسملا ةلخ عفدو نينءملا

 هيلع انيبأ مك ىرأ ام ردقب هنم يتبطعأ متئش نإف هلك يس نوكي نأ رثك ذإ ىماع غلبي الو قح مكل لاق رمع نإ

 هللا ىضر رمع نأ سوأ نبا كلام نع ىرهزلا نع رانيد نب ورمع نع نايفس انرخأ . هلك انطعي نأ ىنأف هلكالإ

 نع دمحم نب مهارإ انربخأ . اع ل1 الإ هعنم وأ هيطعأ قح لاما اذه ىف هلو الإ دحأ 5 لاق هنع

 هق> ريمح ورمس ىعارلا نيتأل تشع نا لاقو هوم هنع هللا ىضر ردع نع نسوأ نب كلام نع نركشلملا ن. دمحم

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع تضرع لاق امنع هلا ىضر رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ةنييع نبا انربخأ

 عفان لاق زاجأف ةنس ةريثع سمح نبا انأو قدنخلا ماع هيلع تضرع مث ىندرف ةنس ةرمثع عبرأ نبا انأو دحأ ماع

 ةريشع سمح نال ضرفي نأ بتكو ةيرذلاو ةلتاقملا نيب قرف اذه لاقف زيزعلا دبع نب رمع ثيدحلا اذهب تئدحف

 رهع نأ ىلع نب دمحم رفعج ىنأ نع رانيد نب ورمع نع نايفس انربخأ . ةيرذلا ىف اغلي مل نمو ةلتاقملا ىف ةنس

 برقألاب أدبأ لب لاق كب برقألاف برفألاب؟أدبا هل ليقف أدبأ نأ نورت نع لاق نيواودلا نود ال هنع هللا ىضر

 0 هيلع هللا ىلص هللا لودر برقألاف

 ملسو هيلع هلا ىلص "غلا 1 ةفص تانك نمو

 1 باتكو

 00 ابآنإ لوقنهللا دبع نب راح مم 3 ريزلاوتأ ىئربخأ ج7 نبا نع كيحا دعو دلاح ن 2 انريخأ

 ديعلا عابق ديعلا كلذ م ملسو هيلع للا ىلد ىنلا نأو هنم ربد نع هقتعأف ىطبق مالغ هل ناك  ةردع ىب نم الحر

 الضف كلذ دعب دجو نإ مث لوعي نع هسفن عم أدبيلف لضف هل ناك نإف هسفنب أدبلف ًاريقف كدحأ ناك اذإ »:لاقو

 نن ورمع نع ديز نب دامح نع ناسدح نب ىحن انريخأ .(اًش» ثيدحلا قف دلاد نإ ملسم دازو«( مثريغ ىلع قدصتلف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هريغ لام هل نكي مل ربد نع هل امالغ قع الحر نأ هنع هللا ىدذر رباح نع راند

 نع ةماس نب دامح نع ناسح نب ىحب انريخأ نمثلا ءاطعأف مثرد ةئامت اهب هللا دبع نب ميعن هارتشاف (؟ىنم هيرتشب نم »

 نع ناسح نب ىء انريخأ هروح ممسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعامهنعهللا ىضر هللا دبع نب رباج نع رائيد نب ورهمع

 كلذ غلبف ريد نع ادبع ةرذع ىنب نم لجر قتعأ لاق هنع هللا ىكر رباج نعء ريرزلا ىنأ نع ةماس نب دامحو ثنللا

 معن هارتشاف 6 ؟ ىمهي رتشب نم »ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقف الل لاة؛ (؟هريغ لام كلأر لاقت ملساو هيلع هللا ىلص ىنلا

 اهيلع قدصتف كسفنب أدبا» لاق مث ٠ هيلإ امعفدف لسو هيلع هللا ىلص ىننلا اهب ءاجف مهر د ةئامئاعي ىودعلا هللا دبع نبا

 ديرد «عاذكهو اذكبف كتارق ىوذ نع لضف نإف كتارق ىوذلف ءىث لضف نإف كاله الف ءئث كسفن نع لضف نإف

 اههنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج اعمس ربي زلا ىنأ نعءو رانبد نب ورمع نع ةنييع نبا انري>أ . كلامثو :كنيع نع

 لاق ماحنلا مع ءارتشاف ( ؟ىنم هب راشلا نم»ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق هريغ لام هل سيل هل امالغ ائم لحر رد لوش

 بوقعي هل لاقي ريبزلا ونبأ دازو ريبزاا نبا ةرامإ ىف لوأ ماع تام ايطبق ادع لود ارباح ةعاسف ورهع

 امإف تام هل امالغ انم لجر ربد ىناتك ىف تدجو مث ىرهد ةماع هنم هتعمس اذكه هنع هلا يضد ( ىنانتلالاف )
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 . اهاكفك 1 ىلإ اهاعفداف اهنع امتزجع نإف كلذ ريغ ءاضق كتيب ىضقأ ال ضرألاو تاومسلا موقت

 ىرهزلا نع رانيد نب ورمع هنريخأ نكلو ىرهزلا نم هعمسأ مل نايفس ىل لاق هنع هلا ضد ( قفا: لالا )

 ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىفأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع كلام انربخأ . معن لاق؟ تصصق اك تلق

 نع نايفس انربخأ . «ةقدص وبف ىلماع ةنؤمو ىلهأ ةقفن دعب تكرتام ارانيد قثرو نمستقيال » لاق ملسو هيلع هللا

 هللا دبع نب رباج نع ردكتملا نب دمحم نع ةنييع نبا انربخأ . هانعم لثمب ةريره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ

 هللا لوسرىفوتف عاذكهواذكهكترطعأ نيرحبلا لام ىتءاج ول» لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق امهنع هللا ىضر

 هللا ىض رىعفاشلا ريغ ىئثدح ثيدحلا ةيقب ( عيبرلا لاق ) هءاج نيح ىاطعأف ركب ابأ ءاجف هتأي ملو ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هلا ىضر رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ . ىتءاج ول لاق هلوق نم هنغ

 مث اريعب ريشع دحأ وأ اريعب ريشع ىنثا مهنامبس تناكف ةريثك البإ اومن دحن لبق رمع نب هقلا دبع اهيف ةيرس ثعب

 هع هللا ىضر نيصح نب نارمع نع بلبملا ىنأ نع ةبالق ىنأ نع بويأ نع ةنيبع نبا انربخأ ٠ اريعب اريعب اولفت
 نع ىط.اولا قرزألا قحسإ نع انباحصأ نم ةقثاا انربخأ . نيلجرب الجر ىداف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 نيمهسب سرفال برض مل_سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع
 ماوعلا نب ريبزلا نأ ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىحب نع ةورع نب ماشه نع ةنييع نبا انربخأ ٠ مبسب سرافللو

 هع هللا ىضر ( قنا غلاف ) فرقلا ىوذ ىف مبسو هسرفل نيمهسو هل مهس مهسأ ةعبرأب منغملا ىف بري ناك
 نايفس كش ملو اعامس ىح نع ماشه نع هظفحأ نايفس كش دقو . همأ ةيفص مهس ىنرقلا ىوذ مهسإ ملعأ هللاو ىنعي

 دشار نب رمعم نع نزام نب فرطم انربخأ . ماشه نع ظفح نمت هريغ الو وه ىحم نع ماشه ثيدح نم هنأ

 ىذ مهس ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مسق امل لاق هيبأ نع معطم نب ريبج نب دمحم ىقربخأ لاق باهش نبا نع
 ركننال مئاه ىنب نم انناوخإ ءالؤه هللا لوسراب انلقذ نافع نب نامثعو انأ هتيتأ بلطملا ىنبو مشاه ىنب نيب ىرقلا

 مهتبارقو انتبارق اءإو انتعنم وأ انتكرتو مهتيطعأ بلطملا ىنب نمانناوخإتيأرأمهنم هبهللا كعضو ىذلا كناكل يلضت

 انريخأ . هعباصأ نيب كبشوو اذكه دحاو ءىث بلطملا ونبو مشاه ونب امنإ د اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقف؟ ةدحاو

 هللا ىلص ىنلا نع معطم نبا ريبج نع ىرهزلا نع سنوي نع كرابملا نبا نع راطعلا نمحرلا دبع نب دواد هبسحأ

 معطم نب ريبج نع بيسملا نب دعس نع باهش نبا نع قحسإ نب دمحم نع ةقثلا انربخأ ٠ هانعم لثم ملسو هيلع
 سنو. نأ نزام نب فرطمل كلذ ترك ذف هنع هللا ىضر ( ىنانتلالان ) انعم لثم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 ٠ اعم امهنع هاور بابش نبا لعلف تفصو ام رمعم انئدح لاق بيسملا نبا نع باهش نبا ثيدح ايور قحسإ نباو
 نم هللا نعل هدازو هلثم لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع نيسهلا نب ىلع نع عفاش نب ىلع نب دمحم ىمع ىنربخأ
 لوسر مسق لاق معطم نب ريبج نع بيسملا نبا نع باهش نبا نع ةقثلا انربخأ . « بلطملا ىبو مشاه ىنب نيب قرف
 لفون ىنبالو سمث دبع ىنب نم ادحأ هنم طعي ملو بلطملا ىبو مشاه ىنب نيد ىبرقلا ىذ مهس ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نب' نحر لا] دبع نعأ ةبمتع نب محلا نع امهالك همس, مل لجرو قارولا رطم نع دمحم نب ميهاربإ انربخأ . ائيش

 مقح ىف رمعو ركب وبأ لعفام ىمأو تنأ ىنأب هل تلقف تيزاا راجحأ دنع هنع هللا ىضر ايلع تيقل لاق ىليل ىبأ

 رمعامأو هانافوأ دقف ناكامو سامخأ هنامزف نكي ملف ركب وبأ امأ . هنع هللا ىضر ىلع لاقف ؟ سلا نم تيبلا لهأ

 نا ىضر ىعفاشلا ىنعي كشأ انأ سراف لاق وأ زاوهألا لاق وأ زاوهألاو سوسلا لام هءاج ىتح هانيطعي لزب ملف



 - ُجوو ا

 فيعطذخألا فيعضا هنإو هتيححل بيشتل لجرلا نإ ىرمعاو؟ متيلا متي ىغقني قم تدتكو نم ؤملا عدتو _ذاكسلا لتقف رفاكسلاو

 لوقن انك انإو سخلا نع ىنلأست تبتكو متيلا هنع بهذ دقف سانلا ذخأيام حلاص نم هسفنل ذخأ اذإف ءاطعإلا

 ىضر رمع نبا نع عفان نع ةبقع نب ىسوم نع ضايع نب سنأ انربخأ ٠ هيلع انربصف انموق انيلع كلذ ىنأف انل وه
 باهش نبا نع دعس نبا ميهاربإ انربخأ . ةريوبلاىهوقرحو ريضنلا ىنب لخم عطق ملسو هيلع للا ىلصىنلا نأامهنع هلل

 لئاق لاقق ريضنلا ىنإ لاومأ قرح ملسو هيلع ةقلار لس نإ كمر نأ

 ريطتسم ةريولاب قيرح ١ىؤل ىنب ةارس ىلع ناهو

 نب ةماسأ نع ةورع نع ثدس# باهش نبا تعمس لاق ىرهزألأ رفعج نب هللا دبع نع انب احصأ ضعب انريخأ

 نع باهشنبا نع كلام انربخأ قرحأو ىنبأ لهأ ىلع احابص ريغأ نأ ملسو هلع هقا ىلص هللا لوسر ىرمألاق ديز

 هب هراسام ردن ملف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راس الجر نأ رايخلا نب ىدع نب هللا دبع نع ىئيللا ديزي نب ءاطع

 ملسو هيلع اىلص هللا لوسر لاقف نيقفانملا نم لجر لتقف ىف 0 اا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رهج ىت>

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف هل ةالص الو ىلب لاق ( ؟ ىلصي سيلأ )لاقهل ةداهشال و ىل لاقى ؟هللا الإ هلإال نأ دهشي سدلأ »

 هللا دبع قافن نم تدهش لاق ديز نبا ةماسأ نع ىرهزلا نع نايفس انريخأ .«مهلتق نع هللا ىنامن نيبذلا كثلوأ»

 هللا ىضر ايلع نأس ابع نبا غلب امل لاق ةمركع نع ةميت ىلأ نب بو.أ نع ةنيبع نبا انربخأ . سلاح ثالث ىنأ نبا

 هنيد لدب نم» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقا مهتلتةلو مهقرحأ مل انأ تنك ول لاق ةقدانزلا وأ نيدترملا قرح هنع

 نب ديز نع كلام انربخأ .«هلاباذعب بذعي نأدحأل ىعبذيالا»لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل مهقرحأ ملو« هولتقاف

 نب دم نب نمحرلا دبع نع كلام انربخأ . ىهقنع اوب رضاف هنيد ريغ نم »لاقملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ لسأ

 سانلا نع هلأسف ىسوم ىنأ لبق نم لج رهنع هللا 1 باطخلا نب رمع ىلع مدق لاق هنأ هم أن عىراقلادبعنب هللا ديع

 ممن لاقف ؟ ربخ ةبرغم نم مييف ناك له لاق مث هربخأف

 - مهللا ؟ هللا رمأ عجاريو بوتبهلعل هومتبتتساو افيغر موب لك هومتمعطأو اثالث هومتسدح البف هنع هللا ىضر رمع لاقف

 هقنع انب رمذف هانمدق لاق هب ؟ ما عف ف لاو همالمإ كعب انة لدحر

 ' وهو ىنقألا ىور هل تلقف لاق هرظان نم ضعبل لاق هنأ ىمفاشلا انربخأ . ىنغلب ذإ ضرأ ملو رمآ ملو رصضضحأ مل ىنإ

 دهاشلا عم نيميلاب ىضق حدو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىكر رباج نع هنأ نع دمحم نب رفعج نع ةقث

 : ءىفلا مسق باتك نمو

!ٍ 
 ١ رمغ تعم لوب ناثدحلا نب سوأ نب كلام عمس هنأ ىرهزلا نع ثدحم ةنييع نا تءمسو لاق ىعفاشلا انريخأ

 هنع هللا ىضر رمع لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا كاومأ ىف هلإ نامهت بااظ ىنأ نب ىلعو سابعااو باطخلا نبا

 هلعج لضف اف ةنس ةقفن هلهأ ىلع اهنم قفني مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو نيءاسملا نود اصلاح :ملسو هياع هللا

 هب اهيلوام لمي قيدصلا ركب وبأ اهيلوف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىفوت مث هللا ليس ىف ةدع حالسلاو عاركسلا ىف
 اهاكيلوأ نأ ىنانلأس مث ركب وبأو ملسو هيلع هللا ىلدهللا لوسردب اهباوام لثمب اهتيلو مث سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىنامثجف هب اهتيلو مث ركب وبأ هب اهيلو مث لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب اهباوام لثمب هيف المعت نأ ىلع اهاكتيلوف

 هنذإب ىذلاو الف ؟ الوأ امكديب هب تيضقام ريغءاضق ىنم ناديرتأ؛افصن مكنم دحاو لك ىلإ عفدأ نأ ناديرتأ نامهتخم
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 ديزي نب بئاسلا نع ةفيصخ نب ديب نع نايفس انربخأ : ٍلسم لجر عيبضتب لتاقم فال 1 ةعبرأ اهيف ةنيدم اوحتفت
 هنع هللا ىضر سنأ نء ديمح نع ىنةثلا باهولا دبع انريخأ . نيعرد نيب دحأ مو. رهاظ ٍلَسو هيلع هللا ىلع ىنلا نأ

 اموق قرط اذإ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو اليل اهيلإ ىهتناف ربدخ ىلإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راس لاق

 بكرو بكر حبصأ اماف حبصي نيح مهملع راغأ نولصي اونوكي مل نإو كسمأ اناذأ عمس نإف حبصي ى> مهيلع رغم

 سيملاو دمحم اولاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر وأر املف مهيحاسمو مهلتاكم مهعمو ةيرقلا لهأ جرخو نوماسملا

 سنأ لاق« نيرذنملا حابص ءاسف موق ةحاسب انلزن اذإ اذإ ربح تبرخ ربك أ هللا» لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 نع ةبالق ىبأ نع بويأ نع ىنقثلا انربخأ . سو هيلع ىلص هللا لوسر مدق سمتل ىمدق نإ ةحاط ىأ فيدرل ىفإو

 ىنبب نم الجر ملسو هيلع هللا ىله هللا لوسرب باحصأ رسأ لاق هنع هللا ىضر نيصح نب نارمع نع باهملا ىنأ نع

 هللا ىلص هللا لوسر هيلع ىتأ لاق وأ هغم نحو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب رف ةرحلا ىف هوحرطف هوكثوأف ليقع

 مبف لاق غ؟كن أشام» لاقف سو ةيلع هللا ىلص ىنلا هاتأف دمحم اي دمح اي هادانق ةفيطق ةتحنو رامح ىلع وهو لسو هيلع

 ىنلا باحصأ نم نياجر ترسأ فيقث تناكو « فيقثيئافلح# ريرجم تذخأ» لاق ؟جاحلا ةقباس تذخأ ميفو تذخأ

 «؟كناشام»لاقف هيلإ عجرف ٍلسو هيلع هللا ىلص للا لوسر همحر ف دمح اي دمحا.هادانف ىغمو هكرتف ٍلسو هيلع هللا ىلص

 هيلإ عجرف دمحماي دمحايءادانق ىغمو هكرتف لاق «حالفاا لك تحلفأ كرمأ كلم تنأو اهناق ول »لاقف ملسم ىنإ لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هادفف كتجاح هذه لاق ىنقساف ناشطع ىنإو لاق هبسحأو لاق ىنمءطأف عئاج ىنإ لاقف

 بابملا ىفأ نع ةبالق ىفأ نع بويأ نعوىؤقثاا باهولا دبع انربخأ . كلت هتقان ذخأو فيقث امهترسسأ نيذللا نيلجرلاب

 هنع هللا ىضر ( ىف[: |||(. ) اهلبق تبيصأ دق ةقانلا تناكو راصنألا نم ةأرما تيبس لاق نيصح نب نارهع نع

 مهيف نوكست تناك نيصح نب نارمع لاق كلذ ىلع لدي ثيدحلا رخآ نأل ٍلسو هيلع هللا .ىلص ىنلا ةقاث ىنعي هنأك

 قح هكرتتف اغر هت اهنم اريعب تتأ الك تلعجف لبإلا تتأف قاثولا نم ةليل تاذ تتلفناف مهملإ معنلاب نوثيحم اوناكو

 ردقي ملف اهتلذ نم تيلطو تقلطن اف اهب تحاص من اهزجع ىف تذعقف ةرده ةقان ىو غرت ملف اهتسف ةقانلا كلت تنأ

 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةقان اولاقو ةقانلا اوفرع تمدق املف اهنرحنتل اهلع اهاحنأ هللا نإ اهيلع هلل تلعجف اهيلع"

 هوربخأف هوتأف لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نْدؤن تح اهيرحنت ال هللاو اولاقف اهنرحنتل اهيلع هلل تلءج دق اهنإ تلاقف

 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اهنرحنتل اهيلع هللا اهاجنأ نإ اهبيلع هلل تلعجدق اهنأو كتقان ىلع تءاج دق ةنالف نأ

 وأ«دبعلاكلمي ال امف رذنل ءافو الو هللا ةيصعم ىف رذنل ءافو ال اهنرحنتل اهيلع هللا اهاحنأ نإ اهتزج امش هللا ناحبس»

 ىلإ بتك ةدحن نازمره نب ديزب نع هيبأ نغ ذم نبا ىنعي رفعج نع ليعامسإ نب متاح انربخأ :6مدآ نبا كاف“
 نأ فاخأ ىنأ الولو ةيرؤرحلا بتاكيأ سابع نبا نإ نولوق. اسان نإ سابع نبا لاقف لالخ نع هلأس. سابع ننا

 ؟ءاسنلاب وزغي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك له ىنريخأف دعب امأ هلإ ةدحن بتكف هيلإ بتك !ملاملع متك أ

 سل !نءو؟ممتيلا متي ىغقني مو ؟نايبصلا لتقي ناكلهو؟مهسب نط برضي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لهو

 ؟ءاسنلاب وزغيلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز ناك له ىنلأست تبتك كنأ امهنع هللاىضر سابع نبا هيلإ بتكسف ؟وه نا

 هللا ىلص هلا لوسر نأو مهب نه برضي ملف مهسلا امأو ةمينغلا نم نيذيو ىغرملا نيواديف نهب وزغي ناك دقو
 ندؤملا نيب زنمتف لتق ىذلا ىصلا :نم رسل لعام مهنم ملعت نوكس: نأ الإ مهلتقت الف نادلولا لتي مل لسو هيلع

 (م- همم)ل 2208 0 :
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 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هريخأر مع نبا نأ هريخم هيلإ بتك اعفان نأ نوع نب هللا دبع نع بيبح نب رمع انربخأ

 حم ىفأ نبا نع نابفس انربخأ ٠ ةيرذلا ىسو ةلتاقملا لتقف عيسرملاب مهمعن ىف نوراغ مو قلطسملا ىنب ىلع راغأ

 ىءوم نع ةرمض وبأ انريخأ .رفادقف نينثا نم 85 نمو رفي مف ةثالث نم 1 ند لاق امهنع للا ىكر سابع نبا نع

 انربخأ ٠ ريضالا ىنب لاومأ قرح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امبنع هللا ىغر رمع نب نع عفان نع ةبقع نبا

 1 لئاق لاقف ريضنلا ىف لاومأ قرد مال هيلع هلل ىلص هللا لوسر نأ باهش نب نع لوس نب ميههادإ

 ريطتسم ةريوبلاب قيرح * ىؤا ىنب ةارس ىلع ناهو

 نأ ضانلا نا ورمع نب هللادبع نع رماع نب هللا دبع نلوم ببهص نع رانئد نب ورمع نع ةنيع نبا انرتخأ

 هللا لو-رايلبق «هلتق نع لجو زع هللا هلأس اهقحريغب اهقوف اهل اروفصع لتق نم» لاق لسو هيلع هقا ىلص هللا لوسر

 نع هيبأن ع رفعج نع ىحي ىفأ نب مهاربإ انربخأ «امب ىمريف اهسأر عطقي الو اهلك أبف اهحمذي نأ» لاق ؟ابةحامو

 مهلجرأو مهيديأ عطق ىلع حاقالا لهأ داز الو انيع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لمسام هللاو ال لاق نيسحلا نب ىلع

 هريغو لولغلاو ىراسالا باتك“ نمو

 هللا ىضراءلع تعم لاق عفار معنا نب هللا ديبع نعدمحم نب نسحلا نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نب نايفس انربخأ

 ةنيعظ اب نإف خاخ ةضور اوتأت ىت> اوقلطنا» لاقف دادقملاو ربزلاو انأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انثعب لوقتي هنع

 نجرختل املل انلقف باتك ىعمام تلاقذ باتكسلا ىجرخأ اناقف ةنيعظب نمي اذإف انليخانب ىداعت انجرخف ع« باتك ابعم

 3قأ نب بطاد نم» هيف اذإف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل انيتأف اهصاقع نم هكا تاق بايثلا نيقلنا وأ باتكلا

 ىلعلجعتاللاق غ؟بطاحاي اذهام» لاقف سو هيلع هللا ىلص ىنلارمأ ضع.ب رب (ةكك نم نيكرشلا نم سآن ىلإ ةعتلط

 مهتابارق اهم نوم تابارق مه نبرجايملا نم كعءم ند ناكو اهسفنأ 3 نك أ و شرق ىف اهصام اءرما تكاد

 دعب رفكلاب اضر الو ىنيد ىف اكش هتاعفام هللاو ادب مثدنع ذخمأ نأ كلذ ىنتاف ذإ تدبحأف ةبارق ةكسمب ىل نك ملو

 لاقذ قفانملا اذه قنع برضأ ىنعد هللا لوسرايرمع لاقف «قدص دق هنإ» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مالسإلا

 «م-!ترفغ دقن مئشام اولمعا لاقفردب لهأ ىلع علطأ هللا لعل كيردي ٠و اردب دهش دق هنإ» سو هيلع هللا ىلصىنلا

 هيلإ انيهتنا اماف رمع ىلع هب تمدقف هنع هلا ىضر رمع يس> ىلع نازهرحلا لزنف رتست انرصاح لاق هنع هللا ىضر

 عتنييو اننيب هللا ىلخام برعلا رشاعم مك اياو انإ لاق سأبال ملكت لاق تيم مالك وأ ىح مالك لاق ماكت رمع هل لاق

 ىدعب تكرت نينمؤملا ريمأاي تلقف ؟لوقتام رمع لاقف نادي انل نك مل ل هللا ناك اماف ميصغتو ميتاتقنو مدبعتت 0

 نب ءاربلا لتاق ىحتسأ رمع لاقف مهتك وشل دشأ نوكيو ةايحلا نم موقلا سيأي هتلتق نإف ةديدش ةكوشو اريثك اودع

 هنع هللا ىضر رمع لاقف سأبال ملكست هل تلق دق لبس هلتق ىلإ سيل تلق هلتقي نأ تيشخ املف روث نب ةأزجمو كلام

 كت وقع نأدبأل وأ كريغب 4 تدهشام ىلع ىنتأنل لاق هنم تدصأ الو تدشترا ام هللاو تاقف ؟ هنم تيصأو تدشنرا

 ىسوم نع ديم نع ىنمثلا ىقربخأ 0 هل ضرفو لسأو 0 كسمأو ىعم دهشف ماوعلا نء رينزلا تيقلف تحرخف لاق

 07 دلال لجرلا ثعبن لاق ؟نوعنصت فيك ةنيدملا متر صاح اذإ هلأس باطخلا نبرمع نأ كلام نب سنأ نع سنأ نبا

 نأ رسام هدب ىسفن ىذلاوف اولعفت الف لاق لتقي اذإ لاق ؟ رجم ىمر نإ تيأرأ لاق دواج نم ةنه هل عنصنو

 ب 7 77- اااااا#



 - اح

 ىنثدحدمحم نب ميهاربإ انربخأ ٠ « ىلصو مدلا كنع ىلسغاف اهردق بهذ اذإف ةالصلا كرتاف ةضيحلا تملقأ اذإف ةضدحلاب

 تلاق شحج تنب ةنمح همأ نع ةحلط نب نارمع همع نع ةحلط نب دمحم نب ميهاربإ نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع

 تلقف بنيز ىتخأ تيب ىف هتدجوف هيتفتسأ لسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلإ تئجف ةديدش ةريبك ةضيح ضاحتسأ تنك

 ضاحتسا ةأرما ىإ تلاق مءاتّتهان وه اهو لاق هنم ىحتسأل ىإؤ دب ةنمام تيد هنإو ةحاح كلإ ] نإدفا لورا

 هنإف فسركلا كل تءنأ ىفإ» ماسو هيلع هللا ىل< يتلا لاقفموصلاو ةال هلا ىنتعنم دقن؟ اهم ىرت افةدن دع ريك ةصخ

 ىذخمتاف»لاق كلذن ءرثك أ وه تلاقع ىمجاتف » لسو هيلع هللا ىلص ىنناا لاق كلذ نه رثك أ وهتلاق « مدلا بهذي

 رخآلا نم كأزجأتلعفامهمأ نيرمأب كرمآس» مسو هيلع هللا ىلص ىنلالاق احن جنأ امبإ كلذ نمرثك أ وهتلاق «ابوث

 من هللا ٍلع ىف مايأ ةعبس وأ ةتس ىذيحتف ناطيشاا تاضكر نم ةضكر ىه امنإ دال لاق« لعأ تنأف امهبلع تيوق نإف

 اهمايأو ةليل نيرسشعو اثالث وأ اهمايأو ةلإ نيرسشعو اعبرأ ىلصف تنقيتساو تربط دق كنأ تيأر اذإ تح ىلستغا
 انربخأ © نهروطو نهضيح تاقيم نرهطي اكو ءاسنلا ضدحت اك رهش لك ىف ىلعفأ كلذكو كئزجم هنإف ىموصو

 قارهم تناك ةأرما نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةماس مأ نع راسإ نب نميلس نع رمع نبا ىلوم عفان نع كلام

 ىلادللا ددع رظنتا ) لاقف مل-سو ةيلع للا ىلص هللا لوسر ةئاس مأ امل تتفتساف سو هيلع هللا ىلص ىنلا دبع ىلع مدلا

 كلذ تفلخ اذإف رهشلا نم كلذ ردق ةالصلا كرتتلف اهءاصأ ىذلا اهبيصي نأ لبق رهشلا نم نهضيحت تناك ىتلا مايألاو

 نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةرمع نع ىرهزلا ىربخأ لاق ةنيبع نبا انريخأ . « ىلصتل مث بوثي رفثتستلو لستغتلف

 ةضيحلاب تسيلو قرع وه امنإ» لاقف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأسف نينس عبس تضيحتسا شحج تنب ةبدبح مأ

 داجلا نع ةيلع نبا ىنريخأ . مدلا ولعيف نكرملا ىف سلجمو ةالص لكل لستغت تناكسذ ىلصتو لستغت نأ اهرمأو

 عبرأوأ ثالث ةأرما ضيح ءرقوأ ةأرملا ءرق لاق هنأ هنع هللا ىضغر كلام نب سنأ.نع ةرق نب ةيواعم نع بوبأ نبا

 مهارإ انربخأ ٠ ثيدحلا فرعيال ىنارعأ دلجلا ةيلع نب ىل لاق هنع هللا ىضر ( ىننإ* :لالاث ) ةرسشع ىلإ ىهتنا تح

 هللا ىلص ىنلا نأ ِلسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةداس مأ نع عفار نب هللا دبع نع نالجع نب دمحم ىربخأ دمحم نبا

 .عهف ىلصت م ءاملاب هص رقت من هت » لاف ضرحلا مد هبيصي بوثلا نع لثس ملسو هيلع

 ىغبلا لهأ لأتق تانك نمو

 هللا لوسر نأ ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس نع فوع نب هللا دبع نب ةءاط نع ىرهزلا نع ةنيبع نباانربخأ

 ايلع نأ هنأ نع دمحم نب رفعج نع دم# نب مهاربإ انريخأ. «ديهش وهف هلام نودلتقنم» لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 تش نإ وفعأ ىمد ىلو انأف تشع نإف هراسإ اونسحأو هوقساو هومعطأ هب رضام دعب مجلم نبا ىف لاق هنع هللا ىضر
 . اولثمت الف هومتلتقف تم نإو تدقتسا تتش نإو

 نيكرشملا لانق كات وعر

 ثعب نيذلا ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوضر نأ همع نع كلام نب بعك نبا نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ

 تسابعنبا نع هللا دبع نبا ىنعي هللا دبع نع ىرهزلا نع نايقس انريخأ . نادلولاو ءاسنلا لتقنعققحلا ىنأ نبا ىلإ

 نؤتيبب نيكرمملا نم رادلا لهأ نع لثس مل-سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىضر ىببللا ةماثج ا

 6 مهئابآ نممم» ثيدحلا ىف نايفسلاق جرو «مهنممه») لسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مهئانبأو مهناسن نم باص
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 ةفيذحوبأ حكنأو ةثراح نب ديز ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنبت ام ةفيذح ىبأ ىلوم ملاس هل لاقي ىذلا املاس ىنبت

 لوألا كار اهلا نم ذثموي ىهو ةعبر نبا ةبتع نب ديلولا تنب ةمطاف هيخأ تنب هحيكنأف هنا هنأ ئرت وهو املاس

 ىلإ هدر هابأ ملعي مل نإف هببأ ىلإ ىنبت كئلوأ نه دحاو لك در ( مااومو نيدلا ىف ؟تاوخإف مثءابآ اوماعت مل نإف

 ملسو هلع هللا ىلص لا لوسر ىلإ ىْؤا نإ رماع ىفب نم ىو ةفيدح ىنأ ةأرما ىو للمدم تب ةلهس تءاجف ىللاوملا

 ل ةنأش ىف ىرت اذا دحاو تدب الإ انل سلو لضف انأو ىلع لحد ناكو ادلو املاس ىرأ نك هللا لوسراب تلاقف

 ةعاضرلا نم انبا هارت تناكو تلعفذ و اهنبلب مرحيف تاعضر سمح هيعضرأ » انغلب امف ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا لاقف

 '0 ااا د رك م] انهحأ رمأت تناكف:لاجرلا نم انهيلع لخدن نأ تحن تناك نميف ةشئاع كللذب تذخأف

 لخدب نأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزأ رئاض ىنأو ءاسنااو لاجراا نم اهيلع لخدي نأ تبحأ نم امل نعضرب

 ةصخر الإ ليس تنب ةلهس ملسو هيلع هللا ىلص 4 رهأ ىذلا ىرئام ناقو سائلا نع« 1-1 ةعاضرلا كلت نوملع

 جاوزأ ناك رخلا نم اذه ىلعف دحأ ةءاضراا هذ-مب انيلع لخدال ملسو هياع ىلص هللا لوسر نه هدسحو ملاس ىف

 نزع نأ رم نبا نع عفان نع مع نب هللا دبع نع نايفس انريخأ . ريكلا ةعاضر ىف مسو هلع هللا ىلص ىناا

 .بصأ مل الام تبصأ ىنإ هللا لوسر ا. لاقف ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر ىتأف اهارت_شا رببخ نم مهس ةثام كلم

 وهو ىضاقلا بيبح نبا ائريخأ ٠ « ةرمثاا سو لصألا سدح » لاقف هللا ىلإ هب برقتأ نأ تدرأ دقو طق هلثم

 بصأمل الام رييخ نم تبصأ ىلإ هللا لوسر اب لاق م نأ رع نب نع عفان نع نوع ن لا نع بيدح نب 0

 تابسو هلصأ تسدح تش نإ » ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاعذ هزم ىدنع مظعأو هنم ىلإ بجحعأ طق الام

 هللا دنع نع ثدح ةيواعم نب ناورم ثءرعم وأ ةقثلا انربخأ . هتقدص 2-0 مش 4 باطخلا نء رم قدصتف )» 1

 تقدصت ىلإ لاف ملسو هيلع هللا ىلض ىنلا لاس الحر نأ هدأ نع ىدعألا ةديرب ندا نع قيل ءاطع نإ

 فري.خأ « كئاريع كل وهو كتقدص تبدو دق » مل-سو هيلع فلا لص اهلا لور لاتفا تنام اهنأو ديه ىمأ ىلع

 لاق هيس>أو هتدب لهأ ند د>او ريدغ نع نس> نب نسح نب هللا ديع قريخأ لاق عفاش نب ىلع نب دمحم نى

 يلع نأو تلطلا ىنبو مشاه نإ لع ا ام تفدصت مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تب ةمطاف نأ ىلع نب ديز

 ةقلاع نع دم# نب مساقلا نع نمحرلا دبع ىنأ نب ةعير نع كلام انريخأ . مهريغ مرعم لخدأف موملع قدصت

 ءىث كلذتلاقف («؟مخل ةمرب رأ ملأ »لاةف تيبلا مدأو اربح هيلإ تبرقف لخد سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اهنع هللا ىضر

 . «ةيده انل وهو ةقدص امل وه» لاقف ةريرب ىلع هب قدصت

 لك او ءوصوا راع( لافج شا 1 تانك نمو

 ,فطأ مو ضئاحانأو هك تمدق تلاق اهنع هللا ىَكَو ةشئاع نع هبأنع مساقلانب نمحرلا دبع نع كلام انربخأ

 تيبلاب فوطت ال نأ ريغ جاحلا لعفبام ىلعفا » لاقؤ لسو + هلع هللا ىلص ىنلا ىلإ كلذ توكشف ةوراماو افصلانيبالو تيبلاب

 ىأ تنب ةمطاف تااق : تلاق 6 أمنع هللاىضر ة ةشئاع نع هنأ نعءةورع ند ماشه نع كلام ريخأ ٠ («ىرهطت قح

 ثسيلو قرعكلذ عاج مسوةلع هللا ىلص هللا لوس رلاقف؟ةالصلا عدأفأ روطأال فإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس شريح

 وجاب برجر رورو جصسلبوججببب بورا ولب صو ووسسوسص75ك7#صا ل" 92-



 3 ؟؛8 عى

 نم رخآلا قيرطلا كالسإ ناكف دجسملا ىلإ هقيرط تناكو ةصفح نكسم ىف ىهو هتأرما قلط هنأ امهنع هللا ىضر

 اذإ لجرلا ناك لاق هببأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ . ابعجار ىت> اهيلع نذأتسي نأ ةيهارك تويبلا رابدأ

 ىتح اهقلطف هتأرما ىلإ لجر دمعف ةرم فلأ اهقلط نإو هل كلذ ناك اهتدع ىخقنت نأ لبق اهعجن را مث هتأرما قلط

 قالطلا » ىلا_هت هللا لزنأف ادبأ نيلحم الو ىلإ كيروآال هللاو لاق مث اهقلط مث اعجنرا اهتدع ءاضقنا تفراش اذإ

 ١ قلطي ' ند*و قاط مهم ناك نم اديد> قالطلا سانلا ليقتساو ) ناسد>إ حدب مسا وأ فو رعع كاسمإف ناترم

 ترانا لع ةقفنلاو ةعرقلا ةاتك

 ةررهىنأ نع دمحم ىلأ نالدع نع جشألانب ادع 3 ريكي نع نالدع نب دم نع ةنييع نب نايفس انربخأ

 لمعلا نم فاكي الو فورعملاب هتوسكو ةهماعط كولخملل ) لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر

 امهنع هللا ىضر سابع نبا عمج هنأ بل ىنأ نب ةبتع نب شاد+ ىنأ ق مهاربإ نع ةنييع نبا انربخأ .(قيطيامالإ

 نع جرعألا نع دانزلا ىفأ نع نايفس انربخأ . « نوسبلت امم مثوسبلأو نراك أت ا مثومعطأ د نيكولمملا ىف لوقي

 نإف هسلجياف هعديلف هناخدو هرح هماعط همداخ كدحأ ىنك اذإ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىفأ

 . اهانعم اذه ةكك وأ م اهايإ هيطعي وأ اهايإ هلوانيف ةمقل هل غوريلف ىفأ

 عاضرلا باتك نمو

 هللا ىلص ىنلا جوز اهنع هلا ىضر ةشئاع نأ نمحرلا دبع تنب ةرمع نع ركب ىفأ نب هللا دبع نع كلام انريخأ

 تلاق ةسنح تني ىف نداتس لخر برع تعض! إو اهدع ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اهتريسخأ ملسو هيلع

 نم ةصفح معا آنالف هارأ » ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر لاقف كتيب ىف نذاتس لخر اذ ه: هللا سراب تلعف ة12

 معنه لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف؟ ىلع لخدي ةءاضراانم اه.عل ايح نالف ناكول هللا لوسراي تاقف ع ةعاضرلا

 نع ثدحم بيسملا نبا تعم لاق ناعدج نبا تعمس لاق ةنيبع نبا انربخأ « ةدالولا مرحم ام مرحم ةءاضرلا نإ

 لاقف ؟شيرقىف ةاتف لمجأ امنإف ةزه<تنب كمع تنب ىف كل له هللا لوسراي لاق هنأ هنع هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع

 ماشه نع ىدرواردلا انريخأ . «بسنلا نم مرحام ةعاضرلان ءمرحهللانأو ةعاضراا نم ىخأ ةزمح نأ تماع امأ»

 نايفس ثيدح لثم ةزمح ةنبا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اهنء هللا ىضر ةشئاع نع هببأ نع ةورع نبأ

 امهادحإ تعضرأ اف ناتأرما هل تناك لجر نع لس سابع نبا نأ ديرسشلا نب ورمع نع باهش نبا نع كلام انربخأ

 ىحم نع نايفس انربخأ . دحاو حاقللا ال لاقف ؟ ةيراجلا مالغلا جوزي له هل ليقف ةيراج ىرخألا تعضرأو امالغ

 مث نمر تامولعم تاعطر رششعب نآرقلا لزن لوقت تناك !منأ اهنع هللا ىضر ةشأاع نع ةرمع نع ديعس نبا

 نب ماشه نع نايفس انربخأ . تاعطر سمح لئكتسا نم الإ ةشئاع ىلع لخدي ال ناكف نمر س# ىلإ نريض
 . ءاعمألا قتف ام'الإ عاضرلا نم مرحب ال لاق ةريره ىفنأ نع هنظأ جاجحلا نب جاجحلا نع هبأ نع ةورع
 ملسو هيلع هللا ىلصىنلا نأ امبنع هللا ىضر ريبزلا نب هللا دبع نع ةبأ نع ةورع نب ماشه نع نايفس انربخأ

 ةورع نع بابش نبا نع كلام انربخأ « ناتعضرلا الو ةعذرلا الو ناتدملا الو ةصملا مر ال » لاق

 تاعطر سمخ املاس عطرت نأ ةفيذح ىنأ ةأرما رمأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىضر ريبزلا نبا

 ةورع ىفربخأ لاقف ريبكلا ةعاضر نع لثس هنأ باهش نبا نع كلام ىنثدح . انبا هارت تناكف تلعفف اهنبلب مرحم



3-3 
 'فكلاب ذخألا ضبقلاو اهعباصأ فارطأب اعضوم ةبادلا نم ذخأت نأ سبقلاو هريغو ءانبلاو رعشلا نم ليلذلا ا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةسفخوأ ةشئاعوأ ةصفحو هشئاع نع ديبع ىلأ تنب ةيفص نع عفان نع كلاءانربخأ اهلك

 رهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ لال ثالث قوف تيم ىلع دحم نأ رخآلا مويلاو هللا نمؤت ةأرمال لحم ال ن لاق سو

 اهقلطف ىنقثلا دشر تحب تناك ةحءلطنأ راسإ نب ناملسو بيسا| نبا نع بابش نبا نع كلام انربخأ « اريثعو

 رمع لاق مث امهنيب قرفو تابرض ةقفخلاب ابجوز برض وأ باطخلا نب رهع امرمضف امتدع ىف ت>كنف ةتبلا

 امهنيإ قرف اهب لخدي مل ابجوزت ىذلا اهجوز ناكنإذ اهتدع ىف تكن ةأرما ابأ » هنع هلا ىضر باطخلا نبا

 ةيقب تدتعا مث امهنيب قرف اهب لخد ناك نإو باطخلا نم ابطاخ ناكو لوألا اهجوز نم اهتدع ةنقب تدتعا مث

 انربخأ . اهنم لحتسا ام اهربم املو ديعس لاق « ادبأ اهبحكني مل مث رخآلا نم تدتعا مث لوألا جوزلا نم اهتدع

 جوزت ىتلا ىف ىفق هنأ هنع هللا ىضر ىلعزع رمع ىنأ ناذاز نع بئاساا نب ءاطع نع ريرجنع ناسح نب ىء

 ٠ رخآلا نم دتعتو لوألا ةدع نم تدسفأ ام لئكتو امجرف نم لحتسا ا قادصلا املو امينيب قرغي هنأ امتدع ىف

 نأ 'ةأرملا حلصيال : لوقب ناك هنأ هللا دبع نع هللا دبع نب ملاس نع باهش نع جدرج نبا نع ديلا دبع انريخأ

 مهاربإنب دمحم نع ورمع نب دمحم نب زيزعاادبع انربخأ اهتينىف الإ قالط وأ ةافو ةدع ىف تناكاذإ ةدحاو ةلل تينت

 ديزي نب هللا دبع نع كلام انربخأ . كلذ ناك ءىث ىأ ىف تماع دقف ةمطاف اي هللا قتا لوقت تناك ةشئاع نأ

 وهو ةتبلا اهقلط صخ>نب ورم ابأ نأ سيق تنب ةمطاف نع نمحرلا دبع نب ةملس ىنأ نع نايفس نب دوسألا ىلوم
 كا سيل » لاقف هل كلذ تركذف ملسو هيلع هللا ىلص تق لوسر تداجف هيف لاقو ثيدحلا ركذف ماشلاب بئاغ

 هنإف موتكم مأ نبا دنع ىدتعاف ىفاحصأ اهاشغي ةأرما كلت لاق مث كيرش مأ تيب ىف دتعت نأ اهرمأو « ةقفن هلع

 ةنيدملا تمدق لاق هببأ نع نارهم نب نوميم نب ورمتنع ىحم ىفأ نب مهاربإ انربخأ « كبايث نيعضت ىمعأ لجر

 ةمطاف ثيدحْن أف تأمن امهجوز تدب ىف دتعتلاقف ةبوتنما نع هتلأسف بدسملا نب ديعس ىلإ تعفدف اهلهأ معأن لا

 لوس اهرءاناع 'انحأ ىلع تلاطتساف ةبارذ اهناسال ناكو سانلا ةمطافتن::لاقو ظيغت هنأ ف صوف هاهلاقف ؟سدق تنب

 اهبعمس هنأ راس نب ناملسو مساقلا نع ديعسنب ىع نعشكلام انربخأ . موتكم مأ نباتيب ىف دتعتنأملسو هيلعهللا ىلصدقلا
 ةشئاع تلسرأف محلا نبن محلا دبع اهلقتتاف ةتبلاكسحلا نب نمحرلا دبع ةنبا قاطصاعلا نب ديعس نب ىحم نأ ناركذي

 ناورم لاقف ابتيب ىلإ ةأرملا ددراو ناورهاي هللا قتا تلاهف ةنيدملا ريمأ وهو محلا نب ناؤرم ىلإ اهنع هللا ىضر

 تلاقف ؟ سيق تنب ةمطاف نأش كغلبام وأ مساقلا ثيدح ىف ناورم لاقو ىنبلغ نمحرلا دبع نإ ناملس ثيدح ىف

 نع كلام انربخأ . رشثلا نم نيذه نيبام 8 رششلا كبامإ ناك نإ لاقف ةمطاف نأش ركذتال نأ كيلع ال ةشئاع

 انريخأ ٠ امنع هللا وضر رمعنبا اهلع كلذ ركنأف تجرخف ةتبلا اهةلطف هتلادبع دنع تناك ديز نب ديعس ةنبا نأ عفان

 ملام ةقلطملا ةقفن لوقي هعمس هنأ هنأ امهنع هللا ىضر هللادبع نب رباج نع ريبزلا أ نع جيرج نبا نع دجلا دبع

 هنم ىلبحلا ةتوتملا تسبل ءاطع لأق : لاق جدرج نبا نع دعا دنع انريذأ : را عاتم تمرح اذإف مرح

 ةناوع ىلأ نع ناسح نب ىحم انربخأ . امل ةقفن الف ىلبح ريغ تناكاذإف لبحلا لجأ نم اهيلع قفني نأ الإ ءىث ىف

 . هدوقفملاةأر ماىفلاق هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع ىدسألاهللا دبع نب دابع نع ورمع نب لاهمملا نع رمتعمنب روصنم نع

 دوقغااةأرماىف هنع هللا ىذر ىلع نع مضحلا 01 رايس نع ريشب نب مشه نع ناسح نب ىحب انريخأ : جوزتتال اهنأ

 رمع نبا نع عفان نع كلام انريخأ . ريخت الو كسمأ ءاش نإو قلطءاش نإ هتأرما ىه هتأرما تجوزت دقو مدق اذإ
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 ارهش اهلعجاف لجر لاقف افصنو ةضيح اهتلمط تعطتسا ول : لوقي هنع هللا ىضر باطلا نب رمع عمس هنأ فيقث

 لاق اهديس اهنع ىفوتي دلولا مأ ىف لاق هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ . هنع هللا ىضر رمع تكسف افصنَو

 سابع نبا لثس : لاق نمحرلا دبع نب ةما-- ىفنأ نع سبق نب ديعس نب هبر دبع نع كلام انربخأ . ةضيحمب دتعت

 تاح دئؤ تدلو اذإ ةريرهوبأ كاقو . نيلجألا ر >1 سابع نبا لاق لماح ىهو اهجوز اهنع ىقوتملا نع ةريرهوبأو

 ةاقو دعب ةللدألا ةعم.دس تدلو تلاه كلذ نع الأف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةماس مأ ىلع ةماس وبأ لذدف

 اهبلهأناكو للحم مل لهكلا لاقف باشلا ىلإ تيطخف لبك رخآلاو باش امهدحأ نالجر اهببطخف ربش فصنب اهجوز

 « تئش نم ىحكناف تالح دق » لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تءاجف امم هورثُوي نأ اهلهأ ءاج اذإ اجرو ابْع

 لايلب امجوز ةافو دعب سفنت ةأرملا ىف افاتخا ةماس ايأو سابع نبا نأ راسإ نب ناملس نب ىحي ند كلام انربخأ

 ىن«ي ىخأ نبا عمانأ لاقف ةريره وبأ ءاجف تاحدتف تسفن اذإ ةملس وبأ لاقو نيلجألا رخآ سابع نبا لاق

 ةيماسألا ةعيبس تدلو تلاق اهنأ مهربخأف مهءاف كلذ نع اهلأسي ةءاس مأ ىلإ سابع نبا ىلوم ابيرك اوثعبف ةملس ابأ

 كلام انربسخأ « ىحكناف تالح دق » اهل لاف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ ترك ذف لايلب ابجوز ةافو دعب

 تءاجف لايلب اهجوز ةافو دعب تسفن ةيلسألا ةعيبس نأ ةمر نب روسملا نع هبأ نع ةورع نبا ماشه نع

 َنَء لئس هنأ ربع نبا نع عفان نع كلام انريخأ .اهل نذأف حك كنت نأ ىف هتذأتساف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رمع نأ راصنألا نم لجر هريخأف تلح دقف اهلمح تعضو اذإ رمع نبا لاقف لماح ىهو ابجوز اهنع ىفوتن ةأرلا

 جيرج نبا نع ديلا دبع انريخأ ٠ تلحل نفدي مل هريرس ىلع اهجوزو تدلو ول : لاق هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 ماشه نعشللام انربخأ . ثاريملا اهبسح ةقفن اهحوز اهنع ىفوتملل سيل: لاق هنأ هنع هللا ىضر رباج نع ريبزلا ىنأ نع

 نع جسرج نبا نع ديلا دبع انريخأ ٠ اهلهأىوتنيثيحىوتذت اهنأ اهجوز اهنع ىفوتيةيدابلا ةأرملا ىف لاق هنأ هببأن ع

 ركب ىلأ نب هللا دبع نع كلام انربخأ . هفلاخمال هانعم لثم وأ هلثم ةبتع نب هللا دبع نب هللا دبع نعو هبأ نع ماشه

 : لاق ةثالثلا ثيداحألا هذه هتريخأ اهنأ ةملس ىلأ تذب بنيز نع عفان نع ديمح نع مزح نب ورمع نب دمحم نبا

 ةرفص هيف بيطب ةبيبح مأ ثعدف نايفسو,أ ىفوت نيح ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةبيبح مأ ىلع تلخد بنيز تلاق

 هللا لوسر تءمس ىنأ ريغ ةجاح نمبيطلاب ىلام هللاوتلاق مث اهيضراعب تحسم مث ةيراج هنم تنهدفهريغ وأ قولخ

 جوذ ىلع الإ لايا ثالث قوف تيم ىلع دحن نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحال » لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلامتلاقمثهنمت سف بيطب تعدف هللا دبع اهوذأ ىفوت ني- ش>ج تنب بذيز ىلع تاخد بنيزتلاقو «رمثعو رهشأ ةعب رأ

 مويلاو هللاب نءؤ: ةأرمال لحمال ) ربنملا ىلع لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ىتأ ريغ ةجاح نم بيطلاب .

 لوقت ةملس مأ ىمأ تعمسو بنز تااق « اريثعو ربشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ لايل ثالث قوذ تيم ىلعدحم نأ رخآلا

 اهينيعتكتا دقو اهجوز اهنع ىفوت قذبا نإ هللا لوسراي تلاقف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ ةأردا تءاج

 ةعبرأ ىه امعإ » لاق مث ال لوقي كلذ لك اثالث وأ نيترم « ال » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ اهلحكنفأ

 ىمرت امو بنيزا تلقف ديمح لاق « لوحلا سأر ىلع ةرعبلاب ىمرت ةلهاجلا ىف نك ادحإ تناك دقو ارشعو ربشأ

 سع لو اهءايث رش تسبللو اشفح تلخد ابجوز اهنع ىفوت اذإ ةأرملا تناك بنيز تلاقف ؟لوحلا سأر ىلع ةرعبلاب

 جرخم مث تام الإ ءىثشب صبقت املقف هب صبةتف ريط وأ ةاش وأ رامح ةبادب ىنؤت مث ةنس اهم رمت ىتح ائثيشالو اببط

 .تيبلا شفجلا : هنع هلا يضر ( قفائيثلإلاُ ) هريغ وأ بيط نم تءاشام دعب عجارت مث اهب ىمرعف ةرعب يطعتف
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 اداعم هنم ناك ام الإ ددعلا كاوا نمو

 تاخد نيحن مح رلا ديعتنب ةصف> تلفتنا اهنأ اهنع ا ىذر ةشأاع نع ةورع نع بابش نبا نع كلام انربخأ

 ىف امهلداج دقو ةورع قدص تلاقف نمحرلا دبع تنب ةرمعل كلذ ترك ذف بارش نا لاق ةثلاثاا ةضيحلا نم مدلا ىف

 راهطألا ءارفألا؟ ءارقألا امنوردت له و مةقدص اهنع للا ىضرةشئاع تلاقف «ءورقةثالث» لوقيهللانإ اولاقوس ان كلذ

 اذه لوةي وهو الإ انئابقف نم ادحأ تكردأ ام لوقي نمحّرلا دبع نب ركب ابأ تعمس لاق بابش نبا نع كلام انربخأ

 اذإ تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةرهع نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ . اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق ىذلا ديرن

 نب ناملس نع ملسأ نب , ديزو عفان نع كلام انريخأ . هنم تئرب دقف ةثلاثاا ةضدلا ن٠ مدلا ىف ةقلطملا تنعط

 8 ةيواعم بتكف اهقلط ناكدقو ةثلاثلا ةضيحلا نه مدلا ىف هتأرما تلخد نيح ماشلاب كله صوحألا نأ راسي

 الو ابنم *ىربو هنم ترب دقف ةثلاثاا ةضحلا نه مدلا ىف تاخد اذإ اهنإ ديز هيلإ كف كلذ نع هلأسإ تباث نبا

 ىف ةقلطملا تنعط اذإ لاق تباث نب ديز نع راسإ نب ناهس ىنادح ىرهزلا نع نايفس انريخأ ٠ اهثري الو هثرت

 هتأرمأ لجرلا قاط اذإ لاق امنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ .٠ هنم تئرب دقف ةثلاثلا ةضيحلا

 نب ىُغ نب دمحم نع كلام انريخأ ٠ اهثرب الو هثرتال امنه ءىربو هنم تئرب دقق ةثلاثلا ةضيخلا ع نه مدلا ىف تاخدف

 هثرأانأ تلاقف ضع مو كله مث م ةنس اهم ت نر عذر ىو ةيراصنألا قلطف ةيراصنأو ة ةمثاه هدح دنع ناك هنأ نا.ح

 كمع نبال معاذه لاقذنامثع ةيعثاملا تمالف ثاربملاب ةيراصن الل ىضقف دنع هللا ىذر نامثع ىلإ اومهتخاف ضحأ مل

 نءنمرلا دبع نع جرح نبا نعملاس نب ديعس انريخأ . هنع هللا ىغر بلاط ىنأ نب ىلع ىنعي اذهب انيلع راشأ وه

 ةعس تكف هنبا عطرت ىهو ححص وهو هتأرما قاط ذقنم نب ناب> هل لاقي راصنألا نم الجر نأ هريخأ 0ك ىنأ

 كتأرمانإهل تلقف ةيناك وأ رهشأ ةعبب اهقلط نأ دعب نابح ضرم مث ضد نأ عاضراا اهعنع ضيم ال ارهش رشع

 نب ديزو بلاط ىنأ نب ىلع هدنعو هتأرما نأش هل رك ذذ هماإ هولءحذ نامثع ىلإ ولما هلهأل لاقف ثرت نأ دب

 نسايدق ىلالا دعاوقا نم تسيل اهنإف تتام نإ اهثريو تام نإ هثرت اهمنأ ىرن الاقف ؟نايرتام نامثع ارجل لاقف

 نابح ع.جرف ريثك وأ ىللق نه ناكام اهضيح ةدع ىلع ىه مث ضرحلا نغلبي ل ىناللا راكبألا نم تسيلو ضيحملا نم

 ةثااالا ضرع نأ لبق نابح ىفوت مث ىرخأ ةضيخ تضاح مث ةضرح تضا> عاضرلا تدقف ايلف هتنبا ذْحَأَف هلهأ ىلإ

 ديزيوديعس نب ىحم نع كلام انريخأ . ءابلاب نابح ىناتك ىف مصألا لاق هتثروو اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع تدتغاف

 فا كال ةارءا امأ ةنع هلا ىضر باطخلا نب رمع لاق لاق نأ بيسملا نبا نع طيسق نب. هللا دبع نبا

 ةعستلا دعب تدتعا الإو كلذف لمح اهب ناب ناف رهشأ ةعست رظتنت امنإف ةضيح اهتعفر مث نيتضيح وأ ةضيح

 ىضر سابع نبا نع سواط نع ملس ىنأ نب ثيا نع جدرج نبا نع ملسم انرمخأ تلح مث رهشأ ةثالث

 نآل قادصلا فض الإ 1-هل سيل اهقلطي مث اهسع الو اهب ولخيف ةأرملا جوزي لجرلا ىف لاق هنأ اههنع هللا

 نع نايفس انثدح ٠ « متطرف ام فصنف ةضيرف نمل متطرف دقو نهوسع :' نأ لق نم نهومتقلط نإو » لوقي للا

 هللا ىضر باطلا نب رمع نع ةبتع نب هللا دبع نع راسإ نب ناملس نع ةحلط لآ ىلوم نمحرلا دبع نب دمحم
 ارهش وأ نب ركل سا نلكف مل ناف نيتضح ةعالا لست نيتقيلطت قاطبو نيتأر ما ديعلا حكي , لاق هنأ هنع

 نم لجر نع ىنقثا سوأ نب ورهحع نع رانيد نب ورمع نع نايفس انريخأ : 57 نايفس لاو افدهنو

| 
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 ةعد لاو قالطلا تاتا نمو

 نع ريبج نب ديعس نع ىرزجلا كلام نب مركسلا دبع نع ورمع نب هللا ديبع نع ناسح نب ىحم انربخأ

 لوألا ةأرما ىه لاق كلذب ملعت ملو اهتعجر ىلع دبش مث هتأرما قلطي لجرلا ىف هنع هللا ىضر بلاط ىفأ نب ىلع

 نأ ريبزاا نب نمحرلا دبع نب ريبزلا نع ىظرقلا ةعافر نب روسملا نع كلام انري>أ ٠ لخد مل وأ رخآلا اب لخد

 رييزلا. نب نترأا دبع اهحكسنف ائالث لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمع ىف بهو تنب ةممت هتأرما قلط ةعافر

 ىنلل ركذف اهقلط ناك ىذلا لوألا اهجوز وهو ابحكن. نأ ةعافر دارأف اهقرافف اهسع نأ عطتسإ ملف اهنع ضرتعاف

 نع باهش نبا نع ةنييع نبا انربخأ . «ةليسعلا قوذت ىتح كل ل ال» لاقو . اهجوزسس نأ هاهنف ملسو هيلعدللا ىلص

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ىظرقلا ةعافر ةأرما تءاج لوقت اهعمس ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا جوز ةشئاع نع ةورع

 بوثلا ةبده لثم هعم اعإو رسسزأا نبا نمحرلا دع تحوزف قالط تف ىةتلطف ةعافر دنع تك نإ تلاقف محو

 لاق « كتاليسع قوذيو هتليسع قوذت ىت> ال ؟ ةءافر ىلإ ىع+رت نأ نب كر م2كلاقو ملسو هيلع هللا ىلص ىننا مستف

 الأ ركب ابأ اي» ىدانف هل نذؤي نأ رظتني بابلاب صاعلا نب ديعس نب دلا>و ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع ركب وبأو

 نب نمحرلا دبع نب ديمح نع ىرهزلا نع ةنييع نبا انربخأ . « ؟لسو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع هذه هب رهام عمست

 لجرنعء باطلا نب رمع تل'اس لوقي ةريره ابأ اوعمس مهنأ راسي نب ناماسو ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبعو فوع

 مث اهنع تام وأ اهقلط مث هريغ لجر اهجوزيف امتدع تضقنا مث نيتقيلطت وأ ةقيلطت هتأرما قلط نيرحبلا لهأ نم

 ىلربخأ لاقجدب رج نبا نع دلاخ نبا لسمو داور ىنأ نبا انريخأ ٠ ىقبام ىلع هدنع ىع لاق لوألا امعوز اهَحوُرَت

 قلطريبزلا نب هللا دبع لاف اهتدع ىف ىعو تومي مث اهتبيف ةأرملا قلطإ لجرلا نع ريبزاا نبا لأس هنأ ةكيلم ىنأ نبا
 نبا لاق هنع هللا ىضر نام اهثروف امتدع ىف ىهو تام مث اهتيف ةيباكلا غبصألا تنب رضاك فوع نب نمحرلا دبع

 ناكولاق فرع نب هللا دبع نب ةحلط نع باهش نبا نع كلام انريخأ ٠ ةتوتبم ثرت نأ ىرأ الف انأ امأو : ريبزلا

 ضيرم وهو ةتبلا هتأرما قلط فوع نب نةحرلا دبع نأ فوغ نب نءرلا دبع نب ةماس ىنأ نعو كلذب مهماعأ

 هدبعل نذأ نم لوي ناك رمع نبا نأ عفان ىنثدح كلام انرب+أ . اهتدع ءاضقنا دعب هنم هنع هللا ىضر ناْمع اهثروف

 نب دمحم نع ديعس نب هبر دبع ىنثدح كلام انربخأ . ءىث هقالط نم هريغ ديب سيل دبعلا دبب قالطلاف حكني نأ

 تقلطىنإ لاقف تباثنب ديز ىقفتسا ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا جوز ةماس مأل ابتاكم اعيفن نأ ىمتاا ثرحلا نبا مهاربإ

 ايتاكم اعيفن نأ راسا نب ناملس نع دانزاا وبأ ىنثدح كلام انريخأ . كيلع تمرح ديز لاقف نيتةءلطت ةرح ىل ةأرما

 هرمااف اهعجاري نأ دارأ مث نيتنثا اهقلطف ةرح ةأرما هتحم تناكامل ادبع وأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةماس مأل

 جردلا دنع هيقلف هيلإ بهذف كلذ نع هلءاسإ هنع هللا ىضر نافع نب نامع ىنأاي نأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزأ

 بابش نبا ىنثدح كلام انريخأ : كلع تمر> كيلع تمرح الاقذ اعيمج هاردتباف امللاسف تباث نب ديز دب اذخآ

 ىضرنافع نب نامع ىفتساف نيتقيلطت هتأرما قلط لسوهيلع هللا ىلص ىنلاجوز ةماس مألابتاكم اعيفن نأ بيسملا نبا نع

 . كيلع تمرح نامع هل لاقف ةنع هللا

 (م-د/ع)



 هس عغعو ا

 ىلأ لاق ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع باءر نب نوره نع نايفس انريخأ . نيماسملا ىمايأ نم ىهف « ينم ىمايألا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف سمال دب درتال ةأرما ىل نإ هللا لوسراي لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر

 ةأرءا جوزت الجر نأ هبأ نع ديزي ىفأ نب هللا ديبع ىنادحنايفس انربخأ « اذإ ابكسمأف »لاقاهبحأ ىنإلاق «اهقلطف»

 كلذ عفرف ةكم هنع هلا ىضر رمع مدق اماف لبح اهب رهظف ةيراجلاب مالغاا رجفف اهريغ نم نبا هلو هريغ نء ةنبا املو

 لاق جيرج نبا نع ديغسو ملسم انربخأ ٠ مالغلا ىفأف امهنيب عمم نأ صرحو دحلا رمع امهدلجف افريعاف امهلأسف هيلإ

 نب رمعدلجف الجر ابجوزف اهرمأ مهنم الجر تلوف بيث ةأرما مهبف ةقفر قيرطلا تعمج لاق دلاخ نب ةمركع ىنربخأ

 نب نه رلا دبع نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا انريخأ . اهحاكن درو حكنملاو حك اناا هنع هللا ىضر باطخلا

 ورمعلاق لاق جد رجنبا نع دبجلا دبعو ملسم انربخأ ٠ ىلو ريغب تحكن ةأرءا حاكن در هنع هللا ىضر رمع نأ دبعم

 ةمقلع بتكف سرعغم نب هللا دبع نب رمع ةما6 ىنأ تنب اهل لاقي ةنانك نب ركب ىنب نم ةأرما تدكن رانيد نبا

 دقو رمع هدرف ىرمأ ريغب تحكن اهنإو اهماو ىلإ ةنيدملا ىلاو وه ذإ زيزعلا دبع نب رمع ىلإ ىراوتع!ا ةمقلع نبا

 نإو «لطاب امحاك_:ف» لاق ملسو هيلع هللا ىل< ىنلا نأل اهل حاكن الف اهيلو نذإ ريغب تحكت ةأرءا ىأفلاق . اهباصأ

 فورعللا ميهاربإ نب لعسإ انريخأ ٠ سو هيلع هللا ىلص ىنلا هب اهل ىضق امي اهنم باصأ امي اهلثم قادص ابلف اهباصأ

 ملسو هيلع هللا ىلد هللا ل وسر نأ هنع لا ىذر رءاع نب ةبقع نع نسحلا نع ةداتق نع ةبورع ىلأ نبا نع ةيلع نباب

 تناك لاق هيبأ نع مساقلا نب نةحرلا دبع نع جس رج نبا نع ةقثلا انربخأ . «قحأ ل وألاف ناياولا حكنأ اذإ» لاق

 ةأرملا نإف جوز اهلهأ ضعبل تلاق حاكنلا ةدقع تيقب اذإف دهشتتف اهلهأ نم ةأرملا اهبإإ بطخم اهنع هللا ىضر ةشئاع

 ةأرملا ةأرملا حكتتال لاق هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع نيريس ندا نع ماشه نع ةنييعنبا انربخأ . حاكنلا ةدقع ىلتال

 ديعس نع ميثح نب نامع نب هللا دبع نع جديرج نبا نع ديعسو دلاخ نب ملسم انربخأ . اهسفن حكنت امإ ىغبلا نإف

 هعمس دق اماسم بسحأو دشرم ىلوو لدع ىدهاشب الإ حاكنال لاق امهنع هللا ىضذر سابع نبا نع دها#و ريبح نبا

 لاقف ةأرماو لجر الإ هيلع دهشإ مل حاكنب هنع هللا ىضر رمع ىنأ لاق ريبزلا ىلأ نع كلام انريخأ . مثخ نبا نه

 تمر هنفا تمذقت تاكاولو هزيحأ الو رسالا حاكن اذه

 ةبطخلاب ضب. رعلا تاكا نم و

 سو هيلعدللا ىلص هللا لوسرلاق لاق هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع بيسملا نبا ىرب>أ ىرهزلا نع نايفس انريخأ

 ىكررمع نبا نع طانحخلا مجسم نع بئذ ىلأ نبا نع ليعمسإ نب دمحم انريخأ. (هيخأ ةبرطخ ىلع مكدحأ بطع الو)»

 كلام انربخأ . كرتي وأ حكني قح هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخم نأ ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ امهنع للا

 اعب رأ كسمأ 0( ةوسل رس هدنعو ملسأ فاقت ند لجرا لاق ملسو هيلع هللا يلد هلل لوسر نأ باش نبا نع

 10 نهرئاس قرافو
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 نايفس انثدح . دحلا هتدلج الإ ًاركسم اذيدن الو ارح برش دحأب ىوأ ال لاق هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ايلع نأ

 هل طوس ديلولا دلج هئع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نأ لع نب دم# رفعح ىنأ نع رانيد نب ور# نع ةنييع نبا

 مويلا ةمادقدلب نإ :لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ رفعج ىلأ نع رانيد نب ورهع نعزايفس انربخأ . نافرط

 امالك ناكو ركسملا رك + وهو ىعئاشلا تءمس لوقي عيرلا تعم . ايردب ةمادق ناكو هدعب 1 كري نلف

 ؟ركسفحرلاهتباصأفجرخ 0 تب 2 لبق لالح لاق نإف ؟ركسي ملو ةريثع برش نإ تبأرأ لاقف هظفحأال مدقت دق

 ىضر ( قنا ةلالاف ) ؟ امار>حيرلا هتريص مث الالح هفوج ىلإ راصو هب رش طق اًئيش تيأرفأ هل لبق امارح لاق نإف

 امجوز نم تماتخا اهنأ ديبع ىلأ تنب ةيفصا ةالوم نع عفان نع كلام انربخأ ٠ مارح هليلقف هريثكر كسأ ام هنع هلل
 هللا دبع نب ضايع نع مسأ نب ديز نع كلام انثدح . امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع كلذ ركن ملف اهل ءىش لكب

 اعاص ريعشنم اعاص ؛ ماعط نم اعاص رطفلا ةاكز جرم انك لوقي هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ابأ عمس هنأ دعس نبا

 « انثدح عبرلا لوقي انه ىلإ » طقأ نم اعاص وأ بيدز نء اعاص رع نم

 كالا ةرشع باتحح نمو

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هيبأ نعةورع نب ماشه نع ضايع نب سنأ انربخأ . ىعفاشلا انربخأ . عيبرلا انريخأ

 حريحش لجر نايفس ابأ نإ هللا لاوس راب تااقف ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ تءاج ةيواعم 'مأ ادنه نأ هتثدح اهنأ

 هيلع هّللاىلص ىنلالاةف ؟ءىش نم كلذ ىف ىلع لبف ملعبال وهو ًارسس هنم تذخأ ام الإ ىدلوو ىنيفكيام ىنيطعيال هنإو

 ىنأ نب كالهنع هنظأ دمحم وبأ لاق دعس نب دايز نع ةندبع نبا انربخأ . «فورعمللاب كدلووكيفكي ام ىذخ» مسو

 ةنييع نبا انريخأ ٠ همأو هببأ نيب امالغ ريخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع ةنوهيم

 رغصأ ىل خأل لاق مث ىمعو ىءأ نيب بلاط ىنأ نب ىلع ىنريخ لاق ىمرجلا ةرابغ نع ىمرجلا هللا دبع نب سنوي نع

 ىف لاقو هلثم ىلع نع ةرابع نع سنو. نع مهاربإ لاق ( ىف ةلالاذ) . هتريخخ اذه غلبم غلبدق ول اضيأ اذهو ىنه

 نامع لأس الجر نأ بيؤذ نب ةصيبق نع باهش نبا نع كلام انربخأ ٠ نينس نامت وأ عبس نبا تنكو ثيدحلا
 اههتءرحوقيآ امهتلحأهنع هللا ىضر ناهعلاقف ؛امهنيب عمم له نيميلا كلم نم نيتخألا نع هنع ُناىضر نافعنبا

 ناك ول لاقف ملسو هيلع ىلص ىنلا باحصأ نم الجر ىقلف هدنع نم جرخف لاق اذه عنصأ نأ بحأ الف انأ امأو ةيآ

 كلام لاق بلاطىنأ نب ىلع هارأ باهش نبا لاق كلام لاق الاكن هتلعجل كلذ لعف ادحأ تدجو مث ءىشش رمألا نم ىل

 ل هنأ نع ةبتع نبأ هللا دبع نب هللا ديبع ن نع باهش نبا نع كلام ان ريخأ . كلذ لثمماوعلا نب رسرلا نع ىنثلبو

 رمع لاقف ؟ ىرخألا دعب امشادحإ ًاطوت له نيميلا كلم نم اهتنباو ةأرملا نع لثس هنع هللا ىضر باطخلا نب ردع

 رمع لثس لاق هيأ نع ةبتع نبا هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا نع نايفس انريخأ . اعيهج امهْزيِجأ نأ بحأ ام

 رمعنأتددوف ىفأ لاق للا ديبع لاق اعيمد امههزيجأ نأ بحأ ام لامف نيدءيلا كللم نم اهنباو مألا نع هنع هللا ىضر

 هللادبع نب ذاعمنأ ربخم ةكيلم ىلأ نبا تعمس جي رج نبا نع ديجلا دبعو ملسم انريخأ . هيف وه امم كلذ ىف دشأ ناك

 ؟'اهتنبا رستسأفأ ىل ةيزاج ةنبا "امل تغلب دقاجتأو ارتبصآ ةيرشس ىل نإ امل لاقف اهنع هللا ىضر ةشئاع ءاح ردعت نا

 انري-خأ . ىنعاطأ دحأ الو ىلهأن م دحأ هلعفيال تلاقف هللا اممر> ىلوقت نأ الإ 1 ال ناو ىنإف لاق ال تلاقف

 اودكت أوو اهتسأ ةخوسنم ىه لاق ةبآلا «ةنازالإ حكشي ال ىاراار هل وقىف بيسما نبا نع ديعس نب ىُع 0 نايفس
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 موحشلا مهيلع تمرح دوه هللا لتاق » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىلع امأ رخخلا عاب آنالف ا لاق لاقف

 لسه وهو سابع, لأس برعلا لوأل ىنإ لوق: ىءرجلا ةيزيوجلا ابأ تدمس لاق نابفس انريخأ . « اهوغابف اهوامجف

 نبا نع عفان نع كلام انريخأ ٠ مارح وهف ركسأ امو قذاباا دمحم قدس لاقف قذابلا نع هتلاسف ةبعكلا ىلإ هرهظ

 نمالاجر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ . مارح ركسم لكو رهح ركسم لك لاق هنأ رمع

 هتكلالمو ميلع هللا دهشأ ىنإ هللا دبع لاقف اهعيبنف ارح هريدعنف بنعلاو لخنلا رمث نم عاتبن انإ هل اولاق قارعلا لهأ

 نم سجر اهنإف اهوقست الو اهورصعت الو اهرعاتبت الو اهوعيبت نأ ىرهآ ال ىنأ سنإلاو نا نه عمسإ نءو

 نب فروع نب ةماس نعو ذاعم نب دعس نب ور# نب دقاو نع نيصحلا نب دواد نع كلام انريخأ . ناطيشاا لمع

 لهأ هيلإ اكشف ماشاا مدق نيخ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ىراصنألا دبل نب دومحم نع هاربخأ . ةمالس

 لاقف لسعلا انحاصإال اولاذ لسعلا اوبرمثا رمع لاقث بارمثلا اذه الإ انحاصباال اولاقو اهاقثو ضرألا ءابو ماشلا

 ناثلثلاهنمبهذ ىت> هوخبطف معن لاقف ؟ركسرال ائيش بارمالا اذه نم كلل لعين نأ كل له ضرألا لهأ ن٠ لاجر

 ىلط لثم اذهىلطااذهلاقفططمتي اهعبتف هدب عفر مث هعبصأ هيف رمع لخدأف هنعمل ىضر رم هبااوتاف ثلثا ىتيو

 ائيش ممل لحأال ىنإ موللا هللاو الك رمع لاقف . هقاو مل اهتال-أ تءاصاا نب ةدابع هلل لاقف هوب رمش, نأ ممرمئاف لبإلا
 ردع نأ هربخأ هنأ ديزي نب بئاساا نع باه نبا نع الام انربخأ . مهل هتللحأ اًئيش مهلع مرحأ الو مهيلع هتمرح

 نإف بريش اهعلئاس ان أو ىلطلا برش هنأ معزف بارمث جب رنالف نم تدجوىنإ لاقف مهيلعجرخ هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 ءاطعل تلق لاق جدرج نبا نءىجنزلا دلاخ نب ملسم انربخأ . امات دحلا هنع هللا ىضر رمع هدلجف هتدلج ركل

 بارشلع اعيمج اوعمتجا اذإف ساب هب سيل ىذلا باردا! نم نوكتل حمرا نإ ءاطع لاقف ؟بارمثلا حيرىفدلجمأ

 باطخلانب رمعلوق لثم ءاطع لوقو هنع هللا ىخر ( ىفإ:_:لللاث ) امات دحلا اعيمج اودلج مهدحأ ركسف دحاو

 ىلع ىلصفجرخهنع هللا ىضر باطخلانإ رمع نأ ديزي نب بئاساانع ىرهزاانعنايفسان ربخأ هفلاخم الهنع هللا ىضر

 اركسم ناكنإف اوب رمش اع لئاس انأو بارمالا حدر هبادصأو هللا دبع نه تدجو ىنإ لوقي بئاساا هعمسف ةزانج

 نعنايفس ائربخأ . مثدحب هرمضح هنأ ديزي نب بئاسلا نع ىرهزاا نع رحعم ىنربخأاف نايفس لاق : لاق . مهتددح

 برش نإ مث . هودلجاف برش نإ مث . هودلجاف برعث نإ» لاق ملسو هلع هللا ىل» نأ بيؤذنب ةصيبقنع ىرهزاا

 هب ىلأ مث ٠ هدلجف برش دق لجرب ىنأ هنإف ةعبارلا وأ ةثلاثاا دعب ىرهزاا ىرديال « هولتقاف برش نإ مث . هودلجاف

 روصنل ىرهزاا لاق نايفس لاق لاق ء ةصخر تراصو لتقلا عدوو . هدلجف برش دق هب ىنأ مث . هدلجت برش دق

 لاق رهزأ نب نمحرلا دبع نع ىرهزلا نع رمعم انربخأ . ثيدحلا اذهب قارعلا ىدفاو انوك لوذعو رمتعملا نبا

 نبدلاخ ل>ر نع لئاسأ هيد نيب تيرجف دياولا نب دلاخ لحر نع لاس نينح ماع ملسو هيلع للا ىلص ىنلا تيأر

 فارطأو لاءنلاو ىدبألاب هوبريضف هوبرضا لاقف براشب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىنأو اح رج هاتأ ىتح ديلولا

 هللاىضر ركب وبأ ناك املف لاق هلسرأ مث هوتكبف «هوتكب» سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق مث بارتلا نم هيلع اوثحوبايثلا
 - قح هنع هللا ىذر ردع مث هتايح نيعبرأ را ىف كك وأ برضف نيعب رأ هموقف بورغلا كلذ رضح م نا 1

 هللا ىضر باطخلا نب رهعنأ ىليدلا دءز نب روث نعشلام انريخأ ٠ نينامث هبرضف راشتساف را ىف سانلا عبانت

 .ركساذإو ركس ب رسئاذإ هنإف نيناع هدلحت نأىرز هنءهللاىذر بااط ىنأ نب ىلعلاةفلد ١_ اب ريشي را ىف راشتسا هنع

 هببأ نع دمحم نب رفعج نع ىح ىنأ نب ميهاربإانريخأ . رخلا يف نيناع ردع داجفلاق كوأ« ىرتفا يذه اذإو يذه
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 وأ ايونذ عزبق ةفاحق ىنأ نبا ءاجف » ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لاق ىحو ءايبنألا ايؤرو مونلا ىف ىنعي هنع هللا

 رأ ملف نطعب سادلا برضف ابرغ هدب ىف تلاحتسا تح عْزنف باطخلا نب رمع ءاج مث هل زفغي هللاو فعض هيفو نيبونذ

 ٠ (هبرف ىرفي ايرقبع

 ةبرشألا باتتح نمو

 تلاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةشئاع نع نمحرلا دبع نب ةداس ىلأ نع ىرهزلا نع ةنييع نب نايفس انثدح

 ةشئاع نع ةماسىفأ نع بابش نبا نع كلام انربخأ . «مارح وهف ركسأ بارعشلك مو هيلعلا ىلصهللا لوسر لاق

 نعشكلام انريخأ . «مارح وهف ركسأ بارهش لك »لاقف عتبلا نع ملسو هيلع هللا لصهللا لوسرلئستلاق اهنع هللا ىضر

 لاق اهنع ىهنو «اهنف ريخال» لاقف ءاريبغلا نع لثس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رانسإ نب ءاطعنعلسأ نب ديز

 هللا ىلع هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع كلام انريخأ . ةكركسلا ىه ملسأ نب ديز لاق كلام

 نب هللا دبع نب قحسإ نع كلام انربخأ . «ةرخآلا ىف !ههرح اهنم بتي مل مث ايندلاىف راب رعشش نم» لاق ملسو هيلع

 نب ىفأو ىراصنألا ةحلط ابأو حارجلا نب ةديبع ابأ ىقسأ تنك لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع ةحلط ىفأ

 ارا هذه ىلإ مق سنأ اي ةحلط وبأ لاقف تمرح دق را نإ لاقف تاآ مثءاجف ركو خيضف نم ابارعش بنك نبا

 قحسإ نب دمحم نَعةثيع نب نايف انربخأ .: ترسكت قعب هلفصأب اهتب ريغف انل,سارهم ىلإ تمقف سنا لافاهر سكاف

 اوذبنا » لاقو نيطيلخلا نعىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نيتلبقلا تلص دق تناكو همأ نع بعك نب دبعم نع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رىهم لاق ىفوأ ىلأ نبا نع قحسإ ىلأ نع نايفس انربخأ ٠ (ةدح ىلع امهنم دحاو لك

 نب ورمع نب هللا دبع نع دهام نع لوحألا ناملس نع نايفس انربخأ . رمحألاو ضيبألاو رضخألا رجلا ذيبن نع

 ريغ رجلا ىف ممل نذأف ءاقس دم سانلا لك سيل هل لق ةيعوألا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوضر ىهن امل لاق صاعلا

 ىف اوذيتنتال» لاق ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نأ ةريرهىنأ نع ةءاس ىنأ نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ .تفزملا

 اسنأ تعمس لوقي ىرهزلا تعمس نايفس انربخأ . ريقنلاو متانحلا اوينتجاو ةريره وبأ لوقي مث لاق « تفزملاو ءابدلا

 نأ هيبأ نع سواط نبا نع نايفس انربخأ . هيف ذبتني نأ تفزملاو ءابدلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن لوقي

 ريبزلا فأن عنايفس انربخأ ٠ «مارحركسم لك »لاقف عتبلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس قاشيجلا بهو ابأ
 نع كلام انربخأ ةراجح نم روتف نكي مل نإف ءاقس ىف هل ذبني ناك لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىضر رباج نع

 رمعنب هللا دبع لاق هيزاغم ضعب ىف سانلا بطخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان

 ءالعلا نع كلام انريخأ ٠ تفزملاو ءايدلا ىف ديني نأ ىهن اولاق ؟لاق اذام تلءاسف هغلبأ نأ لبق فرصنافهوحم تلبق' اف

 ءابدلا ىف ديني نأ ىهمن مل-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نبا

 نأ ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام انربخأ . تفزملاو

 نبا لأس هنأ ىرصملا ةلعو نبا نع ملسأ نب ديز نع كلام انربخأ . اعيمج وهزااو رمتلاو اعيمج رسبلاو رمتلا بني

 هيلعهللا ىلص ىنلا لاقفرمح ةيواروسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لجر ىدهأ سابع نبا لاقف بنعلا نمرصعي امعسابع

 لاقف ابعيسي نأ ةترمأ لاقف (؟ هترراس مب» لاقف هبنج ىلإ اناسنإ "راسف ال لاقف « ؟ابمرح هللا نأ تماع امأ » لسو

 نعنايفسان ربخأ ٠ امهيفام بهذ تح نيتدازملا حتفف «اهعيب مرح اهبرمش مرح ىذلا نإ» ملسو هيلعهّللا لص هللا لوسر

 ارمح عاب الجرنأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع غاب لاق امهنع هللا ىضر سابعنبا نَع سواط نع رانبد نب وردع
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 هريغو شن رق لئاضفو ةبرشألا باتك نمو

 هللا ىلع هللا لو_سر نأ هغلب هنأ باهش نبا نع بئذ ىبأ نبا نع كيدف ىفأ نبا ىتثدح ىعفاشلا انثدح
 . كيدف ىبأ نبا كشب « اهوماعت وأ اهوملاعت الو ابهنم اوماعتو اهومدقت الو اشيرق اومدق » لاق ماسو هيلع

 باهش نباو زيزعلا دبع نب رمع عمس هنأ مك ىلأ نب مكح نع بئذ ىفأ نبا نع كيدف ىلأ نبا انربخأ

 كيدف ىنأ نبا انربخأ « لجو زع هللا هناهأ اشيرق ناهأ نم » مل_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : نالوقي

 نأ الول » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انغاب لاق هنأ نءحرلا دبع نب ثرحلا نع بئذ ىأ نبا نع

 كيرش نع بئذ ىفأ نبا نع كيدف ىلأ نبا انثدح . « لجو زع هللا دنع امل ىذلاب امتربخأل شارق رطبت

 رمألا اذهب سانلاىلوأ متنأ» شيرقل لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ راسي نب ءاطع نع رم ىنأ نب هللا دبع نبا

 نع ملسنإب ىحمب انربخأ . هدب ىف ةديرج ىلإ ريشإ (ةديرجلا هذه احلت م نوحلتف هنع اولدعتنأ الإ قا عم متتكام

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةءافر هدج نع هيببأ نع ىراسنألا ةعافر نب ديبع نب ليعمسإ نع ميثح نب نامع نب هللا دبع

 انريسخأ . تارم ثالث اهلوقي « هيرخنمل هللا هبك أ رئثاوعلا اهاغب نمو ةنامأ لهأ اشيرق نإ سانلا اهأ )ىدان لسو

 شررقب عقو نامعنلا نب ةداتق نأ ىميتلا ثرحلا نب مهار.إ نب دم نع داحلا نب ديزي نع دمحم نب زيزعلا دبع

 ىأب وأ الاجر اهنم ىرت كلعل كنإف اشررق متشنال ةداتقاي الهم» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مهنم لان هنئاكف

 امل ىذلاب اهتربخأل شيرق ىغطت نأ الول مهتيأر اذإ مهطبغتو محلاعفأ عم كالعفو مهلامعأ عم كلمع رقحت لاجر مهنم

 شرق ىف لاق ملسو هيلع هللا ىلص نا لوسر نأ هظفحأ ال دانسإب بئذ ىنأ نبا نع كلاخ نب ملسم انربخأ . « هللا دنع

 نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع نافس انريخأ . «ساناا رار راح شيرق رارش» كلاقو . ةظفحأ ال ريا نم اًئيش

 ىف مثرايخ ةيلهاجلا ىف مهرايخف نداعم سانلا نودحت » لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاقهنع هللا ىضر ةريره ىنأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر فقولاق قرزألا مساقلا نب نسالا نع سابعلا نب دمع ىمع انربخأ . «اوهقف اذإ مالسإلا

 انريخأ . ةنيدملا ةبجىلإ هديب راشأو نعي انبه امو» ماشلا ةهجرلإ هدب راشأو «ماش انههام» لاقف كوبتةن' ىلع لسو
 هللا لوسر ىلإ ىسودلا ورمت نب ليفطلا ءاج لاق هسنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىلأ نع نايفس

 ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لبقتساف اهياع هللا عداف تبأو تصع دق اسود نإ هللا لوسر اي لاقذ ملسو هيلع هللا ىلص

 دمحم نع دمحم نب زيزءاا دبع انريخأ ٠ « مم تثاو اسود دها مهللا» لاقف سود تك_اه سانلالاةف هيدي عفرو ةليقلا

 ار تكلل ةردملا الل لاق حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع ةءاس ىفأ نع رمع نا

 دمحم نب يركلا دبع انربخأ « مهبعش وأ راصنألا ىداو تكلسل ابعش وأ ايداو اوكساس سانلا نأ ولو راصنألا نم

 جرخ مسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نأ هنء هللا ىضر كلام نب سنأ نع هامس لجر نع ليسفلا نبا ىنثدح ىتاجرجلا

 مهنسحم نم اولبقاف يلع ىذلا ىقبو مهيلع ىذلا اوضق دق راصنألا نإ » لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف بطخف هضرم ىف

 راصنألاءانبألو راصن الل رفغا هللا » لاق سو هيلع هللا ىلد ىنلا نإ هثيدحىف ىاجرجلا لاقو «متيسمنع اوزواجنو

 راصنألا نم نايبصلاو ءاسنلا هيلإ شهم جرخ نيح سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هثيدح ىف لاقو «راصنألا ءانبأ ءانبألو

 نميلا لهأ كاتأ لاق ةربره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا لأ نع نايفس انربخأ . ةلاقملا هذه لاقف بطخ مث ممل قرف

 نع ةماس ىنأ نع ورمع نب دمحم نع ىدرواردلا انربخأ . « ةيناع ةدكسحلاو نامي ناععإلا ةدئفأ قرأو ابواق نيلأ مم

 ىضر( يفارلالاف ) «ىقستسأرثب ىلع عزتأ انأ انيب » لاق ملسو هبلع هللا لص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريزه ىأ
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 ةأرما اميأ » لاق هنأ سو هلع هللا ىلص ىنلا نع اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورع نع بابش نبا نع ىسوم نبأ

 ناطلسلاف اورجتشا نإف ابجرف نم لحتسا ام رهملا الف اهءاصأ نإف اثالث لطاب اه-اكنف ابيلو نذإ ريغب تحكن

 ىدوزت تلاق اهعأ اهنع للا ىضذر ةشئاع نع هنأ نعةورع نب ماشه نع ةئيمع نب نايفس انريخأ « هل ىلوال نم ىلو

 نبا نع دلاخ نب ملسم انربخأ ٠ نينس عست تنب انأو ىل ىبو نينس عبس تنب انأو سو هيلع هللا ىلضص هللا لوسر

 هللا دبع نأ عفان نع كلام انربخأ . اهيف هتنبا مأ رءاؤي نأ امعن رمأ مسو هيلع هللا ىلء هللا لوسر نأ جيرج

 01 رع ددقتل تلا#؟ نيئاح هو ه:[ردا لحرلا رثام له الا ةمناع لإل خلا 2

 اللا ن نب ةدحأ نب ورهع نع بئاساا نباىلع نب هللا دبع ربخأ 1 عفاش نب ىلعنب دمحم ى مع انريخأ . ءاشنإاهرشاس

 لاش الحر نأ تءاثأ نت ةعرد نع تكح 2 نإ ( قنانشلالاف ) حالجلا نب ةحبحأ نبا نالف نب ورمع نع وأ

 ملسو هيلع هلل ىل< ىنلا لاقف اهريد ىف هتأرما لجرلا ناينإ وأ نهرا.دأ ىف ءاسنلانابتإ نع ملَسو هيلع هللا بص ىنل

 ىأ ىف وأ نيتزرخلا ىأ ىن وأ نيتبرخلا ىأ ىف ؟ تاق ا » لاقف ىعدف هب رمأ وأ هاعدل>رلاىلو املق6 1

 ءاسنلا اوتأتال قملا نم ىحتسال هللا نإف الف اهربد ىف اهريد نم مأ : معنف املبق ىف اهريد نمأ ؟ نيتفصحخلا

 فربخأ دقو ةقث ىلع نب هللا دبعو ةقث ىمع تلق ؟ لوةتاهف لاق : هنع هللا ىضر ( ىف: ةلازإ ) « نهرابدأ ىف

 ىهنأ لب هيف صخرأ تسلف هتةثىف ملاع كشيال نع ةعزخو اريخ هيلع ىنثأ هنأ اهل ثدحلا ىراصنألا نع دمحم

 ولا نع ىنلا باحصأ ن*« لحر نع نسحلا نع ةداتق نع ةبورع ىنأ نبا نع ةيلع نبا ىنعي ليعمسإ انريخأ 5 هع

 نع نايفس انريخأ . « قحأ لوألاف نازمجلا عاب اذإو قحأ لوألا نايلولا حكسنأ اذإ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 اهتعجرب قحأ وهف هتأرما لجرلا قلط اذإ ) لاق هنع هلا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نأ بيسملا نبا نع ىرهزلا

 نأ بيسملا نبا نع ديعس نب ىحي نع كلام انرب->أ « نيتنثالا ىفو ةدحاولا ىف ةثلاثلا ةضحلا نم لستفت تح

 هك رآب ب : نإ » لاقذ اعلتف وأ لد الحر هتأرما عم دجو لجر نع لئس هنع هللا ىدر بلاط ىنأ نب ىلع

 نرعم لجرال ءاسنلا ةدا,ش زوي ال لاق هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع دلاخ نب حسم انربخأ . هتهرب طعلف ءاديش

 هللا ىَد را سانع نبا نع ةكيلم ىأ نبا نع راند نن قر نع نايفس انربخأ ” لوَدَع عبرأ نم لقأ ءاندلا ا

 نوضر# نم 3 لوقي هللا نألا سانع نبا نع ةكبللم ىنأ نبا نع جدرج نبا دازو زو ال نايبصلا ةدابش ىف امبنع

 نأ مهنع هللا ىضر هيبأ نع ةركب كب ىلأ نب نةرلا دبع نع ريمع نب كلا دبع نع ةنييع نبا انريخأ « ءادهشلا نم

 ةنيمع نبا ان 3 « نابضغ وهو نينثا نيب ىذاقلا ىغتءال وأ ك احلا م ال » لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ىلص هللا لوسر نم هبا-صأل ةرواشم رثك 1 ًادحأ تيأر ام هنء هللا ىضرز ةربره وبأ لاق : لاق ىرهزلا نع

 نب ورمع نع رانيد نب ورهعنع نايفس انربخأ «مهنيب ىروش مثرمأو» ىلاعت هللا لاو ( قفا: ةلالا ) لسو هيلع

 مههاربإو » لجو زع هللا لاقق ملسو هيلع هللا ىلص مههاربإ ءاج ىتح هريغ بنذب ذحْوَي لجراا ناك : لاق سوأ

 انثدح كلذ دعب لوقيو ىعفاشلا انريخأ عسرلا لوي انه ىلإ ) « ىرخأ رزو ةرزاو رزتال نأ * ىفو ىذلا

 ىعفاشلا ( ٠
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 لاق اهحكنت تلاقع؟اذام لءفأف» لسو هيلع هللا ىلص هال وسر لاقف ؟نايفس ىنأ تنب ىت>أىف كلله هللا لوسر ايتلا5

 لحم ال امإفد لاقىذأ ربح ىف 0 نع بحأو ةلدع كل تساممنتلاق « ؟كلذني.© وأ ملاق : معن تااق(؟ كت:>أ»

 نكست مل ول للاوف» لاق : معن تلاق «؟ ةماسمأ تنب » لاق ةماس ىلأ تنب بطخم كنت ربخأ دقل لاو تاقف تلاق «ىل

 « نكتاوخأ الو نكتانب ىلعنضرعت الفةببوثاهايإو ىنتعضرأ ةعاّضرلا نء ىخأ ةنبال اهنإ ىل تلحام ىردحىف ىسر

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع هببأ نع نالجت نب دمح نع ةنيبع نبا انريخأ

 اونثاف رمأ نم هب ميسترمأ اهف مهماينثأ ىلع مهفالتخاو محلا وس ةرثكب ابق نم كله امإ هنإ ذيتكر تام فورذ »

 هللاىلص ىنلا نع ةريرهىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع ةنيبع نبا انربخأ « اوهنناف هنع متيهن امو متءطتساام هنم

 نإف جوزت ةصفح هل تلاقف حكنيال نأ دارأ رمع نبانأ رانيد نب ورمع نع نايفس انربخأ . هانعم لثع ملسو هيلع

 اهتخسن ةخوسنم ىه لاق هنأ بيسملا نب دعس نع ىحم نع نايغس انربخأ ٠ كل اوعد كدعب نم شاعف دلو كدلو

 حكني ال ىئازلا » هلوق ىنمي نيماسملا ىمايأ نم ىبف « يئامإو كدابع نم نيحلاصلاو يسنم ىمانألا اوحكنأو د

 اهنيب ميح وه ةيألا هذه ىف لاق هنأ معلا لهأ ضعب نع ديزي ىأ نب هللا دبغ نع نايفس انريخأ . ةبآلا « ةيناز الإ

 نه زانم ىلع تناك ةياهاجلا اياغب نم اياغب ىف تلزن ةيآلا هذه نأ دهاجم نع جيرج نبا نع دلاخ نب ملسم انرخأ

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع نع راسي نب ناملس نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انربخأ . تايار

 نع دانزلاىفأ نع كلام انربخأ « ةدالولا نم مر ام ةعاضرلا نم مرحب ١ لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 اهتمعو ةأرملا نيب لجرلا عمجمال » لاق ملسو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع جرعألا

 حانجالو م ىلاعت هللا لوق ىف لوقي ناك هنأ هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام انربخأ « اهتلاخو ةأرملا نيب الو

 ةعركل "ىلع كنإ ابجوز ةافو نم امتدع ىف ىمو ةأر4ل لجرلا لوقي نأ « ءاسنلا ةبطخ نء هب متضرع اهف يلع

 نمحرلا دبع نأ سنأ نعد نعنايفسانريخأ.لوقلانماذه وحن وأ اقزرواريخ كيل إقئاسل هللا نإو بغارا كف ىلإو

 ملسو هيلع نا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمعنبا نع عفان نع كلام انربخأ ٠ ةاون نزو ىلع جوزت فوع نبا

 نع جرعألا نع نابح نبا ىحع نب دمحمو دانزلا ىلنأ نع كلام انربخأ « هيخأ ةبطخ ىلع ءدحأ بطخمال » لاق

 هللا دبع نع كلام انربخأ « هيخأ ةبطخ ىلع مدحأ بطخمال » لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةريره ىفأ

 لو هيلع هللا ىلص هلل لوسر نأ سيق تنب ةمطاف نع نمحرلا دبع نب ةماسىلأ نع نايفس نب دوسألا ىلوم ديزي نبا
 كولعصف ةيواعم امأ » لاقف ىنابطخ مج ابأو ةيواعم نأ هتربخأ تللح اماف تلاق « ىننذ اف تللح اذإف » امل لاق

 . هب تطبتغاو اريخ هف هللا لعجف هتحكسف « ديز نب ةماسأ ىحكنا هقتاع نع هاصع عضيالف مهجوبأ امأو هل لام ال

 ةماس نب نالبغ نأ امنع هللاىضر هببأ نع ملاس نع ىرهزلا نع رمعم نع مهاربإ نبا ليعمسإ هبسحأ ةقثلاءان ربخأ
 نع كلام انربخأ « نهرئاس قرافو اعبرأ كسمأ » مسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف ةوسن ريثع هدنعو مسأ ىقثلا

 فوع نب نمحرلا دبع نب ليبس نب ديلا دبع نع دانزلا ىفأنبانع انباحصأ ضعب انربخأ . ناليغ ثيدح ىرهزلا

 لاقق سو هيلع هللا ىلص ىنلا تلأسف ةوسن قو تماسأ لاق ىليدلا ةيواعم نب لفون نع ثرحلا نب فوع نع
 قهسإ نع ىع ىأنبا انريخأ . اهتقراففةنس نيتس ذنم رقاع ىدنع نهمدقأ ىلإ تدمعف «اعب رأ كسمأو ةدحاو قراف»

 هللا ىلص ىنلا تل اسف ناتأ ىو تماسأ لاق ىما.دلا نبا نعوأ ئمل.دلا نع شار >ىنأ خ نغىاشيلعا به وفأن ءهااددعن

 ناملس نع جيرج نبا نع ماس نب ديعس نريخأ ٠ . ىرخألا قرافأو تتش كسا نأ ىرمأف مسو 58

 اصاب"
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 مهاربإ انربخأ ٠ هب تيمر ىذلا هبشي لجرب تءاجف امبنيب نعالمث «نيب مهللا » ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر لاق

 نيماسملا ىف نيماسملا مظعأ » لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هبأ نع دعس نب رماع نع باهش نا نع دعس نبا

 رماع نع بابش نبا نع ةنيبع نبأ انربخأ « هتلأسم هلجأ نه مردف امرح ىنعي نكي مل ءىث نع لأس نم امرج

 نع بيسملا نبا نع باهش نبا نع كلام انربخأ . هانعم لثع ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا نع هيبأ نع دعس نبا

 دوسأ امالغ تدلو ىنأرما نإ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىأ ةيدابلا لهأ نم الجر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىفأ

 لاق «؟قروأنم اههف له» لاق رمح لاق ؟( اهناولأ ام»لاق : معن لاق (؟لبإنمكل له» سو هيلع هللا ىلص ينل هل لاقق

 نايفس انربخأ « قرع ةعزن اذه لعلفو لسو هيلع هللا ىلص ىنلا اقف هعزن قرع : لاق (؟ كلذ ىرتىفأ» لاق : معن

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىنأ ةرازف ىنب نم ايبارعأ نأ هنع هللا ىضر ةريره ىفنأ نع بيسملا نبا نع باهش نبا نع

 «؟ اهناولأ امل لاق معن : لاق «؟ لبإ نم كل لهو سو هيلع هللا ىلص ىنلالاقف دوسأ ًامالغ تدلو ىتأر ما نإ لاقف

 ىلا لاقف قرع هعزنهلعل لاق «؟كلذ اهاتأ أت » لاق : اقرول اميذ نإ لاق «؟ قروأ نم اف له » لاق رمح : لاق

 ةءاس أ نع نايفسنب دوسألا كلو ماد نت هللا دبع نع كلام انري>أ ٠ قرع هعزن هلعل اذهو» سو هيلع هللا ىلص

 ريعشب هلكو اهلإ تعبف ماشلاب يئاغ وهو ةتبلا اهقلط صفح نب ورمع ابأ نأ سدق تن ةمطاف نع نمحرلا دبع نبا

 « ةقفن هيلع كل سيل » لاقذ هل كلذ ترك ذف ملسو هيلع هللا ىلهىناا تءاجف ءىثنم انيلع كلام هللاو لاقف هتطخسف

 هتأرما لجر قلط : لاق ريكبلا نب سايإ نب دمحم نع نابوث نب نمحرلا دبع نع باهش نبا نع كلام اربخأ
 نع سابع نب هللادبعو ةريره ابأ لأسف هللأسأ هعم تيهذف ىفتسسي ءاحذ اهحكسني نأ هلادب مث اه لخدي نأ لبق اثالث

 تلسرأ كنإ سابع نبا لاقف ةدحاو اهايإ ىتالط ناكامإ لاق كريغ اجوز حكنت ىتح اهحك:: نأ ىرنال الاقف كلذ

 قلطي نأ هيلع ةرهوبأ الو سابع نبا باعام : هنع هللا ىضر ( ىفإ: :لالاإ ) لضف نم كل ناكام كدب نم

 ءاج لاق راسي نب ءاطع نع ىراصنألا شايع نب نامعنلا نع ريكب نع ديعس نب ىحم نع كلا« انربخأ . اثالث

 ةدحاو ركيلا قالط امتِإ تلقف ءاطع لاق اهسمي نأ لبق اثالث هتأرما قلط لجر نع ورمع نب هللادبع قفتسي لجر

 هللا ىضر ( ىف(: لالا ) هريغ اجوز حكنت ىت> اهءرحن ثالثااو اهتبت ةدحاولا ص اق تنأ اءإ ورمعنب هللا ديعلاقف

 شايعف أنبا نع هربخأ ريكي نع ديعس نع ى نع كلام انريخأ ٠ اثالثتةلط نيد تءنص اهسكب هللا دبع هلل عيمو ٠ هنع

 لهأن م الجر نإ لاقف ريكبلا نب سايإ نب دمحم امهءاجف لاق رمع نب مصاعو ريبزلا نب هللا دبع عم اسااج ناكفنأ

 ىلإ بهذا لوق هيف انل ام رمأل اذه نإ ريبزلا نبا لاقف ؟ نايرت اذامث اهب لخدي نأ لبق اثالث هتأرما قلط ةيدابلا

 ةريره ىنأل سابع نبا لاق اهأسف بهذف انريخأف انتثا مث امبلسف ةشئاع دنع امهتكرت ىنإف ةريره أو سابع نبا

 لاقو هريغ اجوز حكسنت ىتح ابمرحت ثالثلاو اتيت ةدحاولا ةريره وبأ لاقف ةلضعم كتءاج دقف ةريرهابأاي هتفأ

 باهش نبا نع كلام انربخأ.. مهنع هللاىضر ةشئاع الو ثالثلا هلع ابيع. ملو ( ىفا> للا ) كلذ لثم سابع نبا

 "ىلإ تلسرأف تلاق تقتعف ذئموي ةمأ ىعو دبع تحن تناك اهنأ ةتربخأ ءاربز امل لاقي ىدع ىنبل ةالوم نأ ةورع نع

 هتقرافف تلاق كجوز كسي ملام كدي كرمأ نإ ائيش ىعنصت نأ بحأ الو اريخ كتربخم ىنإ تلاقق ىنتعدف ةصفح

 ضايعنب سنأ انربخأ ٠ اثالث قاطت نأ زوحمال اهنع هللا ىضر ةصفح امل لقت ملو : هللا همحر ( قناة ةلالا ) اثالث

 اهسبأ نعو اهنع هللا ىضكر نايفس ىنأ تنب ةييبح مأ نع ةماس ىفأ تنب بنيز نع هدأ نع ةورع نب ماشه نع

 (م-دكعم)
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 هللا لص هقا لوسر نأ امهنع هلا ىضر سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع لسم انربخأ . اهجارخإ لح دقف
 اهموي تبهو ةدوس نأ هببأ نع ماشه نع نايفس انربخأ ٠ نامثل نهنم مسقي ناكو ةوسن عست نع ضبق ملسو هيلع

 هللا لوسرزأ اهنع هللاىضر ةملس مأ نع نةرلا دبع نب ركب أ نع جديرج نبانع داود ىفأن با انربخأ ٠ ةشئاعل

 كلام اث ربخأ « نهدنع تعبسو كدنع تعبس تش نإ» امل هلوقو ام هءانيو اهحاكسن قاسف اهبطخ مسو هلع هللا ىلص

 هللا دبع اهجوز نم تعلتا اهنأ ةملسألا ةركب مأ نع نيبملسألا ىلوم ناب نع ةبأ نع ةورع نب ماشه نع

 ملسم انربخأ ٠ تيمسام وهف ائيش تيمس نوكت نأ الإ ةقيلطت ىه لاقف كلذ ىف هنع هللا ىضر نمنع ايتأ مث ديسأ نبا

 اهمزليال الاق ؟ امجوز اهقلطي ةعلتخلا ىف الاق امهنأ ريبزلا نباو سابع نبا نع ءاطع نع جس رج نبا نع دلاخ نبا

 ريجع نب عفان نع بئاسلا نب ىلع نب هللا دبع نع عفاش نب ىلع نب دمحم ىمع انربخأ ٠ كلمي الام قلط هنأل قالط

 لاقف .مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتأ مث ةتبلا ةينزملا ةميهس هتأرما قاظ ديزي دبع نب ةناكر نأ ديزي دبع نبا

 ةناكرل مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةدحاو الإ تدرأ ام هللاوو ةتبلا ةميهس ىتأرما تقلط ىنإ هللا لوسراب

 اهقلطف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هللإ اهدرف ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو ةناكر لاقذ «؟ ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو»

 نب دمحم عمس ورمع نع ةنيبع نبا انريخأ ٠ هنع هللا ىضر ناهع نامز ىف ةثلاثلاو هنع هللا ىضر رمع نامز ىف ةنناثلا

 رك ذف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ىتأ مثقتبلا هتأرما قلط هنأ بطنح نب بلطملا ىنريخأ لوي رفعج نب دابع

 «اتيباتدشأو مهل اريخناكل هب نوظعويام اولعفمهمأ ولو» أرقف لاق تاعف دق تلق لاق ؟كاذ ىلع كامحام لاقف هل كلذ

 نع نايفس انريخأ . تنال ةدحاولا نإف كتأرما كيلع كسمأ لاق تلعذ دق تلق لاق ؟ كلذ ىلع كامحام لاق

 هلوقلثم ةمأوتلل لاق هنع هللا ىضر باطخلانب رمعنأ راسإ نب ناديلس نع ةملس ىنأ نب هللا دبع نع رانيد نب ورمع

 ىف ناك تلاق امنأ ملسو هيلع هللا ىله ىنلا جوز ةشئاع نع دمحم نب مساقلا نع ةعبب ر نع كلام ان ربخأ : باطملل

 هلأ رمع نبا نع عفان نع كلام انريخأ: اهجوز ىف تريخف تقتعأ اهنأ نأسلا ىدحإ ىف تناكو ناس ثالث ةريرب

 نبا نع كلام انربخأ . امل رايخ الف اهسم نإف اهسم ملام رايخلا امل نأ قتعتف دبعلا تحن نوكت ةمألا ىف لوي ناك

 ال ةلآ ىهو دع تحب تناك اأ هتربخأ ءاربز امل لاقي بعك نب ىدع ىنبل ةالوم نأ زييزلا: نب ةورع نع بابش

 ىعنصت نأب حأ الو اريخ كتربذ ىإ تااقف ىنتعدف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةصفح ىلإ تاسرأاف تلاق تقتعف

 ةمركع نع ةم ىلأ نب بويأ نع نايفس انريخأ . اثالث هتقرافف تلاق كجوز كسي ملام كدب كرمأ نإ اًئيش

 وهو قيرطلا ىف اهعبتي هيلإ رظنأ ىفأك نالف ىنب دبع ثيغم كلذ ناك لاقف ةريرب جوز هدنع ركذ هنأ سابع نبا نع

 امهنع هللا ىضر .رمع نب هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نع صف> نب رمع نب هللا دبع نب مساقلا انربخأ : كبي

 نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع هببأ نع براك نب مصاع نع ةنيبع نبا انربخأ : ادبع ناك ةريرب جوز نأ

 . ةبجوم امإ لاقو ةسماخلا دنع هيف ىلع هدب عضي نأ الجر رمأ نينءالتملا نيب نعال نيح مسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 سمح نبا انأو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع نينءالتملا تدهش لاق دعس نب لوس نع بابش نبا نع نايفس انثدح

 هثدح ديعس نب ىحم نأ جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ : ءالؤه ناقتإ هنقتي لف ثيدحلا قاس مث ةنس ةرمشع

 دبع ىلام هللاو هللا لوسرا# اقف لسوهيلع هللا ىلد هللا لوسر ىلإ ءاج الجر نأ سابع نبا نع دمحم نب مساقلا نع

 ىنأر ماعم تدجوفلاق رابإلا دعب قستال اءوي نيعب رأ رفعت ربؤت تناك اذإ اهنأ اهرافعو لاق لخنلا رافع ْذنم ىلهأاب

 : اهتم اططق ادعح داوسلا لا الرد 4ب تمر ىذلااو رعشلا طيس نيقاسلا شم أرفصم اهجوز ناكو لاق الحر



 نانا وأ هن خمس

 0 ا

 ناسحتسالا لاطبإ ماخكا نحو

 قلخلا وضا طبس رميحأ وهو قالجعاا لسو هيلع كا ىلد هللا لوسر ءاجو ةورع نإ ماشه نع كلام انربخأ

 قاخلا داح نين.ءلا جءدأ نيتلإلا مظع لجر وهو همع نبا ىنعي ؟ ءاحساا نب كيرش تيأر هللا لوسر ا لاقف

 ةأرملا اعدو دحجف اكيرمش سو هيلع هللا ىلص هلل لوسر اعدف اذك ذنم اهتيرقامو ىلبح ىهو هتأرما ىنعي ةنالف بيصي

 ءارأ الف نيتيلإلا مظع جعدأ هب تءاج نإف اهورصبت » لاق مث ىلح ىهو اهجوز نيبو اهننب نعالف تدحجف
 لاقف نيتيلإلا مظع جعدأ هب تءاجف « بذك دق الإ هارأ الف ةرحو هنأك رميحأ تءاج نإو اهلع قدص دق الإ

 هللا ىضقام الول انز نم هنإ ىنعي « هللا ىضقام الول نيل هرمأ نإ » انغلب امف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاقف ةنيب تناك نإو امهنم دحاو ريغ ةلالدب لحم ال هسفن ىلع فارتءا وأ رارقإب الإ دحأ ىلع عال نأ نم

 ملعي وهو محلا ذفنأو مل عأ لاو ةأرمال الو كيرسشا ضرعي ملو « هريغ ءاضق اف ىل ناكل هللا ىغتام ول »

 نع سواط نبا نع ج.يرج نبا نع دلاخ نب ملسم انرب.خأ . قداصلا وه جوزلا نأ دعب لع مث بذاك امهدحأ نأ

 كزن امتإف لوقعو ةقدص نم ملَسو هيلع هللا ىلص ل لزن لوقعلا نم اباتك هدنع نأ هيبأ

 نوكيام هنمو ىلتي امىحولا نف هللا نم ىحوب الإ طق ايش مشو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيب مل ليقو ىحولا هب

 نع ةماس ىلأ تنب بنيز نع هببأ نع ماشه نع كلام انربخأ . هب نيسيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ايحو

 لعلف ىلإ نودصتخم ينأو ميسلثم ريثب انأ انأ امتإ » لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اينع هللا ىضر ةماس مأ

 ذخأي الف هيخأ قح نم ءىثب هل تيضق نفث هنم عمسأ ام ومن ىلع هل ىفقأف ضعب نم هتجحم نحلأ نوكي نأ كعب

 « راناا نم ةعطق هل عطقأ امئإف هنم

 نارقلا ماكحأ بايك نمو

 ىنلا تنأ ةيتع تلد ًادنه نأ اهنع هللا ى هر ةشئاع ع نع هنأ ع نع ةورغ نب ماشه نع ةنيبع نب نايفس انريخأ

 هللا ىلص ىنلا كاقف ىلع لخديام الإ هنم ىلإ سيلو حيحش لجر نايفس ايأ نإ هللا لوسراي تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 فىأ نب ديعس نع نالحع نب دمحم نع ةنيديع نبا نايفس انثدح ( فورعملاب كدلوو كيفكنام ىذخ 2 سو هيلع

 لاق رانبد فت ةكا؟لوشراب لاف ف سو هيلع هللا ىلص ينل :لا ىلإ لجر ءاج لاق هنع هللا ىضذر ةريره ىنأ نع ديعس

 ىدنع لاق « كلهأ ىلع هقفنأ » لاق رخآ ىدنع لاق-ع« كدلو ىلع هقفنأ » لاق ا ىدنع لاق « كسفن ىلع هقفأ »

 ثيدحلا اذه ثدح اذإ ةررهوبأ لوقي مث ديعس لاق «هب ٍلعأ تنأ» لاق رذآ ىدنع لاق « كمداخ ىلع هقفنأ» لاق رخآ

 انربخأ :6 ىنعب وأ ىلع قفنأ كمداخ لوقي ىنتلط وأ ىلع قفنأ كتجوز لوقت ىناكت نم ىلإ ىلع قفنأ كدلو لوقي »

 لاق“ اهني :قرفي لاق: هتأآرما ىلع قفتنام. .دجمال لجرلا نع سسملا نب دعس تلأش, لاق دانزلاةفآ نع تآفص

 ةنس نوكي نأ ةنس ديعس لوق هبشي ىذلاو : هنع هللا ىضر ( ىف لالاف ) ةنس ديعس لاقف ؟ةنس تلق داتزلاوبأ

 باطخلا نب رمع نأ رمع نبا نع عفان نع رمع نب هلاديبع نع دلا> نب ملسم انربخأ ٠ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اوثعب اوقلط نإف اولط, وأ اوقفني نأب موذخأ, نأ ممرمأف مهتاسن نع اوباغ لاجر ىف دانجألا ءارمأ ىلإ بتك

 ثرحلا نب مهاربإ نب دمحم نع وره نب دمحم نع ىدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ ٠ اوسيح ام ةقفنب

 تذب اذإف اهجوزلهأ ىلع وذبتنأ لاق ع. ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ » ىلاعت هللا لوق ىف امبنع هتاىضر سابعنبانع
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 ىلإو هللا ىلإف لابعلا امأو للا اهبهذيف ةريغلا امأو كننم رك أ انأ» لاقلابع تاذ رويغ انأو ىل دلو الف انأ امأ مكن

 لافو امجلتحاف رمان نب نام ءاح ىت>؟بانز نيأ لوقو ايت ا لعد ماسو هلع أ ىلههنالوسر اهجوزتف )»ع هلوسر

 تلامف 6؟بائز نبيأ »لاقث لسو هيلع هللا ى- هللا لودر ءاحصف امعضرت تناكو ملسو ه.اع هللا ىلص هللا لوسر عنك هذه

 تلاقو ةليالا تَآ فى ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف رساي نب رامع اهذخأ اهدنغا_قفاوو ةيمأ ىلأ تنب ةبيرق

 تابف تلاق هتدعص وأ هتدصعف امحش تجرخأو رج ىف تناك ريعش نم تاب> تجرخأو ىلاف تعضوف تمقف

 عببسأ نإو كل تعبس تئش نإف ةمارك كلهأ ىلع كل نإ» حبصأ نيح لاقف حبصأو م ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 نى انريخأ « ثالث بيشللو عبس ركع ١ لاق هنأ هنع هللا ال شل نع ذيمح نع كلامان ريخأ )» فاقت عمبسأ

 تلاأ اعأ ماسو هلع هللا ىلص ى وذل 80 ةشاع < نع هللا دمع نب هللا دبع نع باهش نبا نع عفاش نب ىلع ن ١ لمحم

 انريخأ 3 اه جرح اممهس جرح نعي "اف ةئاسل نقيب عرقأ ارفس دارأ اذإ ملسو هلع هللا ىلد هللا لوسر نك

 هللا لودر لاق : لاق بابذ فأن ١ ؛ هللا دبع نب سابإ نع رمع نب هللا دبع نب هللا ديدع نع ىرهزألا نع ةنييع نبا

 ىلع ءاسنلا 0 هللا لوسر اي لاقف هنع هللا ىكر باطخلا نإ رمع هأت ًافلاق« هللا ءامإ اوب رضنال » 0 هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لافف نهجاوزأ نوكشإ ناك ريثك ءاسن دمحم لآ, فاطااف نهرض ىف نذ اذ نهجاوزأ

 بويأ نع ىنقثلا انربخأ . «؟رايخ كءاوأنودحت الو نهجاوزأ نيكتشي نبلك ةأرما نوعءيس دمحم لآب فاطأ دقل»

 )» اهلهأ ند محو هاهأ ند 1 اوثعباف امه قاقش مفح نإو 00 ةيآلا هه ىف لاق م0 ةديرع نع نيريس نبا نع

 اوثعيف هنع هللا ىذر ىلع مثرمأ و سانلا ن م ماثف امهنم دحاو لك عمو هنع هلبا ىدر ىلع كك ةأرماو لحر ءاج لاق

 اميأر نإو اعمجم نأ اعمجم نأ ايأر نإ كيلع ؟ اكيلع ام نايردت نيكحال لاق مث مث اباهأ نم مكحو هلهأ نم مح

 هنع هللا ىضر ىلع لاقف الف ةقرفل امأ لجرلا لاقو ىلو هف "لع امبهللا ةياتك تيضر ةأرملا تلاقاقرفت نأ اقرفت نأ

 ىنأ نب ليقع جوزت لوقي هعمس ةكيلم ىنأ نبا نع جيرج نبانع ملسم انريخأهب ترفأ ىذلا لثع رقت ىح لاو تكل

 لخدفاهنع تكسف ؟ ةبيشو ةبتع نبأ هل لوقت املع لخداذإناكف كيلعقفنأو ىلربصاهلتلاقف ةبتع تنب ةمطاف بلاط

 نامع تءاحف اهمايثابيلع تدشف تلدحد اذإ رانلا ىفك راس ىلع لاقث؟ةعمب رن ةيدشوةعم ر نب ةيتع نأتلاقف امرب اموبب

 تنك امةيواعم لاقو امهنيب نةرفألسابعنبا لاقفةيواعمو سابع نبالسر اف كلذدل تركذف هنع ّناىضر نافع نبا

 كلام ائربخأ . امهرمأ احاصأو اههءاوثأ امهيلع ادش دق امهادجوف امهايتأاف لاق فانم ديع ىنب نم نيخيش نيب قرفأل

 هللا لودر نأو ساىش ن١ سو ن: تاث دنع تناك اهنأ امتريخأ لوس تن ةينح نأ ةهرمع نع كيس ن١ 2 نع

 طاسو هيلع هللا ىلص
( 

 ءاح اماق امجوزا تباث الو انأ ال تلاق«؟كناشام»لاقف هللا ل وس راب لوس تن ةيببح انأ تلاقف ( ؟هذه نم «)ماسو هيلع

 هللا ىلص هللا لوسر لاف سلغلا ىف هباب دنع لوس تنب ةبدبح دجوف حبصلا ةالص ىلإ جرخ

 ملَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاق سدق نب تراث

 اهاهأ ىف تسسلجو اهنم ذخأاف «اهنم ذخ» ملسو هيلع هللا ىلسهلا لوسر لاقف ىدنع ىناطعأ ام لك هللا لوسراي ةبيبح

 تلاع ع رك دن نأ هللا ءاش ام تارك ذ دق :لهس تنب .ةبسبح هذهو

 سلغاا ىف ماسو هب هلع هللا ىلص ىن ىن :ءلاتنأ اهم له تلد ةيديح نع ةرهع نع 495 عرس ن: ىحنب نع ةنيد ع نإ نايفس انريخأ

 دح تباث اي» مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاقف سيق نب تباث الو انأ ال لوقت ىهو اهندبب ءايشأ وكشت ىهو

 . تسلجو اهنم ذخ اف « اهنم
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 لبس نع بابش نبا نع ج.رج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ . جعيدأ هب تءاجف لاق « همهتي ىذلل وبف جعبدأ

 الجر تيأرأ هللا لوسر اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ءاج راصنألا نم الجر نأ ةدعاس ىنب ىحأ دعس نبا

 نينعالتملا رمأ نم نآرقلا ىف ركذام هنءاشف لجو زع هللالزنأف ؟عنصي فيك مأ هنولتقتف هلتقيأ الجر هتأرما عم دجو

 ىنلا دنع اهقراف مث دهاش انأو انءالتف لاق « كتأرما ىفو كيف ىضق دق » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف لاق

 . همأىلإىعدي اهنبا ناكف اهركنأ اف المأ تناكو نينعالتملا نيب قرفي نأ امهدعب ةنس تناكسف ملسو هيلع هللا ىلص

 ىعأ دادش نبا هل لاقف نينعالتملا ثيدحمب ثدحم سابعنبا تدهش لاق دم< نب مساق نع دانزلاىفأ نع نايفس انربخأ

 " تنلعأ تناك ةأردا كين ال سابعنبا لاقف(؟امتجر ةئيب ريغبادحأ اجار تنك ولو لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق ىتلا

 ىرعقملا لاق ىظرقلا ثدخ#. ىربقملا عمس هنأ سنوي نب هللا دبع نع داحللا نب ديزي نع دمحم نب زيزعلا دبع ان ريخأ

 ةأرما اميأ » سو هيلع هللاىلص ىنلا لاق ةنءالملا ةيآ تازن امل لوقي لسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمس هنأ ةريره وبأ ىنثدح

 هيلإ رظني وهو هدو دحج لجر اأو هتنج هللا اهاذدي لو ءىث ىف هللا نم تسدلف مءنم سيل نم موق ىلع تلخدأ

 ورهع انريخأ : لوقي ةنيبع نب نايفس تءعمسو « نيرخألاو نيلوألا ىف قئالخلا سوءر ىلع هحضفو ةنم هللا بجتحا

 امدحأ لا ىلع كباسح م نينعالتملل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رمع نبا نع ريبج نب ديعس نع رانيد نبا

 ابجرف نم تللحتسا اب وهف اهيلع تقدص تنك نإ كل لامال 7 لاق ىلام هللا لوسراي لاق 6 اهيلع كل ليبسال بذاك

 تعمس : لاق ريبج نب ديعس نع بويأ نع نايفس انريخأ ٠ «هنم وأ اهنم كل دعبأ كلذف اهيلع تبذك تنك نإو

 ىطسولاو ةحبسملا هيعبصإب اذكه لاقو نالجعلا ىنب ىوخأ نيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قرف لوقي رمع نبا

 عفان نعشكلام انربخأ « ؟بئات اكنم لبف بذاك امدحأ نأ معي هللا» لاقو ةحيسملا ىنعي اهملت ىقااو ىطسولا امبقرفف

 هللا لوسر قرفف اهدلو نم ىنتناو لسو هيلع هللاىلص ىنلا نامز يف هتأرما نعال الجر نأ اههنعّنا ىضر رمعنبآ نع

 . ةأرلا, دلولا قدأو امهنيب ٍلسو هيلع هللا ىل<

 زوشنلاو علما بات 1

 ًارمأ اهنم هركف جيدخنب عفار دنع تناك ةماسم نبدمحم تنب نأ ب يسملانبانع ىرهزلا نع ةنيبع نبا ان ريخأ

 ةأرما نإو » لجو زع هللا لزن اف كلادبام ىل مسقاو ىنكسمأو ىنقلطت ال تلاقف اهقالط داراف هريغ وأ | ربك امإ

 امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع دلاخ نب ملسم انربخأ . ةيآلا « ازوشن اهلعب نم تفاخ

 دهم نب ركب ىفأ نب هللا دبع نع كلام انربخأ . نامل مسقي ناكو ةوسن عست نع ىفوت ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 ةماسمأ جوزت نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نمحرلا دبع نب ركب فأ ن :ب كلملا دبع نع مزح نب ورمع نبا

 كدنع تثلث تئش نإو نهدنع تعيسو كدنع تءيس تش نإ ناوه كلهأ ىلع كب سيل » اهل لاق هدنع تحبصأو

 ورمعىفأ نإ هللا دبع نب دخلا دنع نأ تباث ىفأ نإ بيبح نع جدرج نب ١ نع 00 انريخأ ث اث تااة « تردو

 ثرحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ابأ اعمس امهنأ هاربذأ ماشه نب ثرحلا نب نمحرلا دبع نب دمحم نب م.اقلاو

 اهويذكف ةريغملا نب ةيمأ ىفأ ةنبا اهنأ مهتربخأ ةنيدملا ثمدق امل اهنأ هتربخأ اهنأ ةماس مأ نع ثدحم ماشه نا

 ةنيدملا ىلإ اوعجرف مهعم تدتكف؟كالهأ ىلإ نيبتكتأ اولاقف جلا مهنم ناسنإ "هذآ ىتح ئازقلا تدك 1 اهاولاقو

 ىلثم ام هل تلقف ىنبطخف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىئءاج تللح اهلف ةمارك مهيلع تددزاو ىنوقدصف تلاق
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 نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هيبأ نع ةريس نب عسرلا نع ىرهزلا نع ةنيبع نبا انريخأ . ةيسنألا

 : , ةعتملا حاكن

 مصاع ىلإ ءاج ىالجءلا رعوع نأ هريخأ ىدعاسلا دعس نب ليس نأ باهش نبا ىنثد- لاق كلام انربخأ

 ؟لعفي فيك مأ هنولتقتف هلتقيأ الجر هتأرما عم دجو الجر نأ ول مصاعاي تيأرأ هل اقف ىراصنألا ىدع نبا

 هركف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مصاع لأسف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مصاعاي ىل لس

 عجراملف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم عمسام مصاع ىلع ربك ىت> اهباعو لئاسملا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىتتأت مل ريوعل مصاع لاقذ ؟ ملسو هيلع ىل»: هللا لوسر كل لاق اذام مصاعاي لاقف روع هءاج هلهأ ىلإ مصاع

 لبقأف اهنع هلأسأ ىتح ىهتنأ ال هللاو رعوع لاقف اهنع هتلأس ىتلا ةلأسملا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هركدق ريغ

 الجر هتأرما عم دجو الجر تيأرأ هلل لوسر ا, لاقف سانلا طسو ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ىنأ ىت> رعوع

 لاقفيامب تأاف بهذاف كتبحاص ىفو كيف هللا لزنأدق» ملسو هيلع هللا ىلص ىنلأ لاةف ؟ لعفي فيك مأ هنواتقتف هلتقبأ

 تبذك رميوع لاق امهنعالت نم اغرف اماف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع سانلا عم انأو انعالتف دعس نب لهسس

 تناكف باهش نبا لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرم اي نأ لبق اثالث اهقلطف اهتكسمأ نإ هللا لوسر اي اهياع

 قالوجعلا رعوع ءاج : لاق ه ريخأ دعس نب لهس نع باهش نبا نع دعس نب مهاربإ ان ريخأ . نينعالتملا ةنس كللت

 هلتةيفالجر هتأرما عم دجو لجر نع مبسو هيلع هللا ىلصّللا لوسرىل لس ىدع نب مصاعاي لاق ىدع نب مصاع ىلإ

 رعووع هيقلف لئاسملا سو هيلع هللا ىلص ىنلا باءف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا مصاع لااسف ؟ عنصي فيك مأ هب لتقيأ

 نينآل هللاو رعوع لاقف لئاسملاباءف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرتل اس ريخم ىنتلات مل كنإ تعنصلا ؟تءنصام لاقف

 نأل روع لاقف امهنيب نعالف امهاعدف امبيف هيلع لزنأ دق هدجوف هات'اف هنلاسالق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ىلص هللا لوسر لاق مث ىلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرم اي نأ لبق اهقرافف الع تبذك دقل اهب تقلطنا

 هنأك رميحأ هب تءاج نإو قدص دق الإ هارأ الف نيتيلإلا مظع جعدأ محسأ هب تءاج نإ اهورظنأ » ملسو هيلع

 هللا دبع انريخأ . نينعالتملا ةنس تراصف بابش نبا لاق هوركسملا تعنلا ىلع هب تءاجف « ابذاك الإ هارأ الف ةرحو

 الجر نأ ول' تبأرأ لاقف مصاع ىلإ ءاج ارعوع نأ دعس نب لهس نع بابش نبا نع بئذ ىنأ نبا نع عفان نبا

 ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا لئاسف سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر مصاع اي ىل لس: هنولتقتأ هلتقف الجر هتأرما عم دجو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هربخ"اف رعوع ىلإ مصاع عجرف اهباعو لئاسملا ملسو هلع لا لع فاكر سرة

 ل'اسف مصاع فالخ نآرقلا لزن دقو ءاجف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نينآل هللاو ركوع لاقف اهءاعو لئاسملا هرك

 اهقرافف اهتكسمأ نإ اهبلع تبذك لاق مث « انعالتف امدقتف نآرقلا كيف لزن دق » لاقف سو هيلعّدلا ىلص هللا لوسر

 تءاج نإف اهورظنأ » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو نينءالتملا ةنس تضف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا هرمأ امو

 قدص دفالإ هيسحأ الف نيتيلإ اذ نيعأ مدسأ هب تءاج نإو اميلع بذك دق الإ هيسحأ الف ةرح وةنأك ريصق رهيحأ هب

 للا دبعو بيسملا نب ديعس نع هبأ نع ثد-حم دعس نبا مهاربإ تعمس هوركتملا تالا ىلع هب تءاجف ( اماع

 4 تءاح نإو اهحوزأ وهذ اطيدس رقشأ هب ثتوءاح نإ 2 كاف مسو هيلع للا يلص ىنلا نأ ةيّدع نإ هللا ديع نبا

 ظ



 لادكخ كح _ةسضلا

 رح
 ةنيبع نب نايفس ريغ ثيدحلا اذه ىور دقو لاق هيف حبرا ايارت ىرتشا ول ناكف ةكربلاب هعبب ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ن ديز نع كلام انريخأ . اهانعم وأ ةصقاا هذه لثع دعا ىنأ نب ةورع نع هيوريو هلصوف ةدقرغ نب بيبش نع

 ايل كك ارم الفق الف قارعلا ىلإ شيج ىف اجر باطخلا نب رمع ىنبا هللا ديبعو هللا دبع نأهيبأ نع ملسأ

 نأ ديرأ هللا لام نم لام انبه ىلإ لاق مث تلعفل هب اكعفنأ رمأ ىلع اكل ردقأ ول لاقو ةرصبلا ريمأ وهو لهسو

 ىلإ لاملا سأر نايدؤتف ةنيدملاب هناعيبت مث قارعلا عاتم نم اعاتم هب ناعاتبتف هاكفلس' اف نينمؤملا ريمأ ىلإ هب ثعبأ

 الف لاملا امهنم ذخأي نأ هنع هللا ىضر رمع ىلإ امم بتكسف لعفف انددو الاقف حدرلا كل نوكيو نينمؤملا ريمأ

 رمع لاف ال الاقف ؟ اكفلسأ اك هفلسأ دق شرحلا لكأ امل لاق رمع ىلإ هاعند املذ احن رف اعاب ةنيدملا امدق

 لاقف هللا دبع امآو تكسف هللا دبع امأف هحيرو لاملا ايدأ اكفلسأت :نينمؤلا ريمأ انبا هنع هللا ىّصَر

 هفجازو هللا دبع تكسف ةءايدأ لاقف هانمضا صقن وأ لاملا اذه كله ول نينمؤلا ريمأ.اي اذه كل ىتّشام

 لاما سأر رمع ذخأاف اًضارق هتاعج ول نينمؤملا ريمأ اي هنع هللا ىضر رمع ءاسلج نم لجو لاقف ؟ هللا ع

 ٠ لاملا كلذ حبر فصن لل ديبعو هللا دبع دخأو هحن ر فصنو

 راغشلا تاتك نمو

 راغشلا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ

 جمرج نبا نع ديلا دبع انريخأ . قادص امهنيب سيلو هتنبا رخآلا هوز, نأ ىلع هتنبا لجرلا جوزي نأ راغشلاو

 ةنيبع نبا انربخأ .٠ راغشلا نع ىهن ملسو هيلعهتلا ىلص ىنلا نأ لوقي هللا دبع نبا رباج عمس هنأ ريبزلا وبأ انربخأ

 ىلوم عفان نع كلام انريخأ .« مالسإلا ىف راغشال» لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ دهام نع حجم ىلأ نبا نع

 نب ةبيش تذب رمع نبا ةحلط جوزي نأ دارأ هللا ديبع نب رمع نأ رادلا دبع ىنب ىخأ بهو نب يبن نع ردع نبا

 هللاوضر نافع نب نامع تعمس لاقو نابأ هيلعكلذركت اف نامرحامهو كلذ رضحلل نامع نب نابأ ىلإ لسرأاف ريبج

 نإ بونأ نع ةنييع نبا انريخأ .٠ «بطخ الو م الو مرخلا حكشيال» ا هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق كوش 3232-

 هانعم لثم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع للا ىضر نافع نب ناْمَع نع ناْمع نب نابأ نع تهو نب هن َنَع ىدوه

 نم الجرو هالو عفار ابأ ثعب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ راسب نب ناماس نع ةعيبر نع كله انربخأ

 مصألا_ نب ديزي نع ورمع نع نايفس انربخأ ٠ جر نأ لبق ةنيدلاب وهو ثرحلا تنب ةنوديم هاجوزف راصنألا

 نبديعس انربخأ ٠ لالح وهو ةنوميم حكن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امبنع هللا ىضر ةنوميم تخأ نبا وهو

 وهو ةنوميم حكن ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسرنأىورىذلا مثوأ لاق بيسملا نب ديعس نع ةيمأ نب ليعمسإ نع ةملس»

 نافطغ ىلأ نع نيصحلا نب دواد نع كلا« انربأ . لالح وهو الإ لسو هلع هللا ىلد هلا لوسر اهحكتام مرح

 ٠ هحاكت هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع درف مرحم وهو ةأردا جوزت افيرط هابأ نأ هربخأ هنأ ىرملا فيرط نبا

 نبا انربخأ ٠ هريغ ىلع الو هسفن ىلع بطخم الو حكني الو مرا حكنيال لاق رمع نبا نع عفان نع كلام انريخأ

 ىنأ نب 3ع نع امهمبأ نع امثاضرأ نسحلا ناكو لاق ىلع نب دمع ىنا نسحلاو هللا دبع نع ىرهزلا نع ةنييع

 امهببأ نع ىلع نب دم# ىنبا نسحلاو هللا: دبع: نع بابش نبا نع كلام انربخأو ح مهنع هللا ىضر بلاط

 رجلا مودل 1ك نءو ريبخ موي ءاسنلا ةعتم نع ىو مسو هيلع للا ىلص هللا لوسر نأ بلاط فأ نب ىلع نع
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  نءدغلب هنأ جب رج نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ : جوزلا حاكنالا ةدقع هديب ىذلاا لاق هنأ ريبج نإ دمعت نع ةكلم ىنأ

 نمرشع ةعضب ثكردأ لاق راس, نب ناملس نع ديعس نب ىي نع ةنييع نبا انربخأ . جوزلا وه لاق هنأ بيسملا نبا

 قابيشلا قحسإ ىلأ نع ةنيبع نبا انربخأ ىلولا فقوي مهلك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ

 0] رح هلع نبا انربخأ . ىلوملا فقوأ هنع هلا ىضر ايلع تدبش لاق ةملس نب. ورمع :نء ىمشلا نع

 بيح نع.رءسم نع نايفس انربخأ ٠ ىلوملا فقوأ هنعء هللا ىضر ايلع نأ م-1لا نب ناورم نع دهاجي نع

 مساقلا نع داتزلا ىلأ نع نايفس انربخأ ٠ ىلولا فقوي ناكهنع هللا ىضر نامع نأ سواط نع تباث ىأ نبا

 ربهشأ ةس+ ابعديف هتأرما ىنأبال نأ فاحم لجرلا اهل ركذ اذإ اهنع هللا ىضر ةشئاع تناك لاق دمحم نبا

 كلام ائربخأ . « ناس>إب خيرت وأ فورء4 كاسمإ» ىلاعت هللا لاق فيك لوقتو فقوي ىقتح ائيش كلذ ىرتال

 فقوي ىت> ربشأ ةعبرأ تضم نإو قالط اهيلع عقب مل هتأرما نم لجرلا ىلا اذإ لاق هنأ رمع نبا نع عفان نع

  ىلوملا_فقوب ناك هنع هللا ىضر ايلع نأ هيببأ نع دمحم نب رفعج نع كلام انريخأ . ءىني نأ امإو قلطي نأ امإف

 كوي عيرلا تعمسو نيترم ةفينح وبأ بّتتسا لاق ثدحم ىسوم نب دسأ تءمس لوقي ناماس نب عسسبرلا تعم“ د

 . ةلفانلا ةالص نم لضفأ ملعاا بلط لوقي ىعفاشلا تعمس

 ةنارقلا لانك نمو

 ءازحأ تئزوف ترحب دق اروز> تدجحوو ةنيدملا ةمق لاق ةزإ نأ نب مسافلا نع 6 نبا نع مم انريخأ

 ىهن ملسو هيلعّللا ىلص هللا لوسر نإ ةنيدملا لهأ نم لجر ىل لاقف اءزج اهنم عاتبأ نأ تدرأف قانعب اهنم ءزج لك

 . ةمأوتلاىلوم حااص ىنأ نع حب ىلأ نبا انرخأ . اريخ هنع تربخأف لجرلا كلذ نع تلأسف لاق تيمب ىح عابي نأ

 : ناودحلاب محللا 6 كك هنع هللا ىكر قيدصلا 0 ىنأ نع سامع نبا نع

 تاراجإلاو نوهرلا باتك نمو

 هللا ىل هللا لوسر نأ بيسلا نب ديعس نع باهش نبا نع بئذ ىلأ نبا نع ليعسإ نب دمحم انريخأ

 ” دحاو ريغ ىتربخأ دقو ٠ « همرغ هيلعو همنغ ذل هنهر ىذل! هيحاص نم نهرلا نهرلا قاغبال » لاق سو هيلع

 ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع بيسللا نبا نع باهش نبا نع ةسينأ ىلأ ل ىحب نع معلا لهأ نم

 نأ هنأ نع دم نب رفعح نع هريغو دم نب مهاربإ انريخأ . بئذ ىنأ نبا ثيدح لثم ملسو هيلع هللا

 ' نع نمحرلا دبع ىنأ نب ةعبر نع كلام انربخأ . ىدوهيلا محشلا ىنأ دنع هعرد نهر مسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ١ ءارك نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن لاقف ضرألا ءارك نع جيدخ نب عفار لأس هنأ سيق نب ةلظنح
 ' كابش نبأ نع كلام انريخأ .٠ هبا سأب الف قرولاو بهذلاب. امأ لاق ؟قرولاو تهذلابأ لاقف. ضرألا

 7 كلام انرب->[١٠1 هب سابال لاقف قرولاو بهذلاب ضرألا ءاركتسا نع هلاس هنأ بيسملا نب دروس نع

 : ةنيمع نب نايفس انريخأ . هلثع ملاس نع بابهش نبا نع كلام انريخأ . هب اهبيش هنأ نع ةورع نبا ماشه نع

 ' ارائنيد هاطعأ لس و هيلع هللا ىلص ىنلا نأ دعما نأ نب ةورع نع نوثدحمب ىلا عمم هنأ ةدقرغ نب بيبش نع

 هللا لوسر هل اعدؤ رانئبدو هاش هاتأو رانيدب امهادحإ عابف نيئاش هل ىرتشاف ةيحضأ وأ ةاش هب هل ىرتشيل



 2ك

 «ىجوُرْمف تالح دق لبانسلا وبأ لاق اك سيل وأ لبانسلا وبأ بذكو لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةعيبسكلذ ٠

 نسف ىنأ نع ديعس نب رس نعيىحيتلا مهاربإ نب دمع نع داحلا نب هللا دبع نب ديزي نع دمحم نب ززعلا دبع انربخأ

 دهتجاف مك احلا 2 اذإ» لوقي ملسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر عمس هنأ صاعلا نب ورمع نع صاعلا نب ورمع ىلوم

 تندحف لاق داحلا نب كيدي :نغ' دمع. نب ني زعلا دنع ان ربحأ)“ 4 رح هلق اطخلاف نحأف ؟> اذإو نارجأ هلف باصأف

 ةريره ىنأ نع نمحرلا دسبع نبا ةماس وبأ ىنثدح اذكه لاقف مزح نب ورمع ن دمحم نب ركب ابأ ثيدسحلا اذهب

 ءاليإلاو ققادصلا باتك نمو

 ةشئاع تاأس لاق ةئلص نأ نع مهاربإ نب دم# نع داملا نإ هللا ديع نب ديزي نع دمحم نب زيزعلا ديع انريخأ

 تلاق شأو ةيقوأ ةرمثع قنثا هجاوزأل هقادص ناك تلاق ؟ ٍمسو هيلع هللا ىلص ىنلا قادص ناك مك ابنع هللا ىضر

 نأ هع نا يضر كلام نب سنأ نع ليوطلا دممح نع نايفس انريخأ . ةقوأ فصن تلاق ال تلق ؟شنلا ام ىردتأ

 نب دعس ىلع فوع نب نمحرلا دبع مهس راطف لزانملا سانلا مهسأ ةنيدملا مدق امل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نر لا ديغ هل لاقف . لمعلا كيفك أو تش ىقأرما ىأ نع كل لزنأو ىلام كمساقأ ىت> لاعت دعس هل لاقف عسب رلا

 هللا لوسر هل لاقف اهجوربف ةأرما بطخف اًئيش باصأف هيلإ جرخف قوسلا ىلع تولد كلامو كلهأ ىف كل هللا كراب

 نع كلام انريخأ . «ةاشب ولو ملوأ »لاق بهذ نم ةاون ىلع لاق« ؟نمحرلا دبعاي اهتحوز مك ىلعدم !سو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ءاج هنع للا ىدر فرع نبا نم رلا ديع نأ هنع هللا ىذر كلام نب سان ء ليوطلا ديمح

 ىبص هللا كودسر لاق راسا 0 نم ةأرما جوزت هنأ هريخأف لسمو هلع هللا ىلد هللا لوصر هلأسف ةراص 50 هيو سو

 انريخأ .«ةاشب ولو وأ لسو هب اع هللا ىلد هللا لوسرهل لاقف بهذ نءقاون ةنز لاق«؟اهمإإ تقس 52 ملسو هيل هلع هللا

 تااقق مل-سو هلع هل ىلص ىلا تن م نأ هع هللا ىكر ىدعاسلا دهس نا: لهص نع مزاح ىنأ نع كلام

 ةحاح مع كي نك ١ نإ امنجوز كك لوسراب لاو لدحر ماَقُف اليوط امايق تماقف كل ىءفن تء.هو لو ىلإ هللا لومسراب

 هللا ىلص ىلا لاف اذه ىرازإ الإ ىدنعاملامث «؟هانإ اهقدصت ءىثش ند كدنع له م ملاسو هيلع هللا ىلص هللا لودر لاقف

 سمتلاف مديدح نماعاخ ولو سدتلا »لاقفائيش دجأ ام لاقفائيش سمتلاف كلرازإ ال تسلج هابإ اهتيطعأ نإ ملسو هيلع

 نك ةهرودمو انك ةروس معن لاق «(؟ءىش ناد هلآ ند كءمله» لعو هيلع هللا ىلص هللا لودر هل لاف اًئيش م دلع ملف

 ةنا نأ عفان نع كلام ان ريخأ 2و نآرقلا نم كعم اع اهبك-تحوز دق» ملسو هيلع للا ىلص للا لوسر لاقف اهامس روسل

 اقادص امل مس ملو اهب لخدي ملو تاق رمع نب هللا دبعل نبا تحن تناك باطخلا نب .ديز تنب اهمأو رمع نب هللا ديبع

 لقت نأ تف اهملظن مو هركم و مل قادص اهل ناك ولو قادص امل سدل ردع نبا لاقف اهقادص اهمأ تغتاق

 ملاس نب ديعشو كيدف ىنأ نبا انربخأ . ثاريملا املو اهل قادصال نأ ىضقف تباث نب ديز مهنيب اولعدف كلذ

 ةأرما جوز" هنأ هنأ نع معطم ن: ريبج نب دم# نع ديعس ىنأ نبا لصاو نع روسأا نب رفغج نب هللا دبع نع

  نعباهولا دبع انريخأ . لضفلاب ىلوأ انأ لاقف كلذ ىف هل ليقف امات قادصلاب اهيلإ لسرأف اهقلط ىت> اه لخدي مو

 نبا نع 6 نبا نع ملاس ئ د كيهس انريخأ جورلا حاكتلا ةهدقع هذ ىذلا لاق نإ ريس نبا نع بوبأ

 (مس56ع)
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 كلذ نع ىنا اسف ىلإ ىلرسأ نا ناكاملف !رسثعو رهشأ ةعبرأ هيف تددتءاف تلاق«هلجأ باتكسلا غلبي ىح كتيب ىف

 افون نإ سايعن ال تاق لاق ريبج نب ديعس نع رانبد ن ورمع نع ةنيبع نب نايفسان ربخأ . هب ىضقو هعبتاف هتربخأف

 ا نإ قرح هلا ودع نذك ساع نبا لاقث لئارسإ ىب ىسوع سما رضخلا بحاص ىسوم نأ معزي ىلاكلا

 رضخلا ب ىسوم نأ ىلع لدي ءىشب رضحلاو ىسوم ثيد_ح ركذ مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انبطخ لاق

 دعب نيتهكرلا نع سابع نبا لأس هنأ هربخأ اصواط نأ بعص نب رماع نع جم رج نبا نع ديملا دبعو ملسم انربخأ
 ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نموا ناكام» سابع نبأ لاقف امبعدأ ام تلقف سواط لاق اههنع هاهنف رصعلا

 اسأاب كلذب ىر الف رباخم انك لاق رمع نبا نع ورمع نع نايفسانربخأ . ةيآلا« مثرمأ نم ةريخلا مهل نركك نأ

 ديز نع كلام اريحا. كلذ لجأ ن هانت اهنع ىهن ملسو هب هيلع هللا ىلص ىنلا نأ جا دح نب عفار معز ىق>

 هل لاقف اهنزو نم رثك أب قرو وأ بهذ نم ةياقس عاب نايفس ىنأ نب ةيواعم نأ راسي نب ءاطع نع مسأ نبا

 نم ءادردلا وبأ لاقف ًاس'اب اذهب ىرأ ام ةيواعم لاقف اذه لثم نع ىهني سو هيلع هللا ىلص ىنلا تعمس ءادردلا وبأ

 نه قربخأ . ضرأاب كنكاسأ ال هيأر نع ربو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هربخأ ةيواعم نم فرعي

 هيف تمصاخف بيع ىلع هنم ترهظ مث هتللغتساف امالغ تعتبا لاق فافخ نب دلخم ىنربخأ بئذ ىفأ نبا نع مهنأ ال

 هريخأاف ةيشعلا هيلإ حورأ لاقف هتربخأاف ةورع تيتاف هتلغ درب ىلع ىضقو هدر' ىل ىضقف زيزعاا دبع نب رمع ىلإ

 00 الاربع ىلإ تلجمف نايضااب جارخلا نأ اذه لثم ىف ىضق ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىنتربخأ ةشئاع نأ

 درأ ملأ معي هللاو هتيضق ءاضق نه ىلع رمدأ اه رهع لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةشئاع نع ةورع ىئريخأ ام

 ملسو ةيلعهللا ىلص هللا لوسرةنس ذفنأو رمع ءاضق درأف مسودهيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةنس هيف ىنغابف قحلا الإ هيف

 ىناماا لضفلا نب كامس نبا ةفينح وبأ ىنربخأ . هل ىلع هب ىضق ىذلا نم جارخلا ذخآ نأ ىل ىضقف ةورع هيلإ حارف

 لتق نمل حتفلا ماع لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىبعكسلا حببرش ىلأ نع ىربقملا نع بئذ ىنأ نبا ىنثدح لاق

 اذهع ذخ' انأ بئذ ىأ نبال تلقف ةفينح وبأ لاقف«دوقلا هلف بحأ نإو لقعلا ذخأ بحأ نإ نيرظنلا ري وف ليتق هل

 لوقتو ملسو هيلع ىلص للا لوسر نع كثدحأ لاقو ىنم لانو اريثك احايص ىلع حاصو ىردص برضف؟ثرحلا ابأ اي

 سانلا نم ملسو هيلع هلا ىلد ادمحم راتخا لجو زع هللا نإ هع نم ىلعو ىلع ضرفلا كلذو هب ذْحآ معن 4 ذا

 ن* مسا جرم النيرخاد وأ نيعئاط هوعبتي نأ 3 ىلعف هناسل ىلع هل راتخا ام مهل راتخاو هيدي ىلعو هب مثادبف

 هللا ىلص هللا لوسر نأ باهش نبا نع بئذ فأ نإ نع ةقثأأ انرخأ تكس نأ تدنمت َقح ع تكسامولاقكلذ

 نعرمعم نع ةقثأا انريخأ .لسرم هنأل اذه ليقت 1 ةالصااو ءوضولا دعب نأ ةالصلا ىف كَدْض الجر رمأ سو هيلع

 هللا دبع نع نايفس انربخأ . ثيدحلا اذهب لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع نسحلا نع مقرأ نب ناملس نع بابش 3

 نإ لاقف اييطخ ةيباجلاب ماق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ هيبأ نع راسي نب نامله نبا نع ديبل ىفأ نب

 رهظب مث مهنومل نيذلا مث مهول نبذلامث ىناحسأ اوءركأ» لاقفكيفىمايقكا انيف ماق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر .

 رالف ةلطآ ةحومح نكسر نأ هرسنمف الآ دهشتنس الو ,دهشيو فلحتس الو فلخحل لجرلا نإ قحا بذكتلا

 هتنسحهترس نمو اهبثلاث ناطيشلا نإف ةأرمابلجر نول الو دعبأ نينثالا نم وهو ذفلا عم ناطيشلا نإف ةعاجلا

 تعضو ثرحلا تنب ةعيبس نأ هببأ نعدلا دبعنب هللا ديبع نع ىرهزلا نع نابفس انربخأ ٠ نِمْوَم وهف هتئيط هتءاسو

 ا ركز[ رهشأ ةعبرأ اهنإ جاوزأالل تعنصت دق لاقف ككعب نب لبانسلا وبأ ام رق لاملب ابجوز ةافو دعب

: 
٠ 

 ةنيضشس 1 ته تح

, 
َ 
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 ٠ هدي ضرألا خسعو كلذ لوفي مل-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لءجف رانلا نم اءمضم هبنط سمتايلف ىلع بذك

 لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىذر ةريره ىنأ نع ةماس ىلأ نع ورمع نب دم نع نايفس انربخأ

 ريمع نب كلملا دبع نع ةنييع نب نايفس انريخأ «ىلع اوبذك-ت الو ىنع اوثدحو جرح الو ليئارسإ ىنب نءاوثدح

 اهظفحف قلاقم عمس ًادبعهللا رضن 2لاقيسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هبأ نع دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع

 ملسم باق نويلع لغيال ثالث هنم هقذأ وه نم ىلإ هقف لماح برو هيقف ريغ هقف لماح برف اهادأو اهاعوو

 ديز نع سنأ نب كلام انربخأ ( 3 ارو نم طيحت ممتوعد نإف مهتعامج موزاو نيماسملا ةحرصنلاو هلا لمعلا صالُخإ

 نع لأست هتآرما لسرأف اديدش ادجو كلذ نم دجوف مناص وهو هتأرما لبق الجر نأ راسي نب ءاطع نع ملسأ نبا

 مئاص وهو لبقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ ةملس مأ تلاقف اهمتربخأاف نينمؤملا مأ ةماس مأ ىلع تاخدف كلذ

 هلوسرل هللا لحب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لثم انسا لاقو ارش كلذ هدازف هتريخأف اهجوز ىلإ ةأرملا تعجرف

 لابام» لسو هيلع هللا ىلصدتلا لوسر لاقف اهدنع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدجوف ةماس مأ ىلإ ةأرملا تعجرف ءاشام

 هتريخ اف اهحوز ىلإ تيهذف !متربخأ دق ةءاس مأ تلاقف« كلذ لعفأ ىنأ اهترب>أ الأ ) لاقف ةماس مأهت يخاف اة نالعدك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر بضغف ءاشام هلوسرل هللا لم. سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لثم انسا لاقو ًاريش كلذ هدازف

 ةماس ىنأ نب هللا دبع نع داحللا نب ديزب نع ىدرواردلا انربخأ « هدودحم يناعأو هلل ك اقتأل ىنإ هتاو»لاق مث ٍلسو

 نإ لوقي لج ىلع هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع اذإ ىنع نحم اني تلاق همأ نع قدزلا مياس نب ورع نع

 خرصي هل ىلع وهو سانلا ع.بتافعدحأ نموصي الف بارعثو ماعط مايأ هذهنإ »لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لؤسر

 هللا ءاش نإ هل لاخ نع ناوفص نب هللا دبع نب ورمع نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نب نايفس انربخأ . كلذب مهف

 ىراصنألاعب رميا انات اف ادج مامإلا فقوم نم ورمع هدعاب, ةفرعب انا فقوم ىف انك لاف نايم نادد هل لاه

 نم ثرإ ىلع منن هذه كرعاشم ىلع اوفقت نأ هرم بل ملسو هيلع هللا لص هلا لودر لوصر !ىإ ال لعق

 باطخلا نب رمع نأ بيسسملا نبديعس نع ديعس نب ىحي نع ىنقثلا باهولا دبعو نايفس انريخأ . مهاربإ ؟بأ ثرإ

 ىفو عستب رضنخلا ىل ىلا ىفو رسث»إ ىطسولا ىفو ريثعب اهمات ىلا ىفو ةرمثع سمخم ماوهحإلا ىف ىضق هنع هللا ىضر

 ةعاسلا نع لئاسإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لزي مل لاق ةورع نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ ٠ تسب رصنخلا

 نأ سواط نغ سواط ئباو رانيد نب ورهع نع نايفس انربخأ ىهناف «اهارك ذ نم تنأمف»هيلع هللا لزنأ قح

 تنك ل اقف ةغبانلا نب كلام نب لمح ماقف اًئيش نينجلا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىننلا نم عمساءرما هللا رك ذأ لاق رمع نأ
 هلع هللا ىلص هللا لوسر هيف ىضقف اتيم انيذح تقا'اف حطسع ىرخألا امههادحإ تبرضف نيترض ىنعي ىل نيتراج ناب

 هللا ىضر رمع نأ ملاس نع باهش نبا نع كلام انربخأ . اذه ريغب هيف انيضقل اذه عمسن مل ول رع لاقف ةرغب لسو

 انريخأ. اهب نوعاطلا عوقو هغلبف ماشلا ىلإ جرخ نيح ىنمي فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نع سانلاب عجر امإ هنع

 مريس ناتاسأ نن:كلام تنبأ ةعبرفلا نأ بفك تنب تنيزاهتمع_ نع ةركخ نبا سنك نإ قاحسإ نب دعس نع كلام

 هل دبعأ بلط ىف جرخ اهجوز نإف ةردخ ىنب ىف اهاهأ ىلإ عجرت نأ هلآاست سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ تءاج اهنأ

 ملىجوز نإف ىلهأ ىلإ مجرأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلءاسف هواتقف مهقل مودقلا فرطب ناك اذإ ىتح

 ق وأ ردا ىف تاكا اذإ ى تفرع اف( ممن )سو هيلع هللا ىلص هللا لوهر لاف تلاق هكلع نكسم ىف ىنكرتي

 تاك »لا ةف ىح وزن اش نم هاإترئذ قلاةسقلا هيلع تددرف (؟تاق فك لاقو هل تبع دو ىبرمأوأ 0 ددسلا
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 دابعىلعوانيلع مالسا!هقاةمحر و ىناااهيأ ك.اعمالساا ةتاواملاةءاطلا تايك ازلا هلل تايحتلا ١اولوق لوقي دهشتلا

 دبع نعربب زلا نب ةورعنعباهش نبا نع كلامان ريخأ 6« هلوسرو هدبعادمجم نأ ديشأو هللاهلإ ال نأ دب 8 نيحلاصلا هللا

 ريغىلعناقرغااةروس اره مازحنب مكح ن: ماشه : ل و هنعّشا ى خذرباطخلانب ردع تعم“ ل لاق ىر اقلادع نب نمح رأا

 ىنلاهب توف هثادرب هتنبل 2 فرصنا قحهتلبمأ مثهلع لخأ نإ ا مسو هيلع للا ىلص ىنلا ناكواهؤرقأام

 هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف اهذتأرقأ ام ريغ ىلع ناقرفلا ةروس أرق, اذهتعمسىن هللا لوسرا» تلف سو هيلع هللا ىلص

 أرقا ىل لاق مث « تلزنأ اذكه » سو هيلع للا ىلص هللا لوسر لاف أرقي هتعمس ىتلا ةءارقلا أرقف أرقا ملسو هيلع

 ديمح نع كلام انربخأ 6« هنم رست ام اوءرقاف فر>أ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا اذه نإ 5 اذكه » لاقفتأرقف

 هللا ىلص انين دبع اذه امهنيب لذف ال مهر دلاب مثردلاو رانيدلاب رانيدلا : لاق هنأ رمع نبا نع دهاجم نع سق نب

 سابعنبا نع ةبتعنب هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ٠ 25 اندهعو انلإ روبل
 مهناسن نم باصيق نوتيبي نيكرشملا نم رادلا لهأ لأسإ ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمس هنأ ةماثج نب بعصلا ىنربخأ

 6» مهنابآ نم مث 2 ىرهزلا نع رانيد نب ور#© دازو « مهم مث ) مل_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاهف مهرارذو

 هلع هللا ىلص ىنلا نأ ةنع هللا ىضر همع نع كلام نب كسك نبا نع ىرهز ١١ نع ةئيع نب نايفس انريخأ

 هلا دبع نب ملاس نع ىرهزلا نع كلام انريخأ نادلولاو ءاسناا لتق نع ىهن قيقحلا ىنأ نبا ىلإ ثعب امل سو

 ردع لاف بط باطخلا نب ردعو ةعما موب دحسلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ند لجر لحد لاو ردع نبا

 ءوضولاو رمع لاةف هارت نأ ىلع تدز اف ءادناا تعمسف قوسلا نم تيلقنا نينمؤملا ريمأ اي لاقف؟هذه ةعاس ةنأ

 نع ىرعز نع رهعم نع ةقثلا ا ؟ لسغلاب رم ناك هيلع هللا 2 هللا لوسر نأ تماع دقو؟اض.أ

 لش ىلدو حبلا دعب فاط رمع نبا حابر ىنأ نب ءاطعو انأ تار : لاق رانيد نب ورمع نع ةنيبع ن' نايفس

 ناوفص نع حابر د نب ءاطع نع جدرج نبا نع حادسقلا ملأص نب دهس انريخأ : سعشلا علطت نأ

 : لاق هنأ هسنع هللا ىكر, مازح نب مك نع ىئيص نب دمحم نب هللا دبع نع هريخأ هنأ بهوم نبا

 لاق ماعطلا عيبتكنأ_ كلذ نم هللا ءاش اكوأ  ىنغلب ملأ وأ 'ابنأ ملأ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاق

 انربخأ « هيفوتستو هيرتشت قد اماعط نعيتال » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف كا لوسر اي ىلب مكح

 هنأ مازح نب مكح نع ةمصع نب هللا دع نع اضأ كلذ هاطع ىرخأ جرج نبا نع لاس نبأ ديعس

 تخم نب باهولا دبع نع نالجت نب دمحم نع ىدرواردلا انريخأ ٠ ملسو ةيلع هللا ىلد ىلا نع هنم هعمس

 0 ىرفغلا ىرفأ نإ » لاق اكو هيلع للا ىلص ىنلا نع عقسألا ن ةلثاو نع ىرصتناا د_اولا دبع نع

 دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ « هيأ ريغ ىلإ ىعدا نمو ارت ملام مانملا ىف هنيع ىرأ نمو لقأ ملام ىناوق نم
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىضر . ةريره ىنأ نع نمحرلا دبع نب ةباس ىنأ نع وردم نب دم نع
 01 فآ نع رمع نى هلا دمع نع ملس نب ىحب انربخأ « رانلا نم هدعقم أوبتيلف لقأ ملام ىلع لاق نه » لاق

 ورمع انربخأ 6 رانلا ىف تبب هل ىني ىلع بذكي ىذلا نإ » لاق ملَسو هيلع هللا ىل» ىنلا نأ رمع نبا نع ملاس نع

 نع ثدعال تالا هداف ىنأل تلق تلاف هنأ نع دسأ ىنأ نب ديسأ نع دم نب نم را دبع نع يدا ةلع نأ نبا

 نم»لوةيلسو هياع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ةداتقوب أ لاقف ٍتلاق؟ سانلا هنع ثدي اك سو هِيلِع هللا لص هللا لوسر
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 لوقيناك ةنأ بيسملا نب ديعس نع ديعس نب ىحي نءكلامان ربخأ ٠ ةبعكسلا ىلإ اورادتساف ماشلا ىلإ ممهوجو تناكو

 نع نايفس انربخأ « ثراول ةيصوال » لاق ٍلَسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ دهاجم نع لوحألا ناملس نع

 هللا ىلص ىنلا ىلإ تءاج ةعافر ةأرما نأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةشئاع نع رييزلا نب ةورع نع باهش نبا

 لاعف بوثلا ةبده لثم هعم اعإو ىحوزت رس زلا نب نمح لا دبع نإو ىقالط ترف ىنكلط ةعافر نإ تلاقف ملسو هيلع

 انريخأ « كتليسع قوذيو هتليسع قوذت ىتح ال؟ةعافر ىلإ ىعجرت نأ نيديرتأ » لسو هيلع هللاىلص هللا لوسر

 : لاق ملسو هيلع للا ىلصهللا لوسر نأ ديزن ةماسأ نءنامنع 3 ورم نع نيس> نب ىلع نع ىرهزلا نع ةنيبع نب

 هللا ىلص هللا لوشر نأ هنأ ع لاس نع باهش نبا نع ةنييع نبا انربخأ » مسملا رفاكلا الو رفاكلا ملسملا ثتثرال »

 بئذ ىفأ نبا ن 5 كيدف ىلأ ن ١, انري>أ عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل هلا لام هلو ادبع عاب نم » لاق سو هيلع

 ىنب ةوزغ ىف ماسو هد هيلع هللأ ىلص هللا لوسر نأ اه مع هللا ىذر هللا دبع نب تا نع ةقارس نب هللادبع نب نام نع

 هللا دبع نب رباج نع ريبزلا ىفأ نع ج.زج نبا نع ملم انربخأ ٠ قرشا لبق ةهجوتم هتلحار ىلع ىلصي ناك رامثأ
 نع عفان نع كلام انربخأ . رفس ىف ىلص لاق وأ راعأ ىنب ىمتأ ىردأ ال ءانعم لثم سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 انايكرو الاجر اولص كلذ نم دشأ افوخ ناك نإ لاقف فوخلا ةالص ركذف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هارأ رمع نبا

 هللا ىلص ىنلا نع هبأ نع لاس نع ىرهزألا نع بثذ ىنأ نبا نع لجر انريخأ 1 اهيليقتسم ريغو ةليقلا ىلصتسم

 هئلس ناو دهس نع ىرهزلا نع ةنييع نبا انربخأ عوفرم هنأو هبأ نع هنأ كشر و هانعم لثم سو هلع

 انريخأ « سلا زاكرلا ىفو » لاق ٍلَسو هيلع هللا ملص هقا لوصر نأ هنع هقا ىصر ءريرع ىفنأ نع نمحرلادبع نبا

 550 نع ىهمن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىلا ةيلعت ىنأ نع ىالولا س ردإ ىنأ نع بابهش نبا نع ةتننع نإ

 نع ةرره 3 نع ىم رضحلا نايفس نب ةدسع نع ِ نب ليعمسإ نع كلام انريخأ . عايسلا نم بان ىذ 0ك

 نع ىرهزلا نع ةنييع نبا انربخأ « مارح عابسلا نم بان ىذ لك لك أ » لاق لسو هيلع هّقا ىلص ىنلا

 دتحأ 0 1 ال لوي هتعمسإ هنع هللا ىدر بلاط ىلأ ن: ىلع عم ديعلا تدرش لاق رهزأ نبا ىلوم ديبع ل

 لاق : لاق هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع ديبع ىنأ نع ىرهزلا نع رمعم نع ةقثلا انريخأ « ثالث دعب هكسن م نم

 ةرعسم نإ مهارنإ نع ةندع نبا ىنريخأ . ثالث دعب دكست ند كدحأ ناكأي ال 2 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىرهزلا نع كلام انربخأ ٠ ةرصبياا ىلإ اهتيقب دوزتن مث اناياحض نم هللا ءاشام حببذنل انإ لوقي كلامنب سنأ تعمس لاق

 هللال وسر ىلإ امهت>ا نيلجرنأ هاربخأ م ىرجلا دلاخ نب ديز نعو ةريرهىف أن ع ةبتع ند ٌتادبع نب هللا ديبع نع

 ضقاف هللا لوسراي لجأ امهقفأ وهو رخآلا لاقو هللا باتكب اننيب ضقا هللا لوسراي امهدحأ لاقق ملسوةيلع هللا ىلص

 ىلع نأ تربخأف هتأرماب قزف اذه ىلع افيسع ناك ىنبا نإ لاق« ملكت »لاق ماكتأ نأ ىف ىل نذئاو هللا باتكم اننبب

 ماع بيرغتو ةئام دلج ىنبا ىلع نأ ىنورخأف ملعلا لهأ تلأس ىتإ مث ىل ةيراجيو ةاش ةئامب هنم تيدتفاف مجرلا ىنبا

 كمنغ امأ ا باتكب كنيب نيضقأل هد ىسفا ىذلاو » ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر لاقف هتأرما ىلع مجرلا امإو

 اهمحر تفرتعا نإف رخآلا ةأرما ىنأي نأ ىالسألا اسينأ رمأو اماع ةيرغو ةئام هنبا دلجو« كيلإ درف كتيراجو

 كلام انربخأ . اينز نيبدوه مجر مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رمع نبا نع عفان نع كلا» انربخأ . اهبجرف تفرتغاف

 سا الع وهو ريذملا ىلع باطخلا نب رمع عم# هنأ يراقلا دبع نه نم رلا دبع نع ريبزلا نبةورع نع بابش نبا نع
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 افالخ دشأ دحأ ام ىعفاشلا معز ( عيبرلا لاق ) ثيدحلا ركذو حافأ ىمع ءاج : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 دعس نع طيسق نب هللا دبع نب ديزب نع ةمقلع نب ورهع نب دمحت نع زيزعلا دبع انريخأ . كلام نم ةنيدملا لهأل

 اًنريخأ . ائيش مرهم ال لاجرلا لبق نم ةعاضرلا نأراسإ نب ءاطع نعو راسإ نب ناماس نعو ةماس ىنأو بيسملا نبا

 ةمئاق ةأرما مل-سو هيلع هلا ىلصىنلا ىلإ بطخ الجر نأ ىدعاسلا دعس نب لبس عمس رانيد نب مزاح ىنأ نع كلام

 ثرحلانب هللا دبعنع ةقثلا انريسخأ « ديدح نء اا ولو سمتلا » لاقف اهقادص ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقذ

 هلأ ىّضر ناّبعو رمع نأ بيسملا نب ديعس نع طبسق نب ديزي نع سنأ نب كلا نع هللا دبع نم هتدمم نكأ م نإ

 هللادبع نب ديزي نع كلام نع ىروثا|نُع جدرج نبا نع ماسم انريخأ ةحضوملا ةيد فصنب ةاطلملا ىف ايضق اههنع

 نم فربخأو ( قنا: ةلالاذ )ءانعم لثم وأ هلثم امهنع هلا ىضر نامعو رمع نع بيسملا نبا نع طيسق نبا

 ىف ةمثألا نم ادحأ ملعن ملانأ كلام ىلع انأرقو ( قفا: ةلالاث ) هلثم دانسإلا اذهب كلام نع ركذي عفان نبا عمس

 : ءىشب ةحضوملا نود امف ىضق ثيدحلا ىف الو مدقلا

 1 ناك م ١ ةلاسرلا ةناتك" مو

 نأ دهشأ تركذ الإ ركذأ ال « كركذ كل انعفرو » هلوق ىف دهاجم نع حسن ىلأ نبا نع ةنيبع نبا انربخأ

 ديزب نب ءاطع نع حلاص ىنأ نب ليم- نع ةنييع نبا انربخأ . مسم لكس حصنلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا

 ةحيصنلا نيدلا ةحيصنلا نيدلا » مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هسنع هللا ىضر ىرادلا م. نع ىلا

 ورمع ىنأ نب ورمعنع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ « مهتماعو نيداسملا :ةمثألو هيبنلو هباتكساو هلل ةحصنلا نيدلا

 دقو الإ هب هللا كرمأ اسمن ائيش تكرت ام » لاق مل_سو هيلع هللا ىلع ىبنلا نأ بطنح نب بلطملا نع بلطملا ىلوم

 توم نا هنأ ىعور ىف ثفن دق نيمألا حورلا نإو هنع ؟<-:.من دقو الإ هنع هللا كام امن اًءيش تت الو هب ميت رمأ

 هللاديبع عمم هللا دبعنب رمعىلوم رغنلافأ ملاس نع ةنييع نبا انربخأ « باطلا ىف اولمجأف اهقزر ىفوتست ىّتح سفن

 رمألا هيتأي هتكيرأ ىلع اثكتم كدحأ نيفلأال ) لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع ثدحم عفار ىبأ نبا

 دمحم هيئثدحو نايفس لاق « هانعبتا هللا باتك ىف اندحوام ىردأ ال لوقيف هنع تيه وأ هب ترمأ امم ىرمأ نم

 كلام انريخأ . ريرسلا ةكيرألا هنع هللا ىضر ( قنا _ةلالإف ) السرم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ردكسنملا نبا

 سأرلا رثاث دحم لهأ نم ىنارعأ ءاج : كلوقي هللا ديبع نب ةحلط عمس هنأ هبأ نع كلام نبا ليهس ىنأ همع نع

 تاولص سمح » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلالاقفمالسإلا نع لأسإ وه اذإف اند ىتح لوقي ام هقفيالو هتوصىود عمس

 ناضمر مايص ماسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر هل ركذو «عوطت نأ الإ ال» لاق؛اهريغ ىلع له لاق « ةلدالاو مويلا ىف

 انانق هن ضقأ الو اذه ىلع ديزأ ال لاو لوقب وهو لجرلا ريدأف «عوطت نأ الإ ال»لاق؟هريغ ىلع له لاقف

 ٌكاىذر ةشئاع نع هبأنع مساقلا نب نم رلا دبعنع كلام انريخأ «قدص نإ حلفأ» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 فوطتال نأ ريغ جاحلا ىغقيام ىفقت نأ اهرمأف تضذاح اهنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا عم اهمارحإ تركذو اهنع

 حيبصلا ةالص ىف ءابقب سانلا موب لاق رمعنبا نع رانيد نب هللا ددع نع كلام انريخأ رهطت ىتح ىلصت الو تيبلاب

 اهولبقتساف ةبعكسلا لبقتسي نأ رمأ دقو نآرق ةلزلا هيلع لزن دق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نإ لاقف تآ مثءاج ذإ
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 وهو ةماقإلا عمس هنأ ري نبا نع دانسإلا اذهبو ىلص مث هيفخ ىلع حست ةزاذط ىعدف دجسلا لخد مث هسأرب حسمو
 عقر اذإو هيبكنم وذح هيدي عفر ةالصلا أدتبا اذإ ناك رمع نبا نأدانسإلا اذهءو دجسأاا ىلإ ىدملا عرمسأف عيبقبلاب

 لاق ههجو هيلع عضي ىذلا ىلع هيفك عضو دجس اذإ ناك هنأ رمع نبا نع دانسإلا اذهبو كلذك امعفر عوكرلا نه

 نع هببأ نع سواط نبا نع ةنييع نبا انري_خأ . هل سنرب تل نم هيدي جرخم دربلا ديدش موي ىف هتءاردقلو

 عفان نع كلام انربخأ ٠ هيتبكرو هيفك اهن٠ ركذف عبس ىلع دجس نأ ٍلسو هيلع للا ىلص ىنلا رمأ لاق سابع نبا

 ةطنح نم ادم انيكسم موي لك ناكم مءطتو رطفت لاق اهدلو ىلع تفاح اذإ لماخلا ةأرملا نع لثس رمع نبا نأ

 « ىدهلانم ريستساام » لوقي ناك هنأ رهعنبا نع هبو . مرحملل ةقطنملا سبا هركي ناك رمع نبا نأ دانسإلا اذ+و

 دمحم نع كلام انربخأ ٠ هبراشو هترلل نم ذخأ ةرمع وأ جح ىف قلح اذإ ناك رمع نبا نع هبو ٠ ةرقب وأ ريعب

 عم مويلا اذه ىف نوعنصت منك فيك ةفرع ىلإ ىنم نم نايداغ امهو كلام نبأ سنأ لأس هنأ ىنقثلا ركب ىلأ نبا

 انريخأ . هيلع ركني الف 26 هيلع ركسني الف انم لهملا لهم ناك لاق ؟ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةنتفاا ىف جح رمع نبا نأ هبو سمشلا تعلط اذإ ةفرع ىلإ ىنم نم ودغي ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام

 : لوقي ناك رمع نبا نأ هبو . ةرمعلا عم جحلا تيجو دف نأ 3 دحاو 0 امهرمأ ام لاقف رظن 2 لهأف

 كلذ ىلع فاحيف ةدحاو ةقيلطت الإ درأ مل لوةيف لجرلا اه رك اني نأ الإ تضقام ءاضقلاف هتأرما لجرلا كلم اذإ

 هنأ ديز نب. ةجراخ نع تباث نب ديز نب ناملس نب ديعس ن :,ع كلام انربخأ . اهدع ىف تناك ام اهم كلمأ نوكيو
 ؟ كناش ام تناث نب ديز هل لاقف ناعمدت هانعو قع ىلأ نب دمحم ءاتأف تباث نب ديز دنع اسلاح ناك هلأ هريخأأ

 تئش نإ اهعمترا ديز هل لاقف .ردقلا هل لاقف ؟ كلذ ىلع كلم ام ديز هل لاقف ىنتقرافف اهرمأ ىنأر ما تكلم لاق

 قلا الإ ةعتم ةقلطم لكل لومي ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ٠ اب كللءأ تنأو ةدحاو ىهاعإف

 ٠ اثالث اثالث ةيربااو ةيلخلا ىف لاق هنأ رمع نبا نع هبو . ا ضرف ام اهبسحف سع ملاققادصلا اهل ضرف دقو قلطت

 تدرخ : لاق ةنيذأ نب ةورع نع كالام انربخأ . ةذبرلاب هيلع ةنووطمةرعبأ ةعب رأب ةلحار ىرتشاه.ارمعنب|نع هبو

 هللا دبع لاقف رمع نب هللا دبع تلأسف تزجع قيرطلا ضعبب تناك اذإ ىت> للا تدب ىلإ ىثم اهيلع ىل ةدج عم

 نم » لاق هنأ رمع نبا نع هبو . ىده اهيلعو كلام لاق تازجع ثنح نم شمتل مث بكرتلف اهرم رمع نأ

 رطفلا ليقدنع عمجت ىذلا ىلإ رطفا!ةاكزب ثءبي ناك هنأ رمع نبا نع هبو « ةبقر قتع هيلعف اهدكوفنيمب ىلع فلح

 رمع نبا هب رمأف هعطقي صاعلا نب دمع اف قبا وهو قرس هل ادبع نأ ع نبا نع هبو . ةثال# وأ نيمو

 بنيز هناي ةعمز نب هللا دبع نب ةديبع ىفأ نع ورمع نب دمحم نع دهحم نب زيزعلا دبع انريخأ . هدب تعطقف

 لخدي ريبزلا ناكف ةماس ىلأ تنب تنيز تلاقق ماوعلا.نب ريزلا ةأرما ركب ىلأ تنب ءامسأ اهتعضرأ ةماس ىفأ تنب

 نإ مث ىنوخإ مهف دلو او ىنأ هنأ هارأ ىنيثدحف ىلع ىلبقأ لوقيف ىسأر نورق نم نرقب ذخأيف طشتمأ انأو ىلع

 تاقف ةيبلك-ال ةز#© ناكو ريبزلا نبا ةزمح ىلع ىتتبا موثلك مأ ىلإ بطخف ىلإ لسرأ ةرهلا لبق رببزلا نب هللا دبع

 انأ خأب كل سبل كلل فال عنملا ادهم تدرأ اعإ هللا دع ىلإ لك هتحأ ةنبا ىه اعإ ؟ هل لغ لهو هلوسرا

 اذه نع ىلأساف ىلسرأف ةوذإب كل اوسيلف ءامسأ ريغ ن» ريبزاا دلو ند ناكامو كتوخإ مهف ءامسأ تدلو امو

 لبقنم ةعاضرلا نإ اهل اولاقف نينمؤاا تاهمأو نورفاوت» ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر باحصأو تلاسكر تاو

 ءورع نع ىرهزألا نع ةنيدمع نب نايفس انريخأ ٠ كلمله ىد هدأع لزت معا يك اثيش مر الل لجرلا
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 لاقث اعزذ هءادرري هنع ىضر ردع جرخف هنم تلمحف ةدلوم ةأرماب عتمتسا ةيمأ نب ةعببر نإ تلاقف هنع هللا ىغر

 'رالطنال لاق رمع نأ هنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ . تجرل هيف تمدقت تك ولو هبل 2

 هّللاوىرت امف كلذو هنع هللا ىضر « كلام لاق » تيبلاب فاوطلا كسنلا رخآ نإف تيبلاب فوطي تح جاحلا نم دحأ

 نأ كلام ا . قيتعلا تيبلا ىلإ اهؤاضقناو رثامشلا لحف و« قرتعلا تيبلا ىلإ اماحم مث »لجو زعدللا لوقل معأ

 ىفو زنعب لازغلا ىفو شبكب عيضلا ىف ىضق هنع هللا ىذر باطخلا نب رمع نأ هللا دبع نب رباج نع هثدح رييزلا ابأ

 تيأر لاق ةعبر نب رماع نب هللا دبع نع ركإ ىنأ نب هللا دبع نع كلام انريخأ ةرفحم عوبريلا ىفو قانعب فرألا

 هباحصأل لاقف ديص محلب ىنأ مث ناوجرأ ةفيطق, هبجو ىطغ دقو مرح وهو فئاص مو ىف جرعلاب نافع نب نامع

 ' ةئأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ . ىلجأ نم ديص اعإ مشبك تسل ّىفإ لاف؟ثنأ لك اعلا اولاغ اراك

 ده لاجرلا ىنأ نع كلام انربخأ . هللاو ىلبو هللاو ال ناسنإلا لوق نيميلا وغل تلاق اممنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 '0 019 شل تقرتعاف امرحسف اهل ةيراح تربد اهنع هللا ىضر ةشئاء نأ ةرمع همأ نع نم“رلا.دبع نبا

 مساقلا نع ديعس نب ىحم نع كلام ان 0100 تعيق اتكلم, ىذأ نع نارعألا نم عابت نأ اهنعّشا ىضر ةشئاع

 ظ سابع نبا لاق . اهضبقي نأ لبق اهعيدي نأ دارأف كئابس ىف فلس لجر نع هلأسي لجرو سابع نب هللا دبع تعمم

 ظ هنم اهارثشا ىذلا اهبحاص نم عسب نأ دارأ هنأل ىرن يف كلذو « كللام لاق » كالذ 0 قرولا قرولا كال:

 ظ ورمع نع ةنييع نبا انربخأ ٠ سأب هعيدب نكي مل هنم اهارتشا ىذلا ريغنم اهعاب ولو هب اهعاتبا ىذلا نمثلا نم يك

 - ماعطلا و مف ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر هنع ىهن ىذلا امأ لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع سواط نع رانيد نبا

 ىرهزلا نع ميهارإإ نب دعس نب مهادإ انريخأ هلثمالإ ءىش لكس س>أالو هبأرب شضاءع نبا لاف ضيقي ىت> عامي نأ

 - نيتدجساهيفدجسف جحلا ةروسب أرقفةيباجلاب مب ىلصدنع هللا ىضرباطخلا نب رمع نأ ريعش نب ةبلعث نب هللا دبع نع

 ْ ناك هنأ ردع نبا نععفان نع كلام انريخأ . نيتدحس جلا ةروس ىف دس هنأ ردع نبا نع عفان نع كلام انريخأ

 . رمعنبا نع ملاس نع ىرهزلا نع ج.ءرج نبا نع ديلا دبع انربخأ . ماكتي ملو عجد مث اضوتن ترش فر اذإ

 . نع ةنيبعنبا انربخأ ىنبف عجر مث ًاضوتف فرصنا ائيقوأ ايذم وأ افاعر د+و نم وأ فاعر هباصأ نم لوق. ناك هنأ

 ْ 0 ةالصلا كعب 0 ةعفت رم سءشلاو ةنيدملا لدد م رصعلا ىلصو م كبرع مهب هنأ روع نبا 0 عفان نَء نالوع نبا

 ا رتوأف حيبصلا 1 نبا ىشخف ةمئتم ءامملاو 2ك اههنع هلل ىذر ردع نبا جس تنك لاق عفان نع كلام انريخأ

 ءارو ىلصي, ناك هنأ رع نبا نع عفان نع كالام انريخأ ٠ ةدحاوب عفشف اليل هيلع ىأرف ميغلا م م ةدحاوب

 رفسسلا ىف ةضيرفاا عم ىلصي نكي مل هنأ رمع نبا نع دانسإلا اذهبو نيتمكر ىلد هسفنل ىلص اذإف اهب رأ ىنع مامإلا

 دانسإلا اذهو ةالصلا ن< ءىش ف تنقال ناك رهع نبا نأ دانسإلا ادهبو لبيالا فود ند الإ اهدعب الو اهليق اًءيش

 اا ةالصىف رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ . اهدعب الو ةالصلا لبق رطفلا موب ىلصي نكي مل رمع نبا نأ

 هيوري بأذ ىفأ نباو ملسو هيلع هللا ىلح هللا لوضر نع الإ هرك ذأ ال لوقي هللا ةمحر . كلامو + هْنف هومتفلا+ ءىشب

 لا ىكر رمعنب نأ عفان نع كلام انريذأ : هنق كش دولساو هيلع ىل<ىنلا نعرهعنبأ نع ماس نع يرهزلا نع

 ِ حوامحطضممان نملاق هنأ رمعنبانع ذان نع رمع نب هللا ديبع نع هقثلا ان ريخأ اضوترالو ىلصي مثدعاق وهو ماني ناك امهنع

 داو هبجولسغوأضوتف قوسلا ىف لاب هنأ رعع نبا نع عفان نع كلامان ريخأ هيلع ءوضوالف اسلا> مان ني وو رولا هلع
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 هيلع هل اليتق لتق نم» ملسو هيلع هللا ىلَض هلا لوسر لاقف اوعجر سانلا نإ م هللا رمأ لاف؟سانلا لابام هل تلقق هنع

 تمقفةاثاا اهملاقذ تسلح مثال دهشإ نم تلقف تمعف ةيناثلا اهلاةف تساح مم ىلدهشي نم تلقف تمقف ( هيلس هلف ةئيب

 قدص موقلا نم لجر لاقف ةصقلا هيلع تصصتقافم ةداتقاب أ اي كلام» ملسو ةيلع هللا ىلص لا لوسر لاقف ةثلاثلا ىف

 لتاقي ىلاعت هللا دسأ نم دسأ ىلإ دمعيال اذإ هللا اهال ركب وبأ لاقف هنم هضزأف ىدتع لقلا كلذ" تلسو هللا لوطرات

 292 - 2 0 8 2 وح 8 2 ل دلا تعف هناظع اف ةداتق ونأ لاق ءابا ةطعاق قدصرت ٍلَسَو ةلع هللا لص هللا لودر لاقت ةلش كلف ل1 2

 كلام انريخأ . لخنلا فرلا هنع هللا ىَذو كلام لاق مالسإلا ىف تلثأات لام لوأل هنإف ةماس ىنب ىف افرخ تعتياف

 0 مهدنالو نوأطي, لاجر لايام لاق هنع هللا ىضر باطلا نب رمع نأ هيببأ نع هللا دبع ن لاس نع باهش نبا نع

 نع كلام انريخأ . اوكرتا وأ دعب اولزءاف اهدلو هب تقحلأ الإ ب ملأ دق نأ اهديس فرتعي ةديلو ىنيتأاتال نولزعي

 . ملاص نع بابش نبا ثيدح ىنعم لثع نأاطو دئالولا لاسرإ ىف هع هللا ىضر رمع نع ديبع ىنأ تنب ةيفص عفان
 6 ق> ملاظ قرعل سلو هل 3 ةتيم اًضرأ ايحأ نم لاق مس هيلع هللا لع ىلا نأ هنأ نع ماشه نع كلام انريخأ

 انريخأ . هل ىهف ةتيم اضرأ ايحأ نم لاق هسنع هللا ىضر رمع نأ هببأ نع ملاس نع بابش نبا نع كلام انريخأ

 الو ررضال» لاق ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع ىنزاملا حم نب ورمع نع هربخأ اكلام نأ ىعفاشلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع جرعألا نع بابش نبا نع كلام انرتخأ 6« ٌناَرَص

 نيمرأل هللاو نِيْض رع اهنع م ارأ ىلام هراره وبأ كلوش 3 لاق« هرادح ف هبشح زرغب نأ هراح دحأ عنعجال» لاق

 نم هلل اجيلخ قاس ةفيلخ نب كاحضلا نأ هيبأ نع ىنزاملا يح نب ورمع نع كلام انربخأ . مسفاتك أ نيب اب

 اعدف هنع هللا ىضر باطلا نب رمع كاحضلا هيف ماكف دم ىنأاف ةماسم نب دمحل ضرأ هب رع نأ دارءاف ضيرعلا

 هب رمت ِ؟ عفان كل وهو هعفتأام هكاخأ عنك / رمع لاهف الل ها نإ دصح لاقث هليدص ىلع نأ اق 000 نب دمع

 انريأ ٠ كنطب ىلع ولو هب نرمي هللاو هنع هللا ىضر رمع لاقف ال ةماسم نب دمحم لاقف ؟كرضإ الو ارخآو الوأ هب

 نم لجرل ةقان اوةرمس بطاحل اهدر نأ بطاح نب نم رلا دبع نب ى نع هنأ نع ةورع نب ماشه نع كلام

 ر< لاو مش مهدبأ عطقي 0 تلصلا ن: ارثك ىماف هنع هللا ىكر باطخلا ى رع كإ كلذ عقرش اهورحتاف ةنيزم

 ةئام نامت هطعأر هعلاقمث رد ةئاعب رأ : لاق كتقان نم مك فزالللاقمث مهيلعقشب امرغ كنمرغألاثاو معجم كارأ ىإ

 نب رمع نامز ىف اذوبنم دجو هنأ ملص ىنب نم ل-جر ةليج ىبأ نينس نع باهش نبا نع كلام انربخأ . مرد

 امتذخأفةعئاض امتدجو لاق ؟ةمسنلا هذه ذخأ ىلع كللمحام لاقف باطخلا نب رمع ىلإ هب ءاجف هنع هللا ىضر باطخلا

 هتوف ادعو هالو كلو رح وق بهذا رم لاق معن لاق؟كلذكأ لاق حلاص لحر هنإ نينمؤملا ريمأ اي هفي ع هل لاقف

 نب رهمع لإ هل مالغب ءاح ىمرضخلا نب ودرمع نب هللا دع نأ دياز نب تئاساا نع باهش نبا نع كلام انريخأ

 قاأرمال ةآرم قرس لاق؟قرس اذا هنع هللا ىضر رمع هل لاقف قرس هنإفاذه دب عطقا هللاقف هنع هللا ىضر باطخلا

 مسأنب ديز نع كلام انربخأ. جعاتم ق رس جمداخ عطق هيلع سيلف هلسرأ هنع هللا ىذر رمع لاقف امهر د نود اهنع

 ىو لمحم سرفلا ىف ىضق هنعهللا ىذر باطخلا نب ردع نأ باطخلا نب رمع ىلوم ملسأ نع بدن> نب ملسم نع

 باطخلا نب ردع ىلع تاحد ميكح تنب ةلوحْنأ ةورع نع باهش نب | نع كل« انريخأ لمي ماذا ىلو لمع ةوورلا

 (ىرحجت<و غو
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 "تاعضر سمح املاس عضرت نأ ليهس تنب ةلهس رمأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ريبزلا نب ةؤرع نع باهش نبا

 نع مرا دبع ثذنب ةرمع نع مزح نب ورهع نب دم# نب ركب ىنأ نب للا ديع نع كلام انرخأ . نم مرحتف

 نحسن مث « نمر تامولعم تاعضر رسثءع» نآرقلا ىف هللا لزنأ امف ناك تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع

 ١ نأ عفان نع كلا ائرم | نارقل نم أرقي ا * نهو ملسو هلع هللا ىل_ص هللا لوسر ىنوتف تامولعم سمح 5: ةذأان ٠ دا ا ىلإ 1 اك د 1 دم 5 تو" تا ف

 ثالثهتءضراف موثلك مأ اهتخأ ىلإ عضري وهو هب تاسرأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةشئاع نأ هربخأ هللا دبع نبا

 1 ردع ىلإ لئكت مل موثاك مأ نأ لجأ نم ةشئاع ىلع لخدأ نك أ مف تاعطر ثالث ريغ ةعطرت لف تضره مْ تا

 تلخرآ امنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةصفح نأ هتريخأ اهنأ دمع ىنأ تنب ةيفص نع عفان نع كلام انربخأ . تاعضر

 تلعفف عضري ريغص وهو اهيلع لخدل تاعضر ريثع هعطرت ةرمع تنب ةمطاف اهتخأ ىلإ ذعس نب هللا دبع نب مصاعب

 هلع هلا لص ىنلا نأ ريبزلا نب هللا دبع نع هببأ نع ةورع نب ماشه نع ضايع نب شنأ انريخأ اهبلع لخدي ناكف

 نأ اهنع هلا ىضر ةشئاع نع هبأ نع ةورع نب ماشه نع كلا٠ انريخأ . «ناتسملا الو ةصملا مر ال »لاق سو

 ىضر رمع نا نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انريخأ « قتعأنمل ءالولا امنإ د لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىبأ نب ةعير نع كلام انربخأ . هتبه نعو ءالولا عب نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز نأ امبنع هلل

 ملسو هسيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ءاج لاق هنأ ىنهملا دلاخ نب ديز نع ثعبنملا ىلوم ديزي نع نمحرلا دبع

 نع كلام انرب>أ «اهب كناشف الإو اهبحاص ءاج نإف ةئس افرع مث ,اهءاكوو اهصافع فرعا لاقف ةطقللا نع هلءاسف

 أمف ةرص دجوف ماشلا قيراطب موق لزم لزن هنأ هريخأ هابأ نأ ردب نب هللا دبع نب ةيؤاع» نع ىسوم نب بورأ

 0| | ١ ذأو دجاسلا باوبأ ىلع  ابقرغ هنع هللا ىضر.رحع هل لاقف باطخلا نب: رمعا كلذ ركذف اانيد نونام

 نب للا دبع ىلإ ءاحذ ةطقل دحو الحر نأ عفان نع كلام ان م كن'اشق ةنسلا تضم اذاف ةنس ماشلا نم مدقي

 نأ كرمآ ال لاق تلعف دق لاق دز لاق تاعف دق لاق افرع رمع نبا هل لاقف1ىرت اذاف ةطقل تدجو ىنإ لاقف رمع

 ىطَر ةبعش نب ةريغلا دلو نم وهو دايز نب دابع نع ٍتاهش نبا نع كلام انرب>أ . اهذحاات مل تش ولو اهلك "ات

 انريخأ . ىلصو نينخلا ىلع حسمو اضوت مث كوبت ةوزغ ىف هتءاحل بهذ ملسو ه.لع هللا ى د هللا لودر نأ دنع هللا

 اهريمأ وهو صاقو ىنأ نب دعس ىلع ةفوكسلا مدق رمع نب هللا دبع نأ هاربخأ امهنأ رانيد نب هللا دبعو عفان نع كلام

 تاخدأ اذإ هنع هللا ىضر ره هل لاقف هلأسف كابأ لس دعس هل لاقف هللا دبع هيلع كلذ ركنأف نيفخلا ىلع حسم هآرف

 نم مدحأ ءاج نإو لاقف؟ طئاغاا نم اندحأ ءاج نإو رمع نبا لاق اههيلع حسءاف ناترهاط امهو نيفخلا ىف كيلجر

 ' ديعس نع كلام انربخأ . ىلص مث هيف ىلع خسدو و مث قوسلاب لاب رمع نبا نأ عفان نع كلام انربخأ . طئاغاا

 كلام انربخأ . ىلص مث نيفخلا ىلع حسمو أضوتو لابف ءابق ىنأ كلام نب سنأ تيأر لاق شيقر نب نمحرلا دبع نبا

 ىلع هللا كرقأ ام كرقأ هربيخ حتتفا نيح دوومال لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بيساا نبا نع باهش نبا نع

 كلف منكش نإ لوقي مث مهنيبو هنيب صرخيف ةحاور نبا ثعبي لسو هيلع هللا ىلع للا لوس رناكف « ينيبو !:ذيب رمثلا

 ىلأ نع ةداتق ىنأ ىلوم دمحم ىنأ نع حلفأ نب ريثك نب و رهع نع ديعس نب ىع نع كلام انريخأ . ىلف منش نإو

 ةلوج نيماسملل تناكانيقتاا الف نينح ماع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ لاق هنع هللا ىذر ىراصنألا ةداتق

 هقتاع ليح ىلع هنن رضف هئارو ند هتبتأ َقَح هل تردتساف لاو نيماسملا نكد الحر الع دق نيكرمشملا ند الحر تنأرف
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 ةكاتيس بند يد ف

 - ه1١ 7 --

 نع ىهمن دق رمع نإف كاحضاا لاقف ىخأ نبا اي تاق امدثب دعس لاقف هللا رمأ لهج نم الإ كلذ عنصي ال كاحضلا

 ةورع نع باهش نبا نع كلام انربأ . هعم اهانعتصو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهعنص دق دعس لاقف كلذ

 جم لهأ نم انف عادولا ةج> ماع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 اناس نإ ةفدض.نع كلاما ربحأ !؟هرذست لها نع تتكو ءردشلاو جالا عمج نم انموةرمعب لهأ نم انمو

 جحا كسعإ 0 نأ ن ة.ىلإ بحأ مد و جحلا لق رفتعأ نأل : لاق هنأ اههن نأ ىضر رمع نبا ن

 اًكينعا هلا .ىضر هللا دنع نب نب اجت نع ندحرلا دنع نب ةناس ىنأ نع باهش نبا نع كلام انريخأ . ةجالا ىذ ىف

 ىدلا ىلإ عجر رتال اهاطعب ىذلل اهنإذ هبقعلو هل ىرمع رمعأ لحر ,اعأ » لاق حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 جرعألا ديحو رانبد نب ورمع نع ةنينع نب نابفس انريخأ « ثيراوملا هبق تعقو ءاطع ئطعأ هنأل اهاطغأ

 ىنبال تبهو ىنإ لاف ةيدابلا لهأ نم ل-جر ءءاجف رمع نبا دنع تنك : لاق تباث ىنأ نب بيبح نع

 اهنم كل دعبأ كاذ لاقف امم ةيلع تقدصت ىتإ لاقف هتومو هتاح هل ىه رمع نبا لاقف البإ تيانت اهنأو هتايح ةقان

 ةنيبع نبا انربخأ ٠ تبرطضاو تن لاق هنأ الإ هلثم تباث ىنأ نبا بيبح نع حجم ىنأ نبانع ةنيبع نبا انربخأ

 ىنلا نع هللا دبع نب رباح لوق نع ىرمعلاب ةنيدملاب ىذق اقراط نأ رامس نب نال نع رانيد نب ورمع نع

 هنع هللا ىضذر تراث نب ديز نع ىردملا رح> نع سواط نع ورهع نع ةنييع نبا انريخأ : سو هيلع هللا ىلد

 هنع هللا ىضر رباج نع ءاطع نءجدرجنبانع ةنييع نبا انريخأ. ثراوال ىرمعلا لعج ٍلسو هيلع هللا ىلد ىنلا نأ

 انرمخأ . «ثاريملا ليبس وهف هبقرأ وأ ائيش رمعأ نأ اوبقرت الو اورمعتال » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 انينح دهشو ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا ىلإ ءاج مث مالسإلا نه بره ةيمأ نب ناوفص نأ باهش نبا نع كلام

 انربخأ . رهشن هو ناوفصهتأر ءاومالسإ نيب ناكو باهش نبالاق حاكنا| ىلءارقتساو ةماسم هتأرءاواكرمشم فئاطلاو

 امضعب اوفشنالو لثع الثم الإ بهذلاب بهذلا اوعستال » لاق هنع هللا ىضر رمع نأ رمع نبا نع عفان نع كلام

 نع عفان نع كلام انرمخأ « ضعب ىلع اهضعب اوهشت الو لثمي الثم الإ قرولاب قرولا اوعيبت الو ضعب ىلع

 هبحاص ىلع رايألاب امهنم دحاو لك ناءبابتملا د لاق ٍملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىكر رمع نا

 نك ملَسو هيلع هللا ىلص ىن: ١! نه همم ىذلا ردع غ نباو : هنع هللا ىضر( قف أخغل 06 )ه«رايخلا عب الإ اقرفتي ملام

 نع مما نبا نع ا كلذ ا رخأ . عجر مث البلف ىف هيحاص قراذ هل بجي نأ ةيددها ءىشلا عاتبا اذإ

 اههنع هللا ىضر ردع نبا نع عنان جرعألا نع دانزلا ىنأ نعو ناب> نب ى ' نب دم## نع كلام انريخأ .

 ةذبانلاو ةسمالملا نع ىهن ملسو هيلع هللا لص هلا لوسر نأ هنع هلا ىذر ةريره ىنأ نع كلام ان نجا

 نأ ةدنع هللا ىذر ىراقألا دوعسم ىفأ نع ماشه نب ثرحلا نب نة را دبع نب رك ىلأ نع بابش نبا نع

 هنع هنا ىضر كلام لاق « نهاكلا ناول>و ىغبلا رههو باكلا نع نع ىهمع» مسو هلع هلأ ىلد ىنلا

 نع كلام انريخأ . باكلا نمت نع ملسو هيلع هللا ىلص ىناا ىهناىراوضلاريغو ىراوضلا بالكلا عب ه رك امعإو

 لاق مل-سو هيلع هللا ىلص ىلا نأ امهنع هللا ىكر سابع-نبا نع ريبج نب عفان نع لذفلا نب هللا دمع

 نع ديحملا ديعو لسه انربخأ « اهتامح اهتذإو اهسفن ىف نذآتيت :نكسلاو الوجع ايسفن حلا ملا ١

 هللا ىلد ىناا نع اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا نع ىسوم نب نامل ن طر م نجا

 مخ > نبا 0 0 | رخأ )»ع انالث لطاب ا اهحاكسنف 3 امعياو نذإ ريسعب 6-5 دا ل 5 01 لاق هنأ لخحو هيلع
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 - ماشه نع كلام انربخأ ٠ ةضيرفلا ةالص ىف ةدحاولا ةعكرلا ىف ثالثلاو نيتروسلاب انايحأ أرقي ناكو لاق نآرقلا نم

 ( انريخأ . اههمتلك نيتمكر لا ىف « ةرقيلا » ةروسب اهمف أرقف حبصلا ىلص هنع هللا ىضر قءذدصلا رك انأ نأ هبأ نع

 حبلا هنع هللاوضر باطخلانب ركع ءارو انيلص : لوقي ةعبر نب رماعنب هللا دبع عمس هنأ هبا نع ماشه نع كلام

 . لجأل اق ردفلا علطي نيح موقي اذإ ناك دقلهللاو تاقف ةطب ةءارق أرقف «جْلا » ةروسو «فسوي»ةروسب اهيفأرقف

 فسوب ةروس تذخأ ام لاق ىننلا ريمعنب ةصئارفلا نأ نةحرلا دبعىفأنب ةعبرو ديعس نب ىحي نع كلام انربخأ

 نع عفان نع كلام انربخأ . اهدّدري ناك ام ةرثك نم حبلا ىف اهانإ هنع هللا ىضر نافع 0 نانع.ةءارق نمالإ

 اذ| لوشو دبع ىلع مدلا قارهت تناك ةازما نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةماس مأ نع راسإ نب ناملس

 تناك ىتلا مايألاو ىلايللا ددع رظنتل » لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةملس مأ امل تتفتساف ملسو هيلع هللا ىلد

 لستغتلف كلذ تفلخ اذإف رهشاا نم كلذ ردق ةالصلا كرتتلف اهباصأ ىذلا اهبيصي نأ لبق رهشلا نم نهضيحم

 | لاه نع هللا ىصر ةريزه ىلأ نع بيسملا نبا نع باهش نبا نع كلام انربخأ « ىلصتل مث بوث رفثتستل مث

 عبدأ ريكو مهب فصو ىلصملا ىلإ مهب جرخو هيف تام ىذلا مولا ىئثاجنلا :سانال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةنيكسم ريق ىلع ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةمامأ ىلأ نع بابش نبا نع كلام انرر+أ ٠ تاريبكت

 هدلو نم دحأ غلببال نأ هسفن ىلع لعج الجر نأ نيريس نبانعبوي.أ نع هريغ وأ كلام انربخأ ليالا نم تيفوت

 ىلإ هنبا ءاجف خيشلا ربك دقو خيشلا لاقىذلاهدلو نملجرغلبف هعم هب جحو جحالإ هيقسإو برعشبو باحيف باحلا

 هللا لوسر ؟ لاقف هنع جحأفأ جم نأ عيطتسيالو ريكدق ىفنأ نإ لاقف ريخلا هريخأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 سابع نبا نع نيريس نبا نع بو.أ نع هريغ وأ كلام ركذو : لاق ىمفاشلا انربخأ« معنو سو هيلع هللا ىلد

 اهكرن نأ عيطتستال ةريبك زوج ىمأ نإ هللا لوسراي لاقف ملسو هيلع هللا ىله ىناا ىفأ الجر نأ امهنع هللا ىذر

 نع ور4© نع نايفس ان ربخأ .« معنه لس وهيلعشا ىلص لا لوسر لاق؟ اهنع جحأفأ توم نأت فخ اهتطب رز نإوريعباا لع

 . مرح وهو مجتحا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اهبنع هلا ىضر سابع نبا نع امهالكوأ امهدحأ سواطو اطع

 لاق هنم هل دبال ام هيلإ رطضي نأ الإ مرحلا مجتحم ال لوقي ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع سنأ نب كلام انريخأ

 هللا ىل هللا لوسر نأ امهنع هنع هللا ىغر رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ٠ كلذ لثم هنع هللا ىضر كلام

 نلكلاو ةرأفلاو برقعلاو ةأدحلاو بارغلا حانج نولتق ىف مرلا ىلع سيا باودلا نم سمح » لاق ملسو هيلع

 هنع هللا ىضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع هللا ديبع نب ةحلط نب ىسيع نع باهش نع ثالام انربخأ « روقعلا

 هللا لوسر اه لاقف لجر هءاجف هنول اسإ سانلل ىنع عادولا ةجح ىف ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر فقو : لاق

 نأ لبق ترحنف رعشأ مل هللا لوسرا,لاقف رخآ لجرءءاجف « جرح الو حبذا » لاق حبذأ نأ لبق تقلحف رعشأ مل

 لعفا» لاق الإ رخأ الو مدق ءىث نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لثس اه لاق « جرح الو مرا » لاق ىم رأ

 ةسيدحلاب ملسو هيلع هللا ىلصهللا لور عفان رم لاق هنع هللا ىذر رباج نعريبزلا ىنأ نع كلامان ريخأ 2 جرح الو

 موي انك : لاق امنع هللا ىذر هللادبع نب رباج نع ورمع نع نايفس ان ريخأ ٠ ةعبس نع ةرقبااو ةعبس نع ةندبلا

 2 تاك ول رياج لاق « ضرألا لها ريخ ويلا متتأ» ملسو هيلع هللا ىلص بلا انل لاقو ةئابرأو .اقلأ ةيديدخلا
 لعدم م.م هنأ لفوت نإ ثرحلا نب هللا دبع نب دمحم نع باهش نبا نع كلام انريخأ . ءرجشلا عام متررأل

 لاقف جملا ىلإ ةروعلاب عتمتلا نا رك اذتي امهو نايفس ىنأ نب ةيواعم جح ماع سيق نب كاحضلاو صاقو ىنأ نبا
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 هللا ىضر ةريره انأ نأ ندحرلا دبع, نب ةلس ىأءّتع نافس نب دوسألا ىلوم دبر نب هلا بع نع كلاما |
 انريخأ ٠ اهيف دجس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ مهربخأ فرصنا املف اهيف دجسف « تقشنا ءامسلا اذإ ) أرق هنع

 ماق مث ايف دجسف « ىوه اذإ مدنلاو » أرق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ جرعألا نع !باهش نبا نع كلام

 هللا لو سر نأ امهنع هللا ىذر رمع نبا نع راند نب هللا دبعو عفان نع كلام انريخأ . ىرخأ ةروسب أرقف

 « ىبدق ام هل رتوت ةدحاو ةعكر ىلص حمبصلا ىدحأ ىدخ اذإف ىنثم ىنثم لبللا ةالص » لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 نع ةورع نع باهش نبا نع كلام انريخأ . نيتدجس جهلا ةروس ىف دحس رمع نأ عفان نع كلام ان رب-خأ

 انريخأ . ةدسحاوب اهنم رتوي ةعكر ةريدع ىدحإ ليالاب ىلصي ناك لسو هيلع هللا ىلد ىنلا نأ اهنع هلا ىضر ةشئاع

 ةورع نب ماشه نع جد رجنبا نع درحلا دبع انريخأ . ةمكرب رتوب ناك صاقو ىنأ نب دعس نأ باهش نبانع كلام

 ةرخالاىفالإ ملساالو ساميال تاكا سوح رتاو لك( ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هدأ نع

 ةريره ىنأ نع عئار ىنأ 3و هللا دينع نع هنأ نع دمحم نب رفعح نع هريغو ددحم نب مهاربإ انريخأ . نرنم

 عفان نع كلاع انريخأ « نرقفانملا كراج اذإ » ةعملا ةروس رثأ ىف أرق ملسو هياع هللا ىل< ىنلا نأ هنع هللا قص

 ديعس نب ةرمض نع كلام انربخأ . هتجاح ضعبد رمؤي ىت> رتولا نم نيتمكرلاو ةعكرلا نيب ٍلسإ ناك رمع نبا نأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكام ريشب نت ناعنلا لأس سبق نب كاحيضلا نأ ةبتع نب هللا دبع نب هللاديبع نع ىنزاملا

 ةرمض نع كلام انربخأ « ةشاغاا ثيدح كاتأ له » بأرقي ناك لاقف؟ةعتلا ةروس رثأ ىلع ةعّلا موي ىف هب أرقي

 هللا لوسز .هب أرقي ناك اذام يللا دقاو ابأ لأس باطخلا نب رمع نأ هللا دبع نب هللا دبع نع قزاملا ادعس نا

 نع كالام انربخأ « ةعاسلا تبرتقاو ديجلا نآرقلاو ىق »ب أرقي ناك لاقف؟ رطفلاو ىحضألا ىف ملسو هيلع هللا ىل

 رهظلا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص : لاق امنع هللا ىضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ريبزلا ىفأ

 ملسأنب ديز نع كلام انربخأ ٠ رطم ىف كلذ ىرأ كلام لاق رفس الو فوخ ريغ نم اعمج ءاشعلاو برغملاو رصعلاو

 ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر عم سلجم ىف ناك هنأ نجحم هيبأ نع نجح نب رسب هل لاقي ليدلا ىنب نم لجر نع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ةسلجم ىف نجحو ىلصف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 'ماقف ةالصلاب نذأف

 هلال وسرلاقف ىلهأ ىف تيلص دق تنك نكساو هللا لوسر اب ىلبلاق«؟ ملسم لجرب ثسلأ سانا عمىلص" نأ كعنمام»

 لوقي ناك رمع نبا نأ عفان نع كلام انربخأ « تيلص دق تنك نإو سانلا عم لصف تئج اذإ » ملسو هيلع هللا !ىل»

 ريبج نب دمحم نع بابش نبا نع كلام انريخأ « ادعي الف مامإلا عم امبكردأ مث حببصاا وأ برغملا ىلص نم »

 نع كلام انربسخأ ٠ برغملا ىف « روطلاب » أرق ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر تعمس لاق هنأ هببأ نع معطم نبا

 « افرع تالسرملاو » أرقي هتعمس ثرحلا تنب لضفلا مأ نع سابع نبا نع هللا دبع نبا هللا دبع نع بابش نبا

 برذللا ىف اهب أرقي ملسو هيلع للا ىلص هلا لوسر تعمسام رخآل اهنإ ةروسلا هذه كتءارقنت ىنتركذ.دقل ىباي تلافت

 ىريخأ لوقي ثرحلانب سبق عمس هنأ هريخأ ىدن نب ةدابع نأ كاملا دبع نب ناملس ىلوم ديبع ىفنأ نع كلام انربخأ

 نيتهكراا ىف أرقذ برغملا قيدصلا ركب ىلأ ءارو ىلصن ق.دصاا ركب ىفأ ةفالخىف ةنيدملا مدق هنأ ىحمانضلا هللادبعوبأ

 سع نأ داكتل ىلايث نأ قح هنم توندف ةثلاثلا ةعكرلاىف ماق مث لصفملا راصق نم ةرونم ةروسو نآرقلا مأب نيبلوألا

 تنأ كنإ ةمحر كندل نم انل بهو انتيده ذإ دعب انبولق غزت الاننر » ةيآلا هذهو 6« نآرقلا مأي » أرق هتعمسف هباث

 ةروسو « نآرقلا ماب » ةعك ر لكىف عب رألا ىف أرقي هدحو ىلد اذإ ناك هن أر مع نبا نع عفان نع كلام انريخأ« باهولا
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 ةثاماث ةلأ ىراصن ىلع برض ملسو هلع هللا ىل< ىنلا نأو ةئس لك ارانيد بهوه هل لاقي ةك-ع ىنارصن ىلع برض

 هللا ذيع نإ قدحسإ ا مهارتإ انريخأ ٠ ا ا وشعر الو 6 ال 9 ا ن "م درمان د 0 5 لكنا

 : لاق هع ا يس نأ باطخلا نا رمح ىلر مع ىلوم ديعس نب للا دع وأ ىراجلا دعس 0 دبع نع

 دوم نب مهاربإ انرخأ 2 0 رائد ةل اعل دثموب

 كلام انربخأ ٠ مهقانعأ برضأ وأ اوماسإ ىتح مهبكراتب انأ امو مهحن ابذ انل لحم امو باتك 2 برعلا ىراضن ام

 ريثعلا فص تيزلاو ةطنحلا ن م طب أ نم ذخأب ناك باطن ا نع ردع نأ هم 0 3 باهش نبا نع

 ديزب نب تلاتساا| نع باهش نبا نع كلام انريخأ . رسثعأا ةينطقأا نم دكان 00 1 1 0 نأ كلذب ديرب

 ْدَحَأِ ناكف ةنع هللأ ىدكر باطخلا نإ رهحع نامز ةنيدملا قوس ىلع ةشع نإ هللا كيع ع الماع تكا 5 لاق هنأ

 . رشعلا طينلا ند

 ع هللا ىكر ىمفاشلاو كلام فاللتخا باتكح نمو

 ني دما اذإ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةريره ىنأ نع جرعألا ن ع دانزلا فأن 05 كلام ا: ريخأ

 ةنحم نب هللا دبع نع جرعألا نع باهش نبا نع كلام انريخأ ) منج 6 ندر رملا ةدش نإف ةالصلا ٠ نع اودرب 0

 ةميطلسل انرظنو هتالص ىذدق أاماف هعم سائلا ماقو ساحب لف ماق 3 * نيتعك روسو ةيلع نا ىلص لآ لوسر نإ ىلص : لاق

 اهمع هلل ىكر ةشئاع نع هنأ نع ةورع نإ ماشه نع كالام ار : ملستلا لبق سلاج وهو لبيت دوم لوعسل 0

 2 مهعلإ راشأف امايق موق هئاح ىبلصو اسلاح ىلصذ كاش وهو قد ىف لسو هيلع هللا ىلص هّللأ لودسر ىلص : تلاق

 اولصف اسااج ىلص اذإو اوعفراف عفر اذإو اوعكراف عكر اذإف هب متؤيل مامإلا لعج امتإ » لاق فرصنا الف اوسلجا

 ركب ابأ ىتأف هضرم ىف جر ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ هنأ نع هورع نبا ماشه نع كلام انريخأ )» اسوم

 هللا لوسر ساجف«تنأ م نأ» ملسو هيلع هللا ىلم هللا وسر هيلإ راشأاف ركب وبأ رخاتساق سانلاب ىلصي مثاق وهو

 ةاللعإ نولي سائلا ناكو ملسو هناع للا ىلد ئنلا ةالصب ىلصي ركيوبأ ناكف 0 ىنأ تاع نإ را هلع هللا ىلص

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هببأ نع ةورع نب ماشه نع ةملص ٠ نب دامح ٠ نع ناسح ن١ ىُغ ةقثأأ انريخأ . ركب ىفأ

 هكا ىأ ن ١١ نع دي لد .عس نإ ىء نع ةمثأأ أ ريخأ 3 أ هع .:> ىلإ 1 0 ىل د لاقو هئم حضوأو هفلاال هانعم لثع

 لس هل هدذع نا 6 ولا ةالص 0 مح اهنع هللا ىدر ةشا اع قع هاك ةقثأأ ىري>أ 3 لاق ريمت نئن ةدينع نع

 قالو هر نأةد 01 ء باش با نع كلام انريخأ هدأ نع ةورعنب ماشه ثيدح ىنعم لثع هبناج ىلإ ركب وبأو

 ناكو 5 امهعذر عوكراا ْن' ةشاراعو عئر اذإو 4 كك وددح هلى عقر ةالصلا محتتفا اذإ ناك تل هيلع للا ىلد

 عفان ن ع كالام انريخأ . 0 لق هلثع ىرهزلا نع نا.فس تردح 0 سايعلا 2 لاق دودحساا ىف كلذ لمفال

 ٠ كلذ نود امهعفر عوكرلا ند ةضاارأ مف عفر اذإو هم ك2 ودح هيدي عفر ةالصلا أدتبا اذإ ناك هنأ رمع نبا نع

 هللا لوسر نأ هنع هللا ىَد ةريره ىنأ نع هاريخأ اك ةاضص ىلأو بيسأ ا نبا نع باع 0 نع كلاام انريخأ

 )»ع هنذ نء مدقت ام هل رفغ هك الما قنات ه1 قئاو ند هنإف 2 مامالا نمأ اذإ ر لاق لع هيلع هللا ىلد

 نع جاب رج نبا نع دلا> نب ماس انريخأ 0" ني مآ مه كوقي ملسو هيلع هللا ىلد هلل لودر ناكو باهش نبا لاق

 ةحال دح سما نإ يد «ني.آ 2 مهفل> نءو » نيمآ 2 نولوهي هدعل نمو ريبزا| نبا ةمنألا عمسأ تك لاق ءاطع
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 وهو اهحا هيلإ ترشأاف عفان لاق تنأ اهحعاف تزجع دق لاقف كتباتك وحأ اذإ لاقق تزجت ىنإ لاقف هءاج مث افلأ

 هدعب هنبا رم نبا قتعااف لاو قيراح لزيعا 0 نبا لاق نبا وأ نانا هلو ديعأ| اهاحف هقتعي نأ عمطي وهو

 ةيوطلا تانك نو

 له سابع نبا ىلإ بتك ةدحن نأ زمره نب ديزب نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع دمحم نب زيزءلا دبع انريخأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكدق لاقف ؟ مهسب نمل برم, ناكل هو ءاسنلاب وزغي ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر ناك

 نع نايفس انريخأ : ةمدنغاا نم نيذعغ نكسلو ممسب نطل برعغإ نكي ملو ىحرجلا نيواديف .ءاسنلاب وزغي ٍلسو

 بتكف « نينثام اوبلغي نورباص نورمثع ينم نكي نإ م ةبآلا هذه تلّزن ا لاق سابع نبا نع راند نب 2

 ةرباص ةئام نكي نإف ًافعض يف نأ ٍلعو ع هللا ففخ نآلا» ىلاعت هللا لزنأف نيتئاملا نمنورمثعلا رفيال نأ مهملع

 نع دايز ىنأ نب دبزب نع ةنيبع نبا انريخأ . نينئام نم ةئام رفيال نأ مهيلع بتكو منع ففخف« نينئام اوبلغي

 ودعلا اوقلف .ةيرسس ىف ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر انثعإ لاق امهنع هللا ىضر رمع نبا نع ىلل ىلأ نب نمحرلا دبع

 1 ف انأو نوراكعلا متنأ لب »لاق نورارفلا ني هللا لوسراب انلقو اهساب انحتفف ةنيدملا انيتأق ةصيح سانلا صاحف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع بيسملا نب دعس نع ىرهزلا نع ةنيبع نبا انربخأ

 هللا ليبس ىفامهز ونك نقفنتل هدب ىسفن ىذلاو هدعب رصيق الف رصيق كاله اذإو هدعب ىرسسك الف ىرممك كله اذإ» لاق

 لازأال »لاق ملسو هيلع هللا ىلص هقا لوسر نأةريرهىفأةماسنءىبأ نعورمع نبدم# نع دمحم نب زيزءلادبع انربخأ

 مه6ماسحو اهقحم الإ مهلاومأو مهءامد ىنم اومصع دقف هللا الإ هلإ ال اولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي تح سانلا لتاقأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هيبأ نع ماصع نبا نع قحاسم نب لفون نب كلملا دبع نع نايفس انربخأ . « هللا ىلع
 ن2 نإ تابش نبأ نك نانس ايد. «اذخا نلتفت الف انذؤم متعمس وأ ًادحسم متيأر نإ» لاق ةيرس ثعب اذإ ناك

 اولوقي ىتح سانا لتاقأ نأ ترمأ» ملسو هيلعدتا ىلص هنا لوسر لاق سيلأ ركب ىنأل لاق هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 اذهدنع هللا ىضر ركب وبأ لاق «؟ هللا ىلع مهءاسحو اقم الإ مهلاومأو مثءامد ىنم اومصع اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال

 ىرهزلا نع رمعم نع ةقثاا انربخأ . هيلع مهتلئاقا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوطعأ امت الاقع ىنوعنم ول اهقح نم

 نعناس> نب ىحم ةقثلا انربخأ . هانعم وأ لوقاا اذهركب ىنأل لاق رمع نأ ةريره ىفأ نع كلا دبع نب هللا ديبع نع

 اًسيِج ثعب اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىله ىنلا نأ هببأ نع ةديرب نب ناماس نع دثرم نبا ةمقلع نع نابأ نب دهم

 لاقف سوجلا ركذ باطخلا نب رمع نأ هنبأ نع دمحم نب رفعج نع كلام انريخأ . ثيدحلا ركذو اريدأ مملعرمأ

 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمسا دهشأ فوع نب نمحرلا دبع هل لاقف؟مثرمأ ىف عنصأ فيك ىردأ ا

 نأ زيزءاا .دع نإ ردع نع مكح ىنأ نب ليها ىنريخأ لاقدم# نب مهاربإان ربخأ .6 باتكلا لع م6 اونس»

 ةءذلا لهأ ى نمي( رفاعملا نمهتميقوأ ةنس لك ارانيد ينم ناسنإ لك ىلع نأ » نميلا لهأ ىلإبتك مسو هيلع ىلصونلا

 ضرف ملسو هيلعهللا ىلس ىنلا نأ نسح> هنأ ريغ ظفحأ ال دانسإب فسوي نب ماشهو نزا» نب فرطم ىنربخأ . مهنه

 ىل<ىنلانأ سيللاقفاضيأ ءاسنلا ىلعو لاقي هنإفنزام نب فرط تاقفةنسلك ارانيد نميلا لهأ نم ةمذاا لهأ ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ثربوحلا ىلنأ نع دمحم نب ميهاربإ انريخأ . اندنع اتباث ءاسنلا نم ذخأ سو هيلع هللا



20 

 نأ نايفس نب كاحذلا هربخأ ىت> ايش امجوز ةءد نم ةأراا ثرت الو ةلقاعال ةيدلا لوقي ناك باطخلا نب رمع نأ

 انربخأ . هنع هللا ىضر رمع هللإ عجرف هتيد نم ىفابضاا مشأ ةأرما ثروب نأ هيلإ بتك ملسو هيلع هللا ىلا لوسر

 «هتيدن ٠ ىنابضاا مشأ ةأرما ثرو نأ »نايفس نب كاحضلا ىلإ بك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ باهش نبا نع كلام

 هللا ىضر ةشئاع تناك لاق هببأ نع مساقاا نب نمحرلا دبع نع كلام انربخأ ٠ أطخ لتق ميشأ ناكو بابش نبا لاق

 رمع نأ رانيد نب ورمع نع نايفس انريخأ . ةاكزلا انلاوءأ نم جر تناكف اهرج> ىف نيءيتإ ىل اخأو ىنيات اهنع

 نع عفان نع بوبأ نع نايفس انربخأ . ةاكزلا اهكلهتستال ىماتيلا كاوهأ ىف اوغتبا لاق هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 قراها ىنأنبا مركللادبعو ديعس نب ىو ىسوم نب بوبأ نع نايفس انربخأ . متيلا لام يكزي ناك هنأ رمع نا

 سنأ نب كلام انربخأ . نيرحبلا ىف ام رجتل هنأو انلاومأ ىَرت ةشئاع تناك ك اق دمحم نب مساقلا نع هرب مهلك

 نعو ءالولا عيب نع ىهم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اههنع هللا ىذر رمع نبا نع رانيد نب هلل دبع نع نايفسو

 هلءج ثيح هرقأ فلحلا ةلزنمع ءالولا لاق هيلع هللا ناوضر اياع نأ دهام نع جي ىنأ نبا نع نايفس انربخأ ٠ هتبه

 نأ ىلع اهكع.بن اهلهأ لاقف اهقتعت ةيراج ىرتشت نأ تدارأ اهنأ ةشئاع ن نع رمت نبا نع عفان نع كلام انريخأ ٠ هللا

 نع كلام انريخأ «قتعأ نمل ءالولا اإف كلذ كعنعال »لاقف لسو هيلع هللا لص هللا لوسرل كلذ ترك ذف انا اهءالو

 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انريسخأ ٠ لسرم كلذو ةشاع نع لقي ل هوحنب ةرمع نع ديعس نب ىبحم

 تلاقف ىنذيعأف ةيقوأ ماع لك ىف قاوأ عست ىل» ىلهأ تبتاك ىفإ تلاقف ةريرب ىنتءاج تلاق اهنأ اهنع هللا ىذر ةشئاع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ابلهأ ىلإ ةربرب تيهذف تلعذ ىل كؤالو نوكو مهل اهدعأ نأ كلهأ بحأ نإ ةشئاع اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ عمسف مهل ءالولا نوكب نأ الإ اوب أف مهيلع كلذ تضرع دق ىنإ تلاقف سلاج ملسو

 تاءفف « قتعأ نا ءالولا امتإف ءالولا لىطرتشاواميذخ» لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةشئاع هتريخأف اهأسف

 تسيل اطورمش نوطرتشي لاجر لاب اف دعب امأ »لاق مث هللا دمعف ساناا ىفئسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق مث ةشئاع

 قحأ هللا ءاضق طرش ةئام ناك نإو لطاب ورف ىلاعت هللا باتك ىف سيل طرعش نم ناك ام ىلاعت هللا باتك ىف

 0 ىنأ نب كلما دبع نع ركب 9 ىفأ نب هللا دبع نع كلام انربخأ . « قتءأ نل ءالولا امتإو قثوأ هطرشو

 لحرو مأل نانثا ةثالث هل نينب كرتو كله ماشه نب صاعاا نأ هريخأ هنأ هيبأ نع ماشه نب ثرحلا نب نمحرلا دبع

 ثرو ىذلا كله مث هيلاوم ءالوو هلام هيبأو همأل ىذلا هوخأ هثروف ىلاومو الام كرتو مأل نيذللا دحأ كلبف ةلعل

 هوخأ لاقو ىلاوملا ءالوو لاملا نم زرحأ ىنأ ناك ام تزرحأ دق هنبا لاقف هدأل هاخأو هنبا كرتو ىلاوملا ءالوو لاملا

 الإ ايستحاف ١ انآ هثرأ تسلا مولا ىحأ 3 ول تيارأ الق . لاول ءاالو امأف لاملا تّررحأ نع كانك“ سيل

 أ حابر فأن ١ ءاطع نع جي رج نب ١ نع ةئييع نب نايفس انريخأ ٠ ىلاوملا ءالون هخأل ىذقف هنع هللا ىذر نانء
ِ 
 ٠

 ظ قراط ةثرو هوطعأ هنع هللا ىخر باطخلا نب رمع لاق مهنا ريع ََق 0 بئاوس تيب لهأ قتعأ عقرملا نا قراط نأ

 ْش سانلا نم ملثم ىف هولع>اف رمع لاقف هوذخ اي نأ اوبأف .,ع 28

 بأ ملا كاك ١ نمو

  انريخأ . مث رد هيلع قبامدبعوه تتاكسملا ىفلاق تباث نب ديز نأ دها# نع حسم ىفأ نبا نع ةنيبع نبا انربخأ

 نعثالث ىلع هل امالع كاك رع نب هللا كيع نأ هربخأ اعفان نأ ةيمأ ن١ لرععأ 0ع 6 مال 0ك ثرالا نب هللا دمع



 اتنتسسظن ةششض بيسي

 طا حمال دمع جا عشب

- 

 ىن 5 ىتخ هلهمأ الجر ىتأرما عم تدجو نإ تيأرأ هللا لوسراي لاق ادعس نأ ةريره ىنأ نع هبأ نع ليهش نع

 فرع نب هللادبع نب ةحاط نع ىرهزلا نع ةنييع نبا انربخأ .« من )سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقف؟ءادهش ةعبرأب

 انربخأ 6 ديرش ورف هلام نود لك نهو»لاق سو هيلع للا ىلص هللا لوسر نأ ليفت نإ ورمت نب ديز نب ديعس نع

 كيلع علطا ًآءرما نأ وا» لاق مسو هيلع نا ىلص هللا لوصر نأ زاره ئنآ نع جرعألا نع دانزلا ىبأ نع نايفش

 لوقي دعس نب لهمس تعمم لاق ىرهزلاان: نايفس انريخأ . « حانج كيلع ناكام هنيع تأقفف ةاصحب هتفذحف نذإ ريغإ

 لاقف هسأر هب كحم ىردم ملسو هيلع هللا ىلص ىناا عمو ملسو هيلع للا ىل< ىنلا ةرجح ىف رحج نم لجر علطا

 ىنةثلا ان ريخأ مرشدا لجأ نم ناذئتسالا لمح اع كن.ع ىفدب تنعطل 0 كنأ معأ ولد ملسو هلع للا ىلص ىنأا

 صقشمب هل ىوهأاف هيلع علطا الجر ىأر هتيب ىف ناك سو هيلع هللا ىل ىنلا نأ هنع للا ئىذر سنأ نع دم نع

 ىنب نم الجر نأ بيعش نب ورع نع ديعس نب ىغ نع كالام انربخأ . هنعطي نأ لابي مل رخآاتي ل ول هنأك هدب ىف

 باطخلا نب رمت ىلع مشعج نب ةقارس مدقف تا هحرج ىف ىزنف هقاس باصأاق فيسب هنبا فذح ةداتق هل لاقي جاد»

 هللا ىضر رمع مدق الف كيلع مدقأ ىت> ريعب ةثامو ن.رمثع ديدق ىلع ىل ددعا هنع هللا ىضر رع لاف هل كلذ ركذف

 اهز> لاقاذ انأ اه لاق؟ لوتقملا و>أ نبأ لاق مث ةفلخ نيعب رأو ةعذج نيثالثو ةقح نيثالث لبالا كالت نم ذخأ هنع

 ىبأ نب سق نع دلاخ ىنأ نب ليهمسإ نع ناورد انريخأ .«ءىشث لتاقل سيل» لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا غابف مهضعب ولتقف دوجسلاب اومصعتسا نوماسملا مهيشغ اها ممثخ ىلإ موق "ال لاق مزاح

 لاق؟ ملا لوسراياولاق ( كرمشم عم ملسم لك ن«ءاكدإ ىنإ الأ» كلذ دنع لاق مث« مهتالصل لقعلا فصن مهوطعأ »لاقف

 عفرف | ريك اخيش ناملا نب ةفيذح ونأ ناك لاق ةورع نع ىرهزلا نع رمعمنع فرطم انربخأ « اهثاران اءارتال»

 مهفايسأاب هوقشوتف نوماسملا هردتباف نيكرمثملا ةيحان نم ءاجف ةداهشلل ضرعتي جرخف دحأ مو, ءاسنلا عم ماطآلا ىف

 نيمحارلا محرأ وهو مل هللا رفغي ةفيذح لاقف هولتق ق> برحلا لغش نه ةنوعمس الف ىبأ بأ لوقي ةفيذحو

 بيسملا نبا نع باهش نبا نع دعس نب ثيللا انث ناسح نب ىحم ان ربخأ . ةتيدب هيف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىفقف

 دبع ةرغب اتيم طقس نادل ىنب نم ةأرما نينج ىف ىغق ملسو هيلع هللا ىلص ىناا نأ هنع هللا ىذر ةريره ىبأ نع

 لقمااواهجوزو اهينبل امئاريم ناب ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىضقف تيفوت ةرغلاب اهيلع ىغق ىتلا ةأرملا نإ مث ةمأ وأ
 الابعوالام ىل نإ لاقف ملسو هيلع هلل ىلص ىنلا ىلإ ءا> الحر نأ ردكنملا نب دمحم نع نايفس 2 . اهتيصع ىلع

 ىبنلا نم مكدنع له هنع هللا ىضر ايلع تل'اس لاق ةفيحج ىبأ نع ىبعشلا نَع فرطم نع ةنينع نب نايفس انرخأ . «كيبأل كلامو تنأ» ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف هلايع همعطبف ىلام ذخأاي نأ ديري هنإو الايعو الام ىبأل نإو .
 امونآرقلا ىفامهف ادبع هللا ىتؤي نأ الإ ةمسنلا أريو ةبحلا قاف ىذلاوال لاقق ؟نآرقلا ىوس ءىش للسو هيلع ها
 5 نإ هللا دبع نع كلام انريخأ . رئاكب نمؤم لتقي الو ريسألا كاكفو لقعلا لاق؟ةفردصلا ىف امو تاف ةفحصلا
 مزح نب ورمعا ملسو هيلع هللا للا لوس هتك ىدلا تاكلا ق نإ 1 نع جنب در 220

 هللا لوسر لاق لاقىسوم ىبأ نع هدانسإب ةيلع نب ليعمسا ىنربخأ.«لبإلا نم رثع كلانه امن عبصأ لك ىفود
 كاكشلا ىف نأ هيأ نورك ىبأ نب هللا دبع نع سا نس كلاماثريخأ - « شع رمثع عب اصألا ىف»ءاسو هلع قا ىلص

 بيسملا نبا نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ . « سمحة حطوملافو» مزح نب ورمعل ملسو هيلع هل ىلص ىنلا هبتك ىذلا
 مملح <ع)



 هلا ةيلر عك

 ةنمأ هيلفأ هنود لام- نق لوتفلاىلو ىضري نأ الإ هدي دوق ورف لتقب انمؤم طبتعا نم مِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نع طبقل نب دايإ نع رحبأ نب ديعس نب كلملا دبع نع ةنبيع نبا انربخأ . « لدع الو فرص هنم لبقيال هبضغو هللا

 ملسو هيلع هللا ىل< هللا لوسر رهظب ىذلا ىبأ ىأرف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ىنأ عم تاخد لاق ةثمر ىنأ

 «؟كعم اذه نم» مسو هيلع هللاىبصهلالوسر لاقو «قيفرتنأ» لاق بيبط ىنإف كرهظب ىذلا اذه جلاعأ ىنعد لاقف

 مساقلا نعناعدج نب ديز نب ىلع نع ةنيبع نبا انربخأ . (هيلعىجت الو كلعىنال هنإ امأ» لاق هب دهشأ ىنبا لاق

 وأ طوسلاب اطخلا دمعلا ليتق ىف نأ الأ» لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امبنعّللاىضر.رمع نبا نع ةعيبر نبا

 نب م.-اقلا نع ءاذحلا دلاخ نع ىنتثا انريخأ . « اهدالوأ اهنوطب ىف ةفلخ نوعبرأ اهنم ةظلغم لبإلا نم ةئام اصعلا

 ريكب نع ىسوم نب ذاع انريخأ ٠ هلثم ىن». ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم لجر نع سوأ نب ةيقع نع ةعببر

 كاحضااو نسحلاو ادهاجم مهنم ذاعم ظفح رفن نع ريسفتلا اذه تذخأ لتاقم لاق نايح نب لتاقم نع فورعم نا

 ةاروتلا لهأ ىلع بتك ناكلاق ةبآلا «فورعملاب عابتاف ءىث هبخأ نم هل نع نف» ىللاعتو كرابت هلوق ىف محازم نبا

 لدقيالو هنع ىنعي نأ ليجتإلا لهأ ىلع ضرفو ةيدلا هنم لبقت الو هنع ىنعي الو اهب داقي نأ سفن ريغب اسفن لتق نم

 نم فيفخم كلذ » هلوق كلذف انفع ءاش نإو ةيدلا ذخأ ءاش نإو لتق ءاش نإ ملسو هيلع هلأ لص دمحم ةمآل ضخرو

 نم لوقي « ملأ باذعهلف كلذ دعب ىدتعا نف» لاقمث لتقي الف ةيدلا لءج ذإ هللا نم فيفخم ةيدلا لوقي «ةمحرو 5
 ىف كك لوعة نوفا كلا بايلألا ىلوأاي ةانح صاصقلا ىف مكو» هلوقىف لاقو ملأ باذع هلف ةيدلا ذخأ دعب لتق

 دهاحجم تعمس لاق رانيد نب ورع انأ ةنيبع نب نايفس انريخأ . لتقي نأ ةفاع ضع نع ضع اهم ىهتني ةايح صاصقلا

 بتك »ةمألاهذهل ىلاعتو كرابتهللا لاف ةيدلا مهيف نك: لو صاصقلا ليئارسإ ىنب ىف ناك لوقي سابع نبا تعمس لوقي

 هيلإ ءادأو فورعملاب عابتاف ءىث هنخأ نم هل ىنع نف ىثنألاب ىثنألاو ديعلاب دبعااو رهاب رحلا ىلتقلا ىف صاصقلا يلع

 نبدمعانربخأ «ملأ باذعهلفكلذ دعب ىدتعا نف» لبق ناك ند ىلع بتك ام «ةمحر وكب ر نم" فيفخت كلذ ناسحإب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىعكلا حيرتش ىلأ نع ىربقملا ديعس نع بئذ ىنأ نبا نع كيدف ىنأ نب ليعمسإ

 اهب دضعي الو امد اهب كفسي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمو. ناك نإ لحم الف سانلا اهمرحم ملو ةكم مرح هللا نإ » لاق

 راهناا نم ةعاس ىل تلحأ اءإو سانال اهل ملو ىل اهلحأ هللا نإف هللا لوسرل تلحأ لاقف دحأ صخر ا نإف ارعش

 اليتق هدسعب لتق نف هلقاع هللاو انأو ليذه نم لينقلا اذه متلتق دق ةعازخاب متنأ مث سمألاب اهتمرحك مارح ىه مث

 نب ديعس نع ديعس نب: ى نع سنأ نب كلام انربخأ . «لقعلا اوذَحأ اوبحأ نإو اولتق اوبحأ نإ نيتريخ نيب هلهأف

 ول هنع هللا ىضر رمع لاقو ةليغ ءوانق لجرب ةعبس وأ ةسم“ ارفن لتق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ بيسملا
 ةيمأ نب ىلعي نب ناوفص نع ءاطع نع هلظأ جيرج نبا نع ملسم انريخأ : آاعيج مهتاتقل ءاعنص لهأ هيلع الام

 ةوزخاا كلت تناكو لوقي ىلع. ناكو لاق ةوزغ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم توزغ كاق هنع هللا ىضر ةيمأ نب ىلعي نع

 فهي عزيتاف رخآلا امهد_حأ ضعف اناسنإ لتاقف ري جأ ىل ناك ىلع لاق ناوفص لاق ءاطع لاق ىسفن ىف ىلمع قثوأ

 لاق هنأ تبسحو ءاطعلاق هتينث ردهأف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىنأف هيتينث ىدحإ تبهذف ضاعلاىف نم هدي ضوضعملا

 امهعأ ناوفص ىنربخأ دقو ءاطع لاق « ابمضقي لحف ىف ىفاهنأك اهمضقت كيفىفءدي عدبأ» ملسو هيلع هللا ىلصىنلا لاق

 ركب ىفأ ىلإ ءاج اناسنإ نأ هريخأ هابأ نأ هربخأ ةكيلم ىنأ نبا نأ جيرج نبأ نع ملسم ىربخأ . هتيسنف ؟ ضع

 كلام انربخأ ٠ 'هتينثتدع هنع هللا ىضر ركب وبأ لاقف هتينثأ تبهذف هنم هدب عزتشاف ناسنإ هضعو هنع هللاىضر قردصلا

 داب ل يبي اة



- 

 ثيبلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فاط املف ةكم انمدقف هب رمأ ام لعفي امنإو هليوأت فرعي وهو نآرقلا هيلع

 اهتلهط و ىدملاتقسام تربدتسا ام ىرمأ نم تلبقتسا ولف ةرمع اهلعجبلف ىده هعم نكي نم » لاق ةورملاو افصلاب و

 0 هيلع هللا ىلص ىنلا جرح لوقي اسواط اعمس امهنأ ةريسم نب مهاربإو سواط نبا نع نايفس انربخأ . «ةرمع

 ناك نم نأهباحصأ رمأو ةورملاو افصاا نيب فوطب وهو ءاضقلا هيلع لزف لاق ءاضقلا رظتني ةرمع الو اجح ىمسال

 ىكتاو ىئدملاتقشا 0 تريدتسا ام ىرمأ نم تابقتسا ول» لامذ ةرمع اهلعجم نأ ىده هعم نك مو جحلاب لهأ مهنم

 موق ءاضقانل ضقا:هّللا لوس راي لاقف كلام نب ةقارسس هيلإ ماقف «ىنده لحم الإ لع ىل سيلو ىنده تقسو ىسأر تدبل

 ىف ةرمعا تاخد دبالل لب ) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟دب الل مأ اذه انماعا هذه انترمعأ مويلا اودلو امأك

 كيبل امهدحأ لاقف ؟ تللهأ امب ىنعي ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا هلئاسف نميلا نه ىلع لخدف لاق «ةمايقلا مون ىلإ جحلا

 نمحرلا دبع نع كلام انربخأ . لسوهيلع هللا ىلص ىنلا ةجحك ةجح كيبل رخآلا لاقو لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لالهإ

 نع نايفس انريسخأ . جملا درفأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هيبأ نع مساقلا نبا

 نع كلام انربخأ . جحلاب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لهأ تلاق اهنع هللا ىضر ةٌسءاع نع ةورع نع ىرهزلا نع

 نم تنأ للحت ملو ةرمعب اولح سانلا نئاشام هللا لوسراي تلاق اهنأ اهنع هللا ىطر ةصفح نع رمع نبا نع عفان

 . «رخخأ ىتح لحأ الف ىنده تدلقو ىسار تدنل ىإ» لاق ؟ كترع

 كلا حارج باتح نمو

 لوسر نأ هنع هللا ىطر ناّمع نع ف.ذنح نب لوس نب ةمامأ ىنأ نع ديعس نب ىع نع دامح نع ةقثلا انريخأ

 سفن لق وأ ناض>ا دعب انز وأ ناعإ دعب ركل ىدحإب الإ ملسم ءىرما لتق ل« ال لاق سو هيلع للا ىلص هللا

 هللا ىبص هللا لوسر نأ هنع هللا ىصر ةريره ىنأ نع ةمادم نان ورم نبدمحم نع زيزعلا دبع انريخأ . 6 سفن ريغ

 اهفحم الإ مهلاومأو مثءامد ىنم اومصع دقق اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي تح سانلا لتاقأ لازأال » لاق مسو هيلع

 ىدعنب هللا ديبع نع ئدللا ديزي نب ءاطع نع باهش نبانعدللا نع ناس نب ىع انربخأ : « هلا ىلع مهاس>و

 برضف ىناتاقفزافكسلا نم الجر ترقلنأ تيأرأ هللا لوسراب لاق هنأ هربخأ هنأ هنع هللا ىضر دادقملا نع رابخلا نبا

 ىلص هللا لوسر لاق ؟اماق نأ دعب هللا لوسراي هلتف'افأ هلل تءاسأ لاقف ةرجشب ىنمذال مث اهعطقف فيسلاب ىدب ىدحإ

 هيلع هللا ىلدهللالوسر لاقف ؟هلتفافأ اهعطقنأدعب كلذ لاق مث ىد. عطق هنإ هللا لوسرا» تاقف «هلتقتال» ملسو هيلع هللا

 نع ةنيبع نبا انريخأ ٠ «لاق ىلا هتك لوقي نأ لبق هتلزمع كنإو هلتقت نأ لبق كتلزنع هنإف هتلتق نإف هلتقتال» سو

 بذع ايندلا ىف ءىشب هسفن لتق نم» لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كاحضلا نب تباث نع ةبالق ىلأ نعبويأ

 هللا ىلص ىلا فيس ملاق ىف دحو لاق هد> نع هنأ نع دمحم نب رفعج نء دمحم نب ميهاربإ انربخأ 3 « ةمايقلا موب هب

 ريغ 0 نمو هب راض ريغ براضلاو هلتاق ريغ لتاقلا ىلاعتو هن ادرس هللا ىلع سانلا ىدعأ نإ 00 باتك ملسو ةياع

 تلقلاق قحسإ نب دم نع ةنيبع نبا انربخأ ٠ « ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع هناحس هللا لزنأ اع رفك دقف هيلاوم

 هللا ىلص دمحم ىلع هللا لزنأ امب رفك دقف هتمعن ىلو ريغ ىلوت نمو هبراض ريغبراضلاو هلتاق ريغ لتاقلا هللا نعل م

 لوسر لاق لاق ىلذ ىبأ نبا نع ىلا ىفأ نب ىسع نع وأ محلا نع ىلإ ىلأ نبا نع نايفس انربخأ « ملسو هيلع



 2-0 4 "ل

 قوذتو كتليسع قوذي ىتح : ال ؟ ةعافر ىلإ ىعجرت نأ نيديرت » كاقو سو هيلع هللا ىله هللا لوسر مسبتف بوثلا

 ركبابأ ايد ىدانق هلذذؤي نأ رظتني بابلاب صاعلانب ديعس نب دلاخو لسو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع ركبوبأو « هتايسع
 ىربخأجيرج نبا نع زيزعلادبعنب ديجلادبع انربخأ . «؟لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنعهذه هب ربجتام عمست الأ

 قلط لاقف ؟اضئاح هتأرما قلط لجرىف ىرت فيك عمسإ ريبزااوبأو رمع نب لأسي نميأ نب هللا دبع ع مس هنأ ريبزلاوبأ

 نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمع لأسف لسو هيلع هللا ىلم ىنلا دبع ىلع ضئاح ىههو هتأرما رمعنب هللا دبع

 قلطيلف تربط اذإ » لاقف ائيش اهرب ملو ىلع اهدرف « اهعجاريلف هرم » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف كلذ

 مل_سو هيلع هللا ىلص ىنلا دهع ىلع ضئاح ىهو هتأرما قلط هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ « كسميل وأ

 قح اهكسميل مث اهعجاريلف هرم » مسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقف كلذ نع ملسو هيلع لا ىلص هللالوسر رمع لأسف

 قلطي نأ لجو زع هللا رمأ ىتلا ةدعلا كلتف سع نأ لبق قلط ءاش نإو كسمأ ءاش نإ مث رهطت مث ضيحم مث ربطت

 ىلع رمع نبا ةقيلطت تبسح له هنولأس, عفان ىلإ اولسرأ مهمأ جييرج نبا نع دلاخ نب يسم انربخأ « ءاسنلا امل

 ٠ معن : لاق ؟ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا دهع

 تفل ناك نو

 دبعىف هل اكريث قتعأ نما) لاق سو هيلع هللاىلص هللالوسر نأ امهنع هللاىضر رمع نب انععفان نع كلام ان ربخأ

 قتءام هنم قتع دقف الإو دبعلا هياع قتعو مهصصح هؤاكرش ىطعأف لدعلا ةمبق هيلع موق دبعلا نم غلبي لام هل ناكف

 دبع ايأ » لاق هيلع هللاىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر هيب أنع هللادبع نب ملاس نع رانيدنب ورهع نع نايفس انريخأ

 ططش الو سكوب تسيل لدع ةحقوأ ةميقلا ىلغأاب هيلع موقي هنإف ارسوم ناك نإف هبيصن امهدحأ قتعأف نينثا نيب ناك

 تبيسملا نبا تعمم لوقي الوحكم عمس هنأ دعسنب سيق ىربخأ جدرجنبا نع ديجلا دبع انريخأ . (هتصح اذه مرغ مث

 مهني عرف اف كالذ ىف لسو هيلع هللا ىل< ىنلا ىن"اف هريغ لام اهل نكي ملو اهل دنعأ ةتس لجر وأ ةأرما تقتعأ لوقي

 نع باهولا دبع انربخأ . هيف تام ىذلا قتعملا ضرمىف كلذ ناك : هنع هللا ىضر ( ىف|ن_:لالاف ) مهثلث قتعاف

 كلام ةتم قتعااف هتوم دنع ىدوأ راسنا نم الجر نأ نيصح نب نارهع نع بايملا ىف أنع ةبالق ىلأ نع بورأ

 ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا كلذ غلبف مهر يغ ءىث هل سيلو هل كيلامت ةتس هتوم دنع قتعأ لاق وأ مثريغ لام هل سيلو

 سنأ نب كلام انربخأ ٠ ةعبرأ قرأو نينثا قتعأاف مهنيب عرقاف ءازجأ ةثالث مهأزجف ماعد مث اديدش الوق هيف لاقف

 ' ءاجعلا» لاق لسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع ةماس ىنأو بيسملا نبا نع باهش نبا نع

 هنع هللاىضر بزاعنب ءارلةقان نأ ةصيخمنب دعسنب مارح نع باهش نبا نعسنأ نب كلام انربخأ «رادج امحرج

 تدسفأ امو رابنلاب اهظفح لاومألا لهأ ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىف هيف تدسف'اف موقل اطئاح تلخد

 ماركا نعا ىرهزلا نع ىعازوألا انثدسخ .ديوس نب : بونأ اني ٠ الهأ ىنلع نَماَص وهف للاب ىثاوملا

 ىفقف هيف تدسفتاف راصنألا نم لجر طئاح تلخد بزاع نب ءاربال ةقان نأ بزاع نب ءاربلا نع ةصيحم نبا

 انريخأ . ليالاب مهتيشام تدسفأ ام ةيشاملا لهأ ىلعو راهنلاب اهظفح طئاوهلا لهأ ىلع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا لصّنالوسز ماقأ : لاق امبنع هللا ىضر هللادبعزب رباج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ىدرواردلا زيزعلا دبع

 قلطناف جرخف هعم اوجرخيل ةنيدملاب سانا كرادتف جحلاب سانلا ىف نذأ مث ججحم مل نينس عست ةنيدملاب مسو هيلع

 لزم, انرهظأ نيب ملسو هيلع يلد هللا لوسرو انجرخ هلو جالا الإ فرعنال انقلطناو مسو هيلع للا ىلص هللا لوسر



 نال - 6 ٠

 نآرقلا ىوس ءىث لو هلع هللا ىلد هللا لوسر نم كدنع له ادع تلا لاق ةفيحج ىفأ نع ىحشلا نع فرطم نع

 ؟ ةفيحصلا ىف امو تلق ةفحصلا ىف اهو هباتك ىف امبف ًادبع هللا ىطعي نأ الإ ةمسنلا أربو ةدحلا قاف ىذلاو ال لاقف

 ىرهزلا نع نايفس انريخأ . رفاكب نمؤم لتقيالو رخآ عضوم ىفو رفاكب ملسم لتقيالو ريسألا كاكفو لقعلا لاق

 لاو ىد هملكت لو 9 : ملف هنع هاهنف ماجحلا بسك نعسو هيلع للا ىلص ى وذل لأس ةصر نأ ةصيخم نب لوس نب مارح نع

 ىنلا نذأتسا هنأدبأ ع نع ةصيخم نإ لوص نب مارح نع ىرهز || نع ا انريخأ . « كحضا هفلعاوك مقر همعطأ

 انريخأ 1 كةهقرو كحضان ةفلعا لاق ىدح دذ اتمسو هل" امس لزب ملف هنع هاهنف ماجحلا ةراجإ ىف ملسو هيلع هللا ىلد

 رمأو 7 ن< عاصب هل نمأاف ملسو هلع ىلص هللا لوسر ةييطوبأ مجح : لاق ةنع هللا ئصر نأ نع لمح نع كالام

 مجتحا هل ليق هنأ هنع هللا ىضر سن أن ع ديم نع ىئقثلا باهولا دبع ان ريخأ ٠ هجارخ نم هنع اوفنغ نأ هلهأ

 هتدارض نم 4ع اوففع نأ هيلاو# رمأو نيعاص هاطغأ اف )» ةينط وبأ همدح مع , لاف 5 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 باهولا دنع انريخأ . (١ زمغلاب مور دعت الو ةرذعلا نم كن ايبصل ىرحالا طسقلاو ةماد+ل | هب ميوادتام لثمأنإ» لاقو

 مجتحا لاو سواط نع هرم نإ مهاربإ ىنريخأ نايفس انريخأو .٠ سابع نبا 0 ندريسم نبا نع بورأ نع

 ةكيلم ىفأ نبا نع جدرج نبا نع دلاخ نب مسم انريخأ . « هوئكشا» ماجحال لاقو مسو هيلع هللا ىلص هتلا لوسر

 هنقتأ الو لاق هيسحأو » ىعدملا ىلع ةئيبلا )7 لاق ملسو هب هنلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اههنع هللا ىضكر سابع نبا نع

 راسإ نب ريشب نع ديعسنب ىخ : نع ىنقثلا دحلا دبع ند *ن باهولا دنع انريخأ « هيلع ىعدملا ىلع نيملاو » لاق هنأ

 لهس نب هللا دمع لتمف اههمحاحخل اقرفتؤ رييح قكإ ا>رخ دوعسسم نب ةصرخع و لوس نب هللا دبع نأ ة همّدح نأ نب لهس نع

 هللادبع لتق هل اوركذف سو هزع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ دوعسم نب ةصيوحو لوتقملا وأ نمحرلا دبعو وه قلظناف

 اولاقف « ميحاص وأ يداتاق مد نوقحتستو اني نيسمح نوفلحم ) سو هيلع هللا لص, هللا لوسر لاقف لهص نا

 هللالوسر اي, اولاق « ان.ع نيسم#م دوه عرق » مسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر لاقف رض لو دهشن ل هللا لوسراي

 دقأ لوس.لاق راسإ نب ريشب لاق هدنع نم هلمع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ معزف 5 رافك موق ناعأ لبقن تك

 ” انل ديزرم ىف ضئارفلا تلت نم ةضررف قصرا

 تزلطلا ناكل

 ىلع ثالثلا تناك امنإ سابع نبال لاق ءايمصلا نأ هبأ نع سواطنبا نع جي رجنبانع ديجملا دبعو ملسم انربخأ

 انريخأ . معن سابع نبا لاقف ؟ رمع ةرامإ نم ثالثو ركب ىبأو ةدحاو لغم ملسو هيلع هقأ لضرتتلا كلو رادوع

 ثالث دخت لاق ةئام ىنأرما تةلط سابع نبال لجر لاق : لاق دهاجم نع جيرج نبا نع ديلا ديعو كاخ نب لس

 نأ لبق اهي رأ مث هتأرما قلط اذإ لجرلا ناك لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انريأ . نيعستو اعبس عدتو

 ءاضعنا تفراش اذإ تح اهلهمأ مث اهقلطف هل ةأرما ىلإ لجر دمعف ةرم فلأ اهقلط نإو هل كلذ ناك اهتدع ىضقنت

 فور. كاسمإف ناترم قالطلا » ىبلاعت هللا لزنأف ادبأ نيلحت الو ىلإ كيوآ ال لاو لاقو اهقلط مث اهعجئرا اهتدع

 نع نايفس انريخأ . قلطي مل وأ قلط مهنم ناك نم ذئموي نم اديدج قالطلا سانلا ليقتساف « ناسحإب حيرمست وأ

 هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ىظرفلا ىنعي ةعافرةأرما تءاج لوقت ابعمس هنأ اهنع هلا ىضر ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا

 ةيده لثم هعم اعإو ريبزلا نب ن#رلا دبع هدع, تدوزتف قالط تزف ىقلطف ةعافر دنع تنك نإ تااقن ممسو هيلع
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 ةريره ىفأ نع ةءاس وبأ ىنثدح ريثك ىفأ نب ىح ىئدح ىعازوألا نع ةماس ىنأ نب ورم انريخأ . « نيثالث اودعف

 ناك لجر الإ نيموي الو موب ناضمر ىذي نيب اومّدقتال » ملسو هدع هللا ىلص هللا لوسر لاف : لاق هنع هللا ىضر

 (نايفسنمكشلا) ةربره ىنأن ع ةماس ىنأوأ بيسسملا نبا نع باهسش نبا نع نايفس انربخأ . «همصيلف اموص موصي
 نع ىرهزلا نع ةنيبع نبا نايفس انربخأ « رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا » لاق ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نأ

 ةعهز ةمأ نبا ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ امصتخا ًادعسو ةعمز نب دبع نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةوزع

 دع لاف ىتا هنإف هضقاف ةعمز ةمأ نبا ىلإ زظنأ نأ ةكم تمدق اذإ ىحأ ىاصوأ هقا لوسر اي دعس لاقف هركذ

 شارفلل دلولا ةعمز نبا دبعاي كلل وه لاقف ةبتعب انيب ايش ىأرف ىلأ شارف ىلع دلو ىنأ ةمأ نباو ىخأ ةعمز نبا

 نيب قرف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ «ةدوساي هنم ىجتحاو

 رمع لسرأ لاق هببأ نع ديزي ىنأ نب هللا ديبع نع ةنييع نب نايفس انربخأ . ةأرملاب داولا قحلأو نينعالتملا

 نم دالو نع هلأسف رمع ىلإ هعم تبهذف انراد نكس, ناك ةرهز ىنب نم خيش ىلإ هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 نكسلو تقدص هنع هللا ىضر باطلا نبا ىنعي رمع لاقف نالفلف ةفطنلا امأو نالفلف شارفلا امأ لاقف ةيلهاجلا دالو

 ركذو دعس نب لهس نع باهش نبا نع دعس نب ميهاربإ انربخأ ٠ شارفلاب ىفق ملسوو هيلع قا ىلص هللا لوسر

 نيتلألا مظع نينيعلا جعدأ محسأ هب تءاج نإف اهورصبأ » سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لاقف نينعالتملا ثيدحا

 انريخأ . هوركملا تعئلا ىلع هب تءاحف « ًايذاك الإ هارأ الف ةرحو هنأك رمحأ هب تءاج نإو قدص دق الإ هارأ الف

 هب تءاج نإ » لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هللا دبع نب هللا ديبعو بيسملا نب ديعس نع هيبأ نع دعس نب مهاربإ

 نع لاس نب ديعس انريخأ . جعبدأ هب تءاجف « همبتي ىذلل وهف ادعج جعيدأ هب تءاج نإو اهجوزل وهف اطبس رغيمأ

 نأ » ىفق سو هيلع هللا ىلم هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشءاع نع ةورع نع فافخ نب دلع نع بئذ ىفأ نبا

 ماسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هبأ نع ماشهنع دلاخ نب مس انريخأ «نامغلاب جارخلا

 هللا ىلص ىنلا نأ هنع هلا ىضر ةريره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىلأ نع كلام انربخأ « نامغلاب جارحخلا » لاق

 اهكسمأ اهيضر نإ اهبلحم نأ دعب نيرظنلا ريخم وهف كلذ دعب اهعاتبا نف منغااو لبإلا اورصتال » لاق ٍمسو هيلع

 ىنلانعهنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع نيريس نبا نع بويأ نع نايفس انربخأ . «رمت نم اعاصو اهدر اهطخس نإو

 نأ رمت نبا نع عفان نع كلام انربخأ « ءارمسال رمت نم اعاصو اهدر » لاق هنأ الإ هلثم لسو هيلع هللا ىلص

 نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انربخأ « هيفوتسي ىد هعبب الف اماعط عاتبانم » لاق لسو هيلع هللا لص نا لوسر

 نع نايفس انربخأ « هضبقي ىتح هعبي الف اماعط عاتبا نم » لاق سو هيلع هللا ىلد ىنلا نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا

 وهف ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر هنعىهمن ىذلا امأ : لاق امبنع هللا ىضر سابع نبا نع سواط نع رانيد نب و رمع

 ىفأ نبا نع نايفس انربخأ . هلثم الإ ءىش لك ب سحأ الو هيأرب سابع نبا لاقو ع ىفؤتسإ ىتح عابي نأ ماعطلا »

 ةنيدملا مسو هيلع هللا ىلص ىنلا مدق لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع لابنملا ىنأ نع ريثك نب هللا دبع نع حي

 مولعم ليك ىف فلسيلف فاس نم» مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ثالثلاو نيتنسلاو ةنسلا رمتلاىف نوفلسإ مهو

 مازح نب مكح نع كهام نب فسو. نع بويأ نع ةقثلا انريخأ » مولعم لجأ ىلإ وأ مولعم لجأو مولعم نزوو

 سواطو ءاطع نع نيسح ىنأ نبا نع مسم انربخأ . ىدنع سيلام عسب نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتامن لاق

 نايفس انربخأ « رفاكب نمؤ٠ لتقي الو » حتفاا موي لاق لسو هيلع للاىلس هلال وسر نأ نسالاو دهاحو لاق هبسح
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 اذإ رمع لاق : لاق هلقي مل امبرو هبأ نع لاق امبرو هللا دبع نب ملاس نع رانيد نب ورمع نع نايفس انربخأ

 انأ ةشئاع تلاقو ملس لاق بيطلاو ءاسنلا الإ ميسيلع مرح ءىث لك مل لح دقف متقلحو متعذو ةرجلا متيمر

 ملاسلاق تيبلا روزي نأ لبقو ةرخخلا ىمر نأ دعب هلو مرح نأ لبق همارحإل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدبط

 نع هللا دبع نع ىرهزلا نع كللا» انربخأ . عبتت نأ قحأ مسو هع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو هنع هللا ىضر

 ناّدوب وأ ءاوبألاب وهو ايشحو ًارامح لسو هلع هللا ىلص هللا لوسرل ىدهأ هنأ ةماثج نبا بعصلا نع سابع نبا

 كياع هدرن مل انإ» لاق هبجو ىف ام سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر اما سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع هدرف

 قا دع نبا نمع لوم زيصتلا ىفأ ن ه,ع كلام قرخأو جيرج نبا نع ملاس نب ديعسو ملسم انربخأ ٠ « مرح انإ الإ

 ناك اذإ قح ملسو هي هلع هللا ىلد ىنلا عم ناك هنأ هنغ هللا ىذر ىراصنألا ةداتق ىأنع ةداتق ىنأ ىلوم عف ان نع ىعبتلا

 لاس هسرف ىلع ىوتساف ايشحو ًارامح ىأرف مر ريغ وهو نيمرح هل باحصأ عم فاخم كم قي رط ضع

 ىناا باحصأ ضعب هنم لك أف هلتقف راجلا ىلع دشف هعر ذخأف اوبأف هحعر مهلأسف اوبأف هطوس هولواني نأ هباحصأ

 اهوكمعطأ ةمعط ىه امنإ» لاقف كلذ نع هولأس ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اوكردأ الف مهضعب ىنأو سو هيلع هللا ىلص

 ثيدح لثم ىشحولا را-لا ىف ةداتق ىنلأ نع راس. نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام انربخأ . «ىلاعت هللا

 مهاربإ انريخأ «؟ ءىث نمهخح نم يعم له» لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ديز تيدحىف نأ الإ رضنلا ىنأ

 هللا ىلصهللالوسر نأ امهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع بطنح نب بلطملا نع ورمع ىنأ نب ورمع نع دمحم نبا

 لالب نب ناملس عمس نم انريخأ . 3 داصي وأ هوديصت ملام لال> مارحإلا ىف ل ديصلا محل » لاق سو هيلع

 دمحم نب زيزعلا دبع انريخأ اذكه ملسو هيلع هللا ىلص ىن هلا نع دانسإلا اذهم ورهع 1 ورمع نع ثدحم

 ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىكر رباج نع 5 نم لجر نع وردع ىفأ نب ورمع نع ىدرواردلا

 انريخأ . ىحم ىنأ نبا عم ناملسو ىدرواردلا نم ظفحأ ىحم ىنأ نباو هنع هللا ىفر ( قفا: ةلالاؤ ) اذكه

 ةبطخ ىلع 5دحأ بطخمال » لاق ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع كلام

 . هلثم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىفأ نع جرعألا نع دانزلا ىلأ نع كلام انربخأ « هيخأ

 ةماس ىلأ نع نايفس نب دوسألا ىلوم ديزي نب هللادبعنع كلام انربخأ («نذأي وأكرتي ىتح» نيثدحلا ضعب داز دقو

 «ىنينذآف تللح اذإف» اهجوز قالط نم اهمتدعىفاحل لاق مسوهيلع هللا ىلصهللا لوسر نأ ةمطاف نع نءحرلا دبع نبا

 كولعصف ة.واعم امأ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف قابطخ مهج ابأو ةيواعم نأ هتريخأ تللح املف تلاق

 « ةماسأ ىحكنا » لاقف هتهركف تلاق « ةماسأ ىحكنا هقتاع نع هاصع عض الف مهج وبأ امأو هلل لام ال

 نع فوع نب ن+رلا دبع نب مهاربإ نب دعس نب مهاربإ انربسخأ ٠ هب تطبتغاو اريخ هيف هللا لعجف هتحكسنف

 اذإو اوموصف لالهلا ميأد اذإ م لاق ملسو هيلع هللا ىلك هللا لوضر نأ هنع.هللا ىضر هنأ ن ء ملاس نع باهش نبا

 ؟همدقتب دعس نب 1 لبق مود لالحلا للبت موصي هللا دبع ناكو « هل اوردقاف يلع م غ نإف اورطف اف هومتأر

 رهشلامدقتي نتج لاق امهنع هللا ىذر سابع نبا نع ريبجنب دمحم نع رانيد نب ورمعنعنايفسان ربخأ . معن لاق

 ددحم نب زيزعلا دبع انربخأ « هؤرت ىت> اورطفت الو هورت ىتح اوموصتال » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو

 اومدقتال » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع ةماس ىنأ نع ورمع نب دمحم نع

 مباع مغ نإف هتيؤرا اورطفأو هتيؤرل اوموص كدحأ هموصي ناك آموص كلذ قفاوي نأ الإ نيموب الو موب رهشلا



 ا

 نا نإ » لاق ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نكلو هيلع هلهأ ءاكبب نمؤملا بذعي هللا نأ ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز

 للا ىصرسابع نبا لاقو «ىرخأ رزوةرزاو رزتال» نآرقلا ميسحةشئاع تلاقف «هيلعهلهأ ءاكبب اباذع رفاكلا ديزي

 ىرهزلان ءنايفس انريخأ . ءىش نء رمع نبا لاقام هللاوف ةكبلم ىفأ نبا لاق « ىبأو كحضأ هتاو» كلذ دنع امهنع

 ليقتست نأ ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ىراصنألا بوبأ ىبأ نع ىثيللا ديزي نب ءاطع نع

 فرحننف ةلبقلا لبق تينب دق ضيحارم اند جوف ماشلا انمدقف لاق اوبرغ وأ اوقرعش نكاو لوب وأ طئاغب ةبقلا

 نع تابح نب عساو همع نع نابح نب ىحم نب دمحم نع ديعس نب ىحي نع كلام انربخأ . ىلاعت هللا رفغتستو

 الو ةلبقلا ىلقتست الف كتحاح ىلع تدعق اذإ نولوه. اسان نإ لوق كاك هنآ امنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع

 نيتنبل ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص لوسر تيأرف انا تبب رهظ ىلع تبقترا دقل رمع نب هللا ديع لاق سدقملا تدب

 ىضر ةربره ىبأنع جرعألا نع دانزلا ىبأ نع ىرهزلا نع ةنييع نب نارفس انربخأ . هتجاحل سدقملا تبب البقتسم

 « ءىثث هنم هيقتاع ىلع سيل دجاولا بوثلا ىف كدحأ نيلصيال » لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ هنع هللا

 لوسر ناك تلاف سو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةنوميم نع دادش نب هللا دبع ن ع قحسإ ىبأ نء نايفس انربخأ

 نب مصاع نع نايفس انريخأ . ضئاح انأو هلع هضعبو "ىلع هضعب طرم ىف ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةالصلا ىف وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع لسن انك لاق هنع هللا ىضر هللا دبع نع لئاو ىبأ نع دوجنلا ىبأ

 لس ةنددج وف ةيلع ملسأل هتنتأ ةشبحلا ضرأ نم انعجر اهف ةالصلا ىف وهو انيلع دريف ةشدحلا ضرأ ىتأن نأ لبق

 ثدحم هؤانث لج هللا نإ » لاقف هتيتأ هنالص ىضق اذإ تح تسلجف دعب امو برقام ىتذْخَأَف ىلع درب ما لف هيلع تماسف

 دمحم نع قايتخسلا بويأ نع كلام انربخأ . 4 ةالصلا ىف اوملكتال نأ هللا ثدحأ امم نإو ءاشيام هرمأ نم

 نيدبلا وذ لاقف نيتنثا نم فرصنا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىفأ نع نيريس نبا

 ماقف معن سانلا لاقف « ؟نيدلا وذ قدصأ» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر لاقف ؟هللا لوسراب تنسن مأ ةالصلا ترصفأ

 ربك مث عفر مث لوطأ وأ هدوجس لثم دجسف ربك م ملس مث نييرخأ نيتنئا ىصف ملسو هيلع فأ ىلصأ هللا لور

 دمحأ ىبأ نب ىلوم نايفس ىنأ نع نيصحلا نب دواد نع كلام انربخأ . عفر مث لوط وأ ةدودس لثم لحس

 ماقف نيتعكر ىف ملسف رصعاا ةالص ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل ىلص لوقي هنع هللا ىضر ةريره ابأ تعمس لاق

 قدصأ» لاقف سانلا نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبقأف ؟هللا لوسرا, تيسن مأ ةالصلا ترصقأ لاقف نيدبلا وذ

 انربخأ . ملستلادعب سلاجوهو نيتدجسدجس مث ةالصلا نم قباملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسرمتأف م م اولاقف « ؟نيدبلا وذ

 ىلصىنلا رس باهولا دبع لاق نيص> نب نارمعنع بابملا ىبأ نع ةبالق ىبأ نع ءاذحلا دلاخ نع ىنقثاا باهولا دبع

 لوسراي ىدانف (نيديلا طيسب لجر ) قابرخلا ماقف . ةرجحلا لخدف ماق مث رصعلا نم تاعكر ثالثىف ملسو هيلع هللا

 ملسمث نيتدجس دجس مثملسمث كرت ناك ىتلاةعكرلا كلت ىلصف ريخأف لأسف هءادر رحب ابضغم جرخف ؟ةالصلا ترصفأهلل

 لهأ لتق ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر ىلإ ىهتنا الل لاق هنأ هيأ نع دمحم نب رفعج نع ملعلا لهأ ضعب ىنربخأ

 دنا كل انبرر هدمح نمل هللا عمض » لاق حبصلا نم ةريخألا ةعكرلا نم هسأر عفر انك ةليل ةرمثع سمخ ماقأ ةنوغم رب

 هنعهّللا ىضر ةريره ىبأنع بيسملا نبا نع ىرهزلا نعنايفس انرتخأ . دجسف ربك مث اليوط ءاعد رك ذف « لعفا مهللا

 ةءاسو ديلولا نب ديلولا جنأ مهللا » لاق حبصلا نم ةيناثلا ةعكرلا نم هسأر عفر امل مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 «فسوب ىنسك نينس مهيلع اهلعجاو رضم يلع كتأطو ددشا مهللا ةكسمب نيفعضتسملاو ةعبر ىلأ نب شايعو ماشهنبا
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 نابلس ن ءنمحر لادبعنبةعيب رنع كلام انربخأ « بطغالو حكتبالو مرا كتبال» لاق سو هيلع هللا صهللا لوسر نأ

 هيلع هللا ىلص ىنلاو ةنوميم هاجوزف راصنألا نم الجرو هالوم عفار ابأ ثعب ملسو هيلعهللا ىلصهللا لوسر نأراسينبا

 هللا لصهللا لوسر حكتام نالف لهو لاق بيسملا نب ديعسنع ةيمأ نب ليعمسإ نع ةءاسمنب ديعس انربخأ .ةنيدملاب ملسو

 قريخأ لوقي سابع نبا تعمس لوقي ديزي ىفأ نب هللا ديبع عمس هنأ نايفس انربخأ . لالح وهو الإ ةنوميم ملسو هيلع

 ةميمت ىلأ نب بو.أ نع باهولا دبع انربخأ . «ةئيسنلاىف ايرلا امتإ» لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ديزنب ةماسأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع نع رخآ لجرو راسي نب ملسم نع نيريس نب دمح نع

 ململا الو رمتلاب رمتلا الو ريعشلاب ربعشلا الو ربلاب ربلا الو قرولاب قرولا الو بهذلاب بهذلا اوعدتال » لاق ملسو

 ربلاب ريعشلاو ريعشلاب ريلاو بهذلاب قرولاو قرولاب بهذلا وعبب نكساو ديب اد. نيعب انيع ءاوسب ءاوس الإ حلملاب

 دقف دادزا وأ داز نم ) امهدحأ دازو حاملا وأ رمتلا امهدحأ صقنو «( مش فيك دب ادب رمتلاب حلملاو حلملاب رمتلاو

 هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع راسي نب ديعس نع مم ىنأ نب ىسوم نع كلام انربخأ 6 ىنرأ

 نأ ىردخلا دعس ىأ نع عفان نع كلام انرمخأ . «امهنبب لضفال محردلاب محردلاو رائيدلاب رانيدلا» لاق ملسو هلع

 قرولا اوعدت الو ضعب ىلع اهضعب اوفشت الو لثمب الثم الإ بهذلاب بهذلا اوعيببتال » لاق ملسو هلع هللا ىلص ىنلا

 كلام هدج نعدهغلب هنأ كلام انرب>أ . «زجانب اهنم ايئاغ اوعدت الو ضعب ىلع اهضعب اوفشن الو لثع الثم الإ قرولاب

 مهردلا الو نيرانبدلاب رانيدلا اوعيبتال» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر نامع نع رماع فأن

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نمحرلا دبع نب ةءاس ىنأو بيسملانب ديعسنع بابش نبا نع كلام انربخأ . « نيم ردلاب

 نع ةماس ىنأ نع ىرهزلا نع رمعم نع ةقثلا انربخأ . «ةعفش الف دودحلا تعفو اذإف مسقي مل اميف ةعفشلا » لاق ملسو

 ملاس نب ديعس انريخأ . هفلاخمال هانعم لثم وأ هلثم لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع امبنع هللا ىضر هللا دبع ن رباج

 مسقي مل امف ةعفشلا» لاق هنأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر رباج نع ريبزلا ىنأ نع جيرج نبا انربخأ

 ديرمشلا نب ورمع نع ةرسيم نب مهاربإ نع هريخأ نايفس نإف لاق ىعفاشلا انربخأ . « ةعفش الف دودحلا تعقو اذإف

 ركب ىفأ نب هللا دبع نع سنأ نب كلام انربخأ . «هبقسب قحأ راجلا» لاق ملسو هيلع هللا فصلا لوسرنأ عفار ىنأ نع

 ىلا ءاكب بذعل تنلا نإ لوقي رمع نب هللا دبع نآ ارك ذو :اينع هللا ىضر. ةشئاع تعبت اهنا ةرمع نع ةمآ نع

 اهيلع ىكبب ىهو ةيدوهم ىلع ٍلسو هيلع هللا ىل< هللا لوسر زم امنإ ىسن وأ أطخأ هنكلو بذكي مل هنإ امأ ةشئاع تلاقف

 ىأنبافربخأ جيرج نبا نع زيزعلا دبع نب دبجلا دبع انريخأ . «اهربقىف بذعتل اهنإو اهيلعٍز وكيل مهنإ 2 لاقف اهلهأ

 امهئيب سلاجل ىلإ لاقف رع نباو سابع نبا اهرضحو اهدوهشن انئجف ةكع نافع نب نامعل ةنبا تيفوت لاق ةكيلم

 هللا لوسر نإف ؟ ءاكيلا نع ىهنت الأ نامثع .نب ورمعل رمع نا لاقف ىلإ سلجق رخآلا ءاج مث امهدحأ ىلإ تسلج

 ثدح مث كلذ ضعب لومي رمع ناك دق سابع نبا لاقف « (هيلع هلهأ ءاكس بدع تنملا نإ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 بهذا لاق ةرجش لظ تحن بكري اذإ ءاديبلاب انك اذإ ىتح ةكم نم باطخلا نب رمع عم تردص لاق سابع نبا

 املف نينمؤملا ريمأب قاف لحترا تلقف بيهص ىلإ تءجرف هعدا لاق بيهص اذإف تبهذف بكرلا ءالؤه نم رظناف

 هللا ىلصّنا لوسرلاق دقو ؟"ىلع ىبتأ بيهصاي رمع لاقف هابحاصو هايخأ او لوقي وهو ىكبي اببهص تعمس رمع بيِصأ

 ثدحام هللاوال رمع هللا محري :تلاقف ةشئاعل كلذ ترك ذ رمع تام املفلاق ع هيلعهلهأ ءاكبب بذعيل تيملانإ» ملسو هيلع
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 آذإف هتايحلالو دحأ تومل نافسخمال لجو زع هللا تانآ نم نات:آ رمقلاو سمشلا نإ » لاقف مهبطخ مث نيتعكر ةمكر

 انريسخأ ح ابنع هللا ىضر ةشئاع نع هببأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انريخأ . «هللا رك ذ ىلإ اوعزفاف كلذ متيأر

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلصف سمشلا تفسخ تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةرمع نع ديعس نب ىحم نع كلام

 تلطملا َدِبَعْنِب سابع نب ريثك نع ىرهزلا نع رمعم نع ةقثلا انربخأ نيتعكر ةعكر لك ىف نيتعكر ىلص هنأ تكحف

 ليعمسإ نع نايفس انربخأ ٠ نيتعكر ةعكر لك ىف نيتعكر سمشلا فوسك ىف ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 لوسر نب مههاربإ تام موي سمشلا تفسكسنا لاق ىراصنألا دوعسم ىنأ نع مزاح ىنأ نب سيق نع دلاخ ىنأ نبا

 رمقلاو سمشلا نإ» ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف مهاربإ تول سمشلا تفسكتا سانلا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نائفس انربخأ . «ةالصلاىلإو هللا رك ذىلإ اوعزفافكلذ متيأر اذإف هتايحل الو دحأ تومل نافسكنيال هللا تابآ نمناتيآ

 عبرأمث تاعكرتس مزمز ةفص ىف سابع نبا انب ىلصف سهشلا تفس لوقي اسواط تعمس لوقي لوحألا ناملس نع

 نع نينمؤاا مأ ةشئاع ىلوم سنوي ىبأ نع ىراضنألا رمعم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع كلام انربخأ . تادجس

 ىنإ هللا لوسراي عمسأ انأو بابلا ىلع فقاو وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق الجر نأ اهنع هللا ىضر ةشئئاع

 موصأو لستغأف موصلا ديرأ انأو ابنج حصأ انأو » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقفموصلا ديرأ انأو ابنج حسبصأ

 ناورم دنع ىنأو انأ تنك لوق. نمحرلا دبع نب ركب ابأ عمتهنأ ركب ىنأ ىلوم ىمس نع كلام انربخأ ٠ « مويلا كلذ

 تمسقأ ناورم لاقف مويلا كلذ رطفأ ابنج حبصأ نم لوقي ةريره ابأ نأ هل رك ذف ةنيدملا ريمأ وهو محلا نبا

 نم رلادبع بهذف ركب وبأ لاقف كلذ نع اممهنلأستلف ةماس مأو ةشئاع نينمؤملا ىمأ ىلإ نيهذتل نمحرلا ديعاي كيلع

 ناورم دنع انك انإ نينمؤملا مأ اي لاقف نةحرلا دبع اهيلع ملسف اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلع انلخد ىتح هعم تبهذو

 نمحراا دبعاي ةريره وبأ لاق اك سدل ةشئاع تلافف مويلا كلذ رطفأ ابنج خبصأ نم لاق ةريره ابأ نأ هل ركذف

 هللا لوسر ىلع دبشأف ةشئاع تلاقذ هللاو ال نمحرلا دبع لاق ؟ هلعفن ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر ناك امع بغرتأ

 ةماسمأ ىلع انلخد ىتح انج رخ مث لاق مورلا كلذ موص» مث مالتحا ريغ عامج نم ابنج حسبصيل ناك نإ لسو ةيلع هللا ىلص

 اتلاقام نمحرلا دبع هل لاقف ناورم انئج ىت> انجرخف ةشئاع تلاقام لثم تلاقف كلذ نع اهطأسف اهنع هلا ىذر

 ن# رلادبع بكرف كلذب هنربختلف ةري ره ابأ نيتأتلف بابلاب ىباد نيكرتل دمحم ابأ اي كيلع تمسفأناورم لاقف هربخأف

 امنإ كلذب ىل ٍلعال ةريره وبأ لاقف كلذ هل ركذ مث ةعاس نمحرلا دبع هعم ثدحتف ةريره ابأ انيتأ ىتح هعم تبكرو

 تااق امنأ ةشأاع نع ثرحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ىنأ نع ركب ىنأ ىلوم ىمس انث نايفس انربخأ . ربخم هينربخأ

 ءاذحلا دلا> نع باهولا دبع انربخأ . هموي موصيو لستغيف بنج وهو ح.بصلا هكردب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك

 حتفلا نامز ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم انك لاق هنع هللا ىضر ضوأ نب دادش نع ثعشألا ىنأ نع ةبالق ىنأ نع

 نعنايفسائربخأ .«موجحلاو مجاحلا رطفأ» ىدبب ذخآ وهولاقف ناضمرنم تلخ ةليل ةريثع نامل مجتحم الجر ىأرذ

 انربأ . اهئاص امر مجتحا سو هيلع هللا ىلص هللالوسر نأ امهنع هللا ىضر سابعنبا نع مسقم نع دايزىنأ ْنب ديزي

 وهو حكن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ مدألا نب ديزي ىربخأ لاق باهش نبا نع رانيد نب ورمع نع نايفس

 نع ىسوم نب بوبأ نع نايفس انربخأ . ؟ سابع نبا ىلإ مهألا نب ديزي لعجتأ باهش نبال تلقف ورمع لأق لالح

 الو حكشيال مرخغا» لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر نامثع نغ نامثع نب نابأ نع بهونب هين

 هنع هللا ىضر ناهثع نع نادثع نب نابأ نع رادلا دنع يبني دحأ بهو نب هدن نع عفان نع كثالام انرخأ . 6 بطغع

 انه ييجي كح كح نفتح ا يح تي با بط دو ب 0 4
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 - منو
 جرح تناكو ةكم ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةشئاع عم انجرخ لاق نيبرصنلا ىلوم نلبس ملاس نع زرت نبأ

 نمح رلادبعاي ملسوذيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةشئاع تلاقف ءوضوب ركب ىنأ نب نمحرلا دبع ىنأف لاق اهب ىلصي قح فأب
 نايفس انربخأ . «ةمايقلا موي رانلا نم باقعأالل ليو» لوقي ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ىنإف ءوضولا غبسأ

 ءوضولا غبسأ نمحر لا دبعل تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةماس ىنأ نع ديعس ىبأ نب ديعس نع نالجت نبا نع

 نالجت نبا نع نايفس انربخأ . «رانلانمباقعأالل ليو» لوقي ملسو هيلع هللا ىلصهلالوسر تعمم ىنإف نمحر لا دبعاي

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىضر جيدخ نب عفار نع دببل نب دومحم نع ةداتق نب رمع نب مصاع نع

 ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ . رجأالل لاق وأ « روجأل مظعأ كلذ نإف حبصلاب اورفسأ »

 مث نوهظورمب تاعفلتم نهو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم نيلصي تانمؤملا نم ءاسن نك تلاق اهنع هللا ىضر

 تيأر لاق هنع كا ىضر هببأ نع ملاسنع ىرهزلا نع نايفس انريخأ . سلغلا نم دحأ نيفرعيام نرلهأ ىلإ نعجري

 هسأر عفريام دعبو عكري نأ دارأ اذإو هيبكنم ىذاحم ىتح هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رجح نب لئاو ىثدح لوقي ىنأ تعمس لاق بيلك نب مداع نع نايفس انريخأ . نيتدجسلا نيب عفريالو عوكرلا نم

 هسأر عفريام دعبو مي سكستم وذح هيدي عقرب ةالصلا حتتفا اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوضر تيأر لاق

 نمر لادبع نع دايز ىنأ نب ديزي نع نايفس انربخأ . سناريااىف مهمديأ نوعفري مهتيأرف ءاتشلاىف مهتبتأ مث لئاو لاق

 هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر لاق هنع هللا ىضر بزاع نب ءاربلا نع ىليل ىفأ نبا

 اذكه نايفس لاق هونقل مهنأ تننظف دوعبال مث هيف دازو اهب ثدحم هتعمسف ديزي تيقلف ةفوكلا تمدق مث نايفس لاق

 نايفس بهذو هنع هللا ىضر ( قفا لالا ) دوعيال مث هيف ديزيو اذكه ثدحب دعب هتعمس مث هثدحم ديزب تعمس

 ظفحلاب ديزي ىري نايفس نكي ملو هنقلتف رخآلا فرحلا اذه نقل هنأك لوقيو ثيدحلا اذه ىف ديزي طلغي نأ ىلإ

 فقوف دعا ىفأ نب دابز ىدبب ذ-خأ لاق فاس نب لاله نع هنظأ نيصح نع ةنيبع نب نايفس انربخأ . كلذك

 نأ اذه ىنرب>أ لاقف دبعم نب ةصباو هل لاقي ٍلسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر باحهأ نم ةقرلاب خيش ىلع ىف
 نع كلام انريخأ . ةالصلا دعي نأ هرمأف هدحو فصلا فلخ ىلسي الجر ىأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تءد ةكيلم هتدج نأ هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع ةحلط ىنأ نب هللا دبع نب قحسإ

 لوط نم دوسا دق انل ريص-ح ىلإ تمقف سنأ لاق « 3 ىلص الف اوموق » لاق مث 0 هل هتعنص ماعط ىلإ

 انل ىلصف انئارو نم زوجعلاو هءارو مهتيلاو انأ تففصو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف ءامي هتحضنف سلام

 انأ تيلص لوقي كلام نب سنأ همع عمس هنأ ةحلط ىنأ نب هللا دبع نب قحسإ نع نايفس انربخأ . فرصنا مث نيتعكر

 حلاص نع نامور نب ديزي نع كلام انربخأ . انفلخ رملس مأو لسو هيلع هللا ىلصهتلا لوسر فلخ انتيب ىف انل معتيو

 ودعلا هاجو ةفئاطو هعم تفص ةفئاط نأ فوحلا ةالض عاقرلا تاذ موي لسوهيلع هللا لص ىنلا عم ىلصنمع تاوخنبا

 مب ىلسف ىرخألا ةفئاطلا تءاجو ودعلا هاجو اوفصف اوفرصنا مث مهسفنأل اوعأو امئاق تيثمث ةعكر هعم نيذلاب ىلصف

 هللا دبغ عمس نم انريخأو : مصألا لاق . مهب لس مث مهسفنأل اوعأو اسلاج تبث مث هيلع تيقب ىلا ةعكرلا

 ريبج نب تاوخ نع ريبج نب تاوخ نب حلاص نع دمحم نب مساقلانع هللا ديبع هيخأ نع رك ذب صفح نب رمع نبا
 سابع نبا نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام انربخأ ٠ هفلاخمال هانعم لثم ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 لك ىف ناتمكر هتالص نأ سابغ نبا ىكحف ملسو هيلغ هلا ىلص هللا لوسر ىلصف سمشلا تفسخ لاق امبنع هللا ىضر



 - مو
 الأ لوسر ىتجوزت تلاق اهنع هللا ىضر .ةشئاع نع هببأ نع ةورع نب ماشه: نع نايفس انربخأ. : اهحاكل ذرف

 نيأر اذإف ىننيتأي راوج نكو تانبلاب بعلأ تنكو عسن تنب انأو ىف ىبو عبس تنب انأو ملسو هيلع هللا ىلص

 نع عفان نع كلام انربخأ ٠ "ىلإ نب رس ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكو هنم نعمق: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 بيسملانبا نع باهش نبا نع نايفس انربخأ ٠ شجنلا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا

 نع كلامو نايفس انريخأ « اودجانتال » مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هلل ىضر ةريره ىلأ نع

 نيريس نبا نع بوبأ نع نايفس انربخأ . هلثم لسو هللعهللا ىلص ىنلا نع ةريره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىفأ

 هللالوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ . هلثم ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىفأ نع

 ىلأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع نايفسو كلام انربخأ « ضعب عيب ىلع مضعب عببال » لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ . « ضعب عيب ىلع ميضعب عبي ال ه لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ ةريره

 . «هيخأ عب ىلع لجرلا عيببال » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللاىضر ةريره ىنأ نع بيسملا نبا

 عفان نع كلام انربخأ . هلثم لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىنأ نع نيريس نبا نع بويأ نع نايفس انريخأ '

 نع نايفس انربخأ ٠ « دابل رضاح عبي ال» لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع

 هللا قزري سانلا اوعد دابل رضاح عببال » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر رباج نع رييزلا ىنأ

 هيلع ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع جرعألا نع دانزلا ىفأ نع كلام انربخأ « ضعب نم مهضعب

 نامعنلا نب دم نعو نمحرلا دبع نب ديمحنع بابش نبا نع كلام وأ نايفس انربخأ « علسلا اوقلتال » لاق لسو
 اذه ىنبا تلحم ىنإ لاقف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هب ىتأ هابأ نأ ريشب نب نامعنلا نع هناثدع ريشب نبا

 ملسوهيلعّللا ىلص هللالوسر كاقفال لاقف غ؟اذه لثم تاحم كدلو لكأ» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس لاةفىلناك امالغ

 نع دلاخ نب سم انريخأ .كشلاب هتلعج كلذاف كلام مهلك انباحصأ دنع اذهب ناكو ( سابعلا وبأ لاق ) « هعجراف »

 بهو امف عجري نأ بهاول لحمال » لاق ملسو هيلع هللا ىل< ىنلا نأ سواط نع ملسم نب نسحلا نع جسرج نبا

 ةريرب ىنتءاج تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هببأ نع ةورع نب ماشه نع كلم انربخأ . « هدلو نم دلاولا الإ

 مهل اهدعأ نأ كلهأ بحأ نإ ةشئاع امل تلاقف ىنينيعأف ةيقوأ ماع لكىف قاوأ عست ىلع ىلهأ تبتاك ىفإ تلاقف

 هللالوسرو اهلهأ دنعزم تءاجف اهيلع اوبأف كلذ ملت لاقف ابلهأ ىلإ ةريرب تبهذف تلعف ىل كؤالو نوكيو اهتددع

 هللا ىلص هللا لوسر كلذ عمسف مهل ءالولا نوكي نأ الإ اوبأف ميلع تضرع ىنإ تلاقف سلاج مسو هيلع هللا ىلص

 ممل ىطرتشاو اهيذخ » سو هيلع ىلد هللا لوسر امل لاقف ةشئاع هترخأاف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهلأسف لسو هيلع

 هللا دمحف سانلا ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق مث اهنع هللا ىضر ةشئاع تلعفف « قتعأ نمل ءالولا نإف ءالولا

 هللا باتك ىف سيل طرمش نم ناكام هللا باتك ىف تسيل اطورعش نوطرتش, لاجر لاب اف دعبامأ» لاق مث هيلع ىنثأو

 ديعسنب ىحخغ نعكلام انريخأ . «قتعأ نلل ءالولا امإو قثوأ هطرشو قحأ هللا ءاضق طرش ةئام ناك نإو لطاب وهف

 هنع هللا ىضر سنأ نع ببهص نب زيزعلا دبع نع ةيلع نب مهاربإ نب ليعامسإ انربخأ ٠ هلثم ةشئاع نع ةرمع نع

 بيسملا نب ديعس نع ديمح نب نمحرلا دبع نأ نايفس انريخأ ٠ نيحلمأ نيشبكب ىحض مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 الف ىحضي نأ 5دحأ دار اف رشعلا لخد اذإ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق اهنع هللا ىضر ةماس مأ نع

 ريش نء نارمع نع بئذ ىأنبا نع كيدف ىنأ نب ليعمسإ ند دمحم انري_خأ » ائثيش هر ند الو هرعش ند سس



 ا
 مهمأ مبملعأف مراد ىف ماقملا اوراتخا نإف مييلع ام مهيلع نأو نيرجابمال ام مهل نأ اولعف مث نإ مثرخأو ننرجابملا

 نيملسملا عم اودهاجب نأ الإ ءىث ءىناا ىف مهل سيلو نيملسملا ىلع ىرحم ام هللا كح مهيلع ىرجم نيملسملا بارعأك

 انريخأ «مهلتاقو ىلاعت للاب نعتساف اوبأ نإف مهعدو مهنم لبقاف اولعف نإف ةءزجلا اوطعي نأ ىلإ مبعداف كوبيحم مل نإف

 نمحرلا دبع دبش ىتح سوهلا نم ةيزإلا ذخأ باطخلا نب رمع نكي مل لوقي ةلاي عمس رانيد نبورمع نع نايفس

 ناب زرملا نب ديعس دعس ىنأ نع نايفس انربخأ . رجه سوح نم اهذخأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ فوع نبا

 هيلإماقف ؟ باتك ل هأب اوسيلو سوجحلا نم ةيزجلا ذخؤتام ىلع ىعجشألا لفون نب ةورف لاق لاق مصاع نب رصن نع

 ةيزجلا مهنم اوذخأ دقو ايلع ىنمي نينمؤلا ريمأ ىلعو رمعو ركب ىلأ ىلع نعطت هللا ودعا, لاقف هببلب ْذْحَأَف دروتسملا

 لعأ انأ هنع هللا ىضر ىلع لاقف رصقلا لظ ىف اسلجف ادثتا لاقف هنع هللا ىضر ىلع مهيلع جرخف رصقلا ىلإ هب بهذف

 ضعب هيلع علطاف هتخأ وأ هتنبا ىلع عقوف ركس مهكسام نإو هنوسرذي باتكو هنوملعي ىلع مهل ناك سوجلاب سانلا

 مدآ نيد نم اريخ انيد نوماعت لاقف هتكامت لهأ اعدف مهنم عنتماف دحلا هيلع نوهيق, اوءاج احص اهلف هتكلل# لهأ

 ممولتق ىتح ممجوفلاخ نيذلا اولتاقو هوعب انف ؟ هنيد نع مي بغريام مدآ نيد ىلع انأف هتانإ نم هينب حكني مدآ ناكدق

 هللالوسر ذخأ دقو باتك لهأ مثو مثرودصىفىذلا ملعلا بهذو مثر ب ظأ نيب نم عفرف مهباتك ىلع ىرسأ دقو | وحبصأف

 اكارتلبقألاق سابعنب|نء هللا ديبعز ع ىرهزلا نع كلام انربخأ . ةيزجلا مهنم رمعو ركبوبأو ملسو هيلع هللا ىلص

 تازنوفصلا ىدب ناب تررف سانلاب ىلي ملسو هب هلع هللا ىلص هللا لوسرو مالتحالا تةهار دق دثموي انأو ناتأ ىلع

 نب ورمع نب دمحم نع ىلعلا لهأ ضعب انريخأ . د>أ ىلع كلذ ركش ملف فصلا تلخدو عتري ى 1 تلمراف

 هللا دحاسم هللا ءامإ اوعنع ال » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنعمللا ىضر ةريره فأن ع ل ىفأ نع ةمقلع

 هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ « تالفت نجرخيلف نجر اذإو لجو زع

 هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع ديعس ىنأ نب ديعس نع كلام انربخأ « هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال » لاق ملسو هيلع

 ةليلو موي ةريسم رفاست نأ رخآلا مويلاو هللب نمؤت ةأرمال لحال » لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 هللا ىلص هللا لوسر تءمس لاق سابع نبا نع دبعم ىفأ نع رانيد نب ورمع نع نايفس انربخأ « مر ىذ عم الإ

 لاقف لجر ماقف « مر وذ اهعمو الإ رفاست نأ ةآرمال لحب الو ةأرماب لجر نولخمال » لوقي بطخم مسو هيلع

 انريخأ « كتأرماب ججحاف قلطنا » لاقف ةجاح تقلطنا ىفأرما نإو اذكو اذك ةوزغ ىف تبتتك ١ ىنإ هللا لوسراي

 ناضمر نم موصلا ىلع نوكل ناك نإ لوقت اهنع هللا ىضر ةشئاع موس هن ىنأ نع ديعس نب ىغ نع كلام

 هللا لؤسصر نأ هنأ نع ملام نعء ىرهزلا نع ةنييع نب نايفس انرخأ ٠ نابعش 6 قى هموصأ نأ عيطتسأ ف

 ءاطع نع ملس نب ناونص نع نايفسو كلام ان ريخأ « لستغلف ةمجلا 2 ءاج نم » لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 لك ىلع بجاو ةعجلامويلسغ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ىردحلا ديعس ىنأ نع راسي نبا

 مهسفن ألابع سانلا ناك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةرمع نع ديعس نب ىحب نع ةنييع نب نايفس انرخأ « ملحم

 هللا دنع نع ريبج نب مفاث ن ع لذفلا نب هللا دبع نع كلام انريخأ ٠ مالستغا ول محل ليقف مهتثي نو>ورب اوناكدف

 نذأتست ركبلاو اهيلو نم اهسفنب قحأ مألا » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا

 دزن ىنبا عمج و ن#-رلا دبع نع هببأ نع مساقلا نإ نمر رلا دبع نع كلام انريخأ © امتامص اهنذإو اهسفن ىف

 ملضو هيلع هللا ىلص ىنلا تتأف كلذ تهركسذ بيث ىهو اهجوز اهابأ نأ ماذخ تنب ءاسنخ نع همع نع ةيراج نبا
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 دعب نيتعكرلا لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةالص نع اهلسف نينمؤملا مأ ةشئاع ىلإ بهذا تلصلا نب ريثك انز» لاق ذإ ربنملا

 لوقتام عمساف بهذا لاقف انعم لفون نب ثرحلا نب هللا دبع سابع نبا ثعبو هعم تبهذف ةماس وبأ لاق « رصعلا

 ةماس مأ ىلإ هعم تبهذف لاق اهلسف ةءاس مأ ىلإ بهذا نكاوىل مال ةشئاع هل تلاقف الأسف اهءاجف لاقنينمؤملا مأ
 نك أمل نيتعكر ىدنع ىلصف رصعلا دعب موي تاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخد تلاقف اهنع هللا ىضر

 روظلا دعب نيتعكرلا ىل_صأ تنك ىتإ »لاقف اهيلصت كارأ نك 1مل ةالص تبلص دقل كلل وسر اي تاقف امهيلصي هارأ

 دمحم نع سيق نبا نع نايفس انربخأ « ناتعكرلا ناتاه امهف امهنع ىتولغشف ةقدص وأ مع ىنب دفو ىلع مدق هنإو

 ناتاه امد لاقف حبصلا دعب نيتمكر ىلصأ انأ ورسوهيلع هللا ىلص هلا لوسرىف آر لاق سيق هدج نع ىحيتلا مهاربإنببا

 ماسم انريخأ ٠ ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر هنع تكسف رجفلا عكر تيلص نك 1 مل نإ تلقف « ؟ سيقاي ناتهكرلا

 ىلص نم قتعأف بطاح ىفوت لاق هثدح بطاح نب ىخي نأ هيبأ نع ةورع نب ماشه نع جيرج نب نع دلاخ نبا

 ىلإ بهذف ابيث تناكو اهلب الإ هعرت ملف هقفت مل ةيمجعأ ىهو تماصو تلص دق ةيبون ةمأ هل تناكو ماصو هقبقر نم

 معن تلاقف ؟تابحأ ل اقف رمع اهيلإ لسرأف كلذ هعزفأف ري ىتأ, ال لجرلا تنأل رمع لاقف هثدحف هنع هلا ضرما

 اوريشأ لاقف فوع نب نمحرلا دبعو نامعو ايلع فداصو لاق همتك_:ال كلذب لهتست ىه اذإف نيمهردب شوعرم نم
 نامعاي ىلع رشأ لاقف دحلا اهيلع عقو دق فوع نب نمحرلا دبعو ىلع لاقف مجطضاف اسلاج نامع ناكو لاق ىلع

 هع نم ىلع الإ دحلا سيلو هماءعتال اهنأك هب لهتست اهارأ لاقف تنأ ىلع رششأ لاقف كاو>أ كيلع راشأ دق لاقف

 عفان نع كلام انربخأ . اماع اهبرغو ةئام رمع اهدلجف هملع نم ىلع الإ دحلا ام هدب ىسفن ىذلاو تقدص لاقف

 « همرحم الو هلك آب تسل » لاقف بضلا نع لئس لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنءهللا ىضر رمع نبا نع

 باش نبا نع كلام انربخأ ٠ هوحم ملسو هيلع ىلص ىنلا نع رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع نايفس انربخأ

 سابع نبا نع كلام لافأ كشأ : هنع هللا ىفر ( قفا: لالا ) سابع نبا نع فينح نب لهس نب ةمامأ ىنأ نع

 ىأف ةنوميم تيب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم الخد امهمأ ديلولا نب دلاخو سابع نبا نع وأ ديلولا نب دلاخ نع

 هللا لوسر اوريخأ ةنوميم تيب ىف ىناللا ةوسنلا ضعب لاقف هديب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هبلإ ى وهأف ذونحم بضب

 تلقف هدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفرف هللا لوسرا بض وه اولاقف لك أي نأ ديري امب ملسو هيلع هللا ىلص

 هللاىلصدهللا لوسرو هتاك أف هتررتجاف دلا+ لاق « هفاعأ ىتدجأف ىموق ضرأب نكي مل هنك-او ال » : لاق ؟ وه مارحأ

 نع فوع نب نم رلا دبع نب ةماس ىنأ نع وردع نب دمحم نع دمحم نب زيزعلا دبع انريخأ :, نظم مسوو هيلع

 هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ لازأ ال » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ

 بابش نبا نع ةقثلا انرب>أ« لجو زء هللا ىلع مماس>و اهق الإ مهلاومأو مثءامد ىنم اوعصع دقف اهولاق اذإف

 ركب ىأل لاق هنع هللا ىضر : زمعءانأ هنع هللا ىدارأ ةرنره ىنأ نع هللا دبع نإ رباج نع هللا دبع نب هللا ذيبع نع

 اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ لازأ ال » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دق سيلأ ةقدصلا عنم نميف

 ىنعي اهقح نم اذه هنع هللا ىضر ركب وبأ لاف « ؟هللا ىلع مهباسحو اهقحب الإ مهلاومأو مثءامد ىنم اومصع دقف اهولاق

 هللا لوسر نأ هببأ نع ةديرب نب ناملس نع دثرم نب ةمقلع نع نابأ نب دمحم نع ةقثلا ان ربخأ . ةقدصلا مهعنم

 ثالث ىلإ مبعداف نيكرمثملا نم ودعلا تيقتل اذإف » لاقو اريمأ مهيلع رمأ اشيج ثعب اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 راد ىلإ مراد نم لوحتلا ىلإ مهعدا مث مهنع فكو مهنم لبقاف كوباجأ نإف مالسسإلا ىلإ ممعدإ » ةقلع كش لاصخ

 07 ااا#لكل
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 تفرتءافامججرافتفرتءانإف رخآلاةأر ما ىلع ودغ,نأ اسينأ رمأو اماعهب رغو ةئامهنبا دلجف «هللا باتكب اكنيب نيضقأل

 اوذخ » لاق لسو هيلع هللا ىلصىناا نأتمماصلا نبا ىنعي ةدابع نع نسحلا نع سنوي نع باهولا دبع انريخأ انج رف

 6 مجرلاو ةئام داج بيثلاب بيثلاو ماع بيرغتو ةئام داج رككلا ب ركشاا الب : نمل هللا لعح دق « ىنع اوْدَخ ىنع

 كرتف امهنيب باهولا دبع هلخدأ ىردأ الف ىئثاقرلا ناطح ةدابع نيبو هنيب لخد» ناك نسحلا نأ ةقثلا ىنثدح دقو

 ةنيبع نب نايفس انربخأ . ىنع بئاغ باتكسلا اذه تبتيك موي لصألاو الوأ لصألا ىف وهو هتلو> نيح ىناتك نم

 وهو ةقثلا انريخأ «هودلجاف را برش نم» لاق مل-سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ بيؤذ نب ةصيبق نع ىرهزلا نع

 هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر نافع نب نامع نع لبس نب ةمامأ ىنأ نع ديعس نب ىحن نع دامح نع ناسح نب ىحي

 سفن لتقوأ ناصحإ دعب انز وأ ناميإ دعب رفك تالث ىدحإ نم الإ مل-م *ىرما مد لال لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 نع ىودعلا نة رلا دبع نب هللا ديبع نع وأ ةثدح ن« هدنع ةقثلا نع بئذ كَ نبا نع ةقثلا انريخأ 6 سفن ريش

 ضيحلاو بالكلا اهيف حرطي ةعاضب رب نإ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس الجر نأ ىردخلا ديعس ىنأ

 نامع نأ نبا ىسوم نع دانزلا ىلأ نع ةنيبع نبا انربخأ « ءىش هسجنيال ءاملا نإ » لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف

 لستغي مث مئادلا ءاملاىف كدحأ نلوبيال » لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هلالوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع هببأ نع

 اذإ » لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هركذ ىرضعال دانسإب جيرج نبا نع دلاخ نب ملسم انربخأ « هنم

 نيتبرق عسن ةلقلاف رجم لالق تيأر دقو جي رج نبا لاق رغ لالقب ثيدحلا اذه ىفو « اسحن لمح مل نينلق ءاملا ناك

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىنأ نع جرعألا نع نابح نب ىحم نب دمحم نع كلام انريخأ ٠ ائيشو نيتبرق وأ

 انربخأ © سمشلا علطت ىت> حيبصلا دعب ةالصلا نعو سمشلا برغت تح رصعلا دعب ةالصلا نع ىمن » سو هيلع

 عولط دنع ىلصف مكدحأ ىرحت.ال » لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ امهنع هللا ىضر رهع نبا نع عفان نع كالام

 هللا لوسر نأ ىحمانصلا هللا دبع نع راسإ نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام انربخأ ( ابورغدنعالو سمشلا

 تلاز اذإف امتراق توتسا اذإف اهقراف تعفترا اذإف ناطيششلا نرق امعمو علطت سمشلا نإ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 تاعاسلا كلل:ىف ةالصلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهنو « اهقراف تبرغ اذإف اهنراق بورغلل تند اذإف اهقراف

 اهالصف حبصلا نع مان لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىطر بيسملا نبا نع بابش نبا نع كلام انربخأ

 « ىركذل ةالصلا مقأ » لوقي لجو زع هللا نإف اهركذ اذإ اهلصيلف ةالصلا ىسذ نم » لاق مث سمشلا تءلطام دعب

 ناك لاق سو هيلع هللا ىلص ىننلا باحصأ نم لجر نع ريبج نب عفان نع رانيد نبا ىنعي ورمع نع نايفس ان رخأ

 انأ لالب لاقف «؟ةالصلا نع دقرنال ةليللا انؤاكي حلاص لجر الأ» لاقف سرعف رفس ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا لوسر لاقف مههوجو ىف سمشلا رحم الإ اوعزفي ملف رجفلا لبقتساو هتلحار ىلإ لالب دنتساف لاق هللا لوسراي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر أضوتف لاق كسفنب ذخأىذلاىسفنب ذخأ هللا لوسر اي لالب لاف «لالباي» و هيلع هللا ىلص

 هاباب نب هللا دبع نع ىكملا ريبزلا ىنأ نع نايفس انربخأ . رجفلا ىلص مث ائيش اوداتقا مث رجفلا تهكر ىلص مث لسو

 ائيشسانلا رمأن م متمىلو نمفانم دبع ىنباي» لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنعهللا ىضر معطم نب ريبج نع

 جييرج نب نع ديجلا دبعو كلاخ نب لسم انريخأ «راهن وأ ليل نم ءاش ةعاسىأ ىلصوتيبلا اذهب فاط ًادحأ نعني الف

 مشاه ىنباي وأ باطلا ديع ىنناي » ءاطع دازو هفلاحمال هاثعم لثم وأ ةلكم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ءاطع نع

 ىلع وه انيبف ةنيدملا ةيواعم مدق لاق ةماس ابأ تعمس لاق ديبل ىلأ نب هللا دبع نع نايفس انربخأ « فانم دبع ينباي وأ
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 ةيواعم عمس هنأ نمر لا دبع نب ديمح نع باهش نبا نع كلام انربخأ ٠ « مصيلق تم ءاش ن نفل ملاص ىإ» لوقي مويلا

 كلوش سو هماع هللا ىلص هللا لوسر تعمم ؟كٌؤاماع نبأ ةنيدملا لهأ 5 كلوش ريثلا ىلع وهو ع ماع نايفس ىنأ نبا

 ىخانريخأ «رطفيلف ءاش نمو مهيلف م ءاشنف ملاص انأو همايص جيلا بتكي ملو ءاروشاع موي اذه» مويلا اذهل

 هيلع هللا ىلص هنا لوسر دنع ركذ لاق امهنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع دعس نبا ىنعي ثيللا نع ناسح نبا

 هللا لوسرتسماعام لوش سابع نبا تويم لوش كبازت ىنأ نإ هللا كيسع عع هنأ ةئيبع نبا انريخأ 5 «هعدبلف كن

 ىرهزاا نع نايفس انريخأ . ءاروشاع موي ىنعي مويلا اذه الإ مانألا ىلع همايص ىرحت اموب ماص ملسو هيلع هللا ىلص

 سابع نبال لاق هنع هللا ىذر ايلع نأ امهدأ نع امهاضرأ نسحلا ناكو لاق ىلع نب دمحم ىنبا هللا دبعو نسحلا نع

 ليعامسإ نع نايفس انربخأ ٠ ةيلهألا رجلا موخل نعو ةعتملا حاكسنن ن 0 ع ىهمن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 هللا ىلص للا لوسر م فارس انك كلوش هنع هللا ىطصر دوعسم نبا تعرم لاق مزاح ىنأ نب سق نع دلاخ ىنأ نبا

 حكتن نأ انا صخر مث ملعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ نع اناهنف ىصتخم نأ اندرأف ءاسن انعم سيلو مسو هيلع

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةعبر نب رماع نع هبأ ىلع ملاس نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ ,. ءىثلاب لجأ ىلإ ةأرملا

 نب دقاو نع ديعس نب ىعغ نع كلام انربخأ ٠ « عضوت وأ جفا قح اهل اوموقف ةزانجلا متيأر اذإ» سو هيلع هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ىلع نع مكسحلا ن نإ دوعسم نع ريبج نب عفان نع ذاعم ن نب دعس نب ورم

 هللا لوسر نأ امنع هللا ىضر هللا دبع نب رباح نع ريبزلا أ نع كلام انريخأ 7 ساج مث زئانملا ىف موه ناك

 نعشكلام انريخأ . « اورخداو اودوزتو اواك) دعب لاق مث . ثالث دعب اياحضا| مو لكأ نع ىهمنملسوهيلع هللا ىلص

 موهل لك أ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهمن لاق هنأ هللا دسبع نب دقاو نب هللا دبع نع ركب ىنأ نب هللا دبع

 فد لوقت ةشئاع تعمم قدص تلاقذ اهنع هللا ىضر ةرمعا كلذ تركذف ركب ىفأ نب هللا دبع لاق ثالث دعب اياحضلا

 اورخدا» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مسوهيلع هللا ىلهّنا لوسرنامزىف ىحْضألاةريضح ةيدابلا لهأ نم سان

 كدولا اهنم نولمحم مهاب ادُص نم نوعفتني سانلا ناكدقل قال وهل لق كلذ دعب ناك ايلف تلاق « ىقب اع اوةدصتو ثالثا

 اياحضاا مول لك !نءانتيهن كالوسرا, اولاقلاق اكوأ «؟كلذاامو» سو هيلعهللا ىلسهللا لو -رلاقفةيقسألا امتمنوذختيو

 «اوةدصتواورخداو اولكف ىحضألاةرضحتفدىتاا ةفادلا لجأ نم متيم اهعإ» ملسو هيلعهللا ىبص هللا لوس رلاقف ثالث دعب

 براشاا ىف نولوقتام » لاق ملعو هيلع هللا ىلص هللا لوصر نأ ةرم نب ناعنلا نع ديعس نب ىغ نع كلام ان ريخأ

 شحاوف نه» ملس وهيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاقف ملعأ هلوسرو هللا اولاةفدودحل|لزنتنأ لبق كلذو «؟قراسااو ىنازلاو

 نم ىصحأ اذإ ىنز نم لك ىلع قحهللا باتك ىفمجرلا لوقي هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع تعمسلاقهنأ سابع نبا

 نب ديعس عم هنأ ديعس نب ىحن نع كلم اتربخأ ٠ فارتعالا وأ لبحلا ناكوأ ةنيبلا هيلع تماق اذإ ءاسنلاو لاجرلا

 دقف هللا باتك ىفنيدحدحماللئاقلوةب نأ مجرااةيآ نعاوكلهت نأ كك ايإهنعهللا ىضر باطخلا نب زمعلاق لوقي بيسملا

 جسد اهتيتكساهللا تاتك ىفرنغ داز ساناا لوشن نأ الولهدس ىسفن ىذلاوف انمحرو مسو هيلع هللا ىلص الا لوسر مجر

 نعال دبع نب هللاديبع نع باهشنبا نعةنييع نباو كلام انريخأ . اهانأرق دق انإف يةتبلا امهو مج راف اينز اذإةخيشلاو

 ودل هللا ىله هللا لومر لاةفل>ر ةأرماي ىنزهنبا نأرك ذالجرنأل شو نا.يفس دازو دلاذ نإ ديزو ةريره» ىبأ



 هو ةاؤتهحسا سو يزعج

 00م1 7 ز 0 ة

 لاح
 ىسوم وبأ لاقف لسغاا بجو دقف ناتألا ناتخلا زواج اذإ تلاق لزني الو لسكي مث هلهأ بيصي لجرلا امل لاقف

 نع تباث نب ديز نب ىع نب دمحم نب ميههارإ ىنثدح دمحم نب ميهاربإ انريخأ : ادبأ كدعب ادحأ اذه نع لأسأال

 توع نأ لبق ىنأ كلذ نع عت 2 لسع لزس ' نم ىلع سل لوقي ناك هنأ سك نب ىنأ نع هبأ نع ديز نب ةجراخ

 مهضعب هفقوو بعك نب ىنأ نع مهضعب لاق ىدعاسلا دعس نب لهس نع ىرهزلا نع ديزي نب سنو. نع ةقثلا انربخأ
 ٠ نات اناتا سه اذإ لسغلاب اورمأو دعب كلذ كرت مث مالسإلا لوأىف ائيش ءاملا نم ءاملا ناك لاق دعس نب لبس ىلع

 اهنع هللا ىضر ةشئاع لس هنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم ابأ نأ.بيسملا نب,دعس نع دي زن لع نع نانفس نار

 بجودقفناتخلا ناتلا س٠ وأ ناناتخلا قتلا اذإ» سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةشْئاع تلاقف نيناتألا ءاقتلا نع

 ىنلا لاق تلاق اهنع هللا ىضر هشئاع نع بيسملا نب ديعس نع ديز نب ىلع انث مهاربإ نب ليعمسإ انريخأ . « لسغلا

 ىعازوألان ع ةقثلا انربخأ « لسغلا بجو دقف ناتخلا ناتخلا قزلأ مث عبرألا بعشلا نيب دعق اذإ» مسوهيلع هللا ىلص

 لسغلا بجو دقف ناناتألا ىقتلا اذإ تلاق ةشئاع نع مءاقلا نع ديعس نب ىحم وأ هنبأ نع مساقلانب نمحر لا دبع نع

 مساقلانب نمحرلا دبع نع كلام انربخأ . انلستغاف سو هيلع هللا ىلص ىنلاو انأ هتلعف اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع تلاق

 لوسر ماقأف ىل دقععطقتناف هرافسأ ضعب ىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا عم انك تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع هبأ نع

 نب هللا دبع نع ىرهزلا نع نايفس انريخأ . مميتلا ةبآ تازنف ءام مهعم سيلو هسامتلا ىلع ٍلسو ةيلع هللا ىلص هللا

 ةقثلا انربخأ . بك انملا ىلإ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم انمميت لاق هنع هللا ىضر رساي نب رامع نع هيبأ نع هللا دبع

 هللا ىلص ىنلا عم انك لاق هنع هللا ىضر رساب نب رامع نع هيبأ نع هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا نع رمعم نع

 ىنأ نع دمحم نب ميهاربإ انربخأ بك انملا ىلإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا عم انمميتف مميتلا ةيآ تلزنف رفس ىف لسو هيلع

 حسمتف لوبي وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىنااب تررم لاق ةمصلا نبا نع جرعألا نع ةيواعم نب ندحرلا دبع ثريوألا

 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةماس نب دامح انأبنأ ناسح نب ىحم ةقثلا انرتخأ ٠ هيعارذو ههجو مميت مث رادحب

 هللا ىلص ىنلا دجوف سانلاب ىلصي نأ ركب ابأ رمأف اعجو ناك ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هنا ىضر ةشئئاع

 وهو سانلا ركب وبأ مأو دعاق وهو ركب ابأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا مأف ركب ىفأ بنج ىلإ دعقف ءاجف ةفخ ملسو هيلع

 هللا ىلص ىنلا نع ريمع نب ديبع نع ةكيلم ىلأ نبا نع ديعس نب ىحم نع ديلا دبع نب باهولا دبع انربخأ . مئاق

 هنع للا ىضر رباج نع ريبزلا ىنأ نع ديعس نب ىحي نع ىنقثاا باهولا دبع انريخأ .٠ هفلاخمال هانعم لثم سو هيلع

 ىرهزاانعبئذ ىنأ نع كيردف ىنأ نبا انربخأ اسولج هفلخ اولصف اسلاج ىلصف ضيرم وهو هنوع.شي اوجرخ مهنأ

 انربخأ ٠ همايصب رمأيو ءاروشاع موصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق اهنع للا ىضر ةشئاع نع ةورع نع

 ىف شرق هموصت 'اموب ءاروشاع مو. ناك تلاق' اهنأ اهنع هللا ىضر ةشْئاغ نع هببأ نعةورع نب اشعه نع كلام

 همايصب رمأو هماص ةنيدملا ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا مدق املف ةيلهاملا ىف هموصي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكو ةيلهاجلا

 ىرهزلا نع نايفس انريخأ ٠ هكرت ءاش نمو ةماص ءاش نث ءاروشاع موي كرتو ةضيرفلا وه ناك ناضمر ضرف اماف

 ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر رينم رينا ىلع وهو ءاروشاع موي نايفس ىنأن با ةيواعم تعمسلاقنمحرلا دبع نب ديمح نع

 لثمنع ىبني ملسو هيلعدللا لس هللا لوسر تعمس دقل ؟ةنيدملا لهأ اي 5 ؤاماعنبأ لوقي رعشنم ةصق هك نم جرخأ دقو

 اذه لثم ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق مث مهؤاسن اهذختا نيح ليئارسإ ونب تكسله امإ لوقيو هذه

 (م-51غ)
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 باهولا دبع انربخأ « تدجس تددس ولف امامإ تنك » ماسو هلع هللا ىلص ىنلا لاقف دوست ملف ةدجسلا كدنع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر رفاس لاق امهنع هنا ىضر سابع نبا نع نيريس نب دمحم نع قايتخسا بويأ نع
 ةشئاع نع ةورع نع ىرهزاا نع نايفس انربخأ ٠ نيتعكر ىلصي هللا الإ فاخمال انمآ ةنيدملاو ةكم نيب سو

 ' ذل | تلق رفسلا ةالص ترقآؤ رضحلا ةالص ىف ديزف نيتمكر قيتعكر ةالصلا تضرفام لوأ تلاق اهنع هللا ىضر

 نب هللا ديع نع ىرهزلا نع كلام انريخأ , هنع هللا ىضر نامع لوأتام تلوأت اهنإ لاق ؟ ةالصلا متت تناك ةشئاع

 غلب ىتح ماصف ناضمر ىف حتفلا ماع جرخ ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع هللا دبع

 ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر رمأ نم ثدحألاف ثدحألاب نوذخأب اوناكو هعم سانلا رطفأف رطفأ مث ديدكلا

 هللا ىضر ذاعم نب دعس نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحم نع ةيزغ نب ةرامع نع دمحم نب زيزعلا دبع انريخأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو كوب ةوزغ نامز ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر عم انك هللا دبع نب رباج لاق لاق هنع

 7 اهوحم ةلكوأ موصلا هدهجأ ملاص لجر اولاق ي؟ةعاجلا هذهام» لاقف ةرحش لظىف ةعامجم وه اذإ ىحضأ نأ دعب ريسإ

 نب ناوفص نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ ٠ « رفسلا ىف موصلا ربلا نم سيل » ملسو هيلع هللا ىلد هلا لوسر لاقف

 ىفمايصم اربما نم سيل» لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىرعشألا ماع نب بعك نع ءادردلا مأ نع هللا دبع

 هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ضعب نع نمحرلا دبع نب ركب ىلأ نع ركب ىلأ ىلوم ىمس نع كلام انربخأ . « رفسما

 هللا ىلص ىنلا ماصف «كودعا اووقت» لاقو رطفلاب حتفلا ماع هرفس ىف سانا رمأ سو هيلع هللاىلص ىناانأ لسو هيلع

 قوف بصي جرعلاب سو هيلع هللا ىلص ىنلا تبأر دقل ىنثدح ىذلا لاق نمحرلا دبع نبا ىنعي ركب وبأ لاق ملسو هيلع

 هللا لوسر ناك املف تمص نيح اوماص سانلا نم ةفئاط نإ هللا لوسراي ليقف رخلا نم وأ شطعلا نم ءاملا هسأر

 نع دمحم نب رفعج نع دمحم نب زيزعلا دبع انريخأ . سانلا رطفأف برعتف حدقب اعد ديدكسلاب ملسو هيلع هللا ىلص

 غلب ىتح ماصف ناضمر ىف حتفلا ماع ةكم ىلإ جرخ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر رباج نع هيبأ

 ريصعلا دعب ءام نم حدقب اعدف مايصلا مهيلع قش دق .سانلا نإ هللا لوسراي هل ليقف هعم سانلا ماصف مهمغلا عارك

 « ةاصعلا كتلوأ » لاف اوماص اسان نأ هغلبف ضعب ماصو سانلا ضعب رطفأف نورظني سانلاو برسشف

 هللا لوسر جرخ لاق رباج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ىدرواردلا نع ةقثاا ثيدح ىفو ( ىنانتلالاث )

 .سانلا نإ ليقف ودعا اووقت » لاقو اورطفي نأ سانلا رمأو ماصف ةكم ىلإ ناضمر ىف حتفلا ماع ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا ىغر سنأ نع ديمح نع ةقثلا انربخأ . ثيدحلا قاس مث برعتف ءام نم حدقب اعدف تمص نيح اورطفي نأ اوبأ

 ىلع رطفأا الو رطفملا ىلع مئاصلا بعي ماف رطفملا انمو مئاصلا انف سو هيلع هللا ىلُ هلا لوسر عم انرفاس لاق هنع

 رس لاق نيصح نب نارمت نع بايملا ىنأ نع ةبالق ىنأ نع بورأ نع دك | دع نب باهولا دبع انريخأ : ملاصلا

 ف لص ىناا باحصأ نم نيلجر ترم فيقث تناكو ليقع ىنب نم الجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ

 نع ملعاا لهأ ةاقث نه دحاو ريغ انريخأ . فيقث امهترسأ نيذللا نيلجرلا, لسو هيلع هللا ىلص ىنلا هادفف ٍلسو هلع

 لسك أف اندحأ عماج اذإ هللا لوسرا. تلق لاق بعك نب ىنأ نع ىراصنألا بويأ ىنأ نع هيبأ نع ةورع نب ماشه

 ديعس نع ديعس نب ىح نع كلام انربخأ «لصيل مث أطوتيلو ةنم ةأرملا سمام لسغي» ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف

 فال_:>| ىلع قش دقل لاقف اهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع ىتأ هنع هللا ىذر ىرعشألا ىدوم ابأ نأ بيسملا نبا

 هنع ىناسف كمأ هنع الئاس تنك ام وهام تلاقف هب كللرقتسأ نأ مظعأل ىنإ رهأ ىف ملسو هيلع هللا ىلع دم باحصأ
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 قوقحلا عطاقم دنع الإ هللاو ال : ناورم لاقف ىناكم هل فاحأ ديز لاقف ريزاا ىلع تباث نب ديز ىلع نيميلاب ىضقف

 هنع هللا ىضر كلام لاق كلذ نم بجعي ناورم لعجف ربذملا ىلع فاح نأ ىنأيو قمل هق> نأ فلحم ديز لعجف

 ةمثح ىف نب لهسنأ لبس نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ىلا ىلأ نع سنأ نب كلام انريخأ . نيميلا ريص ديز هرك

 نوفلحم » نمحرلا دبعو ةصيحعو ةصيو+ل لاق ل_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هموق ءاربك نم لاجرو هربخأ

 ريشب نع ديعس نب ىحم نع ىنةثلاو هنيبع نب نايفس انريخأ «دوهب فاختف» لاقال : اولاق « ؟ميبحاص مد نوقحتستو

 , دوم ىلع ناعألا دراوفلحم مل اماف نيبراصنألاب أدب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةمثح ىنأ نب لبس نع راسي نبا

 بابش نبا نع سنأ نب كلام انربخأ . هلثم مل_سو هيلع هللا ىلص ىتنلا نع راسإ نب ريشب نع ىحع نع كلام انربخأ

 اهنم ىزنف ةنيبج نم لجر عبصأ ىلع "*ىطوف اسرف ىرجأ ثيل نب دعس ىنن نه الجر نأ راسي نب ناميلس نع

 نيرخالل لاقف ناعألا نم اوجرتو اوبأف اهنم تامام اني نيسمح نوفل : مهلع ىعدا نيذلل رمع لاقف تاف

 . اوبأف متنأ اوفلحا

 تدلل فاللتخا باتك نمو

 اهم داعملا ك6

 ىهن ةنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ هللا دبع نب ملاس نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نب نايفس انريخأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تبيط اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقف ملاس لاق ةرخلا ديو تيبلا ةرايز لبق بيطلا نع

 نب انريخأ . قحأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو تيبلاب فوطي نأ لبق هلو مر نأ لبق همارحإل ىديب

 « تاقساب لخنلاو » حبصلا ىف أرقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تعمس لاق همع نع ةقالع نب دايز نع ةنييع

 نع عيرس نب ديلولا نع مادك نب رعسم نع نايفس انريخأ . فاقب ىنعي : هنع هللا ىضر ( ىقفانتلالا )

 هللاىضر ( قفا. *لالا) ) «سعسع اذإ ليللاو » حبصااىف أرقي ملسو هيلع هللا ىلضىنلا تعمس لاق ثيرح نب ورمع

 جد رج نبا نع زيزعاا دبع نب ديلا ديعو دلاخ نب ملسم انريخأ » ترآ سيشل اذإ » حبصلا ىف 1 ىنعي هنع

 بئاسلا نب هللا دبع نع ىذئاعلا ورمع نب هللا دبعو نايفس نب ةماس وبأ ىرب>أ رفعج نب دابع دمحم ىترخأ لاق

 يسوم ركذ ءاج اذإ قح « نينمؤملا ةروسب » حتفتساف ةكع حبصلا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب ىلص لاق

 ٠ كلذ رضاح بئاسلا نب هللا دبعو لاق عكرف فذحف ةلعس ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تذخأ ىسيع ركذ وأ نورهو

 هللا ىلص هللا لوسر رتوأ دق ليللا لك نم تلاق ةشئاع نع قورسم نع سم نع بوقعي وبأ انث نايفس انربخأ

 نم رلا دبع نب دمحم نع نمحرلا دبع نب ثرحلا نع بنذ ىنأ نبا انريخأ ٠ رحسلا ىلإ هرتو ىهتناف ملسو هيلع

 هعم سانلا دجسو دجسف « مجنلاب ) أرق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع نابوث نبا

 ءاطع نع طيسق نب هللا دبع نب ديزي نع بئذ ىنأ نبا نع كيدف ىفأ نبا انريخأ ٠ ةرهشلا ادارأ لاق نيلجر الإ

 دمحم مهاربإ انربخأ . اهيف دجس ملف « مجنلاب ) لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع أرق هنأ تباثنب ديزنع راسي نبا

 مسو هيلع هللا ىلص ىناادجسف دجسف ( ةدحسلا» حسو هيلع للا ىلص ىنلادنع أرقال>رنأ راسب نب ءاطع نع مسأ نبدي زنع

 تأرقو تدجسفةدجسا!كدنعنالف أرق هللا لوسرا.لاقف ملسوهيلعهللا به ىناادجس لف دحس ملف ةدجساا هدنعرخآ أرق مث
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 ا

 رضنأا وب أ ملاس ىنثدح ةنيبع نب نايفس ا ربخأ .«راناا نمةعطق هل عطقأ اعإف هلادخاب ذاق ةحأأ قدا نم ءىش هلا تدضت

 رمألا هيتأي هتكيرأ ىلع اثكتم كدحأ نيفلأال» ملسو هيلع هل لص هللا لوسر لاق لاق هيبأ نع عفار ىبأ نب هللا ذيبع نع

 نبا نع دلا> نب مسم انريخأ « هانعبتا هللا باتك ىف اندجوام ىردنام لوقيف هنع تيه وأ هب ترمأ ام ىرمأ نم

 نإو ) ىلاعتهلالاق نمل ىنعي اهبلع ةدعالو رهملا فصنالإ السيل سابعنبانع سواطنع ملم ىنأ نب ثيلنع جدرج

 ملا نهوسع نألبقنم نهومتةلطمث » لجوزع هللا لوقو « ةضيرف نمل تضرف دقو نهوسع نأ لبق نم نهومتقلط

 ىلوملا لاق هنأ سابع نبا نع ى ىنأ نع رانيد نب ورمع نع ةنبيع نب نايفس انربخأ « امنودتعت ةدع نم نبيلع

 تكردأ : لاق راس نب ال نع ديس ىحم نع ةئييع نب نايفس انربخأ . ادبأ هتأرما برقي ال فلحم ىذلا

 لقأف : هنع هللا ىضر ( ىف لال ) ىلوملا فقوب لوقي مهلك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم رمثع ةعضب

 لهأ معز : لاق ىرهزلا تعمس ةنيبع نب نايفس انربخأ . راصنألا نم لوقي وهو ريشع ةئالث اونوكي نأ رسثع ةعضب

 لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ بيسملا نب ذيعس قريخأل دبشأو زوجت ال فذاقلا ةدابش نأ قارعلا

 ارارم اذكه هب ثدحم ةنيبع نب نايفس تعمسو « كتداهش تلبق بتت نإ وأ كتداهش لبقت بت » ةركب فأل

 لع بهذف الحر 6 نالف هب قرخأل دهشأ نايفس لاق ) قنا: لالا ( هف تكككطش لوقي هموم مع

 بيسلا نب ديعس هنأ كشيال نايفس ناكو بيسملا نب دعس وه سق نب ورمع ىل لاق تلأاسف همسا ظفح

 لاق ةنيبعنب نايفسفر يخأ . هنع هللاىضر رمعنع بيسملا نب ديعس نع بابش نبا نع هيورب هريغو ( قفا: تلال )

 تاق هنع هللا ىضر بيسملا نب ديعس وه ىعم ساجلا رضحو سبق نب ورمع ىل لاقف تلأس تق اءاف ىرهزلا ىربخأ

 هب قثأ نم ىربخأو . كشلا ىناخد ناك دق هنأ ريغ لاق اك وهال لاق ؟بيسملا نب ديعس كريخأ نيحتككشأ نايفسا

 مهاتتسا ةثالثلا دلج امل هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ بيسملا نب ديعش نع بابش نبا نع ةنيدملا لهأ نم

 نع ءاطع نع جيرج نبا نع ملسم انربخأ . ةتدابش درف عجري نأ ةركب وبأ ىنأو اههتداهش لبقف نانثا عجرف

 عفان نع كلام انربخأ . كلي ال ام قلظ هنأل ةدعلا ىف قالطلا ةعلتخلا قحلبال الاق امهنأ ريبزلا نباو سابع نبا

 انربخأ . رهملا فصن اهبسحف اهم لخدي لو قادصلا امل ضرف ىتلا الإ ةءتم ةقلطم لك : لاق هنأ رمع نب نع

 تعمس اينز نهيدومب مجر مسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع سنأ.نب كلام

 ترأرأ لاقف لوبن لجر هدنع ناكو رجفلا عالطا ىلإ أطيو برشيو لكأب مئاصلا نع ةفينحوبأ لس لوقي ىعفاشلا

 ىلإ تبتك لاق ةكيلم ىبأ نع لمؤم نب هللا دبع ىربخأ . جرعأ اي تمصلا مزلا لاقف ؟ لبللا فصن رجفلا علط نإ

 رصعأا دعب امهسبحا نأ ىلإ بتكف امهيلع دهاش الو ىرخألا امهادحإ تب رض نيتيراج ىف فئاطلا نم سابع نبا

 عفاش نب ىلع نب دمح انربخأ ٠ تفرتعاف تلعفف « اليلق انت مهناعأو هللا دعب نورتشي نيذلا نإ » اهبيلع أرقا مث

 ىأ مث هتأرما قلط ديزي دبع نب ةناكر نأ ديزب دبغ نع ريجت نب عفان نع بئاسلا نب ىلع نب هللا دبع نع

 5 ىلص هللا لو_سر لاقف ةدحاو الإ تدرأ ام هلاوو ةتبلا ىفأرما تقلط ىنإ لاقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مشاه نع كلام انربخأ . هيلإ اهدرف ؛ ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو ةناكر لاقف «؟ةدحاو الإ تدرأام هّلاو» لسو هيلع

 ا اكل نأ انبع قا ىضر هللا دبعنب. رئاج, نع ساطشن نب:هللا دبع نع صاقو ىلأ نب ةبتع نب مشاه نبا

 ظ نع سنأ نب كلام انريخأ « رانلا نم هدعقم أوبت ةم 5 نيميب اذه ىرينم ىلع فلح نم » لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 راد ىف محلا نب ناورم ىلإ عيطم نباو تباث نب ديز مصتخا : لاق ىرملا نافطغ ابأ عمض هنأ نيصحلا نب دواد



 سوو اس“ صقل ٍ | ا دع
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 نهرلا باتكح نمو

 ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نهر لاق هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ىدرواردلا دمحم نب زيزعاا دبع انربخأ

 ديعس نع بابش نبا نع بئذ ىنأ نبا نع كيدف ىنأ نب ليعمسإ نب دمحم انريخأ ٠ ىدوولا م>كلا ىنأ دْنَع ةعرد

 «همنغ هيلعو همنغ هل هنهر ىذلا هبحاص نم نهرلا قلغيال » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بيسملا نبا

 نبا نع ةسينأ ىلأ نب يم نع ةقثلا انربخأ . هصقنو هكاله همرغو هتدايز همنغ هنع هللا ىضر ( فان علال )

 . هفلاعال هانعم لثم وأ هلثم لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىفأ نع بيسملا نبا نع باهش

 دحاولا دهاشلا عم نيميلا تانك و

 نب ورمع نع دعس نب سيق نع ملا ناملس نب فيس نع ىموزلا كلا دبع نب ثرحلا نب هللا دبع انربخأ

 ىف ورمع لاق دهاشلا عم نيميلاب ىضق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوشر نأ“ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع راند

 هامس رخآ لجرو سابع نبا نع نمحرلا دبع نب ذاعم نع نامثع نب ةعيبر نع دمحم نب مهاربإ انربخأ . لاومألا

 دهاشلا عمنيميلاب ىضق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم همسا ركذ ىرضحم الف

 هيلع ' هللا ىلصأ هللا لوسر' نأ هْنع هللا-ىصر بسملا نبا نع تكطللا ىلوم رثغ ىأ نب ورمع نع مهاربإ انربخأ

 نمر لادبع ىفأ نب ةعبر نع ىدرواردلا ةديبع ىأنبا دمحم نب زيزعلا دبع انريخأ . دهاشلا عم نيميلاب ىضق ملسو

 نأ دعس باتك ىف اندجو لاق هدج نع هيبأ نع ةدابع نب دعس نبا ديعس نب ليبحرش نب ورهع نب ديعس نع
 ديعس نع بلطملا نب زيزعلا دنع رك ذو لاق ىعفاشلا انربخأ . دهاشلا عم نيميلاب ىضق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رمأ ملسو هدع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةدابع نب دعس دبش ةدابع نب دعض بتك ىف اندجو لاق هببأ نع رمع نبا

 نع نمحرلا دبع ىفأ نب ةعبر نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ . دهاشلا عم نيميلاب ىضقي نأ مزح نب ورمع

 عم نيميلاب ىضق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع هيبأ نع حلاص ىنأ نب لبهس

 لاق هظفحأ الو هابإ هتثدح ىنأ ةقث ىدنع وهو ةعير ىنربخأ لاق ليمسا كلذ ترك ذف زيزعلا دبع لاق , دهاشلا

 هنع ةعير نع ةثدحم دعب ليهس ناكو هثيدح ضع ىسنو هظفح ضع: تبهذأ ةلع اليهس باصأ ناك دقو زيزءلا دبع

 انريخأ ١ دهاشلا عم نيميلاب ىضق ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنأ نع ٍدم#م نب رفعج نع كلام انزيحأ“: هنأ نع

 موقيل ربقلا راذج ىلع هدي عضو دقو ىبأ لأسإ ةنيبع نب محلا تعمس دمحم نب رفعج ىنثدح لاق دلاخ نب م

 لاق ملسم لاق « كرهظأ نيب ىلع اهب ىضقو معن : لاق ؟ دهاشلا عم نيميلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىضقأا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هيبأ نع بيعش نب ورمع نع جيرج نبا نع دلاخ نب ملسم انريخأ . نيدلا ىف رفعت

 ىنأ نع ةعرك ىبأ نا دلاخ نع ةنييع نب نايفس انربخأ . «هدهاش عم فلح دهاشب ءاج نإف » ةداهشلا ىف لاق

 هبأ نع ةورع نبا ماشه نع كلام ان ريخأ . دهاشلا عم نيميلاب ىضق ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ رفعت

 انأ اع » كاق ماسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر نأ ملسو هيلعهتلا ىلص ىنلا جوز ةماس مأ نع ةماس ىبأ تنب بنيز نا

 نم 4م عمسأ ام رع ىلع هل يضاف 2 ضب نعد هند نأ نوك نأ سد لعاو ىلا نومستم او 3:
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 ارا ملسو هيلعهللا ىلصدتلا لوسر لاقف هل كلذ تركذف ٍلسو هيلع هللا ىلصهللالوسر ىلإ ىرتشملا مأ تبهذف

 نبا نع ةنييعنبا انربخأ . هل وه هللا لؤسراي لاقف ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ىلإ ىأف لاما بركلذب عمسف «اريخ

 ةنبازملاو ةلقاحلاو ةرباخلا نع حب م لو هع ءلع هللا ىلله هللا لاوصرا نأ ةنع اهلا ىضر رباج نع ءاطع نع جيرج

 00 ةرباخلاو قرف ةئامب لخنلا سوءرىف رمتلا عيدي نأ ةئبازملاو ةطنح قرف ةثاع عرزألا لحرلا عشب نأ ةلقاحلاو

 لوقي هعمس هنأهلا دبع نب رباج نع هربخأ هنأ ريبزلا ىلأ نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ ٠ عبرلاو ثلثلاب ضرألا

 كلامانربخأ . رمتلانم ىمسملا ليكلاب اهتليكم ملعيال رمتلا نم ةربصاا عسب نع ملسو هيلع قا ىلص هنأ لوضر قرت

 مركلا عييوالبك رمتلاب رمتلا عيب ةنبازملاو ةنبازملا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع

 ىنأنع وأ ىردخلا دعس ىنأ نع دمحأ ىنأ نبا ىلوم نايفسىبأ نع نيصلانب دوادنءكلام انربخأ اليك بيبزلاب

 لخنلا سوءر ىف رمتلاب رمتلا ءارتشا ةنبازملاو ةلقاحلاو ةنبازملا نع تمم م ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره

 هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بيسملا نب دعس نع بابش نبا نع كلام انربخأ . ةطنلاب ضرألا ءاركتسا ةلقاحلاو

 ضرألا ءاركتساو ةطنهلاب عرزلا ءارتشا ةلقاحلاو رمنلاب .رمتلا ءارتشا ةنبازااو ةلقاحلاو ةنبازملا نع ىهن سو

 ةرذع نع نافس انربخأ ٠ كلذب سأبال لاقف ةضفلاو .بهذلاب ضرألا ءاركتسا نع تلأسف بابش نبا لاق ةطنحلاب

 نب سوأ نب كلام نع بابش نبا نع كلام انربخأ . ةمواعم لخنلا عب نع رييزلا نبا تين لاق رباج نع

 بهزلاذخأو ىنم فرطصا ىد انضوارنؤ هللا ديبع نب ةدلط قىلاعدف لاق رانيد ةئاع افرح سمتلا ةنأ ىرمصتلا ناثدحلا

 نب رمعو تككشاانأ ( قثائتلالاك ) ةباغلا نم ىتزاخ ىنأت ىتح وأ ىزاخ ىنأ, ىتح لاق مث هدي ىف اهللقي

 قرولاب بهذلا » ملسو هباع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق مث هنم ذخأت ىتح هقرافتال هللاو رمع لاقف عمسي باطخلا

 ىلع هتأرق ( قنا: ةلالإإ ) « ءاهو ءاه الإ ابر ريعشلاب ريعشلاو ءاهو ءاه الإ ابر رمنلاب رحتلاو ءاهو ءاهالإ ابر

 هنعلوقي ىريغو «ىزاخ» وأ «ىتزاخ» ىف تك كشف اظفح هظفحأ ا ونامزلا ىلعلاط مث هيف كشال ًاح.حص كلام

 | نأ هنع هلا ىضر باطخلا نب رمع نع ناثدحخلا نب سوأ نب كلام نع ىرهزلا نع ةنييع نبا انريخأ ٠ ىنزاخ

 ابر رمتلاب رمتلاو ءاهو ءاه الإ ابر ربلاب ربااو ءاهو ءاه الإ ابر قرولاب بهذلا » لاق سو يلع هللا ىلص هللا لوسر

 لجرو راسب نب ماسم نع بويأ نع ىئقثلا باهولا دبع انريخأ . «ءاهو ءاه الإ ابر ريعشلاب ريعشلاو ءاهو ءاه الإ

 قرولاالو بهذلاب بهذلا اوعيبتال » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع نع رخآ

 بهذلا اوعب نكلو ادبب ادب نيعب انبع ءاوسب ءاوس الإ حلملاب حلملا الو ريعشلاب ريعشلا الو ربلاب ربلا الو قرولاب

 صقنو لاق منثتش فيك ديب ادب رمتلاب حلملاو حلملاب رمتلاو ربلاب ريعشلاو ريعشلاب ربلاو بهذلاب قرولاو قرولاب

 بسلا باتك ىف رظني هيلع برض مث نيريس نبا نع بويأ ىناتك ىف مصألا سابعلا وبأ لاق حلملا وأ رمتلا امهدخأ

 ٠ دعس لأس هنأ هريخأ شابع انأ اديز نأ نايفس نب دسألا ىلوم ديزي نب هللا دبع نع كلام انربخأ ٠ عسنرلا ىنهي
 | ىلص هللا لوسر تعمس لاق كلذ نع ىبنف ءاضيبلا لاقف ؟لضفأ امهمأ دعس هل لاقف تلسلاب ءاضيبلا نع صاقو ىنأ
 ولاقف « ؟ سبب اذإ بطرلا صقنيأ » ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسز'لاقف تظرلاب رهتلا ءارش نع ٍلأس سو هيلع

 كلذ نع ىهنف « معن



 تاك
 ليق ىهزت ىتخ راْعلا عبب نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع ليوطلا

 « هيخألامكدحأ ذخأاب مف رمثلاهللا عنماذإتيأرأ» ملسو هيلع هللا ىبص هللا ل وسرلاقو « رهحم تح »لاف؟ىهزتاموهللا لوسراب

 لخنلا ةرمأ عسب نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هلا ىضر كلام نب سنأ نع ديمح نع ىنقثلا انربخأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ ةرمع نع لاجرلا ىلأ نع كلام انربخأ ٠ «رمحم» لاق ؟وهزت امو لق وهزن ىتح

 نع ةقارس نب هللا دبعنب نامع نع بئذلأ نبا نع كيدف ىنأ نبا انربخأ . ةهاعلا نم وجنت ىتح راعلا عسب نع ىهن

 تلقف نامع لاق ةهاعلا بهذت ىتحراملا عب نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع

 عيدي ناك هنأ سابعنبا نع هنظأ دبعم ىبأ نع رانيد نب ورمع نع نايفس انريخأ . ايرثلاعولطلاقف ؟كاذ ىتم هللا دبعل

 نعءاطع نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ . ابر همالغ نيبو هنيب ىريال ناكو معطي نأ لبق همالغ نم رمثلا

 صخأ تاقف جيرج نبا لاق هحالص ودبي ىتح رمثلا عبب نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هللا ءاش نإ رباج

 هنأ سواط نع ورمع نع ةنيبع نب نايفس انريخأ : هلثم الإ رمثلا لك ىرن الو لخنلا ل,لاق ؟ رمثلا وأل خلا رباج

 انرب>أ . معطي ىتح رمثلا عاببال لوقي هنأ سابع نبا نع انعمسو هحالص ودبي ى> رمثلا عاتببال لوقي رمع نبا عمس

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر رباج نع قيتع نب ناملس نع سيق نب ديمح نع ةنييع نب نايفص

 نع نايفس انربخأ . هلثم لسو هيلع هلل ىلص ىنلا نع رباج نع ريبزلا ىفأ نع نايفس انربخأ ٠ نينسلا عسب نع ىمن

 ٠ رمتلاب رمتلا عيب نعو هحالص ودب, ىتح رمثلا عد نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا

 نب ورمع نع نايفس انريخأ . ايارعلا عب ىف صخرأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ تباث نب ديز انثدحو هللا دبع لاق

 نبا تلأسف مهيلعف صفت نإو مهلف داز نإ قسو ةئامب ىلخم سوءر ىنام تعب لاق هريغ وأ ىتابيشلا ليعمسإ نع رانيد

 هللا دبع نع عفان نع كلام ان ريخأ ٠ ايارعلا عب ىف صخر هنأالإ اذه نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن لاف ردع

 اهصرخم اهعيبي نأ ةيرعلابحاصل صخرأ ملسو هيلع هللا ىلصهتلا لوسر نأ مهنع هللا ىضر تباث نب ديز نع رمع نبا

 هللا لوصر نأ هتنء هللا ىضر ةريره ىنأ نع دمحأ ىبأ نبا ىلوم نايفس ىنأ نع نيصحلا نب دواد نع كلام انريخأ

 نع نايفس انربخأ . دواد كش قسوأ ةسمخ ىف وأ قسوأ ةسّ نود امف ايارعلا عبب ىف صخرأ ملسو هيلع هللا ىلص

 عسب نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهمن لوقي ةمثح ىنأ نب لهس تعمس لاق راسإ نب ريشب نع ديعس نب ع
 نع جيرج نبا نع نايفس انربخأ . ًابطر اهلهأ اهلك أي ارك اهصرخم عابت نأ ةيرعلا ىف صخر هنأ الإ رمتلاب رمتلا

 الإ رمتلاب رمتلا عيب ةنبازملاو ةنبازملا عبب نع ىهن لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر رباج نع ءاطع

 نأ امهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع قرتع نب ناملس نع سيق نب ديمح نع نايفس انريخأ ٠ ايارعلا ىف صخر هنأ
 تعبمس هنع هللا ىضر ( قف| للف ) حئاوجلا عضوب رمأو نينساا عب نع ىهن سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر '

 عضوب رمأ هيف رك ذبال هترثك نم هثدحم هتعمسام ىصحأ الام هل ىتسلاحم لوط ىف اريثك ثيدحلا اذه ثدحم نايفس

 نايفسلاقحئاوجلا عضوب رمأو كلذ دعب داز مث نينسلا عب نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىلع ديزيال حئاوجلا

 ىأل جئاولا عضو ركذ نع فك تنكو هظفحأ ال حئاوجلا عضو لبق امالك قينساا عسب دعب ركذي ديمح ناكو

 ئنلا نع رباج 'نع رييزلا ىلأ نع نايفس انزبخأ ٠ حئاوجلا عضوب رمأ ثيدحلا ىو مالكلا ناك فك ىردأآل
 نامز ىف طئا> رم لجر عاتبا لوقت اهعمس هنأ ةرمع همأ نع لاجرلا ىلأ نع كلام انربخأ ٠ هلثم لسو هيلع هللا ىل<

 لعفيال نأ فلعف عضي نأ طئاخلا بر لأسف ناصقنلا هل نيبت ىتح هيلع ماقأو هجلاعف ٍلسو هيلع هتلا ىلص هللا لوشر



 ا تا

 نع نايفس انربخأ . ليكب الإ منغلا عورضض ىف نبللاو مثءاا رهظ ىلع فوصلا عبب هركي ناك هنأ امهنع هللا ىضر

 ورمع نع ةنيبع نبا انربخأ . سحخلا هيفف ءىث هيف ناك نإ لاقف رينعلا نع لئس سابع نبا نأ هبأ نع سواط نبا

 انربخأ . رحبلا هرسد ءىُش وه امتإ ةاكز ربنعلاف سيل لاق امينع هللا ىضر سابع نبا نأ ةنيذأ نبا نع رانيد نبا

 هللا لوسر فلست.ا لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوه عفار ىنأ نع راسي نب ءاطع نع مسأ نب ديز نع كلام

 لجرلاىضقأنأ لسو هيلع هللا ىله نا لوسر ىنرمأف عفاروبأ لاق ةقدصلا لبإ نم لبإ هتءاجف اركب لسوهيلع هللا ىلص

 نإف هايإ هطعأ» سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ايعابر ارايخ الح الإ لبإلا ىف دجأ ملنإ هللا لوسراي تلقق هركب

 ىنلا نع ةريرهىنأ نع ةماس ىنأ نع ليبك نبا ةللس نع ىروثلا نافس نع ةقثلا انربخأ «ءاضق مهتسحأ سانلا رايخ

 عيابف دبع ءاج لاق امهنع هللا ىضر رباج نع ريبزااىبأ نع ثيللا نع ةقثلا انريخأ . هانعملث لسو هيلع هللا ىلص

 ءارتشاف «هعب ) لسو هيلع هللاىلصىننلا لاقف هديري هديس ءاجف دبعهنأعمس ملو ةرجحلا ىلع ملسو هلعدللا ىلص هللا لوسر

 مر كسلا دبعنأ جي رج نب انع ملاسنب دعس انريخأ احدا وه ديعأ لاح قح هدعب ادحأ عساس 2 نيدوسأ نيديعب

 هءاجف هل اقدصم ثعب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هربخأ نافع نب نامع ىلوم محرم ىفأ ني دايز نأ هربخأ ىرزملا

 نيركسيلا عييبأ تنك ىفإ هللا لوسراي لاقف «تكلهأو تكسله» لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا هآر اماف ناسم رهظب

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف رهظلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةجا> نم تملعو ديب ادب نسملا ريعبلاب ةثالثااو

 نوكي دق لاقف نيريعب ريعب نع لثسهنأ سابعنبا نع هبأنع سواط نبا نع ةنيبعنب نايفس انريخأ . «اذإ كاذف»

 هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلعن ءىلع نب دم نب نسا نع ناسيك نب حلاصنعشكالام ان ربخأ ٠ نيريعبلا نم اريخ ريعبلا

 ةلحار ىرتشا هنأ رمت نبا نع عفان نع كلام انربخأ . لجأ ىلإ اريعب نيرسشعب اريفيصع ىعدي هل المح عاب هنأ هنع

 نع نمحرلا دبع نب ركب أ نع بابش نبا نع كلام انربخأ . ةذبرلاب اهبحاص اهيفوي هيلع ةنومضم ةرعبأ ةعبرأب

 تاواخ و ىتلا ركدو تلكلا نك نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ىراصنألا دوعسم ىلأ

 ىنتقا نم » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اههنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ . نهاكلا

 بئاسلا نأ ةفيصخ نب ديزب نع كلام انربخأ .6 ناطاربق موي لك هلهمع نم صقن ايراض وأ ةيشام باك الإ ابلك

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ةءونش دزأ نم لجر وهو ريهز ىنأ نب نايفس عمس هنأ هريخأ ديزي نبا

 تنأأ اولاق « ناطاريق موي لك هلمع نم صقن ابلك ىنتقا نم » كوقي لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لوقي

 هللا دبع نع عفان نع كلام انريخأ . دجسملا اذه برو ىإ لاق ؟ ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نم اذه تعمس

 ىرهزلا نع نايفس. انريخأ . بالكلا لتقب رمأ ىلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهبنع هللا ىخر رمع نبا

 طرتشي نأ الإ عئابلل اهرمثف ربؤت نأ دعب الحم عاب نم » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نعملا- نع

 نم » لاق ملسسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امبنع هلا ىضر رمغ نبا نع عفان نع كلام انربخأ . « عاتبما

 ديعس نع ىسوم نب ةملس نع نايفس انربخأ . « عاتبلا طرتشإ نأ الإ عئابلل اهرمثف تربأدق الحم عاب

 نع كلام انربخأ . اهحالص ودبي ىتح راعلا عيب نع ىهن مل-سو هيلع هللا ىلسص هللا لوسر نأ هببأ نع ملاس نع

 . ىرتشملاو عئابلا ىومن اهحالص ودب ىتح راُلا عد نع ئع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان

 ديمح نع كلام انزنخأ . هوهنب ىنعي سو هيلع هللا ىلص هلل لوسر نأ رمعنبا نع رانيد نب هللا دبع نع نايفس انرعخأ

 درج
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 اليلق ىثم عيبلا بجوي نأ دارأف عببلا عاتبا اذإ رمع نا ناكو عفان لاق « راخ نع امبءبب نوكي وأ اقرفتي ملام

 ليلخلاىفأ نع ةداتق نع ةماس نب داجنع ةقثلا انربخأو ٠ رمع نع رانيدنب هللا دبع نع ةنييعنبا انربخأ ٠ عجر مث

 رارخلاب ناعيابتملا» سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر مازح نب مكح نع ثرحلانب هللا دبع نع

 نع ةقثلا انريخأ ٠ « امبعيب نم ةكربلا تق امكو ابذك نإو امبعيب ىف ةكربلا تيجو انيبو اقدص نإف اقرفتي ملام

 ليحرلا اندرأ املف لجر نم اسرف انل بحاص عابف ةازغ ىف اذك لاق ءىضولا ىبأ نع ةرمنب ليمج نع ديز نب دامح

 « اقرفتي ملام رايخلاب ناعيدلا » لوقي ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ةزرب وبأ لاقف ةزرب ىنأ ىلإ همصاخ

 لاف عيبلا دعب الحر سو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر ريخ لاق هنأ نع سواط نب هللا دبع نع ةنيبع نبا انريخأ

 رابخلا ام فلحم ىنأ ناكو لاق « شيرق نم ؤرما » مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ تنأ نمك هللا كرمع لجرلا

 ىناعدف لاق رائيد ةئاع افرص سمنلا هنأ ناثدحلا نب سوأ نب كلام نع باهش نبا نء كلام انربخأ . عييبلا دعب الإ

 ىنأت ىتح وأ ىزاخ ىنأي ىتح لاق مث هدب ىف اهبلقي بهذلا ذخأو ىنم فرطصا قح انضوارتف هللا ديبع نب ةحلط

 هقرافتال هللاو هنع هللا ىضر رمع لاقف عمسإ رمعو تكسكش انأ هنع هللاىضر ( ىف[ لالا ) ةباغلا نم ىتزاخ

 ءاهالإ ابر ربلاب ربلاو ءاهو ءاه الإ ابر بهذلاب بهذلا » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق مث هنم ذخأت ىتح

 ع هتأرق : عا ىذر ) قناتعلالا ( « ءاهو ءاه الإ ريعشلاب ريعشلاو ءاهو ءاه الإ رمتااب رمتلاو ءاهو

 ىريغو ىزاخ وأ ىتتزاخ ىف تككشف اظفح ظفحأ ملف نامزلا ىلع لاط مث هيف كشال.ا-حص هنع هللا ىضر كلام

 نع هنع هللا ىضر باطلا نب رمع نع سوأ نب كلام نع بابش نبا نع ةنيبع نبا انريخأ ٠ ىزاخ هنع لوقي

 نع نايفس انربخأ ٠ هيف كشال تظفحف لاق ىنزاخ ىناي ىتح لاقو كلام ثيدح ىنعم لثم ملسو هلع هللا ىلص ىنلا

 ىلام: هللا هلحأ دق ىمسم لج أىلإ نومضملا فاسلا نأ دهشأ لاق سابع نبا نع جرعألا ناسح ىنأ نع ةداتق نع بوبأ

 نءحيحم ىأنبا نعةنيرعإ انربخأ « ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا ايأ اير لاق مث هيف نذاوهباتك ىف

 نوفلس مهوةنيدملا مدق لنسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر سابعنبا نع لاهنملا فأن ع ريثك نب هللادبع

 «مولعم لجأ ىلإ مولعم نزوو مولعم ل يك ىف فاسيلف فلسأ نم» لاقف ثالثلاو لاق اعرو نيتنسلاو ةنساا رمتلا ىف

 .مولعم لجأ ىلإ لحألا ىفلاقو: تاق اك لاقهنأ نايفس نع هقدصأنم ىنريخأ . ارارمنايفسنم تفصو اك هتظفدف لاق

 قرولا اسأب فلسلاب ىرن ال لوقيامهنع هللا ىضرسابع نبا عمق هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ

 جديرج نع ديعس انربخأ . هزيجب ناك رمع نبا نأ رانيد نب ورمت نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ . ادقن قرولا ىف

 ىنب نم لجر ىدوببلا محشلا ىأ دنع هعرد نهر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر نأ هيبأ نع دم# نب رفعج نع

 اثيش لجرلا عنب نأ اسأب ىريال ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع ديعس نب ىحم نع دمحم نب مهاربإ انربخأ ٠ رفظ

 نع ةنيبع نبا نايفس انربخأ ٠ هلثم رمع نبا نع عفان نع جيرج نبا نع ديعس انريخأ ٠ هلصأ هدنع سيل لجأ ىلإ

 ساي.دلا ىلإ الو ردنألا ىلإ الو ءاطعلاىلإ اوعيبت ال لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ةمركع نع مركتلا دبع

 بهذلا اوعدبتال » لاق ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىنأ نع عفاذ نع كلام انربخأ

 هضعب اوذشت الو ديب ادي لثع الثم الإ قرولاب قرولا اوعيدت الو ضعب ىلع اهضعب اوف الو لثع الثم الإ تهذنلاب

 سابع نبا نع راسب نب ناملس نع ةديبعنإ|'ىسوم نع ملاس نب ديعس انريخأ . «زجانب ايئاغ اهنم اوعيبتالو ضعب ىلع

 (مندختم,6)
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 نينمؤملا ريَمأ اي ىنم ريخ تنأ لاقف هيف ديرأ اي كحأ رمع لاقف دبرأ هلااسف هنع هللا ىضر رمع ىلع انمدقف هربظ

 ءاملا عمج دق ايدج هيف ىرأ ديرأ لاقف ىنيكزت نأ كرمآ لو هيف ء نأ كترمأ انإ هنع هلا ىذر رحع لاقف ملعأو

 هللا دبع نع نيسج ىنأ نب ديعس نب رمع نع ملاس نب ديعس انربخأ . هيف كلذف هنع هللا ىغر رمع لاقف رجشلاو

 ةكميهنع هللا ىضر باطخلا نب رمع مدق لاق ثرحلا دبع نب عفان نع ةفصخ ىبأ نبا ةحلط نع ىرادلا ريثك نبا

 عقوف تيبلا ىف فقاو ىلع هءادر ىتا'اف دجسملا ىلإ حاورلا اهنم برقتْس نأ دارأو ةعا موي ىف ةودنلا راد لخدف

 هنع هللا ىضر نافع نب نامعو اذأ هيلع تلخد ةع+ا ىلص اماف هتاتقف آح هتزهتاف هراطأف مالا اذه نم ريط هيلع

 قادرت يقل اف دجسللا ىلإ حاورلا اهنم برقتسأ نأ تدرأو رادلا هذه تاخدىنإ مويلا هتعنص غىش ىف "ىلع امكحا كاقف

 رخآلا فقاولا اذه ىلع عقوف هنع هترطأاذ هحلسب هخطلي نأ تيشخف ماا اذه نم ريط هيلع عقوف فقاولا اذه ىلع

 كك نافع نب نامل تلقف هفتح اهيفناك ةعق وم ىلإ ا هف ناك لزم نم 5 رطأ كك ىسفن ىف تدحوف هتلتقفةيح هتزممناف

 جي رجن نع ديعسا:ربخأ ٠ هنعذلاىضر رمع اهم رم اف كلذ ى رأى إلاقنينمؤملا ريمأ ىلعاب يس ءارفعةيذث زنعف ىرت

 ةاش حب ذت سابع نبا لاقف كلذ هل لاقف سابع نبا ءاجف ةمامح هل نبا لتق ديمح نب هللا ديبع نب نامع نأ ءاطع نع

 فاسو. نع جديرج نبا نع ديعس انريخأ « معن لاق ؟ ةكم مامح نمأ ءاطعا تلقف جبرج نبا لاق اهب قدصتف

 سدقملا تيب نم نيمر< سانأ ىف رابحألا بمكو لبجنب ذاعم عم لبقأ هنأ هربخأ راعىنأ نب هللادبع نأ كهام نبا

 0000 |( ل ني دار> دحاف دارح نم لحجر هن'ترم لطص زاث ىلع نعكو قيزطلا ضعب انك اذإ قح ةرمعت

 بمك صقف مهعم تاخدو هنع هللا ىضر رمع ىلع موقلا لخد ةنيدملا انمدق املف امهاقل اف همارحإ ركذ مث همارحإ

 لاق دارلاب حت ريمع نإ قيص> نبا لاق معن لاق بعك اي كلذب كلما كلذب نمو مع لاقف رقع ىلع قت دارا ةسق

 نع ديعس انربخأ ٠ كسفن ىف تاعجام لعجا ةدارج ةثام نم ريخ نامهرد خب لاق نيمهرد لاق ؟ كسفن ىف تاعجام

 لاق هنع ىهنو ال لاةف مرحلا ىف دارجلا ديص نع امهنء هللا ىذر سابع نبا لثس لوقب ءاطع تهمس لاق جيرج نبا

 جي رج نبا نع ملسم انريخأ ٠ نوداعبال لاقف دعسملا ىف نوبت مثو هن وذخ اي كموق نإف موقلا نم لجروأ هلتاق امأ

 ظافحلا ىور امهبوصأ لسمو : هنع هللا ىضر ( ىتنأ 2|( ) نونحنم لاق هنأ الإ هلثم سابع نبا نع ءاطع نع

 تنك لوقي مساقلا تعمس لاق هللا دبع نب ركب ىقربخأ لاق جنيرج نبا نع ديعس انربخأ . نوندنم جديرج نبا نع

 ةضيقب َنَدْحأِلَو ماعط نم ةضبق اهبف سابع نبا لاقف مر وهو اهلتق ةدار» نع لجر هلأسف :سابع نبا دنع اسلاج

 ولو : هلوقو ةميقلا اهيف انإ تادارج ةضبقب نذخأيلو هلوق : هنع هللا ىضر ( قفا: الالاف ) ولو نكسلو تادارج

 حجت ىفأ نبا نع ةئيبع نبا انريخأ . كيلع ام رثك أ هنأ كتملعأ ام دعب كيلع ام رثك أ جرختف طاتحم لوقي

 اهتبلط مث اهتيقلأف ةلق تذخأ لاقف لجر هلأسو امهنع هللا ضر سابع نباذنع تنك لاق نارهم نب نوميم تعبس لاق

 . ىغتنتال ةلاض كللت امهنع هللا ىضر سابع نبا لاف اهدجأ مذ

 عويبلا باتحح نمو

 رايخلاب ناعيابتملا ) لآق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىذر رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ

 نوع نبا لوم عفان ىلع ىلمأ كاق جدي رج نباان ريخأ 6 رايخلا عيب الإ اقرفتي ملام هبحاص ىلع امهنم دحاو لك

 ةعب ن- رايخلاب أاههنم دحاو لكشف ناعبامتملا عسيابت اذإ 0 لاق ركشأو ةيلع هللا ىلص هللا لودر نأ هريخأ نم نبا



 ا :

 لاق معن : لاق ؟ تيبلاب اهدبع رخآ نوكي نأ لبق ضئاحلا ردصت نأ قفتأ تباث نب ديز هل لاق ذإ امهنع هللا ىضر

 لاق ؟ ملسو هلع هللا ىل< هللا لوسر كلذب اهرمأ له ةيراصنألا ةنالف لسف ال امإ سابع نبا لاقف كلذب تفت الف

 هتريخأ امنأ ةرمع همأ نع لاجرلا ىنأ نع كلام انريخأ .٠ تقدص دق الإ كارأ ام لاةو كدضي تباث نب ديز عجرف

 نهب رظتني مل كلذ دعب نضح نإف نضفأف رحنلا موي نهتمدق نذحم نأ فاخم ءاسن ابعم تجح اذإ تناك ةشئاع نأ

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ دمحم نب مساقلا نع بويأ نع ةنيبع نبا انربخأ . ضيح نهو نهب رفنتف نروطي نأ

 ةرسيم نب مهاربإو رانيد نب ورمع نع ةنيبع نبا انريخأ . ضرحلا ةفاخع ةضافإلا ناجعي نأ ءاسنلا رمأت تناك

 عمس امأ ؟ هلام تلقف تيبلاب هدهع رخآ نوكي تح دحأ نرفنيال لوقي هتعمسف رمع نبا ىلإ تسلج لاق سواط نع

 نع ديعس انريخأ . ضئاحلا ةأرملل صخر هنأ اومعز : لوقي هتعمسف لبقملا ماعلا نم هيلإ تسلج مث ؟ هباحصأ عمس ام

 أطخ هلتق نف هل تلق « ادمعتم نم هلتق نمو مرح متنأو ديصلا اولتقتال» ىلاعت هللا لوق ءاطعل تلق لاق جدرج نبا

 رانيد نب ورم نع جدرج نبا نع ديعسو لسم انربخأ . ناسلا هب تضمو هللا تامرح كلذب مظعي معن لاق ؟ مرغيأ

 « ًادمعتم ينم هلتق نمو» لوقي دها< ناك لاق جي رج نبا نع ديعس انريخأ . أطخلا ىف نومرغي سانلا تيأر : لاق

 .'هي أطخاف ءريغدارأ وأ ةمركل آشان هلتق نمو ةصخر ل تسيلو لخ دقف هن اطخأق هريغ |دي رم الو ةمرط نبأ

 غلاب ايده معناا نم لتقام لثم ءازجف» ءاطعل تلق لاق جدرج نبا نع ديعس انربخأ . معنلا هيلع رفكملا دمعلا كلذف

 انريخأ . تيبلا دنع كلذ ةرافك تيبلا ديري مرح ىف هباصأ هنأ لجأ نم لاق « نيك اسم ماعط ةرافك وأ ةبعكلا

 نعو ٠ ءاش نهتيأ هل «كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف» ىلاعت هللا لوقف رانيد نب ورمتنع جيرج نبا نع ديعس

 هللا نوب راحم نيذلا ءازج امتإ » هللا لوق الإ جبرج نب لا ءاش هيآ هلوأ وأ نآرقلا ىف ءىش لكل اق راند نب ورمع

 كاملا ذه ىف ةيراخلا ىف ءزيغو جييرج نبا لاق اك هنع هلا ىضر ( قفا: لا ) اهيف ريخع سيلف « ةلوسرو

 ملو ايده دحي مل اذإ عتمتملا ىف اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورغ نع بابش نبا نع دعس نب مهاربإ انربخأ . لوقأ

 ديعس انريخأ . كلذ لثم هيأ نع ملاس نع بابش نبا نع دعس نب مهاربإ انريخأ . ىنم مايأ مصيلف ةفرع لبق مصب

 اهبيصي ةماعنلا ةضرب ىف لاق هنأ ىرعشألا ىسومىفأ نع نيصح نب هللادبع نع ةداتق نع ريشب نب ديعس نع ملاس نبا

 دوعسم نب هللا دبع نع ةاببع مهلا نع ةداتق نع ريشإ نب ديعس نع دعس انريخأ : نيكس : ماعطإ وأ موي موص مرحلا

 جيرج نبانع ديعس انربخأ . شبك عبضاا ىف لوقي سابع نبا عمم هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع ديعس انريخأ :هلثم

 ملسم انربخأ ٠ اشيك اهيف ىضقو اديص اعبط سو هيلع هللا ىلد هلا لوسر لزنأ لو. سابع نبا ىلوم ةمركع نع

 عبضلان ع اهبنع هللاىضر هللادبع نب رباج تلأس لاق رامع ىنأ نبا نع ريمع نب ديبع نب هللا ديعنءجدرجنبا نع

 ممن : لاق ؟ سو هلع هللا ىلء هللا لوسر نم. هتعيس تلقف نا + لاقف ؟ لك وأ تلف حا : لاكن ١ كلا
 . زمعب لازغلا ىف ىغق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ هللا دبع نب رباج نع ريبزلا فأ نع نايفسو كلام انربخأ

 : ةرفجم عوبريلا ىف ىضق رمع نأو قانعب بنرألا ىف ىضق رمع نأ رباج نع ريبزلا ىلأ نع نايفسو كلام انربخأ

 رزفف اض ديرأ هل لاقي انمىلل>ر ًاطوأف 000 اح احح ان>رخ لاق باهش ن١ قراط نع قرا انريخأ ةثديع نبا انريخأ

 ٍ لمأ:حضاووهو « خلا ايبظ ةلحارلجر أطوأف» برعلا ناسا ىف ثرذحلا ظفا خااانم لجر ًاطوأف : هلوق 0(
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 لاقف « تناك امىلع اهتددرل رفك-!اب كموق ناثدح الواو لاق ؟مالسلا هيلع ميهاربإ دعاوق ىلع اهدرت الفأ هللا لوسراب

 كرت لسو هيلع للا ىلص هللا لوسر ىرأ ام ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نم اذه تعمس ةشئاع تناك نكا رمع نبا

 ماشه انث ةنيبع نبا انريخأ . مالسلا هيلع ميههاربإ دعاوق ىلع متي مل تيبلا نأ الإ رحلا نايلي نيذللا نينكرلا مالتسا

 اوفوطلو » لجو زع هللا لاقو تدبلا نم رجلا لاق هنأ سابع نبا نع لاق هنأ بسحأ امف سواط نع

 ديزي ىلأ نب هللا ديبع انث نايفس انربخأ . .ححلا ءارو نم لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر فاط دقو « قيتعلا تببلاب

 ذآلَو نئاذآلو نء هلأسف رجحلا ىف وهو رمع ىلإ هعم تئجف ةرهز ىنب نم خيش ىلإ رمع لسرأ لاق ىنأ ىنربخأ

 هللا ىلص هللا لوسر نك ١و تقدص رمع لاقف نالف شارف ىلعف دلولا امأو نالف نف ةفطنلا امأ خيشلا لاقف ةيلهاجلا

 توقت تناك اشررق نإ لاقف تدبلا ءانب نع ىتربخأ لاقف رمع هاعد خسشلا ىلو اماف شارفلل دلولاب ىضق ملسو هيلع

 نبا ىلوم بيرك نع ميهاربإ نع كلام انربخأ . تقدص رمع هل لاقف رجحلا ىف اهضعب اوكرتف اوزجعف تيبلا ءانبل

 )م اذه امل ليقف اهتفحم ىف ىهو ةأرماب رم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع سابع

 ديعس انربخأ 85 ر>أكاو معن 2 لاق ؟جح اذهلأ تاامف اهعم ناك ىص دضعب 0 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر

 ا لوفأ ام اوهرفاو نولوقتام ىنوممسأ سانلا اممأ سابع نبا لاق لاق رفسلا ىنأ نع لوغم نب كلام نع ملاس نبا

 هب جح مالغ اأو ججحيلف تومي نأ لبق قتع نإو ه>> ىضق دقف قتعي نأ لبق تاف هلهأ هب جح كولمت اعأ

 دمحم نب رفعج نع زيزعلا دسبعو كلام انريخأ . جححِلف غلب نإو هج> هنع ىضق دقف كردي نأ لبق تا هلهأ

 امهنع هللا ىذر رمع نبا نع عفان نع ةيبفع ن ىسوم نع ضايع نب 1ك انريخأو لاق #* رباج نع هببأ نع

 تيبلاب فاوطأ ةثالث ىعس مدقيام لوأ ةرمعلاو جحلا ىف تيبلاب فاط اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 سواط 8 لوحألا نامياس نع ةئييع نبا انريخأ .٠ ةورااو افصلا نقيب فوط مش نين دحر ىلصي مث عب رأ ىثدمو

 نرفنيال » مسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف هجو لك نم نوفرصن, سانلا ناك لاق اهبنع هللا ىضر سابع نبا نع

 1 لاق نابع نبا نع ةيبأ ع سواط نبا نع ةنييع نبا انريخأ . 6( ثيبل ا هدرع رخآ نوكي يد جاحلا نم دحأ

 رمع نع ر*< نبا نع عفان نع كلام انري>أ . ضاحلا ةأرملل صخر هنأ الإ تيبلأب مثدهع رخآ نوكي نأ سانلا

 تيبلاب فاوطلا كسنلا هدبع رخآ نإف « تدبلاب هدهع رخآ نوكي ىتح جالا نم دحأ نردصيال لاق مهنع هللا ىضر

 دعب ةيفص تضاح تلق اهمأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع ةنييع نبا انربخأ

 دعب تضاح دق اهنإهللا لوسراي تاقف «؟ىه انتسب احأ» لاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا اهتشيحتركذف تضافأام

 ةورع نع ىرهزألا نع ةئييع نبا انريخأ : هر مساقلا نب نم رلا دبع نع كلام انريخأ :« اذإ الف » لاق تضاقأام

 لاقف و هيلع هللا ىلص ىنال اهضيح اهنع هل ىكر ةشئاع تركذف رحنلا موب تْاح ةيفص نأ ةشئاع نع

 هدأ نع ماشه نع كلام انريخأ ىاذإ رفنتلف» لاق كلذ ذعب تضاح مث تضافأ تناكدق اهنإ تاقف « ؟انتسباحأ د

 لاقف تضاح دق اهنإ ليقف ىح ةنبا ةيفدص رك ذ سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ ابنع هللا ىضر ةشئاع نع

 ةورعلاق ماشه لاق كلام لات «اذإ الفقر لاق تضافأ دق اهمنإ ليق « انتساح اهلعل 2 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةتس نمرثك أ ىنع حبصأل ل وقيىذلا كلذ ناك ولو مهعفنيالناك نإ مثءاسن سانلا مدقي لف كلذ رك اذن نحنو ةشئاع تلاق

 سابع نبا عمتنك لاق سواط نع 1 نب نسحلا نع ع نبا نع ملاسنب كيعص انريخأ : ضئاح ةأرما فالآ



 ا
 ناكو «(اروجهمةنم ءىدن وكل 5 | ىلاعت هللا تدل ىغيشال لل وشو اهلك ناكرألا عسل ناك سو هب هلع هللا ىلصاّلا لوسر

 نب ١ نع ءاظع نع 6 رج نبانع لاس نب ديعس انربخأ . «( ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف يد ناك دقل» لوشب سابع نبا

 نب ذوشمع 0 0 ر من 1 ىلاعس مسك اذإ لاق سامع

 ىلع م ناك سامع نبا نأ 0 دمعي نع ىديرلا ةدينع ْى ىدوم ىنربخأ ىلعص انريخأ : تررمهو 0

 كيمع نإ ىف نع جدي رج نبا نعحادقلا ماس نب ليعص انريخأ 8 « ةنس>ةوسأ هللا لوسر ىف يا ناك دقل» لوقبي سابع نبا

 دوسألا نكرلاو ح ىنب نكر نيب مف لوةي سو هيلع هللا ىلص ىنلا عمسدن أبئاسلا نبا هللا دبع نع هيبأ نعبئاسلاىلوم

 لوقةيهعمس هنأ سواط نع ةلظنح نع ملاسنب ديعس ان ربخأ . «رانلا باذع انقو ةنسحةرخالاىفو ةنس> اندلاىف انت 1 ار

 ءاطع نَء 2 نبا نع ملاص ن ١١ ديفس انريخأ ٠ ةالص ىف مثنأ اعإف فاوطلا ىف مالكلا اولقأ لوهي رمع نبا تعم

 نش نع كيه انريخأ ٠ هفاوط نم غرف َىَد 0ك امهنم ادحاو تويم اق سامع نباو ر مع نبا كا تفط لاق

 هللا لوسر فاط لوقي هعمس هنأ امهنع هللا ىضر ىراصنألا هللا دبع نب رباج نع ىكملا ريبزاا وبأ ىقربخأ لاق جيرج

 هوشغ سانلا نإ مط فرشلو سانلا هارب ةورلاو افصلا نيو تينلاب هتلحار ىلع عادولا ةد> ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسر نأ امهنعهللا ىضر سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع باهش نبا نع ٍبذ ىنأ نبا نع ديعس انريخأ

 ةيعش نع بنذ نأ نبا نع ماس ْن كديعص انريخأ .٠ ةنددعك نكرلا متساو هتلحار ىلع تيبلاي فاط ملَسو هيلع هللا ىلص

 ءاطع ىريخأ لاق جديرج نبا نع ديعس انريخأ ٠ هلثع سو هلع هللا ىلص ىنلا نع سابع نبا نع سابع نبا ىلوم

 ىلصف لزن مث لاق «ىردأ ال» لاق ؛ ملو تاقف ايكار ةورملاو افصلابو تيبلاب فاط ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 انريخأ. رامح ىلع ةورملاو افصلا نيب فوطي كلام نب سنأ تيأر لاق ميكح نب صوحألا نع نايفس انربخأ - نيس

 ىف ضافأو ةضافالاب اورحم نأ هب احصأ رد مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هبأ نع سواط نب ١ نع ةنيبع نبا

 نعء جسرج نبا نع ديعس انريخأ 3 نجحلا فرط ليقيو لاق هيسحأ هند نكرلا ملتسلإ هتاحار ىلع اليل هئاسن ىف

 دقو ىارن نمو انيك انم نآلا ىدبن نمل لاق مث ىعسيل نكرلا ملتسا هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ةكللم ىنأ نبا

 ره نبا نع عفان نع رم نب هللا دبع نع لاس نب ديعس انريذأ . ىعس اك نيعسأل كلذ ىلع هللاو ؟مالسإلا هللا رهظأ

 نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ ٠ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف اذكه لوقي مث رجحلا ىلإ رجحلا نم لمري ناك هنأ

 هودرمهنأ الإ ةورااوافصلابو تنبلاب عبرألا نولك هرمع ىف ىعسم دك هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ءاطع نع ع

 نه لمر ملَسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ ءاطع نع جد رج نبا نع ديعس انريخأ . ةيبيدحلا نم ةعبارلاو ىلوألا ىف

 هنع هللا ىدر 5 وبأ ىعرم لاق ءاطع نع 2 نبا نعء كاع انريخأ 5 ىذثم نوي سيل اح فاوطأ ةثاللث م

 نتا نع.دنعس انرخأ ::كلذك نوءسارخ مله ءافاخلاو نامع مث رمع مث لَو هيلع هللا ىلص ىنلا هثعب ذإ جح ماع

 . ةورأاو افصلا نيب الو تدءلاب ىعس ءاسنلا ىلع سل لاق هنأ رمع نبا نع عفان نع 2 هللا دبع نع جدرج

 رمع نب هللا دبع ربذأ نك ف نب دمحم نب هللا دعانأ ردع ل هللا دبع نب ملاس نع 2 نبا نع كلام انريخأ

 تاقف(؟مهاربإ دعاوق نع اورصصتقاةيعكسلا اوني نيح كموةنأىرت مأ» لاقلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاعنع



 مم.

 ىهف سباح ىنسحنإو جهلا :وبف هترمد نإفتدمعهلو تد رأ جملا مهللا» لق تلاقف ؟ل وقأ اذام امل تلقق ؟تدجدح اذإ

 انعنص تيبلا نع تددص نإ لاقف ارمتعم ةنتفاا نمز ةكم ىلإ جرخ هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ « ةرمع

 ىلد هللا لوسر عم انال>أ اكانالحأ ىنعي هنع هللا ىضر ( ىفا:_هلالاث ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انعنص اك

 تيبلا نود سي> ن٠ لاق هدأ نع هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام انربخأ . ةيبيدحلا ماع ملسو هيلع هلل

 لاق هنأ هدأ نع ملاس نع باهش نبا نع كلام انربخأ . ةورملاو افصلا نيبو تيبااب فوط ىتح لحال هنإف ضرع

 نبانأ راسي نب ناماس نع ديعس نب ىم نع كلام انريخأ . ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب فوطي ىت>.لحال رصحلا

 دبال ام ىوادت, نأ مرح وهو ةكم قيرط ضعبب عود هنأو:ىموزخلا ةباز> نبا اوتفأ ريبزلا نباو ناؤرمو رمع

 نع ضايع نب سنأ انريخأ . ىدهو الباق اماع جحم نأ هيلع ناكو ةمارحإ نم لحف رمتعا حص اذإف ىدتفيو هنم

 علطي نأ ىلبق ةفرع لايم فقوف جاحلا نم هد ١, نع عفان نع ةبقع نب ىسوم

 اعيس هب ففطيلاق تيبلا تأيلف جحلا هتاف قف ردفلا علطي نأ ليق ام فقيف ةفرع كرد م نمو ج لا كردأ دقف رحفاا

 ن٠ غرف اذإف قاحم نأ لبق ه هرحتلف هيده هعم ناك نإو ءاش نإ رصقي وأ قلحل مث اعبس ةورااو افصلا نيب فوطيو

 دحي مل نإف ةندب دهباو عاطتسا نإ ججحيلف لباق جلا هكردأ نإف هلهأ ىلإ عجريل مث رصصقيل وأ قلحإلف هيعسو هفاوط

 نب ناولس ىربخأ لاق ديعس نب ىح نع كلام انربخأ . هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو جلا ىف مايأ ةثالث هنع مصيلف ايده

 باطخلا نب رمع ىلع مدق هنإو هلحاور لضأ ةكم قيرط نم ةيدابلاب ناك اذإ قح اجاح جرخ بويأ ابأ نأ راس

 نم رسيتسا ام دهأو جحف لباق جلا تكردأ اذإف تالح دق مث رحتدملا عنصي اك عنصا هل لاقف هل كلذ ركذف رحنلا موي

 نع كلام انربخأ . ةركب رحني رمعو ءاج دوسألا نب رابه نأ راسإ نب ناملس نع عفان نع كلام انربخأ ٠ ىدهلا

 هياع هللا ىلص هللا لوسر نأ جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ . ةكم لوحدا لستغي ناك هلأ رمع نبا نع عفان

 همركو هفرمشث نم دزو ةباهمو اعركتو امظعتو افيرسثت تيبلا اذه دز مهللا » لاقو هيدي عفر تيبلا ىأر اذإ ناك ٍلسو

 ىلوم مسقمنع تثدح لاق جدرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ « اربو امظعتو امركتو افيرم# هرمتعاو هد> نم

 اذإو ةالصلا ىف ىدبألا عفر: لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ثرحلا نب هللا دبع

 ىحم نع ةنييع نبا انربخأ « تملا ىلعو نيترلا دنعو عمجم و ةفرع ةيشعو ةورااو افصلا ىلعو تيبلا ءىر

 كذمو مالسلا تأ مهالا ) لوقي تدبلا ىلإ رظنب نيح اك هنآ بيسملا نب ديعس هنأ نع ديعس نب دمحم نع ديعس نبا

 مسوهيلعهللا ىلصاللا لوسر لخد ل لاق ءاطع نع جسيرج نبا نع ملاس نب ديغس انريخأ «مالسلاب انبر انيحف مالسلا

 مار ةنأ دوعسم نب هللا دبع نع قورسم نع لئاو ىنأ نع روصنم نع ةنييع نب نايفس انربخأ : جرعي ملو ولي مل ةكم

 ان ريخأ . نيتعكر هفلخ ىلصف ماقملا ىتأ هنإ مث ةعبرأ ىشمو فاوطأ ةئالث لمرف هنيع نع ذخأ مث رجحلا متساف أدب

 انربخأ . ىشم ريغ وأ ايشم فاوطلا حتتفي نيحرمتعملا ىلي لاق سابع نبا نع دهات نع حي ىف فأ نبا نع نايفس

 هيلع دحس مث نكرلا ليقف هسأر ًاديسم ةيورتلا موي ف سابع نبا تيأر لاق رفعح ىنأ نع جد رج نبا نع دعس

 ْ 71 وسر باحصأ نم ادحأ تيأر له ءاطعل تاق لاق جميرج نبا نع ديعس انريذأ ٠ تارم ثالث هيلع دجس مث هلبق مث

 اأو ىردخلا ديعس ابأو رمع نباو هللا دبع نب رباح تيأر معن لاقف ؟ مهديأ اولبق اوماتسا اذإ ملسو هيلع للا نىبد هللا

 .اذإ تنأ عدت له تلق اريثك تبسحو معن لاق ؟ سابع نباو تاق مهمدبأ اولبق اوالتسا اذإ مهنع هللا ىضر ةريره

 ادب نم الجر نأب عك نب دمحم نع ةديبعنب ىسوه نع ديعس انريخأ ؟ اذإ هماتسأ ملف لاق ؟كدي لبقت نأ تملتسا
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 - ما/ف -
 اللاقف ؟بيطلاو نهدلاو ناءرلامرحلا مشيأ لثس هنأ هنع هللا ىضر رباج نع ريبزلا ىفأ نع جبرج نبانع ملاس نبا
 لوسر دنع انك لاق هيأ نع ةيمأ نب ىلع نب ناوفص نع حابر ىنأ نب ءاطع نع رانيد نب ورمع نع نايفس انريخأ

 ىنإ هللا لوسرا, لاقف قولخلاب خمضتم وهو ةبج ىنعي ةءطقم هيلعو لجر هاتأف ةنارعجلاب سو هيلع للا ىلص هلل

 هذه عزنأ تنك لاق 24 كيح و اها تنك امر ملسو هيلع للا لص للا لوسر لاقف لع ءدهو ءرشمأا تر

 اريحا م كلت معى هعيضاف كتسح ىف عام تنكاش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف قولخلا اذه لسغأو ةعطقلا

 ل هللا لوسر نأ هنع هلا ىضر كلام نب سنأ نع بوهص نب زيزعلا دبع ىنربخأ ةيلع نباب فرعي ىذلا لعمسإ

 نب رباج عمس هنآ ريبزلا ىنأ نع جييرج نبا نع ملا - نب ديعسو ملسم انربخأ : لجرلا رفعزمي نأ ىهن سو هيلع هللا

 عفانل تلق لاق رج نبا نع دلاخ نب ملسم انريخأ . ال لاقف ؟جلا ربشأ لبق جحلاب لهأ لجرلا نع لأسي هللادبع

 نإف عفانل تلق لاق ةجلا وذو ةدعقلا وذو لاوش ىمسإ ناك معن لاقف ؟ جلا ربشأ ىمسإ رمع نبا للا دبع تعمسأ

 شقر نب نمحرلادبعنب ديعس نع دمحم نب مههاربإ انربخأ . اًئيش كلذ ىف هنم عمسأ مل لاق ؟نولبق جحلاب ناسنإ لهأ

 انريخأ . ةرمع الو طق اجح هتيبلت ىف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز ىمسام لاق امهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نأ

 كيرريثال كيبل كيبل مهللا كيبل » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيبلت نأ اههنع هللا ىضر رمعنبا نع عفان نع كلام

 كيدعسو كيبل كيبا» اهيف ديزي رمع نب هللا دبع ناكو عفان لاق « كل كيرمشال كاملا وكل ةمعنلاو دجلا نإ كيبل كل

 هللا دبع نب رباج نع هيبأ نع د٠ نب رفعج نع معا لهأ ضعب انربخأ « لمعلاو كيلإ ءابغرلاو كيدي ىف ريخلاو

 ةمعنااودخلا نإ كيبل كال كيرمثال كيبل مهللا كيبا) ديحوتلاب لهأ ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر نأ امبنع هللا ىضر

 نب هللا دبع نع نوشجاللا هللا دبع نب زيزعلا دبع ركذو هنع لا ىضر ( ىف: لالا ) «كل كيرششال كلملاو كل

 «كيبل قحلا هلإ كيباد وسو هيلع هلا ىلصهللا لوسر ةيبلت نم ناك لاق هنعهللا ىضر ةريره ىفنأ نع جرعألا نعلضفلا

 نم رهظي سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك لاق هنأ دهام نع جرعألا ديمح ىتربخأ لاق جيرج نبا نع ديعس انربخأ

 مو.تاذناك اذإ ق> لاق «كلل كيرشال كلملاو كلل ةمعنااو دخلا نإ كببا كل كيرمثال كبل كيبل مللا كيبل » ةييلتلا

 كاذنأ تبسحو جبرج نبا لاق «ةرخآلا شيع شيعلا نإ كيبل هاهيف ذازفهيف وهام هبعأ هنأكهنع نوفرصي سانلاو

 ىنأ نب دعس عمس لاق هنأ ةماس ىنأ نإ هللا دبع نع نالجت نب دمحم نع نعم نب مساقلا نع ديعس انريخأ . ةفرع موي

 هلال وسر دبع ىلع ىلن انك اذكه امو جراعملا وذل هنإ ؟جراعملا دعس لاقف جراعملا اذاي ىلي وهو هيخأ ىنب ضعب صاقو

 ركب ىفأ نب كلا دبع نع مز> نب رمع نب دمحم نب ركب ىلأ نب هللا دبع نع كلام انربخأ . سو هيلع هللا ىلص

 ىاتأ» لاق مسوهيلع هللا ىلص هقا لوسر نأ هدأ نع ىراصنألا بئاسلا نب دالخنع ماشه نب ثرحلا نب نمحرلا دبع

 انريخأ امهدحأ ديرب لالهإلاب وأ ةيبلتلاب مهتاوصأ اوعفري نأ ىعم نم وأ ىناحصأ رمآ نأ تر مأف مالسلا هيلع ليربج

 انربخأ ٠ ةيباتلا نم رثكي ناك مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ردكتملا نب دمح نع ديمح ىلأ نب دمحم نع ملاس نب ديعس

 نب مهاربإ ا:ربخأ . اءجطضءو الزانو ابكار ىلي ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا دبع نع لاش نب ديعس

 اذإ ناك هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هيأ نع تباث نب ةعزخ نب ةراع نع ةدئاز نب دمحم نب حلاص نع دمحم

 نع ةودرع نب ماشه نع ةنييع نبا نايفس انريخأ . رانلا نم هتمح رب هافعتساو ةنجلاو هناوضر دز لاس هتيبلت نم غرف |

 اهل لاقف ةيكاش ىإ تلاقف «جلا نيديرت امأ » لاقف ريبزلا تنب ةعابضب رم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هببأ نع

 ىدتست: له ةْشْناَع يل :تااق لاق هنأ نع ماشه نع ةئيبع نإ نايفس انريخأ « ىناسح ثدح يلح نأ يىطرةشاو ىجح))



 - ما

 نعطقي نأ انكرحأ اذإ ءاسنلا قف ناك هنأ هدأ نع ملا نع ىرهزلا نع ةنييع نبا انرخأ ايبط رفصعملا ىرأالو

 تا نبا نع ملاس نب ليهم انريخأ ٠ هةنغ ىهناف نوطقيال نأ ءاشنلا قف" اهنآ ةشئاع نع ةيفص هتريخأ قَد نيفحخلا

 بحي م راشأف ؟ هب برضت الامو تلق هب برضت ا ادب الح نم اهيلع ىلدت لاق سابع نبا نع ءاطع نع

 نكسلو اهيلع قببال ىذلا كلذف امم>و ىلع هب برضتف هيطغتال لاقف بابلجلا نم اهدخ ىلع ام ىلإ راشأ مث ةأرملا

 رجح نب ماشه نع حد رح نبا نع كيعرم أ 1 هنطقفت الو هب برضت الو هءلقتالو الودسم وه امامهجو ىلع ةلددلا

 اعفا 35 ةيمأ نب ليسإ نع ديعس انريخأ 1 هنطب ىلع مز> دقو تيبلاب ىعس رمع نبا تأر لاو سواط نع

 ءاج لاق بدنج نب لم نع دعس انريخأ . هرازإ ىلع هيفرط زرغ اإ هيلع بوثلا دقع نكي ل رمع نبا نأ هربخأ

2 0 ١ 
 قرأ لم امزن# الحر ىأر ملسو هيلع هللأ ىلص هلل لوسر نأ جد رج نبا نع ملاس نب كيهم نر . اثيش دقعتال

 تلاق هنأ ةسش تن ةفص نع لدم ب نسحلا انريخأ لاق عرج نبا نع كيفهم انريخأ .٠ نبت رم «ليخلا عزنا» لاقف

 تفلخ ةنالف قنبا نإ نينمؤملا مأ اي امل تلاق كلمت امل لاقي رادلا دبع ىنب ءاسن نم ةأرما اهتءاج ذإ ةشئاع دنع تنك

 . هلك كيلح تسبلالإ كيلع مسقت نينمؤملا مأ نإ امل ىلوق اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقف مسوملا ىف اهيلح سبلتال نأ

 اذإ ناك هنأ اههنع هللا ىخكر رمع نبا نع عفان نع ىسوم ىنأ نس بورأ نع جدرج نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ

 ريغ نمو بيطب لحتكي مل ام دمر اذإ لحك ىأب مرحلا لحتك, ناك هنأو اراطقإ ربصلا هينبع ىف رطقأ مرح وهو دمر

 اهنع هللا ىضر ةشئاع تااق لاق هللا ديع ند ملاس نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا انريخأ . لئاقلا رمع نبا دمر

 هللا ىلص هللا لوسر ةنضو ملاس لاق « همار>إو هلحل » ءالمإلا باتك ىف لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تبيط انأ

 هنع هللا ىذكر باطخلا : نب رمع لاق لاو ملاس ن ع رانيد نب ورمع نع ةئييع نبا انريخأ ٠ عننا نأ قدأ ملسو هيلع

 هببأ نع مساقلا نب نم رلا كليع نع كلام نرخ . بيطلاو ءاسنلا الإ مكسيلع مرحام 5 لح دقق هةر ممر اذإ

 . تيبلاب فوطي نأ لبق هلخلو مرحم نأ لبق هءارحإل هللا لوسر بيطأ تنك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 ش تنبط انأ لوعت اهدي تطدسا دقو اهنع هللا ضر ةكئاع تعدص لاق هيأ نع مساقلا نإ نمح رلا دبع نع نايفس انرخأ

 نع نا.فس انزحأ . تببلاب فوط نأ لق هلو م رئحأ نيح همارحإل نيتاه ىدِب ملسو هيلع هللأ ىلد هللا لوسر

 نيح همرخل نيتاه ىدي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوشر تديط تلاق اهنع هللا ىذر ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا

 ةشئاع تعم لوقب نك تعءعم لاق ةهورع نب نامَع نع ةئييع نب نايفس انريخأ : تيبلاب فوطب نأ لق هلو مرحأ

 بيطلا بيطأ, تلاقف ؛ بيطلا ىأب امل تاقف هلو همرحل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تببط لوقت اهنع هللا ىغر

 نع ميهارنإ نع بئاسلا نب ءاطع نع ةنييع نبا نايفص انريخأ - ىعالا ثيدحخلا اذه ماشه ىورام ناّمع لاق

 . ثالث دعب ' ملسو هب هلع هللا ىبص هللا لوسر قرافم ىف تيطلا سدو تلد تلاقا مع هللا ىكذر ةشئاع نع ةرددلا

 نع نار ةورعو دهع نبا مساقلا عه هنأ هورع نب هللا كيع ن رم نع 0 ْن ١ نع لاس نإ كروس انريخأ

 انريخأ ٠ مارحإلاو لحلل عادولا ةدح ىف ىديب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تديط تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع

 كيهص نر 5 ةريرذلاو كساب همارحإ دنع ىنأ تدبط لوقت لوم تنب ةشئاع عج 3 نالحع م دمحم نع نايفص

 كهرم انريخأ 3 ةلاغلا ند براا ل ةسار ىلع نإو امر سانع نبا ترا لاق هبأ نع ديز نب نسح 00 ماس نبا
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 نع سواط نع ثيل نع نغم نب مساقلا نع ملاس نب ديعس انريخأ . تّقاوملا ىف نايفس ثندح ىنعم لثم

 لهألو ةفحلا ماشلا لهألو ةقيلخلا اذ ةنيدملا لدأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تقو:» لاق هنأ سابع.نبا

 نء جيرج نبا نع مسم انربخأ « أدب ثدح نأ كلذ نود ناك نءو « انرق دحن لهألو ملأ نما

 اذك ىنأي تح هلايثو هلهأب ءرما عتمتسيل » لاق تّقاوملا تقوالل ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ ءاطع

 عر ريغ تنقاوملا:زواج نه دزإ نايغ ا ىأز هنأ ءاثعشلا و نع ورمع نع ةننع نبا انرخاا تقارلل : ذك

 اولاقف هكالملا هتيقلف مالسلا هيلع مدآ جح لاق هريغ وأ ىظرقلا بعك نب دمع نع ديبا ىفأ نبا نع نايفس انربخأ

 هيأ نع دمحم نب رفعج نع ليعمسإ نب متاحو ىدرواردلا انربخأ . ماع ىنلأب كلبق انججح دقل مدآ ككسنرب

 ءامعأ تدلو ةفللا ئدب انك اكلك لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةحح نع ثدحم وهو هللا دبع نب رباج انثج لاق

 هببأ نع نين> نب هللا دبع نب مهاربإ نع مسأ نب ديز نع كلام انريخأ ٠ مارحإلاو لسغلاب اهرمأف نسمح هنن

 مرحلا لسغيال دوسملا لاقو هسأر مرملا لسغي سابع نبا لاقف ءاوبألاب افلتخا ةمرخ نب روسملاو سابع نبا نأ

 تنلسف لاق بوث, رتتسإ وهو نينرقلا نيب لستغي هتدجوف ىراصنألا بو.أ ىبأ ىلإ سابع نبا ىناسرأف هسأر

 لسغ. ملسو هذع هللا ىلص هللا لوسر ناك فيك كلأسأ سابع نبا كيلإ ىنسرأ هللا دبع انأ تلقف ؟ اذه نم لاقف

 بصف ببصأ هياع بصي ناسنإل لاق مث هسأر ىلادب ق> ًأطأطف بوألا ىلع هيد بويأ وب أ عضوفلاق ؟ مرحم وهو هسأر

 ملاسنب ديعس انربخأ . لعفي ملسو هيلع هللا ىلص هتبأر اذكه لاق مث ريدأو امه لبق"اف هدب هسأر كرح مث هسأر ىلع

 باطخلا نب رمع اب : لاق هنأ ةنمأ نب ىلعي هيأ نع هربخأ ىلعي نب ناوفص نأ ءاطع ىنريخأ جيرج نبا نع

 نينمؤااريمأ تلقف ؟ىسأ رىلع بدصأ ىلعي اي باطل نب رمعلاق ذإ بوث هيلع رتسأ انأو ريعب ىلإ لستغي هنعهلا ىفر

 انريخأ . هسأر ىلع ضافأ مث ىلاعت هللا ىمسف ائعش الإ رعشلا ءاملا ديزيام هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاقف لعأ

 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ىل لاق ابر لاق سابع نب! نع ةمركع نع ىرزجلا مركلا دبع نع ةنيبع نبا

 ءاثعشلا ابأ تعمس لوقت رانيدنب ورمع عمس هنأ ةنبيعنبا انريخأ ٠ نومر نحتو اسفن لوطأ انيأ ءاملا ىف كيقابأ لاعت
 سبل نيلعن مرحلا دحب مل اذإ» لوقي وهو بط ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر تدمس لوي وهو سابع نبأ تعمسلوقي

 هيلع هللا ىلىنلا ىنأ الجر نأ هيب أن عملا نءىرهزلا نع ةنيبعنبا انريخأ . «ليوارساا سبل ارازإ دج مل اذإو نيفحلا

 نيفحلا الو ليؤارملاالو سنربلا الو ةمامعاا:الو صيدقلا سيلبال» هل لاقف ؟بابشلا نممرحلا سدلب ام هلاسف لسو

 عفان نع كلام انربخأ . (نيبعكلا نم لفسأ انوكي ىتح اهبعطقيلو نيفخ سيلباف نيلعن دحم ملنإف نيلعنلا دحمنملالإ

 هللا لوسر لاقف ؟ ٍتايثا نم مرحلا سلب ام ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاس الجر نأ امبنع هللا ىضر رمع نبا نع

 نيلعن دحبال ادحأ الإ فافخلا الو سناربااالو مئاءغلا الو تاليوارسسلا الو صيمقلا مرحلا سلب ال» لسو هيلع هللا ىلص

 هللا ىضر رمع نبا هللا دبع نع رايد نب هللا دبع نع كلام انربخأ . « نيبعكلا نم لفسأ ام,ءطقياو نيفخلا سيللف

 دحم مل نش » لاقو سرو وأ نارفعزب اغوبصم ابوث مرحلا سبلب نأ ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع

 رمع رمصبأ لاق رفعج ىلأ نع ورمع نع ةنييع نبا انرمخأ . ( نيبعكللا نم لفسأ امرعطقلو نيفخ سليلف نيلعن

 ىلع لاقف ؟ بالا هذه ام لاةف مرحم وهو نيجرسضضم قيبوث رفع> نب هللا دبع ىلع نع هللا ىضر باطخلا نبا |

 نع ملاس نب ديعس انريخأ' . هنع هللا ىضر رمع تكسف ةنسلا انهاعي ادحأ لاخإ ام هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نبا

 اه فاما



 د ايا

 نيسح ىلأ نبا نع ةنيبع نبا انربخأ . ةشئاعل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نإ لاق ارو اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 انربس>أ . رمتءاف جرخ هسأر ممح اذإ ناكف ةكمب كلام نب سنأ عم انك : لاق كلام نب 00 0

 ةنيبعئب | انريخأ . ةرمع رهش لك ىف لاق هنع هللا ىضر بلاطىنأ ن 'ب الع نأ دهام نع حي ىأ نب نع ةئنيع نأ

 نم ةرمو هفيحلاىذ نم ةرم نيترم ةنس ىف تردتعا اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ بيسللا نبا نع ديهنم نب ىغ نع

 ترحتعا ملسو هيلع هللاىلص ىنلا جوز ةشئاع نأ دمحم نب مساقلا نع راسي نب ةقدصنع ةنيبع نب انربخأ . ةفحملا

 سنأ انريخأ . تييحتساف ! نينمؤأ ا مأ هللا ناحس لاق ؟ ذحأ اهيلع كلذ باع له تلقف ةقدص لاق نيترم ةنس ىف

 انرب>أ ٠ ماع لك ىف نيترمع رييزلا نبا دبع ىف اماوعأ رمع نب هللا دبع رمتعا : لاق عفان نع ةبقع نب ىسوم نع

 هيلا نها لج - م لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هببأ نع هللا دبع نب ماس نع ىرهزلا نع ةنيبع ند نايفس

 | نق نا كوعر نأ نومعزدو رمع نبا لاق«نرق نم دحن لهأ لل موةفدجلا ن ٠ ماشلا لهأ لهو ةفيلخلاىذ نم

 لهأ رمأ » لاق هنأ رمع نبا نع رانيد نب هللا دمع نع كلام انربخأ ٠ مللي نم نمبلا لهأ لهو » لاق سو هيلع

 ثالثا ءالؤه امأ رمع نبا لاق « نرق نم دن لهأو ةفح+لا نم ماشلا لهأ للمو ةفلخلاىذ نم اولهم نأ ةنيدملا

 نحيلا لهأ لهعو و لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تربخأو ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نوّتعحف

 " ةنيدملا لهأ نم لجر ماق : لاق امبنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع جيرج نبا نع ملسم انربخأ « لمي نم

 ماشلالهأ لهمو ةفيلخلاىذ نم ةنيدملالهأ لهم »لاق ؟لهن نأ انرمأت نبأ نم هللا لوسر ا, لاقذ دحسملا ىف ةنيدملاب

 نميلا لهأ لهو » لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نومعزيو عفان ىللاق « نرق نم دج لهأ ليو ةفحجلا نم
 لهملا نع لأس هللا دبع نب ًارباج عمس هنأ ريبزلا وبأ ىربخأ لاق جيرج نبا نع ديعسو ملسم انربخأ « مسلي نم

 نه رخألا قيرطلاو ةفيلحلاىذ نم ةنيدملا لهأ لهب » لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ديري ءارأ ىهتنا مث هتعمس لاقف

 « حملي نم نميلا لهأ لهو نرق نم دحب لهأ لهمو قرع تاذ نم قارعاا لهأ لهو برغملا لهأو ةف>جلا

 ةنيدملا لهأل تقو » ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ءاطع ىتربخأ لاق جيرج نبا ىربخأ لاق ملاس نب ديعس (مربخأ

 نرق مثريغو نميلالهأ نم ادحن كلسنموانرق دحن لهألو قرعتاذ قرسشلالهألو ةف>+لا برغملا لهألو ةفياحلا اذ

 اوهعز سو هيلع لا ىلص ىنلانإتلقف ءاطع تعجارف لاقعي رج نبا نعديعسو ملسم مانربخأ ( «ل:ن مللا لعألو لزانملا

 نكي ملو لاققرشملا لهأل ققعلاوأ قرعتاذ تقو هنأ انعمسكلذك لاق ذئنيح قرسثملا لهأ نك« لو قرع تاذ تقوي مل

 ٠ هتقو سو هيلعللا ىلصىنلا نأ الإ ىأيهكل ورلسو هيلعهللا لص ىننلا نوددح أ ىلإ هزعملو قرمشملا لهأل نك-!وذئموب قارع

 نكيملو قرع تاذوسوهيلع هللا ىلههللا لوسرتقوي مل لاقهيب نع سواطنب نع جد رج نبا نع دلاخ نب ملسم انربخأ

 . ملعأ هللاو سواط لاق االإ هبسحأالو : هنع هللاىذر ( قثإ: ةلالاف ) قرعتاذ سانلا تقوف قرسشم لهأ ذئنبح

 هيلع هللا ىله هللا لوسر تقوي مللاق هنأ ءاثعشلا ىنأ نع رانيد نب وره نع جييدج ن نبا نع دلاخ نب سم انزخأ

 تقو» : لاق هببأ نع سواط نبا نع ةنييع نبا انريخأ . قرعتاذنرق لايحب سانلا ذماف ايش قرشملا لهأل سو

 «ملأ نميلا لهألو انرق دخن لهألو ةفحجلا ماشلا لهألو ةفيلحلا اذ ةنيدملا لهأل مسو هيلع هللا ىلص هللا لوْسر

 دارأ نمث اهلهأ ريغ لهأ نم 0 ىتأ تآ لكلو اهلهأل تيقاوملا هذه » ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر لاق مث

 « ةكم لهأ ىلع كلذ ىنأي ىتحءىثني ثيح نم لبيلف تاقيملا كلذ نود نم هلهأ ناك نمو ةرمعلاو جحلا

 تقاوملاىف ملسو هلع هللا ىلص ىلا نع اههنع هللا ىذر سايعنبا نع هنأ نع سواطنبا نع رمعم نع هقثلا انريخأ
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 لوق#ي مك لوقي نأ سمتلي هن أ نأ ديرب مهلك هئارو نمو هلاهثنعو هنيع نعو هيدي نيب لءارو 0 نيب

 سانلااميأ لاق ةورملا دنع انكف انفط الف ةرمعلا فرعن الو هريغفرعن الوجلا الإىوننال ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هعم نكي مل ن« لحف تيدهأ ام تريدتسا ام ىرمأ نه تلبقتسا ولو ةرمع اهلعجيلو للحيلف ىده هعم نكي مل نم

 ركب ىفأ تنب ءامدأ نع ةبيش تنب ةرفص نع نمحرلا ددع نب روصنم نع جيرج نبا نع دلاخ نب لسم انربخأ . ىده

 نهوةمارخإ لع مقيلف ىده هعم ناك نم» مل وهيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ملَسو هيلع هللا ىلص هللال وسر عم انحرخ تلاق

 نب ىحم نع ةنيبع نبا انريخأ . للحم ملف ىده ريبزلا عم ناكو تال>ف ىده ىعم نكي و6 للحل ىده هعم نكي مل

 الإ ىرنال ةدعقلا ىذ نم نيقب سل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم انجرخ تلاق اهنع هللا ىضرةشئاع نع ةرمع نع ديعس

 تيتأ ىنمي انك اماف ةرمع ابلء نأ ىده هعم نكي مل نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ اهنم اببرق وأ فرسب انك ايلف جحلا

 لاقف دمحم نب مساقلا هب تثدحف ىحم لاق هئاسن نع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرحبذ اولاق؟اذهام تلقف رقب محلب

 ان ربخأ . هانعم فلا النايفس ثيدح لثمب مساقلاو ةرمع نع ىحي نع كلام !:ربخأ . ههجو ىلع ثيدحلاب هللاو كتءاج

 ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر عم انج رختالاق اهنأ اهنغ هللا ىضر ةشئاع نع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع نايفس

 لاقف كب أانأو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرىلء لخدف تضح اهم ايبرق وأ فرسب انك اذإ ىتح جملا الإ ىرنال ةدح ىف

 تلاق 6 تيبلاب فوطتال نأ ريغ جاحلا ىضةيام ىضقاف مدآ تانب ىلع هللا هبتك رمأ اذهنإ لافق معن تلق؟ تسفنأ كلام د

 نب ماشهوةرسيم نب مهاربإو سواط نبا انث نايفس انربخأ ء رقبلا هئاسن نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرىحّضو

 لزيف ءاضقاا رظتني ةرهع الو اجح ىمسال ةنيدملا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ لوقت اسواط اوعمس ريجح

 تلبقتساوللاقو ةرمعاملءجم نأ ىده هعم نكي ملو لهأ مهنم ناكنم هباحصأ رمأف ةورملاو افصلا نيب وهو ءاضقلا هيلع

 ةقارسس هيلإ ماقف ىدهلحم نود لحم ىل سالف ىده تقسو ىسأر تدبل نكلو ىدهلا تفقس اتربدتساام ىرمأ ند

 تلَخَد دب الل لب لاقكدب "الل مآ اذه امال ءذه اجرفعأ مولا اودفو اعأك موق ءاضق انل ستقا هللا لوس راب اعف كلان
 « تالهأ مب »ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف نميلا نم هنع هللا ىضر ىلع لخدو لاق ةمايقلا موي ىلإ جحلا ىف ةرمعلا

 انريخأ . ملسو هيلع هللا ىلصىنلا ةج> كيبل رخآلا لاقو سو هيلع هللا ىلص ىنلا لالهإ سواط نع (هدحأ لاقف

 ' نإرملا نما ةروسا كدا جوز ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةنعرتكا قعر لس 3ع مزاح ىلأ نع كلام

 موقلا ءالؤه نم ىسفن رجاوأ لاقق سابع نبا لأس الجر نأ ءاطع نع جيرج نبا نع ديعسو ملسم انربخأ

 ٠ باسحلا عيرس هلو اويسك امم بيصن ممل كئاوأ معن سابع نبا لاقف ؟ ىنع ىزحب له كسانملا مرعم كسنأف

 ةجح هذه لاقق هذه نع لثسو رهع نب هللا دبع دنع ىنإ لاق ريبج نب ديز نع ىروثلا نايفس نع حادقلا انربخأ

 جتحاو ملاس نب ديعس لاق لاق ىعفاشلا انربخأ . ادح رذنو جملا هيلع ناك نمل ىءي هردن ىغقي نأ سمتللف مالسإلا

 داهج جالا »لاق وسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ فنا حلاص ىبأ نع قحسإ نب ةيواعم نع هريخأ ىروثلا نايفس 53

 ركب ىبأ نبانراادبعىنربخأ ل وقي سوأ نب ورمع تعبسلوقي رانيدنب ورمع عمس هنأةنييعنبا انريخأ«عوطتةرمعلاو

 نع ةنيبع نبا انربأ معنتلا نماهرمعيف اهنعّشاىضر ةشئاع فدرب نأهرمأ ل-وةيلع هللاىبص ىنلا نأ امهنع هتاىضر

 نمجرخ مسو هيلع هللا ىلءىنلا نأىعكسلا شرحبنع دلاخنب هقادبعنب زيزعلادبع نع محازم نع ةيمأ نب ليعمسإ

 وهج رجنب|لاقدانسإلا اذهب ثيدحلا اذه جر جنب نع دلاخ نب ملسمان ربخأ تئابك اهب حبصأو رمتعاف اليل ةنارعجلا

 جيرج نبا ىعهسم انربخأ ..شرحونب اندنع هدلو نأل ج.رج نبا باصأو هنع هللا ىضر ( قنا: ةلالاف ) شرح

 انريخأ « كاترهعو كج كيفك ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب كفاوط ) ةشئاعل لاق ٍلسو هلعّشا ىلص ىبناا نأ ءاطع نع



 در
 ىلع جملا ىف هللا ةضيرف نإ تلاقف سو هيلع هللا ىلص ىنلا تلأس معثخ نم ةأرما نأ سابع نبا نع راسي نب ناملس

 للا ىلص هللا لوسر لاقف؟ هنع جحأ نأ ىرت لبق هتاحار ىلع كسمتسإ نأ ع.يطتسإل 1 ا ىنأ تتر هدابع

 نع راسي نب ناملس نع ىرهزلا نع رانيد نب ورم ىنربخأ . ىرهزلا نم هتظفح اذكه نايفس لاقو معن ) ٍلسو هيلع

 « هعفن هتيضقف نيد هيلع ناك ول ام معن »لاق ؟كلذ هعفني لبف هللا لوسراي تلاقف هبف دازو هلثم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هللا لوسر فيدر سابع نب لضفلا ناك لاق سا.ع نب هللا دبع نع راسإ نب ناملاس نع ىرهزلا نع كلام انربخأ

 هيلع للا ىل< هللالوسر لعجف هيلإ رظنتو اهياإ رظني لضفلا لعجف هيتفتست معن نم ةأرما هتءاجف . ملَسو هيلع هللا ىلص

 اخيش ىنأ تكردأ هدابع ىلع جملا ىف هللا ةضيرف نإ هللا لوسراي تلاقف رخآلا قشلا ىلإ لضفلا ةجو فرسهي ملسو

 نعىميزلا دلاخ نب ملسم انربخأ . عادولا ةجح ىف كلذو معن :لاق ؟ هنعجحأفأ ةلحارلا ىلع تبثي نأ عيطتسال اريبك

 تلاقمعتخ نم ةأرما نأ سابع نب لضفلا نع سابع نبا نع راسي نب ناملس ىنثدح باهش نبا لاق لاق جسرج نبا

 رهظ ىلع ىوتس, نأ عيطتساال ريبك خيش وهو جملا ىف هللا ةشيرف هتكردأ دق ىنأ نإ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل '

 نع ىموزخلا ثرحلا نب نمحرلا دبع نع دمحم نب زيزعلا دبع نع ةماس ىبأ نب ورمان ربخأ .« هنعىجحف » لاق هريعب
 ىلص هللا لودر نأ هنع هللا ىضر بااط ىنأ نب ىلع نع عفار ىف نب هللا دبع نع هببأ نع نيسح نب لع نبا

 ىلع هللا ةضيرف هتكردأو دنفأ دق خيش ىنأ نإ تلاقف معثح نم ةأرما هتءاح مث( رحنم ىنملكو د لاق سو هيلع هللا

 لاق ةلظنح نع ملاس نب ديعسان ربخأ : معن: لاق هنع اهمدؤأ نأ هنع ىزحي لبف اهءادأ عيطتس, الو جلا ىف هدابع

 انربخأ . «كمأ نعىجح »لاقفجح اهيلعو تتامىمأنإ تلاقف ةأرما لسوهدلع هللا ىلص ىنلا تأ لوقي اسواط تعمم

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف نالف نع كيبل لوقي الجر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاعمس ءاطع نع جيرج نبا نع سم

 رفعج نب دابع نب دم نع ديزي نب ميهاربا نع ملاس نب ديعس انربخأ.« ججحاف الإو هنع بلف تججح تنك نإ»
 «لفتلاثعشلا »لاق؟جاحلا ام لاقف سو هيلع هللا ىلص هنا لوسر لجر لاس لوه هتعمبسف نمع نين ةقادتع لإ اندست لاق

 «ةلحاروداز »لاق؟ليدسلاام هللا لوسراب لاقفرخآ ماقف جئلاو جعلا» لاق؛لضفأ جملا ”ىأ هللا لؤسرا. لاقف رخآ ماقف

 هللا ىلع ىناا بحاص ىنوأ ىنأ نب هللا دبع نع نةحرلا دبع نب قراط نع ىروثلا نايفس نع ملاس نب ديعس انربخأ

 ءاطع نعجب رج نبا نع ديعسو ملسم انربخأ .«ال»لاق:جحال ضرقتس.أ جم مل لجرلا نع هتلأس لاق هنأ حسو هيلع
 معن سابع نبا لاقف؟رجأ ىلأ كسانملا ممعم كسنأف موقلا ءالؤه نم ىسفن رجاوأ لاقف هلأس الجر نأ سابع نبا نع

 ىلص ىنلا عمسلاق ءاطع نع جم رج نبا نع دلاخ نب مسم انريخأ «باسحلا ع. رس هللاو اوبسك ام بيصنمهكئلوأ»

 نع ججحاف الإو هنع باف تججح تنك نإ» سو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف نالف نع كيبل لوقتي الجر سو هيلع

 لاقف ةمربش نع كيبل لوقي الجر سابع نبا عمس لاق ةبالق ىنأ نع بوبأ نعنايفس انريخأ .«هنع ججححا مث كسفن

 ججحا مث كسفن نع ججحاف لاق اللاق؟كسفن نع تججحأ هل لاقف هل ةبارق رك ذف لاق؟ ةمريشامو كحبو سابع نبا

 «لاملا سأر نم ةبجاولا ةجحلا الاق امنأ سواطو ءاطع نع حي.رج نبا نع دلاخ نب ملسم انريخأ . ةمربش نع

 هنع هللا ىضر ىلع مدق لاق هللا دبع نب رباج عمس هنأ ءاطع ىتريخأ لاق جدرج نبا نع هريغو دلاخ نب ملسم انربخأ

 امارح ثكماودهأف »لاق سو هيلعهللا ىلص ىنلا هب لهأ امب لاقع؟ ىلعايتللهأ مب »وسو هيلعهللا ىلص ىنلاهل لاقف هتياعس

 نع ثدحم وهو رباجنع هببأن ع دمحم نإ رفعج نع جيررج نبا نع مسمانربخأ . ايده ىلع هل ىدهأف لاق«تنأ اك
 نم ىرم#ب دم ترظنف ءاديبلاب انك اذإ تح لسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمانجرخ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةجح



 - ماع
 ىكر ةشئاع نع ةشلاع ىلوم ساو كأ نع ردعم نب نة راا دبعن نب هللادبع غ نع كلام انريخأ . انش 5 0

 ىلد قالوسرلاقف مايصلا د.رأ انأو ابنج حسبصأ ىلإ عمست ىعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق الجر نأ اهنع هللا
 رفغ دق انلثم تسل كنإلجرلا لاقف« مويلا كلذ موصأ مث لستغأف مايصلا ديرأ انأو اهنج حببصأ انأو دلو هيلع هلل
 هلل ؟اشخأ نرك أ نأ وجرأل ىنإ هللاو »لاقو مسوهيلع هللا ىلد قالو بضغف رحت ماو كن ذ نم مدقتام كل هللا

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرناك نإ تلاق ةثئاع نع هنأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ :«ىقتا اع يدعأو

 لئس سابع نبا نأ راسا نإ ءاطع نع ملسأ ن "ج١ ديز نع كالام انريخأ 3 كَم: مش ماص وهو هحاوزأ ضع لتقبل

 ىفأ نع نة رلا دنع را د 0 باه نإ نع كالامان ريخأ ٠ باشال امهر 3و 2 سل اعف ند وا ملاصالةلبقلا نع

 وأ نيعب اممم ن. رهش مايص وأ ةيقر قع ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر ةرداق ناّئمر روش ىف رطفأ الحر نأ ةردره

 لوسرا. لاقفدي قدصتف اذهذ> لاقفرع قرعب سو هلعدّللا ىلص هللا لوسر ىأف دجأ ال ىنإ لاقف انكسم نيتس ماعطا

 ٠ هع هللا ىضر ( ىف خللا ) هلك لاق مث هايانث تدب ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كحضفىنم جوحأدحأ امدللا

 هيلع هللا ىلذ هللا لوسر ىلإ ىنارعأ ىنأ لاق بيسملا نب ديعس نع ىناسا رخل ءاطعنع كالامان ريخأ ٠ عامي هرطف ناكو

 ىف ىلهأ تبصأ لاق «؟كاذ امو»مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاهو دعبألا كلهل وهو هر برشيو هرعش فش ملسو

 نأ عيطتسا لهف» لاقال لاق«؟ ةبقر قتعت نأ عنيطتست له» ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقذ م اًضانأو ناكر

 جوحأدحأ ام لاق مهب قدصتناذده د 2كاقف رع قرعب مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرف 6 ساجاف 2لاقال لاقو ؟ةندب ىدهمت

 ىلإاعاص ردع ةسّح نيباملاقة؟؛قرعلا كلذ ىف ادعس تل اسف الع لاك عتض[ ا ناك كامو مصو هلكف و لاق ىنم

 لوسراب لاق ىدسألا وردهع نب ةزه نأ امنع هللا ىضرةشا ! اع نع 4 نأ نع ةهورع ن ١ ماشه نع كالا انريخأ . نبرشع

 انريخأ 3 «رطفاف تح نإو مف تس نإ»ملسو هيلع هللا ىلدهللا لوسر لاقؤ مايصلا رك نك رفسا| ىف موصأ لل

 ىلف ناضدهر قف مل هلع هللا ىلد كا لودمر عع ان رئاس لاق 4ع لل ىكر كالام نا سن ل لي وطلا ليم نع كالام

 نع ةحاط تأب ةشئاع هتدع نع ىء نإ ةدعااو نع نا.فس انريخأ ٠ ماصلا ىلع ر طفلا الو رطفألا ىلع ملاصلا ب تعي

 ك0 تك قك] امأ» لاقف اسيح كلان 1 انإ تادف مسو هيلع هللا ىلد هللا لودسر "ىلع لد تلاق نيتمؤللامأ ة ةشئاع

 (هضرق نكلاو موصلا

 هللا ىلع ىنلا نأ امنع هللا ىضر سابع نبا نع سابع نبا ىلوه بيرك نع ةبقع نب مهاربإ نع ةنيبع نبا انربخأ

 هللا لوسر:لاق:موقلا نف نوماسملا اولاقف ؛موقلا نه» كاقو مهيلع ملسف ابكر ىقل ءاحورلاب ناك الف لفق لسو هيلع

 نب مهاربإ نع كلام انربخأ « رجأ كلر معن» :كاقف؟جح اذهلأ َنالوسراي تااقف ةفحم نماملاببص ةأرماهيلإتعفرف

 ىهو ةأرماب رم ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع سابع نبا ىلو# بيرك نع ةبقع
 «رج أ كاومعن» :لاقك جح اذهلأ تلاقف اهعد ناك يد ىدضب تذخأف لسو هياعهللا ىلص هللا لوسراذه امل ليقفاهتفح ىف
 اوءهفاو نولوقتام ىنوءمسأ سانا اهأ سابع نبا لاق لاق رفسلا ىلأ نع لوخم نب كلام نع ملاس نبا ذيعس انريخأ

 مالغ اميأو جدحيلف توع نألبةقتع نإو هجح ىف دقف قتعي نأ لبق تانف هلهأ هب جح كولمم اعأ - لوقأ ام

 نع ثدحم ىرهزلا تعبس لاق ةنييع نبا انربخأ ججحيلف غلب نإو هتجح ىفق دقف كردي نأ لبق تامث هلهأ هب جح
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 قالطلا ةحابإ فاتك هو

 هللا ىلص هللا لوسر نامز ىف ضئاح ىهو هتأرما قلط هنأ امبنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ

 مث ضيحم مث رهظت ىقحاهكسحلمث اهجاريلف هرم»لاقف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأسف رمع لاق لسوهيلع
 ديعسو سم ا:ريخأ«ءاسنلا اهل قلطي نأ هللا رمأ ىلا ةدعلا كلتف س؟ نأ لبق اقلط ءاش نإو ابكسمأ ءاش نإف رهظت

 ريزلاوبأو رمع نب هللا دبع لأسإ ةزع ىلوم نعيأ نب نمحرلا دبع عمس هنأ رييزلا وبأ ربخأ جد رج نبا نع ملاس نبا
 ىلصىنلالاقف اضئاح هتأرما رمع نب هللا دبع قاط رمع نبا لاقف؟اضئاح هتأرما قلط لجر ىف ىرت فيك لاقف عمس

 متقاط اذإ ىنلا اهيأ اي)لجوزع هللا لاقو رمت نبا لاق كسميل وأ قاطيلف ترهط اذإف اهعجاريلف هرم ملسو هيلع هللا

 نءجيرج نبا نع ملاس نب ديعسو ملسم انريخأ « كش ىعفاشلا » نهتدع لبقل وأ نهتدع لبق ىف نهوقلطف ءاسنلا

 ءاسنلا مقلط اذإ أرقي ناك هنأ رمع نب هللا دبع نع رانيد نب هللادبع نع كلامان ريخأ . كلذك اهؤرقي ناك هنأ دهام

 نب دم نع نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم نع بابش نبا نع سنأ نب كلام انربخأ نهتدع لبقل نهوقلطف

 ةريره ابأ لأسف ىتفتس, ءاجف اهحكني نأ هل ادب مث امم لخدب نأ“لبق امالث هتأرما لجر قلط لاق ريكب نب سايإ

 سايعنبالاق ةدحاو اهايإ قالط ناكامتإ لاقف كريغ اجوز جوزت ىتح اهحكنت نأ ىرنال الاقف سابع نب هللا دبعو

 نب نامعن نع جشألانب هللادبع نب ريكب نع دبعس نب حم نع كلام انربخأ . لضف نم كل ناك ام كدي نم تلسرأكنإ

 اثالث هتأرما قلطلجر نع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لأس لجر ءاج لاق راس نب ءاطع نع قرزلا شايع ىفأ

 ةدحاولا صاق تنأ امتإ ورمع نب هللا دبع لاقف ةدحاو ركبلا قالط امنإ تلقف راسي نب ءاطع لاق اهسمي نأ لبق

 . هريغ اجوز حكنت ىتح اهمرحم ثالثلاو اهنيبت

 ريبكلا مايصلا باتك نمو

 لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اههنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نع راند نب هللا دبع نع كلام انربخأ

 «نيئالث ةدعلا اولك أف ميلع مغ نإف هورت ىتح اورطفت الو لالحلا اورت قح اوموصت الف نورمثعو عت رهشلا

 , الجر نأنيس> تنب ةمطافدمأ نعناع نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم نع ىدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ

 نم اهوي موصأ لاقو اوموصي نأ سانلا رمأو لاق هبس>أو ماصف ناضمر لاله ةيؤر ىلع هنع هللا ىضر ىلع دنع دبش

 انريخأ . نادهاش الإ ناضمر ىلع زوي ال دعب ( ىف|؛ :لالاف ) ناضمر نم اموي رطفأ نأ نم "ىلإ بحأ نابعش

 دق هنأ ىأرو ميغ ىذ موي ىف ناضمر ىف رطفأ باطخلا نب رمع نأ مسأ نب دلاخ هيخأ نع ملسأ نب ديز نع كلام

 . ريسإ بطخلا : باطلا نب رمع لاقف سمشلا تعاط دق نينمؤملا ريمأ اي لاقف لجر هءادف سمشلا تباغو ىسمأ

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنأ هنع هللا ىضر ىدعاسلا دعس نب لهس نع رانيد نب مزاح ىلأ نع كلام انربخأ

 نامَءورمع نأ فوع نب نمحرلا دبع نب ديمح نع باهش نبا نع كلامان ربخأ .«رطفلا اولجعام ريم سانلالازيال»

 عفان نع كلام انربخأ . ناضمر ىف كلذو ةالصلا دعب نارطفي مث دوسألا لبللا ىلإ نارظنب نيح برغملا نايلصي اناك

 نمو هنع هللا ىضر ( قفا: ةلالاف ) كاق عيبرلا انربخأ . كلذ كرت مث مئاص وهو مجتح ناك هنأ رمع نبا نع

 نبا نع عفان نع كلام انربخأ دانسإلا اذه.و . هيلع ءاضق الف ءىقلا هعرذ نمو ءاضقلا هيلع بجو مئاص وهو أبقت
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 ناك هنأ ةريره ىلأ نع نامسلا حلاص ىنأ نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انربخأ . ةاكزلا هنم ىدؤتال ىذلا لاملا

 ."دازيكا ان كوقي هنكع  ىد هبلطن اتش ر هل عرقأ اعادش ةمايقلا موي هل لثم هتاكز دؤي مل لام هل ناك نم لوقي

 هيلع هللا ىلصهللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر هللا دبع نب ريرج نع ىبعشلا نع دنه ىنأ نب دواد نع نايفس انريخأ

 ديمح ىلأ نع ريبزلا نب ةورع نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ « اضر نع الإ ميتقرافي الف قدصملا مك اتأ اذإ» سو

 مدق املذ ةقدصلا ىلع ةيبتللا نبا هل لاقي دسألا نم الجر سو هيلع هللا ىلص ىننلا لمعتسا لاق هنع هللا ىضر ىدعاسلا

 لوقيف انلاعأ ضعب ىلع هثعبن لماعلا لابام» لاقق ربنا ىلع لسو هيلع هللا ىلصىنلا ماقف ىل ىدهأ اذهو يل اذه لاق

 اهنم دحأ ا ال هدب ىسفن ىذلاو ال مأ هيلإ ىدهمأ رظنيف همأ تيب وأ هيأ تدب ىف سلح البف ىل اذهو 3 اذه

 انيأرق>هيدب عفر مث رعت ةاش وأ راوخ امل ةرقب وأ ءاغر هل اريعب ناكنإ هتبقر ىلع هلمحم ةمايقلا موي هب ءاج الإ ايش

 ىنأ نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةنييع نب نايفس انربخأ « تغلب له مهللا تغلب له موللا لاق مث . هيطبإ ةرفع

 .هلثم ىنعي تباث نب ديز اواسو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتذأ عمسو ىنيع رصب لاق هنع هللا ىضر ىدعاسلا ديمح

 ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هببأ نع ةورع نب ماشه نع ىحلا ناوفص نب ناْمع نب دمحم انريخأ

 نبرمعل لاقدنأهبأ نع ملسأ نب ديز نع سنأ نب كلام انربخأ .«هتكلهأ الإ الام ةقدصلا طل خال لاق لسو هيلع هللا

 اميلع نإ لاق ةيزجلا معن نم لسأ لاقف ؟ةقدصلا معن نم مأ ةيزإلا معن نمأ لاقف ءايمع ةقان رهظلا اذه ىف نإ باطخلا

 تماصلا نب ةدابعإسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لمعتسا لاق هيبأ نع سواط نبا نع ةنيبع نبا انريخأ . ةيزجلا مسيم

 رعبتةاشيوأ راو اهل ةرقب وأ ءاغر هل كتبقر ىلع هلمحم ريعبس ةمايقلا موب ىنأتال ديلولا ابأ اي قنا لاقف ةقدصلا ىلع

 «هللاؤحر نم الإ هديب ىسفن ىذلاو ىأ لسو »هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقف:اذكل اذ نإو هللا لوسراي لاقف جاؤ امل

 ىنأ نع راس: نب ديعس نع نالجع نبا نءةنييع نب نايفس انريخأ : ادبأ نينثا ىلع لمعأ ال قحلاب كثعب ىذلاو لاق

 نم ةقدصإ قدصتي دبع نمامهدبب ىسفن ىذلاو» لوقي لسو هيلع هللا ىلص مساقلا ابأ تعمس لاق هنعللا ىضر ةريره

 فقري اك هل اهب ريف نمحرلا دب ىفءاههضر ام اك الإ بيط الإ .ءامسلا ىلإ دعضت الو اببط الإ هللا لبقي الو بط تنك

 ذخأيو هدابع نع ةبوتلا لبقي وه هللانإ : أرق مث ميظعاا لبجلا لثمل اهنإو ةمايقلا موي ىنأتل ةمقللا نإ تح هولف كدحأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنء هللا ىضر ةريره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىلأ نع نايفسان ربخأ . « تاقدصلا

 قفين أ قفنملا ةارآ اذإفاميبقارت لإ امهعدت نادل نم ناتح وأ ناتنح اًمهيلع نالجر لثم لحتلاو قفتملا لد ملسو

 اهعضوم ةقلح لك تمزاو تصاق قفني نأ ليخبلا دارأ اذإو هرثأ وفعتو هنانب نحن ى ترم وأ عردلا هيلع تغبس

 سواط نع ملسم نب نسحلا نع جسيرج نبا نع نايفس انربخأ . «عستت الو اهعسوي وهف هتوقرت وأ هقنعب نخات 22

 نب ماشه نع نايفس انربخأ . عسوتت الو اهعسو. وهف لاق هنأ الإ هلثم سو هيلع هللا لص ىنلا نع ةريره ىفأ نع

 هللا ىلص هللا لوسر تلأسف شيرق دبع ىف ةبغار ىمأ ىنتتأ تلاق ركب ىنأ تنب ءامسأ همأ نع هيبأ نع ةورع

 « معن لاق اهلصأ سو هيلع



 7 د ممل.

  بهذلا هيراوجو هتانب ىلع ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع كلا ائربخأ . هتاكز جرم ال تناكو بهذلاب اهيخأ

 هيفأ ىلحلا نع هللا دبع نب رباج لأسي الجر تعمس رانيد نب ورع نع نايفس انربخأ . ةاكزاا هنم خرم ال مث

 ورمع نع نايفس انريخأ . ريثك : رباج لاقف ؟ رائيد فاأ غلبي ناك نإولاقف ال : رباج لاقف ؟ ةاكزلا

 ”اادكلا ةرسد ءىتاوع انعإ ةاكز رينعلا ىف سدل لاق هنأ هنع هللا ىكر سابع؛ئبا نع. ةئيذأ نع 'راند نبا

 هيفق ءىش هيف ناك نإ لاقف ربنعلا نع لثس هنأ سابع نبا نع هك نع سواط نبا نع نايفس انريخأ

 ةريره ىبأ نع نمحرلا دبع نب ةدس ىنأو بيسملا نب ديعس نع ىرهزاا نع ةنيبع نب نايفس انربخأ . سلا

 جرعألا نع دانزلا بأ نع نايفس انربخأ « سمخلا زاكرلا ىفو » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىضر

 نبا نع باهش نبا نع كلام انريخأ )» شا زاكرلا ىف » لاق مسو هلع هللا ىل<“ ىنلا نأ ةريره ىلأ نع

 روباس نب دواد نع نايفس انربيخأ « سلا زاكرلا ىف » لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةداس ىنأو بيشملا

 هدجو زاك ىف لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ءاطع' نب بوقعيو

 ةلهاج ةبرخ ىف هتدجو نإو هفرعف ءاتيم ليبس ىف وأ ةنوكسم ةيرق ىف هتدجو نإ » ةيلهاج ةبرخ ىف :لجر

 نع دااخ ىبأ نب ليعمسإ انث لاق ةنيبع :نب نايفس انربخأ © سلا زاكرلا ىفو هيفف ةنوكسم ريغ ةيرق ىف وأ
 ىلع, لاقق داوسلاب ةبرخ ىف مهرد ةئامسمحو افلأ تدجو ىنإ لاقف هنع هللا ىضر ىلع ىلإ لجر ءاج لاق ىعشلا

 لهأل ىبف ىرخأ ةبرق اهجار> ىدؤت ةيرق ىف !متدجو تنك نإ » ائيب ءاضق ابيف نيضقأل امأ هنع هللا ىضر

 سلا مث سلا انلو هسامحأ ةعبرأ كلف ىرخأ ةيرق اهجارخ ىدؤت سيل ةيرق ىف اهتدجو تنك نإو ةيرقلا كلت:

 تررم لاق هابأ نأ سا> نب ورمع ىبأ نع ةماس ىبأ نب هللا دبع نع ديعس نب ىح انثدح نايفس انريخأ « كل

 ؟سامحا, كتاكز ىدؤت الأ هنع هللا ىضر ردع لاقف اهلمحأ ةمدآ قنع ىلعو هنع هللا !ى طر باطخلا نب رمعب

 هيدي نعب اهتعضوف لاق عضف لام كاذ لاقذ ظرقلا ىف ةيهأو ىرهظ ىلع ىتلا هذه ريغ ىلا نه +.نمؤملا ريمأ ا: تاقف

 نع نالجع نبا انثدح ةنييع نب نايفس انري_>أ ٠ ةاكزلا اهنم ذخأف ةاكزلا اهيف تيجو دق اهدجوف اهبسحف

 رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديدع نع ةقثلا انرب>أ . هلثم هيبأ نع سامح نب ورمع ىنأ نع دانزلا ىلإ

 , ديعس نبا :ىحم نع سنأ نب كلام انري>أ . ةراجتلا هب داري نأ الإ ةاكز ضرعلا ىف سيل لاق هنأ امينع هللا ىضذر

 مهلاومأ نم رهظ ام ذخف نيماسملا نم كب رم نم رظنا نأ هيلإ بتك زيزعلا دبع نب رمع نأ مكح نب قيزد نع

 ' رانيد ثلث تصقن نإف ارانيد نيرثع غلبي ىتح هباسحبف صقن امه ارانيد ارانيد نيعبرأ 0 م تاراجتلا نم

 : ادلع هللا ىضر نافع نب نامع نأ ديزي نب بئاسلا نع بابش نبا نع كلام انريخأ . ائيش اهنم ذخأت الو اهعدف

 - كلام انربخأ ٠ ةاكزلا اهنم نودؤتف مكلاومأ لصحم ىتح هنيد دؤيلف نيد هيلع ناك نأ 51 رهش اذه لوقي ناك

 اهنأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوذ ةشااعنعدم# نب مساقلا نع نايح نب ىحم نب دم نع ديعس نب ىخم نع

 اولاقف ؟ ةاشلا هذه ام رمع لاقف عريض تاذ الفاح ةاش اهي ىأرف ةقدصلا نم منغ . لل نب رمع ىلع رم : تلاق

 نع اوبكن نيماسملا تارزح اوذخأتال سانلا اونتفتال نوعئاط مهو اهلهأ هذه ىطعأ ام رمع لاقف ةقدصلا نم ةاش

 دم نأ عجشأ نم نالجر ىنربخأ لاق هنأ نابح نب ىحم نب دم نع ديعسن» ىيحب نع كلام انربخأ . مامطلا

 ماء و اهيف ةاش هيلإ دوي الف كلام ةقدص "ىلإ جرخأ لاملا برل لوقيف اقدصم مهيتأي ناك ىراصنألا ةماسم نبا

 ' وه لاقف زئكلا نع لأسإ وهو رمع نب هللا دبع تعمس : لاق رانيد نب هللا دبع نع كلام انريخأ . ابلبق الإ هقح
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 ريعش نم اعاص وأ ماعط نم أاعاص رطفلا ةاكز جر 6 لوقي ىردخلا ديعس انأ عم هنأ حرس ىنأ نب دعس نبا

 ضايع عمس هنأ سيق نب دواد نع ضايع نب سنأ انربخأ . طقأ نم اعاص وأ بيبز نم اعاص وأ رم نم اعاص وأ

 نم اعاص سو هيلع للا ىلص ىنلا نامز ىف جرت انك : "لاق ىردخلا دعس انأ نأ .؟ ةلوقب دعس نب هللا دع ن1

 مدق ى> كلذك هجرخم لزن ملف ريعش نم اعاص وأ رع نم ًاعاص وأ طقأ نم اعاص وأ بيبز نم اعاص وأ ماعط

 اعاص لدعت ماشلا ءارمس نم نيدم ىرأ ىنإ : لاق هنأ هب سانلا ملك اهف ناكف سانلا بطخف ًارمتعم وأ اجاح ةيواعم

 ظفاب اهنأل ديناسألا ةداعم تناك نإو اهلك رابخألا هذه تجرخأ اإو ( مصألا لاق ) كلّذب سانلا نخاف رع

 ةاكزلا نع هللا دبع نب ملاس لأس هنأ ىثللا ديز نب ةماسأ نع ضايع نب سنأ انربخأ . ناصقنو ةدايز اهبفو رخآ

 ناطلسلا ىلإ اهعفدت نأ ىرأ ال ىنكلو ىلب لاق؟ناطلسلا ىلإ اهءعفدا لوقي رمع نبا نكي ملأ تلقف تنأ اهطعأ لاقف

 . ةثالث وأ نيمو رطفاا لبق هدنع عمجم ىذلا ىلإ رطفلا ةاكزب ثءبي ناك رمع نب هللا دبع نأ عفان نع كلام انربخأ

 . اريعش جرخأ هنإف ةدحاو ةرم الإ رمنلا الإ رطفلا ةاكز ىف جرخال ناك رمع نب هللا دبع نأ عفان نع كلام انربخأ

 هللا ىضر ىردألا ديعس ىنأ نع هنأ نازاملا ةذدععص نا نب. نمحرلا دبع' نب هللا دبع نب دمحم نع كلام انريخأ

 ورمع نع كلام انربخأ « ةقدص رهتلا نم قسوأ ةسمخ نود امف سيل » لاق سو هيلع هللا لص هللا لور نأ هنع

 ةسمح نود امف سيل » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي ىردخلا ديعس ابأ تعمس لاق هنأ هببأ نع ىحي نبا

 باتع نع بيسملا نب ديعس نع باه نبا نع راملا حااص نب دمحم نع عفان نب هللا دبع انربخأ « ةقدص قسوأ

 اماسي ز هتاكز ىدؤت مث لخنلا صر اك صر »مركسلا ةاكز ىف لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ديسأ نبا

 عمو رك .نسانلا لع صر نا ثقب ناك ملسو هيلع هللا قص هللا لوسر نأ ةذاتسإتو 6 ازرع لختلا ةاكز ىدَوَت

 ىردحلا ديعس ىنأ نع هبأ نع ثدحم ىزاملا ى نب ورمع تعمس : لاق ةنييع نب نايفس انريخأ . مجرامثو

 باهمش نبا نع كلام انريخأ « ةقدص قسوأ ةسمخ نود امف سيل » لاق مسو هلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر

 ىلع هللا كرقأ ام كرقأ » ربيخ حتتفا نيح ربيخ دوهيل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بيسملا نب ديعس نع

 لوقي مث مهيلع صرف ةحاور نب هللا دبع ثءبي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكنف لاق منيو اننيب رمثلا نأ |

 هلال وسر نأ راح ٠ نب ناملسنع باهش نبا نع كلام انربذأ . هناوذحأ اوناكف 6 ىلف مش نإو مكلف من كش نإ »

 ىسوم نع ضايع نب ّضأ انريخأ . دوم نيبو هنيب صرخ ةحاور نبا هللا دبع ثعبي ناك سو هيلع هللا ىلص

 اريعش وأ اعرز وأ امرك وأ الخ ناكام عودزلاو راغثلا ةقدص : لوقي ناك رمع نب هللا دبع نأ عفان نع ةبقع نبا

 ناكامو دحاو ةريشع لك نه رمثعلا هيفف رطملاب ايرثع وأ نيعلاب ىقسي وأ رهنب ىقسي وأ العب هنم ناك اث اتلس وأ

 تعسلاق هنأ هبأ نع قزاملاىع نبورمعنع كلام انربذأ . دحاو نيريشع ىف ريثعلا فصن هيفف حضنلاب قسي هنم

 انثدحنايفس انريخأ « ةقدص قاوأ سمح نود امف سيل » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي ىردخلا ديعس ابأ

 ديعسىف أنعهب أن ع ةعصعصىفأ نب نمحرلا د,عنب هللا دبعنب دم نع كلامان ربخأ . ثيدحلا اذهب ىنزاملا ىحن نبورمع

 انريخأ «ةقدص قرولا نم قاوأ سمح نود امف سيل » لاق ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع نا ىضر ىردخلا

 نهل اهرجح ىف ىماتي اهيخأ تانب ىل" تناك اهنأاهنع هللا ىضرةشئاعنع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام

 تانب ىل# تناك اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ ةكيلمىبأ نبا نع لمؤملا نب هللا دبع انربخأ ٠ ةاكزلا هنم جرت الف ىلحلا

 (م7 خلع



 ظ ما
 كنأ نومعزب مهنأ للعا :هل لاقف هنع هللا ىضر رمع ىقا تح كسمأف انم هذخف ىذغلاب انيلع ادتعم تنكنإ هل اولاقف

 هدب ىلع ىعارلا اهب حوري ةلخسلاب تح ىذغلاب مهيلع دتعاف رمع هل لاقف مهنم هذخأت الو ىذغلاب مهملع دتعت مهملظت

 ةعذجلاو قانعلا مهنم ذخو منغلا لحف الو ةلوك لا ةاشلا الو ردلا تاذ الو ضخاملا الو ىبرلا - ذخآ ال مهل لقو

 نايفسىبأ نب ورمع نع ةبمأ نب ليعامسإ نع دمحم نب مهاربإ انربخأ . هرايخو لاملا ىذغ نيب لدع كلذف ةيذئااو

 ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نأ الاقق نالج ر ىئءاج لاق ىدعىنب ىخأ رعس نع هللا ءاش نإ رعسنب | هامس لجر نع

 هللا لص هللا لوسر نإ الاقو ىلع اهادرف تدجو ام لضفأ اضخام ةاش امل تجرخأف لاق سانلا لاومأ قدصن انثعب

 رم نب نع عفان نع كلام انربخأ . اهاذخاف منها طسونم ةاش امهتيطعأف لاق ىلحلا ةاشلا ذخأت نأ اناهن ملسو هيلع

 اهيبأ نع ةمادق ةئبا ةشئاع نع نيسح نب ورمع نع كلام انربخأ ٠ لوحلا هيلع لوحم ىتح ةاكز لامىف بحت ال لاق

 ؟ ةاكزلا هف تبجو لام نم كدنع له ىنلاس ىئاطع هنم,ضقأ .هنع هللا ىضر. نافع نب ناّمع تئج اذإ تنك لاق

 ديز نع سنأ نبا كلام انريخأ . ىتاطع ىلإ عفدال تلق نإو لاملا كلذ ةاكز ىناطع نم ذخأ معن تاق نإف

 اركب لجر نم فلستسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هتاىضر عفار ىنأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نبا

 رانيدنب هللادبعنع امهالك ةنييع.نب نايفسو سنأنب كلام انريخأ . هايإ هيضقأ نأ ىفرم اف ةقدصلالبإ نمىلبإ هتءاجف

 سيل » لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىغر ةريزه ىنأ نع كلام نب كارع نع راسإ نب ناملس نع

 راسإ نب ناماس نع لوحكم نع ىسوم نب بويأ نع ةنيبع نبا ىربخأ ٠ « ةقدص هسرف ىف الو هدبع ىف ملسملا ىلع
 رباج نب ديزي نب ديزي نع نايفس انربخأ . هلثم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا'نع ةربره ىنأ نع كلام نب كارع ىنع

 تلأس لاق رانيد نب هللا دبع نع كلام انربخأ . ةريره ىنأ ىلع افوقوم هلثم ةريره ىفأ نع كلام نب كارع نع

 نمر اادبع نب ثرحلا نع ضايع نب سنأ انريخأ . ؟ةقدص ليخلا ىف لهو لاقف نيذاربلا ةقدص نعبيسملا نب ديعس

 تلق مث تماسأاف ملسو هيلع ها ليعر دق :لوصر لع تمدق : لاق باف ىنأ نب دعس نع هيبأ نع بابذ ىنأ نبا

 ىنادعتسا مث مهيلع ىنامعتساو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعفف مهلاومأ نم هيلع اوماسأ ام ىموقل لعجإ هللا لوسراي

 ةرك ىف نيخال هنإف هوكز مهل تلقف لسعلا ىف ىءوق تملكف لاق ةارسسلا لهأ نم دعس ناكو لاق رمع مث ركب وبأ

 ناكامب .هتريخ"اف هنع هللا ىضر ثاطخلا نب رمع تيت'اف ريثعلا مهنم تذخأاف اف رسثعلا : تاقف لاق ؟ < : اولاقف يكزنال

 نأ كهام نب فسوي نع جيرج نبا نع ديما دبع انريخأ . نيماسملا تاقدص ىف هنك لعج مث هعابف رمع هضيقف لاق

 كلام انربخأ «ةقدصلا اهلصاتسنال وأ اهيهذتالىماتيلا لامىف وأ متيلا لام ىف اوغيا» لاقسو هيلعللا ىلص هللا لوسر

 اهرجحيىف نيميتيىلن:و>أو انأ ىيلتلسو هيلع هللا ىبصىنلا جوز ةشئاء تناك : لاق هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع

 هيلع هللا ىلص هللا نوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ . ةاكزلا انلاومأ نم جرخم تناكف

 8 نيماسملا نم ىثأو 2 ديعو رح 0ك ىلع ريع نم اعاص وأ 0 نم اعاص سانلا ىلع رطفلا ةاكز ضر لو

 رحلا ىلع رطفلا ةاكز ضرف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع دمحم نب رفعج نع دم# نب مهارإ انربخأ

 عمس هنأ دعس نب هللا دبع نب ضايع نع مسأ نب ديز نع كلام انربخأ . نونومت نمت ىثألاو ركذلاو دبعلاو

 اعاص وأ رم نم اعاص وأ ريعش نم اعاص وأ ماعط نم .اعاص رطفلا ةاكز جرخم انك : لوقي ىردخلا دعس ابأ

 رطفلا ةاكز ضرف سو هيلعدللا ىلص هلا لوسر نأ امهنع هللاىضر رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ . بيبز نم

 هللا دبع نبا ضايع نع ملسأ نب ديز نع كلام انرب+أ . ريعش نم اعاص وأ رع نم اءاص سانلا ىلع ناضمر نم



 مد -
 اتس تغلب اذإف ركذ نوبل نباف ضاخم تنب اهبف نكي ملنإف ىنأ ضاخم تنب اهيفف نيثالثو سد ىلإ نيرسشعو اسمح

 اذإف لا ةقورط ةق> ابيفف نيتس ىلإ نيعبرأو اتس تغلب اذإف ىنأ نوبل ةنبا اهيفف نيءبرأو سمح ىلإ نيثالثو

 تغلب اذإف نوبل اتنبا اهيفف نيعست ىلإ نيعبسو اتس تغاب اذإف ةعذج اهمنف نيهسو سمح ىلإ نيتسو ىدحإ تغلب

 ةنبا ني_ءبرأ لك ىف ةئامو نيرمثع ىلع تداز اذإف لخا اتقورط ناتةح اههفف ةئامو نيرسشع ىلإ نيعستو ىدحإ

 تسيلو ةعذجلا ةقدص لبالا نم هدنع تغلب نأ ةقدصلا ةضيرف ىف لبإلا نانسأ نيب نأو ةقح نيسمح لك ىفو نوبل

 هيلع تغلب اذإف امخرد نيرمثع وأ هيلع اترسسيتسا نإ نيتاش ابعم لعحيو ةقحلا هنم لبقت اهنإف ةقح هدنعو ةعذج هدنع

 تاقث ددع ىنريخأ نيتاش وأ امهر دزني ريثعقدصملا هيطعيو ةعذجلا هنم لبقت اهنإف ةعذج هدنعوةقح هدنع تسدلو ةقحلا

 لثم ٍلسو هيلع هللا ىلصىنلا نع هنع هللاىضر كلام نب سنأ نع سنأنب هللا دبع نب ةعامت نع ةماس نب دامح نع مهلك

 بسحأو لاق (هياع اترسيتسا نإ) ظفحأ ال «امهرد نبرسشءوأ نيتاش ىطع. الو» هيف ظفحأ ىأ الإ هفلاعال اذه ىنعم

 اذه ركذو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةقدصلا باتك ركب وبأ "ىلإ عفد لاق هنأ سنأ نع دامح ثيدح نم

 ٠ ىحولا هب لزن لوقعلا نم باتك ىنأ دنع سواطنبا ىل لاق : لاق جيرجنبا نع ملسم ىقربخأ . تفصو اك ىنعملا

 نع ضايع نب سنأ انربسخأ . ىحولا هب لزن امتإف ةقدصلا وأ لوقعلا نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرف امو

 نبرمثعو عب رأ لك ىف» هيف ةقدصلا باتك اذه نأ امهنع هللا ىضر رمعنب هللا دبع نع عفان نع ةبقع نب ىسوم نع

 نباف ضاخع تنب نكي مل نإف ضاخم تنب نيثالثو سمح ىلإ كلذ قوف امذو ةاش سمح لك ىف منغاا امنودق لبإلا نم

 قوف امفو لحفلا ةقورط ةقح نيتس ىلإ كلذ قوف امفو نوبا تنب نيعبرأو سمح ىلإ كلذ قوف امفو ركذ نوبل

 اتقورط ناتةح ةئامو نيرمدع ىلإ كلذ قوف امفو نوبل اتنبا نيعست ىلإ كلذ قوق امفو ةعذج نيعبسو سمح ىلإ كلذ

 نأ ىلإ نيعبرأ تناكاذإ منغلا ةعاس ىفو ةق> نيسمح لك ىفو نوبل ةنبا نيعبرأ لك ىنف كلذ ىلع داز اف لحفلا

 كلذ ىلع داز ا هاش ثالث ةثامتالث ىلإ كلذ قوف امفو ناتاش نهتءام ىلإ كلذ قوف امفو ةاش ةئامو نيرسشع غلبت

 قرتفم نيب عمجم الو قدصلا ءاشام الإ سيت الو راوع تاذالو ةمره ةقدصاا ىف جرخم الو ةاش ةئام لك قف

 ىمثعاا عبر ةقرلا ىفو ةيوسلاب امهنبب ناعجارت, امهنإف نيطيلخ نم ناك امو ةقدصلا ةيشخ غمتجم نيب قرف الو

 اهيلع ْذَخَأِي ناك ىتاا هنع هلا ىضر باطخلا نب رمع باتك ةخسن هذه« قاوأ سمح مهدحأ ةقر تغاب اذإ

 ىرهزلا نع نيسح نب نايفس نع علا لهأ نم ةقثلا انربخأ . دخن ةلك اذهمو : هنع هللا ىذر ( قنانعلالاف )

 هللا ىلص ىنلا نيبو هنيب رمعنبا لخددأ ىردأ ال ملسو هلع للا ىلص ىلا نع هنأ نع رمع نب هللا دبع نب لاس نع

 ءاش نإ كنشأ ال لب هماعأ الو هفلاع ال ىنءملا اذه لثم لبالا ةقدص ىفال مأ نيسح نب نايفقس ثيدح ىف رمع ملسو هيلع

 انربخأ ٠ هثيدح ىف لبإلا الإ ظفحأ ال ىنأ الإ اذكه ةقرلاو ءاطلخلاو منءلا ةقدص ىفو ثيدحلا عيمجم ثدح الإ هللا

 هللا ىلص ىنلا هيف ىفرمأي مل لاقف رقبلا صقوب ىنأ لبج نب ذاعم نأ سواط نع رانيد نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس

 سبق نب ديمح نع كلام انربخأ . ةضيرفلا غلب ملام صقولاو : هنع هللا ىضر ( قفا: ةلالاث ) ءىثب لسو هيلع

 نأ ىلأف كلذ نود امب ىتأو ةنسم ةرقب نيعيرأ نمو اعببت ةرقب نيثالث نم ذخأ لبج نب ذاعم نأ ىناملا سواظ نع

 هللا ىلص هللا لوسر ىفوتف هلأسأف ءاقلأ ىتح ائيش هيف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم عمسأ مل لاقو اثيش هنم ذخأب

 هنع هللاىضر رهع نأ هنأ نع مداع نب رش انريخأ ةتيع نب نايفس انريخأ . لبج نب ذاعم مدهب نأ لبق ملسو هيلع

 مهنم ءاذغلاب ذخأي ملو ىذغلاب مهيلع دتعاف اقدصم جرخف اهفيلاخعو فئاظلا ىلع هللا دبع نبا نايفس ابأ لمعتسا
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 الاثمأك لذا برضيو عوطتلامايص ىف ناسنإلا رطفي نأ اسأب ىريال ناك سابع نبا نأ حاب ر ىنأ نب ءاطع نع جبرج

 ديجملادبعو ملسم انربخأ 4 بستحا م 1-0 هلف ىرخأ لصي ملو ةمكر ىلص وأ بستحا ام هلف هفوي ملو اعبس فاط لحر

 مللسم انريخأ .٠ 0 عوطتلا مايسص ىف راطفألاب ىريال ساع نا ناك لاق رانيد نب ورمع نع اع نبا نء

 انريخأ. آنعاب عوطتلا ماضص ىفراطفالاب ىلا ناك هنأ هللا دمع 8 رباح نع ريب زلا ىنأ نع 0 نا نع د.ىلا دعو

 هلق وأ راهنلا فصتني نيد هاهأ 51 ناك هنأ هْنَع هلل ئضر ءادردلا ىنأ نع ءاطع نع جسرج نبا نع ديلا دنع

 رطفم وهونيملا كلذ غابو ارطفم ناك نإوهموصفت مويلا اذه نموصأل لوعف هدجال وأ هدحق ءادع نم له لوقف

 نوكي نأ هلعاو هدعب وأ ىحذلا ىتح ارطفم حبصي نيح كلذ لثم لعفي ناك هنأ انغلبو ءاطع انربخأ جسرج نبا لاق

 سانغ نبا ىلوم ابرك نأ ثرهلا نب دمحم نب ةبتغ ىريخأ جرح نبا نع دجملا دبع انربخأ . هدحب مل وأ ءادغ دجو

 نيل د ىأ باصأ لامعذ سابع نبا ريخأف اهلع دْرد و ةدحاو ةعكر رتوأ مث ءاقذلا ىلص ةيواعم ىأر 41 هريخأ

 نإ نع دجلا ديع انريخأ . اع رتولا كلذ يم 0 كل عبس وأ ا وأ ةدحاو م ةيواعم ن<م لعأ 6 ا

 تعش نإ لامث ة>اط ةالص نعء ىعتتلا نمرلا دبع لأ الحر نأ ديزي نب تئاسلا نع ةفيصخ نب دزب نع جد رج

 لاق ناهثع اذإو ترظنف اعاقتم قمح زن" لحد اذإف تمقو ماعملا ىلع ةلللا نالغأل تاق لاق نامثع ةالص نع كتريخأ

 اهريغ لصي مل ةبكرن رتوأف ردفلا ىداوه هذه تلق اذإ ق> نآرقلا دوجس دحس, وه اذإف ىلصف هنع ترخأتف

 اك 1 الإ هلو نس كل تاتكا نمو

 ةوعسم نب هللا دع نع ريع لئاو ابأ امرس نيعأ ن كاللا دبعو دشار ىنأ نب عُماج تعمم ةنيبع نب نايفص انريخأ

 ةمايقلا موي هل لثم الإ هلام ةاكز ىدؤ.ال لجر نمام » لوق. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم لوي هنع هللا ىضر

 اولعام نوقوط.س » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع أرق مث «هقنع ىف هقوطإ ىت> هعبتي وهو هنم رفي عرقأ اعاجش

 لوقي ناك هنأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع ناءسلا حااص ىفأ نع رانيد نبا هللا دبع نع كلام انربخأ «ةمايقلا مويهب

 نا 21 كرك ان1ل ود هنكع ىخ هيلطم ناتيبب هل عرقأ اعاجش ةمايقلا مود هل لثم ةتاكز دوي مل لام هل ناك نم

 ناك نإو زنك سيلف هناكز ىدؤت لام لك لوقي ناك اعهنع هللا ىضر رمع نبا نأ عفان نع نالجع نبا نع ةنيبع

 نمحرلا دبعب نب هللا دبع نبا دمحت نع كلام انرب>أ . انوفدم نكي مل نإو زنك وهف هتاكز ىدؤتال لام لكو انوفدم

 اميف سبل لاق ملَسو هيلع هللا ىلِص هللا لوسر نأ هع هللا ئَدَر ىردخلا ليهم ىنأ نع هنأ نع ىزاملا ةعصدص ىنأ نبا

 ىردخلا ديعس وبأ ىنربخأ لاق هبأ نع ىفزاملا ى+ نب ورمع نع ةنيبع نب نافس انربخأ ٠ « ةقدص دوذ سم“ نود

 ىئزاملا ىحي نب ورمع نع كلام انربخأ . « ةقدص دوذس مح نود اهيف سيل» لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 . « ةقدص دوذ سم نود اميف سيل » لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقي ىردخلا ديعس ابأ تعمس لاق هببأ نع

 هذه لاق سنأ نع « كشي ىعفاشلا » سنأ نب نالف نبا وأ سنأ نب ىنالا نع هللا دبع نب مساقلا انربخأ

 اهضرف ىتلا ةقدصلا ةضيرف هذه مىحرلا نمحرلا هللا مسب » سانلا اههركو اهريغو منغلا تكرت مث ةقدصلا

 اهطعيلف نينمؤملا نم اههحو ىلع امائس نف اهم هللا رمأ ىتلا نيملسلا :ىلع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تغلب اذإف ةاش سمح لك ىف متفلا .انمنود ات لبإلا نم نيرسشعو: عبرأ ىف هطعي الف اهقوف لئس نمو
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 هللادبع ع ن: حلاص نع رخابملاو 0 1 ديز نا دمي ىلريخأ مهنأ الل نك انريخأ )») ردم ئم تن اهلهأ ن 5 ال رطم ةنيدملا ل هأ

 مظعتس لويسلا نأ بتكلا ىف د انإف ق قثوأو ددشأ ) ةكع ادتو لمع. وهو هل لاق انهم نأ هنع هللا ىضر ريبزلا ن 3

 ةكم ءاح لاق هدج نع هيأ نع بيسملا نب ديعس نع رانيد نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس انريخأ « نامزلا رخآ ىف

 نم انريخأ . ردم ند تدب اهلهأ نك ةليل نيعب رأ رطم اهميصن نأ ةئيدملا كشوت لاق هيأ نع مالس نب هللا كديع نبا

 ىلع اباذع تناكو ايصلاب ترصن » لاقلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ورمع نب دمحم نع ديبع نب هللا دبع انربخأ مهأال

 نبا هللا دبع نع نكسلا نبا سيق نع ورمع نب لاهنملا نع ناملس انريخأ دمحم نب مهاربإ انربخأ « ىلبق ناك نه

 ردت 3 هد ىدح باحسلا ىف 8 مش ءاهسأ| ند ءاملا لمحتو حايرلا لاصسرب هللا نإ 10 لاق هنع هللا ىكر دوع_سم

 . ا( رطمع مث ةحدللا

 ةالصلاو موصلا هناك نفر

 اهريغو ءاعستسالاو نديعلاو

 ىلص ى : ١ نع ةشئاعو ةصخح نع تروور ىذلا ثيدحلا باهش نه | نع ع نبا نع كلاح نب ص انربخأ

 اموص» ل ملسو هيلع هللا خص ىنلل كلذ ات ركذف اترطفأف ءىث امل ىدهأف نيتمئاص اتحبصأ امهأ ىنعي سو هيلع هللا

 ناورهنب كلملا دبع باب لجر هينريخأ اعإال لاقف؟ريبزلا نب ةورع نم هتعمسأ هل تلقف جيرج نبا لاق «هناكم امو

 نع هللا دمع نب ةحلط نب ىحم نب ةحاط نع ةنيمع نب نايفس انريخأ . ناورم 0 كالا دبع ءاسلح نم لجر وأ

 تاقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ع لحد تلف اهنع للا ئضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع ةحلط تنب ةشئاع هع

 ةهاساب أت عمس لاق ديبل ىفأ نبا نع نايفس انريخأ (هبب رق نكساو موصلا ديراثنك ىإامأ» :لاقف اسيح كن اناح انإ

 ةشنئاعىلإ بهذا تلصلا نب را لاق ذإ رينا ىلع وه ائيبق ةئيدملا نايقس ىنأ نب ةيواعم مدق لوقي نمر لا دبع نبا

 سا.ع نبا ثعبو ةثئاع كك همهم تبهذف ةماس وبأ لاق رصعلا لعب ملصو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالص نع اهلسف

 ةءاس مأ ىلإ هعم تبهذف ةماس مأ لسف بهذا هل تلاقف كلذ نع اهلأسف ةشئاع ىتأف انعم لفون نب ثرحلا نب هللا دبع

 هارأ نك 1مل نيتعكر ىدنع ىلصف رصعلا دعب موي تاذ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخد ةماس مأ تلاقق الأسف

 رهظاادعب نيتمكر ىلصأ تنك ىنإ» لاق اهيلصتكارأ نك أل ةالص تيلص دقا هللا لوسرا. تلقف ةءاص مأ تلاق امهيلصي

 نع قايتخساا بويأ نع نايفس انربخأ « ناتمكرلا ناتاه اميف امهنع ىولغشف ةقدص وأ ميع ىب دفو ىلع مدق هنإو

 نأ رداق ملسو هيلع هنا لكم ىلا لأسف ةلهاجلا ق تكتسي نأ ردن رم نأ ايبنع هلا ىضو ريغ نءانغ عفان

 هللا دبع نب رباج نع هنأ نء دم# نب رفعح نع ىدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع انريخأ : مالسالا ىف كح

 اورطفي نأ سانلا رمأو ناضمر رهش ىف حتفلا ماع ةكم ىلإ هرفس ىف ماص سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ امهنع هللا ىضر

 اوسح املؤ اوسحم نأ هن حي نب ند ردو هدي ىلع هعض وف ءام هيف ءانإب اعدف تمص نيح اوماص سانا نإ هل ليقف

 نب نايفس انرخأ : رصملا كعب كلذو اهدحأ ثيدح وأ اههمب دح ىفو برشف هيف ىلإ ءانالا عفر هءارو نم هقحلو

 نم مسو هيلع هللا ىلص ىنلا جرح لاق امبنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ةنيبع

 هكردأو هيد نيب نم سحف لحراا ىلعوهو هدب ىلع هعضوف ءانإ عفر مث مئاص وهو ميمعلا عاركب ناك يتح ةنبدملا



 تا
 انل ىلص لاق نها دلاخ نب ديز نع دوعسم نب ةبتع نب هقلا دبع نب هللا ديبع نع ناسيك نب حلاص نع كلام انربخأ
 لاقف سانلا ىلع لبقأ فرصنا الف ليالا نم تناك ءامس رثأ ىف ةيديدحلاب حبصلا ةالص ملسو هيلع لا ىلص هللا لوسر

 انرطملاقنم امأف رفاكوىف نمؤم ىدابع نم حبصأ» لاق لاق ملعأ هلوسرولا اولاق « ؟؟ر لاق اذام نوردت له د

 نءؤ»ىل رفاك كلذف اذك ءون وأ اذك ءونب انرطم لاق نم امأو بكوكلاب رفاك ىف نمؤم كلذف هتمحرو هللا لضفب

 اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ بطنح نب باطملا نع حابر نب دلاخ قريخأ مهتأال نم انربخأ « بكوكلاب

 لوقي ناملس نب عيرلا تعمس ( مصألا لاق ) هنع ىرس ترطمأ اذإف هبجو ىف كلذ فرع تدعر وأ ءامسلا تقرب

 هب ديرب ةقثلا ىربخأ لاق اذإو ىعي ىلأ نب ميهاربإ هب ديرب مهتأ ال نم ىنربخأ لاق اذإ هنع هللا ىضر ىعفاشلا ناك

 ىنلا ناك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هببأ نع حب رش نب مادقملا لاق لاق مهتأ ال نم انريخأ ٠ ناسح نب ىحع

 «هيفام ريثنمكب ذوعأ ىنإ مهلا » لاق هلبقتساو هلمع كرت باحسلاىنعت ءامسلا ىف ائيش انرصبأ اذإ سو هيلع هللا 1

 نع ةمركع نع دشار نبا ءالعلا انريخأ مهتأالنم انربخأ «اعفان ايقس مهللا» لاق ترطم نإو هللا دمح هللا هفشك نإف

 ةمحر اهلعجا مهلا ) لاقو هيتبكر ىلع لسو هيلع هللا ىلص ىنلا اثج الإ طق حبر تبهام لاق امهنع هللا ىضر سابعن,ا

 ارصرص امر مهيلع انلسرأف» هللا باتك ىف سابع نبا لاق « احمر اهلعجم الو احاير اهلعجا مبالا اباذع اهلعجم الو

 لاق مهتأ ال نم انربخأ « تاريشبم حايرلا السرأو 22 مقاول حايرلا انلسرأو » لاقو « مقعلا حريرلا مهيلع انلشرأو

 ةقثلا انربخأ «اهرسش نم هللاب اوذوعوحيرلا اوبسنال» ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ميلس نب ناوفص ىربخأ
 تدتشاف جاح رمعو ةكم قيرطب حير سانلا تذخأ لاق هنع هللا ىضر ةريره ىفأ نع سيق نب تباث نع ىرهزلا نع

 قلحار تيثحتساف جيررلا رمأ نم هنع رمعلأس ىذلا ىنغلبف ائيشديلإ اوعجري يلف 0 ف كلب ام هلوح نا رمع لاقف

 هللا لوسرتعمس ىتإو حيررلا نع تلأس كنأ تربخأ نينمؤملا ريمأ اي تلقف سانلا رخؤم ىف تنكو رمع تكردأ ىتح

 هللاب اوذوعو اهريخ نمدثلا اولأساو اهوبست الف باذعلاب و ةمحر لاب ىنأتهَللا حور نمحيرلا» لوق. سو هيلع هللا ىلص
 ىأر اذإ » لاق ريبزلا نب ةورع نع ىداسألا رعوع نبا نع هللا دبع نب ملس ىنثدح مهنأ ال نم انريخأ « اهرش نم
 نب بلطملا نع ورمع ىنأ نب ورهع ىثدح مهتأ ال نم انربخأ « تعنيلو فصيلو هيلإ رشي الف قدولاو قربلا عدحأ

 « ءاشي ثيح هللا هفرصإ اهبف رطمت ءامدلاو الإ راهن الو ليل نم ةعاس نمام» لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ بطنح
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا حبصأ ايلف ةليل تاذ اورطم سانلا نأ هببأ نع ركب ىنأ نب هللا دبع نع مهتأ ال نم انريخأ
 حلاص ىفأ نب ليهس نع مهتأ ال نم انربخأو « ةلللا هذه ترطم دقو الإ ةعقب ضرألا هجو ىبعام » لاق مهيلع ادغ

 اورطمت نأ ةنساا نكساو اورطمتال نأب ةنسلا سيل » لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىفأ نع هيبأ نع
 ىضر دوعسم نبا نع دوسألا نع هللا دبع نب قحسإ ىنثدح مهتأ ال نم انريخأ « ائيش ضرألا تبنتال مث اورطع مث
 « ارطم ضرألا لقأ ىهو نميلاب نيعؤ ماشلاب نيع ءامللا ىنبع نيب ةنيدملا ) لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا
 ضرألا لقأ تنكسأ » لاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىمثاحلا هللا دبع نب لفون وأ ديزي ىربخأ مهتأ ال نمانربخأ
 نع حلاص ىنأ نب ليوس ىنربخأ مهتأال نم انربخأ «نميلاب نيعو ماشلاب نيع ةنيدملا ىنعي ءامدلا يع نيب ىهو ارطم
 "تويبلا اهلهأ نكيال ارطم ةنيدملا رطع نأ كشوب لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع هيبأ

 بيص, » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ملس نبا ناوفص ىربخأ مهتأ ال نم ىنريخأ « رعشلا ”لاظم الإ مهنكي الو

 هعيحبصم ديد ( خلا لسربي نأ هتايآ نمو » ةوالتلاو خسنلا ىف اذك تارشيم خايرراا انلسرأو هلرق )١(
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 هتذخأ ولو ادوقتع اهنم تلوانتف ةنملا تيرأ وأ تبأر ىلإ » لاق تعكسكت كنأك كانيأر مئائيش اذه كماقم ىف

 ؟ هللا ل وساي مل اولاق « ءاسنلا اهلهأ رك [تاانو ارظنممولاك رأ مف رانلا ثلرأ وأ تاو ا لا تقلا ةنمرتلك ل

 كن.تأرمث رهدلانهادحإىلإ تنسحأ ول ناس>إلا نرفكيو ريشعلان رفك » لاق ؟هللاب نرفكيأ لق «نهرفكي» لاف

 نءمز>نب ورهعنبدمحمنب ركبىلأ نب هللا دبعىئثدح دم نب, مهارإإ انربخأ . يطق ًاريخكنم تبأر ام تلاق اًئيش

 لك ىف نيتعكر انب ىلصف سابع نبا جرخفةرصبلاب سابعنباو فسك رمقلانأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع نسحلا

 ردقلاو سعشلا اعإ لافو لع ملسو هيلع هلا لص لا (لوسر تبار 6 لع اعإ اقف انيطخف كرمت ناكك ردك

 كلام انريخأ . هللا ىلإ معزف نكيلف افساخ اهنم ائيش متيأر اذإف هتايحل الو دحأ توم نافسخم ال هللا تايآ نم ناتبآ

 ىلصف تفسك سمشلا نأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اهنع هللا ىضر ةشءاع نع ةرمع نع ديعس نب ىحم نع

 نع ةورع نب ماشه نع كلام انريخأ . ناتمكر ةعكر لك ىف نيتمكر هنالص تفصوف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مفان نب ليوس وبأ ىنثدح دمحم نب مهاربإ انريخأ . هلثم لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هيبأ

 دمحم نب مهارإ انربخأ ٠ هلثم لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم ىنأ نع ةبالق ىفأ نع

 نيتمكر سعشلا فوس مزمز رهظ ىلع ىلص سابعنبا تيأَد لاق ناوفص نب هللادبع نب ركب ىلأ نب هللا دبع ىتثدح

 لجر ءاج لاق كلام نب سا نع 0 ىنأ نب هللادبع نب كاورض نع نأ نب كلام انريخأ 5: ناتعكر كك و

 هللا لوسر اءدف هللا عداف لبسلا تعطقتو ىبئاوما تكسله هللا لوسر اي لاقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ

 هللا لوسر اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ءاجف ةعج ىلإ ةع نم انرطق سو هيلع هللا ىلص

 لابلا سوءرر ىلعمبللا ) لاققف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف ىثاوملا تكلهو لبسلا تعطقتو تويبلا تمدهت

 ناملس نع مهتأ ال نم انربخأ . بوثلا بايجتا ةنيدملا نع تباجتاف « رجشلا تبانمو ةيدوألا نوطبو ماك آلأو

 ةنَس سانلا تباضآ :» تلاق اَهنَع هللا ىضر.ةشئاع نع شرلا نإ ةورع نع ىتلعالا رموع نب قاع نإ

 متكشام مترطمل يبحاص ءاش ول هللاو امأ لاف ىدوهب مهب رف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دبع ىلع ةديدش

 ىلإ » لاق : معن اولاق « ؟ كلذ لاق دقوأ » لاقف ىدوبيلا لوب حسو هيلع هللا ىلص ىنلا ريخأف كلذ بحال ةكللو

 قستسأ 1 موب مدعوم امهرك أف نيعلا نم ةحراخ باحسلاا ىرأل ىلإو دع لهأ ىلع ةنسلاب زرصتتسال

 كلام انري>أ . ةعمج ءامسلا تعلقأ اف اوءاشام اورطمأ ىح سانلا قرفت اف سانلا ادغ مويلا كلذ ناكامف لاق ( 35

 هللا ىطدر :قراملا تاز قب هللا دنع تعمم لورق منع نب دابع عمس هنأ مزح نب. ورهع نب ركب لأ نب هللا دبع نع ٠

 نايفس انربخأ . ةلبقلا ليقتسا نيح هءادر لوحو ىقستساف ىلصملا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ لوقي هنع

 0 هللا ىلد هنا لوسر جرح لاق فزاملا ديز نإ هللا ديع همع نء ريغ مع نب دابع تعمس كي ىنأ نب هللا د.ع انثدح
 ىلوم حلاص نع مهنأ ال نم ىريخأ ٠ نيتعكر ىلصو هءادر لوحو ةلبقلا لبقتساف ىقستسإ ىلصملا ىلإ سو هيلع

 انريخأ . نيتمكر ىلصف ىلصملاب ىقستسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع للا ىضر سابع نبا نع ةمأوتلا

 دنع لوق» ناك مسو هيلع هللا ىلد ىنلا نأ بطنح نب باطلا نع حابد نب دلاخ ىنريخأ دمحم نب مهاربإ

 مهللا رجشلا تبانمو بارظلا ىلع مهلا قرغ الو مده الو ءالب الو باذع ايقس اال ةمحر ايقس مبللا » رطملا

 ىقستسا : لاق مك نب دابع نع ةيزغ نب ةراع نع ىدرواردلا دمحم نب زيزءاا دبع انربخأ . « انيلع الو انبلاو>

 هقتاع ىلع امماق هلعتامثالف اهالعأ هلعحف اهافسأب دخان نأ دارأت ءادوس هل ةصيخ هياعو -وهيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 نيدعلاف نولصي اوناك رمعو ركب ابأو ملسو هلع هللا ىلص ىنلا نأ رمعنبا نع هللا دبع نب ملاس نع زيزءلا دبع نبا

 هللا ىلص ىنلا نع اههنع هللا ىكر رمع نبا نع هيأ نع عفان نب رمع ىنثدح دمحم نب مهاربإ انريخأ : ةيطخلا لك

 دير نب للا دبع نع نيصحلا نب دواد ىنثدح دمحم نب مهاربإ انريخأ . هلثم ناعو رمعو 15 ىنأو ملسو هيلع

 مدقف ةيواعم مدق قح ةطخلا لش ةالصلاب نوءدم اوناك نامعو رهعو 05 ايأو لسو هلع هللا ىلص ىنلا نأ ىمطخلا

 نأ حرس ىبأ نب دعس نب هللا دبعنب ضايع نع نالجع نب دمحم ىنثدح دمحم نب ميهاربإ انريخأ . ةبطخلا ةيواعم

 دمحم نبمهاربإ انربخأ . هنم ارشالإ نردانال فاو تلقو تاروت تفتبف ديعسوب أل اقف ٍلعت ىذلا كرت ديعس ابأ اي

 ىنلا ناك لاق هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىنأ نع حرس ىلأ نب دعس نب هللا دبع نب ضايع نع ملسأ نب ديز ىنثدح

 ناسح نب ماشه ىريخأ دمحم نب مهاربإ انريسخأ . ةبطخلا لبق ىحضألاو رطفلا موي ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص

 . رحنلاو رطفلا موي ةالصلا نم فرصنيام دعب هتلحار ىلع بطخم ناك لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نبريس نبا نع

 اهدس ءاقستسالاو نيديعلا قااورك سعو رك انآو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىلوحم قرأ رفعح ىنثدح مهارإ انرخأ

 ىنأ نباىلعنع هبأ نع دمحم نب رفعج ىنثدح دمحم نب مهادإ انريخأ ٠ ةءارقلاب اوربحو ةبطلا لبق اولصو اسو

 قحسإ ىثدحدمحم نب مهاربإ انربخأ . ةءارقلاب رهجو اسّ>و اعبس ءاقستسالاونديعلا ىف ربك هنأ هنعّلا ىضرتلاط

 ٠ اسمجحواعبس نيديعلا ةالص ىفزبكي نأ ناورم ارمأ تبا*نب ديزو بويأ ابأ نأ هبأنع ةورعنب نامع نع هللادبع نبا
 تاريبكت عبس ىلوألا ةعكرلا ىف ريكف ةريرهىفأ عم رطفلاو ىحضألا تدهش لاق رمعنب | ىلوم عفان نع كلام انربخأ

 قلت ع نطقرألا دعس رب ةرمض نع سنآ نب كلام انرخأ . ةءازقلا لبق تازيبكم نسمح ةرخآلاىفو ةءارقلا لبق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب أرقي اذام ببللا دقاو ابأ لأس هنع هللا ىضر باطخلا نب رهع نأ ةبتع نب هللا دبع نبا

 ٠ رمقلاقشناو ةعاساا تيرتقاو ديلا نآرقلاو فاقب أري سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاقف رطفااو ىحضألاىف

 ًادامتعا هتزمع ىلع دمتعي بطخ اذإ ناك ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ءاطعنع ثيا ىنئدح دمحمنب مهاربإ انرخأ

 هللا دبع نب هللا دبع نع هللادبع نب مهاربإ نع هللا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع. ىئذح دمحم نب مهاربإ انربخأ

 مهاربإىثدح دمحم نب مهارإ انريخأ . سولحب امهنيب لصفي نيتبطخ نيديعلا ىف مامإلا بطخم نأ ةنسلا لاق ةبتعنبا
 بحأ نم » لاقف ٍلسو هيلع هلل ىلص ىنلا دهع ىلع ناديع عيتجا لاق هنع هللا ىضر زيزعلا دبع نب: رمع نع ةبقع نبا

 مسوي ىف مل عمتجا دق هنإ لاقف بطذق فرصنا مث ىلصف ءاجف هنع هللا ىضر نافع نب نامع عم ديعلا تدهش لاق

 انريخأ . هل تنذأ دقف عجريلف عجري نأ ب>أ نمو اهرظتنيلف ةعملا رظتنب نأ ةيلاعلا لهأ نم بحأ نف ناديع اذه

 هللا لوسر ىلصف سمشلات فسخ لاق امهنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع نع راسب نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام

 ماقف عفر مث اليوط ًاعوكر عكر مث لاق ةرقبلا ةروس نم اوحت لاق اليوط آمابق ماقف هعم سانلاو ٍلسو هيلع هللا ىلص

 وهو اليوط امايق ماق مث دجس مث لوألا عوكرلا نود وهو اليوط اعوكر عكر مث لوألا مايقلا نود وهو اليوط امايق

 مايقلا نود وهو اليوط امايق ماقف عفر مث لوألا عوكرلا نود وهو اليوط اعوكر عكر مث لوألا مايقلا نود
 رمقلاو سمشلانإ» لاقف سمشلات اجي دقو فرصنا مث دجسمث لوألا عوكرلا نود وهو اليوط اعوكر عكر مث لوألا

 تاوانت كانبأر هللا لوسراب اولاق « هللا اورك ذاف كلذ مترأر اذإف هتايخ الو دحأ توا نافسحم ال هللا تايآ نم ناتبآ
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 نع ريبزلا نبةورع نعبلطملا دبع تنب ةيفص ىلوم مهاربإ نب ءاطع نب هللا دبع ىنثدح دمحن مهاربإلن ربخأ

 انريخأ © نوحضت موي ىحضألاو نورطفت موي رطفلا » لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اهنع هللا ىضر َةَعْئاَع

 هتوص عفرف ربك ديعلا موي ىلصملا ىلإ ادغ اذإ ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع نالجتنب دمحم ىنثدح دمحم نب مهاربإ

 رطفلا موي ىلصملا ىلإ وده, ناك هنأ رمعنبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبعفريخأ دمحم نب مههاربإ انريخأ . ريبكتلاب

 نع كلام انريخأ . ريبكتلاكرت مامإلا سلج اذإ ىتح ىلصملاب ريكي مث ديعاا موي ىلصملا ىأي تح ريكيق سمشلاتعلط اذإ

 ىداسألا ىع ىبأ نب دم نب مهاربإ انربخأ ٠ ىلصملا ىلإ اودغي نأ لبق رطفلا موي لستغي ناك هنأ رمتنبا نعهفان

 مهاربإ انرمخأ . ديعلا موي لستغي ناك هنأ عوك ألا نب ةملس نع عوك ألا نب ةماس ىلوم ديبع ىنأ نب ديزي ىريخأ

 . ديع لكىف ةربح درب سبلب ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هدج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج ىنريخأ دمحم نبا

 ةفرع موو ةعجلا مويو نيديعلا موي لستغي ناك الع نأ هيأ نع دمحم نب رفعج ىنريخأ دمحم نب مهاربإ انربخأ

 بتك ملسو هدع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىئثإالا ثريوحلا وبأ ىنربخأ دمحمنب مهارإ انربخأ . مرحب نأ دارأ اذإو

 دمحم نب مهاربإ انريخأ « سانلا ركذو رطفلا رخأو ىلا لجع نأ » نارجنب وهو مزح نبو رمع ىلإ

 انربخأ ٠ هب رمأيو رطفلا موي نابجلا ىلإ جرم نأ لبق معطي ناك لسو هيلع هللاىلص ىنلا نأ ملسنب ناوفص ىربخأ
 موي ودغي ناك ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ بطنح نهللا دبع نب بلطملا نع حابر نب دلاخ انئثدح دمحم نب مهاربإ

 دمحم نب مهاربإ انربخأ . رساينب راع رادىلعىرخألا قبرطلا نم عجر عجر اذإفمظعألا قيرطلا نم ىلصملا ىلإديعلا

 ديع موي ىف ىلصملا نم عجر مسو هيلع هللا ىل< ىنلا ىأر هنأ هدج نع هيبأ نع ىميتاا نمحرلا دبع نب ذاعم ىتثدح
 ماق قوسلاب ىتلا ةكربلا عضوم دنع ىذلا جرعألا دجسم دنع ناك اذإ ىح قوسلا لفسأ نم نيراتلا ىلع كللسف

 نع ريبج نب ديعس نع تباث نب ىدع ىنربخأ دمحم نب مهاربإ انريخأ . فرصنا مث اعدف ملسأ جف لبقتساف

 لتفنا مث ائيش اهدعب الو اهلبق لصي مل ىلصملاب نيدععلا موي سو هيلع هلل ىلص ىنلا ىلص لاق امهنع هللا ىضرسابع نبا

 ىنادح دمحم نب مهاربإ انريخأ . ههابشأو طرقلاب نقدصتي ءاسنلا لعجف لاق ةقدصلاب رمأو امناق نوبطخف ءاسنلاىلإ

 هتبب ىلإ عجر مث ىلصملا ىلإ ديعلا مو. ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا عم ادغ هنأ رمع نبا نع ورمع ىلأ نب ورمع

 كلملا دبع نع ةرجع نب بعك نبا قحسإ نبا دعس ىنثادح دمحم نب مهارإ انريخأ ٠ هدعب الو ديعلا لبق لصي لو

 دمحم نب هللا ددع ىثدح دمحم نب مهاربإ انريخأ . هدعب الو ديعلا لبق ىلصي نكي ل ةرجع نب سك نأ سك نبأ

 رطفلا موي. لسو هيلع هللا ىلص ىنلا دبع ىف انك لاق هنع هللا ىضر هببأ نع ةيفنحلا نب ىلع نب دمحم نع ليقع نبا

 نع ةنييع نب نايفس انريخأ . هيف انيلصف دجسملاب انررم انعجر اذإف ىلصملا ىنأن تح دجسملا ىف ىلضنال ىحضألاو

 ملسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر ىلع دهشأ لوقي سابع نبا تعمس لوقي حابر ىلأ نب ءاطع تعمس لاق ىنايتخسلا بويأ
 ةقدصلاب نهرمأو نهظعوو نهركذف نهاتأف ءاسنلا عمس مل هنأ ىأرف بطخ مث ديعلا موب ةبطخلا لبق ىلص هنأ

 رمع نب ركب وبأ ىنثدح دمحم نب مهاربإ انربخأ . ءىثلاو صرخلا قلت ةأرملا تاعجف اذكه هبوثب لئاق لالب هعمو

 (ه - هايغو
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 عمس هنأ ريمت نباهللا دبع نع ةحلط نب قحسإ نب ةيواعم رهزألا وبأ ىنثدح لاق ةدسسع نب ىسوم ىنثدح دمحم نب

هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ةتكو اهيف ءاضيب ةآرع ليربج ىلأ لوقي كلام نب ىنأ
 ”ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ملسو 

 ةعاس اهو ريخ اهيف علو ىراصنلاو دوهيلا عبت اهيف كل سانلاف كتمأو تنأ اهب تلضفةعجاهذهلاقه ؟ هذهام »

 ليريجاي» ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق ديزملا موي اندنع وهو هل ببجتسا الإ ريخع ىلاعت هللا وعدي نمؤم ابقفاويال

 نم ءاشام هللا لزنأ ةعمضا موي ناك اذإف كسم ٍبثكهبف حفأ ايداو سودرفلا ىف دما كبر نإ لاق « ؟ديزملا موي ام

 دجربزلاو توقايلاب ةللكم بهذ نم رباني ربانملا كلت فحو نيبنلا دعاقم اهملع رون نم ربانم هلوحو هتكئالم

 ىنولسق ىدعو متتقدص دق عبر انأ ممل هللا لوقيف بثكلا كلت ىلع مهنارو نم اوسلجف نوقيدصلاو ءادهشلا اهيلع

 ةءباموي نوب مهف ديزم ىدلو متينعام ىلع يلو سنع تيضر دق لوقف كناوضر كلأسن انبر نولوقيف مسطعأ

 ٠ ةعاسلا موقت هيفو مدآ قلخ هيفو شرعلا ىلع مير هيف ىوتسا ىذلا مويلا وهو ريخلا نم مهبر هيف مهيطسي الل
 اعد نم ريخ هف كلو هيلع دازو هب اهيبش سنأ نع دعجلانب مهاربإ نارمع وب أ انثدح دمحم نب مهاربإ انربخأ

 دمحنب مهاربإ انريخأ . ءايشأ اضيأ هيف دازؤ هنم هلريخ وهام هل رخذ مسق هل نكي مل نإو هيطعأ مسق هلوه ريخم هيف

 ىلإ ءاج راضنألا نم الجر نأ هدج نع هببأ نع دعسنب ليبحرش نب ورمع نع ليقع نب دمحي نب هللا دبع ىتثدح

 سمح هيف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاققربخلا نم اهيف اذام ةعما نع انربخأ هقا لوسراي لاقف سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ءايإ ءانآ الإ ائيش ماهيف دبعلاهتالأسب الةعاس هبفو مدآ هللا قوت هبفو ضرألا ىلإ مدآ هللا طيهأ هفومدآ قلخ هبف لالخ

 قفشي وهو الإ لبج الو ضرأ الو ءامس الو برقم كلم نم امث ةعاسلا موقت هيفو محر ةعيظق وأ امئأم لأسي ملام

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع جرعألا نع دانزلافأ نع كلام انربخأ «ةعجلا موي نم

 ىنلا راشأو«هايإهاطعأ الإ ائيش هللا لأسإ ىلصي مئاق وهو لسم ناسنإ اهقفاويال ةعاس هيف» لاقفةعتا موي ركذ ملسو

 ثرحلاىنأ نب مهاربإ نب دمحم نع داحلا نب هللا دبع نب ديزب نع كلام انربخأ . اهللقي هديب لِسو هيلع هللا ىلص

 ةعمبا موي سمشلا هيفتعلط مويريخ» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رلاق لاق هنع هللاىضر ةريره ىفأن عةداس ىنأ نع

 نم ةعتأا موي ةخيصم ىهو الإ ةباد نم امو ةعاسلا موقت هيفو تام هيفو هيلع بيت هيفو طبهأ ةيفو مدآ قلخ هيف
 اثيش هللا لأسي .لسم دبع اهفداصيال ةعاس هيقو سنإلاو نجلا الإ ةعاسلا نم اقفش سمشلا غلطت تح حبصت نيح

 ةعاس رخآ نوكت فيك هل تلقف ةعجلا موي نم ةعاس رخآ ىه مالس نب هللا دبع لاق ةريره وبأ لاقىهابإ هاطعأ الإ

 لقي ملأ مالس نبا لاقف ؟ اهيف ىلصيال ةعاس كلتو « ىلصي وهو ملسم دبع اهفداص,ال» مسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق دقو

 . كاذ وهف لاق ىلب تلقف لاق « ؟ىلصي ىتح ةالص ىف وهف ةالصلا رظتني اسلحم سلج نم » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 لاق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ بيسملا نبا ىنثدح ةلمرح نب نمحرلا دبع انثدح دمحم نب ميهاربإ انربخأ

 بحأ لاق ديعس وهو بيسملا نبا نأ ىنأ ىقريخأ ىحم ىلأ نب دمحم نب مهاربإ انربخأ 6: ةعجلا موي مايألا ديس »

 . ةعجلا موي ىحض هيف تومأ نأ "ىلإ مايألا

 يصب ةفشضهف نتن
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 هنعلاىضر ةريره ىفأ نعبيسملا نبا نع بابش نبا نع سنأ نب كلام انربخأ «امهصع. نم لقت الو ىوغ دقف
 دانزلا ىبأنع كلام انريخأ « توغل دقق بطخم مامإلاو تصنأ كبحاصل تلق اذإ لاق ٍلسو هيلع هللا ىلصهللالوسر نأ

 دقف ةعما موي بطخم مامإلاو تصنأ كبحاصل تلق اذإ »لاق سو هيلع هلا ىلَد هقالوسر نأ ةريره ىنأ نع جرعألا

 لاق هنأ الإ هانعم لثب سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىنأ نع جرعألا نع دائزلا ىنأ نع نايفس انربخأ «توغا

 كلامن عدلا ديبعنب رمع ىلوم رضنلا ىلأ نع كلام انربخأ .هنع هللا ىضر ةريرهىفأ ةغل تيغل ةنييع نبا لاق« تيغل»

 نأ مامإلا ماق اذإ بطخ اذإ كلذ عد. اهاق هتبطخ ىف لوقي ناك هنع هللا ىضر نافع نب نامثع نأ رماع ىنأ نبا

 ةالصلا تماق اذإف تصنملا عماسلل ام لثم ظحلا نم عمسيال ىذلا تضنملل نإف اوتصنأو اوعمتساف هعمل موي 5

 مهلكو دق لاجر هيتأي تح نامع نيكيال مث ةالصلا ماع نم فوفصلا لادتعا نإف بك انلاب اوذاحو فوفصلا اولدعاف

 هللا ىلص ىنلا نع نسحلا نع ماشه نع دمحم نب ميهاربإ انربخأ . ربكف توتسا دق نأب هنوربخيف فوفصلا ةيوستب

 رمح نب هلا ديبع نع ةنيبع نبا نايفس انربخأ « هتمشف ةعجلا موي بطخم مامإلاو لجرلا سطع اذإ »لاقلسو هيلع
 مث هساح نم لجرلا كدحأ نميقيال ه لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق امهنع هللا ىضر رمع نب نع عفان نع

 ةريره ىلأ نع هيبأ نع حااص ىفأ نب ليهس ىنثدح دمحم نب مهاربإ انربخأ « اوعسوتو اوحسفت نكلو هيف هفلخم

 انريخأ« هب قحأ وهف هيلإ عجر مث ةعملا موي هسلحم نم كدحأ ماق اذإ لاق سو هيلع هللا ىلصىنلا نع هنع هللا ىضر

 دعقي مثهساجم نم هميقيف لجرلا ىلإ لجرلا دمعيال »لاقدسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رمع نبانع ىنأ ىننثدح ميهاربإ

 ىلص ىنلا نأ امهنءهللا ىضر هللا دبع نب رباج نع ىسوم نب ناميلس لاق لاق جيرج نبا نع ديلا دبع انئثدح م هيف

 نب هللا دبع ىنثدح دمحم نب مهاربإ انثدح « اوحسفا لقيل نكلو ةعّجا موي هاخأ كدحأنميقيال»لاق ٍلسو هيلع هللا

 ةعجا ةروسب ةعجلا تعكر ىف أرق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىفرةريرهىفأن ع ىربقملا ديعس نع ديبل ىفأ

 ىضرةريره ىفأ نععفار ىنأ نب هللا دببع نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ . نيقفانملاو
 نب ىلع ناك نيتروسب تأرق دق هل تلقف هللا دبع لاق نوقفانملا كءاج اذإو ةعملا ةروسب ةعملا ىف أرق هنأ هنع هللا

 مهاربإ انريخأ ٠ امهب أرقي ناك لسو هيلعّدا ىلص هللا لوسر نإ لاققف ةعجلا ىف امه أرقي هنع هللا ىضر بلاط ىنأ

 أرقي ناك هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع بدنج نب ةرمس نع دلاخ نب دبعم نع مادك نب رعسم ىنثدح دمحم نبا

 ةريرهىفأن ع ةءاسىبأ نعىرهزلا نع نايفس ا!:ربخأ # ةيشاغلا ثيدح كاتأ لهو ىلعألا كبر مسا حبسب ةعجلا ىف

 ىنثدح دم نب ميهاربإ انريخأ « ةالصاا كردأ دقف ةالصاا نم ةعكر كردأنم»لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ىلص ىنلا نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ةمركع نع هببأ نع دبعم نب هللا دبع نب ميهاربإ نع ماس نب ناوفص

 . اثالث ثيدحلا ضعب فو« لدبب الو ىحمعال باتك ىف اقفانم بتك ةرورض ريغ نم ةعجلا كرتنم»لاق لسو هيلع هللا

 ىنلا نع ىرمضلا دعما ىنأ نع ىمرضخلا نايفس نب ةديبع نع ورهع نب دمحم ىنثد> دمحم نب ميهاربإ انريخأ

 97 حلاص نع ميهاربإ انثدح«هيلق ىلع هللا عبط الإ اهب انواهت اثالث ةعمجلا دحأ كرتءال »لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص

 اهدهش,الاهب انواهت اثالث ةعمجا لسم لجر كرتءاللوقيةيمأنب ورمعت عم“ لاق ىمرضحلا نايفس نب ةديبع نع ناسدك

 لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ميلس نب ناوفص قريخأ دمحم نب ميهاربإ انربخأ . نيلفاغلا نم بتك الإ

 هلا دبع ىربخأ دمحم نب ميهاربإ انربخأ « ىلع ةالصاا اورثك أف ةعمجلا ةليلو ةعمجلا موي ناك اذإ»

 ميهاربانريخأ « ةعمجلا موي ىلع ةالصلا اورثكأ » لاقيسو هيلع كا ىلع نا نأ ردعم نبا نحرلا دبع نبا



 < ؟76//>

 اهلق ربذملا ىلإ عجر مث هدي هحسم عذجلا توص عمسامل سو هيلع قا للف ىلا كاف قذاأو عدصت ىت> راخ هيلإ بطخم

 . مهارإ انريخأ . اتافر داعو ةضرألا هتلك أو ىلب ىت> ةتبب ىف هدنع ناكف بعك نب ىنأ عذجلا كلذ لخأ دحسما مده

 لا لوسر اوكرتو سانلا مهيلإ جرخف اومدقف نمسلاو ماغلاو لبإلاو ليلا اهماإ نويلحم ملس ونب تناك ءاحطبلا اهل

 وأ ةراحن اوأر اذإو »لاقف كلذب هللامثريعف ريكسلاب اوب رض راسنألا نم مثدحأ جوزت اذإ ومل مهل ناكو لسوهيلع هللا ىلص

 هللا دبع نب رباج نع هببأ نع دمحم نب رفعج ىتربخأ لاق دمحم نب ميهاربإ انربخأ « امئاق كوكرتو اهيلإ اوضفنا اوم

 مهاربإانريخأ . سولجم امهنيب لصفي امناق نيتبطخ ةعنلا موي بطخم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك لاق امهنع هللا ىكار

 انريسخأ . هلثم لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع امهنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا دبع ىنثدح دمحم نبا

 ةبطخلا ىف ةيواعم ساج قح سواح امهنيب نولصفب أمايق ريثما ىلع نيتبطخ ةلفجلا موب نويطغع اوناك مهنأ نامعو

 ءاطعل تلق لاق 0 نبا نع زيزعلا كمع نب ديلا دنع انريخأ .٠ اعاق ةيناثلا ىف بطخو اساا> بطخف ىلوألا

 دمت نب مهارإ انريخأ . ادامءا اهبلع دمتعي ناك معن لاق؟بطحخ اذإ اصع ىلع موق. ملسو هيلع هللا لص ىلا لكل

 اع نايءنل نإ ةثراح تشب ماشه مأ نع فاسأ 3 نم رلادبع نب بيبح نع مزح نب رك ىنأ نإ هللا دبع ىنثدح

 هلع هللا ىلص ىنلا نم الإ اهظفحم مل اهنأو ةءا موي ربملا ىلع بطخم وهو فاقتب أرقي سو هيلع هللا ىلص ىنلا تعمس

 ميهاربإ انربخأ . ربنملا ىلع ةعملا موي اهب أرقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكام ةرثكسل ربنملا ىلع وهو ةعجلا موي لسو

 نإ كر تند ماشه مأ نع ةرارز نب نّحرلا دبع نب دمحم نع مز> نب 0 ىنأ نب دم# ىنثدح لاق دمحم نبا

 دمحم تعم“ ميهارإ لاق رينألا ىلع ةعتا موي اهب أرقي مزح نب ركب ابأ تعمس الإ ىناعأ الو ميهاربإ لاق هلثم نامعنلا

 نإ ورم نإ دمع ىثدح دهع نء مهاربإ انريخأ ريذملا ىلع ةندلا ىلع ضاق لمه وهو ام أرقي كك ىنأ نبا

 مو: هتيطخ ىف أرقي ناككنمَع نأ بلاط كل نإ ىلع نب دمحم نإ نس> نع ناسيك نب بهو ميعت لأ نع ةلحاح

 نع ةورعنب ماشه نع كلام انريخأ . ةروسلا عطقيمث«ترضحأ ام سفن تماع» غلب ق>«تروك سمشلا اذإ 0ةعجا

2 
 هلل دخلا نإ»لاقف اهوب بطخ ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع سابع نبا ىلوم بيرك نع

 هل لضم الق هللا هده نم انلادعأ ثائر نمو نسف رورع# ند هللاب ذوعنو هرصنتسنو هيدهتاسشو هرذغتسنو هنيعتس

 اصنب نابأ نعال دبع نب قحسإ ىثدح دمحم نب ميهاربإ انريخأ 1 ريثما ىلع كلذ أرق هنع هللا ىكر رمع نأ همبأ

 نمو دشْر دةفهلوسروّا عطب ن٠ هلوسرو هدبع ادمح نأ دبشأو للا الإ هلإ ال نأ دهشأو هل ىداه الف للضي نمو

 ملسو هيلعدشلا ىلضىنلا نأ ورع ىنثدح دمحم نب ميهاربإ انربخأ « هللا رمأ ىلإ ءىنب قح ىوغ دقق هلوسرو هللا صعب

 ىضقيقداص لجأ ةرخآلا نإو الأ رجافلاو ربلا ابنم لك أي رضاح ضرع ايندلا نإ الأ» هتبطخ ىف لاقف اموب بطخ

 للا نم متنأو اوامعاف الأ رانلا ىف هريفاذمب هلك رشلا نإو الأ ةنا ىف هريف اذحب هلك ريا نإو الأ رداق كلم اهيف

 000 | 2 هر لاقت لدي ناو هرب اريخ ةرذ لاقتم لمعي نف علامعأ ىلع لوو رغم منأ اودعاو رذح ىلع

 ىنلا دنع لجر بطخ لاق متا> نب ىدع نع ةفرط نب م نع ع.يفر نب زيزعلا دبع انث دمحم نب ميهاربإ انربخأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «ىوغ دقفامهصع. نمو دشر دقف هلوسرو هلا عطب نم »لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 هلوصٍر وللا صع نءودشر دقف هلوسرو هللا عطي ن.د» ل سوهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث «تنأ بيطخلا سئبف تكسا»



 وايل

 م»لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف تاقام دراطع ةلح ىف تلق دقو اهيذتوسك هللا لوسراي رمع لاققف ةلح اهنم رمع

 هللا لص ىنلا نأ قابسلا نبا نع باهش نبا نع كلام انربخأ . ةكك اكريثم هل اخأ رمع اهاسكف ىاهسبلتل اهكسك أ

 بط هدنعناك نمو اولستغاف نيماسملل اديع هللا هلعج موي اذهنإ نيماسملا رشعماي» عدا نم ةعمج ىف لاق ملسو هيلع

 نعىربقملا ديعس نع هللادبع نب قحسإ ىنثدح لاق دمحب نب مهاربإ انربخأ « كاوسلاب ملعو هنم ىمي نأ هرضي الق

 موي الإ سمشلا لوزت تح راهنلا فصن ةالصلا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىفأ

 ةعتلا موي باطلا نب رمع نامز ىف اوناك مهنأ هريخأ هنأ كلام ىنأ نب ةيلعب نع بابش نبا نع كلام انربخأ . ةعمخلا

 اذإ تح نوثدحت, اوسلج نذؤملا نذأو ربنملا ىلع سلجو جرخ اذإف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع جرخم ىت> نولصي

 ةبلع” ىنثدحلاق بابش نبا نع بئذ ىفأ نبا نع كيدف ىنأ نبا انربخأ . دحأ ماكتب ملف اوتكس رمع ماقو نذؤملا تكس

 ىلع سلاج رمعوةعملا موي نوثدحتي اوناك مهتنأو مالكلا عطقي همالك نأو ةحبسلا عطقب مامإلا دوعق نأ كلام ىفأ نبا

 ٠ اوملكت رمع لزو ةالصلا تماق اذإف امهمتلك نيتبطخلا ىضَمِي تح دحأ ملكتي ملف رمع ماق نذؤملا تكس اذإف ربنملا

 هللا ىلص ىنلاو دجسملا ةعلا موي لجرلخد لاق هنع هللاىضر هللا دبع نب رباج نع رانيد نب ورمع نع نايفس انربخأ

 نع هللا دبع نب رباج نعريب زلافأ نعنايفس انربخأ « نيتعكر لصف »لاق ال لاق«؟تيلصأ »هل لاقف بطخم سو هيلع

 ضايع نع نال نبا نع نايفس انرب>أ . ىنافطفلا كيلس وهو رباج ثيدح ىف دازو هلثم سو هيلع هللا ىل ىنلا

 هيلإ ءاحف نيتمكر ىلصف ماقف بط ناورمو ءاج ىردحلا ديعس ابأ تينأر لاق حرس ىنأنب دعس نب هللا دبع نبا

 اولعفي نأ ءالؤه داك ديعس ابأ اي انلقف هانيتأ ةالصلا ىضق الف نيتعكر ىلص ىتح سلحم نأ ىنأاف هوسلجل سارحألا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تيأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتيأر ءىش دعب ءىثل اهعدأل تنك ام لاقق كب

 ىلع سانلاثح مث لاق« نيتمكر لصف» لاق ال لاق (؟تيلصأ» لاقف ةذب ةئيب دجسملا لخدف بطخم وهو لجر ءاجو

 لجرلا ءاج ىرخألا ةعملا تناك ايلف نيبوث لجرلا اهنم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىطعأاف ابايث اوقل'اف ةقدصلا

 ىلع سانلا ثح مثع نيتعكرلصف» لاق.ال لاق«؟تيلصأ» سو هيلع هللا ىبصينلاهل لاقف بطخم سو هيلعهللا ىلص ىنلاو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق مث هذخ اف« هذخ هلاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حاصف هيبوث دحأ لجرلا حرطف ةقدصلا

 الف نيبوث اهنم هتيطعأاف ايايث اوحرطف ةقدصلاب سانلا ترم اف ةذب ةئيهب ةعتلا كلت ءاج اذه ىلإ اورظنا» سو هيلع

 نبا ناك لاقرانيد نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس انريخأ « هيبوث دحأ قل اف ءاجف ةقدصلاب سانلا ترمأ ةعنلا تءاج

 جد رجنب |نعزيزعلا دبع نب ديلا دبع انريخأ. هنع لوحتي نأ بطخم مامإلاو ةعلا موي سعن اذإ لجرلا لوةي رمع

 نمةل عذج ىلإ دنتسا بطخ اذإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ ريبزلا وبأ قربخأ لا

 لزن ى> دجسملا لهأ ابعمس ىت> ةقانلا نينحك ةيراسلا كللت تب رطضا هيلع ىوتساف ربنملا هل عنص الق دجسملا ىراوس

 ليقع نب دمحم نب هللا دبع ىنربخأ لاق دمحم نب مههاربأ انربخأ . تنكسف اهقنتعاف ٍِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ناكو اشيرع دجسملا ناك ذإ ةلخ عذج ىلاىله. ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك لاق هببأ نع بعك نب ىنأ نب ليفطلا نم

 عمستف ةعنجا موي هيلع موقت ارينم كل لعحن نأ كل له هللا لوسراب هباحصأ نم لجر داقق عذجلا كلذ ىلإ بطخم

 كللالوسر هيفهعضو ىذلا هعضوم عضووربنملا عنص لق رينملا ىلع ىنالاا نه217تاجردثالثهل عنصف معن لاق؟ كتبطخ سانل

 ىذلاعذجلا كلذ زواج (لفهيلإ رف هيلع بطخيف ربذملا كلذ ىلع موقي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ادب سو هيلع هنلا ىلس

 ةدحددحصم تك ريذملا ىلعأ ىلاللا نمف«مألا» ند ةعذلا باب 3 مده: وم ريما ىلع نالا ىه» ةخسأ ى(1)



 ظ 500

 نعرم فأن ب هللادبعنب كي رش ىنثدح دمحم نإ مهاربإ انريخأ «ةفرعموي دوهشمو ةعمجا مويدهاش» لاق هنأ ملسو هيلع

 بيسلانبانع ةلمرحنب نمحرلا دبعىنثدحدمحنب مهاربإ انربخأ . هلثملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع راسي نب ءاطع

 لاق : لاق هنع هللاىضر ةريره ىلأ نع هيبأ نع سواط نب. هللادبعنعةنييعنبا انربخأ . هلثملسو هيلعدقلا ىلص ىنلإ نع

 مدعي نم هانيتوأو انلبق نم باتكلا | وتوأ مهنأ ديب نوقباسلا نحو نورخآلا نحن »سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نع نايفس انربخأ « دغ دعب ىراصنلاو ادغ دوهيلا عبت انل سانلاف هل هللا انادهف هيف اوفلتخا ىذلا مويلا اذهف

 مهاربإ انريخأ . مهنأ ديب لاق هنأ الإ هلثم سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ

 ': لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هلاىضر ةريرهىفأ نع ةماس ىلأ نع ةمقلعنب ور نبدهح ىنثدح دمحم نبا

 ىذلا مهموي اذه مث مهدعب نم هانيتوأو انلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ ديب ةمايقلا موي نوقباسلا نورخآلا ني »
 دمحم نب مهاربإ انربخأ « دحألاو تبسلا عبت هيف انل سانلاف هل هللا انادهف هيف اوفلتخاف ةعما ىنعي مهيلع ضرف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق : لوهي لئاو ىنب نم الجر عمج هنأ فعك نيادمحم نع ىمطخلا هللادبع نب ةماس ىنثدح

 رمع نب زيزعلا دبع ىنتثدح دمحم نب مهاربإ انريخأ « اكولمت وأ ايبص وأ ةأرما الإ لسم لك ىلع ةعجلا بح »

 انربخأ . ةعجلا مهيلعف الجر نوعبرأ اهيف ةيرق لك : لاق ةبتع نب هللادبع نب هللادبع نع هببأ نع زيزعلا دبع نبا

  دمحمنب مهاربا ائربخأ . روصنائءو ”ىلععمد,علا تدهش : لاقرهزأ نباىلوم ديبع ىنأ نع باهش نبا نع كلام

 عارذ ردق ءىنلا ءاف اذإ ةعمبا ىلصي ناك لسو هيلع هللا ىلص ىناا نأ بطنح نبا بلطملا نع حابر نب دااخ ىنثدح

 لهأ ىلع لبج نب ذاعم مدق : لاق كهام نب فسوي نع رانيد نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس انريخأ « هوحن وأ

 وهو ةقثلا انربخأ . اهبجو نم ةبعكلا ءؤت ىتح اولصت الف لاقف رجلا ىف ءىنلاو ةعلا نولصي مثو ةكم

 هلال وسر دهع ىلع ريما ىلع مامإلا سلجم نيح ةعمجلل هلوأ ناك ناذألا نأ ديز نب بئاسا نع ىرهزلا نع نايفس

 ردآلا ترش 4 ندا نام ناذاب ناثع رمأ سانلا 'رثكو ناْمع ةفالخ ناك اناف رمعو ركب ىنأو ملسو هيلع هللا ىلص

 يىرهزلا نع نايفس انثدح . لعأ هللاو ةيواعم هثدحأ لوقيو نامع هثدحأ نوكي نأ ركسني ءاطع ناكو كلذ ىلع

 لك ىلع ناك ةعجلا موي ناك اذإ »سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىلأ نع بيسملا نب دعس نع

 فحصلا تيوط مامإلا جز اذإف لوألاف لوألا مهلزانم ىلع سانلا نوبتكي ةكئالم دجسملا ٍتاوبأ نم باب

 اشبك ىدهلاك هل ىذلا مث ةرقب ىدهلاك هيلي ىذلا مث ةندب ىدهلاك ةالصلا ىلإ رجهملاو ةبطخلا اوعمتساو

 | ةننع هللا ىضر ةريره ىلأ نع نامدلا حلاص ىنأ نعىمس نع كلام انربخأ . ةضيبلاو ةجاجدلا رك ذ تح

 نمد ةئدب برق امنأكف حار مث ةبانجلا لسغ ةعجلا موي لستغا نم» : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 "حار نمو نرقأ اشبك برق امنأكف ةثلاثلا ةعاسلا ىف حار نمو ةرقب برق امنأكف ةزناثلا ةعاسلا حار

 5 جرخ اذإف ةضيب برق امن اكف ةسماخلا ةعاسلا ىف حار نمو ةجاجد ٍبرق امتاكف ةهبارلا ةعاسلا ىف

 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع ىتثدح دمحم نب مهاربإ انريسخأ ( ركذلا نوعمتسإ ةكئالما ترضح مامإلا

 ةعججلا ىلإ تجرخ اذإ : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا بحاص كيتع نب رباج هدج نع كيتع نب رباج

 انياب دنع ءاريس ةلخ ىأر باظحلا نب رمع نأ رع نبا نع عفان نع كلام انريسخأ . كتنيه ىلع شماف

 انوع

 هلا لوسر لاقف كيلع اومدق اذإ دوفوللو ةعجلا موي اهتسدلف هذحه تدرتشا ول هللا لوسراب لاقف دحسملا

 1 ىطعأف للح اهنم ملسو هيلع هللا يىبلص هللا ك وسر ءاج مث «ةرخآلا ىف هل قالخال نمهذه سلياعإ» ملسو ةيلع هللا ىلض



 نو 0

 نيو دحسما ىف مامألا ةالص» ىلصف فرع 0 نمح رأا ديع نب ديمح توي ىف ةءزألا ىلص كلام نب 50 تا كاك

 هنع هللا ىضر كلام نب سَ نع ةحاط ىنأ نب هللا دبع نب قحسإ نع كلام انربخأ . قيرطلا دحسملاو ديمح تود

 _ لاق مسا لس الف اوموق» لاق مث هنم لك اق هل هتءاص ماعطل لصو هلع هللأ ىلص هللا لوسر تعد ةكلم هتدح ف

 تففصو ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع ماقف ءامعب هتحض:و سبل ام لوط نم ”دوضأ دق انل ريصخ لإ تءدف نس

 هللا لص هللا لوسر نأ .كلام نب .سنأ نع .بابش نبا نع كلام انربخأ. . .انئازو نم زومعلاو ةقلخ متيلاو انأ

 الف ًادوعق هعم انيلصف دعاق وهو تاولملا نم ةالص ىلصف نععألا هقش شحجف هنم عرصف اسرف بكر ملسو هيلع

 لاق اذإو اوعفراف عفر اذإو اوعكراف مكر اذإو امايق اولصق امناَق ىلص اذإفهب متؤيل مامإلا لعج اعإ» لاق فرصتا .

٠ 

1 
1 
١ 

 1 يا

 ةماس نبدامح نعناسحنب ان ربخأ« 227نوعمجأ اسولجاواصفاسلاج ىلص اذإودمخلا كل اني راولوقف هدمح نل هللا عم

 ةحاط ىنأ نب هللادبع نب قحسإ نع كلام انربخأ . هلثع ىنعي اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هيبأ نع ةؤرع نب ماشه نع

 انريخأ . انفاخ ملس مأو انتيب ىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا فاخ انل مقيو انأ تيلص لاق هنع هللا ىضر سنأ نع

 دحأ سانلا نم ىتبام لاق؟ سو هيلع هللا ىلع ىنلا ربنم ءىش ىأ نم دعس نب لبس اولأس لاق مزاح ىنأ نع نايفس

 ةلبقلا لبقتسا هيلع دعص نيح هيلع هللا ىلد هللا لوسر ت.أر دقلو ةنالف ىلوم نالف هل هلمع ةباغلا لثأ نم ىنم هب ملعأ

 نع كلام انربخأ . دجس مث ىرقوقلا لزن مث عكر مث أرقف دعص مث دحسف ىرقبقلا لزن مث عكر مارق ريكس

 جوز ةنوميم دنع تاب هنأ هريخأ هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع سابع نبا ىلوم بيرك نع ناملس نب ةمرم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عجطضاو ةداسولا ضرع ىف تعجطضاف لاق هنلاخ ىهو نينءؤاا مأ لسو هيلع هللا لص ىنلأ

 ظقيتسا ليلقب هدعب وأ ليلقي هلبق وأ لبللا فصتنا اذإ ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مانف اهلوط ىف هلهأو سو

 نشولإ ماق مث نارمع ل ؟ةروس نم متاوخلا تابآلا رثعلا أرق مث هدب هبجو حسع سلجف ٍلسو هلع ىلد هللا لوسو

 هبنج ىلإ تمقف تبهذ مث عنصام لثم تعنصف تمقف سابع نبا لاقف ىلصي ماق مث هءوضو نسحأف أضوتف ةقلعم

 نيتعكر مش نيتعكر مث نيتعكر ىلهف اهلتفي ىنميلا ىتذأب ذخأو ىسأر ىلع ىنميلا هدب سو هيلع هللا ىلص هللالوسر عضوف
 ىلصف جرخ مث نيتفيفخ نيتمكر ىلصف ماقف نذؤملا ءاج ىتح عجطضا مث رتوأ مث نيتعكر مث نيتعكر مث نيتعكز مث

 ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ناك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع ةنيبع نبا انزبخأ . حبصلا

 لوغم نب كلام نع ةنيبع نب نايفس انربخأ . ةزانجلا ضارتءاك ةلبقلا نيبو هنيب ةضرتعم انأو لبللا نم هتالص ىلصي

 ةزنعلاب لالب جرخف جرخو حطبألاب ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر تيأر لاق هنأ هبأ نع ةفيحج ىنأ نب نوع نع

 نع مهاربإ نع شمعألا انرخأ ةنييع نبا انربخأ . هيدي نيب نورع. راماو ةأرملاو بلكلاو اهبلإ ىلصف اهتنكرف

 ىفق اماف ةفيذح هعباتف ىردبلا دوعسم وبأ هذبحف هيلع دجسف عفترم ناكد ىلع ةفيذح انب ىلص لاق ثرحلا نب مام

 . ؟ كتمبات دق رت ملأ ةفيذح هل لاقف ؟ اذه نع ىهمن دق سيلأ دوعسم ودأ لاق:ةالصلا
, 

 ةمججا باجنإ باتك نمو

 هللا ل ىنلا نغ راس نب ءاطعو معطم نب ريبج نب عفان نع ملس نإ ناوفص ىتثدح ىحب ىنأ ْنِب مهاربإ انريخأ

 . هححصم هبتك ها » خوسنم وه » ةدايز انه ةحسنىف )0(



 مل "6: -

 ةنسلا نم لاق دوعسم نبأ نع نم رلا دبع نب مساقلا نع دوعسم نب هللا دبع نبأ نمحرلا دبع نب نعم انرَرخأ لاق

 ثريوحلانب كلام ناملسوبأ انثدح لاق ةبالقنع بو.أ نع ىنقثلا باهولا دبع انربخأ . تيبلا بحاصالإ مهمؤيال نأ

 ل نذؤيلف ةالصلا ترضحاذإف ىلءأ قومتي راك اولص : ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر انل لاق : لاق هنع هللا ىضر

 نم ةفئاطب دجسميف ةالصلا تميقأ لاق عفان ىربخأ لاق جيرج نبا نع دبجا دبع انربخأ « كرك 1 ممْؤيلو ىدحأ

 ةع هباحصأو ىلولا كلذ نكسمو هل ىلوم دجسملا كلذ مامإو المعي ضرأ دجسملا كلذ نم ابرق رمع نبالو ةئيدملا

 نأ قحأ تنأ هللا دبع لاقف لصف مدقت دجسملا بحاص ىلوملا هل لاقف ةالصلا مهعم دهشيل ءاج هللا دبع مهعمس اماف لاق

 لاتق ىف ىنع لزتعا رمع نبا نأ عفان نع جيرج نبا نع دلاخ نب ملسم انريخأ“. ىلوملا ىلصف ىنم كدجسم ىف ىلصت

 نسحلا نأ هبأ نع دمحم نب رفعج نع ليعامسإ نب متا> انثدح . جاجحلا عم ىلصف ىنع جاجحلاو ريبزلا نبا

 ىلع ناديزب اناك ام هللاو ال لاقف ؟ امل انم ىلإ اعجر اذإ نايلصي اناكام لاقف لاق ناورم فلخ نابلصي اناك نيسحلاو

 ىخب ىلص لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيأ نع ملاس نع ىرهزلا نع رمعم نع ةقثلا انربخأ . ةمتألا ةالص

 شمعألا انئثدح نابقس انربخأ ٠ هلثم رمع نع هيبأ نع ملسأ نب ديز نع كلام انربخأ . رمعو ركب وبأو نيتعكر

 دشرأف مهللا ن وم نذؤملاو نماض مامإلا » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هب غلي ةريره ىفأ نع حلاص ىنأ نع

 ناك : لوقي هللا دبع نب رباج تعمس لوقي رانيد نب ورمع عمس هنأ ةنييع نب نايفس انربخأ ه نينذؤالل رفغاو ةمألا

 رخأف لاق ةماس ىنب ىف هموقب اهيلصيف عجري مث ةمتعلا وأ ءاشعلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم ىلصي لبج نب ذاعم

 نم لجر ىحنتف ةرقبلا ةروسب أرقف هموق مأف عجر مث هعم ذاعم ىلصف لاق ةليل تاذ ءاشعلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 كنإ هللا لوسر اي لاقف هان"اف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنآ ىنكلو ال لاق؛تقفانأ هل اولاقف هدحو ىلسف هفاخ

 نحت امتإو تيلصف ترخأات كلذ تيأر املف ةرقبلا ةروسب حتتفاف انم اق عجر مث كعم ىلص اذاعم نإو ءاشعلا ترخأ

 ؟ذاعماي ,تنأ ناتفأ ذاعماي تنأ ناتفأ »لاقف ذاعم ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىتنلا لبق"اف انيدي'اب لمعت حضاون باعدأ

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هيف دازو هلثم رباج نع ريبزلا وبأ انثدح نايفس انريخأ « اذك ةروسو اذك ةروسب أرقا

 نإ ورمعل تلقف نايفس لاق«اهو حنو قراطلاو ءامسلاو ىثغي اذإ لالاو ىلعألا كبر مسا حبسب أرقا»هل لاق ,لسو

 اذه وهو رمع لاق قراطلاو ءاملاو ىثثغي اذإ لبللاو ىلعألا كبر مسا حبسب أرقا هل لاق لوقي ريبزلا ابأ

 ١ نع جنرج نبا ىدنع نكي ملو جيرج نبا نع وه ىل لبق عيبرلا لاق جيرج نبا نع ديجادبع انربخأ . هوحم وأ

 اهيلصتق هموق ىلإ قلطني مث ءاشعلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم ىلصي ذاعم ناك : لاق رباج نع رانيد نب ورمع
  ىنلا غأ رباج نع نسحلا نع سنوي نع هريغ وأ ةيلع نبا ةقثلا فريخأ ٠ ءاشعلا ةبوتكم ممل ىهو عوطت هل ىه

 ةفئاط تءاجمث لس مث نيتمكر ةفئاطب ىلصف لم نطبب فوخلا ىف رهظلا ةالص سانلاب ىلصي ناك ملسو هيلع هللا ىل

 هللادبعنب رباجنع مسقمنب هللادببع نع نالجع نبا نع دمحنب ماربإ انربخأ .ملس مث 0 ىلصف ىرخأ

 ءاشعلا مهب ىلصيف هموق ىلإ عجري مث ءاشعلا ملسو هيلع هللا السلا نر نبا ذاعم نأ ىراسنألا

 ريك ملسو هيلع هللا ىل< هللا لوسر نأ راسي نب ءاطع نع مكح ىلأ نب ليعامسإ نع كلام انربخأ ٠ ةلفان هل ىهو

 ديز نب ةماسأ نع ةقثلا انربخأ . ءاملا رثأ هدلج ىلعو عجر مث اوثكما هدبب زاشأ مث تاولصلا نم ةالص ىف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع نابوث نب نمحر لادبع نب دمحم نع ديزب نب هللا دبع نع
 . مهاربإ نب حلاص نع فوعنب نمحرلا دبع نب لبهس نب ديجلا دبع ىنثدح دمحم نب مهاربإ انريخأ ٠ هانعم لثك
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 رمغ نبأ نع عفان نع كلام انريخأ ٠ اءزج نيرعدعو ةسمخم هدحو 5دحأ ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص لاق ملسو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ لاق مث لاحرلا ىف اولص الأ لاقق حبرو درب تاذ ةليل ىف نذأ هنأ امهنع هللا ىضر

 عفان نع بويأ نع ةنيبع نبا انرب>أ(«لاحرلا ىف اولص الأ »لوقي رطم تاذ ةدراب ةليل تناك اذإ نذؤللا رمأي ناك

 ةدرابلا ةلدلاو ةريطملا ةليللا ىف هيدانم رمأي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع
 موي ناك هنأ مقرألا نب هللا دبع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ «مكلاحر ىف اولص الأ» حيرتاذ

 أديبلف طئاغلا كدحأ دجو اذإ »لوي ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر تعمس لاقف عجر مث هتجاحل بهذف اموي هباحصأ

 موق هبحصف ةكم ىلإ جرخ هنأ مقرألا نب هللا دبع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةهتثلا انزبخأ « ةالصلا لبق هب

 مكدحأ دجوو ةالصلا تحبقأ اذإ ملسو» هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاقو الجر مدقو ةالصلا ماقأف مهمؤي ناكف

 وهو هموق موي ناك كلام نب نابتع نأ عيرلا نب دومحم نع باش نبا نع كلام انريخأ « طئاغلاب أدبيلف طئاغلا

 لصف رصبلا ريرض لجر انأو ليسلاو رطملاو ةملظلا نوكست اهنإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق هنأو ىمعأ

 ىلإ راشأف«؟ ىلصت نأ بحت نيأ»لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هءاجف ىلصم هذخمأ اناكم قبب ىف هلا لوسراع

 دومحم نع باهش نبأ نع دعس نب ميهاربإ انربخأ . ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر هيف لصف تيبلا نم ناكم
 هموق نم ةأرما نع ىنهدلا راع نع ةنيبع نبا انريخأ . ىمعأ وهو هموق موي ناك كلام نب نابتع نأ عيرلا نبا

 نبا نع زيزعلا دبع نب ديجلا دبع انربخأ . اطسو تماقف نبتمأ اهنأ اهنع هللا ىضر ةملس مأ نع ةريج> احل لاقي

 ديبعو وه ىداولا ىلعأب نينمؤملا مأ ةشئاع نوتأي اوناك مهنأ ةكسيلم ىبأ نب هللا دبع نب هللا دبع انربخأ جيرج

 اهمالغ ورمع وبأو اهنع هللا ىضر ةشئاعو ىلوم ورمع وبأ مهمؤيف ةريثك سانو ةمرخم نب روسللاو ريمع نبا

 ىنريخأ لاق جيرج نبا نع ديجما دبع انربخأ « ةورعو ركب ىنأ نب دمحم ىب مامإ ناكو ( لاق ) قتعي مل ذتنيخ

 ىداولا ىلعأ ىف لاق هنأ تدسح لاق ةكم لوح امف ةعامج تعمتجا لوقي ريمع نب .ديبع تعمس لاق ءاطع

 مدقو ةمرخم نب روسملا هرخأف لاقناسللا ىمجعأ بئاسلا ىنأ لآ نم لجر .مدقتق ةالصلا تناحف لاق جحا ىفو انبه

 ريمأ اي ىفرظنأ روسملا لاقف كلذب هفرع ةنيدملا ءاج اماف ةنيدملاءاجّتح ءىش هفرعي لف باطخلا نبا رمع غلبف هريغ

 لاقف هتيمجعب ذخأيف هتءارق جاحلا ضعب عمسي نأ .تيشخف يملا ىف ناكو ناسللا ىمجعأ ناك لجزلا نإ نيتمؤل

 هللا ىضر ىدعاسلا دعس نب لبس نع راند نب مزاحىفأ نع كلاهان ربخأ .تدصأ دق لاقف معنلاقف ؟اهب تبهذ كلانه

 ىلإ نذؤملا ءاجف ةالصلا تناحو مهنيب حلصيل فوع نب ورمع ىنب ىلإ بهذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع

 سانلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر ءاجسف ركب وبأ ىلصف معن لاقف ؟ مهقأف سانلل ىلصتأ كاقف هنع هللا ىضر ركي ىفنأ

 سانلا رثك أ املف هتالص ىف تفتليال ركب وبأ ناكو ( لاق ) سانلا قفصف فصلا ىف قو ىتح صلختق ةالصلا ىف

 عفرف ع كناكم ثكما نأ »لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ راشأف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأرف تفتلا قيفصتللا |

 هللا لوسر مدقتو ' ركب وبأ .رأتسا مث كلذ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب هرمأام ىلع هللا دمحف هيدي ركبوبأ '

 ننال ناك ام ركع اود أ لاقفم ؟كترمأ ذإ تنك نأكعنم ام ركب ابأ اي»لاق فرصنا اماق سانلاب ىلصف ملسو هيلع هللا ىلص

 مترثك أ مكارأ ىلام» لسو هيلع هللاىلصللا لوسر لاق مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدب. نيب ىلصي نأ ةفاحق ىنأ

 (مصألا ىنعي سابعلا وبأ لاق )«ءاسنلل قفصتلااعإو هيلإ تفتلا حبساذإهنإف حبسيلف هتالص ىف ءىنث هبان نف ؟قيفصتلا

 همحم نب مهاربإ انريخأ . ناصقنو ةدايز هيفو ظافلألا فلتخم هنأ الإ داعم وهو عضوملا اده ىف ثيدحلا اذه تجرخأ

00 



 هل مو؟ 0

 اهبنع هللا ىغر رمع نب فا دبع نغ لسأ نب دبز نع ةنببع نب ناس انثدخ 6 ءاسنلل قيفصتلاو لاجرأل حيستلا د

 اهلا ند لاحر هلع لخدو ىلصي ناكف ف ع نا قرمع ىب دحسم سو هلع هللا ىلص هللا لوسر لخد لاق

 نايفس انربخأ ٠ مهيلإ ريشي ناك لاق مهيلع درب لضو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك فك ايبص تاأسف هلع نوماسن

 ةداتق ىفأ نع قرزلا ملس نب ورمع نع ريزلا نب هللا دبع ”نن "نهاعا نع ناماس ىنأ نب نامء نع ةنيع نبا

 دجس اذإف تنيز تنب ةمامأ لماح وهو سانلاب ىلص. ناك ٍلسَو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ىراصنألا

 طق اهؤرقي رمع ثعءام لاق هيبأ نع هللا ذبع نب ملاص نع باهش نبا نع نايس انريخأ . اهعفر ماق اذإو اهعضو

 رهظ قوف ىلص, ةريرهابأ تيأر لاق ةمأوتلا ىلوم حلاص نع ىحع ىنأ نبا انربخأ . هللا ركذ ىلإ اوضماف لاق الإ

 ثرحلا نبا مهاربإ نب دمحم نع مز> نب ورمع نب ةرامع نب دمحم نع كلام انربخأ ٠ مامإلا ةالصب هدحو دجسملا

 لبطأ ةأرما ىنإ تلاقف ةماس مأ تلأ- ةأرما نأ ةماس مأ نع فوع نب نءحرلا دبع نب منهاربإل دلو مأ نع ىحدتا

 سنأ نب كلام انريخأ «هدعبام هرهطي» لسو هيلعّشا ىلص هللا لوسرلاق ةملس مأ تلاقف رذقلا ناكملا ىف ىثمأو ىلنذ

 هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا يضر ىراصنألا ةداتق ىفأ نع قرزلا ملس نب ورمع نع ريبزلا نب هللا دبغ نب رماع نع

 دجس اذإف ملسو هياع 2 ليش هنأ لوساو تنبأ تن ىهو ياللا ىنأ تنب ةمامأ لماح وهو ىلصي ناك لسو هيلع

 ةمتعلا ىق هموق مأ ذاعم نأ هللادبع نب رباج نع رانيد نب ورهع نع ةنيبع نب نايفس انربخأو اهعفر ماق اذإو اهعضو

 ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا لاقف مسو هيلع هللا ىلص ىنلل كلذ رك ذف ىلصف هفلخ نم لجر ىحنتف ةرقبلا ةروس حئتتفاف

 هللا ىلص ىنلا نع رباج نع ريبزلا وبأ انث نايفس انربخأ « اذك ةروسو اذك ةروسب أرقاتن أناتفأ تنأ ناتفأ» ذاعل

 دانزلا ىلأ نع كلام انربخأ اذه وحن وه لاقق ورمعل كلذ ترك ذف نايفس لاق رخآ ثيدح ىف لاقو هلثم ٍِلسو هيلع

 ففخيلف سانلل ىلصي مكدحأ ناك اذإ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص لا لوسر نأ هنع هللاىضر ةريره ىنأ نع جرعألا نع

 ءاطع نع جيرج نبا نع دلاخ نب ملسم انريخأ « ءاشام لطيلف هسف.ل ىلصي ناكاذإو فيعضلاو مقسلا مهبف نإف

 ةجلل دجسمال نإ ىتح ني.آ مهفلخ نم لوقيو نيمآ نولوقي دعب نمو ريبزلا نبا ركذو ةمنألا عمسأ تنكلاق

 'نبا ناك لاق رمع نبا ل عفان نع ىلابتخساا ةمسع فأن "نأ بورأ نع ىنقثلا ديلا ديع نب باهوثا دنع انريخأ

 'محرلان هحرلاهللا مس لاق ادع ىت أ املف نآرقلا مأي أرقف نسأل تلات اذإ) ةمتعاا ىف لاق هيسحأ رقسلا ىف أرقي رمع 7

 «.تازاز اذإ » لاقف « تازاز اذإ » تلف لاق محرلا نمح راا هللا مسب ممحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةمامإلا باتك نمو

 هللا ىقر ةريره ىأ نع جرعألا نع دانزلا ىبأ نع كلام انربخأ ىعفاشلا انربخأ عسرلا انربخأ معلا انريخأ

 ةالصلاب رمآ مث بطتحف بطخم رمآ نأ تممه دقل هديب ىسفن ىذلاو» لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع

 وادا ملعي ول هدب ىسفت ىذلاو مهمتويد مهيلع قرح اف لاجر ىلإ فلاخأ مث سانلا مؤيف الجر رمآ مث اهب نذؤيف

 هللا لوسر نأ : ةلءرح نب .خةجرلا دبع نع كلام انريخأ « ءاشعلا دهشل نيتتسح نيتامرم وأ انيمس (ظع دحم هنأ

 نع كلام انريخأ * اذه ىو وأ امهتوعيطتسالحبصلاو ءاشعلا دوهش نيقفانملا نيبو اننبب » لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 عبسي ذفلا ةالص ىلع لضفت ةعاملا ةالص» لاق ماو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىضز-ةريره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىبأ نع كلام انريخأ « ةجرد نيرعتعو
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 نيمآلاق اهيلع ىتأ اذإفمحرلا ىلمحرلا هللا مسب مث ذوعتلاب نآرقلا أرقي مث هتلا همحر ( ىف لالا ) « نيملسملا نم

 نع ىحم ىبأ نبا انريخأ . ةءارقلاب رهيب ناك اذإ هفلخ نم عمسي, ىتح هتوص عفرب امامإ ناك نإ هفلخ نم لوقيو

 ًارفس لازنال انإ هللا لوسراي اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةباطخلا تءاج لاق هببأ نع دمحم نبا رفعج

 انريخأ «ادوجس تاحيدست ثالثو اعوكر تاحيبست ثالم» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةالصلاب عنصن فيك

 هللا ىضر دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع ىلذحلا ديزي نب قحسإ نع بئذ ىبأ نبا نع ليعتسإ نب دمحم
 هعوكر مت دقف تارم ثالث مظعلا ىبر ناحبس لاقف كدحأ عكر اذإ» .لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع

 ةنيبع نب نايفس انربخأ ( هاندأ كلذو هدوجس مت دقف تارم ثالث ىلعألا ىبر ناحبس لاقف دجس اذإو هاندأ كلذو

 ناك اذإ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىخر ةريره ىلأ نع بيسملا نب ديعس نع باهش نبا نع

 نب ءاطعنع رانيد نب ورمع نع ةنيبع نب نابفس انربخأ ٠ ثيدحلا رك ذو )62١ دحسملا باوبأ ىلع سلج ةعتلا موي

 لهأ ىلع تمدق نإو فئاطلاو نافسعو ةدج ىلإ نكساو ال لاق ؟ ةفرع ىلإ رصقأ سابع نبال تلق لاق حاب ر ىبأ -

 نع راع ىبأ نبا نع جيرج نبا نع دلاخ نب ملسم انربخأ . ذخأان هبو رمع نبا لوق"اذهو ( لاق ) متافةيشام وأ

 رغىف رصقلا ىن اف فوخلا ىف ريمقلا لجو زع هللا رك ذ باطخلا نب. رمعل .تلق لاق ةيهأ نب. ىلعي نع.هاب اب نب هللا دبع

 ةقدص» لاقف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تل'اسف هنم تبجت امن تبجي هنع هللا ىضر باطخلانب رمع لاقف ؟فوخلا

 نيريس نبا دمحنع ةميع ىبأ نب بويأ نع دبجملا دبع نبا باهولا دبع انريخأ « هتقدص اولبقاف لع اهب هللا قدصت

 ىبصف هللا الإ فاخمال انمآ ةنيدملاو ةكم نهب امف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رفاس لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع

 نبهللا ديبع نب هللا دبع نب نيس نع ىحن ىبأ نبا ىنربخأ ٠ سابع نبا ىباتك نم طقس هنظأ مصألا لاق نيتفكر

 رفسلا ىفلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالص نع كربخأ الأ لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع بيرك نع سابع

 رهظلارخأ سمشلا لوز: نأ لبق رفاس اذإو لاوزلا ىف رصصعلاو رهظلا نيب عمج هلزتم ىف وهو سمشلا تلاز اذإ ناك

 دلاخ نب ملسم انزيخأ . كلذ لثم ءاشعلاو برغملا:ىف لاق هبس>أو لاق رصعلا تقو ىف رصعلا نيبو اهندب عمج ىح

 ريزلا نباو سابع نبا تعمس لوقي ءاطع تعمس لاق جيرج نبا نع داور ىبأ نبا زيزعلا دبع نب ديلا دبعو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىدعاسلا دعس نب لهس نع رانيد نبا مزاح ىنأ نع كلام انريخأ .. دهشتلا ىف نافلتخمال

 ءاجو ركب وبأ مدقتف ركب ابأ نذؤملا ىتااف رصعاا ةالصلا تناحو .مهنب حلصيل فوع نب ورمع ىنب ىلإ بهذ سو

 سانلا رثك أ املف هتالص ىف تفتلبال ركب ونبأ ناكو قيفصتلا سانلا رثك 'اف لسو هيلع هللا ىلص هقا لوسر

 عفرف « تنأ اك نأ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ راشأاف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأرف تفتلا قرفصتلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدقتو رخأاتسا مث ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب رمأام ىلع هللا دمحف هيدي ركب ونأ

 هيلإ تفتلا حبس اذإ هنإف مبسيلف هتالص ىف ءىث هبان نم قيفصتلا مترثك أ متتيأر ىلام» لاق هتالص ىفق املف سو

 لاق !سوهيلع للا ىلدهللا لوس رنأ هنعهللا ىذرةري رهىب !نعةملس ىبأ نعىرهزلا نع نايفسان ربخأ « ءاسنلل قيفصتلا اهإف

 ةعجلا موي ناك اذإ » مألا ةرابعو رك ذ ثيدحلا اذه نال مدقتي ملو خسنلا ىف اذكه ثيدحلا ركذو هلوق )١(

 تيوط مامإلا جرخ اذإف لوألاف لوألا مهلزانم ىلع سانلا نوبتكي ةكسثالم دجسملا باوبأ نم باب لك ىلع تا

 اشيك ىدبملاك هيلي ىذلا مث ةرقب ىدهملاك هيلي ىذلا مث ةندب ىدبملاك ةالصلا ىلإ رجهملاو ةيطخلا اوعمتساو فحصاا

 ! دعسصم هنكت هاو اكه لاو ةحاجدلا اك هنن
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 ءراسي نعو هنبع نع هتالص نم غرف اذإ ماسي ناك ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هببأ نع رب دعس نب لهس نب سابع
 همج نع نابح نب ىحم نب دمحم نع ىنزاملا ىحب نب ورمت نع جسرج نبا نع ديحلا دبعو دلاخ نب ملسم انربخأ

 انريخأ ٠ ءهراسإ نعو هنيع نع رس ناك هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع امهنءهللاىضر رمع نبا نع نابح نب عساو

 هللادبع نع ةرمو رمع. نبا نع ةرم لاق نابح نب عساو همع نع ىحم نب دم نع ىحب نب ورمع نعىدرواردلا

 نع ةيطبقلا نبا نع رعسم نع نايفس انريخأ ؛ هراسإ نعو هنبع نع مل ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ديز نبا

 يلع مالسلا هلامش نعو هني نع هدب راشأ اندحأ ملس اذإف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انك لاق ةرمس نبا رباج

 كدحأ ىتكي ال وأ سمث ليخ بانذأ اهنأك ميد نوثموت متلابام » ملسو هلع للا ىلص ىنلا لاقف جلع مالسلا

 مهاربإ انريخأ « هللا ةمحرو يلع مالسلا هلامث نعو هنبع نع مسي مث هذخف ىلع هدب عض, نأ ىدحأ ىنكي امنإ وأ

 هيلع قا ىلص ىنلا جوز ةماس مأ نع ةعيبر ىنأ نبا هللا دبع نب ثرحلا تنب دنه ىنتربخأ لاق بابش نبا نع دعس نبا

 هللا ىلص ىنلا ثكمو هميلست ىضقي نيح ءاسنلا ماق هتالص نم ملس اذإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق مسو

 فرصنا نم نون ردي نأ لبق ءاسنلا ذفني ىكسل ملعأ هللاو كلذ هثكم ىرنف بايش نبا لاق ًاريسي هناكم ىف ملسو هيلع

 ةالص ءاضقنا فرعأ تنك لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع دبعم ىنأ نع رمع نع ةنييع نبا انربخأ . موقلا نم

 : ورمع لاق هكئدحأ مل لاقف دعب دبعم ىنأل هترك ذ مث رانيد نب ورمع لاق ريبكستلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دمحمنب مهاربإ انريخأ . هابإ هثدحام دعب هيسن هنأك( نإ: ||[: ) سابعنبا ىلاومقدصأن م ناكو لاق هذتثدح دق

 نءملس اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ناك لوقي رببزلا نب هللا دبع عمس هنأ ريبزلا ىفأ نع ةبقع نب ىسوم هينتثدح

 ةوق الولوحال ريدق ءىثلك ىلع وهو دجخلا هلو كلملا هل هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ الد ىلعألا هتوصب لوقي هتالص

 « نورفاكلا هرك ولو نيدلا هل نيملخم هللا الإ هلإ ال نسحلا ءانثلا هلو لضفلا هلو ةمعنلا هل ءارإ الإ دبعن الو هللاب الإ

 ةلع أ لص هّقا لوسر ناك لوقد ةريره ابأ تعمس ىثئرحلا ربوألا ىلأ نع ريمع نب كلملا دبع نع نايفس انربخأ

 نع دوسألا نع ةرامع نع ناربم نب ناملس نع نايفس انربخأ . هلامث نعو هني نع ةالصلا نم فرحن, لسو

 لوسر تيأر دقلف هنيمم نع الإ لتفنيال نأ هيلع تح نأ ىري ًاءزج هتالص نم ناطيشال كدحأ نلعحم ال لاق هللا دبع

 هراسي, نع فرصني ناك ام رثك أ ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلامألا باتك نمو
 نب دوسألا نع ةنيبع نب نايفس ان_>أ ىعفاشلا انثدح عسرلا انريخأ ىعفاشلا انثدح عسيرلا لوقي ىذلا ةالصلا ىف

 ةعلا موي مويلا نأ الول لوقي هعمسف رفسلا ةئيه ةيلع الجر هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع رصبأ لاق هبأ نع سبق

 نب ليعمسإ نع حبت ىلأ نبا نع ةنييع ىب نايفس انربخأ « رفسزع سبحمال ةعما نإف جرخا : رم لاقف تجرخل
 كرتوءاتأف ةعمجلل رمجتسي رمع نباو تومي وهو ديز نب ديعسل رمع نب هللا دبع ىعد لاق ٍبئذ ىنأ نب نمحرلا دبع

 نب ديجلا دبعو دلاخنبا ملسم انربخأ . هانعم لثم وأ هلثم رمع نبا نع عفان نع رمت نب هللا دبع نع تربخأو ةعججا

 ىنأ نب هقا ديبع نع جرعألا نمحرلا دبع نع لضفلا نب هللا دبع نع ةبقع نب ىسوم نع جدرج نبا نع زيزعلا دبع
 لاقو ةالصلا أدتيا اذإ ناك اهدحأ لاق ملسو هيلع هلا ىلص هلا لوسر نأ هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع عفار

 ىتالص نإ نيكرشملا نم انأ امو افدح ضرألاوتاومسلا رطف ىذلل ىهجو تهجود لاق ةالصلاحتتفا اذإ ناك رخآلا

 0 انأو» رخآلا لاقو « نيملسملا لوأ انأو ) اهدحأ لاق «ترمأ كلذ.و هل كبرشال نيملاعلا برهن ىتامتو ىاحمو سنو
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 هنأ ةلحاح نب ورمع نب دم نإ مهاربإ انريغأ « برتقاو دحساو » هلوق ىلإ رت ملأ ادجاس ناك اذإ هير نم

 ساح اذإ ملسو هب اع هللا ىلص هّللا 00 ناك لاق هنع هللا ىضذر ىدعاسلا ديح فأ ن ء ريم ل م نإ سايع عم

 هكرو نع هيلحر طامأ عب رألا ىف ساح اذإف ىنميلا همدق تصنو اهباع سلجق ىرسنلا - نيدحسلا ىف

 نم رلا دنع نب ىلع نع مرم ىفأ نب ملسم نع كلام انريخأ . ىنمللا ةكرو بصنو ضرألا هتدعقع ىففأو

 هيلع هللا نص هلا لوسر ناك اك عنصا لاقو ىناهن فرصتا اماف ىصحلاب ثبعأ انأو رمع نبا ىف آر لاق ىرفاعملا

 عضو ةالصلا ىف ساج اذإ ناك : لاق ؟ عنصي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك فيكو تلقف عنض, سو

 ىلغأ [ىزمابلا هفك عضوو 'مانهنإلا ىلع ىلا"هميضأن راما 'اهلكا هعاسإ ضقو ىلا هذضفا لع ىدلا ةنكا

 ىلهذ ثريوحلا نب كلام انءاج : لاق ةبالق ىبأ نع بويأ نع ىنقثلا باهولا دبع ( انريسأ) ئرسبلا هذخِف

 لَسو هيلع هللا ىلص هللا لوصسر تبأر فيك عيدأ نأ ديرأ نكللو ةالصلا ديرأ امو ىلصأل ىنإ هللاو لاق انددسم ىف

 نازح[ ١ هده ىالصا لثم لاق 4 نك" تلف .. نسر نأ دازأ اذإو) لوألا ةعل زل] نم موه لأ شاد 05

 ةمكرااىف ةريخألاةدجسلا نم هسأر عفر اذإ كلام ناكو : لاق هنأ ريغهلثع ةءالق ىفأن ع ىعازخلا دلاخ نع باهولا دبع

 للا ريزلا قأ نع دعس نب ثلا نع ناس نب ىح' انريحأ :-نارالا لع دمتعاو ءاف ادعاف ىردسأفا لد لإ

 امك دمسعتلا انماعي سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك : لاق 0 ىضر سابع نبا نع سواطو ريبج نب ديعس نع

 هللا ةمحار و ىنلا اهبأ كيلع مالس هلل تاببطلا تاولصاا تاكرابملا تايد: ) : لوقي ناكف نآرقلا نم ةروسلا اَناَعي

 مهاربإ انربخأ « هللا لوسر ًادمحع نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دبشأ نيحاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالس هتاكربو

 هللا لوسر اي لاق هنأ هنع هللا ىضز ةربره ىلأ نع نمحرلا دبع نب ةءاس ىنأ نع ملس نبا ناوفص انربخأ دمحم نبا

 مهارإإ ىلع تيلص ام دمحم لآو دمحم ىلع لس مبالا » نولوقت لاقف ةالصلا ىف ىتعي ؟ كيلع ىلصن فيك

 دهس ىنثدح دم نب مهاربإ انربخأ "قع و نوت ع مهاربإ ىلع تكراب م لل ل

 ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةرجع نب بعك نع ىلبل ىبأ نت نم رلا دنع نع قدضإ للا

 لاو دمحم 0 مهاربإ لاو مهاربإ ىلع تيلص مك دم# ل ىلعو دم ىلع لص مهللا » ةالصلا ىف لوقي

 ةنيم نهللا دبع نعجرعألا نعباهش نبا نع كلام انربخأ «ديج ديمح كنإ ميهاربإ لآومهاربإ ىلعتكراب اك دمحم
 هتالص ىضق اساف هعم سانلا ماقف ساحب ملف ماق مث نيتمكر سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انإ ىلص لاق هنع هللا ىضر

 جرعألا نع ديعس نب ىحب نع كلام انربخأ ٠ مس مث ملستلا لبق سلاج وهو نيتدجس دجسف نك ةملشب نوط

 دجس هتالص ىضق اماف امييف سلحب مل رهظلا نم نهتنثلا نم ماق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب نأ ةنع أروع

 هببأ نع دوعسم نب هللا ديع نب ةديبع فأن ع هبب أن ع مهاربإ نب دعس نب مهادإ انريخأ ٠ كلذ دعب ملص مث نيتددس

 كلذ لاق موهب ىتح تاق فخضراا لع هاك نيءكرلا ىف مسو 1 هللا ىلد هللا لوسر ناك : لاق اههنع هللا ىضر

 هنأ نع دعس نب رءاع نع صاقو ىنأ نب دعس نب دمحم نا لعام ىنرخأ دمحم نب مهارإ انريخأ كر“

 نم دحاو ريغ ىنريخأ . هراسإ نعو هنيع نع اهنم غرف اذإ ةالصلا ىف لس ناك هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىلا نع

 هحم نبا ىنعي ميهاربإ انربخأ هلثم ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هيبأ نع دعس نب رماع نع ليعمسإ نع ملعلا لهأ
 ِلَسو هيلع هللا ىبص ىنلا نأ هنع هللا ىضر عمتسألا نب ةلثاو نع تخم نب باهولا دبع نع هللا دبع نبا قحسإ نع

 عمج هنأ ىلع وبأ ىنثدح دمحم نب مهاربإ انريسخأ . هادح ىري ىد> هراسإ نعو ةهنيع نع ملل ناك
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 ىمدق هب تلقتسا امو ىرعدبو ىرعشو ىمءاظعو ىرمهب و ىعمس كل عشح ىلر تنأ تنمآ كبو تءاسأ كلو تمكر

 عييرلا لاق ديلا دبعو ملسم انريخأ ىعفاشلا انربخأ ىطيوبلا انريخأ عييرلا انريخأ مصألا انثدح « نيملاعا بر هل

 ' ىلع نع عفار ىلأ نب هللا ديبع نع جرعألا نع لضفلا نب هللا دبع نع ةبقع نبا ىسوم نع جد رج نبا نع هبسحأ
 ىفر تنأو تماسأ كلو تنمآ كبو تعكر كل مهللا » لاق عكر اذإ ناك سو هبلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىؤر

 انربخأ عيرلا انريخأ مصألا انثدح « نيملاعلا بر هلل ىمدق هب تلقتسا امو ىمظعو ىفعو ىرصبو ىعمس كل عشخ

 هيبأ نع دبعم نب هللا دبع نب مهاربإ نع محس نب ناملس نع دمحم نباو ةنبيع نبا انريخأ ىعفاشلا انربخأ ىطيوبلا

 عوكرلا ا[ آد اسرؤأ انك از ارفأ نأ. تنين قإ إلآ: لاق.هنإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع نبا نيا نِع

 باجتسينأ نث هنإف اودهتحاف » رخآلا لاقو ءاعدلا نم امهدحأ لاق ىهف اودهتجاف دوعسلا امأو ؛ برلا هفاومظعف

 نع بئذ ىنأ نبا نع كيدف ىنأ نا انربخأ ىمفاشلا انربخأ ىطبوباا انربخأ عيبرلا انربخأ مصألا انثدح « يا

 مكر اذإ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع ىلذهلا ديزي نب قحسإ
 ثالث ىلعألا ىبر ناحبس لاقف دجس اذإو هاندأ كلذو هعوكر مت دقف تاره ثالث مظعلا ىبر ناحبس لاقف كدحأ

 جييرج نبا نع ديلا دبعو دلاخ نب ملم انريخأ ىعفاشلا انأنأ عنيرلا انربخأ « هاندأ كلذو هدوجس مت دقف تارم

 هللا ىضر ىلع نع عفار ىنأ نب هللا ديبع نع جرعألا نمحرلا دبع نع لضفلا نب هللا دبع نع ةبقع نب ىسوم نع

 ءلم دخلا كل انبر مهللا » لاق ةبوتكملا ةالصلا ىف عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناك سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع

 نع ىح نب لع نع نالجع نب دمحم نب مهارإ انريخأ © ذهن 2و2 نف تقشام ءلمو ضرالا المو تاونشلا

 كيتيكر ىلع كيتحار لعجاف تمكر اذإف » لجرل لاق ميسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىضر عفار نب ةعافر

 . نع ةنيبع نبا انريخأ « اهلصافم ىلإ ماظعا عجرت قح كسأر عفراو كبلص مقأف تعفر اذإف كعوكرل نكمو

 هيدي ةعبس ىلع هنم دجس, نأ لسو هلع هللا ىلص ىنلا رمأ لاق امهنع هللا ىضر سابع نا نع هبأ نع سواط نبا

 مث هتهبج ىلع هدب عضوف سواط نبا دازو بايثلاو رعشلا هنم تفكي نأ ىهنو هتهبجو هعباصأ فارطأو هتبكرو

 عمس رانيد نب ورهع ىنثدح نايفس انريخأ ٠ ًادحاو اذه دع. ىبأ ناكو هقنأ فرط غاب ىح هفنأ ىلع اهآرمأ

 نأ ىهنو ٠ عبس ىلع هنم دجسإ نأ رمأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اهبنع هللا ىضر سابع نبا نع ثدحم اسواط

 ىحيتلا ثرحلا نب مهاربإ نب دمحم نع داحلا نب ديزيىن ريخأ دمحم نب مهاربإ انربخأ . هبايثو هرعش فكي

 دبا دجس اذإ ه لوقي ملسو ه.اع هللا ىلص ىناا عمس هنأ هنع هللا ىضر بلطملا دبع نب سابعلا نع دعس نب رءاع نع

 هللادبع نب هللا دبع ءارفلا سيق نب دواد نع نايفس انريخأ « هامدقو هاتبكرو هافكو هبجو بارآ ةعبس هعم دجس

 « عيبرلا كلش » ةرمنلا وأ ةرع نم عاقلاب ملسو هيلع هللا ىلس هللا لوسر تبأر لاق هدأ نع ىعازخلا مرقأ نبا

 ةريره ىبأ نع راسإ نب ءاطغ نع ملس نب ناوفص انث دمحم نب مهارإ انربخأ . هيطبإ ضاي تبأرق ادجاس

 تنأو تنمآ كبو تماسأ كلو تدجس كل مهلا » لاق دجس اذإ ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق هنع هللا ىضر

 ناماس نع ةنينع نبا ان ريخأ )» نيقلاخلا نسحأ هللا كرابت هرصبو ةعمس قشو هقلخ ىذلل ىهحو دجس ىبر

 -هللا ىلص هللا لوسر نأ اههنع هللا ىضز سابع نبا نع هيبأ نع دبعم نب هللا دبع نب مهاربإ نع محس نبا

 اودهتجاف دوجتساا امأو ء برلا هيف اومظعف عوكرلا امأف . ادجاس وأ اعكار أرقأ نأ تيهن ىنإ ١ لاق لسو هيلع

 : ديعأأ نورك ام برقأ لاك دهاجم نع حم ىبأ نبا نع ةنيبع نبا ان » 5 بادتسإب نأ نقف طنا نم هو 1
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 جيرج نبا نع دبجلا دبع انريخأ «قيمللاعلا بر د انخلا ود ةءارقلاو ودعتف نايعو ربو ركب وب أو راسو هيلع هللا ىلص

 اهأرقو ىبأ لاق نآرقلا مأ ىه لاق «مظعلانآرقلاو ىناثملانم اعبس كانيتآ دقلو ) ريبح نب ديعس نع ىنأ ىتريخأ لاق

 اهتأرق مك سابعنبا ىلع اهأرق ذيعس لاق ةعباسلا ةبآلا محرلا نمحرلا هللا مسب لاق مث اهمتخ ىتح ريبج نب ديعس ىلع

 انربخأ ميلبق دحأل اهجرخأ اف ميل اهرخذف سابع نبا لاق ةعباسلا ةبآلا ممحرلا نمحرلا هللا مس لاق مث كيلع

 متحرلا نمحرلا هللا مسي ةالضلا حشتفي ناك هنع هللا ىضر ةريره ابأ نأ ةمأوتلا ىلوم حااض ىنثدح دمحم نب مهاربإ

 نأ هربخأ رمع نب صفح نب ركب ابأ نأ مثخ نب ناْمع نب هللا دبع ىنربخأ جيرج نبا نع دبجلا دبع انزبخأ

 نآرقاامأل محرلا نمحرلا هللا مسب أرق ةءارقلاب اهبق ربجف ةالص ةنيدملاب ةءواعم ىلص لاق هنع هللا ىضر كلام نب نشأ

 نم هادان لس اماف ا نيح ربك. لو ةءارقلا كلت ىذق ىتح اهدعب ىتلا ةروسلل اهم أرقي لو

 نمحرلا هللا مسب أرق كلذ دعب ىلص املف ؟ تيسن مأ ةالصلا تقرسأ ةيواعماي ناكم لك نم نيرجابملا نم كلذ عمس

 نامع نب هللا دبع ىنثدح دمحم نب مهاربإ انربخأ . ادجاس ىوهم نيح ريكو نازملا مآ دعب ىلا ةروسلا محرلا

 محرلا نمحرلا هللا مسب أرقي ملو مم ىلصف ةنبدملا مدق ةيواعم نأ هيبأ نع ةعافر نب ديبع نب ليعامسإ نع مخ نبا

 نمحرلا هللا مسن نبأ كتالص تقرس ةيواعم ىأ راصنألاو ملس نيح نورجابملا هادانف عفر اذإو ضفخح اذإ ريكي لو

 ىحم انربخأ . هيلع اوباع ىذلا اهيف كلذ لاقف ىرخأ ةالص مهب ىلصف ؟ تعفر اذإو تضفح اذإ ريبك-تلا نبأو محرلا

 هلثم راصنألاو نبرجاهملاو ةيواعم نع هيبأ نع ةعافر نب ديبع نب ليعمسإ نع مثخ نب نائعنب هتلادبع نع ملس نبا

 نع جيرج نبا نءديجلا دبعو لسم انربخأ لوألا دانسإلا نم ظفحأ دانسإلا اذه بسحأو هفلاخمال هانعم لثم وأ

 كلام انربخأ : اهدمب ىتلا ةروسلاو نآرقلا مأل محرلا نمحرلا هللا مسب عديال ناك هنأ امهنعهللاىضر رمعنبا نع عفان
 هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع هاربخأ امهنأ ةماس ىنأو بيسملا نب ديعس نع بابش نبا نع

 باهش نبا لاق «هبنذ نم مدقت ام هلرفغ ةكسئالملا نيمأتهنيمأت قفاو نم هنإف اونمأف مامإلا نمأ اذإ » لاق ٍلسو هيلع

 هللا لوسر نأهنعهللاىضرةربرهىبأ نعحلاصىفأ نعىمس ىتربخأ كلام انربخأ نيمآ لوقي لسوهيلعهللا ىلص ىنلا ناكو

 لوق هلوق قفاو نم هنإف نيمآ اولوقف نيلاضاا الو مهيلع بوضغملا ريغ مامإلا لاق اذإ » لاق لسو هيلع هللا ىلص

 هللاىلص هللا لوضر نأ ةريره ىلأ نع جرعألا ن ء دائزإا ىلأ نع كلام انري>أ 6« هينذ نم مدقتام هل رفغ ةكئالملا

 نم مدقتام هل رفغ ىرخألا امهادحإ تقفاوف نيمآ ءامسلا ىف ةكئالملا تلاقو نيمآ مدحأ لاق اذإ » لاق ملسو هي لع

 ربكي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق هنع هللا ىضر نيسحلا نب ىلع نع باهش نبا نع كاع اننبخأ

 هللا ىصر ةريارهاأ نأ ةئاس ىنأ نع بابش نبا نع كلام انربخأ ٠ هللا ىتأ تح هتالص كلت لاز امث عفرو ضفخ لك

 04و هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ةالص «ربشأل ىإ ناو لاق فرصنا اذإف عفرو ضفخ انك ريكيف مهب .ىلصي ناك هنع

 , املس نب ناوفص ىريخأ دمحم نب مهاربإ انريخأ ىعفاشلا انريخأ ىطيوبلا انريخأ عيدرلا انريخأ لاق مصألا انثدح

 كل مهللا » لاق عكر اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع راسي نب ءاطع نع

 )١( هصئام خسنلا ضعب ىف انه بتك :

 . هحصم هبتك موَبَع هللا ىر ىعئاشلا نع ىطيوبلا نع عييبرلا ةباورب ثيداحأ ةعبرأ انه نم
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 ىزاللا ىحي نب وره ىتربخألاق جيرج نبا نع زيزعلا دبع نب دبجلا دبع انربخأ . ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هلثم

 لاق اي ةيواعم لاقف هنذؤم نذأ ذإ ةيواعم دنعل ىلإ لاق صاقو نب ةمقلع نبا هللا دبع نع هربخأ رمع نب ىسع نأ

 الإ ةوق الو لوحال لاق حالفلا ىلع ىح لاق الو للاب الإ ةوق الو لوحال لاق ةالصلا ىلع ىح لاق اذإ تح هنذؤم

 ملاس نب ديعس انربخأ . كلذ لوقي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق مث نذؤملا لاقام كلذ دعب لاق مث هللا

 لوعرا نآ ًاَمِهََّع هلا ىضر هنأ نع ةفنخلا نب ىلع نب دمحم نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع ىروتلا نايفس نع

 نع دمحم نب مهاربإ انريخأ ٠ مياستلا اهللحم و ريبكتلا ابرج و ءوضولا ةالصلا حاتفم » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 مكدحأ ماق اذإ» لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ كلام نب ةعافر هدج نع هيبأ نع دالخ نبا ىحم نب ىلع
 نآرقلا نم ءىث هعم نكي مل نإو هب أرق نآرقلا نم ءىش هعم ناك نإف ركل مث هللا هرمأ اك أضوتيلف ةالصلا ىلإ

 عقريل مث ادجاس نكمطي ىتح دجسإ مث امْئاق نمط, ىتح مقيل مث اك ار نمط. قح عكريل مث ربكيو هللا دمسيلف
 ىربخأ لاق دمحم نب مهاربإ انربخأ « هتالص نه صقني اعإف اذه نم صقن نث اسلاج نكمطي ىح سلجاف هسأر

 هللا لوسر نم ابيرق دجسملا ىف ىلصي لجر ءاج لاق عفار نب ةعافر نع دالخ نب ىحم نب ىلع نع نالجع نبا دمحم

 مل كنإف كتالص دعأ » مسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ٍلسف ءاج مث لسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسرا» ىنماع لاقف « لصت مل كنإف كتالص دعأ» سو هيلعهللا ىلص ىنلا هل لاقف ىلصام وحنك ىلصف ماقف « لصت

 كيتحار لعجاف تعكر اذإف أرقت نأ هللا ءاش امو نآرقلا مأب أرقا مث ريكف ةلبقلا ىلإ ترجوت اذإ » لاق ىلصأ فك

 اهلصافم ىلإ ماظعلا عجرت ىتح كسأر عفراو كبلص مقأف تعفر اذإو كرهظ ددماو كعوكر نكمو كيتبكز ىلع

 6« نكمطت ىتح ةدجسو ةعكر لك ىف كلذ عنصا مث ىرسيلا كذخف ىلع سلجاف تعفر اذإف دوجسلا نك تدجس اذإف

 هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تبأأر لاق هببأ نع ملاس نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ

 ديلا دبعو دلاخ نب ملسم انربخأ . نيتدجساا نيب عفري الو عفريام دعبو عكري نأ دارأ اذإو هيبكسنم ىذاحم ىتح

 نع عفار ىلأ نبا هللا ديبع نع جرغألا نع لضفلا نب هللا دبع نع ةبقع نب ىسوم نع جيرج نبا نع انممربغو

 ناك مهنم هريغ ىلاقو أدتبا اذإ ناك مهضعب لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع

 ىكسن و قالص نإ نيكرشملا نم انأ امو افيز> ضرألاو تاومسلا رطف ىذلل ىبحو توجو > لاق ةالصاا حتتفا اذإ

 لاق نوكي نأ تككشو «نيمادملا لوأ انأو مثرثك أ لاق «ترمأ كلذب و هل كننريشال نيملاعاا بردت ىتامبو ىابحو

 تفرتعاو ىسفن تملظ كدبع انأو ىر تنأ كدم#و كناحبسم تنأ الإ هلإالكلملا تنأ مهللا » نيماسا نم انأو مثدحأ

 ىنع فرصاو تنأ الإ اهنسحأل ىدهمال قالخألا نمتحأل ىندهاو تنأ الإ ٍبونذلا رفغيال اغيجج قوتذ ىل رفغاف ىنذب

 كيانأ تبده نم ىدبملاو كيلإ سيل ريثلاو كيديب ريخلاو كيدعسو كيبل تنأ الإ اهثيس ىنع فرصرال اهئيس

 ةعدر نع دمحم نبا مهاربإ انربخأ « كيلإ بوتأو كرفغتسأ تلاعتو تكرايت كيلإ الإ كنم اجنمال كيلو

 ناطيشلا نم كب ذوعن انإ انبر » هتوص اعفار سانلا موي وهو ةريره ابأ عمس هنأ حلاص ىنأ نب حلاص نع ناّمع نبا
 تماّصلا نب اةدابعنع ع رلانب دوم<نع ىرهزلا نع نايفس ان ريخأ . نآرقلا مأ نم غرف اذإو ب وتكلاىف « مججرلا

 نع نايفس ائربخأ ٠ « باتكلا ةحتافب اهيف أرقي مل نمل ةالصال » لاق سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ هنع هللا ىضر

 أرقي ل ةالص لك » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأهنع هللا ىضر ةريره ىفأ نع هببأنع نءحرلا دبع نب ءالعلا

 ىنلا ناكلاق هنع هللا ىضر سنأ نع ةداتق نع بو.أ نع نايفس انربخأ «جادخ ىبف جادخ ىبف باتكسلا مأب اهيف
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 حالفلا ىلع ىح جالفلا ىلع ىح ةالصاا ىلع ىح ةالصاا ىلع ىد> هللا لوسر ادم نأ ديشأ يأ كرست كك نأ دبشأ

 ىلع هدي عضو مث ةضف نم ءىث اهيف ةرص ىاطعأف نيذأتلا تيضق نيح قاعد مث « هللا الإ هلإ ال ربك أ هللا رك أ هلل

 لوسر لاق مث ةروذحم ىنأ ةرس هدب تغاب مث هدبك ىلع مث هيد نيب رم مث هه>و ىلع اهرمأ مث ةروذحم ىلأ ةيصان

 بهذو عهب كترمأ دق» لاقفةكم نيذأتلاب ىرمهللالوسرايتلقف «كيلع كرابو كيفها كراب » ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا

 تمدقف لو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةبحم هلك كلذ داعو ةيهارك نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا ناك ءىش لك

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ نع ةالصلاب تنذأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لماع ديسأ نب باتع ىلع

 زيربحم نبا قربخأ امن وحن ىلع ةروذ_# ىلأ ل 1 نم تكردأ نم كلذب ىفريخأو ( جيرج نبا لاق )

 نبا ىح اك نذؤ, ةروذحم ىنأ نب كللا دبع نب زيزعلا دبع نبا ميهاربإ تكردأو هنع هللا ىضر ( ىفانةلالؤف )

 جسيرج نبا ىكحام ىنعم لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةروذحم ىنأ نع زيريحم نبا نع هببأ نع ثدحم هتهسو زي ريح

 حارف لاق مالسإلا ةدح ىف هنع هللا ىضر رباج نع هببأ نع دمحم نب رفعج نع هريغو دمحم نب مهاربإ (انربخأ)

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ذخأ مث لالب نذأ مث ىلوألا ةبطخلا سانلا بطخف ةفرعب فقوملا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ( انريخأ ) رصعلا ىلصف لالب ماقأ مث رهظلا ىلصف لالب ماقأ مث ناذألا نم لالبو ةبطخلا نم غرفف ةيناثنا ةبطخلا ىف

 كلذب .ىنعي سابعاا وبأ لاق هنأ نع ملاص نع باهش نبا نع بئذ ىنأ نبا نع عفان نب هللا دبعو ليعتسإ نب دمحم

 ىضر دبعس ىأ نع ئزدخلا دعس ىبأ نبا نمحر لا دبع نع ىرتقملا نعاتتذ ىبآ ندا نع كندف ىأنا (انريخأ)

 لجو زع هللا لوق كلذو انيفك ىح ليلا نم ىوهمب برغملا دعب ناك تح ةالصلا نع قدنحلا موي انسدح لاق هنع هللا

 اهالصن رهظلا ماقأف هرماف الالب ٍملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدف «ازيزع ايوق هللا ناكولاتفلا نينمؤاا قا ئكود»

 ءاشعلا ماقأ مث كلذك اهالصف برغملا ماقأ مث كلذك اهالصف رصعلا ماقأ مث اهتقو ىف اهيلص» ناك اك اهتالص نسحأف

 ىنربخأ دمحم نب مهاربإ انريخأ « انابكر وأ الاجرف » فوخلا ةالص ىف زي نأ لبق كلذو لاق اضيأكلذك اهالصف

 برغل نذؤ. الجر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمس لاق مصاعنب صفح نع نمحرلا دبع نب بيبخ نع ةيزغ نب ةرامع
 هللاىلص ىنلالاقف ةالصلا تماق دقو لجر كا هيلع هللا ىلص ىنلا ىهتناف لاقام لثم لس هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف

 هيلع ىلسىنلا نأ نسحلا نع سنوي نع باهولادبع انربخأ « دوسألادبعلا كلذةماقإب برغملا اولصف اولزنا ) مسو هيلع
 هببأ نع حااصىب أنبا ىلهس نعدم نب مها ربان ريخأ اه ريغابعمرك ذو «مهتالص ىلعسانلا ءانمأ نونذؤملا» لاقدسو

 «نينذؤدلل رفغوةمنألا للادشرأاف ءانمأ نونذؤملاو ءانمضةمئألا » لاقرسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنعهللاىضرةري ره ىبأ نع

 ةيدابلاو منغلا بم كارأىنإ هللاق ىردخلا ديعسابأ نأهيبأ نع ةعصعص ب أنبا للادبعنب نمحرلا دبع نع كلام انربخأ

 كلدبش الإ ءىثالو سنإ الو نج كتوصىدم عمسالهنإف كتوص عفراف ةالصلاب تنذأف كتبدابوأ كمنغ ىفتنك اذإف

 لاق امهنع كاىضر رهع نبا نع عفان نعكلام انربخأ . ملسوهنلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس ديعسوب أ لاق ةمايقلا موي

 نب |نعشكلام انريخأ «لاحرلا ىف اولصالا» لوق: حير تاذةدراب ةليل تناك اذإنذؤملا رمأي ٍلسوهرلعهللا ىلصهللا لوس ر ناك

 لوقياملثم اولوقف ءادنلا متعبس اذإ »لاق لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسرنأ ىردخلا دعس ىبأ نعديز. نب ءاطعنع باهش

 تعمس لوقي هنع هللا ىضر ةيواعم عمس هنأ لهس نب ةمامأ وبأ ىنربخأ ىحم نب عمجم نع ةنييع نبا انربخأ . « نذؤملا

 ادمحم نأ دهشأ لاقاذإو قاالإ هلإالنأ دبشأ لاقل الإ هلإالنأدبشأنذؤاا لاق اذإ » لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ثدحم ةيواعمتءسلاق ةدلط نب ىسع همعنع ىحم نب ةحاطنع ةنييعنبا انربخأ « تكسمث دهشأ انأو لاقهشا لوسر

 اك 60
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 ' رضعلاو .رهظلا نيب عمجمب ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكف كوبت ماع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اوجرخ

 . ءاشعلاوبرغلا ىلصف جرخ مث لخد مث ًاعيمج رصعلاو رهظلا ىلصف جرخ مث موي ةالصلا رخاف لاق ءاشعلاو برغااو

 لاق ىدسألا ٍبيؤذ ىبأ نبا نع نمجرلا دبع نب ليعسإ نع حمم ىبأ نبا نع ةنيبع نب نايفس انربخأ . اهي

 ىلصفلزن ءاشعلا ةمحفو قفألا ضايب بهذ الف لصف لزن١ هل لوقن نأ انببف سمشلا تبرغف ىخلا ىلإ رمع عم انجرخ

 ىحي انربخأ لعف ِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تبأر اذكه لاقف انيلإ تفتلا مث لس مث نيتك ر ىلص مث مس مث انالث

 هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا ىذر ةشناع نع هببأ نع ةورع نب ماشه نع ةماس نبا دامح نع ناسح نبا

 هللا لوسر مأف ركب ىنأ بنج ىلإ دعقف ءاجف ةفخ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دجوف سانلاب ىلصي نأ ركب اأ رمأ ٍلسو
 ديعسنب ىحي تعمم ىنةثلا باهولا دبع انربخأ . مئاق وهو سانلا ركب وبأ مأو دعاق وهو ركب ابأ سو هلع هلا ىلص

 ىلصي نأ ركب ابأ رمأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هثدح ىلا ريمع نب د.بع نأ ةكلم ىنأ نبا ىثدح لوقي

 ركب و.أ ناكو لاق فوفصلا جرف. ماقف ةفخلا ضعب ملسو هيلع هللا ىلم ىنلا دجوف ربك ركب ايأ نأو حسصلا سانلاب

 ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر الإ دعقملا كلذ ىلإ مدقتيال هنأ فرع هئارو نم سهلا ركب وبأ عمس اماف ىلص اذإ تفتليال

 هبت ىلإ ٍملسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر سلجف هناكم لسو.هيلع هللا ىلص هللا لوسر هدرف فضا! ىلإ هءارو ستخف

 مجرف ةجراخ تنب موي اذهو احلاص تحبصأ كارأ هللا لوسر ىأ لاق ركب وبأ غرف اذإ تح ىلص. مئاق ركب وبأو

 كسمعاللاو ىنإ> لاق نكفلا رذحم رجلا بنجىلإ سلجو هناكم لسوهيلع هللا ىلص هللالوسر ثكف هلهأ ىلإ ركب وبأ

 هللا لوسر تنب ةمطافاي هباتك ىف هللا مرحام الإ مرحأ الو هباتك ىف هللا لحأ ام الإ لحأ ال ىنإ الأ ايش ىلع سانلا

 ار ندا نع لوي نع ةقثلا انربخأ'« انيش هللا ند اكنع ىعأنال نإفا هللا دنع ال المعا هلا لوسر:ةمع ةيقصان
 نع نايفس انريخأ . اهب دمز نم مدأ نم ةداسو ىلع دجست ملمو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةماس مأ ثيأر تلاق همأ

 ىداني ىتح اوبرششاو اولكف ليلب نذؤي الالب نإ » لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هببأ نع ملا نع ىرهزلا

 نأ ملاس نع باهش نبا نع كلام انربخأ «تح.صأتحبصأ» هل لاقي قح ىدانبال ىمعأ الجر ناكو «موتكم مأ نبا

 ىمعأ الجر ناكو «موتكم مأ نبا ىداني ىتح اوبرششاو اولكف ليلب ىداني الالب نإ > لاق ملسو هيلع هللا ىلصشا لوسر

 كلملا دبع نب زيزعلا دبع ىنربخأ لاق جبرج نبا نع دلاخ نب ملسم انربخأ «تحبصأتحبصأ) هل لاقي قح ىدانبال

 ىبأل تلقف ماشلا ىلإ هزهج نيح ةروذح ىبأ رجح ىف امتي ناكو هربخأ زيريحم نب هللا دبع نأ ةروذحم ىبأ نبا

 ىف تجرخ معن لاق ةروذحم ابأ ىنربخأف كنيذأت نع لأسأ نأ ىثخأ ىنإو ماشلا ىلإ جراخ ىنإ مع ىأ ةروذحم

 ىف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيقلف نينح نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لفقف نينح قيرط ضعبب انكو رفن
 توص انعم ملسو هيلع هللا ىلص نا لوسر دنع ةالصلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نذؤم نذئاف قيرطلا ضعب

 نيب انفقو نأ ىلإ لإ لسرأاف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمسف هب ”ىزهتسنو هيكحم انخرصف نويكسنتم نو نذؤلا

 لسرأاف اوقدصو "ىلإ ملك موقلا راشأاف «عفترا دق هتوص تعمس ىذلا م2.أ» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقق هيدي

 هب ىنردأ اي امث الو ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا نم ىلإ هرك أ ءىش الو تمقف « ةالصلاب نذأاف مق » لاق ىسبخو مهلك

 لاقف هسفنب وه نيذأاتلا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ىقل'اف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ئدي نيب تمقف

 هللا لوضر ادم نأ دبشأ هللا الإ هلإال نأ دبشأ هللا الإ هلإ ال نأ دبشأ ربك أ هللا ربك هللا ريك أ للا ربك ١ هللالق »

 هللا الإ هلإ النأ دهشأ ّلاالإ هلإال نآ دهشأ لقد لاق مث «كتود نع ددماف عجرا» لاق مثع هللا لوسر ادمحم نأ دبشأ
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 لاق ٍلسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر:نأ اهبهنع هللا ىذر سابع نبا نع رج نب عفان نع ميكح نب مكح نع ىموزخلا

 ردقب ءىش لك ناك نيح رمصعلا ىلص مث كارمشلا لثم ءىنلا ناك نيح رهظلا ىلصف نيترم تيبلا باب دنعلب ربجىنمأ »

 ٍتارشلاو ماعطلا مرح نيح حبصلا ىلص مث قفشلا باغ نيح ءاشعاا ىلص مث ملاضلا رطفأ نيح برذغملا ىلصو هلظ

 ناك نخ>-رصعلا ىلص مث سمألاب رصعلا ردق هلظ ردق ءىش لك ناك نيح رهظلا ىرخألا ةرملا ىلص مث مئاصلا ىلع

 ىلص مث لبالا ثلث بهذ نيح ةرخآلا ءاشءاا ىلص مث اهرخؤ» مل لوألا تقولا ردقب برغملا ىلص مث هيلثم ءىش لك لظ

 « نيتقولا نيده نيب امف تقولاو كلل نم ءاسنألا تقو اذه دمحم اي لاقف تفتلا مث رفسأ نيح حبصلا

 ن: ديس نِع ىرهزلا نع نايفس انريخأ . رضحلا ىف: تقاوملا هذهو ذجان اذهب و نع هللاىصر ؟ ىت[تكلإلا

 ةدش نإف ةالصلاب اودربأف را دتشا اذإ » لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريرهففأ نع بيسلا

 سفنو ءاتشاا ىف سفن نيسفنب اهل نذأف اضعب ىضعب لك | بر تلاقف اهر ىلإ رانلا تكتشا 2لاقو « منبج حف نم رمل

 دانزلا ىآ.نعكلامانربخأ.: «اعريررمز نف دربلا نم نودحنام دشأو اهرح نذ رطلا نم نودحام دهان سا

 نإف ةالصلاب اودربأف رملا دتشا اذإ) لاق ٍمدسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ هنع للا ىضر ةريره ىنأ نع جرعألا نع

 نب ةماس ىنأو ثنسلملا نب ديعت نع تاهش .نبا نع دعس ند ثيل نع ,ةقثلا انربحأ 6 منهج حيف نم رحلا ةدش

 نع هريسخأ اكلام نأ ىعفاشلا انريخأ هلثم ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىفأ نع نمحرلا دبع

 كرست نإ هنعاللا ىضز ةريره ىنأ نع هنوثدع جرعألا نعو ديعس نب ريس نعو راس نب ءاطع نع ملسأ نب ديز

 نم ةمكر كردأ نمو حبصلا كردأ دقف سمشلا علط: نأ لبق حبصلا نه ةعكر كردأ نم» لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا

 دمحم نأل رصعلا دقت تدبحأ اننإو لاق ( ىعفاشلا انربخأ ) . « رصعلا كردأ دقق سمشلا برغت نأ لبق رصعلا نم

 ىل هللا لوسر ناك لاق كلام نبا سنأ نع باهش نبا نع بئذ ىنأ نبا نع انربخأ كيردف ىنأ نب ليعامسإ نبا

 نبا انريخأ : ةعفترم سمشلاو اهتأيف ىلاوعلا ىلإ بهاذلا بهذي مث ةبح ءاضإ سمشلاو رصعلا ىلصي سو هيلع هللا

 ةيواعم نب لفوت نع ماشه نب ثراها نبا نمح رلا دبع نب 16 ىنأ نع باهش نبا نع بئذ ىنأ نبا نع كيدف ىنأ

 دمحمن: ميهاربإ انريخأ ٠ (هلاموهلهأ رو امم ءاكف رصعلا ةالص هتناف نم» ملسو هيلع هللا ىلص هلال وسرلاقلاق ىليدلا

 ملسو هيلع هللا ىلصىنلا عم برغملا ىلصن انك لاق هنع هللا ىضر رباج نع ميعن ىلأ نع ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع

 نبا نع كيدف :ىلأ نبا انربخأ ٠ .رافسإلا نم لبنا عقاوم ىلإ رظنن ةءاس ىنبب توب لخدن ىح لضانتن جرم مث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ىلصن انك لاق هنع هللا ىضر ىنهجلا دلاخ نب ديز نع ةمأوتلا ىلوم حلاض نع بئذ ىلأ

 نع بئذ ىفأ نبا نع كيدف ىأ نبا انربخأ ..اهعقاوم ىؤرل لبنب ىمر ولو قوسلا ىنأتف فرصنن مث برغلا ٍلسو

 ىلص ىنلا عم ىلصن انكر باج لاقو هللا دبع نب رباج ىلع انلخد لاق مكح نب عاقعلا نع ىربقملا ديعس ىبأ نبا دعس

 ىنأ نع دبل ىبأ نبا نع ةنييع نبا نايفس انربخأ . لبنلا عقاوم رصينف ةماس ىنب ىتأنف فرصنن مث ملِسو هيلع هلل

 مسا ىلع بارعألا ؟«ياغتال لاق » لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نآ امهنع.هللا ىضر رمح نبا نع نمحرلا دبع نب ةماس

 نء نمر لا دبع تنب ةرمع نع ديعس نب ىحب نع سنأ نب كلام انربخأ « لبإلاب نومتعي مهنإ الأ ءاشعلا ىع عتالص

 نهطورع تاعفلتم ءاسنلا فرصنيف حبصاا ىلصيل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك نإ تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع

 برذغملا ىلع ملسو هيلع هللا ىل». هللا لوسر نأ هيبأ نع ملاس نع بابش نبا نع كلام ا:ربخأ . سلغلا نم نفرعيام

 ا 7 سي 0 با ل المر عضال ل : : : و ١: ةهرجيأ ليج ب ذاعم قأ ةلثاو :ن نماع ليقطلا يأن عا رن زلا نأ ١ع للام ان رجأ/ اعيقح ةقلدارلا ءاشملا
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 لاق هنأ امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انربخأو ح هيأ نمي ملاس نع ىرهزلا نع

 ىحم نب ورمع نع كلام انربخأ . هب تهجوت امج رفسلا ىف هتلحار ىلع ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر لاق هنأ امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نع راسي نب ديعس بابحلا ىبأ نع ىتزاملا

 زيزعلادبعنب ديجلادبع انربخأ . لفاونلا ىنعي هنع هللا ىضر ( ىتف|ن::لللا: ) ديبخ ىلإ هجوتم وهو رامح ىلع ىلصي ملسو
 ىلع وهو ىلصي مسو هيلع ىلص هللا لوس رتيأر : لوقت هللا دبع نب رباج عمس هنأ ريبزلا وبأ ىريخأ جي رج نبا نع
 رباج نع ةقارس نب هللا دبع نب ناثع نع بئذ ىنأ نبا نع ليعامسإ نب دمح انربخأ ٠ ةمج لك ىف لفاونلا هتلحار

 لبق اهجوتم هتلحار ىلع ىلص, ناك رامتأ ىنب ةوزغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امبنع هللا ىضر هللا دبع نبا

 لوقي هنع هللا ىضر هللا ديبع نب ةحاط عمس هنأ هببأ نع كلام نب ليهس ىنأ همع نع سنأ نب كلام انربخأ ٠ قرمشلا

 سمح  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مالسإلا نع لأسإ وه اذإف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ءاج
 زيزعلا دبعنب ديما دبعو دلاخ نب حسم انربحأ ٠ م« عوطت نأالإ ال» لاق ؟اهريغ ىلع له لاقفةلللاومويلاىف تاولص

 تلق لاقةيمأ نب ىلع نع هاباب نب هللا دبعنع رابع ىبأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع قربخأ جي رج نبانع داور ىفأ نبا
 سانلا نمأ دقف عاورفك نيذلا عيتتفي نأ متفخ نإ ةالصلا نم اورصقن نأ ) لجو زع هللا لاق امئإ باطخلا نب رمعل

 ام لجوزع هللاقدصت ةقدص » لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأسف هنم تبجعامم تبجع هنع هللاىضر رمع لاقف

 اهنع هللاىضر ةشئاع نع حاب ر ىبأنب ءاطع نع وردع نب ةحلطنع دمحم نب مهاربإ انربخأ : ع هتقدص اولبقاف «ياع

 ةلمرحنبانع دمحمنب مهاربإ انربخأ . متأو رفسلاىف ةالصلاريصق لسوهيلع هللا لص هللا لوسر لءف دق كلذ لك تلاق

 ةالصلا اورصق اورفاس اذإ نيذلا مكرابخ » ملسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر بيسملا نبا نع

 عم تيلص لاق هنع هللاىضر كلامنب سنأ نع,ةرسيم نب مهاربإ نع نايفس انربخأ «اوموص.» مل لاقوأ «اورطفأو

 ةنيبع نبا ىنمينايفس انربخأ . نيتعكر ةفيلحلا ىذب رصعلا هعم تبلصو اعيرأ ةنيدملاب رهظلا ٍلسوهيلع هللا لص قالوسز

 ةبالقىف أن ع بويأن ع نايفس انربخأ . ةفيلحخلاىذب لاق هنأ الإ كلذ لثم لوقي كلامنب سنأ عمس هنأ ردكتملا نبا نغ

 لثس هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ءاطعنع رانيدنب ورمع نع نايفس.انريخأ . كلذ لثم كلام نب: سنأ نع

 عم رفاسإ ناك هنأ عفان نع كلام انربخأ . فئاطلا ىلإو ةدج ىلإو نافسع ىلإ نكسلو ال لاق ؟ةفرعىلإةالضلا رصقتأ

 ىلإ بكر رمع نب هللا دبع نأ هللا دبع نب ملاس نع عفان نع سنأ نب كلام انربخأ . ةالصلا رمصقي الف ديربلا رمع نبا

 بابهشنبا نع كلام انربخأ . درب ةعبرأ ةنيدملاو بصتلات اذ نيبو كلام لاق كلذ هريسمىف ةالصلارصصقف بصنلا تاذ

 وحم كلذو كلام لاق كلذ هريسمىف ةالصلا رصقف مر ىلإ بكر هنأ مهنع هللاىضر هببأ نع رمع نبهللا دبع نب ملاس نع

 متعمس اذام هءاسلج زيزعلا دبع نب رمع لأس لاق ديمح نبا نمحرلا دبع نع ةنييع نب نايفس انربخأ . درب ةعبرأ نم
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ىمرضحلانب ءالعلا ىتثدح ديزي نب بئاسلا لاق ؟ةكمب رجابملا ماقمف

 ىنلا ناك لاق امهنع هللاىضر هيبأ نع ملاع نع ىرهزلا نع نايفس انثدح « ائالث هكسن ءاضق دعب رجابملا تكمي و لاق

 زيزعلادبعزب رمع رخأ لاق ىرهزلا نع نايفس انثدح . ءاشعلاو برغملانيب عج ريسلاىف لجع اذإ ٍلسو هيلع هللا ىلص
 لزتمث هعم تبلصف ىنمأف لزن مث هعم تلصق ىنمأف لربجلزن» لاق لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نإ ةورعهللاقف ةالصلا

 ريشب هينريخأة ورع هللاقفلوقتامرظنا ةورعابهللا ق:ازيرعلادبعن» رمعلاقف ع« سخل!تاولصلا دع ىت> هعم تياصفىنءأف

 ثراانب نر لادبع نعد»< نب زي زءلاد.عنع ةءاسيبأ نب ورهعان ربخأ : مسوهلع لا ىل هىنلا نعهي أن ءدوعسمىفأآنبا
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 ىانرغأ كاب لوقي كلاق نإ سفأ تعم لاق ديعس نب .ىحم: نع  ةئييع نبا .انربخأ- . ملسو هلع هللا قلص ىناا نع

 دعس نع اىرطرلا نع ةنلغ نبا انربخأ . « ءام نم اولد هيلع اوبص ١ لاقو هنع مجاهنف هيلإ ساثلا لجعف دجنسملا ىف

 لاقف ادحأ انعم محرت الو ادمحو ىنمحرا مهللا لاقف دجسملا ىنارعأ لخد : لاق ةريره:ىفأ نع تسلا ْنا

 ماهنق هيلغ اولجع مم أكسف دجسملا ةيحان ىف لاب نأ ثبل ا لاق ماعساو ترجم دقل ؤ مس هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق مث هيلع قيرهأاف :ءام نم لجس وأ ءام نم بونذب رمأ مث ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىتلا

 اوثأ- نيح شيرق رشم نأ ناملس يأ نب. ناع نع دمحم نب مههاربإ انربخأ « اورسعتالو اورسواوماع

 هللا ىلص ىنلا ةءارق عمسأ تنكف رئبج لاق معطم نب ريبج مهنم دجسملا ىف نوتيس اوناك مءارسأ ءادق ىف :ةنردملا

 لفغم وأ لقعم نب هللا دبع نع نسحلا نع زيرك نب ةحلط نب هللا ديبع نع دمحم نب مهاب انزبَخأ . لَسو هيلع

 ةكربو ةنيكس اهنإف اهيف اولصف منغاا حارم ىف متئأو- ةالضصلا تكردأ اذإ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىتنلا نع

 ترفن اذإ اهنورت الأ تقلخ نج نم نح اهنإف اولصف اهنم اوجرخاف لبإلا ناطعأ ىف متنأو ةالضلا مك دا اذإو

 ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هلا ىضر' رمع نبا نع عفان نع كلام انري_خأ ٠ م ؟ اهقنأب خمشت فيك

 هذع هللا ىلص هللا لو_سر عنص ام.الالب تأسف نمع ننا'لاق.'ةحلط نن نائعو: ةماسأو: لآل: هعمو 'ةئعكتلا لحد

 ةتس ىلع دعمو. تندلا ناكو لاق ىلص مش هءازو ةدمعأ ةثالثو هنيعت نع ادومعو هراسإ نع آدومع لعتح لاق ؟ ملسو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةداتق ىنأ نع قرزلا ملس نب ورمت نع هللا دنع نبا رماع نع كلام انريخأ 5-0

 نء كلام انرنخأ . ىص بوث ةقامأ .بوثو هنع هللا( ىكر ( قفان لالا ) صاعلا ىلأ تذب ةمامأل ماح وهو ىلصت ناك

 دحاؤلا بوثلا ىف ؟دحأ نيلصيال اذ لاقرسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىضر ةريره ىفأ نع جرعألانع دانزلا ىنأ

 تلاق ءامسأ نع ةمطاف نع ماشه نع ةنيبع نبا نع ىعفاشلا انأبنأ لاق عيرلا انربخأ 2« ءىث هنما هقتاع نع نشل

 هف لص افأ؛ اهّرعش قرمتف ةيصحخلا اهتاصأ ىل ةئنبا نإ .هللا لوسر اي َتلاقف سو هيلع هللا ىلص ىنلا ةأرما تنأ

 نع ىئدرواردلاو دلا+ نب فاطع انريخأ « ةلوضوملاو ةلصاولا تنعل » مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاعق

 هللا لوسر اي تلق : لاق عوك ألا نب ةءاس نع ةعبر ىلأ نب هللا دبع نب نةءرلا دبع نب مههاربإ نإ ىسوم

 انربخأ . 6 ةكوشب هلخم نأ الإ دحب مل ولو هرزيلو معن » لاق ؟ دحاولا صيمقلا ىف اندحأ ىلصيفأ ديصلا ىف نوكن انإ

 نم ىيلا كرذأ تنك تلاق اهنع هللا ىذر ةشئاع نع مساقلا نع ديعس نب ىُغ نع ىعازوألا نع ةئاس أ نإ ورمع

 3 ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر بوث

 ةالصلا ف ةليقلا كايقتسا اتك نمو

 ةالض ىف ءابقي شانلا انين لاق اًينع هللا ىذر ردع نب هللا دبع نع رانبد نب هللا دنع نع سنا نب "كلام انريخأ

 ةبعكسلا لبقتسإ نأ رمأ دقو نآرق ةلذلا هيلع لزنأ دق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسز نإ لاقف تآ مهاتأ ذإ حبصلا

 هللا دبع نأ عفان نع نسنأ نب كلام انزيخأ ٠ ةبعكسلا ىلإ اورادتساف ماشلا ىلإ مههوجو تناكو اهولبقتساف

 رهع نبا لاقو. ثردحلا نق مث ةفئاطو مامإلا مدقتإ لاق فوؤلا ةالص نع لثس اذإ ناك اههنع كلا ىكر رمع نبا

 لاق كلام لاق“ اهليقتسم ريغو ةليقلا ىلبقتسم اناكرو الاجر اولص كلذ نم دشأ افوخ ناك نإف» ثيدحلا ىف

 بثذ أ نءا نع كنذدف فأن انريخأ مَسو هلع هللا ىلص هللا لودر نعالإ كلذ ركذ رمع نب هلا كيع قرأ آل مفاث
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 سو هيلع هللا ىل هللا لوسر نم تعم له كل اسأ كتن'اف ملَسو هيلع ا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ًاءرما ثنكو

 مايأةثالث انفافخ عزتال نإ راسم وأ | هس انك .اذإ ا: رمان سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك معن لاق ؟ اثيش كلذىف

 نع ةملس ىنأ تنب بنبز نع هببأ نع ماشه نع كالام انربخأ . مونو لوبو طئاغ نم نكس ةبانجنم الإ نييلايلو

 نم ىدحتسال لا نإ هللا لوسراب تااقف ٍلَسو هلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ةدلط ىنأ 17 ماس مأ تءاج تلاق ةملس مأ

 ديبز نع هيأ نع ماشه نع كلام انريخأ .٠ «ءاملا تأر اذإ معن » لاق ؟ تملتحا ىه اذإل سغنم ةأرملا ىلعلهقحلا

 لستغي ملو ىل<و ملتحا دق وه اذإف رظنف فرجلا ىلإ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع عم تجرخ لاق هنأ تلصلا نبا

 ملام حضنو هبو” ىف ىأرام لغو لستغاف لاق تلستغا امو تدلصو ترءش امو تملتحا دق الإ ىنارأام هللاولاقف

 نم لجر لخد لاق ملاس نع بابش نبا نع كلا انريخأ : انكمتم ىحضلا عافترا دعب ىلص مث ماقأو نذأو رب

 ريمأاي لاقف ؟ هذه ةعاس ةيأ رمع لاقذ بط باطخلا نب رمعو ةعملا موي دجسملا سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ

 هللا لوسر نأ تملع دقو اًضبأ ءوضولا رمع لاقف تااضوت نأ ىلع تدز اف ءادنلا تعمسف قوسلا نم تنلقنا نينمؤلا

 لا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ه.بأ نع ماشه نع كلام انريخأ . ؟ لسغلاب رم اي ناك ٍلسو هيلع هللا ىلَ

 ءاملا ىف هعباصأ لخدي مث ةالصال 'اضوتي اك اضوت مث هيدي لسغف أدب ةيانجلا نم لستغا اَذِإ ناك ٍلسو هيلع هللا ىلص

 نع ةنيبع نبا انريخأ . هلك هدلج ىلع ءاملا ضيفي مث هبدب فرغ ثالث هسأر ىلع بصي مث هرعش لوصأ اه .لاخنف

 هللا لوسر تلااس تلاق اهنغ انا :ئضر ةملس 31 نع عقار نب هللا دبع نع دع ىأ نب ادعس نع ىسوم نن' بون

 كيفك امإ ال » لاق ؟ةبانلا لسغا هضقت افأ ىمأر رفض دشأ ةأرما ىنإ هللا لوسراب تلقف ملسو هيلع هللا ش

 ©« تربط دق تنأ اذإف » لاق وأ « نيرهطتف ءاملا كيلع نيضّفت مث ءام نم تايثح ثالث هيلع ىحم" نأ

 نأ دارأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق ابنع هللا ىضر ةشئاع نع هببأ نع ماشه نع ةنيبعنبا انربخأ

 بريش مث ةالصلل هءوضو 'اضوتي مث هجرف لسغي مث ءانإلا ىف امهلخدي نأ لبق هيدي لسغف أذب ةبانلا نم لستعي

 ىنلا نأ هنع هللا ىضر رباج نع هببأ نع رفعح نع نايفس انربخأ 2 تايثح ثالث هسأر لع ىحع مث ءاملا هرعش

 همأ نع ىجحلا نة رلادبع نب روصنم نع نايفس انربخأ . بنج وهو اثالث هسأر ىلع فرغ. ناك حسو هيلع هللا ىلص

 نم لسا نع هلأست ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ةأرما.تءاج تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةبيش تنب ةيفص

 0100 ل ال تلات ناب ىرمطت و لاق ؟ اه ”رهطت[فك اتلأعف اه ئروطتف كسل, م ةظرف ىذخل ناتف خشتتحلا

 اهلتلقف دازأآىذلا تفرعو اهتبذتخاف «اهب ىرهطت ةبوثب رتتساو هللا ناحبس هللا ناحبس د سو هيلع هللا ىلص ىتلا لإق

 نارمع نع ىدراطعلا ءاجر ىبأ نع زوصنم نب .دابع نع ذمحم نب مهارإ انريخأ : جرفلا ىنعت ”مدلا زاثآ ىعبتت

 ,ركذو ىعي لستغا ءانلا دجو اذإف :ىلصت م مديت نأ اينج ناك الجر رمأ ملسَو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ قيضح نبا

 اهلا ىضر رمعنبا نع عفان نع نالجع نبا:نغ ةنيبع نبا انربخأ « كدلج هسمأف ءاملا تدجو اذإ د رذ ىبأ ثيدح

 ؛ةعفتررم سمشلاو ةنءدملا لخد مث رصصعلا ىلصو هيدبو ههجتو حسق مهدت ديرملاب ناك اذإ قح.فرجلا نم لقأ هنأ امهنع

 نم رلا دبع ثريولا فأن ع دم ن٠ مهانبإ انريخأ ٠ ةنيدملا نم بيرق فرجلاو ( ىف( لال ) .ةالصلا دعي يف

 .نايفس انربخأ ٠ هيعارذو ههجو حس مم: لسو هيلع للا ىلص هللا لوسر.نأ ةمصلا نبا:نع جرءألا نع ةيواعم نبا

 ةربقملا الإ دحسم ابلك ل »لاق مل-_سو هيلع ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع فزاملا ىحب نب ورح نع ةنيبع نا

 ىردخلا دعس ىنأ .نع رخآلاو عطقنم امهدحأ نيعض وم ىف ىباتك ىف ثيدحلا اذه تدجو (قتالا .ماخلاو



 نإ ىضر كلام نبا سنأ نع ةحلط ىنأ نبا هللا دبعنب قسم نع كقام انربخأ اه امئاض نوكت نأ لإ قامتتسالا ف

 نا لوسر ىفأف هودحم ملف ءوضولا سانلا سمتلاو رصعلا ةالص تناحو مسو هيلع لا ىلص هللا لوسر تيأر لاق ةنع

 تحم نم عبني ءاملا تيأرف لاق هنم اوؤضوتي .نأ سانلا رمأو هدب ءانإلا كلذ ىف عضوف ءوضوب ملسو هيلع هللا ىلص

 لسغف قوسلاب أضوت هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انزيخأ # منرخآ دنع نم اوُؤوُضوت ى> سانلا أضوتف هعباضأ

 دبع انربخأ * اهيلع ىلص مث هيفخ ىلع حس اهيلع ىلصيل دجسملا لخدف ةزانل ىعد مث هسأرب حسمو هيديو ههجو

 للا ىلص هللا لوسر أضوت لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع راسي نب ءاطع نع يسأ نب ديز نع دمحم نب زيزعلا

 بصو ةدحاو ةرم هبجو ىلع بصو هد. لخدأ مث ةدحاو ةرم ضمضمو قشنتساف ءانإلا ىف هدي لخدأف لسو هيلع

 ديز نب هللا دبع نع هببأ نع ىحم نب ورمع نع كلام انربخأ ةدحاو ةرم هنذأو هسأر حسمو ةدحاو ةرم هيدي ىلع

 ربدأو امه لقأف هيدي هسأر حسمو نيترم نيترم هيديو اثالث هبجو لسغف أطوت ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر نأ

 ماشه نع نايفس انربخأ . هيلجر لسغ مث هنم أدب ىذلا ناكملا ىلإ امهدر مث افق ىلإ امهب بهذ مث هسأر مدقب أدب

 هللا ىلص هلا لوسر تعمس لاق مث ائالث اثالث دعاقملاب أضوت هنع هللا ىضر نامع نأ نإرمح نع هيببأ نع ةورع نبا

 نع عفان نب هللا دبع انربخأ . « هيلجرو هيديو هبجو نم هاياطخ تجرخ اذه وضو أضوت نم » لوقي ملسو هيلع

 لالب و لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخدلاق ديز نب ةماسأ نع راس. نب ءاطع نع مسأ نب ديز نع سيق نب دواد

 مث هتجاحل بهذ لالب لاقف ؟ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عنص اذام الالب تلءاسف ةماسأ لاق اجرخ مث هتجاحل بهذف

 باهش نب نعجي رج نبا نع ديلا دبعو ٍلسم انربخأ . نيفخلا ىلع حسمو هسأرب حسم مث هيديو همجولسغف "اضوت
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ازغ هنأ هريخأ ةبعش نب ةريغملا نأ هربخأ ةريغملا نب ةورع نأ دايز نب دابع نع

 مجر املف رجفلا لبق ةوادأ هعم تلمحف طئاغلا لبق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر زربتف ةريغملا لاق كوبت ةوزغ

 مث هبجو لسغ مث تارم ثالث هيدب لسغي وهو ةوادألا نم هيدي ىلع قيرهأ تذخأ ٍدسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر

 ةبجلا لفسأ نم هيعارذ جرخأ ىتح ةنجلا ىف هيدي لخدأف هيعارذنع هتبج اسمك قاضف هبعارذ نع هتبج رسم بهذ

 اومدق دق سانلا دحن ىتح هعم تلبقاف ةريغلا لاق لبقأ مث هيفخ ىلع حسمو ًاضوت مث نيقفرملا ىلإ هبعارذ لسغو

 ةعكرلا سانلا عم ىلصو هعم نيتعكرلا ىدحإ سو هيلع هللا لص ىنلا كرد"اف مهل ىلصي فوع نب نمحرلا دبع

 حيبستلا اورثكأو نيماسملا كلذ عزفأف هتالص متأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق نمحرلا دبع لس املف ةرخآلا

 اهتقولةالصلا اولص نأ مهطبغ, «متبصأ» لاق وأ « متتسحأ» لاق مث مهيلعلبقأ هتالصرلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىضق املف

 لاق دابع ثيدح وحنب ةريغملا نب ةزمح نع صاقو ىنأ نب دعس نب دمحم نب ليعمسإ ىنثدحو ( بابش نبا لاق )

 ايركزو نيصحنع ةنيبعنب نايفس انربخأ «:هعد و ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاىل لاقف نمحرلا ديع ريخأات تدرأاق ةريغملا
 اذإ معن » لاق ؟ نيفحخلا ىلع حسمأ هللا لوسرايتلق لاق ةبعش نب ةريغملا نع ةريغملا نبا ةورع نع ىعشلا نع سنويو

 هببأ نع ةركب ىلإ نب نمخْرلِإ دبعنع دلخم وبأ رجابملا ىنثدح ىنةثلا باهولا دبع انريخأ : « ناترهاط امهو امهتلخدأ '

 . ةليلو اموي مقمللو نيبلايلو مايأ ةثالث نيفخلا ىلع حسمب نأ رفاسمال صخرأ هنأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 نإ لاق معلا ءاغتبا تلق ؟ كب ءاجام لافق لاسع نب ناوفص تيتأ لاق رز نع ةلدهب نب مداع نع نايفس انريخأ

 لوبلاو طئاغلا دعب نيفخلا ىلع حسملا ىسفت ىف كاح هنإ تلق بلطي امب اضر معلا بلاطل اهتسنجأ عضتل ةكسئاللا



- 
 جنةسيلو لوب الو طئاغب اهربدتسإالو ةلبقلا لبقتسإ الف طئاغلا ىلإ 5دحأ بهذ اذإف دلاولا لثم عا انأ اعإ م لاف

 لاق ةورع نب ماشه ىنريخأ نايفس انربخأ ٠ هنيمد لجرلا ىجنةسإ نأو ةمرلاو ثورلا نع ىهنو « راجحأ ةئالث

 هلع هللا ل< ىنلا نأ هنع هللا ىضر هببأ نع تباث نب 'ةعزخ نب ةرامع نع ريدح نب نارمع نع ةزجو وبأ ىريخأ

 ةريره ىفأ نع جرعألا نع دانزلا ىلأ نع نايفس انربخأ « عيجر اهيف سيل راجحأ ةثالثب ءادنتسالا.ىف ه» لاق لسو

 دنغ كاوسلاو ءاشعلا ريخأتب مهمترمأل قمأ ىلع قشأ نأ الول » لاقٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر

 هللا ىلص ىتنلا نأ اهنع للا ىضر ةشئاع نع قيتع ىبأ نبا نع ق>سإ نإ دمحم نع ةنييع نبا انربخأ 6 ةالص لك

 نأ ةريره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىفأ نع كلام انربخأ 6 برال ةاضرم مفلل ةرهطم كاوسلا ف لاق لس ةيلع

 هنإف هئوضؤ.ىف اهلخدب نأ لبق هدب لسغلف همانم نم كدحأ ظقتسا اذإ » لاق سو هيلع هللا ل هللا لوضر

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق : لاق ةريره ىبأ نع جرعألا نع دان زلاىفأ نع نايفس انربخأ « هدب تتاب نبأ ىردنأل

 ا هدب ثتاب نيأ ىردال هنإف اثالث اهلسغي ىتح ءانإلا ىف هدب سمغب الف همانم نم كدحأ ظقتسا اذإ-»

 هنع هللا ىضر ىعفاشاا نأل ةدح ىلع نايفس ثيدحو ةدح ىلع كلام ثيدح تجرخأ امإ ( مصألا سا.علاوبأ لاق )

 نون نع ةلغ ناو ديز نب دامح نع ناسخ نب ىحل انربخأ . كلام ثيدح ظفل ىلع اعيمح امهنع هركذ كاذ لبق

 حس أضوت ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىذر ةيعش نب ةريغملا نع ىنقثلا كلو نب ورع نع ار نا نع

 أضوت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر نأ ءاطع نع جبرج نبا نع ملسم انريخأ . هيفخو هتمامع ىلعو هتيصانب

 نيريسنبا نع ىحب نب ىلع نع دمحم نبا مهاربإ انربخأ . ءاملاب هتيصان لاق وأ هسأر مدقم حسمو ةمامعلا رسحف

 انربخأ . ءاملاب هسأر مدقم لاق وأ هتيصان حسم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةبعش نبا ةريغملا نع

 ناك فيك ىنيرت نأ عيطتست له ىراصنألا ديز نب هللا دبعا لاق هنأ هببأ نع ىزاملا ىحم نب ورمع نع كلام

 نيتزم هيد لسغف هيدي ىلع غرفأف ءوضوب اعدف معن : ديز نب هللا دبع لاقف ؟ أضوتي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 امهب لبق"اف هيدي هسأر حسم مث ىلإ نيقفرملانيترم نيترم هيدبلسغ من اثالث هبجولسغ مث اثالث قشنتساو ضمضمو
 ملسنإب ىي انريخأ .٠ هدج رلسغ مث هنم أدب ىذلا عضوملا ىلإ اهدر مث هافق ىلإ امهم بهذ م هسأ رمدقع دب ردأو

 ىف وأ قفتتلا ىنب دفاو تنك : لاق هيبأ نع ةربص نب طيقل نإ مصاع نع ريثك نبا ليعامسإ ىئاهروبأ ىئثدح

 نمت هيف عانقب انقت'اف اهنع هللا ىضر ةشئاع انفداصو هفداصن مف هانيت"اف لسو هيلعهللا ىلسهلا لوسر ىلإ قفتنملا دف

 لاقف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاج نأ ثيلن ملف انلكأ مث تعنصف ةريرحم انل تزمأو انلك أف قبطلا عانقلاو

 هيه ) لاقف رعيت ةلخس اذإف همنغ ىعارلا عفد نأ ثيلن ملف : معن انلقف ؟ « ءىشإ ما رمأ له ؟ ائيش متلك أ له 5

 نم انأنيسحعال لقي ملو نيسحم ال» ىل لاقو ىلإ فرحا مث (ةاشاهئاكم انل حيذافكاق ةحهب» لاق «؟تدلو ام نالف اي

 ةأرما ىل نإ هللا لوسراي تلق « ةاش اهناكم انحيذ ةمهم ىعارلا دلو اذإف ديز: نأ ديرن ال ةثام منغ انل اهاحمذ لجأ

 | 00 رككنإف اهطع : لو اهرقو لاق ةحصاملو اذلو اهنمىنإ تلق «نذإ اهةلظ ؤلاقفءادبلا نعت ءىتاهعاسل ىف

 غلاب و عباصألانيب للخو ءوضولا غبسأ »لاق ءوضولا نعىفنربخأ لورا. تلق كتمأ« كب رمضكتنيعظنب رسغت الو لبقتسف



 مم 0
 00 مهل وءز ق فخم ى 2 ادودق لاق هيأ نومانف ءاّشقلا نوراظتنب ملسو هلع للا ىلص هللا لوسز :

 نع جلاس خ نعساعش نبا نع ع كلام ان رخأ . 6 ود.الو ىلصت م ًادعاق مان ناك هنآ رمح نان ءعفان ن ءكالام انربخأ 3

 قايفس !انثدح.., ءوضولا هيلعف ةدي اهسج وأ هتازما لبق نف ةسمالمللا ندا هدم اهسح وأ ةتارما لج رالف لاقت ّ

 هيلإ لب لح رلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ىكش لاق ديز نب هللا ديع همع نع مع نب دابع ىنربخأ ىرهزلا انثدح

 هع نإ 1 مد ىنرخأ دمحم ن ١ مهاربإ 8 ريخأ 6« احمر دحم وأ اةوص عممسإ ق> لتفنيال » لاقف ةالصلا ىف *ىتلا

 لحرلا هيلع ملسف لود وهو ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا لع رم الخر نأ رج نا نع عفان نع نم رلا دبع نبا أ

 بهذت نأ ةيشخ كيلع درلا ىلع ىنلمح انإ » لاف ملسو هيلع هلا ىلص ىنلا ءادان هزواج اهاف مالسلا هيلع درف ْ

 درأ ال لعفت نإ كنإف ىلع ملست الف لاخلا هذه ىلع ىتتيأر اذإف ىلع درب مف هللا لوسر ىلع تما-.ىلإ لوقتف ْش

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع تررم لاق ةمصلا نبا نع جرعألا نع ثريوحلا ىنأ نع دمحم نب مهاربإ انربخأ . « كيلع |

 حسق رادجلا ىلع هدي عطو مث هعم تناك اصعب هتحف رادج ىلإ ماق ىتح ىلع در, يف هيلع تداسف لوبي وهوملسو |
 مودولا باتك ىف اسيل ناثيدحلا ناذه هللا همحر ( مصألا سايعلا وبأ لاق ) مالسلا ىلع در مث هيعارذو هبجو ا

 ئورو هع هلل ىضو ( قلن +لإإا ) ءرضولا مداتك نم سوما اذه قو تشرد نال 3
 هذهل هماتب ثيدحلا تجرخ اف مميتف لاب ملسو هلع هللا ىلص لا لوسر نأ ةمنضلا نبا نع جرعألا نع تريوحلا وبأ ٠

 و4 ىلع نأ دوسألا نبا دادقملا نع راس نب ناملس نع هلا دلع ا رحل سلا ىنأ نع كلام انريخأ . ةلعلا

 ىذللا هنم جرخف هلهأ نم اند اذإ ل ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لاوس كراس نأ هرمأ هنع هللا ىضر بلاط ىنأ

 هلال وس رتل اسفدادقملا لاق هللاسأ نأ ىحتسأ ان اف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوضر ةنبا ىدنع نإف ىلع لاق ؟هدع اذام
 عاباب ب جتتَُبَبت جرب” ب

 نع كلام انربخأ « ةالصلل هءوضو اضوتيلو هجرف حضنيلف كلذ كدحأ دجو اذإ » لاقف كلذ نع ري

 محلا ند ناورم ىلع تاخد لوقي ريزلا نب ةورع عمس هنأ مزح نب ور# نب دمحم نب ركب فأن نم هللا دبع |

 قترخأ ناؤرم لاقف كلذ تااعام ةوارع لاقف ءوضاولا>ركذلا نص نمو ناورم لاةف ءوضؤولا هنم”نوكيام انركاذتف

 ' نب ناملس انربخأ «"اضوترلف ءرك ذ كدحأ سم اذإ» لوقي سو هدلع هللا ىلص هللا لوسز تعمساهننأ ناوناص تنب ةرعسب

 .هتع هللا ىضار ةزنره ىنأ نع ديعس ىفأ نب دغسإنع ىتثاملا كلملا دبع نإ دنزي نع للا دبع نب دمحمو ورمع

 انثدح ا.« :اضوتيلف ءىث هنيبو هند سيل هركذ ىلإ هديب: كدحأ ىضذفأ اذإ 2 لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 ؛ قايزوث ا ن١ نم رلا دبع نب دمحم نع نمر لا دبع نب ةبقع نع بئذ ىفأ نبا نع كيدق ىنأ نباو عفان نب هلل 5

 ئن دمحم نع لاقف' عفان: نبا دازو ع اضوتيلف هرك ذىلإ هديب كدحأ ىضفأ اذإ» لسو هرلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ل

 , ظافطلاننمدحاو ريغ تعس هنعهللاىضر ( قفا لال( .) هلثم لو هياعهللا فص ىنلا نعرباج نع ناب وبن ب نمحر لا دبه

 ةشئاع نءدمح نب مساقلا نع ردع نب هللا ديبع نع هظأ هللا ديبع نب مساقلا قربخأ , ارباج هيف نورك ذيال هنوو

 ومع نب رفمج امهدحأ نيلجر نع ىرهزلا نع نايفس انريخأ . ثأضوت اهجرف ةأرملا تسم اذإ تلاق اهنع هللا ىض

 ةنيبع نبا انربخأ أطوت, لو ىلص مث ةاش فتك لك أ ملسو هيلع هللا .ىص هللا لوسر نأ هيبأ ن ع ىرمضلا ةيمأ ن

 سو هيلع هللا لص هلل لوسر نأ هنع هلل ىضر ةريره ىلأ نع حلاص ىبأ نع مكح نب عانت نع تالبعالا َن

 (م- ةذع) ١ (ش 1



 هنا نك

 مدلا نك ادحإ بوث باصأ اذإ» امل لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ؟منصتفك ةضرحلا نم مدلا اهم وثباصأ اذإ انادحإ

 دواد نع ةييبح نبا وأ ةبيبح ىفأ نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ 6« هيف لصت مث ءاملاب هحضنتل مث هصرقهتلف ةضيحلا نم

 ؟ را تلضفأ امب. أضوتنأ لثس هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع امهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع نيصحلا نبا

 ةشنك نع ةعافر نب دبع تنب ةديمح نع هللا دبع نب ق>سإ نع كلام ان ربخأ « اهلك عابسلا تلضفأ امبو معن » لاق

 تبكسف لخد ةداتق ابأ نأ « عسيبرلا نم كشلا » ةداتق ىنأ وأ ةداتق ىنأ نبا تحن تناكو كلام نب كنك تدل

 هلع هللا ىلص هللا لوسر نإ ؟ ىخأ تنب ا, نيبجعتأ لاقف هللإ رظنأ ى آرف تلاق هنم تبرعشف ةره تءاجف ًاءوضو هل

 هللا دبع نع ريثك ىنأ نب ىحم نع ةقثلا انأبنأ « تافاوظلا وأ ميلع نيفاوطلا نم اهنإ سجنب تسيل اهنإ ) لاق سو

 ةشأاع نع ةورع نع ىرهزلا نع نايفس اثربخأ : هانعم لثم وأ هلثم ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هيبأ نعةداتق ىنأ

 ءانإ نم وهو انأ لستغأ تنكو قرفلا وهو حدقلا نم لستغي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا ضر

 نامزفنوؤضوتب اوناك ءاسنلاو لاجرلا نإ لوي ناك هنأ امهنء هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ .دحاو

 تنك تلاق اهّنع هللا ىضر ةشئاع نع همأ نع ةورع نب ماثه نع كلام انربخأ . اعيمج سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نبا نع ءاثعشلا ىنأ نع رانيد نب ورمع نع ةنيبع نبا انربخأ . دحاو ءانإ نم هَسو هيلع هللا ىلص ىنلاو انأ لستغأ

 نع نايفس انربخأ : دحاو ءانإ نم ملسو هيلغ هللا ىلص ىنلاو ىه لستغت تناك اهنأ اهنع هللا ىضر ةنوميم نع سابع

 ءانإ نم ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو انأ لستغأ تنك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةيودعلا ةذاعم نع مصاع

 هللا ىضر سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع باهش نبا نع كلام انربخأ . ىل قبأ ىل قبأ هل تلق امرف دحاو

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةنوديمل ةالوم اهاطعأ ناك دق ةتيم ةاشب سو هيلع هللا ىلص ىنلا رم لاق هنأ اههنع

 نبا ان'ابنأ ىعفاشلا انأبنأ عيبرلا انربخأ « اهلك أ مرح امتإ د لاق ةتيم اهنإ هللا لوسراب اولاق ؟اهدلجب متعفتنا البف د

 لهأ ىلع ام» ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اههنع هللا ىضر سابع نبا نع هللا دبع نبهللا ديبع نع ىرهزلا نع ةنيبع

 ةنيبع نب نايفس انربخأ « اهلك أمرح امإ» لاق ةتتيم اهمإ هللا لوسراي اولاق «هب اوعفتناف هوغبدف اهماهإ اوذخأ ول هذه

 غبد باها اعأ» لوقي ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمس امهنع هللا ىضر سابع نبا عمس ةلعونبا عمس هنأ لسأنب ديز نع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ امهنع هللا ىضر سائع نبا نع ةلعو نبا نع ملسأ نب ديز نع كلام انربخأ « رهط دقف

 ةشئاعنع همأنع نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم نع طيسق نبا نع كلام انربخأ « رهط دقف باهإلا غبد اذإ» لاق

 نب ديز نع عفان نع كلام انرب>أ . تغبد اذإ ةتيملا دولي عتمتس, نأ رمأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اهنع هللا ىضر

 ش هيلع هللا ىلص ىناا نأ اهنع هللا ىضر ةءاس مأ نع قيدصلا ركب ىفأ نب نمح رلا دبع نب هللا دبع نع رمع نب هللا دبع

 5 ةماس ىنأ نع ىرهزلا نع ةنيبع نبا انربخأ « منهج ران هنطب ىفرجرحي اهنإ ةضفلا ةذ 1ىف برسش, ىذلا » لاق ٍلسو

 ىف هدب سمغإ الف همون نم كدحأ ظقيتسا اذإ » لاق لسو هيلع هللا ىلص للا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع

 ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع ةنييع نباو كلام انريخأ « هدم تناب نب ىرديال هنإف مال اهاسغلا قح ءانالا

 ىف اهلخدي نأ لبق هدب لسغيلف همون نم كدحأ ظقيتسا اذإ » لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص ىناا نع هنع للا ىضر ةريرع

 . باحصأ ناك لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع ديمح نع ةقثلا انربخأ «هدي تناب نبأ ىرديال ىدحأ نإف هئوضو



 ءوطولا باتك نم جرخام باب

 ملص نب ناوفص نع سنأ نب كلام انربخأ هنع هللا ىضر ىغفاشلا سردإ نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا انربخأ

 ةريرهاب أ عمس هن أهريخأ رادلا دبع ىإ نموهو ةدرب فأ ن , ةريغملا نأ قرزألا نبا لآ نم لجر ةءاس نب ديعس نع

 ليلقلا انغم لم و رحبلا بكرت انإ هللا لوسراي لاقف ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر لحر لاس لورق هع دكا ع

 «هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه» لسوهلعللا ىلص هللا لوسرلاَعَف ؟ رحبلا ءاع ًاضوتتفأ انشطع هب انأضوت نإف ءاملا نم

 هللالوسر نأ هدأ نع ردع رمع نب هللا دبع نب هللا دبع نع رفغ> نب داع نبا دمحم نع يك نب ديلولا نع ةقثلا ناك

 ىأ نع جرعألا نع دائزلا 1 نع كلام انربخأ «اثبَح وأ اسحنلمحم مل نيتلق ءاملا ناك اذإ » لاق سو هيلع هللا ىلص

 « تارم عبس هلسغيلف ىكدحأ ءانإ نم بلكلا برش اذإ » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هلل ىضر ةريره

 لْسَو هيلع هللا ىلض هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةربره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع ةنيبع نبا نارفس انربخأ

 نيريسنبا نع ةحيرع ىلأ نب بويأ نع ةنيبع نبا انأبنأ . « تارم عبس هلسغيلف ىدحأ ءانإ ىف بلكلا غلو اذإ» لاق

 تارم عبس هلسغلف كدحأ ءانإ ىف باكلا غلو اذإ» لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأهنع هللاىذر ةريره ىأ نع

 هللا ىلص ىنلا تلأَس تلاق ءامسأ نع ةمطاف نع ماشه نغ ةنيمع نب نايفس انربخأ « بارتلاب نهارخأ وأ نهالوأ

 ىعفاشلا نع عسيبرلا انريخأ «هيق ىلصو ه.شر مث ءاملاب ههمصرقا مث هيتح » لاقف بولا بيصي ةضيحلا مد نعملسو هد هلع

 ءامسأى دح تعمسلوقت رذنملا تنب ةمطاف هتأرما عمم هنأ ةورع نب ماشه انربخأ ةنييع نب نايفس انث باتكلا نو

 نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ . هلثم رك ذف ةضيحلا مد نع سو هيلع هلل 0 تاأس لوقت ركب ىنأ تنب

 تبرأ هللا لوسرا, تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةأرما تلأس تلاق ركب ىنأ ةنبا ءامسأ نع رذنملا تنب ةمطاف
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 هنع عضو هفصن لثمو هيلع ىقبام رثك أ هنع اوعض لاق ولو ( ىف لالا ) هكلم ىف عنصام زوجيال فيكن
 لشفلاو اهلك ةباتكبلا هنع عضو هلثمو هيلعام رثك أ هنع اوعض لاق واو هفصن لثمو اوءاش اع فصناا نم رثكأ

 . ائيش اهنم ىق». نأ الإ هل نكي مل اهاك اهءاشف ءاشام هنع اوعُض لاق ولو لطاب

 تك نم دالوالا ثاهمأ' قع تاتك

 دلو مأ ىبف عيصأ وأ رفظ وأ نيع نيسمدآلا قلخ نم هنأ نيبيام تدلوف هتمأ ءىطو اذإو ( قفا تل الاف )

 مل نإو كاملا سأر نء تهتع تام اذإف هريغالو نيد ىف هكسلم نم جرخت ال اهنأ ريغ ارماكحأ ىف ةكولمملا فلاختال
 دلو مأ هب تناك ىمدآ قلخ نم الإ نوكيال اذه نأ نمعز نإف ءاسنلا نم الودع انلأس ىمدآ قلج نم هيف نيبتب

 ا 08 تناك ولو مارح وأ لالخ نم اوناك اهقتعب نوقتعي اهتلرمب دلولا مأ دلوو دلو مآ هب نكست مل نككش نإف
 مأ نكت ملو هنم اهدلو قتع هدنع تعضو مث هنم لماح ةمأ ىهو هتأرما ىرتشا ولو مههأاك هتوع اوقتع دسلا تاك

 جرخم هربدل وأ هدلو مأل لجر ىصوأ نإف هدلو مأ عيب نأ ٍبتاكتللو ةكلم ىف ىهو هنم لمحت قح ادبأ هل دلو

 ةمقلا وأ شرآلا نم لقألا دسلا نمض ةيانج دلولا:مأ تنج ولو: هتوع نائقتمي 'امنهن' ال ةزئاج ئهف ثلثلا نم

 هيلع ىنلا .عجريو اهتدب همالسإك اهتميق همالسإ نأ (هدحأ . نالوق اهبقف تنجف تداع:مث اهتحتق ىدأ نإف

 نأ هيف لخديو .تنج املك اذكه مث امهتيانج  ردقب اهيف ناكرتشيف لوألا هيلع ىنملا ىلع هتيانج نشرأب . ىاثا

 قاثلاو . اهّتميق ةيانجلا شرأ غاب اذإ :ىناثلا ىلإ اهجارخإ لوألا مزا لوألا ىلإ اهندب مال_سإ< ناك اهتمبق همالسإ
 تنج املك اذكهو ديساا ىلع عجر شرألا عفد دقو تنجف تداع نإف ةيانجلا وأ اهتمبق نم لقألا عفدي هنأ

 ةيناثلا ةيانجلا نوكتت نأ بجول اهئدب مالسإك ناك ول اهتميق مالسسإ نأل قلاب ىدنع هبشأ ىتاثلاو ( ىنزملا لاق )

 رخآلا لوقاا توبث هلاطبإ ىفو كوقلا اذه لاطبإ كلذ لاطنإ ىلع مهعاسمجإ ىفو ةكرشلا تاطبو اهتحق ىلع

 مدقتملا اهانعع تزاص امر اهكستفا اذإف دالوألا تابمأ عيبال نم ءاملءاا ةعامح دنع هئلعت ثلاث لوقل هجوال ذإ

 ىنحلا كلم دقو ( ىفزملا كاق ) اسايق كلذ لثم ابيلع نوكي ال تنج اذإ فيكسف اهب اهدبس ىلع الو.اهيلع ةيانجال

 هنم ءىث مرغ وأ همرغ هيلع بف هل هلقاع وه نم ريغو هكلم ريغو هريغ ىنحي فيكف قل  شرألا هيلع

 هنيبو اهنيب ىل> ملسأ نإف اهلثم هل للوعي ام لمعتو اهتقفنب ذخأو امهنيب ليح ىنارصنلا دلو مأ تماسأ نإف ( لاق )

 رهشأ ةثالثف ضيحلا لهأ نم نكت مل نإف ةضحم أربتستو ةدع الف اهقتعأ وأ دلولا مأ ديس ىفوت اذإف تقتع تام نإو

 ةضيح اهلعجو .ددعلا باتك ىف دلولا مأ ةدعو ةمألا ءاربتسا نيب ىعفاشلا ىوس دق انأ تلق ( ىنزملا لاق ) انيلإ بحأ

 موقي ةمألا ىف 'ربشلا نإ لاق اك ةضحلا ماقم اههيف رهشلا موق. نأ ضدحلا لهأ نم انوكب ل اذإ هلوقب هيشأف

 ضيحم ال نمم تناك نإ جاوزأالل داولا مأ لحم ال ددعا باتك ىف دلولا مأ ءاربتسا باب ىف لاق دقو ةضيلا ماقم

 تاهءاق تعب اباتك ريثع:ةسخح ىف عطق دق انأ تلق (ىنزملا لاق )قيفوتلا هللابو هلصأب هيشأو هلو ىلوأ اذهو ريش الإ

 اهنإ باتكلا اذه ىف لاقو اهمذإ ريغب ابجوزي نأ هل سيل ميدقلا حاكنلا باتك ىف لاقو اهريغ ىف فتوو دالوألا

 اذهو انأ تلق ( اا لاق ) ةهراك ىهو ابمدت نأ هل ةء+رلا باتك ىفو عابتال اهنأ الإ اهءاكحأ ع. ىف ةكولمملاك

 ٠ قيفوتلا هللابو « لزب مل اهنذإ ريغب اهحاكسنإو اهتمدخو اهئطو نم هل ناكام كلذكتف لزي مل اهقر نأل هيلوق حدأ

 ( ىنزملا رصتخم باتك هللا دمحم مت )

 ىتفاشلل دسملا باتك ب هلاءاشب نإ - هليو
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 تيفوتسا دق لاق ولو زي مل هريغ هلعو ائيش وأ مارد هلعو ريئاند هنع عضو اذإو هتحص ىف هضمقن رقي نيدلاك وهف

 . ءانثتسا هنأل رحم مل نالف ءاش وأ هللا ءاش نإ كتباتك رخآ

 ةماكك نأ ديل ةعرلا

 هلثم ةباتك ىلع بتوكو اياصولا لهأ صاح ثلثلا نم جر هل دبع بتاكي نأ ىدوأ ولو ( قفانشل الاف )

 هتثرول ققر ناثللاو كديشل كشلث ءالوو كثلث انبتاك تئش نإ لبق هربغ هل لام الو اباصو نكست ملولو

 لاق ولو ةمأ اويتاكي مل ىديبع دحأ اوبتاك لاق ولو هلبق ىذلا لثم هلوق لصأ فالخ اذه هللا همحر ( ىتزملا لاق )

 تلق ( ىنزللا لاق ) ةمأ وأ دبع ىف رابخلا مهل ناك تقر دحأ لاق نإو ىثنخالو ادبع اوبتاكي مل ىنامإ ىدحإ

 . ىثنح وأ انأ

 تكلا ديس توه بأب

 ةلتاق اهنأل وأ امهنيد فالتخال امإ ةثراو ريغ هتنباو تاث اهاضرب هبتاكم هل ةنبا مكنأ ولو ( قنات لالا )

 1 ىلإ هيلعام ةباتكسلا ند عقد نإف هضعب امحوز ند تكلم ا ا كك ةثراو تناك نإو تا حاكنااف

 قح ىذ لكو هلهأ لإ نيدلا لوصوب الإ قتعي ُ اياصو هلوأ نيد هيلعو ثتراو ىلإ وأ نيثراو كح وأ نييصولا

 . ىصو ىلإ وأ ؟اح رمأب عفدي مل اذإ هقح

 ناك نإ هترمضخ اهحسف هإ نوكيف مي ءادأ نع رجع ىد هتباتك خسف نأ ةديسأ سلو ) ىنأ 5 االاث (

 0 نباب كلذ ف حتحاو هريغ وأ ناطلس دنع ناك تاطب هزوع دق هنأ دهشأف لاف ىذدنع سدل لاق اذإو هدلمب

 هعيد هلام هريضحم نأ الإ هرظني نأ ناطلسلل الو هيلع هل نكي مل همحن اهمللإ ىدؤي ةدم هرظنب نأ هلأس نإف

 الو زدحاع وف هكا سو وأ هزدع لق نأ هديدم ديشأف هتديغ ق مي هيلع لح نإف ةعب ردق هرظنيف ةدلا كا هناكم

 مك اح ىلإ ناطاسلا بتك ىلإ ادبو هترظنأ دق لاق نإف هموحت نم مجن لولح ىلع ةنيب تبثت نأ الإ ناطلسلا هزجعي

 الإو ءاج نإف هديس ىلإ هريسم ردق هرظنأ ليكو هل نكي مل نإف هليكو ىلإ وأ هيلإ دؤ, مل نإ هنأو كلذب .هماعأف هدلب

 نإف هلام نع نأَس َىَح كالا هزدع الو مالا ن قح هزجحس نأ هل نكي مل هلقع ىلع بلغ ولو هدلب كك اح هزجدع

 درو هنع زجحعلا كف زيهعتلا لق هل ناك « الام هل د>و نإو هتقفاب ديسأا دحأو هزجع هدب مل نإد هنع ىدأ هدحو

 تناكو ةباتكللا عفد ولو هئربأو هعم هفلحأ دهاشب ءاجو هتباتك هللإ لصوأ هنأ ىعدا ولو هتباتك عم هتقفن :هدس ىلع

 . تققر الإو كناكم تبدأ نإ هل لبق قحتسا مث قتعو ةفصب اضرع

 هل ةيسرولاو ىاككلاب ةيعولا كأي

 مث هكاعال وهو هتيقرب ىكوأ و مز , هدعب وأ هتوم لبق هزحعو لجرأ هب ىدوأ اذإو ( قفاتتلالاف )

 5 هل ىصوأ ىذلا دارأ نإف قتع اهادأ اذإف ثلثاا ىف تزاج هتباتكت ىصوأ اذإو هب هل ةيصو ددحم تح هكلم

 ا هتءقرب و وأو ة.صولا تلطب ةدساقف دانك تناكولو 2 هتفر ريصت ثراولال كلذف هريدعت ثتراولاو

 كلم ىف هنأل هلرقب هبشأ اذه ( ىزاا لاق ) ةزئاج ةيصولا نأ ىناثااو ةلطاب ةيصولا نأ اههدحأ نالوق اهيفف ةدساف
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 ةيانطلا لهأ ىطعيف اهيف عابي وأ ةيانإلا شرأ نم لقألاب هيدفي نأ نيب هديس 5 احلا ريخ مث هزجع هرظنأ نم

 اعم وأ ةقرفتم تايانلا تناك ءاوسو هب عبتا قتع ىتمو هتمذ ىف كلذ نأل هريغ وأ عسب هنياد نم نود مهقوقح

 أريق هديس دب عطق ولو :مهنم نيقابلل هنع ناك مهضعب هأربأ نإو اعم هنع ىف نوصاحتي هدعبو زيجعتلا لبق اهضعبو

 قالا اذه ناك ولو « هباحصأ نود هّتمزل ةدحاو مهتباتكو ىنج نيبتاكملا ىأو هدب شرأب هعبتا ءادألاب قتعو

 مرعب هل لءجأ ال ىنأل ديسلا نذإب الإ لق نإو ءىثثب دفي مل هبتاكم دلو وأ هتمأ نم وأ هل بهو بتاكملا دلو

 ضعب ىلع هديبع ضع ىنج نإو ةبتاكملاوأ بتاكملا قتعب قتعي هلام ىتب امو ةيانجلا ردقب مهنم عابق نوءاسإو
 لقألا نمض ءادأ ريغب ديسلا هقتعأ ولو هب لتقيال وهو هدبعب هدلاو لقي الف ادلاو نو نأ الإ صاصقلا هلف ًادمع

 ىرخأ ةيانج ىنج ولو زجعي مل هنأل ةيانلا وأ هسفن ةميق نم لقألا هيلعف قتءعف ىدأ ناك ولو ةيانملا وأ هتميق نم

 زخآلاو ٠ اهيف ناكرتشي, ةيانجلا وأ ةدحاو ةميق نم لقألا هلغ نأ امحجدحأ .'نالوق اهيفف قتعف ىدأ مث

 عطف دق ( ىنزملا لاق ) ةريثك تايانج تناك ول اذكهو ةيانجلا وأ هتمبق نم لقألا امهنم دحاو لكل هيلع نأ

 ىلع ىنج نإو ( قنا ةلالا ) ىلوأ قحاب ىدنع وهو ءاوسف اعم وأ ةقرفتم تايانجلا نأب بالا اذه ىف

 . رح ريغل نوكي ال دحلا نأل مثدحم الو هقيقر بدؤ, نأ بتاكسللو ارده تناك اف صاصقال ةيانج هدبع بتاكسملا

 هل كمت اكللا لع ىنجام باب

 ولو ادبع تام هنأل ءىثث هيلع نك« مل ديسلا هلتق ولو هل بتاكملا ىلع ىنجام شرأو هللا همحر ( ىفانةلالاف )

 ىلع ىنج ول نمضيام نمض كلذ دعب تام نإو قعو اصاصق لعج دبعلا هبلطو هدي شرأب قتعي ناك نإف هدب عطق

 هنع طقس تام ىتح هضبقب مل نإف شرألا ليجعت هل ناك ةلاح ريغ ةباتكلا تناك نإو تومي نأ لبق قتعف هريغ دبع

 : . هل الام راص هنأل

 ادمح هقيقرو سناكملا ىلع ةيانجلا
 ديسلا نأل صاصقلا بتاكمللف ةيدلا ديسلاو صاصقلا دارأف ادمع بتاكملا ىلع دبع ىنج اذإو ( قفانةلالاف )

 قتع مشاعم شرألاو صاصقلا نع افع ولو شرألا عسب ,افيتسالا ىلع الإ حلاصي نأ لل لوهندو هلام

 ٠ زئاج قتعلاف ديساا نذإب وفعلا ناك ولو لاملا فالتإ كلمم الو افع هنأل دوق الو لاملا ذَحأ هل ناك

 هريغو ضرملا ىف بتاكسلا ديسلا قتع باب
 ثاثلا نم جرخ نإف فوقوم قتعلاف ضرملا ىف هقتعأ وأ هتباتك بتاكملا نع ديسلا عضو اذإ ( ىقنإةشلالاف )

 ناكو هنم قتعام ردقب ةباتكسلا نم هنع عضوف ثلثلا لمحام هنم قتع الإو رح وهف هيلع ىتبام وأ هتحيق نم لقألاب

 قابو افلأ هتميق ناك نإ هتباتك نم هيلع قبام وأ هتميق نم لقألا, قتع هقتعب ىصوأ ولو ةباتكسلا ىلع هنم قابلا

 توملا دنع هقتعأ ولو كلام لئاسم ىلع ءالمإلا ىف لاقو ةئاهسمخم قتعبف ةئاهمح هنو افلأ تناك وأ ةثاهمح هتباتكا

 ةيصو ىهف هتباتك هنع اوعُض لاق ولو هاثلث قر زجع نإو هلك قتع ةباتكلا ىثلث ىدأ نإف هثلث قتع هريغ هل لام الو

 نم جرم الو هضرم ىف ةبتاك ولو ثاثلا ىف بسحم انيد وأ ةلاح تناك ءاوسو هتباتك وأ هتميق نم لقألاب قتعيف هل
 ةباتك تناك اذإ هثلث ةباتك تزاج دفي مل نإو ةباتكسلا تزاج ثاثلا نم هب جر الام ديسلا دافأ نإف تفقو ثلثاا

 هضصرم ف هضيشب رقأ امو هديع ضعي هناك زروال هلوق فالح اذه للا همر ) قزملا لاق / هيثلث ىف زب و هلثم



 قع

 للا اك

 اربق هل ثدحأ نوكي نأ الإ اهتيثأ قانماتسم اجرخ مث برحلا راد ىف هدبع ىنرحلا بتاك اذإ ( قفا: علالاف )

 ملسم نم انامأ هل نأل ًاقيقر نكي مل ىس نإف ةتباث ةباتكلاف اماسم ديسلا ناك ولو ةلطاب ةباتكلاف هتباتك لاطبإ ف

 ىذا نإف ةموع ضبه لكوف:الإو ةيزطلا دا تثأ نإ لكقو عنم هجارخإ دارأو اندنع نمأتسملا هبتاك ولو هانإ هقتعي

 اذإ هنأل ىلوأ.لوألا ( ىنزملا لاق ) امونغم نوكي ريسلا باتك ىف لاقو كتثرو ىلإ تعفد تم نإو كل ءالولاو قتع

 جرخ نإو ( قفنثلالا ( هتباثع هيف هثراوف نامأ هل لام هنأل مالسالا راد ىف هلام منغبال ايح برحلا راد ىف ناك

 ءادألاب هيتاكم قتعو قرتسا نإف هريغ وأ برحلا دالب ىف هيلإ ةيتاكم لام درو اقيقر نكي لهب ىدوفوأ هيلع نف ىسف

 هتوم كف ىنرحلا قدعي نأ الإ هلع ءالوال تتاكملاو ةيكسل كا ءالو الو اققر نك لك اهقر ىنرحلا تامو

 . اذه (هدحأ نالوق اهيف رخآ عضوميف لاقو ( ىنزملا لاق ) ةادؤم ةنامألا تناك قتع الف هالؤم ءذخاف هكر لاح و

 هلوقب ةيشأ ىدنع اذه ) ىزلا لاق ( امونغم هلام ريصي ريسلا اح ف لاقو اًثيف هيتاكم ىدأ ام ناك قراملل قاثلاو

 ىلع نوكرمثملا راغأ ولو ( ىف|: لالا ) هكدلم هلام نع لطب كلع نأ لطب امل هنأل ةلأسملا هذه لق هب مت ىذلا

 . ارح ناك املسم انيلإ بتاكملا جرخ مث برحلا دالب ىف هبتاك ولو ةتاتك لع ناك نوهسملا هدقنتسا مث بتاكم

 ديرما ةياتكحك

 ربد اذإ ربدملا باتك ىف لاقو ازئاج ناك هلام كاحلا فقي نأ لبق هدبع دترملا بتاكولو ( قنفانخلللاف )
 بتاكملا 5141 ىهمن نإف لاق اهحصأ بتاكملا ىف هباو> نأ تيضقو هيف اهتفصو دق ليواقأ ةئالث هيفف هدبع دترملا

 ديعلا دترا ولو زيجعتلا ديسلا ىغلأ ديسلا ملسأ مث زجع نإف اهم هذَحَأو اهنم أرب» ل اهعفدق ةحاكا 1 عقدي نأ

 . دترملا يح هنكح ناكو زاج هبتاك من

 هد.س ىلع كك ةبءانح

 سفنلا ىف صاصقلا هثراواو حرجلا ىف صاصقلا هلف ادمع هديس ىلع بتاكملا ينج اذإو ( قفا تلالا )

 هقيقرو بتاكملا ةيانج باب
 ىوق نإف ةيانجلا شرأ وأ ىنج مو. ىناجلا هدبع ةحبق نم لقألا هديس ىلعف بتاكملا ىنج اذإو ( قفا: تلال )

 راك هلام مهل احلا فقر ملام لالا نيردلا لبقو ةيانجلا لبق ةباتكسلا ليجعت هلو بتاكم وهف ةباتكلا عم اهنادأ ىلع

 ءاش قهو هورظني نأ الإ ىنجألا لام ىف هزهع هلك اذه ىدؤرام هذْنع نس 0 نإف اعرش مهمويد سانا ىلإو

 )١( خلا ءالو الو قت»ي نكي مل اهضعب ىفو خسنلا ضعب ىف اذك خلا ءالوالو اقيقر نك مل : هلوق .

 ها ةحضاو ىهو خلا دحأل الو هؤالو هل نكي مل « مألا جةرابعو

 (م-ه*ع)
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 زجع وأ تام نإو هلف هقتعأ ىذلا بتاكملا قتع نإف تفصو اك ثاربملا )7 فقو نم لوق ىف هئاريم فو قتعبام

 بتاكللا ديسل ىتاثلا :لوقلا ىقو هئاريم لاجرلا نم هتثرولف ايم ناك نإو تومي موي ايح ناك اذإ بتاكملا ديسلف

 قتعي مل هقتعأ ول اك قتعي مل ىدأف هدبع بتاكملا بتاك ول هنإ كلام باتك ىلع ءالمإلا ىف لاقو هل هءالو نأل

 هديس رمأب هتباتك ىرتشلا ىلإ ىدأ نإف خوسفم همرحن عبو ( قفا لالا ) هبشأ ىدنع اذه ( قزملا لاق )
 ىصوأ نإ مهلبقي نأ هلو ارح ناك ول هيلع قتعي نم ىرتشإ نأ بتاكملل سيلو لاق قتعيف هلكو ىلإ ىدؤي اك قتع
 نإو مهيلع قفنأ بسكلا نع اوزجع وأ اوضرم نإف اودافأ امو مهبسك لضف ذخأيو مهسفنأ ىلع نوبستكيو مهم هل

 ىه لبق ةريرب تعب لبق نإف بتاكملا ةبقر عبب زوح الو مهتايانج ردقب مهنم عبو مهيدفي نأ هل نكي مل اونج
 هللاىص ىنلا لوق ىنعم اهفلبق نإف عببلاب ةيضارلاو ةيقوأ اهبلطب زجعلاب ةربخلاو اهنع هلا ىضر ةشئاع ابسفنب ةمواسملا

 هلعجم و قتعلا زبحم و طرعشلا لطب (هدحأ ناباوج اذه ىف ىعفاشلل انأ تلق (؟ءالولا ممل ىطرتشا » ةشئاعل ٍلسو هلع

 هفعضو هفلاخ دق هريغو هدحو ماشه هب ءاج امنإو هيف طلغيام دأ نم اذه رخآ عضوم ىف لاقو 22 اصاخ

 سان ىلع ٍركني لجو زع هللا نم هناكم ىف ملسو هيلع هللا ىلس ىنلا ةفص ىف زوجم ال هنأل هب ىلوأ اذه ( ىزملا لاق )

 نأ لمت* دقو ( ىزلا لاق ) ظاغأ مهيلعو دشأ هللا ىف هلهأ ىلع وهو لطاب ىلإ مهتباجإب هلهأ رمأيو الطاب اطرش
 لمتحم ةغالاو مهرغتال ىأ ءالولا تقتعأو تيرتشا نإ كل نأ مهيلع ىطرتشا دارأ نوكي نأ ثيدحلا حص ول

 « الكو مهيلع نوكين.ه مأ » ىلاعت لاق كلذكو م هللا ةنعل مهماع نأ » لاقو « ةنعالا ممل » هؤانث لج هللا لاق كلذ

 6 ضعبل 2 روجك لوفلاب هل اوربحم الو ) لاقو اهلعف ىأ 6اهلق متأسأ نإو عقل متلسحأ متسحأ نإ» لاقو

 ,ش هلأ كمحر ميفتق « مهيلع » ماقم « محلا» تماقف

 انيلإ اعفارت مث دبعلا ٍلسأ نإف ململا ةباتك هب زو< امب ىنارصنلا ةباتك زوحمو : هللا همحر ( ىف: تلال )

 ةباتكلا نم قبام انلطبأ اندنع مارح مهدنع لالح ىلع هبتاك نإف ىنارصصنلا ىلع عاب زجعي نأ الإ ةباتكلا ىلع وبف

 امهاسأ ولو ةينارصنلا ىف ىغم كلذ نأل ائيش هحاص ىلع امهنم دحاو دريالو دصلا قتع دقف انيلإ اكاحم مث اهادأ نإف

 اهاسم ىرتسشا ولو هتميقب دبعلا ىلع عجرو هتباتك رخآ هضبقب قتع ديساا هضبقف رمح نم ءىث ةباتكلا نم قبو
 قتع ةباتكلا عيمج ىدأ نإف مات هكدلم نم هل جارخإب سيل هنأل ةلطاب ةباتكلا نأ امهدحأ نالوق اهيفق هبتاكن

 هبشأ رخآلا لوقلا ( ىنزملا لاق ) هيلع عيب زج ىتف ةزئاج اهنأ رخآلا لوقلاو . تفصو اك اعجارتو ةدساف ةباتكب

 ملسأ اذإ ةباتكساا هتيبشت ىفو هناكم عمو قر زجع نإف قتعف ىدؤ. نأ ىسعو هتباتكب ىارصنلا نم عوذمت هنأل هلوقب

 قيقوتلا هللابو للد تلق ام ىلع ىنارصن ءالومو دعلا

 ها هرظناو «ءالواا» هلعا «ثارملا 2 الوك )01(

 » 2 لاقو ىلاثاو 0 حسنا ضع ىف عتو دقو ىلاثا باوجلا وه اذه خلا را عصوم ىف لافو : هلوق 0(

 هاو مييلع » ةياوصو طلغ 6 مه د ةياور نأ هلصخمو
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 هيلعو هل دلو مأ ىهو اهتحيت فصن ىدأ رسوم لدا ناك نإف هبحاص هعدب ملو هيعدب دلوب امهنم دحاو لك نم

 هلك اهربم ةهيلعو رخآلا ءىطاولاب رخآلا دلولا قحليو تفصو اك اهدلو فصن ىف لوقلاو هكيرمشل اهرهم فصن

 ىذق دقو ( ىلزملا لاق ) ةريشلاب هب اهدلو قل امعإو ةيراجلا ةميق فصن نم اصاصق نوكست طقس موب دلولا ةمقو

 عيمج ىتاثلا لبحملا ىلع ناكامل ةميقلا فصن ءادأ دعب الإ دلو مأ لوأالل نكست مل ول هنأل تلق ام ةلأسملا هذه ىف هلوق

 هيحاص دلو لبق دلو هدلو نأ اًعهنم دحاو لك ىعدا ولو ( قنانتلالا كلذ مهفتق اهنم هدلو ةميق الو اهرهم 1

 هسفن بدصن ةقفنب رذآلا دذخأو هبيصن قتع امهنم دحاو تام اذإو اهتقفنب اذخأو دلواا مأ تفقوو نادلولا امه قلأ

 لاح لك فوقوم اهؤالوف 2 رخآلاو 2ع احهدحأ وأ نبرسوم 05 اذإ فوقوم اهّوالوو تقنع تام اذإف

 ةباتكسلا ليجعت باب

 هللا ةمحر باطخلا نب رمعب كلذ ىف جتحاو بتاكملا هل هلجع اذإ مجنلا لوبق ىلع ديسلا ربو ( قفاةةلللاف )

 )١© ساحنلاو دئدحلا لثم ثكملا لوط ىلع ريغتي الام وأ ارد وأ ريناند تناك اذإو ( ىنا: تالا ) هيلع للا

 ى ناك نإف .همضوم ىف الإ هلوبق هلع سلف. ةنّوم ةتلوخ تناكوأ تكلا لوط لع ريتخام امان كلذ هت[

 هل لجع ولو (لاق) هلوق همزلف هبتاك عضوملا كلذ ىف نوك< نأ الإ هلوبق همزلي مل بمن هيف دلب ىف وأ ةبارخم قيرط

 حصب نأ بحأ نإف هنم أربي ملام هأربأ هنأل قتعي ملو ذخأ ام هيلع درو زحم مل قابلا نم هئربي نأ ىلع ةباتكلا ضعب

 هنع عض, نأ ىدنع ( ىتزملا لاق ) زوجيف هقتعي نأ ىلع هنم هذخأ, ءىثب ديسلا ضرنو زجعلاب بتاكملا ضريلف اذه

 ٠ نيدلا ىف هزاجأو لجعت. نأ ىلع

 هتباتك عيبو هؤارشو بناكلا عيب

 هيف تاباوجو هتبقر 0002

 بتاكملا نأ الإ ءاوس ىنجألاو هديس نيبو هنيب امف هيلعو هل ةعفشلاو هؤارمشو بتاكملا عبو ( قنانثلالاف )
 تارافكلا نم ءىث ىف رفكي الو هديس نذإب الإ به الو هلثع سانلا نب اغتي ال امي عيدي نأو هلام كالهتسا نم عونمت

 هثراوماق نيعيابتملا دحأ تام اذإ عويبلا باتك ىف لاقو عيبلا بجو بتاكملا تام ىتح اقرتفي لف عاب نإو موصلاب الإ

 ريناد هيلع هالولو ريئاند هالوم ىلع هل تناكولو زئاج عيبلا ىف هرارقإو باوثل بهم الو نيدب عيب الو هماقم

 العم نأ دارأف ةلاح رانيد ةئام ديسلا ىلع هلو ةلاح هموحت نم مثرد فاأ هيلع هل تناك ولو زاج اصاصق كلذ العجف

 هدس نذإب هبتاك وأ هدبع قتعأ نإو لاق ادقن هتباتكو اضرع هيلع هنيد ناكول كلذكو  زحم مل اصاصق ةئاملاب فلألا

 هءالو نأ , اهدحأ نالوق ءالولا ىفو زوجت هنأ ىناثلاو قتعأ نمل ءالولانأل زوال امهدحأ نالوق اهنفف هتباتك يداق

 قتع هدبعا دبع هنأ لبق نم بتاكملا ديسل ءالولاف توم ىتح قتعي مل نإو هل ناك لوألا بتاكملا قتع نإف فوقوم

 دعب قتعملا بتاكملا دبع تام نإف هؤالو هقتعب هل نوكيال نيح ىف ىتتع هنأل لاح لكب بتاكملا ديسل ءالولا نأ قاثثاو

 «خلا انآك اهلوق ديسأأ ىلع نآك» هريدعتو اذإ باوج عضوملا اذه نم طقس « خاا اماق كلذ هشأ امو »هل وق )0(

 همم هأ ةءاتكلا ليجدعت باب ىف ( مألا 2 ةرابع رظناو
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 'قتعأو تلطب ىلوألا ةباتكلا نأل هلك .هؤالو هل. ناكو زجع اذإ“ هيلع موقي رخآلاو اذه امهدحأ . نآلؤق اهيفف رخآ

 ةباتكسلا مارد نم هقح ردق نم هأربأ اذإ هنأ معز ذإ هلصأب هبشأ هانعب لوألا : هللا همحر ( قزملالاق) هكلم اذه

 نأ ىغبتيف ىلوألا ةباتكسلا تلطب دقف هيف زجع نإ هنأ معز ذإو تيئام ليزي نأ زج مل بألا دقع ىنع هبيصن قتع
 ةباتكسلا عيمج نم هأربأ بألا نأكف عيملا ءادأبالإ هقتعي مل بألا نأل بيصنلا ردق نم ءاربإلاب بيصنلا قتع لطب,

 . ةناتكلا ضع نم هئاربإب قتعالو

 ةبتاكلا دلو ىف باب
 ءادألا لبق تتام وأ تزجع نإو. اوقتع تقتعف تدأ اذإف فوقوم ةبتاكملا دلو : هللا همحر ( ىف[ ةلالائ )

 ديسلا ْدْحْوِيو اهدلو كلمت ال ةأرملا نأل هل ناك امو هتء.ق د.سلل نأ امهدحأ نالوق اهبفف اهدلو ىلع ىتج نإق اوقر

 قتع نإو هديسل ناك همأ قتع لبق تام نإف هذخأ ديسال نكي ملو قابلا فقوو هنم هيلع قفنأ بستك | نإو هتقفنب

 امهنيب تقرف امتإو هقتع زحب مل هتمأ نم بتاكملا نبا قتعأ نإو هقتع زاج ديسلا هقتعأ نإو هل هلام ناك اهقتعب

 قالا لوقلاو قر هيلع ىرجي ناكول هتمآ.نم هدلو كلمب بتاكملاو اهنكح هنكح اإَو اهدلو كلمت ال ةبتاكملا نأل
 هلوقب امههبشأ رخآلا ( ىنزملا لاق ) امههبشأ لوألاو اهقتعب نوقتعي مهنأل هب نيعتست اوكلم انع :قحأ:مهمأ نأ

 اهلثم ره٠ هيلع ناك اهمأ وأ هتبتاكم ةنبا "'ىطو ول هلوق اضيأ كلذ تبشي امو ارمكحم ىلوأ مف اهقتعب نوقتعي اوناك اذإ

 دح الف ةعمئاط اهثطو نإف هتتاكم ءطو نم عونمت وهو ( قفا: لالا ) اهدلو ىنعم نم تفصو امل ىضقي ادهو

 اهدلوف افلتخا نإو ( ىف( *ل/|5 ) هلوق سابق ىف رزعيو ( ىنزملا لاق ) اهاثم ره اهلف اههرك أ نإو .نارزعو

 لوقلاف هتمأ نم بتاكملا دلو ىف افلتخا ناو هنيع عم هلوق لوقلاق لبق ىلب ديسلا لاقو ةباتكلا دع تلو تلاقف

 : تاكملا لوف

 اضركوأ اهدحا اهوطن“ ةتريتنا نيب ةيناكملا تاب“ "

 مل ىذلل ناك هعند لبق تزجع نإف اهيلإ عفدي اهلثم رهم اهاف لبحم ملف امهدحأ اهبنطو اذإو ( ىقناتتلللاف .)

 رهأا فضن أطي مل ىذلل نإف ءىطاولا تام وأ زجعلا تراتخاف ءاريتسالا عدت ملو تلبح نإف هكيرش نم هفصن اهأطب

 لك ىلعف اهاثطو نإو ( ىف :ل]5 ) هتوعب ةرح نوكست نأ ىغبتيو ( فزملا لاق ) ءىطاولا ىلع اهتميق فصنو
 قاثنا ءطو نم رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تءاجف تليح تناك نإف نيبرهملا اداقت تزع نإف اهلثم رهم امهنم دحاو

 ردآلاو ةمردي اهدحأ نالوق اهدلو ةعبق فصن ىفو اهرهم_فصنو اهتمبق ففصن هيلعو هدلو وهف لوألا اهريتسي ملو

 00010011 20 فض الإ هلع سل نآ هيهذم ىلع سانقلا ( قزملا لاق ) هب بجو قتعلا نأل هلع مرغال
 اهنأل اهربم فصن مرغي امهدحأ « نالوق رخآلا ءىطاولا ىف ( قفا: كالا و ) . داو مأ تراص لبحلاب اهنأل دلولا

 ءىطو ةنأل حصأ اذه ( ىنزملا لاق ) اهلثم ره عبيج رخآلاو ةميقلا فصن ءادأ دعب الإ لمحال دلو مأ .نوكتال

 وأ هدب امهالك امهن٠ رخآلا ءطو نم رهشأ ةتس نم رثك أل دلوب تءاج ولو ( ىف: ةلللاف ) هبحاصل دلو مأ

 هوقلأ نإف قحل هرقحلأ امهأبف ةفاقلا ىرأو اهتقفنب ذخأ تزجع نإف (هدحأ دلو مأ ىبف ءاربتسا ىعدتالو اههدحأ

 فض هتوبأ تعطقنا ىذلل هيلعو رخآلا ةوبأ هنع عطقتتو هدحأ ىلإ بستنيف غلبر تح ابنه دحاو نبا نكي ملاحم

 تءاح ولو امهنع ناطقاس ناقادصلاو هلاحم هكيرسشا امفصنف ارسم ناك نإو هل دلو مأ تناكو ارسسوم ناك نإ اهتمبق
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 ىلإ ىدأ دق هديس لاقف دبعلا تام ولو ادارتو افلاحت بتاكملاو ديسلا فلت+ا ولو كلذ ىف رظنال هنأل لاح هدبعإ

 تلف وتسأ انكر ولو لاق ةرحلا ىلاوم لوق لوقلاف ةرحلا ىلاوم ركنأو ةرح نم هدلو ءالو ىلإ رجو هتباتك

 مثرد هيلع قبام دبع بتاكملاو هموجم ىلع رخآلاو قتع ىقتعلا هل جر امهمأف امهنبب عزقأ ىتاكم دحأ ىلع ىلام
 قتعي ال ناك اذإو ارح توملا دعب ءادألاب ريصن .مث ادبع توب .فكو هديسل هلامو وهف ءافو هدنعو تام .َنإف

 هب باصأف اضرع تناكو قتعف هتب اتك ىدأ ولو (لاق) ءادألا لبق تام اذإ هقتع حصي فيكف ءادألا دعب الإ هتاح ىف

 تعفد وا اك كزيجعت كديسلف الإو بيعلا ناصقنب تئج نإ هل لق بيعملا تافولو ( لاق ) قتعلا درو هدر ابيع ديسلا

 '”ىربو فاح دهاشب ءاجنإف ثالث هرثكأو اموي رظنأ عفد هنأ ىعداولو كريناند ناصقن عفدبالإ قتعت مل اصقنريئاند

 ٠ ديسلا ىلع اهم ءىدب نويد هيلعو تام وأ زجع ولو

 امهدحأ وأ هنابتاكي دبعلاف ناكيرشلاو دبع ضعب ةباتكح

 هكررمش نيبو هندب دبع نم اضعب الو ارح هبقاب نوكي نأ.الإ دبع ضعب بتاك. نأ زوحمال ( قفا:ةلالاث )
 ءاوس هيف انوكي ىتح اعم هامتاكي نأ زوجي الو باستك الاو رفسلا نم عنمال بتاكملا نأل كيرشلا نذإب ناك نإو

 هبتاكي ملا ىذللو ةزئاج ةباتكلاف هبتاكب نأ هحاصل (هدحأ نذأ اذإو نسحلا نب دمحم ىلع ءالمإلا باتكى لاقو

 ارسوم ناك نإ قتعو ىقابلا هيلع موقو ارح هبيصن ناك هيلع امت هأربأ نإف اموب بسكلاو ىلعو اموي همدتخم نأ

 هرظنأف اهدحأ هزجعف ءاوس هيف امهتباتك تناكول معز هنأل ىلوأ هلوقب لوألا ( ىزملا لاق ) ارسعم ناك نإ قرو

 نءواحالو ( ىلزملا كاق ) ىلوأ كلذب ءادتبالاف اهيلع ةماقإلا ىلع اعمتحم ىتح اهتوبث دعب ةباتكلا تخسف رخآلا

 .. هكلعال نم نذإب هزوخ ملف زوجت ال وأ هكيرش نذإل ىنعم الف هايإ هعببك ةزئاج هبيصن ةباتك نوكسن نأ

 رخآلا هبذكو اهدحأ هقدصف فلأ ىهو ىتبتاكم اكيلإ تمفد لاقف زوجي امب اعيمج هابتاك ولو ( قفانةلالاف )

 ىلإ ىدأ نإف رقملا بيصن قتعيو ةئشإ دبعلا ىلع كيرمشلا عجري ملو هضبقب رقأ ام فصنب هكيرش ىلع ركنللا عجر
 مث هضبقف هبيصأ ضبقب نأ هكيرمشل اهدحأ نذأ ولو رح رخآلا فصنااو هقصن قر زجع نإو قتع هقح ماع ركنلا

 عييمجف ارسعم ناك نإو ارسوم ناك نإ قابلا هيلعموقيو هكيرمم عجريالو هنم هبيصن قتعي امهدحأ نالوق اهيفق زجع
 تام نإو ىايلاب زجعالإو قتع ءافو هيف ناك نإف ةباتكسلا نم هل قب ام هذخأب هنأل قرلا هيف هل ىتب ىذلل هيدب ىف ام

 نوكو قتكال :قاثلالؤتلاو . ةيدولا ودق, زخالاو ةيرخلأ ردع [هدحا ثار تاقس امك هين قلق كلا 0

 'بتاكملا نأ هلوقب هبشأ اذه ( قزملا لاق ) كشلعإل وهو هب هل نذأ هنأل هضبق امف هكرسشيف هيلع عجري نأ هكبرشا

 فصنلا ضبقب ىقبسا ىنمعالإ هضيقب هل نذأ امق هانعم سلف مثرد هيلع ىتبام فوقوم هيدي ىف امو مثرد هيلع ىقبام دبع

 باتك ىلع ءالّمإلا باتك ىق لاق رخآلا لبق امهدحأل نزو هنأك هل سيل م قبسلاب قحتسإ سيلف هلثم قوتسأ ىح

 ارسسوم نلك نإ قتعملا ىلع موق زجع نإو اهنيب ءالولاف ىدأ نإف هتباتك ىلع ىقابلاو هبيصا قتهيو زئاج كلذ نإ كلام

 ناكالإو هلك قتعو ًارسوم ناك نإ قابلا هلع موق (هدحأ هقتعأ ولو لاق دق ( ىفزملا لاق ) ارمسعم ناك نإ قرو

 . قيفوتاا هللابو هلصأب ىلوأو هلوقب هبشأ اذهف ( ىتزملا لاق ) هايإ هقتمك ناك هأربأ ول كلذكو ابتاكم قابلا

 ىذلل هؤالوو زجعي مل وأ زجع- هبيصن قتع هتصح نم ةئرولا ضعب هأربأف بتاكملا ديس تام ولو ( قات لالا )
 عضوم ىف لاقو هل نكي مل زجسف قر هيفدلن كي ملول هنأل هيف هقر ببسب هيلع هقتعأو هريغل ءالولاو هياع ما
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 رانبد ةثام ىلعهماك نإذ نعمحم نملةأ ىلع زوحم الوةءاتكلاق در.اءهف دراموةباتكسلاىف زاحةراحالاو علا ىف نيم ملا

 ىتح قتعبالو زئاجف اذك اهلم ةنس لك ءاضةنا ىف ىدؤي اذك اهرخآو اذنك اهلوأنعنس رسشعىلإ نيعلاونزولا ةفوصوم

 تنااق تبدأ اذإ كنأ ىلع ًادوقعم ناك كتنتاك ىلوق نإ كلذ دعب لوق.ي وأ رح تن'اف اذك تيدأ اذإف ةءاتكلاىف لو,

 ساابالو ملاك افوصوم نوكي ىتح ضرعلا ىلع زوم الو ةينلا عم ههبشي ام وأ حرص الإ قالطلا نوكي ال اك رح
 نه هعنع ام ثدحم دق هنأل زحي مل رهشلا دعب همدخم نأ ىلع هبناك نإو رهشلا دعب.رانبدو ربهش ةمدخ ىلع هبتاكب نأ

 لاح لكب مزلي عسبلا نأل زحي مل اثيش هعاب نإ ىلع هبتاك نإف هلثم ىف'اي نأ فلكي نومضع سيلو ربشلا دعب لمعلا

 ىرديال الو مع مجنلا ناك نينس ريثع ىف هيلإ اهدؤ, رانيد ةثام ىلع هبتاك ولو ابكرت ءاش ىتم مزلتال ةباتكلاو
 ا 12 111 لإ ىرشأل ةنأل لوهجت ةرمع ةنس لك ىف ةلإ ىدٌور اذكو ( ىتزلا لاق ) اهرخآ وأ اهلوأ ىفأ

 ةباتك ةثالث ناك ولو ( قف[: لالا: ) ةمواعم موجنلا نوكشف ةرشع ةنس لك ءاضقنا ىف لوقي ىبح اهرخآ وأ

 ىدأ مهأاف اوبتوك موب مهتمبق ىلع ةموسقم ةئاملاو ةزئاج تناك اوقتع اودأ اذإ ممنأ ىلع ةمجنم ةئام ىلع ةدحاو

 هتمبق تلق نم لاق: اودأواو نكي مل وأ دلو هل ناك ايقر تام ىدؤ, نأ لبق تام مهيأو قر زجت مهأو قتع هتصح

 عوطت نإف عوجرلا هل ناك هريغ نع مثدحأ ىدأ واو اثالثأ ددعلا ىلع وهف مقلا ىلع نورخألا لاقو ددعلا ىلع انيدأ

 طرتشا نإف ةباتكلا ضع نع مهضعب لمحت, نأ زوحنالو مهيلع عجر مهنذإب ىدأ نإف عوجرلا هل نكي مل اوقتعف

 ىلع عجرو قتع موب هتحقش ةلع دسلا عجرو قتع ىدأف ةدسأف حك ادع بتاك واو ةدساف ةياتكلاف مهيلع كلذ

 اهادأمث كك احلا اهلطبأ وأ املاطبإ ىلع دبشأو ةباتكلا ديسلا لطبأ نإف هب عجر لضفلا هل ناك امها عقد امب ديسلا

 ةباتكسلاو هنيبو هنيب لاحم اهف عببال نيميلا نأ رح تنأاف رادلا تلخد نإ هلوقو اذه نيب قرفلاو قتعي مل دبعلا

 ملولو رح تنأاف اهتيدأ نإ لئاقلا سيل هنأل قتعي مل ثراولا ىلإ ةدسافلا ىدأ نإو هتميق در تاف اذإ دسافلا عيبلاك

 ةباتكلا ءادأأاب قتع الوبخ دبعلا ناك ولو قتعي ل هنم اهادئاتف هلقع ىلع كغ وأ هيلع رجح هنك-او ديسلا تعب

 هبتاك .ءابأ نإ اهدحأ لاقف ناثزاو هلو ديسلا تامف .ةحنحض ةباتك تناكواو ءىتب هبحاص ىلع اهدحأ عجري الو

 رقملا هنم ئدئاتبو امون ىلختو امون مدخم اكولمت هفصنو ابتاكم هفصن ناك هيتاك هابأ نأ معامفلحو رخآلا كو

 عجر زجع نإو هوبأ هلعف ءىشب قتع هنأ رقأ امنإ هنأل هيلع موقي مل قتع نإو هيلع هوخأ هب عجري ال مخي لك فصن

 قع ةبيصن هيخأ ىلإ ىدأ نإف ةباتكسلا نم هبيصن نم *ىرب وهف هبيصن اهدحأ قتعأاف ًآبتاكم اثرو ولو امهنيب اقبقر

 قيقر هفصنو رح هفصنف اريعم ناك نإو هل هؤالوو ارسوم ناك نإ قتعو هيلع موق زجع نإو بأالل ءالولا ناكو
 بتاكملاو ( ىف ةلالاو ) هتباتك دقع ىذلا هنأل بأالل ءؤالوو زم وأ زجع هفصن قتعي رخآ عضومىف لاقو هخأل

 ديسلا لاقف مجنلاب هءءاج نإو توملا دعب قتعي الو ادبع تام دلوو رضاح لام هلو تام نإو .مجزد.هيلع قب ام دبع

 هنم تدلو نإف لاحم ىربتي الو هديس نذإب الإ جوز, نأ هل سيلو هنم هئربي وأ هذخأ ىلع ديسلا تربجأ مارح وه

 اهعبب هلو قتعلا دعب ءطوب الإ دلو مأ نوكت الف لقأل تعضو نإو هدلو مأ يَ ىف تناك رهشأ ةتسب ةقتع دعب هتمأ

 ىدنع اذهو « كات 5 ىذلا هللا لام نم مجوتآو ) لجوزع ةلوقا ائيش هتباتك نم عض, نأ ىلع ديسلا ربحيو ( لاق )

 هنع عضوو افلأ نيئالثو ةسمخم هل ادبع بتاك هنأ رمع نباب جتحاو 6« فورعملاب عاتم تاقلطمللو »: هلوق لثم

 نيدلال هأ هل ىذلاب بتاكملا صاح ةباتكلا عيمج ضبق دقو ديلا تامولو هم وحن رخآ نم لاق ةبسحأ فال ةسمح

 ١ تناكب نأ متيلا ىلول سيلو ( :ىفات لالا ) هلوق لتعأ ىلع اياضولا ىلع همدق: نأ همز (قزملا لاق ) اناصولاو
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 الل مدقف رح تن'اف نالف مدق ىتم ةدسعأ لاق ولو تومع نأ وهو .عامجإب الإ هكلم لوزب الف ةدرلا لبق عامجإب هلل

 د درا بدلا لع روج وا دبع ةيانج تا او لاملا سأر نم قتع ضيرم وأ حشا

 .٠ نالدع الإ دسلا

 اهدلو محو ةردملا ءظو بأب 1

 نكي مل دلولا ريبدت ىف عجر نإف دلولاريبدت ىف اعوجر نك< ملو هل ناك الماح مألا ريبدت ىف عجر نإف اهتازتع محرتاذ

 نإو ربدم لوقلا اذه ىنعمىف دلولاف عجر موي نم ربشأ ةتس نم لقأل تدلو مث اهريبدت ىف عجر نإف مألا ىف اعوجرا

 همبفتف كلم نم جارخإ ريغب ريبدتلا ىف عوجر اضيأ اذهو ( ىزملا| لاق ) كولمت وهف ربشأ ةّتس نم رثك أل تعضو

 اهقتع ىف عوجرلا اف اهتحاصل اهقتعب ىصوأ ةمأ اهنأ كلذو نوكولمم اهدلو نأ ىتاثلا لوقلاو ( ىف[. لالا )

 ءاثعشلا يأ نعوم نع نافل انربخأ ( ىف“ ةلالاث ) نوكولمت اهدالوأاف ةتباث ةيرحب ةيصولا تسنلو اعيد

 اهقتعب ةيصو هدنع ريبدتلا نأل ىعفاشلا لوقب امههيشأو ىدنع نيلوقلا حصأ اذه ( ىتزملا لاق ) نوكولمت اهدالوأ ل

 نأ تلخدف ةرح تن'اف ةنس دعب رادلا تلخد اذإ لاق ولو ( لاق ) اهدلو ةيصولا.ىف لخدي مل اهتبقرب ىصوأ ول

 ولو (لاق) اهقتعب اهدلو قّدعبف الماح قتع عت نأ الإ اهقحلبال اهدلوو توملاب قتعت كلذكف (قزملالاق) اهتحايال اهدلو

 ربدملالاق ولو ( لاق ) ةعذملاىهو كلاملا هنأل ثراولا لوق لوقلاف ريبدتلا لبق ثراولا لاقو ريبدتلا دعب هتدلو تلاق

 .-عدم ثراولاو ربدملا لوق لوقلا نأ قتعلا لبق ثراولا لاقو قتعلا دعب لاملا اذه تدفأ

 ىنارصنلا ريب د ىف باب

 . راد ىلإ عوجرلا دارأف نامأاب انيلإ لخد نإف ىفرحلاو ىنارصنلا رييدت زوحجيو ( ثا لالا ) : ( ىزملا لاق
 كانعنمو كل ءانجراخ عجرت مل نإو كيلع هانعب كريبدت ىف تعجر نإ ىنرحلل اناق ربدملا لسأ نإف هعنع مل برحل

 هلصأاب هبشأ عاب, ( ىزملا لاق ) عابب هنأ رخآ لوق هبقو رح وهف تم اذإف هتلكو نم ىلإ ءانعفد تجرخ نإف هتمدن
 اذإ هكرت زوجي الو هلام دبع وهو ديسلا توع الإ هل بحيال لجرأ هب. ىصوأ دبع ىنعم ىف وهف ةيصو رييدتلا ن

 ٠ . هل اودع مالسإلاب راص دقو هلذي كرسششم كلم ىف

 غلب لو لقعي يذلا ريب دن ىف باب
 هيلع روجحلا كلذكو رظنلا ىلع هدبع عبب هلولو هريبدت زاجأ هتيصو زاجأ نم ( ىئانتلللا: ]

 دعب زوم ال هتيصو نأ هتايح ىف ههتع الو هته زحم ملو هنع عفر ل لقلا نأ ىصلا ىف ىدنع سايقلا ( ىنزملا لاق

 ةبصعملا ىلع مثأايو ةعاطلا ىلع رجؤيو فلكم هنأل هيلع روجحلا غلابلا كلذك سيلو هت

 احلا رضتخ

 مهف متع نإ مثوبتاكسف مناعأ تكلم ام باتكلا نوغتبي نيذلاو » هؤانث لج هللا لاق ( ىفنغلالاف )

 ىناعم رهظأو ( لاق ) لقاع غلاب ىلع الإ ةباتكسلا زوجم الو نيناجلا الو لافطألا نم ءاغتبالا نوكي الو لاق « |

 نيب زاح امو اذكه ناك اذإ هتباتك نم عنتعال نأ بحأاف ةنامألا عم باستك الا باتكلا ةلالدب دعلا ىف
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 كلذ ىف انباحصأ فاتخا دمف بأل وأ مأو بأل خأو دح ناك نإو بأالل ةوخالا نم ىلوأ مألاو تأالل ةرحالاو

 الإ نثري الو ءالولا ءاسنلا ثري الو ءاوس امه لاق نم مهنمو اولغس نإو خألا رد كلدك و نوأ حألا لاق نم مهن

 .ندتعأ نم قتعأ وأ نقتعأ نع

 ميدقو لد دح نم رب دما ناترح رصقخ

 ربدلوقي هللادبع نب رباج اعمس ريزاا ىلأ نعو رانيد نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ( قفانتلالاف )
 ورع لاقف ماخنلا نب معن هارتشاف ؟ ىنم هيرتشإ نم» سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف هريغ لام هل سدل امالغ انم لجر

 تعابو( قفا الا )بوقعي هللاقي ريزلا وبأداز ريبزلا نبا ةرامإ ىف لوأ ماع تام ىطبق دبع لوقي ارباج تعبس
 رم عاب وءاش ىتم هبحاص هيف عجري.ةيصو ربدملا دهاحت لاقو ثلثلا نم ريدملا رمع نبا لاقو اهترحس امل ةربدم ةشئاع

 هدبعل لجرلا لاق اذإف ( ىف(: ثلالاف ) هربدم ىف لجرلا دوعي سواط لاقو هبحاص نيد ىف اربدم زيزعلا دبع نبا

 اذبف لخدف ىنوم دعب ر> 3 زاناذلا تلخد ىم وأ تم قفاق] فارع ده رج وأ ررحح وأ قع تنأا وأ ريدم تنأ

 ربدم وهف ءاشف تم ىتم رح تنأف تئش نإ لاق ولو رضحم ىتح بئاغ لام ىف قتعي الو ثلثلا نم جرم ريبدت هلك

 نأ الإ ارح نوكي ال اهرخأ وأ ةثيشملا مدق ءاوسف تئش نإ تم اذإ رح تنأ لاق الر تلال تف اذإ لاق ولو

 كريب دتىف تءعحر دقربدملا ديسلاق ولو امهمر> الا توع الإ قتعي مرح تنف انتم ىتم دنع ىف ناك رش لاق ولو ءاش

 ىفوم دعب ىدأ نإ لاق نإ رخآ عضوم ىف لاقو هكلام نم هجر ىتح ريبدتال اضقن كلذ نكي مل هتلطبأ وأ هتضقن وأ

 ريدتلا ىف عوجر اذه ( ىئزملا لاق ) ريبدتلا ىف عوجر اذبف عجرو ضقي مل وأ ضبق تاتب ةبه ههو وأ رح وهف اذك

 ىف وأ كريبدت ىف تعجر دق لاق وا ميدقلا باتكلا ىف لاقو ديدجلا باتكلا ىف هلك كلذو هكلم نم هل جارخإ ريغب

 هلوقب هبشأ اذهو ( ىنزملالاقو ) هلام آربدمهنع عجري مل امو رييدتلا ىف اعوجر هنع غجرام ناك كفصن ىف وأ كعبر

 ربدملاف عوجرلا لطييف كلذ نيب فااخم نأهل زاج ولو ةيصولا ىف عجريال ملف ةيصو ربدملا ناك اذإ هلوقل حصأو هلصأب

 نم كوق ىلإ ريصيف ةيصولا ىف لطي الو ربدملا عسب لطبي نأ ىنعملا كلذب زاج هيف افلتخا ىنعمل ةيصولا ىف هلطبس الو
 نامبألا نأل ثنحلا ىنعمل ربدملا قتع لاطبإ زاج عضوملا اذه ىف نامبأألاو ربدملا نيب عمجم نأ زاج ولو ربدملا عبال

 ريبك هنم هيلع لخديال مقتسم لدتعم اياصولاك هيف عوجرلاب مدقلاو ديدجلا ىف هلوقو تبم ىلع اهب ثنحلا بال

 وأ ريدملا دترا واو هلا ريدم قابلاو هتيانج ردقب هنم عابب دبعلا ةيانجك ريدملا ةيانجو ( ىف: لالا ) ليدعت

 ائيف هلام ناكتامث دترا هديس نأ واو هريبدت ىلع وهف هديس هذخأف هيلع نوماسملا فجوأ مث برحلا رادب قحل

 لطاب ريبدتلاف لتق نإو هريبدت ىلع وهف عجر نإف فقوي هنأ اهدحأ ليواقأ ةئالث هيفف ادترم هربد ولو ارح رداملاو

 اذهو عجرب نأب الإ هنم جراخ هلام نأل لطاب ريبدتلا نأ ىناثلاو . اثيف هلام تريص هتدر نأ انماع انأل ءىف هل امو

 باتك ىف لاقو هتوع الإ هلام هيلع كلممال هنأل ضام ريبدتلا نأ ثلاثلاو . لوقأ هبف احيحص نوكي نأب ليواقألا هبشأ

 بتاك نإ هنإ بتاكملا تاك ىف لاقو ةاكز الف لتقو عجر# مل نإو ةاكزلا تبجو عجر نإف فوقوم هنإ ةاكزلا

 كلام هنأ هب اهالوأو ىدنع اهحصأ ( ىنزملا لاق ) ةزئاج ةباتكلاف هلام فقوي نأ لبق هدسبع دترملا

 هتقفن ملا مزلب نم ىلع هلام نم. قفني نأ زاجأو هدبع ةاتكا راجأ هنأل هتوع الإ هيلع كالعال هلامل

 هكلم نأ عم هريغ لام ىف قح هتقفن همزاب نلو هدلو داك الذ هلام راش عفا ردلا جرخل هنم اجراخ هلام نأك ولف



/ : 2 

 ةعرقلا تعقو نإف قّملا عقو موي هتميق اعإف تام وأ تصقن وأ هته تدازف هقتعأ هتمبق 0 قيقرلا 6 مهابإ

 موي اقدع مهنم 1 ةعرقلا نأ ال ةرح دلواهدلوو ةرد> اهنأ انماع تدلوف ةمال وأ ١ آر> ناك هنأ انماع تمل

 لوألاب أدبي هنإفتام مثر> دايزو رح مناغو رح ملاس هضرم ىف لاق ولو ةءرقلاب توملا ني قتعلا بجو اإ تءقو

 ولو (كاق) ءاوس هلكف هريغو ريبدت نم هيف عجري نأ ىصوملل ناك ام لك امأف تاتب قتع هنأل ثلثا لمتحا ا لوألاف

 لك نم قتعأ ثاثلا وهو ةيصو ريغ ادبع قتعأ هنأ ناثراو دهشو ثاثلا وهو ةيصو هدبع قتعأ هنأ نايبنجأ دهش

 امهنيب عرقي نأ هانعش تملا اثلث امهو نيدبع قتع ترث دقف نيتداهشلا زاجأ اذإ ( ىنزملا لاق ) هفصن امهم دحاو

 ناك ممدحأ قتعأو مهنيب عرقأ ملعنال اولاق نإف ةثروا' انلأ- رح كدحأ هل دبعأ ةرسثمل لاق ولو ( ىف[ نةلالاف )

 . مرتك أ وأ ةميق مهلقأ

 قتمملا الإ ءالو الاو ةئاشلا تع نك داق كاملا نع  ه

 هينيدلو وأ هدلو وأ هتادج وأ هدادجأ وأ هتاهمأ وأ هئابآ نه ادحأ كلم نم ا هنحر ( قفاتتلالا )

 نم اصقش كلم نإو لاح تمس نم ىوس هلع قتعي الو دواوملا برق وأ دلولا هنم دعب هكلم دعب هيلع قتع هتانب وأ

 موق ملو قتع اصقش هنم ثرو نإو ًارسعم ناك نإ هبقاب قرو ًاريسوم ناك نإ قبام هيلع موق ثاريم ريغ مهنم دحأ

 نإو هيلع قتعيو هلك هذه لوبق هيلع ناك ىصو هلو هل كلم الو هب هل ىصوأ وأ هيلع قتعي نم ىصأ بهو نإو هيلع

 كلمام قتعي اياصولا باتك ىف لاقو دودرف هلبق نإو بام قتع رسوملا ىلع نأل لبق نأ هل نكي ملارسسوم ناك |

 . هيلع موق, الو ىصلا

 ءالولا ىف باب

 ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع بوقعي نع نسحلا نب دمحم انربخأ ( قفا: هللا )
 اعإف» ملسو هيلع هللا دل قنا: للاب 6 بهوب الو عابيال بسنلا ةمحلك ةجخل ءالواا ) لاق ملسو هيلع ْ

 ملسم قتعأ ولو هل ءالو الف قتعب سيل هيدي ىلع ىنارمصإلا لسأ ىذلاو قتعمل الإ ءالوال هنأ ليلد « قتعأ نملءالولا |

 فالتخا عطقي الو نيدلا فالت>ال ناثراوتي الو هبحاص ىلع امهنم دحاو لكل تباث ءالولاؤ اماسم ىنارصن وأ اننارعمأ

 بسنلا عطقي مف « هيأل مهاربإ لاق ذإو » « هنبأ حون ىدانو  هؤانث لج هللا لاق بسنلا عطقيال اك ءالولا نيدلا

 مأ نع تام وأ هيلع قتعي نم ثرو نمو ءالواا هلو قتعم وبف ةيئاس قتعأ نمو ءالولا كلذكف نبدلا فالتخاب

 نيقتعملا ىنعم ىف اذه نم رثك أ وهو قتعم ةبئاساا قتعملاو قتعأ نم ىنعم ىف مهنأل مهقتعي ل نإو مهدالو هلف هل دلو

 هنأل هل' ءالوال ْنَأب طرشلا لطبأو ةعاط هنأل قتعلا هل هللا ذفنأ دق ةيئاس قتعملاف ( لاق ) هؤالو هل نوكيال فيكف

 مو مهضنارف ضئارفلا لهأ ذخأ اذإو ( ىف ثلاث ) 6«قتعأ نا ءالولا » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ةيصعم

 مأل نينثالا دحأ كلبف مأل نانثا نينب ةثالث كرت ولو قتعملا ىلومال قبام ناك بلصلا لبق نم ةبارق ةبصع ممل نكي

 ءاخأو هنبا كرتوىلوملا ءالوو لاما ثرو ىذلا كله مث هيلاوم ءالوو هلامهمأو هبأل هوخأ ثروف ىلاومو الام كرتو

 ألا( ىفا> للا )الفىلاوملا ءالو امأو لاما تزرحأ امن !ءوخألاقو هزرحأ ىلأ ناك ام تزر>أ دق هنبا لاقف هبأل
 ىلاوملا ثاريع ىلوأ ةبصعلا -نم برقألاف :برقألا مث هلع هللا ةحر, نافع نإ نابع كلذب نسقو لاول ءالوب ل.

 (م-ه؟ع) :
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 مراغلا لوق لوقلا نأ ءالش ىه ىلاجلا لوقف هدب ىلع ىني رحلا ىف هلوق ىلع شايقلاو ةلئاغ وأ ءاد هب نأ

 هلام لك ىف حيحصلاك هثلث ىف ناك تام مث اتاتب اقتع هيف تام ىذلا هضرم ىف هل كرش قتعأ اذإو ( قناتنالاف (

 هب ىصوأ ام الإ هنم توملا دعب قتعي مل هنيعب دبع نم بيصن قتعب ىصوأ ولو

 عرلغلا نم نوج رال كيرلا تع ف بأب

 مهنيب عرقأو ءازجأ ةثالث اوئزج مهريغ هل لامال توملا دنع هل نيكولم ةتس لجر قتعأ ولو ( ىفا:ةلالاف )

 ثلثلا لمت 00 ةعبرأ قرأو تيملا ثلث نينثا قتعاو مهلثم ىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا عرقأ اك

 قتعام قتع دقق ارمسعم ناك نإ هلوق ىفو مهني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عارقإ ىف نأل ةياعس الو مهنيب عرقأ

 ملو اعمج ماشهو ةبعش هفلاخو فيعض ةباعسلا ىف ةبورع ىلأ نب ديعس ثيدحو . نيتباث نيثيدح نم ةياعسلل الاطبإ

 ْش . هنم ظفحأ امهو ءاعستسا هفاورك ذب

 مريغو كيلاملا نيب ةعرقلا ةيفيك باب

 بتكيف ةيوتسم راغص عاقر عطقت نأ ىدنع فلا نم اهدعبأو 'ىلإ ةعرقلا بحأ هللا همحر ( قفا: لالا )

 رجح ىف قاتمث فجتست مث نزوتو ةيوتسم نيط قدانب ىف لعحم مث مثءامسأ فظوتسإ ىتح مهسلا ىذ مسا ةعقر لك ىف

 اهجرخأ اذإف ةقدنب جرخأف كدي لخدأ هل لاقي مث بوث اهيلع ىطغيو قدنبلا ىف اهلاخدإ الو ةباتكسلا رضحم مل لجر
 قبام اذكهو هيلي ىذلا ىناثلا ءزجلا ىلع عرقأ هل لاقي مث هيلع عرقأ ىذلا ءزجلا هيلإ عفدو اهبحاص مسإ 'ىرقو تضف

 ءاوس مثريغو ققرلا ىف اذهو دفنت قح ءىش نامهسلا نم

 قتعلاب ةثديتلاو نيدلاو قدما َْف ديفا نيب عارقإلا بأب

 دحاو ىف قتعلا م,سبتكيو ءاوس مهميق تناك اذإ ءازجأ ةثالث مهثلث قتعأ اذإ ققرلا أزحيو ( قئانثلالاف )

 ناءزجلا قرو قتع قتعلا مهس هيلع جرخ نإف فرعيو هنيعب ءزطلا اذه ىلع جرخأ لاقي مث * نينثا ىف قرلا اميسو

 قرو قتع ىناثلاءزجلا ىلع قتعلا مس جرخ نإف جرخأ لبق مث قر قرلا مس لوألا ءزجلا ىلع جرخ نإو نارخآلا

 نإف اولدتعي ىتح نمثلا ريثك ىلإ نمثلا ليلق مض مهميق تفلتخا نإو ثلاثلا قتع هيلع قرلا مهس جرخ نإو ثلاثلا

 مقلا ىلع مهنيب عرقأ مث ءازجأ ةثالث مأز ج ةئام ةثالث ةميقو ةئام نينثا ةمبقو ةئام دحاو ةميق ناكف مهميق تتوافت

 ثلثلاوهو هفصن هنمقتع دحاولا ىلع قتعلامهس جرخ نإف نيسمح ةثالثوءنيسمح نينثاو نيتثام دحاو ةميق تناك نإف

 هحبسج رخ مهأو دحاولاو ةثالثلا نيب ةعرقلا تديعأ مث اقتع نينثا ممس جرخ نإو ققر نورخآلاو لاملا عيمج نم

 نودرخال اوناكف ةثالثلاوأ نينثإلا ىلع مهسلا جرخ نإو هريغ نمو هنم قبام قرو ثلثلا نم قبام هنم قتع قتعلاب

 ةئالثئم رثك نم ىدنع حصأ ءازجأ ةثالث نوءزحبو ثلثا نلكتس رح كلدكا منيب عرقأو ءازجأ ةثالث اوئزج اعم

 مث اوعيب نيدلا مهس هيلع جرخ مهمأف اوثزج مث نبدلا ردق ىلع قبقرلا ”ىزج هقيقر ضعبب طحم نيد هيلع ناك نإو

 تق راو اثلك تقح :ءآنإف ن ند هيلع قبال ىت> قتع نم تعب كلذ دعب نيد هيلع رهظ نإو نيدلا دعب م,هلث ق قع عرقأ

 كلاملا قتع دعب اوبستكا ام مهبلإ تعفدو تققرأ نم تقتعأ ثلثلا نم اعم نوجرخخم لام هل رهظ مث ةعرقلاب نيثلث
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 مل نيلوق دحأ نم هب ىلوأ عضاوم ةعبرأ ىف هب هعطقو ( ىنزاا لاق ) حمأ ىنعلا اذه نأب مطق دقو ( ىزملا لاق )

 هلوقب ىلوأ اذبف ىتوملاو ءايحألا نيب عرقأ ىتح قتعلاب ملكت مو. قتعلا نأ ةعرقلا ىف هلصأ ىلع سايقلا وهو هب عطقي
 قتع ول هلاحم هكلم ناك ول ليلد كلذ ىفو الطاب هقتع ناك ىناثلا قّتعأ ول ىعفاشلا لاق دق هللا همحر ( ىنزملا لاق )

 لبق اهئطو نإ هكيرمش نأو قتعلاك ًارم-وم ناك نإ هل دلو مأ تراص ايلبحأ نإ هنأ امهنيب ةمألا ىف هلوقو هابإ هقاتعإب

 نععِس ىف امدحأ نينمت مهعامجإ ىف نمثلا ناكامل رخآ ليلدو انلق امل ءاضق كلذ ىفو امات هيلع اهرهم ناك ةميقلا ذخأ

 هللا ىلص ىنلا مح الف طيسقتلاو ليدعتلا ىلع ىه امنإو نياغتلا هيف زوال فلتم ةميق رخآلاو نياغتلا هيف زوم ضارت

 ىلغ هلوق دحأل ءاضق هلك اذهف هفلتأ موب هكبرنش ىلع ٌفلتم ةمتق اهعأ ىلَع لد'ةهشلابا رسولا قتعملا لع ملسو هيلع

 ركنأو كبيصن تقتعأ رسوم هبحاصو هبحاصل امهدحأ لاق ولو هللا همحر ( ىتفإ: لالاف ) قيفوتلا هللابو رخآلا

 لثم ةكيرمش ىعدا نإف هكيرسش ىلع هبيصن ةميق ىعداو هلك رح هنأ معز هنأل هؤالو فقوو ىعدملا بيصن قتع رخآلا

 لاوالاب قع اغإ هنالردالا بيصن قتعي مل لوألا بيصن قتعي مل اذإ رخآ لوق اهفو لاق هوالو هل ناكو دبعلاق تع كلذ

 مهفتف هتميق هذخأ لبق هرارقإب رقملا بيصن قتع دقو هلكر> هنأ معز هبحاص نأ لوألا هباوحم عطق دق ( ىزلا كاق )

 ىلع عدمو همزلبق هبيصن قتعي دبعال رقم اذهو هل بحب ملاقح ىعدا نمو همزل .هرضي ءىشب رقأ نم نآ فالحاالو

 كيلإ هتفاسو نمث, ىيصن كتعب هكيرششل لاق ول نأ ءالعلا نم تفرع نم عيمجو هلوق نمو هل بحال ةميقب هكيرش

 كاذو اذهف هل بجبال نمثلا عدم هيلع ذفان هبيصنل قتعلاب رقم هنأ هكيرش ركنأو هتقتعأو هتضق كنإو رسوم تنأو

 هبحاصل امهدحأ لاق ول ىعفاشلا لاق دقو ( ىتزملا لاق ) رخآلا ىلع هيلوق دحأل ىضقي اذهو ءاوس سايقلا ىف ىدنع

 ( فزملا لاق ) رفاكو ٍلسم وأ نيرفاك وأ نيماسم نيب ناك ءاوسو قتعملا لام ىف ًارح ناك هقتعأف رح وبف هتقتعأ اذإ

 لبق رح تقولا كلذ ىف هنأ لدف هقتعب ملكت موي هتميق لعج هنأ هلوق نم رخآ ليلدو هتميق عفد لبق هقتعب عطق دقو

 ىلع هكيرشش ناكو هبيصن قتع ًارسعم ناك نإو هؤالو هل ناك هتميق رسوملا ىدأ اذإو ( ىف[: :لازز ) هتحيق عفد

 تام نإف هثالو ردقب هثرو ثراو هلو تام نإو هل وف هسفنا بستك ١ ا اهوب هسفنل كرتيو اموي همدخم هكلم

 ثيحنم نوثري سانلا نإ ىعفاشلا لاق دقو ثروي ثيح نم ثري نأ سايقلا (ىنزملا لاق) ًائيش هنم ثري ثروم هل

 اهضعبو ادبع .اهضعب ةدحاو سفن نوكتال لئاق لاق نإف ( ىف( لاف ) ءاوس سايقلا ىف كاذو اذهو نوثروي

 بتاكت وأ دبع ضعب ىرتشت اك ةأرما ضعب جوزتتأ هل لبق قلاط ربغ اهضعبو اقلاط اهضعب ةأرما نوكتال اك ارح

 ذبعلا نم دعبأ ائيش لعأ اف لبق ال لاق ؟ هناكم هل بوهوملا نوكيف هدبع به اك هتأرما بهم وأدعلا بتاكت: اك ةأزرلا

 قتعأف الجر الكو وأ آعم سدسلا رخاللو ففصنلا امهدحأل ناكبرش قتعأ ولو ( ىف|:خلالاؤ ) هلع هتسقامم

 دحأل ىضقي اذه ( ىتزملا لاق ) هليلق الو كلملا ريثك ىلإ رظنأ ال ءاوس امهبكيرمشل قابلا ةميق امهيلع ناك اعم امهنع

 اهيفق.دبغلا ةميق ىف افلتخا اذإو ( ىف[: *لازإ: ) ءاوس ةعفشلا ىف هليلقو كلله ريثك هل نم نأ ةعفشلا ىف هلوق

 عطقدق (ىزملالاق) ىذري امي الإ هنم هكلم جرعال بيصنلابرلوقلوقلا نأ ىتاثلاوقتعملالوقلوقلا نأ امهدحأنالوق

 هنأل هيلوق دحأ نم تحرشام ىلع هلصأ ىلع سيقأو هلوقب ىلوأ اذهو مراغلا لوق لوقلا نأب رخآ عذوم ىف ىعفاشلا

 ولو لاق نيميلا هيلعفركنم مراغلاو ةنيبلا هيلعف ةدايزلل عدم ديسلا نألو مراغاا لوق لوقلا نأ فلتأام ةميق ىف لوقي

 سل مرغلا هلىذلا لاقو قبآ وأ قراس وه لاق ولو مراغلا لوق لوقلاف كلذك سيل مراغلا لاقو زابخ وه لاق

 هلوق لوقلا نإ بصاغلا ىف لاق دق ( زال لاق )' لعب ىتح بوعلا نه ةءاربلا ىلع وهو هنيع عم هلوق لوقلاف كلذك
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 [لسم ناك هوتعملا وأ لفطلا ىوبأ دحأ لسأ اذإو مهنه انيلإ لمحم نمو نصح لهأ اذكهو ىسلا لبق ةفورعم ةدالو

 باطخلا نب رمت نع ىور هنأ عم هل ي-1لا نوكي نأ ىلوأ ىلعألاو نا.دألا ىلع مالسإلا ىلعأ لجو زع هللا نأل

 ٠ هريغو نسحلا نع ىوريو انلوق ىنعم هنع هللا ىضكر

 ناجوزلا هيف فلتخم تيبلا عاتم باب

 وأ اهل تيبلا ناك اقرفتام دعن وأ اقرفت, نأ لبق هنانكسإ تبباا عاتمفف ناجوزلا فلتخا اذإو ( قفا علال )

 ىذلا سايقلاف ةئيب مقي مل نإو هل وهف ءىث ىلع ةنيب ماقأ نف امتثرو كلذ ىف فلتخيف (هدحأ وأ نات وع وأ امهدحأل

 ةأرملا عاتم لجرلا كالي دقو نيفصن امهنيب وهف اعيج امي عاتملا اذه نأ عاجلا ىلع هنع ةلفغلاب ىدنع دحأ 20

 امهمديأ ىف اغابدو ارطع ناعزانتي غابدو راطع ىف تمكحل اميلع نونظلا تلمعتسا ولو لجرلا عاتم ةأرملا كلعو

 الو رسوملل هلءجأ نأب واول نم رسومو رسعم ةيف عزانتي امف تنكحلو غابدلا غابدللو رطعلا راطعلل لعجأ ناب

 ٠ نونظلاب يكحلا زوحب

 هأنإ ةعلع نمم هود لحرأا 1 بأب

 ال د0 اهكورخرماب مهرغصا اهدلو ىلع مقلا: تناكو نايف ىأل ةجوز دنه تناكو ( قنة ةلالاث )

 هل نوكي لجراا اهلثف فورعءملاب اهدلوو اهيفكيام هلام نم ذات نأ هيلإ تكش امل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رياند هتميق تناك لثم هل نكي مل نإف هليك وأ هنزوب هدجو ثيح هلام نم ذخي نأ هلف هانإ هعنميف لجرلا ىلع قحلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور دقف لبق نإف هقح هنع نم ىفوتساو هضرع عاب الاء هل دحم مل نإف مارد وأ

 هللا ىلص هذخ"اب نذأ ام ةنايخلا نكست مل اتباث ناك ولو تباثب سيل هنإ لبق «كناخ نم نخل الو كنمتئا نم ىلإ دأ »

 هنوخأ نأ ىلسيلف ىمهرد ىف ىناخ اك مثردب هنوذأف ىمهرد هئافيتسا دعب اهرد هل ذخآ نأ ةنايخلا امنإو ملسو هيلع

 ىتاخ نإو ىل سلام ذخأاب

 ضرملاو ةحصلا ىف كرشلا قتع باب

 قتعلا ىف اياصولاو

 «ءاكرش ىطعأو لدع ةميق هيلع موق دبعلا ةميق غلي لام هل ناكو دبع ىف هل اكرش قتعأ نم ( قفا لالا (

 ملسو هلع للا ل هللا لوسر نع ره نبا ىور اذكهو قتعام هنم قتع دمف الإو دبعلا قتعو موص صح

 لوقلاب قتعي هنأ امهدحأ نيينعم دبعاا قتعو ممصصح هءاكرش ىطعأو رسوملا قتع ىف هلوق لمتحمو ) قنانتلالا 0

 سايقلا هيف حصي لوق اذهو نمض امب عبتاو ًار> دبعلا ناك رسعأ ولو رسوملا لوقب قتعي نأ رخألاو ةميقلا عفدبو

 قلاب ماكت مويقتعي ثيداحألا فالتخا باتك ىف لاقو قتعلا ىف اياصولا باتك ىف لاق لوألا لوفلابو ( ىزملا لاق )

 لالا شرأ نم همزا امي ذخأ قتعملا تام نإف اضيأ لاقو ةفينح ىنأو ىلإ ىنأ نبا فالتخا باتك ىف لاق اذكهو

 اهعفدو ةميقلا لبق هتايانجو هثاريمو هدودحو هتداهش ىف رح دسبءااو ةيانج ىنج ول اك همزا اقح توملا هعنع ال
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 دلولا ىوعدو ةفاقلا ىف باب
 ميد حاكن تاثت نمو تانيبلاو ىوعدلا اكل نم :

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخد تلاق ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ ( ىف[: ةلالاف ) :

 امهسوءر ايطغ دق ةفيطق امهملع ديزو ةماسأ ىلإ رظن ىجلاملا اززجم نأ ىرت ملأ» لاقف ههجوىف رورسلا فرعأ سو

 نأ ىغبنا اذه الإ ةفاقلا ىف نكي للولف .( ىف( ءلإلا ) < نضعب نم اهضفب مادقألا هذه نإ لاقف امبمادخأ تدر ا
 هريغ ىف ءىطخم نأ كيلع نمآ مل ءىش ىف تبصأ نإ كنأل اذه لقتال هل لاقل اماع نكي لولو ملع هنأ ةلالد هيف نوكي 5

 اعدو ملسو هيلع هللا ىلص قحلاب الإ رسب الو املع هآرو هيضر هنأ الإ هرقأ امو بسن ىنن وأ ةنصح فذق كئطخ ىفو ' ٠

 هل نبا ىف سنأ كشو تّئش امهأ لاو مالغلل رمع لاقف هيف اكرتشا دقل لاقف ادلو ايعدا نيلجر ىف افثاق هللا همحر رمع

 نوتفي ماكحلا اوكردأ مهنأ ةكمو ةنيدملا نم ملعلا لهأ نم ددع ىتربخأو هللا همحر ( ىف(: ةلالإ ) ةفاقلا هل اعدف

 هيلع هلوسر الو دحاو بأ ىلإ الإ طق د->أ بسن هؤان: لج هللا زب ملو هللا همحر ( ىف[: لاف ) ةفاقلا لوقب

 هاوس امف ىعادتلاك مهنم دحاو نيب قرف الف اطيقل دجو ادولوم ىمذو ناماسم دبعو رح ىعدا ولو (لاق) مالسلا :

 ءاش مسهأ ىلإ بستنيف غلبي ىتح مهنم دصحاو نبا نكي مل رثك أب هوقألأ نإو هنبا وهف دحاوب هوقحأ نإف ةفاقلا هاريف

 ش هريغ ىوعد هنع عطقنتو هنبا نوكيف

 ىعفاشلا باوج باب
 لاجر ةدع هيعدب دلولا ىف نسحلا نب دمت

 هاعدا نإف رثألاب امهنبا وهف نانثا هاعدا نإ لاق فسوي ابأ نأ تمعز نسحلا نب دمحلا تلق ( قثانشلالا: )

 م-منأ تمعز ذإف تلق هلوق نم أطخ اذه لاق مهنم دحاو نبا نكي مل ةعبرأ هاعدا نإو سايقلاب مهنبا وف .َ

 ناك ام الإ ىلا كلمبأ .لاملا ىف ءاكرشلا دسحأ تام ول لاملا ىف نوكرتشي اك ةئام اوناك ولو هيس ف نكد

 تام نإف هتوبأ تعطقناو مات نبا ثاريم هثرو مهنم دحاو تام نإ تمعز دقف تلق ال لاق ؟ هبحاص توم لبق هكتلعي

 هتوبأ تعطق اذإ تيأر وأ تلق ؟ ةدم ىلإ طق ابأ تيأر لهف بأ ثاريم نم مهس ةئام نم امبس مهم دحاو لك هثرو

 ناكفيك لاق رثك أو تاق اذهلخديال هنإ لاق ؟تاوخأ هل سمألاب نهو تايبنجأ مويلا نهو هتانب جوزتيأ تيملا نم

 امهس مهنم دحاو لك ثرون م نبا ثتاريم نم مهس ةئام نم امهس مهدحأ نم كلوق ىف هثرون تلق ؟ هثرون نأ انمزلب

 ضعب وبأ بأ لك عيمج نأل محلوق ىف مهل مزالب اذه سيل هللا همحر ( ىنزملا لاق ) بأ ثاريم نم مهس ةئام ن

 ضعبل اكلام مسهنم ديس لك عيمج ناك ادبع اوكسلم ول م هعيمج نود بألا ضعبل انبا نبالا ضعب سيلو نبال

 ٠ هللا ءاش نإ هدجت كلذك مهفتف هعيمج نود ديسلا ضعبل اكلم دبعلا ضع, سيلو دبعل

 كرشلا ةدالو مجاعألا يئوعد باب

 هبوبأ دختأ ملسإ لفطلاو

 مثاوعد انليق قع مهند دحاو ىف ءالوال نيملسم انوءاح نإف كذقلا ةدالو مجاعألا ىعدا اذإو ( قفا 5 1 اال (

 ىلع ةئيس الإ لقي / ءالو مهيلع تثق اوقتعأ وأ قر مهيلع نييدسم اوناك نإو ةيلهاجلا لهأ نم مثريغ انلق



 و ش ' - ا رفلدت

 بحاص نوكي نأ نكمأ اك هكلم نم هجرخأ دق جاتنلا بحاص نوكي نأ نكمي دقو ىلوأ جاتنلا كلم لعج امك ىلوأ

 . هكلم نم هجرخأ مدقألا كلملا

 ةفينح ىلأ باتتك ىلع ىوعدلا باب
 ماقأو نمثل هدقنو مر د ةئامي هنم رادلا هذه ىرتشا هنأ ةنيبلا امهدحأ ماقأ اذإو : هللا همحر ) قنانتلالا (

 فصنب اهفصن ذخأ ءاش نإ رابخلا» امهنم د>او لكف تقو الب نحثلا هدمنو مثرد قئاع هنم اهارتشا هنأ ةنيب رخآلا

 عيبلا ىف عئابلا لوق لوقلا نإ رخآ عضوم ىف لاقو اهدر ءاش نإو فصنلاب عجريو هدوهش ىمس ىذلا نمثلا

 اعيمج اهنايعدي اك هبحاصا سيل ببس رادلاب هل رقمللو !:ًافاكت دق نيتنيبلا نأل ىدنع قحلاب هبشأ اذه ( ىقزملا لاق )

 لاق دقو هللا همحر ( ىنزملا لاق ) هبحاص ببس ىلع هدنع هبيس ةوقل هيدي ىف ىه نمل نوك-تف امهدحأ دب ىف ىعو ةنيدب

 هللا همحر ( ىف 2: م/) ) هيدي ىف ىه ىذلا لوق تلبقو امهتلطبأ اهجتن هنأ ةباد ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأ ول

 0000 ]3| ردآلا اثأو هدقتو ىمسم نمش كلم وهو نالق نم بوثلا اذه ىرتشا هنأ ةنبب ماقأ ولو
 تلق ام ىلع لدب اذهو ( ىنزملا لاق ) هتنونيك لضفل هيدب ىف وه ىذلل هب محب هنإف هدقنو ىمسم نمثب هك-اع وهو

 هعاب هبوث هنأ ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأو لجر ىدب ىف بوثلا ناكولو : هللا همحر ( قنا:ثلللاف ) هلوق نم

 نمثنا فصنب هيلع امهنم دحاو لكل ىذقيو نيفصن نييعدملا ني هب ىضقي هنإف مجرد فلأب هيدي ىف وه ىذلا نم

 مث هضبقيو اهدحأ نم هيرتشي دق هنأل نمثلا عيمجم امهنم دحاو لكسل ىغقي نأ ىغبني : هللا همحر ( ىزملا لاق )

 ىرتشملا رارقإ ىلع دحاو لك دووش دهش ول ًاضيأ لاق دقو نانمت هيلع نوكسف هضبقيو هنم هيرتشيو رخآلا هكلع

 ءارمثلاب رقأ وأ ىرتشا هنأ اودهش اذإ ءاوس ( ىنزأا لاق ) نينمثلاب هيلع ىضق ءارمثلاب رقأ وأ هارتشا هنأ

 دبعلا ماقأو مثرد فا هيدب ىف ىذلا دبعلا اذه ةنم ىرتشا هنأ ةنيب لجر ماقأ ولو : هللا هةمحر ( قنانخلالا (

 هفلحأو هعاب ام هفلحأو اتداضت امهنأل نيتنيبلا لطبأ ىنإف دوهشلا تقوي ملو هقتعأ هيدي ىف وه ىذلا هديس هنأ ةنيبلا

 هسفن ىدب ىف دبعلا نأ ىدنع سابقلاف نيتقداص هبف انوكت نأ نكمي امف نيتنيباا لطبأ دق ( ىنزملا لاق ) هقتعأ ام

 ىلوأ ناك اههدحأ ىدي ىف ءىثلاو ةزيب اماقأ اذإ اك ببسلا ةوقل ق-أنأ وهف عئابلا نم ضيق رتشك ةيرحلاب

 اهتدلو اواوقي ىتح هتمأ تنب ةيراجلا هذه نأ ةنيباا لبقأالو ( ىنإ: ةلالإث ) هلوقب هبشأ اذهو ببسلا ةوقل هب

 وهف ىدبع وه لوقي ريغص ىبص هيدي ىف ناك اذإو نالفل هتلعح نالف نطق نم لزغلا اذه نأ اودهش ولو هكلم ىف

 ىديىف رادلا تناك اذإو هيدب ىف وه ىذلاىديىف وهو هنبا هتلمج هنبا هنأ ةنب لجر ماقأ نإف ماكتيال ناك اذإ بوثلاك

 امهاوعد لطبأو فصنلا عييملا بحاصلف هل اهعيمج نأ ةنيبلا رخآو هل اهفصن نأ ةنيبلا لجر ماقأف اهيعديال لجر

 محدحأ ىعداف ةثالث ىدي ىف رادلا تناك اذإو لاق ىنءملا اذه ىف هب ىلوأ وه ام ىضم دقو ةعرق الو امل ق> الف

 اثلث اثلث © مديأ ىف ام ىلع مهل ىبف اضعب مهضعب دحجحو سدسلا رخآو ثلثلا رخآلاو فصنلا

 ٌثتلعج لكلا ىلع رخآلاو ثلثلا ىلع ةنيب امهدحأ ماقأف نينثا ىدي ىف تناك اذإف : هللا همحر ( قفاةلا]اؤ )

 . رخالل قب امو هيدي ىف امم لقأ هنأل تاثلا لوأالل

 )١( هححصم هبتك ها لمأتِلو ؛ هيلع اببضم لضألاىف اذك ًاثلث اثلث : هلوق :
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 هبشأ ( ىزملا لاق ) وه نيماسمب طاتخا ول هيلع ىلصي اك لاكشإلاب هلع ىل» امنإو امهنيب هلعج امهاتنب تأفاكت

 نيرخآلا ىلع ئنخ ثدح اناممإ املع امهنأل ىلوأ مالسإلاب ادبش ناذللاف ةينارصتلاهنيد لصأ ناك نإ ةنأ ىدتع قحاب

 ىاثلا هامر مث ارئاط امهدحأ ىمر ول ىعفاشلا لاق دقو نافصن امهنيبف اممديأ ىف ثاربملاو هنيد لصأ ام ردن ل نإو

 ءاوسسايقلا ىفىدنع كاذو اذهو (ىنزملا لاق) نيفصن امهنيب هانلعج عنتم ريغ وأ اعنتمم نوكي نأ لوألاهب غلبأ ردي ملف

 نييعدللا نيذه نمدحاو لك اهاعداف املاح ىلع ةلأسملاو لجر ىدي ىف راد تناكولو : هللا هحر ( ىقانةلالاث )

 اعم امهنيب اهلعجم وأ امهنيب عرقأ عارقإلا ىأر نمو اهحاص ىدي ىف اهكرت ةنيبلا لطبأ نف هيأ نم اهئرو هنأ
 هللاهمحر ( ىتزلالاق ) عضاومىف نيتقداص انوكست نأ ناتنيبلا هيف نكمي اهف باوجلا اذهب باجأو ةعانش هيلع لخديو

 أطخ نيقي ىلع تك هتذسب الو هاوعدب امينم دحاول ضقأ مل تنك اكره ةتمسك وا اذه لثم ىف لومتي هتعمسو

 نيتأرما ىف ةعرقلا ىعفاشلا لطبأ دقو ( ىنزملا لاق ) هل سيلام رخآلا ءاطعإب وأ هقح لاك نع هل وه نم صقنب

 بسنلا ىف ةعرقلا هنبا امهدحأ نأ رقأ نيذالا هتمأ ىنبا ىف لطبأو احلطصي ىت> ثاريملا فقوأو ةجوزو ةقلطم

 ةنيباا تماقأ ةأرما ىف ةفينح ىنأ باتك ىلع ىوعدلا باتك ىف عطق دقو ةعرقلا اذه لثم ىف هلوق هبشي الف ثاريملاو
 زوجمال نيتنيبلا لطبأ لاق اهضبقو نمثلا هدقنو هنم اهارتشا هنأ ةنيبلا لجر ماقأو اهتضبقو هذه اهقدصأ هنأ

 لاومألا ىف هلوق هيشن ال ةعرقلا نأ انيب دقو هظفل اذه : هللا همحر ( ىتزملا لاق ) ةعرقلا وأ اذهالإ

 ءاوس نيترم جسني زخلا بوثلاو ةرم الإ جسنيال بوثلا ىف حلا لاق دقو : هللا همحر ( ىزلا كاق)

 اثاريم ابكرتو كلله امهابأ نأ ارقأف نيماسم نيوخأ ىدي ىف راد تناك ولو : هللا همحر ( ىف[: ةلالان )

 همالسإ ىلع اعمتجا ىذلل ىهف ىنأ توم لبق تماسأ رخآلا لاقو ااسم ىنأ ناكو الاسم تنك امهدحأ لاقق

 لب رافك مهو هدلو لاقو ملسم ىجوز ةماسم ىهو تيملا ةأرما تلاق واو « مالسإلا عدم رفكلاب رقم رخآلاو

 ةندب هرفك نم همالسإ فرعي ىتح فوقوم ثاريماف فرع.مل نإف لسم لب ملسم وهو جوزلا وخأ لاقو رفاك

 هيديىف ىه نم ىدي نم اهجرخأ هيخألو هل ائاريم رادلا هذه كرتو كله هابأ نأ ةنبب لجر ماقأ ولو « هيلع موقت

 هب مولتو هلام فقو مجددع فرعي مل نإف رضحم ىتح هل ىرك أو بئاغلا بيصن تجرخأو هبدصن اهنم هتطعأو

 نأ نبالا ىعداو هفرعل دلو ايف هل ناكول ىتلا ةياغلا غلب اذإف ؟ دلو اهي هل له اهثطو ىتلا نادلبلا نع لأسوو

 ءانمضلا ذخآهريغثراو ءاج اذإف هريغ اثراو هل دحب مل هنأالإ هل ضقب مل هنأ ىكحو نيمشلا.لاملا ءاطعأ هريغهل ثراوال

 كلو نك الل كود اهئارْم نأل نمثلا عر اهتيطعأ اهقراف هنوماعي الو ةجوز هعم وأ نبالا ناكم ناك واوهقحم

 تتام مث اهنبا تام اهوخأ لاقف اهنم هنباو هتجوز تتام اذإو دودحم ريغ نبالا ثاريمو نمثلا عبرو نمثلا

 هنأل خألا لوق لوقلاف ىل لاملاف ىنبا تام مث لاملا ىن او انأ زرحأف تتام لب ابجوز لاقو ابجوز عم ىتاريم ىلف

 ةنيبلا ماقأ واو ةنيبلا اهنبا تئرو هتخأ نأ ىعدي امف خألا ىلعو ةنيبلا بوجحم هنأ ىعدي ىذلا ىلعو هتخأل ثراو

 معي ملو اهعيبي اك ةأرملل ىهف اهابإ ابقدصأ هابأ نأ ةنيبلا ةأرما تماقأو ةببأ نم ةمألا هذه ثرو هنأ

 ثتازملا دوهش

 تقو لبق تقو ىف ىوعدلا باب

 هنأ ةنيبلا هيدي ىف وه ىذلا ماقأو نينس ذنم هل هنأ ةنيب لجر ماقأف لجر دي ىف دبعلا ناك اذإو ( ىف[: خالات )

 مدقالل كلما لمي نأ هلوقب هبشأ (.ىزملا لاق ) هثيدحو كلملا يدق ىلإ رظنأ ملو هيدي ىف وه ىذلل وهف ةنس ذنم هل
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 هنأل هنمي عم هيدي ىف وه نم هنأ رهاظلاف لجراا ىدي يف ءىثلا لجرلا ىعدا اذإو لاق « هيلع ىعدملا ىلع

 ىتلا ةئيبلا ديلا بحاصل ليق ةنيبلا هيدي ىف سيل ىذلا ماقأ نإف ءاوس هبف امهف امهبس ىوتسا نإف اببس ىرقأ

 ةوق لضفل هل وهف هكسلمت ال ام كيدب ىف نوكي دقو كيدي ىف ءىثلا ةنونيك نم ىوقأ اهتداهشب اهسفنأ ىلإ رحم ال

 هل وهف اببس ىوقأ هيدب ىف ءىشلا ىذلاو ةئيمااو ىوعدلا ىف اميوتسا دق لبق ةنيب رخآلا ماقأ نإف كبس ىلع ةببس

 امهنم دحاو لك ماقأو ةباد ايغادت نيلجر ىف انلق ام ىلع ةنسااو سايقلا لصأ ىلع لدتعم اذهو هببس ةوق لضفل

 جاتالا ىف ةنيبلاو ىعادتلا ءاوسو لاق هيد ىف وه ىذلل سو هلع ىلد هللا لاومر ام ىضقف اهجتن هتباد اهنأ ةنيبلا

 تماق ىذلا دارأ نإو ضعب نم حجرأ مهضعب ناك نإ ةريثع رخآلاو نيتأرماو ادهاش امهدحأ ماقأ ءاوسو هريغو

 هيلعف ىرخلأ ىوعد هذهف هكلم ىلإ هجرخأ هنأ ىعدي نأ الإ هل كلذ نكي مل هتنيب عم هبحاص فلحأ نأ ةنيبلا هيلع

 تفلح نإف اهاضرو لدع ىدهاشو ىلوي اهتحكن لوقي ىتح هاوعد لبقأ مل ةأرما حكن هنأ ىعدا ولو نيميلا

 هنم أرببال اهريغل ةفلاخم ءامدلا ىف ناعألاو ( ىف لل ) هل ةجوز اهنأب هل ىفقو فاح تلكن نإو تئرب

 : هللا همحر ( ىتزا !لاق ) هبحاص نيو هلوكتب هنم هصقنو هلتقث اذه ىف حرجلاو سفنلا ءاوسو اني نيسمحم الإ

 همد اوةحتساو ءايلوألا فلح ىنأ نإف أربيو هيلع ىعدملا فلحم نكساو تيم ىوعدب ةماسقال نأب ءالمإلا ىف عطق

 ىفق ىتلا ةلالدلاك هاوعد ىلع مك احلل ةلالد الو امد ىعدا نم ثيدحلا فالتخا باتك ىف لاقو مهقح لطب اوبأ نإو

 اذهو : هللا همحر (ىزملا لاق) مدلا ىوس امف فلم اك هيلع ىعاملا فلحأ ةماسقلاب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهم

 ىعدملا نيمي ةئدبتب كلذ ىوس اف يَحو هريغال ىعدملا ةئدبتب ةماسقلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ؟حرخآ ليلدوهبشأهب

 ةلافكلاىفىوعدلاو ( ىف لالا ) ةماسقلا نامأ ددع عفترا هيلع ىعدملا ةئدبتب تفص و امف ىعفاشلا كح اذإف هريغالهيلع

 ةرشعب ًارمش هرادنم اتوب هارك أ هنأ ةنيب ماق ولوةفيعض سفنلاب ةلافكلا نأ الإ املا ىف 0 نيميلا درو لوكنلاو سفنلاب

 نكس ناك نإف نادارتبو نافلاحتيو ةلطاب ةداهشلاف ةرمشعب رهشلا كلذ اهلك رادلا هنمىرتك | هنأ ةنيبلا ىرتكملاماقأو

 هتلعجو هل امتريص !رضضاح ناك نإف نالفل ىهو ىل كلع تسيل لاقف لجر ىد. ىف اراد ىعدا ولو « اهلثم ءا رك هلعق
 هيدي ىف ىه ىذلا ىلع اهب ىضق اهماقأ نإف ةنيبلا مثأ ىعدملل ليقو هرارقإ بتك ابئاغ ناك نإو هسفن نع اممخ

 هلوقب ىلوأ وهو بئاغ ىلع ءاضقلاب عطق دق : هللا همحر ( ىلزملا لاق ) هتجح ىلع اه هل رقملا نأ ةيضقلا ىف لعيو

 نأ الإ هل سيلام هيدي ىف نوكي دق لبقأ ل سمأ هيد, ىف تناك رادلا هذه نأ ةنيب لجر ماقأ ولو ( ىفاةشثلالاف )

 زوحنالو بوصغمل ىبف اهم هل رفأ هنأ ةنيبلا رخآ ماقأو اهايإ هبصغ هنأ ةنيب ماقأ ولو هنم اهذخأ هنأ ةنيب مق

 ىنأ نبا باتك ىف لاقو هماع ىلع فلح تملا ىد. ىف ناك ائيش هيلع ىعدا اذإو ( ىف: لالا ) بصغ اهف هرارقإ

 : تنلا لع فلح ءاربشا اذإو لذ

 ليل ىأ نباو ةفينح ىأ فالتخا نم

 السم تام هابأ نأ ملل ناماسم دهشف ىتارصنو مسم : نانبا هلو نارصن كله ولو ( قفانتلالا )
 اضعب مهضعب بذكي نأب الإ نوكتال ىلا ةنيبلا لطبأ نفث هيلع ىلص .انارصن تام هابأ نأ. ناماسم ىتارصنللو

 ادإ مسقي نأ ىأر نمو هل ثارمملا ناك هتعرق تجرد نم عرفأ عارقإلا ىأر ندهو ىلارسلا ثتاريللا لعج

 ظ
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 هتداهشب ىضق نم لاح مك املا ملع باب

 2 ند نيلدع ريغ وأ نع رشم وأ نيدبع ةداهشب ىضق هنأ ىضذاقلا لع اذإو : للا هنحر ( قنا م الا (

 كلذو ديعلا ةداهشب هال نيبأ قسافلا ةداهشب ىذاقلا لب هريغ هلع هدرو هسفن ىلع كا در امهدحأ وأ نيب

 دحاوب قسافلا سيلو )» ءادهشلا نم نوضرت نع » لاقو « - لدع ىوذ اودهشأو » لاق هٌوانث لح هللا نأ

 نإ رد عضوم ىف لاقو 1 وه اعإ ديعلا ةداهش درو هللا ّ- فلاح دقف هتدابشب ىضق نم نيذه ند

 كحل هنع دري ل دعب مبحرج نإ مث هلع لا ذفنأ ام ءىحن مل نإف هبراق امو رصملاب هلجأ ةحرجلا مصخلا بلط

 حلا دريو ناكرشمو نادبع امهأ لبقي م ناقساف اهنأ لودعاا دوهشلا لبقي نأ لوألا هلوق ساق ( ىنزملا لاق )

 رهاظلا ىف ناقداص امهمأل ءىث امهلع نكي مل كلذ هل ناب مث اعطق اممتدابشب ىضاقلا ذقنأ اذإو ( قفا ةلالاؤ )

 . هتلقاع هلمحم هنم ًأطخ اذهف امهنم لبقيال نأ ةلع نأكو

 ةيصولا ف ةداهشلا باب

 دهشو هتيصو ىف ثاثلا وهو هقتعأ ىفوتلا انالف نأ دبعل نادنجأ دهش ولو : هللا هر ( قفا: لالا )

 سابق ( ىزملا لاق ) هفصن امهنم دحاو لك نم قتعيو ءاوسف نهنثالا ىف ثلثلا وهو هقتعأ هنأ هريغ دبعل ناثراو

 قتعأو لوألا قتع نع عجر هنأ ناثراولا دبش ولو ( لاق ) بابلا اذه ريغ ىف هلاق دقو امهنيب عرقي نأ هلوق

 لاومألا كلم كلي الف ءالولا امأذ الف ارحم مل اذإف امهسفنأ ىلإ ارج امف امهتداهش درأ امنإو اممتدابش تزجأ رخآلا

 ىوانل اهتلطي أ انمهريغ هل :ثزاؤالتام نإ" ءالولا.ناثرد. اههمأب امهتلطبأ ولو مى ءالولاب امه دهسا قف ركل دن

 سدسلا وه ادبع قتعأو هيف عحر هنأ ناثراو دهشو ةيصو ثلثاا وه ادبع قتعأ هنأ نادنجأ دهش ولو اميماحرأ

 لوألا ىف عجر هنأ الوقي مل ولو رارقإلاب رخآلا نم امبقح تلطبأو امهسفنأ ىلإ "رجال ةعرق ريغب لوألا قتع

 ا.بسفنأ ىلإ ارحب ملام ءاوس ةثرولاو نيبنجألا ةداهش نإ نيتفملا رثك أ لوقوهو ثلثلا فظوتسإ ىتح امهنيب تعرقأ

 امهنيب ثلثلاف امهدحأ نع عجر هنأ نارخآ دهشو ثلئلاب رخآل نارخآو ثاثلاب لجرل نالجر دهش ولو ( لاق )

 هنيب لاحم نأ دبعلا لأسف التعب مف هقتعأ هديس نأ ادهش اذإو ءالمإ دودحلاو قتعلا ىف تاداهشلا ىف لاقو « نافصن

 ابرق ادهاش ىعداو دهاش هل دهش ولو « ديسلا اهذخأ قر نإو اهذخأ هقتع مت نإف هتراجإ تفقوو رجأ هديس نكبو

 . هل فلحمو هديس هنم عنعال ىناثلاو . فقولا ىف تفصو ام امثدحأ : نيلوق نم دحاو اهف لوقلاف

 تانيبلاو ىوعدلا عماج نم رصتخ

 ىوعدلا باتكن مو مساقلا نبا باتك ىلع ءالمإ

 ثيداحالا فالتخا نمو ةفين> ىنأ باتك ىلع ءالمإ

 اظفل اهتعمس ىتش لئاسم نمو ةفينح ىنأو نمو ىليل ىبأ نبا فالتخا نمو

 نأ سابع نبا نع ةكيلم ىلأ نبا نع جيرج نبا نع كلاخ نب ملسد انربخأ : للا هجر ( ىفا الاف )

 نيميلاو » لاق هتبثأ الو لاق هيسحأ ( قناة خللا ) « ىعدملا ىلع ةنيبلا » لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 أسو امهلبق ءالدعي ملو لجر ةداهش ىلع ادهش نإو ًازئاج هتيأر هلأسي مل واو هزاجأ فلس وأ هترضح عيب وأ هنم

 نور نيتفلاو ماكحلا نم اريثك تيأر دقف نيلجر ةدابش ىلع نالجر دهش ولو (لاق) هب ىضق لدع نإف هنع

 هرمآو هيلع ادهش نمث دحاو ىلع الإ امهتداهش زوحيال هنأب رخآ عضوم ىف عطقو نيلوق ىلع هجرخو ( ىنزملا لاق )

 . هل هتياكح نم هب ىلوأ ناك ءىشب عطق نمو هللا هنحر ( ىزملا لاق ) رخآلا دهاشلا ىلع نيدهاش بلطب

 دوبشلا حرجو دودحلا ىلع ةداهشلا باب

 ىلعاعوقو انزلا نودعي دق مهنأل ؟ةأرماب ىفزأ مامإلا مملأس انززلاب لجر ىلع اودهش اذإو :هللاهمحز ( قنانتلالا: )

 للاهمح ر (ىنزمالاق) جرفلا ىف جرفلا بيتو انزلا ةيؤر اوتبثي ىتح دحم الف انز ءانمتسالا نودعي مهلعاو ةميهب

 مهتمنانثاوتبب ىف اهب زدنأ مهنم نانثا ةعبرأ دهش ولو لاق هيف دحم انزلاك ةميهبلا نايتإنأ دودحلا باتك ىف زاجأ دقو

 مهدحم عضوم ريغىف عطق دق هللا هر (ىزلالاق) مهدح ةعبرأ اومتمل اذإ دوهشاا دح نمو امهملع دحالف هريغ تدب ىف

 نم حرجو هيلع دوهشملا درطيو دحلا مقأ اولدع مث اولدعي نأ لبق دوهشلا تام ولو هللا هحر ( ىف: ةلالاث )

 ش نوحرحب و اضعب مهضعب ريفكس:و ءاوهألا ىف فالتخالل هب حرجم ام ريسفتب الإ حراجلا نم حرجلا لبقأ الو هيلع دهشي
 ' هَلأَب ادهش ولو قرسب مل هلعل لوقي نأب هل ضرعي نأ اسأاب رأ مل دحم ةلاهللا لهأ نم لجر ىلع ىعدا ولو ليؤئاتلاب

 | رخآلا لاقو ضيدأ ش.ككلا (هدحأ لاق وأ ةشع رخآلا لاقو ةودغ اهدحأ لاقف نالفل اشيك تيبلا اذه نم 'قرس

 . رانيد عبر هتميقو اذك بوث قرس هنأ نانثا دهش ولو ءاش امهمأ هدهاش عم فاحمو اعمتي ىتح عطقي مل دوسأ

 دودحلا هب أردتام ىوقأ نم اذهو عطق الف رانيد عبر نم لقأ هتمبق نأو ةنيعب بوثلا كلذ قرس هنأ نارخآ دهشو

 مع نإو اهدر هتداهش هب درتام هنم ثدحم ىح هدنع ده نم ةداهشب م ملاذإو مرغلا ىف نيتميقلا لقأب هذخأبو

 . هتداهشب كاحلا عطقي موي رظنأ امإ ىنأل هدرن مل سلا دعب هلاح تريغت مث لدع وهو اهب

 ٠ ةداهشلا نع عوجرلا باب
 لانيوأ هنذب نم فلتي ءىشب لجر ىلع تناك نإف ناب رض ةداهشلا نع عوجرلا : هللا همحر ( ىف|نةلالاف )

 مامو ىلعب كلذ ىف جتحاو صاصقلا اهيف ةيانإاك ىهف كلذب هاندمع اولاقف اوءجر مث كلذ هنم ذَحَأَف صاصق وأ عطقب

 لقعلا مهنم ذخأو اورزع هيلع بحب اذه نأ معن ملاولاق نإو دحلا نود اورزعو هومرغأ صاصقلا هيف كلذ نم نكي

 لخدي مل وأ اهب لخد اهلثم قادص جوزال مهتمرغأ ثالث قالط ىف اه ناكولو شرألا مهيلع ناك انأطخأ اولاق ولو

 نأ ىغبني هللا هّمحر ( ىنزملا لاق ) اهاطعأ ام ىلإ تفتلأ الو اهلثم رهم الإ ةميق امل نكي ملف ةيلع اهومرح مهنأل اهم

 اهب لْخد نكي مل اذإ اهلثم ربم فصنب كلذ مهنَع حرطي نأ فورعملا هلوق ىنعمو ىعفاشلا ريغ نم اطلغ اذه نوكي

 ىلع اوبقاعي ملو روزلا ةداهش ىلع اورزع هريغ ىلإ هيدي نم تجرخأف رادىف ناك نإو : لاهمحر ( ىفائةلالاف )
 رادلا درتف رخآلاب الودع اونوكي ملو ميما مهب انيضمأف لوألاب الودع مهتلعج ىنأ لبق نم مهمرغأ لو أطخلا

 'ءورقأ ام مهمرغأ الف مهن« لبقتال ةدابش نيئدتبك مو مهنم هعزتنأف م.سفنأل ائيش اوذخأي ملو ذحْوي ال ائيش اوتيفي لو

 . مثريغ ىدبأ ىف
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 مل اة
 معيمجج دنعهنأل ركس نأ الإ هتداهشدرت الو مث ؟ وهف نيطيلخلا وأ فصنملا نم.اهاوس برش نمو صن اهعرت نأل

 هتدابشهب درت هفس اذهف انلعم نونغملا هاشغيو ءانغاا مدي ناك نإو ريخال دزنلاب بعللا هركأو ( قفا: للا ) ءارح

 ديرمشال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هب سأب الف بارعألا ديشنو ءادحال عامسالا امأف درت مل لقي كلذ ناك نإو

 ىلد هللا لوسر عمسو تسب ةئام تغلب ىتح «هيه» لاقف اتي هدشنأف «ههر»» لاق معن لاق ( ؟ءىش ةنمأ رعش نم كعمأ»

 ىعفاشلا تعمم هللا همحر ( ىتزملا لاق) زجري عفدناف «موقلاب كرح» ةحاور نبال كاقو زجرلاو ءادحلا لسو هيلع هللا

 ىأب هكوقي مث هرهظ اهيلوي كاق ؟ ارابدتسا اهب بعلي فيك هل تلقف اراب دتسا جن رطشلاب بعلي ريبج نب ديعس ناك لوي

 ىلوأ نآرقلاو هللا رك ذب توصلا نيسحم' ناكاذكه ناك اذإ و ( لاق ) اذكب هيلع عقوأ لوقيف اذكب لوقيف « عقو ءىش

 ينل هنذأك ءىشل هللا نذأام » لاق هنأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور دقو هللا هحر ( ىف[: لازغ) ابو

 «دواد ل ؟ ريمازمنم اذهىنوأ دقل» لاقف أرقي سيقنبهللا دبع سو هيلع هللا ىلص ىنلا عمسو «نآرقلاب منرتلا نسح

 اردح ىلإ :أرقيام بحأو ناكام هجوىأاب توصلا نيسحنو ناحلألاب ةءارقلاب سيال هللا هر ( ىف|نةلالاث )

 توصلا نيسحم وىناغ, ناكل ءانغتسالا ىلع نآر قلاب ىنغتي ينعم ناك ول لوقب ىعفاشلا تعمس هللا همحر (فزألا لاقز ايزو

 ضغبب نأةضحلا ةيبصعااوهموق لجرلا بحي نأ ةيبصعلا نم سيلو (لاقو) تودلا نيس هب داري هنكلو ىنغتب وه

 مالسإلاب نيماسملا ىلاعتو كرات هللا عمج دقو دور اهلع فل الإ اعدو اهرهظأ اذإف نالف ىنب نم هال لكلا

 «اناوخإ هللا دابع اونوك دهسو هيلعّللا ىلص هللالوسرلاقو «ةوخإ نونمؤملا اتإ» هؤانئلج لاقفمهماسنأف رشأ وهو

 مالكلا نسحك هنس>ف مالك رعشلاو هتداهش تدر ملسو هياع هللا ىلص هلوسر رمأو لجو زع هللا رمأ فلاخ نف

 بذكلا رثكيف حدتع الو مهاذأو سانلا متشب فرعيال رعاشلا ناك اذإو رئاس هنأ مالكلا ىلع هلضفو هحيبقك هحيبقو

 ةداهش زوو زحن كلذ فالخ ىلع ناك نإو ةداهشلا زئاجف اهنيشي اع اهربشب الو اهنيعب ةأرماب بيشتي الو ضحملا

 ىص دهش اذإو الودع اوناك اذإ ىورقلا ىلع ىوديلاو ىودبلا ىلع ىورهلاو هق دح امق دودحللاو انزلا ىف انزاا دلو

 اودهش مث ىنارصناا ملسأو دبعلا قتعأو ىصلا غلب نإو فلكت اهل هعامساو اهعمسي الف ةداهشب ىنارصن وأ دبع وأ

 اهلاطبإب نكح انال اهلبقأ الق اهم ديشيف هلاح نئس# 2 ءىشلا ىف هتداهش درأ مسملا غلابلا ام اف امله اهتدعب اع

 اللدع ناك نإذ نيدب هنأ ىلع اهدحأ دهشف نينبا تلا كرت ولو لاق هلمع ربت الل نأ طرشلا ند هناا اهف ةحرحو

 تزاح ول 4.م ا ناكام ردقب دهاشلا ىدي ند حا الدع 0 / نإو نينثالا ن< نيدلا دخأو ىعدملا فلح

 ككل ند هطعأ لَو رتنملا نم هتطعأاف 1 دحاملا ىدب ىفو اة> هيد. ىف هل نأ هتداهش ىف ادو>وم نال هتداهش

 : هلام ثالث هل ىدوأ هابأ نأ دهش ول كِلذَكو

 ةداهشلا لع هدايشلا ركاب

 اصاصق وأ ادح وأ الام نييمد الل قح لك ىف ىضاقلا باتكب ةداهشلا ىلع ةداهشلا زوو ( ىتنا:ةلالان )

 نالجرلا عمس اذإو ( لاق ) تاهبشلاب دودحلا ءرد لبق نم زوحتال رخآلاو زوم هنأ اهدحأ نالوق للدح لكىفو '

 اذ بش م 7 تتسلل

 5 اعالالو ام ادهشي نأ اهل سيلف ىنداهش ىلع ادهشا ايل لقي لو مثرد فلأ نالف ىلع نالفا نأ دهشأ لوقي لجرلا

 لعفي مل اهايإ ((هاعرتسا اذإو اب ءدعو مهرد فلأ نالف ىلع هل لوقي نأ نكع دقو اهاءإ امهعرتس مل هنأل اهابقي نأ

 رارقإب لاق نإف ؟يىه نأ ن< هلأسإ ىد ةحماأ ىلع ناك نإو ةند اذه لصبال نأ ىذاقلل بحأو ةمحاو هدنع يو الإ



 : هلي + را

 .نامألادر اوفلم مل املف «ىبحاص مدنوق>:ستو نوفلحم » نيب راصن الللاق ملسو هيلع للا ىل ىنلانأ ىرتال وأ ناعل

 اوفا مل اف مهيلعىعدملا ىلع نامبألا لعج رهع ىرتال وأ مهقق> اوكرتنويراصنألا اهلبقي مل اف اهب اوءربيل دوه ىلع

 هللا ىلص هللا لوسر لاقو هفلاخم ىذلا عضوملا ىلإ هيف تبدن دق عضوم نه نيم ليوح اذه لكو نيعدملا ىلع اهدر

 نم ناظفل امهو مزال ربحي الإ هريغ نود هيلع ىعدم ىلع نوك-ت نأ زوي الو «قيميلا هيلعىعدملا ىلعو » مسو هيلع
 نإلاقي نأ زوجي فيكسف دحاوامهجرم « هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا » ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 نيميلاب هيلع ىعدملا ءاج نإو هيلع ىعدا نم فالحتساوهو اهريغكح هلثدح اهم تأي مل نإو ذخأ ةنيبلاب ىعدملا ءاج

 معاج تأي مل نإ ىعدملا ثدح اك نيميلا در زوو اهريغ ؟ح هل ثدحم ملو هنع لكنام همزا امم تأ, مل نإو ءىرب

 ٠ اهلو- كلوحم مل فيكف اهعضو ثدح نيميلا سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوح ذإو نيملا وهو هريغ

 4-3 تاداهشلا باتح نم رصتخ يجو

 ةلاسرلا نم هلذد امو

 زوجال نمو هتداهش زوجن نم باب
 ماكحلا فاللتءا نمو عماجلا م هتدابش در دعب دهش) نمو

 كلذ ريغو ىضاقلا كيا

 . ةيصعمب امهطلخعال قح ةءورملاو ةعاطلا ضحمب اليلق نوكي نأ الإ هملعن دحأ سانلا نم سيل ( ىفانةلالاف )

 نم رهظألا لجرلا ىلع بلغألا ناكاذإف ةءورملاو ةعاطلا نم ائيش امهطلخم ال ىتح ةءورملا كرتو ةيصعملا ضحمب الو

 الو هتداهش ٌثدر ةءورملا فالخو ةيصعملا هرمأ نم رهظألا بلغألا ناك اذإو هتداهش تلبق ةءورملاو ةعاطلا هرمأ

 مخ ىلع الو اهنع عقاد الو هسفن ىلإ راج ةداهش زوحن الو رح هنأ ةنيب وأ هنم ربخم هدنع تدثب ىتح دهاشلا ليقي

 فرعي نمالو اودعب نإو هتاهمأو هئابال الو اولغس نإو هتانب دلول الو هينب لوا الو ةوادع عطوم ةمودخلا نأل

 الو هثريناكاذإ هيخألخألا ةداهش تزجأام اثري هنأل هتأرمال لجرلا ةداهش زيجأ ال تنكولو ةلفغاا وأطلغلا ةرثكب

 هيذك ىري نم ةداهشو هنمي لوبقو هقيدصتب هقفاوا دهشي نأ ىريال ناك اذإ ءاوهألا لهأ نم لجرلا ةداهش درأ

 ال915 نم لكو اهف ماما ففخت نم ةدابش نم اهوبقب سفنلا بيطت نأ ىلوأ رانلا اهب بج ةيصعْمو هللاب اكرش

 نادلبلا ىف الع لعجو نيدلا هنع لمح نمت نأ ىرت الأ هتداهش كلذب درن مل هيف دحال وأ دح> هبف اندنع امارح

 ءىشالو ءامدلا كفس لحتسا نم مونم نأو مارح انريغو انذنع اذهو ادقن نيرانيدلاب رانبدلاو ةعتملا لحتس نم مهنم

 - فلس نم ادحأ معن الو همر> نم ىلع باعو رجلا ريغ ركسم لك لحتساف 01 نم مهنمو كريشلا دعب هنم مظعأ

 ماهلاو جنرطشلاب بعاللاو هللضو هأطخ نإو ليوأتب دحأ ةداهش در مهدعب نيعباتلا نم الو هب ىدتقي ةمألا هذه

 نيححو ديدش ذيبن نم الق برش نم دع فيكف هللا همحر ( ىنزملا لاق ) الا فخأ كلذ انهرك نإو راق ريغب

 ا هتداهش تدر ار اهف رعي وهو رركس ىتح قتع ىذلا بنعلا ريصع برش نمو هللا همحر ) قنات لالا ( هتداهش



 كك

 لك نونم اتسملاو ةمذلا لهأ نوكرمث لا فاحو انفصو اك نوفاحم مكلاممو مديبعو مثرارحأو مهواسنو محلاجر

 هلوق لثم مهنم فلاحلا مظغي امو نوماسملا هفرعي امت عضاوملا ند مظعي ثيحو بتكسلا نم مظعي ام مهنم دحاو

 لهجي ا نوفلخم الو اذه هبشأ امو « ىسبع ىلع لجتإلا لزنأ ىذلا هللاو ء ىساوم ىلع ةاروتلا لزنأ ىذلا هللا

 فلحف هل قح نم ةءارب هيلع ىعدي نأ لثم تبلا ىلع هنيعب هلع فو هسفن ق> ىف لحرلا فلحم و نوءلسملا هتف رعم

 الو هنم ءىشب الو هب لاحأ الؤ هما رمأب ىضتقم الو هنم ائيش الو هاضتقا ام هلع تياثل هبمس.و قا اذه نإ هلا

 فالح هنأل اقح ناك نإو نيمللا ادم فاح نأ ىلإ هيلع تباثل هنإو هو>واا نم هجوب هنم ءىش نم الو هنم هأربأ

 ميحرلا نمر لا ةداهشلاو بيغلا ملاع وه الإ هلإال ىذلا هللاو لاق فلحأ نإو معلا ىلع هنأ ىفو تبلا ىلع هسفن ىف

 ةناكر 3 جتحاو مك احلا هفاحتس نأ دعب الإ نيميلا هنم لبقب الو نيمياا قسني مث ةينالعلا نم لعيام رسلان ملعب ىذلا

 تدرأ ام هللاو » مالسلا هيلع ىنلا لاقف ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو ةتبلا ىنأر ما تقلط ىنإ ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلل لاق

 . ةتبلا قالط ىف ةعجرلاو قالطلا ىف نيملل ازيوح اذهو هيلإ اهدرف « ؟ ةدحاو الإ

 نيميلا نم عانتمالا ب بأي

 ىعدملل لق لكن نإو *ءىرب ف لح نإف هيلع ىعدملا فاحأ لام ىف مد ريغ ىوعدلا تناكاذإو ( قفاشل الاف )

 رْخؤأ ال تاق نإو كانكرت كباسح ىف رظنتل وأ ةنيس ىأتل ناك نإف كئابإ نع كانلأس تيبأ نإف قحتساو فلحإ

 ءاج مث هنيع انلطب أف ىعدملا لك اف فاحم مل وأ هيلع ىعدملا فلح نإو فلخم نأ انلطبأ فاحأال ىنأ ريغ ءىثل كلذ

 هيلع ىعدملا در ولو ةرجافلا نيميلا نم قحأ ةلداعلا ةنيبلاو هقح هل انذخأ هدهاش عم فلحو دهاشب وأ نيدهاشب

 نيميلا تاوحو فاحب نأ تلطبأ دق ىنأل هل كثذ لعجأ مل فلحأ انأ هيلع ىعدملا لاقف فلحا ىعدملل لاقف نيميلا

 كل قح رادلا هذه ىف هيمسروو اذهل ام الإ هفلحأ مل هيد, ىف ىتا رادلا هذه تيرتشا ام هفلحأ لاق ولو هبحاص ىلع

 دب نم جرختو اهكلمي دق هنأل هوجولا نم هجوب هريغ الو

 نيميلا درو لوكتلا باب

 ىوعدلا نمو ماكحلاو تادابهشلا فاالت>+ا نمو عماجلا نم

 دودحلا ف ءالمإ نمو تانيبلاو

 فيكف لبق نإف ىعدملا نيمي هعم نوكي تح ءئش ىف رارقإ ماقم لوكنلا موقي الو هللا همحر ( ىف[نةلالاث )

 ىلع درت اهلك اهتلعجو هلع ىعدملا ىلع بحت ايلك ناعألا تلعجو لاومألاو بسنلاو قالطلاو دود-لا ىف تفلخأ

 اجرذعهل لعجم ملو دحلاب جوزلا ريغ فذاقلا ىلع هللا 2 ره نع ربخلا مث ةنسلاو باتك-ااب الالدتسا هتلق لبق ؟ىعدملا

 نإ اهمزايو دحلا هنع طقسيف ةسماخم اجر نأ دحلا نم جوزلا جرخأو ءادهش هوا الإ هن

 قيجاوزلا 'ماكح 1 تناكوهنآعتلاو نامبألاب ذا اميتع هما اردو ةكرشلا امين سو اهناعتلاو ناح | 2 جر م

 ةأرملاولجرلا نع دحلا ءرد تعمج هيف نيميلا نأ كلذو هريغ ىف امل ةعماجم ىبف *ىش ىف نييدنجألا ماكحأ تفلاخ نإو

 هنيمد الإ جوزلا اهفذقي نيح ةأرما ىلع دحلا قم الو اهيف ةلخاد اعم ىنالاو قارفلاو دحلا اذه ناكف دلو ىننو ةقرفو

 الو دح ةأرملا ىلع نكي ملو نيميلاب هنم جورخا كرثاو فذقلاب دح نعنلي ملول جوزلا نأ ىرت الأ نيميلا نع لكنتو



 متددرو مه داعش زوحم نأ لجو زع هللا طرمش نيذلا ريغ مثو ةمذلا لهأ ةداهش متزجأ دقو هنع ميورام نافلا

 وأ 2 لحو زع هللا لوقب ةمذلا لفأ ةداهش انز>أ انإف لاق دهاشلا عم نيملا 3 ملسو هيلع هللأ ىلص نأ لوسر ةئرم

 نم امهنوسحم 72 زعو لح هللأ لوهي جاحمو نكماسملا نم عيتليبق ريع نم كوي ىذرأنم تورم تلف 0 كر يغنم نارخآ

 الإال لاق ضعب ىلع مهضعب برعلا رشم ةدابش تزج اف برعلا نم لجر ةبآلا هذه هيف لزملاو تلق « ةالصلا دعب

 لهأ ةداهش مويلا زبجتفأ هل تلقف قرفلا اف برعلا رشم ةداهش الإ ال لئاق لاق نإف تلق باتكلا لهأ ةداهش

 اودهشأو »لجو زعّا لوقب لاق ؟اذامب تلق ةخوسنم اهنأل ال لاق ؟ نآرقلا ىف امنأ تمعز ايك سم ةيصو ىلع باتكلا

 لئاق ىل لاقو ًارفاك تزج اف اماسم الإ هللا ز< مل ذإ نآرقلا تفلاخ كنأ كناسلب تمعز دقف تلق « ينم لدع ىوذ

 ىف سيلام هيف ثدحم نأ دحأل زوم الو ءىش هنم قب دقو هنع ثكس نوكي نأ زوجمب الف هباتك<ىف اكح هللا صن اذإ

 لحأو ءاسنلا نم مرحام صنو نيفخلا ىلع حسملا هيف ثدحأف هباتكىف ءوضولا لجو زع هللا صن دقف تلق نآرقلا

 نإورفاك الو كولمت الو لتاق ثربال تلقف ثيراوملا صنو اهتلاخ ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا حكنتال تلقف نهءاروام ش

 ةدعلا عفرو رهملا فصن سمن نأ لبق ةقلطملل صنو نيوخ"أب اهتبجحف ةوخإلاب مألا بحح ضنو ادلاو وأ ادلو اوناك

 نارقلا رهاظ فالخ كدنع اذهف نآرقلا ىف ةصوصنم ماكحأ هذبف ةدعلا اهياعو ربملا اهلف امس ملو اهم الخ نإ تلقف

 ىف لمت>| مالك لكو صاخلا هب داري اماع نوكيف ىنرع نآرقلاو ائيش نآرقلا رهاظ فلاخمال دهاشلا عم نيميلاو

 نآرقلل ةفلاخعال هل ةقفاوم هيناعم دحأ ىلع لدت ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسف ىتاعم نآرقلا

 ٠ قيفوتلا هللابو هانبتك امب رثك أ مهيلع ةحبلا نم انكرت امو هللا ةمحر ( قفا' لالا )

 نيميلا معصوم باب

 كلذ غلب نأاب "اطخ ةيانج وأ لام هيلع ىعدا وأ ادهاش هيلع ماق"اف الام ىعدا نم هللا همحر ( قفانلالاث )

 اناا و و| ترك وأ ترعص لهم ةعارج ىعدا وأ ارانند نبرشع هتمنق غلبت اقتع دبع ىعدا وأ ًارانيد نيرثع

 ع تناك ةحدلاب ناك نإو تببلاو ماقملا نيب نيميلا تناك ةكع مسا ناك نإف كلذ ىف نيع در وأ دح وأ ناعا وأ

 دك وت امي دلبلا كلذ دجسم ىف رصعلا دعب فلحأ ةنيدملاو ةكم ريغ دلبب تناك نإو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رينم.

 مههتفمو نيبكسملا ماكح لوق اذهو لاق ةيآلا « اليلق ان مهئاعأو هللا دبعب نورتشي نيذلا نإ » هيلع ىلتيو ناعألا هب

 رهأ ىلعذأ لاق ال اولاق ؟ مد ىلعأ لاقف تببلاو ماقملا نيب نوفلحم اموق ىأر فوع نب نمر لا ديع نأ هيف مهتحح نمو

 نم تفصو ام لاومألا نم مظعلا نأ ىلإ اوبهذف لاق ماقملا اذهب سانلا نواهتي نأ تيشخ دقل لاق ال اولاق ؛ مظع

 امهسيحأ نأ ىرخألا امهادحإ تب رض نيتيراج ىف سابع نبا ىلإ بتك ةكيلم ىنأ نبا لاق ادعاصف ارانيد نيرمثع

 هللالوقب تللدتساو لاق تفرتعاف تلعفف «اليلق ان“ مهناعأو هللا دهعب نورعشي نيذلا نإ » امهيلع أرقأ مث رصعلا دعب

 ىذلا تقولا ىف فلاحلا ىلع نيميلا ديك ان ىلع رصعلا ةالص نورسفملا لاق ةالصلا دعب نم امهنوسحم هؤانث لج

 ىنغلب امو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربنم ربنملا دنع فاح هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىنأ باتكبو نيميلا هيف مظعت

 ىلع نيميلا هيلع تدر ناْمع نأو لجر نيبو هنبب ةموص+ ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربنم ىلع فلح رمع نأ

 لهأو هباحصأو ملسو هيلع لا ىلع للا لوسر ةنسبو لاق هنيميب لاقيف ءالب ردق قفاوت نأ فاخأ لاقو اهاقتاف ربنمل

 نوغلابلا نوماسملاو انيدتقا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرحو لجو زع هللا مرو ةرجملاو ةنسلأ راد اندلبب ملعلا



 ( جهز قطا بفحو

0 
 هتبقرال هتعفنم هيلع سحلا كلل امنإو لجو زع هلل هتبقر كمل» لازأ سرحلا نأ ى ءفاّساا لوق لصأ ( ىزلا لاق )

 امف الإ دهاشلا عم نيميلا زيحمال وهو هتبقرال هسفن ةعفنم قتعملا كلي اعإو هدبع ةبقر نع هكلم قتعملا لازأ اك

 ل ةهدهاش جد ديعلا نع ريال وهو ةقرلا تالت كلعال ند نيم لحر كالم ةيقر جرم فكشف كلاخلا ل

 ىف هيلع سحلا نيم زيي ال نأ هلوق سايق ىف ىغيذي كلذكف هتبقر نم هكلع ديسلا ناكام كلعال هنأل هقتعأ هالوم

 سلا لطب هنيمس سدحلا ةبقر لز ملاذإو ( ىنزملا لاق ) هتبقر نم هكلع سبحلا ناك ام كلعال هنأل سجحلا هتبقر

 هلهأر# نأ زاجام ىعفاشلا فصوام ىلع سدحلا زاج ولو تفصو ىذاا هلصأ ىلع هلوق سايق ىدنع اذهو هلصأ نم

 فاحم مل نم قح نأ هلوت ل مرعم فاحم نأ نم هعانتمال هقح ن وذخاف سلا كيرشلا ك1 6 محل نأ

 ّ مارح كلذ 2 نأل اًئيش هيحاصل هب رقأ قَح ن< لحب الو هماعم موه تام نإ هثراوو هل فاح َقَ فوقوم

 هاشلا عم نيميلا ىف فالملا باب

 تيطعأ اك اهب تيطعأ نإو تلق دهاش ماقم نيميلا تَشَأ دقف سانلا ضعب لاق هللا همحر ( قفاةةلالاف )

 هقح ىعاملا ىطستو ةنبب هل نكي مل نإ هنيمدو نيدهاشب هيلع ىعدملا ءىربت تنأو دهاش ىنعم اهانعم سيلف دهاشب

 اب ىصوأ ةيصو ىلع هدهاش عم فل فيكسف لاق ؟ نيدهاش ىنعم كلذ ىنعفأ نيدهاشب هيطعت اك هبحاص لوكنب

 انالف نأ دهشي نأ زيحت تنأف تاق لع ملام ىلع فاح فلج نإ وهو ريغص وهو 210 لجر ىلع اقح هيبأل نأ وأ تبم
 لبق دلو ابرغم ةنس ةيام نبا ادبع ىرتشا ايقرسشم ةنس ةريثع سمح نبا فلخمو طق هابري مل بئاغ هوبأو نالف نبا

 ىرهزلا نأ ريغ اذه نم ادب سانا دحام لاق تبلا ىلع قابإلا نم اًميرب هعاب دقل هفل كنأ قنأف هعابق هدح

 هللا ىلص ىنلا نأ عورب ثيدح لقع» ىلع هراكنإ نم ىلع نع تيورام تبأأرأ ىلو نيح اهب ىضق دقف تلق اهركنأ

 راكنإب جام فيكف راكنإلاب ائيش تددر لبف رمت نباو ديز ىلع عمو هئيدح درو ثاريملاو ررملا امل لعج ملسو هياع

 ىلعو ةلحت لهأ ىلع تنكح فك مآ لاخلا هاريام وهو لالوتسالا ىف ةلدأق هداهش تح فك وهل تلقوا هل

 نيتأرماو دهاش نم لقأ زوجي نأ مرحب نآرقلا نأ تهعزو نينس ثالث ىف ممتلحم ىف اليتق دوجوملا ةيدب مهلقاوع

 باتكساا كلوق ةلج ىف تفلاخف فاح نمل ةءارب نيهيلا نأ ىلع لدت ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نأ تمعزو

 الجر نيسمح اوزواج اذإ مهفاحأ ال لاق انئربأو انعيمج فلحأاف انيلع ىعدتأ ةللا لهأ كل لاق ول تيزأرأ ةنسلاو

 تلقف هيلع هللا ةمحر باطخلا نب رمع نع اذه انيور لاق اذه كل زاج فيكف تلق مهمرغأو مهناعإب مهنربأ الو

 هلعىعدملا ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا هسفن رمع لاقو ةنسلاو باتكلا فلاخم نأ رمع ىلع زوحجيال كل لق نإف

 ةنس نم انل زحم مل لف تلق : صاخلا ىلع رمع لوقو ةنسأاو باتكلاب لوقأ نكلو هب قثأ نم مهتأ نأ زوحي ال لاق

 ةريسم وهو ةكم ىلإ مهباجف ب 2 متيور دقو تلق ؟ رمع نم كسفنل تزجأ ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاقف انلاومأ انناميأ الو انناععأ انلاومأ تقو ام اولاقف 0 مهيلع ىضقو رجلا ىف مهفلحأاف اموي نيرسشعو نينثا

 ىلص هللا لوسر نع ىورن نحو هومتكرت الو هكح لكب متذخأ متنأ الف رمع كلذ ىف متفلاخف مءامد متاعب متنقح
 لاق ذإو ان نيسمخم دوه 8 ربت لاق اوفلحم مل اماف نيعدملاب ةماسقلا ىف أدب هنأ حيحضلا دانسإلاب لس و هيلع هللا

 اعيمج ناذهو نيعدملا ىلع نيميلا در مث مهيلع ىعدملا ىدب هنأ رمع نع ىوريو مرغ مهيلع نوكي الف دوه تربت

 مع

 0 ةكك مهأ 6( مألا 2 رظنأ خلا ىلع دهاش عم هلوق ن* ةموهفلا دهاشاا ةداهش نم لاح )1(



 ا م.
 رمعو بعك نب ىنأو ىلع نع هاورو دهاشلا عم نيملاب ىضق مسو هّلع هللا ىلد هلا لوسر نأ هيأ نع

 عم نيميلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لودر ىذق اذإف « هللأ همحر ( قفاخخل الاف ) حيرشو زيزعلا دبع نبا

 ' نيدلاىف دلاخ نب ملسم ةياور نم دمحم نب رفعح لاقو لاردألا قا كدت ىور ىذلا وهو ورمع لاقو دهاشلا

 . هانعم لثم وأ ملسو هيلع هللا ىل_ص هللا لوسر ىذذق ام ريغ ىف اهب ىضقي ال هنأ ىلع كلذ لد لام نيدلاو

 ظ ددعب ىع ةلماك ةنبس ناتنب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ةلالد ىف ةنيملاو : هللا همحر ( قفاهتلالا (

 لام نم ناك ام لكف ( لاق ) اهعم اهميقم فلحم لاملا ىف ددعلا ةصقان ةنيبو اهعم اهميقم فلخمال دوهش

 لك كلذكو نيميلا عم دهاشلاب هيف ىضق هانعم لثم ىف وأ هلثم هيف ريصي ىتح هريغ كلام نم كلام ىلإ لوحت.

 مهبأل نأ دهاشب موق ىنأ ولو لالا بجوي امث كلذ ربغ وأ رارقإ وأ هيف صاصق ال لتق وأ حرج نم لام هب بجوام

 نإو فاحم مل نم نود هتيصو وأ هثروم قحتسا هدهاش عم مهنم فلح نمث مهل ىدوأدق انالف نأ وأ اقح نالف ىلع

 نكمد خأ قحتسإ الو قحمساو فلحيف هماعم هثراو موقف توع وأ فلحيف لمعي ىح هقح فقو هوتعم مهف ناك

 ' هجو نم سالف نيميلا هلع نم لاع كارا اوناك نإو ءىثش ىف ثراولا ىنعم نم هل ىدوملا:الو مرغلا سيلو هيخأ

 ىذلا هلام قىودم كلام هل رهظ ول هنأ ىرت الأ ىنمزلا هدديع ةقفن نم ثراولا مزال ام مهمزابالو هماقم نوموق مهنأ

 ةثرولا فلح اذإو لاق مسرغلا هلع فلح مل ىذلا رهاظلا لاملا كلذنزم هوطعي نأ ةثرولل ناك هءلاع فلحا مجرغلل لاق

 قحتساو هدهاش عم فلح ديلا هيف عطقتام ىوسإ زرحنم اعاتم هلقرس هنأ ادهاش ماقأ ولو تيملالامب ق>أ ءامرغلاف

 هيلع هل دهشيف دبعلا اذه انالف تبصغ تنك نإ رح ىدبعو قلاط ىأرما لاق لجرك لامب سيل دحلا نأل عطقي الو

 ماقأ ولو ) لاق ) كاملا سس 2 تنحل - نأل قتعالو قالط هيلع تيثشي الو بصصغلا قحتسإو فلحيف دهاش هبصغب

 ةكولمم داولا مأ نأل هرارقإب هدلو مأ تاكو ةيراخلاب هل ىضقو فلح ةنم دلو اهنباو هل اهنأ ةيراح ىلع ادهاش

 اهدلوو اقدح رخآ عضوم ىف لاقو : هللا همحر / ىازملا لاق ) هنا هنأ ىلع هك-اعال هنأل نبالاب هل ىضقي الو

 8 هللا همحر ( ىنزملا لاق ( هل ىلوم ناكو هدجأو فاح قتعلا دعب اذه هيصغ مش دقتعأف هل اديع ناك هنأ هقرتس لحر

 ولو ( لاق ) نبالا ىف همزل ىلوملا ىف هزاجأ اذإف هقرتس هنأ ىلع هنبا دخلا ال هن | لك( ةقررس ةنأر لع الوم ةدحاساال روق

 - ىلع وأ مهدالوأ ىلعف اوضرقتا اذإف هل نيوخأ ىلعو ةفوقوم ةمرحم ةقدص رادلا هذهب هيلع قدصت هابأ نأ ًادهاش ماقأ

 تاعج نم ىلإ اهبحاض كلم نم رادلا تجرخ اعم اوفلح نإف اثاريم قبام راصو هقح تبث مهنم فلح نف نيك اسما

 هبيصنق دحاوالإ فاح مل نإو ثراولا ماقم ماق اوتام اذإ هيلع تفقو نم مهدعب ءاجنففممل اهيف مسحلا ىضمو هتايح هل

 نيذلا لاق نإف هيوخأ دعبو هدعب هيلع هونأ هب قدصت نم ىلع هبيصن مث هدهاش هب دهشام ىلع ةقدص ثلثلا وهو اهنم

 مهل نوكي ال هنأ امهدحأ . نالوق اهفف نانثالا هيلع فلحم ىنأام ىلع فالحب نحب نينثالا دعب مملع هب قدصت

 كلم ممل لعج ىذلا توم دعب اوفلح اذإ نوكسلع اعإ مهنأ لبق نم مهل كلذ نأ رخآلاو مهلبق نينثالل ناكام الإ

 ثدح اذإف لاق اولسانتام مثدالوأ دالوأو مثدالوأ ىلعو لاق واو . ملعأ لاو لوقأ هبو نيلوقلا حصأ وهو تام اذإ

 نم هل فقوام ءارك درو هق> لطبيف عديوأ ذخأيف فلحيف غلبي ىتح دواوملا قحفقويو سدحلا ىف ق> هلنمصقن داو

 هل فقو ىذلا رمع فصن ىف دحأ مهقوةح صقتنملا زم تام نإف مهنيب ءاوس مهقوقح هلجأ نم اوصقتنا نيذلا ىلع هقح

 هقح ردقب هيلع درر ا قحتسا ام ردقب م تما ةثرو ىطعأو سلا ىف هةعم ن* ىلع فاوأا ةصح در ع نأ ىلإ
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 ىرءالو كلانا رابخألا رهاظ لع بوكاو.رادلا لجرلا كلم ىلع ةدابشلاو ( لاق ) هدر ىف ةلع الو زوجف 1

 هبسند هريغ عمسو انامز هبسني هعمس اذإ بسنلا ىلعو هيلع ةداهشلا عمستف بالعلا ىف هتقرعم تدثتف كلذ ىف اعزانم

 رابخألا هل ترهاظت اذإ اهيسنو ةأرملا نيع ىلع دش, كلذكو اهب باتري ةلالد الو اعفاد عمسي لو هبسن ىلإ

 هذه دحأب معي ام ىلع لجرلا فلحب كلذكو انفصو 0 ملعب ةدابش هلك اذهو ةرم اهآرو ةنالف اهنأب قدصي نمت

 ًاريصي ناك نإو دهاشلا زيجأ ال لاق نأ تاقو ( قفا: لالا ) هريغو نيمي در ىفو هدهاش عم هب دَحأ امف هوجولا

 لاح ىف بئاغ ىلعو تيم ىلع ريصيلا ةدابش زيحم تن اف هيلع اهدؤي موي هيلع دورشملا نراعي قح لع نيح

 تركنأ ام ريظن اذهو

 بتكيي وأ كهشيل ىعد اذإ ةداهشلاب مايقلا نم ءرملا ىلع بجي ام باب

 « هبلق مث هنإف اهمتكي نمو ةدابشلا اومتكت الو » هؤانث لج هللا لاق : هللا همحر ( قفانتلالان )

 اضرف نأو ةداهشلا هتمزل دق دهاشلا ىف كلذ نأ ملعلا لهأ نم تعمم نم لك نع ظفحأ ىذلاو ( قنانعلالاغ )

 عرفتت مث دحأ اهعنع الو دحأ اهم ىباحم الو دحأ نع متكست ال ديعبلاو برقلاو هدلوو هدلاو ىلع اهم موقي نأ هيلع

 كلذدلر: نم جرخ نوكي نأ هبشأاف « ديهش الو بتاك راضيالو » هؤانث لج هللا لاق ( قفا لالا ) تادابشلا

 اكل نع تلقان فدلخ ظفحأمو مالسلا درو زئانجلاو داهطاك ةءافكلا ىلع ءادحالاىف اهم ماعلا ضرفو ارارض

 مه6تداهش لبق“ نيذلا طرش باب

 ( ءاذ غلا نم" قوضرت نكات كانو" ( يتم لد ءىوذ اودهشأو » هؤانث لج هللا لاق ( قانغلالا

 ن*« نيديهش » هلوقو نويضرملا نوماسنملا نوةلايلا رارحألا كلذب ديرأ هنأ اذهب بطوخ 00 ىذلا ناكف لاق

 ريبزلا نبا اهزاجأ لاق نإف اوقرفتي ملام حارجلا ىف نايبصلا ةدابش زوجت لاق نم لوق لاطبإ ىلع لدي 6 علاجد

 مثرومأ ىلع مهكلع نم مهبلغي كيلامملا نآل لاحم ىص الو رفاك الو كولمت ةدابش زوحم الو ( لاق ) اهدر سابعنياف

 فيكف مهتداهش زوجت ال نيهسملا ن٠« بذكلاب نوفورعملاو ضرف مهلوقب بح فيكف مهيلعضئارفال نايبصلا نأو

 ىعفاسلا نسحأ ) قرا لاق 7 زعو لح هللا ىلع مهبذك عم نبيرفاكلا ةداهش زوج

55660 62( 

 سه مه ل 007

 كالذ دعو ثيدحلا فاالت+ | نم هيف لخدامو ْ

 دعس نب سبق نع ناملس نب فيس نع ىموزلا كلملا دبع نب ثرحلا نب هللا دبغ انربخأ ( قنا تلالف ) '

 لاومألا ىف ورمع لاق دهاشلا عم نيميلاب ىضق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا نع رانيد نبو رمع نك

 دمحم نب رفعج ثيدح نمو دهاشلا عم نيميلاب ىضق ٍلسو هيلع هللا ىلص للا لوسر نأ ةريره ىلأ ثيدح نم هاور

 (مم-هععم)



 ةشثاثءع د

 نهعم لجر "ل اسنلا ةدابش بأب

 ةفيئح ىأو ليل ىنأ نبا فالتخا باتك نمو

 هيف ةزئاج ءاسنلا ةدابش نأ ىف افلاخم هيف لعأ ملامت ءاسنلا بويعو ةدالولاو : هللا همحر ( قنانتلالا )

 : عبرأ نم لقأ ءاسنلا رمأ ىف نعم لجرال ءاسنلا ةدابش ىف نوكيي ال ءاطع لاقف اهددع ىف اوفلتخاو نهعم لجرال

 عضوملا ىف لجر ماقم ناموقي نيتأرما لعجف ءاسنلا هللا ركذ املو ذخأت اذهبو : هللا همحر ( قفا: لالا ) لودع

 لودع عبرأ الإ نهم زوجي ال نأ عضوم ىف ءاسنلا ةداهش نوماسملا زاجأ ذإ  ملعأ هللاو لد هبف امهزاجأ ىذلا

 " نم ال اهب ربخلا زبجم امك ةدالولا ىف ةأرما ةداهش زيحم نمل تلقو ( قناةلللاو ) لجو زع هللا يح ىنعم كلذ نأل

 ربخلا ىف لبقتف تلقال لاق دلولا اذهتدلو لجرةأرما نأ ةأرمانع ةأرما لبقتأ ةداهشلا نم ربخلا نيأو ةذاهشلا لبق

 تلق معن لاق ؟ مارح وألالح نم ةماعلاو ربخلاو ربخلا هيف ىوتسا ام وهربخلاف تلق معن لاق ؟ نالف نع نالف انربخأ

 لاق ؟ اذهل اهبشم اذه ىرتفأ تاق : معن لاق ؟ هيلع دوهشملا مزلت اعإو ةماعلاو ابلَح هنم دهاشلا ناك ام ةداهشلاو

 ٠ الف اذه ىف امأ

 فذاقلا ةاهش باب

 " هامسو ادبأ ةدابش هل لبقت الو نينا فذاقلا برعضي نأ ىلاعتو كرابت هللا رمأ : هللا همحر ( ىف ةلالاف )

  تابق بات اذإ هنأ ىف اًثيدحو اميدق نيمرحلا ىف اننب فالخ الو هتدابش تلبق بات اذإف بوت. نأ الإ اقساف

 ' لؤوقي نأ هنم ةبوتلاو فذقلاب قطن نأب بنذأ هنأل هسفن هباذك ! ةبوتلاو : هللا هحر ( قفا: لال ) هتداهش

 هلاح نسحن تحف الإو هتدابش تلبق الدع ناك نإف لوقلاب اهنع ةبوتلاو لوقلاب ةدرلا نوكست اك لطاب فذقلا

 زوجي ال فذاقلا ةدابش نأ قارعلا لهأ معز لوقي ىرهزلا تعمس لاق ةنييع نب نايفس انربخأ ( ىف|نةلللا )

 كتداهش' تلبق تبت نإ لاق وأ كتداهش لبقت بت ةركب ىأل لاق رمت نأ هريخأ ىذلا ىمس مث ىف رخآل ديشأف

 سواطو ءاطع ؟ لاق نم تلق هلوقن اناك حم ىلأ نبا لاقو اذه ىنعم لثم سابع نبا نع ىنغلبو ( لاق )

 نأل دحب نيح هنم رش دحم نأ لبق وهو ( ىنإ*::لالاو ) ؟ هتداهش نولبقت الو هتبوت هللا لبقي ىبعشلا لاقو دهاممو
 لتاقلاو رفاكلا ةبوت ملبق اذإو ؟ هتالاح رشف اهنولبقتو هتالاح نسحأ ىف اهودرت فيكنف اهلهأل تارافك دودحلا
 . د رسل رهو فداقلا ةيرع نولفت ال فرك ذم

 اهب لعلاو ةداهعشلا ىف ظفحتلا باب
 ناك كثاوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ مدع هب كل سيلام فقتالو م هؤانث لج هللا لاق ( ىف“ ةثلالاه )

 اهنمو هب دهشنف هنباعام اهنم هجوأ ةثالث نم معلاف لاق » نوداعي مثو قحلاب دهش نم الإ » لاقو « الوؤسم هلع

 هيلع دوهشملا نم رصب تابثإ عم اعمس هتبثأ ام اهنمو هيلع دهشيف بولقلا ىف هتفرعم تتبثو رابخألا هب ترهاظت ام
 رع مث سنو اعمسو ةنماس ائيش تبثأ نوكي نأ الإ توصلا هبشي توصلا نأل ىمعأ ةداهش زوحن ال : انلق كلذبف
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 هنم ضاتعيال ىذلا ريخلا وبف هيلإ هللا بدن رمأ لكو ريغال توملا دعب ممذلا تاءارب نم كلذ ىف الو نايسنلاب

 ١ نكي و نيقفانملا ضغب رم هدحدف اسرف انارعأ عسب هنأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لور نع ظفح دقو هكرت نم

 . ملسو هيلع هللا ىلص هكرتام اّمح ناك ولف داهشإ امهنيب

 ءاسنلا هيف زوحنال ثء.>و د وسلا هَدْع باب

 رهاظلاب ىضاقلا مكح 0 و ثيحو

 هكدا هيلع اوءاح الول 02 هلوقل ةعبرأ ن< لقأ انزلا ىف زوحبال نأ ىلع ءوانت لح هنأ لدو ) قى 3 اللا

 : 0( معن 2 لاقف 9؟ ءادهش هع نا يَ هلهمأ الحر فارما عم تدحو ول تبأرأ هللا لوسراب كعص لاقو )»1 ءادهش

 اودبشأو » قارفلاو كاسمإلا ىف هؤانث لج هللا لاقو عبارلا مقي ملامل ةثالث هنع هللا ىخر باطخلا نب رمع دلجو

 لمتخال هنأل مهعم ءاسنال لاحرالإ هف زوحم نأ ىفن نم هلق لدام ىلع لدو نيدهاش ىلإ ىهتناف « نم لدع ىوَد

 دوش ىف 82 35 مو )» ناتأرماو لحرف نيلجر انوك 1 نإو 22 نرلا ةبآ ىف ه وانت لد هللا لاقو نيلحر انوكت نأ الإ

 ليل دعب يرحم ةعجرلاو قالطلاو لام ال دح ىلع نودهُب انزلا دو,ش اندجوو ةأرما ةعجرلا الو قارفلا الو انزلا

 معلا لهأ نم ادحأ لعأ الو الام هل نأ ال هيلإ هب ىصوأ امب مايق هيلإ ىصوملا ىلإ ةيصولاو لام ال ليل تيدثتو

 اولاقو ناجوزلا رك انت اذإ ةعجرلا ىف الو قالطلا ىف الو لاق مهرثك أو لاجرلا الإ انزلا ىف زوحمال هنأ ىف فااخ '

 لام نيدلاو هيلع ساقيو هللإ راصي نأ رومألا ىلوأ ناكو نآرقلا رهاظ ىلع ةلالدلاك كلذ ناكنف ةيصولا ىف كلذ

 لاجراا الإ هيف زوحم الف كلذ ادع امو لاجرلا عم ءاسنلا ةدابش هيف تزاج الام هل دوبشملا هب ذأ اف

 نأ » لاقو « ناتأرماو لجرف نيلجر انوكي مل نإف » ىلاعتو كرابت هللا لوق ىنو : هللا همحر ( ىف(:لالاث (

 زوم الو لجرلا عم الإ نزحي ثيح ءاسنلا ةداهش زوم ال نأ ىلع ةلالد « ىرخألا امهادحإ ركذتف امهادحإ لضت

 ًاماكحو نهيلع نيماوق اولعج مهنأ لاجرلا اهغلب ءايشأ نع نهب رصق هنأ ءاسنلا لصأو ادعاصف ناتأرما الإ نهنم

 نهب دعي مل عضوم ىف نزجأ اذإف نزحمال نأ لصألاف كلذ ريغو نهنود ةمينغلا نم نامبسلا مهل نأو نيدهاجمو
 : هللا همحر ( قفا هلال ) دودحلا ىف نهدرو قاتعااو قالطلا ىف نسحلا نب دمحم نهزاجأ فيكو عضوملا كلذ

 ملذإ ةيصولا ىف نزحيال نأ ىلع ليلد ةعبرألا نم زاوعإلا ىف نينتسي لو انزلا ىلع نزال نأ ىلع م,عامجإ ىفو

 ددع هفلاخ دقاو نعم فلح لامع لجرا ناتأرمإ تدهش نإ انباحصأ ضعب لاقو نيدهاش نم زاوعإلا ىف نينتسي

 لاق نإف اقح نهم ىطعيف اعبرأ زيي نأ همزليف لجر ربغب ءاسنلا ةزاجإ اذهو ةنيدملا لهأ نم مهنع كلذ ظفحأ

 ناكو : هللا همحر ( قفا لالا ) دحاو امبيف كحل و ةأرما نيمي عم امهزيحيال نأ همزابف لجر نيمي عم اهمنإ |

 هريغو قالطلا ىدهاش ىلع اسايق كلذ ناكف دوهشلا ددع هيف ركذي ملام فذقلاو را برعشو حارجلاو لتقلا

 ىضقي هنأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربخأ هيلع ىه امع رومألا م احلا مح لحب الو ( لاق ) تفصوامت

 نم ةعطق هل عطقأ امإف هذخأب الف ءىشب هيخأ ق> نم هل تيضق نم » لاقف رئارسلا لجو زع هللا ىلوتيو رهاظلاب

 اهئاطي نأ هركسن انأ ريغ الالح هل تناك امنيب مك احلا قرفف اثالث هتأرما قلط الجر نأ روزب ادهش ولف « رانلا

 هللا نيبو هنيب امف اهجوزتي نأ نيدهاشلا دحأل لحيو جوزلا ىلع اهب مرحت ةقرف هتقرف نأ معز نم مزليو ادحفف

 هنيب امف هل لح و هند قيري نأ همد 5 احلا هل حاب اف ادمع هنبا لتق اذه نأ روزب هل ادهش ول لوقي نأ لجو زع

 . ل>و زع هللا نيبو
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 الو مث رارقإ ' ىلع ابمسق هنأ دهشيو مسق. لبق دقو كربغا اهلعاو كك اهلمع نأ اهيدش ناك ؟اح ىلإ تعفر م

 ٠ تفصو ال ىن.حعي

 دوبشلاو موصخلا َْق ىضاقلا لعام بأب

 لكل تاسنإلاو عاسالاو يدلل هيلع لخدملا ىف نيمصلا فصن, نأ ىضاقلل ىغبني هللا همحر ( قناتنا )

 ةداهش ادهاش الو ةجح امهنم ادحاو نقلي نأ ىغني الو ادهاش تنعتي الو امهر هني الو هتجح ذفنت ىق> امهنم دحاو

 ماكت هتجح ذفنأ اذإف بلاطلا ءىدتبي نأ ىغبنيو امهدحأ ,ءىدتبي تح تكسي وأ الكت لوقي نأ ساج اذإ ساندالاو

 هتموصخدفنت ىح كلذ لبق هلإ ىده ناك نإو ةيده هنم لبقي الو همصخ نود مهخلا فيض, نأ ىغبذي الو بولطملا

 رضي الام ردقب-:اموي مهل لعجم نأو مه أدب, نأ سأب الف اليلق نورفاسملا ناك نإف نومقمو نورفاسم رضح اذإو

 عمسي الو لجر هلبق ءاج الجر مدقي الو ق> لكسلو مهم مهاسأ 210 دلبلا لهأ اوواس ىتح اورثك نإف دلبلا لهأب

 هسيطارقل اثيش ىضاقلاقزر عم لمي نأ مامالل ىغبنيو هدعب ىذلا اعدو هماقأ غرف اذإف دحاو ٍ ىفالإ ساحم ىف هند

 كهرك أالو كتموصخ باتكو كيبدهاش ةداهش اهيف ةفيحصب تدش نإ بلاطلل لاق لعفي مل نإف بلاطلا هفلكي الو

 اذإ ىغبنيو سأب الف مصخ رضح ريغ نم ةداهشلا لبق نإف هتداهش ىسنأو باتك الب دهاش كل دبش, نأ لبقأ الو

 نم ملع اذإو هيلع يح هب تأب ل نإف مهحرج هدرطيو مهءاسنأو مءامسأ هخسنيو هيلع هب اودهشام هيلعأر قي نأ رض

 لسهأ نم ناك نإف هرمأ رهشو اطوس نيعبرأ ريزءتلا, غلب ملو هرزع روزب هدنع دهش هنأ نقت وأ ءرارقإب لجر

 هوفرعاف روز دهاش اذه اندحو انإ لاقو هقوس ىف وأ هل..ق ىف هفقو لق لهأ نم ناك نإو هيف هفقو دحسملا

 لاق هبو دهاشك هنأ اهدحأ : نالوق ايف لاقف ىضاقلا دسنع رقي مصخلا ىف هلوق فاتخا هللا همحر ( ىنزملا لاق )

 باتك ىف لاق اذكهو ةداهشلا نم تبثأ هنم رارفإلا هءامس نأب عطقو ( ىتزملا لاق ) هب 2 هنأ رخآلاو حيرش

 نيميو دهاش نم ىوقأ وهو نيتأرماو دهاشبو نيدهاشب وأ نيدهاش نم ىوقأ وهو ىملعب هيلع ىضقأ ةلاسرلا

 ىلوي نأ هل لعخي نأ الجر ءاضقلا ىلو ذإ مامالل بحأو لاق نيميلا درو لوكناا نم ىوقأ وهو نيعو دهاشبو

 الإ لبقي مل نالف ىلع نالفا ترضق تنك دق لاقذ لزع ولو هك زود.ف هفارطأ نم فرطلا ىف ىأر نم ءاضقلا

 : هكح در هتداهش هل زوال نمو هدلاوو هدلوز ةسفنأ هل محام لكو دوهشم

 عويبلا ف تادابشلا

 نآرقلا ماكحأ نمو تاداوشلاو ماكحلا فالتخا نم عماجلا نم رصتخم

 اظفل هئم اهتعمم ىتش لئاسم نمو

 احابم نوكي نأ اهدحأ نيرمأ هؤانث لج هرمأ ل متحافو متهرابت اذإ اودهشأو » لجو زع هللا لاق ( قفا تلالا )

 نمأ نإف» اهيفلاقو داهشإلاب ع.يابت نيدلاو نيدلا ةآ ىفلجو زع هللا رمأ املف هكرتب هكرت نمىصعي اتح رخآلاو هكرت

 وأ دودجلاب ملاظتلا عنم نم داهشإلا ىف ال ظحلا ىلع ةلالد ىلوألا نأ ىلع لد «هتنامأ نك ذا ىذلا دؤءاف اضعب ضع
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 هححصم ةبتك انه دارملا وهو سوماق ها ةوسأ هب هتوسأ لاقي مهب مهاسأ : هلوق )١(



 كح مع اوف اوم و ره همت ب دف سسللاا

 3 ت0 بح د

 ضاق ىلإ ضاق باتك

 اههيلع هأرقيو هحتفي ىحو نيلدعب الإ هلبقي الو لدع ضاقل تاك لك ليفو : هللا ةمحر ( قنتلالا ا

 نالف ىلإ ىناتك اذه نأ ادهشا لاقو امهءلع 'ىرق وأ امهترضحم هأرق هنأو هيفام ىلع امهدهشأ ىضاقلا نأ ادهّشيف

 اودهش هباتك ىحمنا وأ همتاخ رسكسنا نإف هيف مهمتادامش اوعقويو مهديأ ىف ةباتك هخسنب محرم اي نأ ىغبنيو ( لاق )

 ناونعلا ىف همسا بتكي نأ كرت ولو هنكح لبقت اك هلبقتو هلوبق كلذ عنع مل لزع وأ بتاكلا تام نإف هيلع مهماعب

 هبسأ ىف عفر اذإف وه هنأب ةنيب موقت ىح هب هذخاي مل هيلع بوتكملا ركتأ نإو هلبق هباتك هنأاب دوهشلا عطقو

 ةعانصلاو بسنلاو ةلمقلاو مسالا قفاو نإو قحلا كلذب كل ةعانصلاو ةل.قلاو بسنلاو مسالا اذه ةئ هيلع تماَعؤ

 ىذاقلا لإ ةفيلخلاو ةفيلخلا ىلإ ىضاقلا باتكو هريغ هيف هقفاويال ءىش نابي قح هيلع ضقي مل هيلع بوتكملا ركنأف

 . ىضاقلا ىلإ ىضاقلا باتك نم تفصو امالإ لئقيال ءاوس ىضاقلا ىلإ ريمألاو ريمألا ىلإ ىذاقلاو

 ماسقلا باب

 مهني ىلخ اوطعي مل نإو ماكتح مهنأل لاملا تيب نم ماسقلا رجأ ىطعي نأ ىغبنيو هللا همحر ( قفا: ةلالان )

 آمولعم ايش هبيصن ىف دحاو لك ىلع اومس نإف رثك وأ لق ءاش امب مسقلا بلاط مثرجأتساو مسقلا بلط نم نيبو

 امب مهم دحاو عفتني ناك نإف مهؤاكرش ىنأو مسقلا ىلإ اوعادت اذإو ءابصنألا ردق ىلعف لكلا ىلع هومس نإو زئاجف

 تناكف جيقح متعب ماش نإ هرك نمل لوقأف مهملإ ريصي ام نوقابلا عفتني مل نإف مسقلا ىلع مهتربجأ ًاموسقم هل ريصي

 فصنو ثلثو سدس هلنم مهيف ناك نإف مهقوقح غلبمو مسقلا لهأ ىصخم نأ مساقال ىغبنيو ام اوعفتنتل سب ةعاشم

 فصناا بحاصلو نيمبس ثلثلا ب>اصلو امس سدسلا بحاصل لعجيف اهيف سدسلا وهو ناههسلا لقأ ىلع همسق

 نيط قدنب ىف اهجردي مث راغص سيطارق عاقر ىف نامهسلا لهأ ءامسأ بتكي مث ءازجأ ةتس ىلع رادلا مسقي مث ةثالث

 لاق مث اثلاثو ايناثو الوأ نامهسلا يمس ث باتكلا الو ةقدنبلا رضحم ل نم رجح ىف اهاقلأ توتسا اذإو رودي

 بحاص ناك نإف لوألا مهسلا هل ل_عج اهبحاص مسا جرخ اذإف اهضف اهجرخأ اذإف ةدحاو ةقدنب لوألا ىلع جرخأ

 هل ورف فصنلا بحاص ناك نإو هيلي ىذلا مهسلاو هل وهف ثاثلا باص ناك نإو هربغ هل ءىش الو هل وهف سدسلا

 م هل وهف لجر مسا اهيف جرخ اذإف جرخام ىلي ىذلا مهسلا ىلع ةقدنب جرخأ هل لبق مث هنايل ناذللا نامهسلاو

 هنع طقس همزلي امو همبس عضوم مهنم دحاو لك ملعب قدح زحي مل در مسقلا ىف ناك اذإف ناحهسلا دفنت ىتحح تفصو

 نوكي نأ الإ هواع رخاللو الفس اهدحأل لعجم نأ زوخم الو ةعرقلاب ال هتزجأ زوحنأ ىتلا عوببلا ملعب اكهملع اذإو

 وأ موسقملا ضعب قحتسا اذإو هنع مسقلا در اهب ءاج نإف ةنيبلا فلك اطلغ مهضعب ىعدا اذإو . دحاول هولعو هلفس

 ةيصولاو نيدلا لهأ اوطعت نأ متعوطت نإ ةيصولاو نيدلا ىف مهل لاقيو مسقلا ضقتنا اهضعب عسيبف نيد تملا قحل

 مومضم لعب .حصي الو لت عم بنع الو هريغ عم لالا نم فنص مسقي الو يلع ءاضقن الإو ينيب مسقلا انذفنأ

 ماعطلاو باءلاو نوضرألا مسقتو عاطقنالا نومأم رهنب برش, لم ىلإ لعب الو لعب ىلإ ةمومضم نبيع الو.نيع ىلإ

 علوقب انمكف ول نأ ؟سق وقح لوصأ ىلغ اوتبث تلق ممدنأ ىف ازاد مسقي نأ اوبلَظ اذإو مسقلا لمتحا ام لكو



 "لكل اس مث مهقرفي نأ لوقع ةدس مهل نكي ملاذإ بحأو : هللا همحر ( ىف[: لال ) هالصمو هتعابب عضوم

 ةتداهش ىف تناك نإ ةروع ىلع لدتسل هيف نمو عضوملاو هيف دهش ىذلا مودلاو هتداهش نع هتد> ىلع مهنم دحاو

 سفنألاو ةمعطلا ف فافعلل نيعماج هلئاسم باحصأ نوكي نأ بحأو كلذ مهم لعفي مل لقءااو ةنسحلالاحلا اوعمج نإو

 ءاوهألا لهأنم اونوكي ناب دحأ ىلع فيلا وأ مهيلع فيحلاوأ سانلا نيبو مهنيب ءانحشلا نم ءآرب لوقعلا ىرفاو

 ىف هودع نع لجرلا اولاسإ نأاب نولفغتيال مهمايدأ ىف ةنامأالل نيعماج اونوكي نأو سانلل ةلطامملا وأ ةيبصعااو

 نأ ىلع صرحيو اليدعت نوكيف انسح لومتيو احيبق ىنخيف هقيدص نع هوااسإو احرج نوكيف احيبق لوقيو انسح

 6 ذيَش نم ءامسأو انفصو ام ىلع دوهشاا .تافص لئاسملا باحصأل بتك, نأو هل لاتحنف ةل اسم بحاص هل فرعي ال

 - لوثسلا نإف هيف اودهشام ردقبو هيلعو هل اودهش نمب هورب# ىتح ًادحأ نول'اسبال مث هيف اودهشام غلبمو هيلع دهشو
 ىلع هسفن بيطتو هيف دبش اهف اكبريش وأ هيلع دوهشملل اودع دهاشلا نوكي نأ نم مك احلا فرعي الام فرعي دق

 لك نع ىنغو نينثا نم الإ هحنرحجن الو هليدعت الو هنع ةلئاسملا لبقي الو ريثكلا ىف فقيو ريسيلا ىف هليدعت

 نإو امبلبق حيرجتلا وأ ليدعتلاب تقفتا نإف فلتخم وأ امهتل اسم قفتتا رخآلا ىلإ عفد نم ءامسأ امهنم دحاو

 رهاظلا ىلع ليدعتلا نأل ىلوأ حرجلا ناك نيرخآب حرجو نيدهاشب لجر لدع نإو امهريغ عم اهداعأ تفلتخا

 هحرجم ام ىلع هفقي نأأب الإ لقاع نيد هبقف نم هلبقي الو عامداب وأ ةنياعملاب الإ حرجلا لبق, الونطابلا ىلع حرجلاو
 ىلوأ مهدنع حرجلاب وهو ليوأتلاب قسفلاو رفكلاب ضعب ىلع مهضعب دهشيف ءاوهألا ىف نونيابتي سانلا نإف هب

 ّنأَب آلإ ليدعتلا لبقيالو احرج احرج نوكي ال ىذلا زيسدلا دعي ىتح ايغب هتداهش زوم نأ ىلإ بسني نم رثك أو

 لااسيو هنم كلذ لبق, ملالإو ةمداقتم ةنطاب تناك نإف هب هتفرعم نع هلئاسإ تح لبقيال مث ىلو ىلع لدع لوقي

 بسن الو اما مسا قفاويال اذه وه ارسس لدعملا نأ لعل ةيئالع هليدعت نع لاس لدع اذإف ارس هلدع لبج نمع

 اهزأ ةلاهج نم ىنؤيال اهيقف نوكي نأ صرحمو القاع الدع نوكي نأ عمجم ىتح اتاك ذختي نأ ىغبتيالو . ابسن

 تاداهشلا مض ىضاقلا ىلوتيو ( ىف للف ) عدخبال باسحلاب ملاع بتاكلا ةفص ىف مساقااو . عبطلا نم اديعب

 رهشلاو امهنام- اب ةمجرتم دحاو ناكم ىف نيلجرلا جج>و تادابشلا مغيو رطق ىف اهعفريو هنع كلذبيغ,ال اهعفرو

 | هلش لك نوكت ىح اذك ةنس موصخ بتكو اهلزع ةئس تضم اذإف اهبلط اذإ هل فرعأ نوكل هيف تناك ىذلا

 كرب 01 6 وأ عاج ىلإ هرظن دعب الإ تاداهشلا كلل اهيف ىلا عضاوملا حتفي الو ازورفم رهش كف ةزو

 دق هنأل ظفحام الإ هناويد ىف دجو ام الو كلذ نم لبقي الو اهمتخم الو تادابشلا كلب ةخسن هل دوهشملا ىدي ىف

 نإو هركذي ملاذإ هق الو هلطيب الف مسج يح هنأ دوهش هدنع دهش ولو طخلا طخلا هبشيو ناويدلا ىف حرطي

 . هلبقي نأ ىغتي الف هركلأ هنأ هريغ لع نإف هسفن نم فرعرام هنم فرعبال هنأل هزاجأ هريغ دنع اودهش

 هووم 6) ةوود



 ن٠ >4 فلل
 - 19و

 ىضاقلا كدا باتل

 دجسملاريغف نوكي نأو باجح هنود نوكيال سانلل زراب عضوم ىف ىضاقلا ىضقي نأ بحأ ( قفا غلاللاف )

 ىف دحلا ةماقإل انأو هيف هتلالم عرست ال نأ اهارحأو هب نك امألا قفرأ ف موصخلا نيب ةمئاشملاو ةشاغلا ةرثكل

 ىضاقلا ىضقيالو احلا حمال ) ل_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ىف لوقعمو ( ىف: غلا ) هركأ دجسملا

 هسفنب لعأ 5 احلاو هلقع الو هقلخ اهيف ريغتيال لاح ىف محم نيح ىضاقلا نوكينأ دارأ هنأ « نابضغ وهو نينثا نيب

 ةعيبطلا نوكس اهيف هيلإ راص لاح ىأو بهذي ق> ىغقبال نأ هل ىغبنا هقلخ وأ هلقع اهيف ريغت هيلع تتأ لاح ىأف

 ءارمشلاو عبيبلا هل هرك أو كرت ةلالم وأ ساعن وأ عوج وأ حرف وأ نزح وأ ضرم هريغ نإو مح لقعلا عامجاو

 كرتب نأ امإو الك بيحب نأ امإ ةم.اولا نع فلختي نأ بحأ الو ( لاق ) هريغ هل هالوتيو ةدايزلاب ةاباحلا فو>

 ددل نيمصلا دحأ نم هل ناب اذإو بئاغلا مدقم قايو' تالا دهشإو ىذكرملا دوعيو ليلدتلا مهأسإو رذتعبو الك

 مثرمأو » لحو زعء هللا لاق رواشنو هيحوتسس ام كلذ ىف نوك نأ الإ هيرضالو هسخمالو هرحز داع نإف هامل

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك نإ نسملا لاق « رمألاو ىف مارواشو ) ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل لاقو « مهنيب ىروش

 باتكلا, املاع الإ لكشملا هب كزن اذإ رواش الو هدعب ماكحلا كلذب نعسي نأ دارأ هنكسللو اينغا ممترواشم نع

 هل مزال كلذ نأ هناك ملعي ىتح هنم ملعأ ناك نإو ليقبالو برعلا ناساو ساقلاو سانلا ليواقأو راثالاو ةنسلاو

 امأف : هللا همحر ( ىف ::ل/| ) هنم رهظأ ابجو لمتمال هنأ وأ هيلع ةلالدب وأ هيف ةياورلا فلت# مل ثيح نم

 فشكيلو هيصقتل دشأ هنأل نيفلتلا عمجمو لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز دعب دحأل كلذ هللا لمي يلف هداقي نأ

 دحأل الو ىضقي نأ ىغبذي الف هزيم فالتخالا عمس اذإو هلقع سأيقلا لقع اذإ ام هلقعف نكي مل نإو ضعب ىلع مهضعب

 امهدحأ ناسايق سايقلاو نيدلا ىف عرمش, نأ زاجل كلذ زاج ولو سابق ريغب نسحتس. نأ هل زوجم الو هيضقتسي نأ

 نم ءىثلا هبشيو لصأ نم ءىثلا ءىثلا هبشي نأ رخآلاو هفالخ دحأل لحمال ىذلا كلذف لصألا ىنعم ىف نوكي نأ

 ههبشأ نإف رظني نأ اندنع كلذ ىف باوصلا عضومو هريغ لصأب رخآلا هببشيو لصألا اذهب اذه هيبشيف هريغ لصأ

 اهانمهفف » ناملسو دواد ىف لجو زع هللالاق نيتلص+لا ىف هببشأ ىذلاب هقحلأ ةلصخ ىف رخآلاو قيتاصخ ىف امهدحأ

 هباوصل اذه 1 نكلو اوكلاه دق ماكحلانأ تبأرل ةيآلا هذه الول نسحلا لاق « ادعو امكح انيت آ الكو ناملس

 دهتجا اذإو نارجأ هلف باصأف 5ك احلا دهتجا اذإ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو هداهتجاب اذه ىلع ىنثأو

 باوثلا نوكي الف رخآلا ىلع باثي امن رثك أ امهدحأ ىلع باث, هنأ هريخأاف ( ىف خلك ) « رجأ هلف 'اطخأاف

 امنإو 'اطخلا ىلع رجؤيال لاق ىعفاشلا نأ فرعأ انأ : هللا همحر ( ىتزملا لاق ) عوضوملا أطخلا ىف الو عسل اهف

 هداهتجاب ىضقف ماكحلا نم دهتجا نم : هللا همحر ( ىف|ةلللاف ) قملا وه ىدنع اذهو باوصاا دصق ىلع رجؤي
 اذه ىنعم ىف ام وأ ًاعامحإ وأ ةنس وأ آاباتك فلاخ اف ءاوسف هريغ ضاق ىلع درو وأ "اطخ هداهتجا نأ ىأر مث

 ىلع سيلو هدنع باوصلا وه ىذلاب فن اتسا امف محو هدري مل هريغ لمتعوؤ هيلإ بهذ ام لمتحم ناك نإو هدر

 كاحم اذإو . تفصو ام ىلع هذفنأ وأ هدرف هيف رظن هلبق نم هيلع موكحم لظت نإو هلبق نم 2 بقعت, نأ ىضاقلإ

 ةيلح بتك ىضاقاا دنع دوهشلا دبش اذإو هناسا نافرعي نيلدعب الإ هنع ةجرتلا لبقت ل هناسا فرع.ال ىمجتأ هيلإ
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 هرذنل موصال هنأ ىنعي ( ىزلا لاق ) هرذن نع امثاص هيف نوكينأاب ملص ال هنأ لبق نم ءاضقلا هيلع نوكيال

 , ىلوأ ىدنع هؤاضق ( ىنزملا لاق ) همدقم دعب الإ اموص هيلع نأ ملعي نأ ىلإ ليبس هل نكي ملو رجفلا لبق ةيذب

 نع هزجعب طقس, ملف هنيعب ناضمر رهش موص لجو زع هللا ضرف هتوم لبق هنكمأ اذإ جحلا كلذكو ( قزملا لاق )

 | هيف لقعي ملف هلك ربشلا هيلع ىمغأ ول هنأ اوعمجأو «رخأ مايأ نم ةدعف» هللا ةلاق هللا همحر (ىزملا لاق ) هضرع

 رخآ عضوم ىف لوقلا اذهب عطق دقو بجاو هتقو بهذ نإو هنكمأ اذإ هؤاضقف بجاو هدنع رذنلاو هءاضق هيلع

 نالف مودقل هموصا دوعيو هرذنا هموصل دوعي نأ تببحأ اذه ريغ رذن نم امئاص هيف حبصأ ولو ( ىفاهئلالاف )

 نوكي نأ الإ هلبقتس نينثا لك موصي نأ هيلعف نينثالا موي مدقف ادبأ نالف هيف مدقي ىذلا مويلا موصي نأ رذن ولو

 هللا همحر ( ىتزملا لاق ) ءاضقلا هيلع موصلا باتك ىف لاقو هيضقي الو هموصي الف قارستت وأ ىحضأ وأ رطف موي

 ل ىفقيال كلذكو ةيصعم رذن اهموص رذن نإو هريغل الو ضرفل هدنع موصل تقوب تسيل اهنأل هلوقب هبشأ ءاضقال

 رهش هبشي الو امهيف نينثا لك ىضقو امهماص نيعباتتم نيرهش موص هيلع بجو ولو ( ىف| 21| ) ةيصعم

 الخ دأ ءىشال هلع هللا هبجوأ ناضمر رهشو نينثالا موص ةيلع بجوام دعب هسفن ىلع هلخدأ ءىث اذه نأل ناضمر

 مايأ موصأ نأ ىلع هلل ثلاق ولو اهضيح نم اهيلع رمام لك ىذقتو لجرلاك ىهف ةأرما رذانلا ناك ؤلو هسفن ىلع

 | ةيصعم_رذن ىضقيال نأ ىلع لدب اذه هللا همحر ( ىزلا لاق ) ةيصعم ترذن اهنأل ء ىش اهمزاب + الق ىفيح

 ”ناتمكر ةالصلا نم همزليام لقأف اددع وني ملو ةالص وأ ًاموص لجرلا رذن اذإو هيلع هللا ةحر ( قفان لالا: ١

 89 نيملاف فاحف كني ىف ىنيي رخآل لجر لاق ولو هأزجأ قتعأ ةبقر ىأف ةبقر قتع رذن واو موي موصلا نمو
  لاقف ؟ ءىش هيلعأ فلحف قالطلاب كني ىف ىنيع لاق نإف هل تاقف هللا همحر ( ىنزلا لاق ) هيحاص نود فلاحلا

 ظ ديز نع نع هناك ىثملا ىف دبعم نب ىلع ىل ناق هللا همحر ) ىزللا لاق ) هيحاص نود فلاحلا ىلع الإ نيعال

 دمحم نع ةياورو ىزوجلا رمع نب هللا دبعو نسحلاو دمحم نب مساقلاو ناربم نب نوميمو ةصفحو رمع نباو

 | كلل نع رك ذو كلذ لومت, هتعمسو كيرشو ءاطعو الصأ هيلع ةرافكال بيسملا نبا ديعس لاقو نسحلاو نسحلانا

 ُ نع ةنيبع نب نايفس انثدح لاق ىديجلا انثدح ( ىتزملا لاق ) ةرافك ال لاق هنإف ديعس الإ هلك كلذ ىف نيمي ةرافك

 ٍْإ ةنعكسلا جاتر ىف وأ هللا لبس ىف هلام لعج امل مع نبا نا ةبيش تنب ةيفص همأ نع ىجحلا نمحرلا دبع نب روصنم

 ا
 ظ

 0 0 َن نإ ر اصلا كلل هعاداور ىنأ ١ انثدح لاق ىدبجلا انثدحو نيميلا ر ةكبام اه مك نيع ىم ةشئاع تلاق تلاقف

 7 نيمي هلا ليبس ىف هلام لعج نميف لاق باطخلا نب رمع نأ بيسملا نب ديعتس نع بيعش نب ورمع نع

 ٠ ىلوة وهو ىدي لا لاق . هب نايتفي نايفسو ىعفاشلا تعمسو ”ىرما لاق نيميلا رفكلا ام
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 ٠ وول 00
 . ةباد بكربال نأ فلح واو هيلع سبح نإ كلذكو اهنف عجر ءاش ىف اهايإ هكسلمب مل ةيراع ىه امإف هنكسأ نإف

 ىف ىلام لاق ولو هلا همحر ( ىف( :.:لإ]إ ) هيلإ فاضم اهمسا اعإ هل تسيل اهن*ال ثنحم مل دبعلا ةباد بكرف دبعلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم ةدعو اهنع هللا ىضر ةشئاع بهذف ناميأالا ناعم ىلع ةقدص وأ هللا ليبس

 ٠ نيمي ةرافك ءاطع لوق امهدحأنالوق هيفف هللا تيب ىلإ ىثملا ىف ثنح نم لاقو نيمي ةرافك هيلع نأ سايقلاو ءاطعو

 | لوقي,نأ رربتلاو ( ىف غلإلاف ) لجو زع هللا هب داري ؟رربت وأ هللا ضرفام الإ نوكتال ربلا لامعأ نأ هبهذمو
 قاعمال ناع'الا ىناعم نم اذبف هللا تيب ىلا ىثملا ىلعف كقح كضقأ مل نإ امئاف ًارذن جحأ نأ ىنافش نإ ىلع هَل

 ٠ لاقدقو سايقلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ددع لوق هنا, عطق دق هللا همحر ( ىنزملا لاق ) روذنلا

 ٠ لجو زع هللا هب ديرأ ام رذنلا اعإ ءىش هيلع نكي مل ءاشف نالف ءاش نإ جح رذن ىلع هلل لاق ول عطوملا اذه ريغ ىف

 رذانلا ريغ ىئاشلاو قلعملا ىناعم ىلع سيل .

 روذنلا باب 1 :

 قارهأو بكر ردقي مل نإوىثملا ىلع ردق نإ همزل هللا تبب ىلإ ىشي نأ رذن نم هللاهمحر ( قفا ةتلالاف)

 اذإو ارمتعم وأ اجاح نوكيي نأ الإ هللا تيب ىلإ دحأ ىثع الو هنع طقس ًائيش قطي مل اذإ هنأ لبق نم اطاتحا امد ٠

 ني. .ىعسيو تيبلاب فوطي ىتح ىثم ايشام رمتع نأ رذن اذإو بكري مث ءاسنلا هل لح ىتح ىثم ايشام جحلا رذن

 هيلع نكي مل ىثمأ نأ ىلع لاق ولو ايشام لباق جح هيلعو ايشام لح جحلا هتاف واو رصقي وأ قلحنو ةورملاو افصلا ٠

 دجسملا لثم كلذو رب رربتلا عضاوم ريغ ىلإ ىثملا ىف سيل هن'ال هيلع ءىش الف ائيش وني مل نإف ارب نوكي ىتح ىثثلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كوقب جتحاو ىشمي نأ سدقملا تيب ىلإ وأ ةنيدملا دجسم ىلإ رذن ول بحأو مارحلا

 ىل نيب. اك بجن نأىل نينالو «ىصق'الا دجسملاو اذه ىدجسمو مارحلا َدِجسلا دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشنالا
 ىّشع نأ رذن ولوةلفان نيذهنايتإب ريلاو ٌضرف لجو زع هللا تيب نانتإب ربلا نأ كلذو هقا تدب ىلإ ىثثلا ابجاو نأ

 رذن ثيح الإ هئز< مل اهريغب هرحني نأ رذن واو اهريغب هئزغ مل ةكع رحني نأ رذن ولو هيلع بحجم مل ريصم دجسم ىلإ
 ةوليحي لع

 اجاح مرحلا ىن'اي نأ هيلعف ابك ار وأ ايشام مرحلا نم عضوم ىلإ ىنأي نأ رذن اذإو دلبلا كلذ نيكاسا بجو هنأال |
 الإ هئزي مل اعاتم ىده نأ رذن ولو همزاي مل مرحلا نم ابرق وأ ىنم وأ ارم وأ ةفرع ىنأاي نأ رذن واو آرمتعم وأ '

 هاون ثيح هلم> تيبلا بيط ىف هلعجم وأ تيبلا ىلع ارتس هقلعي نأ هتين تناك نإف مرحلا نيك اسم ىلع هب قدصتي نأ ١

 ةينث وأ 5 الإ هئزع مل ةندب رذن نمو هنع ىدهأو كلذ عاب رودلاو نيضرألا نه لمحم الام ىدهم نأ رذن اذ

 نه ةندب ىلع هتين تناك نإو اياحض ىزحي مهلا نه عبسف دج مل نإف ةينث ةرقبف ةندب دحم مل اذإو ىزحي ىمحلاو»

 اهماص اهنيعب ةنس مايصرذن ولو اعباتتم وأ اقرفتم هماص موص ددع رذن ولو اهتميقب الإ منغااو رقبلا نم هئزجم مل ليإلا

 اهنيع ريغب ةنس رذن نإو اهيف هيلع ءاضق الو قيرمشتلا مايأو ىحضألاو رطفلا مورو ناضمرل هموصي هنإف ناضمر الإ ظ
 ثدحنإو هيلع ءاضق الف ناطلس وأ ودع هنيبو هنيب لاحف اذه ىماع جحأ نأ ىلع هلل لاق نإو اهلك مايألا هذه ىضق'
 موصالفالل مدقف نالف هيف مدقي ىذلا مولا موصأ نأ ىلع هلل لاق ولو هاضق ناوت وأ ناسن وأ ددع أطخ وأ ضرما

 نأ سايقلا لمتحم دقو رذن هنأل هؤاضق هلع ناكاعوطت مئاص هيف وه اراهن مدق ولو هتحيص ماص ول بحأو

 (م-«؟ع)
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 دقع نيح ردح وبف را.> عيب بل اخ هعابف كتعب نإ رح تنأ هدبعل لاق ولو ةناث ثاحم مل ةرم عقو اذإ ثنحلا

 نادبألاب امهقرفتو لاق « اقرفتي ملام راخلاب نيعبابتلا لعج ٍلْسَو هيلع هللا ىله ىنلا نأ لبق نم هتمعز امنإو عييبلا

 ثنحم مل ادساف اعد هعاب وأ هجوزف رح تنأف كتع وأ كتجوز نإ لاق ولو ثنحلاب قتعف قتع هقتعأ ول ناكف لاقف

 ىناثلا ناميألا عماج باب

 سوءر وأ ريطلا سوءر وأ ناتيحلا سوءر لك اف سوءرلا نك انال فلخ اذإو للا همحر ( قفناتعل للا )

 ىه امنإ سوءرلا لك أب اوبطوخ اذإ سانلا فرعي ىذلا نأ لبق نم ثنحم مل رقبااو لبإلاو منغلا سوءرفلاخم ءىشث

 ضيبلا كلذكو اهسوءرىف ثنحيف اهسوءر زيت و قوسلاىف ماعنألا مح رثكب اكرثكب ديص امل دالب نوكينأ الإ انفصوام
 الك '"ايال فلح ولو اذكه نوكي الف ناتبحلا ضب ام اف آيح هضاب ليازيىذلا ماعنلاو زوألاو حاجدلا ضب وهو

 فلحولو بلغألاب سيل هنأل ناتيحاا محا ىف ثنحمب الو ما هلك هنأل ريطلاو شحولاو منغااو رقبلاو لبإلا محلب ثنح

 فلح ولو ثنحم مل هنطب لخدف هقاذف ائيش برشث.ال وأ هبرسشف هئاهث اًريخ لك أبال وأ هلكأف ًاقيوس برشرال نأ

 000 | 1 ا الإ الك اك نوكيأل نعدلاانألا تح قيوشلاب وأ ةدنصملاب وأ دقاب هلك 'اقئاننم لك"أنال

 وأ ةرمث الإ هلك أ نإف رم ىف تعقوف ةرمتلا هذه لك "اال فلح اذإو ًادرفم ادماج هلك اب نأ ىلع ردقبف ًادءاج

 ةطحلا هذه لك "ايال نأ فاح اذإو هسفن ثنحم نأ عرولاو اهلكأ هنأ نقيتسإ قح ثنحم مل ةر هنم تكله

 ارق افاخلّلك ”انالفلح ولو حت مسا هيلع عقوام لك "اي مل هنألثنحم مل اقيوس اهلعجف اهالق وأ اهْربخ وأ اهنحطف

 دْحأو لك نأل تنم مل انبللك "اف ادبز وأ اطر لك "اف رمت وأ ًارمت:لك "اف اطر وأ ال لك "اف امحشالو احس

 لإ تكاولو هيون نأ الإ ثنحم مل مهيف هيلع فولحلاو موق ىلع ملس مث الجر ماكرال فلح ولو هبحاص ريغ اهنم

 همحر ( نزلا لاق ) مالكلا ريغ باتكسلاو لوسرلا نأال كلذ نيبي الو تنحم نأ عرولاف الوسر هيلإ لسرأ وأ اباتك

 «ايشعو ةركب » هلوق ىلإ «ايوس لابل ثالث سانلا ماكتال نأ كتبآ» هؤانث لج هللا لاقىلوأ قحاب و هب ىدنع أذه هللا

 هيلإ لسرأ وأ بتك ولف ثالث قوف ةمر<م ةرجحلا ناب ىمفاشلا جستحا دقو ماكتي ملو مالكلا ماقم موقيام مهمهفأاف

 جرخل امالك باتكلا ناك ولف هللا همحر ( ىنزملا لاق ) اهب مثأاي ىتلا ةرجحلا نم اذه هجر مل همالك ىلع ردقي وهو

 هيلإ هعفر هنكم ملف هآرف ضاق ىلإ هعفر الإ اذك ىريال فاح ولو هللا همحر ( ىنإ::لالاو ) مهفتف ةرجحلا نم هب

 هعفر بحي الف ايضاق ناك نإ هبلإ هعفري نأ هتين تناك نإف لزع نإو طرفي هنكع قح ثنحم مل ىضاقلا كلذ تام قح

 نوكي نأ الإ ثنح نيد وأ ضرع هلو لام هلام فلح ولو هيلإ هعفري مل نإ ثنحم نأ تيشخ ةين هل نك مل نإو هيلإ

 اهنأ ملعلا طيب ناك نإف امب هب ريضف اهعمجف طوس ةئام هدبع نبرمضيل فاح ولو ( لاق ) ثنحم الف كلذ ريغ ىو

 لوقب ىعفاشلاجتحاو عرولا ىف ثنو حلا ىف ثني مل كش نإو ربي مل اهلك هسامت مل اهنأ طاحأ نإو رب اهلك هتسام

 ا ق لخنلا لاكم اب ملسو هيلع هلا ىلع ةقا كوس رب انارضو «ثدحع الوفي تارضاف ادعَض كذب ذخو» لجو زع هللا

 تقول اذك ناعفيل فلح ول هلوق فالخ اذه هللا همحر ( ىنزملا لاق ) هتسام اهم هب رض اذإ هنأ ريغ عومجم *ىش اذهو

 فيكف كش هب ربي امالكو هللا همحر ( ىتزملا لاق ) ثنح تقولا ىضم ىت> انع ىغ وأ تام نإف نالف ءاشب نأ الإ

 1 رح له مالو ( قفا: ةلالاف ) كشلاب ثنمال نأ ىدنع هلوق سايقف ؟ رخآلا ىف ثنحم الو امهدحأ ىف ثني

 ةبه وهف هرمعأ وأ هلحن وأ هلع قدصتف ةبه هل بمال فاح ولو هب راض هنال ثنحب مل هابإ هب ريض برض ىأاف ًاديدش
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 همحر (ىزملالاق) دح هنألث ناحهنإ لبف ناضءرولإ هنيضقيل فلح ىذلا ف لاق دقوهللا همحر (ىنزملا لاق)ثنح الحلا اهبف

 ةدم ىلع عقيهنأل مولع سيلف نيحرىلإ لاق واو ( قفا للا ) ثنح ىلإللا ءاج اذإف ليلا ىلإ هلوقك حصأ اذه : هلل
 ادبأ كشنحم الو تفاح نيحنم هيلع عقب نيحلانأل موي ءاضقنا لبق هيضقتنأ كل عرولا هل لاقي نأ ايتفلاو مويو ايندلا
 ىرتشيال فلح ولو « اهيلعلدب رهاظ امل سيل ةدرفم ةلك لكو باقحأو رهدو نامز كلذكو ةياغ نيحلل لعنال انأل
 ىون نوكي نأ الإ ثنحم ال هب رضق هريغ رمأف ' هذبع”بريض.ال-وأ تقلطق اهنلإ. اهقالط لمجف قلطال وأ هريغ رمآت

 ىذلا لك لك أي قحو اعيمج انوكي ىتح ثنحم مل نارمأ نوكيالوأ نيلعف لعف.ال فلح نمو ( قفا للا ) كلذ
 الو هلك ةوادألا ءام بريش. ىتح ثنحم مل ربنلا اذه ءام وأ ةوادألا هذه ءام برشأ ال هّللاو لاق ولوهلك أبال نأ فلح

 . كلذ نم ائيش برش نإ ثنح ربنلا :اذه ءام نم وأ ةوادألا هذه ءام نم لاق ولو هلك رهنلا ءامبرمش ىلإ هل لسس

 هقرافي مل هنأل ثنحم مل هنم رفف هقح ىفوتسإ ىتح هقرافيال هعرغ ىلع فلح نم : هللا همحر ( ىف[نةلالان )

 اجاجز هريناند ىف دجوف ىري امف هقح ىفوتسا وأ هقرافي نأ لبق سلفأ ولو « ثنح تنأو انأ قرتفأ ال لاق ولو

 اًضرع هقحم ذخأ ولو ( لاق ) هدمعي ل اذه نأل سانلا نع لفك ةيلغلا حرطيال نم لوق ىف ثنح ًاساحمن وأ

 ثنحم الف ءىش قح نم كيلع قبال ىح ىوني نأ الإ ثنح لقأ ناك نإو ثنحم مل هقح ةميق ناك نإف

 ىلع تناك نإو هنيعب الإ ربي مل قحلا نيع ىلع تناك نإ هنيع نأل ىنعم ةميقلل سيل : هللا همحر ( ىنزلا لاق )

 امهماقمنع اقرفتينأ قارفلا دح : هللا همحر ( قفا: تلال ) وسي مل وأ ىوس قحلاريغ ضرعلاو *ىرب دقف ةءاربلا

 مولا ةئاضق ريغ ادغ هءاضق نأل ثنح مويلا هاضقف ادغ هقح هنيضقيل فاح ولو ( لاق ) امهسلجم وأ هيف اناك ىذلا

 نأ ىون نوكي نأ الإ ثنح قحلا بر هل هبهو ول اذكهو رب دقف كقح كيضقأ ىتح دغ جرخم ال نأ هتين تناك نإف

 . ريق ءىث كقح ند ًآادغ ىلع قس.ال

 . هنذإب الإ جرخم ال هتارما ىلع فلح نم باب

 اذإو ةدحاو ةرم ىلع اذهف كل نذآ ىد> وأ ىلذإب الإ تجرخ نإ قلاط تنأ هتأرمال لاف نم ( قنانتلالاف ١

 كلذ ىلع ذهش وامل نذأولو ةرهلك ىلع اذهف ىنذإب الإ تجرخ الك لوقي نأ الإ ةنناث ثنحم الورب دقف هنذإب تجرخ

 ريغ 'ىرب لح ىف قحلا باص هلعدف تاموأ باغف لجراقح هيلع ناك ولاك ملعت ' نإوامل نذأ دق هنأألثنحم مل تجرخف

 . اهل نذأ دق ناك نإو اهسفن دنع هل ةيصاع تجرخ اهنأل هسفن ثنحأ وا عرولا ىف هل بحأ ىنأ

 ثشئح اذإ ا نم قع. نم بأب

 كلذ ريغو هارتشا مث هعابف دبع قتعب فلح وأ

 اوقتع ديبع نم صاقشأو نوربدمو دالوأ تاهمأ هلو كللعام قتعب فلح نم : هللا ةمح د( قناتخلالا: )

 سلو هققر ىف رطفلا ةاكزالو هلام ىف هلع ةاكزالو هلع ةنانلا شرأو همادختساو هلام ذخأ نيبو هند لوخحم

 نأل ثنع الف ءارتشا دء يد امو مو. هعاش ادع هن رمل هدع قاع فاح واو هردذدم الو هدلو مأ اذك
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 نوكيأ رفاس اذإ تيأرأ لبق ؟ هلامو هلهأو هعاتم نود هند ةلقنلا نأ ىف ةجحلا ام لبق نإف « ىونام ىلع وبف ةن هل

 نكي مل اوعتك نإ نيذلا مارحلا دجسملا ىرضاح نم نوكأ هندي ةكم ىلإ عطقنا ول تيأز وأ ؟رصقيف رفسلا لهأنم

 اهقوف قرف اهلخديال فاح ولو لارعو لهأو لام ىلعال ندبلا ىلع حلاو ةلقنلا اعإف من لاق اذإف ؟ مد مهيلع

 عزن نإف اهبكار وهو ةباد بكريالو هسبال وهو ابوث سدلبال فاح ولو اهتسرع وأ اهنم اتيب لخدي ىتح ثنحم م
 نا تبب ىأف هلةبن الو ىورق وأ ىودب وهو اتيب نكس. ال فلح نإو هببشأ ام كلذكو ثنح الإو هناكم كزن وأ

 ” 1 لنآ تفلح ةنإو كح ذنكس تنب مسا هيلع عقوام وأ ردم وأ! ةراجتحا نما تيب 'وأ :ةميخاوأ مدأ وأ نعش

 هذه نالف راد نكسبال فلح ولو ثذحم ل هنم لكأف هل ةن الو اماعط هعم رخآو نآلف هارتشاف نالف هارتشا اماعط

 نم تجرخ اذإ ثنحم مل نالفل تراك [ماادتبت كناك نإذ: قل نكت ل نإ اهنكس هجو ىأب ثنح نالف اهعابف اهنيعب

 هذه باب نم لخديال فاح ولو « رادب تسيل اهنأل ثنحم مل اقيرط تراص ىتح تمدهناف اهلخدبال فاح ولو هك-ام

 اصيق هءطقف ءادر وهو ابوث ثيلي ال فلح ولو « ثنحيف اهلخدب نأ ىونب نأ الإ ثنحم مل لوحف عضوم ىف رادلا

 الف ةبن هل نوكي نأ الإ هب ثن سبل هلك اذهف هب ىدتراف اصيق وأ هب رزتئاف ليوارس سلبال فلح وأ هب رزتثا وأ

 نأ الإ ثنحم مل هسبل ابوث هنمثب ىرتشاو هعابف هل هبهوف هلع نم لجر بوث سبل ال فلح ولو . هتين ىلع الإ ثنحب
 ةمدقت» بابسألا نأ كلذو هربأ وأ اهببحاص ثنحأ مث نيميلا جرم ىلإ رظنأ امتإو هنيعب هيلع فلح ىذلا سبلي

 لاق ناكول الجر تبأرأ هنمب جرخم ىلع هثنحأت اهفالخ ىلعو احلام ىلع جرخم دق ةثدحم اهدعب نامألاو

 لخديال نأ فاح ولو لاق ؟ لاق ام بدس هيشإ سيلو ؟ هبرضي مل نإ ثني امأ هنب رضيإ فاحف ىلات هل تبهو

 ثنحم مل هيف لخد'اف لمح ولو ثنحيف نالف نكسم ىون نوكي نأبالإ ثنحم مل ءاركب نالف هنكسي اتيب لخدف نالف تبب

 هنم لبقي مل ارهش تبون لاق ولو : هللا هنمحر ( قنانثلالاف ) خارتي مل وأ ىخارت كلذب مهرمأ وه نوكي نأ الإ

 لجر ىلع لخدق اتيب نالف ىلع لديال فلح ولو ؛ لجو زع هللا نيبو هنيب امف نيدو قالطلاب فلح نإ محلا ىف

 نم لوق ىف ثنح هيلع لخدف تيبلا ىف هنأ لع نإو كلذ ىلع لخدي مل هنأل ثنحم مل هيف هيلع فولحللا دجوف اتيب هريغ

 لعفق فلح نم نيب ثنحلا ىف ىعفاشلا ىوس دق : هللا همحر ( ىنزملا لاق ) 'اطخلا عفري الو ةينلا ريغ ىلع ثنم

 هاركالل ثنحم مل دغ لبق كلهف ادغ ماعطلا اذه نلك ايا فلح ولو : هللا همحر ( ىنانتلالا ) أطخ وأ ادمع

 هركملا لوق نأ انلقعف « ناعإلاب نكمطم هيلقو هركأ نم الإ هناميإ دعب نم هللاب رفك نم » زعو لج هللا لاق

 هنملعف ريغب اًئيش هيف نلعفيل هيلع فلحام فلت اذإفهنم لعف ريغب باغي نأ وه هارك إلا نأ انلقعو مسدملا ىف نكي ملاك

 000009 ]اش لق تاق هرخؤي نأ ءاشن نأ الإ تقول هقح هنيضقيل فاح ولو. ءازك لا نم رثك ]1 ىفوهف

 سيل طلغ اذه ( ىزملا لاق ) هيلإ ةئيشملا لعج ىذلا نالف تاق نالف ءاشب نأ الإ لاق ول كلذكو هيلع ثنحال

 لخديال فاح ول لاق دقو ثنحم هنأ ناكمإلا هتاف ىتح لعفي ملف ربلا هنكمأ نإ هلوق لصأو هرب ناكمإ عنم ام هتوم ىف

 ءاوس كاذو اذهو ( ىزملا لاق ) ثن> ابلخد نإ هنأ هيلإ نذإلا لعج ىذلا تاث نالف نذإب الإ رادلا

 لهم ىتلا ةللالا ىف ىأرف 20 لالملا سأر ىلإ وأ لالحلا سأر دنع هنيضقيل فلح ولو : هللا همحر ( يناله )

 هنأ خاا رهشلا سأر ىلإ فلح نميف « مألا » يفو هل ينعم الو هلصأ ىف اذك خلا ةلبللا ىف ىأرف : هلوق )١(

 , ررعف « اهءويو ىلوألا ةليللا تاوغب ثنحم
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 وم
 0 عباتتلا ناعألا ةرافك ف مايصلا باب

 اقرفتمهأزحأ اعباتتم نورك نأ هللا تاكا طو رمثع سيل موص هيلع تبحو ند لك نا هم ( ىفا 6 االاو (

 مايصلا ا ىف لاقو ءالوال موص ددعب نآ نأ ةدعلاو « رح مايأ نم ةدعف ) كد لح هللا لوق ىلع اساق

 ةرافك موص طرشش لجو زع هللا نأل هل مزلأ اذه هللا همحر ( ىزملا لاق ) ملعأ هللاو عباتتم نيملا ةرافك مايص نإ

 ( ىزملا لاق ) ةنمؤم لتفلا ةبقر لجو زع هللا طرشب ىعفاشلا جتحا اك هلثم ةرافك موص اذهو اعباتتم رهاظتملا

 نع ةرافكسلاب بنذ نع ةرافكلا كلذكف ةرافكب ةهيبش ةرافك اهنأل ةنمؤم اهلثم راهظلا ةبقر ىعفاشلا لعجف

 مئاصلا هيف رطفأف اهباتتم موصلا ناكاذإو لاق مهفتف بنذ نع ةرافكب سيل ىذاا ناضمر ءاضقب اهنم هبشأ ٍبنذ

 دقو ضيحلاكض رملا مدقلا ىف لاقو فنأتستال اهنإف ضئاحلا الإ مايصلا اننأتشا رذع ريغو رذع نم. ةماصلا وأ

 ىحطألاو رطفلا موي مهلا اعوطت هموص زوال مف موصالو لاق ضرما عفتري اك هريغو لجلاب ضيخحلا عفت ْ

 . ق.رشتلا مايأو
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 ةاكزلاو ناعألا ةرافكت ةيصولا باب

 هلام سأر نم هلك كلذف جح وأ نيع ةرافك وأ ةاك ز ىف نيك اسملا قح همزا نم هللا همحر ( قفإ 1 الا )

 4 معطأ تاثلا هلمحم مل نإف هنع قتعأ قتعلا هثلث لمح نإف ةرافك ىف هنع قتعي ن'اب ىدوأ نإف ءامرغلا هب صاخمب

 3 هلام نار ند

 قاعلإ نأ كمل ديعلا نيع ةرافك "تاب

 "ل ١ نذإ الإ موصي نأ هل سيلو الام كلعال هنأل موصلا الإ ةرافكلا ىف دبعلا ءىزيال ( ىفاةتلالاف )

 كلام ذئنيح هنأل هأزجأ رح ةرافك رفكو قتعأ مث ثنح ولو هأزجأ لاح ىأ ىف ماص ولو هنذإب همزلام نوكي نأ الإ '
 0 موي 6 نأ ةحملا تضم دف هللا ههحر ( ىنزلا لاق ) مايصلا 9 ثنح موي هنكح نأل ءأزجأ ماص ولو 1

 هفصنو هيلع تبجو ولو ( لاق ) هيلع تبجو نيحال هنكع اك ىلصي نيح ةالصلا ىف هكح نإ لاق 5 ثنحم مويال

 همعر ( ىنزملا لاق ) .هسفنل هيدي ىف امن رفكي نأ هيلع ناكو موصلا هثزحم مل هسفنل لام هدب ىف ناكو رح هفضنو دبع :

 قح'اف ائيش هنم كلعال دبع فصن لاملاب رفكي فيكف ائيش دبعلا فصنلا هنم كلمي ال رحلا هفصنل لاملا امنإ هللا

 . قيفوتلا هللابو موصاا الإ هيلع سيلف ةرافكلا فصنب رسوم لجرك هنأ هلوقب

 كالذ نأل هلهأ جازحإو هعاّتم نه ىلع ددرلا نأ هرم الو الوحتم هن دس جررخيف ثنيح لعفي ملف اممم جورألا هنكع

 لعجسف ناتنب ىف اناكولو ثن> هنع ليوحتلا هنكمي ةعاس اعيمج اماقأ نإذنك اسوهو هنك اسيالنأ فلحولو ىنكسي سيل

 انوكي نأ ةنك اسملاو ةدحاو راد ىف اناكنإو ةنك اسع هذه تسيلف باب نيترجلا نه دحاو لكلو ًادح امِهْيب
 نوكي نأ الإ ةنكا اسم تديلف نات رجلا وأ ناتيبلا قرتفا اذإو دحاو امهلخدمو ةدحاو امهترجح نيتيب وأ تدب



500 7 
 قتعلا لبق هكسلم دق هنأل هنع قتعملل هؤالوف ىنع قتعأ لاق نإ كلذكو هل اهبهو ول هتبمل هلكو ضيقك هزم اب اهانإ

 هرمأريغب لجر نع رفك الجر نأ ولو ضبقلاك قتعلا ناك هقتعأ ىتح هضبق, مف هارتشا ول اك ضبقلا لثم هقتع ناكو

 ةيصوب كلذ نكي مل اذإ توملا دعب هيوبأ نع قتعأ ول كلذكو هل هؤالوف هدبعل قتعملا وه ناكو هزحم مل قتعأ وأ ممطأف

 ةرمعلاو جحلا الإ اهريغ هلمعي نأ ىزحم الف لمعب تدبعت نادبألا نأل هزي مل هرمأب لجر نع لجر ماص ولو امهنم

 دجو نم ىلع امهضرف امتإ ىلاعتو كرابت هللا نألو ةقفن امهيف نأبو مسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نع ءاج ىذلا ربخلل

 هل ناك نمو ىلإ بحأ ناك كلذ نع هزنت ولو هتزجأ اسك وأ معطأ ا: ىرتشا نمو لاملاب ليبسلاو امهملإ ليدسلا

 هلهأو همداخ نع لضف هنكسم ىف ناك نإو ةاك زلاو ةرافكلا نم ىطعأ مداخو هلهأو وه هنع ىنغتسي ال نكسم

 اذإف موصي نأ اطايتحا هرمآو هنع ىز# موصلا رأ مل رسعأ مث اريسوم ثنح اذإو طع مل اينغ هب نوكي ىذلا لضفلا

 00000 00 لآ 3 -] رسافارسعم كنح ولو هدف ثم, ىذلا تقولا ىلإ اذه ىق رظنأ, اءإو رفك رسأ

 ,لاقدقو رفكي نيح هنكح نإ راهظلا ىف لاق دقو ( ىنزملا لاق ) مايصلا يح ثنح نيح هنكح نأل هنع أزجأ ماص نإو

 ةبقرلا دجو ىتح مهدلاب ةالصلا ىف لخدي ملو مدي ملف ءام دحب لف ثدحأ وأ ةبقر دحب لف رهاظت نإ ءاماعلا ةعاج ىف

 ةرافكلا نم ذخأن نأ هل نمو لاق اهنع هدارفنا نم هب ىلوأ ءاماعلا ةعامج ىف هلوقو ءوضولاو قتتعلا هضرف نإ ءاسملاو

 .نأ هل نكي مل هنع بئاغ هلامو اينغ ناك نإو هأزجأ لعف نإف قتعي الو قدصت, نأ هيلع سيلو موضي نأ هلف ةاك زلاو

 . قتعاا وأ ةوسكلا وأ ماعطإلاب الإ هلام ريضحم ىتح رفكي

 افكسلا ىف ةوسكسلا نم ىزحي ام باب
 وأ ليوارس وأ ةماع نم ةوسك مسا هيلع عقوام لك ة وسكلا نم ىزحتام لقأو هللا همحر ( قنانتلالا )

 اوك لع ةوسكللا نم ةالصلا هيف زوجي امي لدتسا ولو ىص وأ ةأرما وأ ل-جرل كلذ نيَسْغَو ةعنقم وأ :رازإ

 | فاطم رق اقأ ةقلطا دقو ةوسكلا نم'رفسلا ف وأ فصلاو ءاتشلا ىف ةفكت اسك لدتسي نأ نامل قيك اسما

 ظ زوجيبال امو تارافكسلا قتع ىف زوجي ام باب
 ناميإلا مسا هيلع عقيام لقأو ةنمؤم الإ بجاو الو ةرافك ىف ةبقر *ىزحي الو هللا همحر ( قا لالا (

 اهدحأ وأ نينمؤم هاوبأ ناك اذإ ريغصاا هيف ىزحيو انمؤمهب نوكي مث هتفصب رمأ اذإناعإلا فص, نأ ىمجألا ىلع

 . وحنو رصنخلا ىف لاشلاو روءلاو فيفحلا جرعلا لثم انيب اراريضإ لمعلاب ريضيال بيعب صقن ىذ لكو انزلا داوو

 ةنامز- ضرم هب سيل. ىذلا ضررملاو ىصخلاو مصألا ءىزحم و لجرلا لشألا الو ىمعألا الو دعقملا ءىزحم الو كلذ

 ةسبقر ىرشا ولو نودولوماو نودلاولا الإ هلع قتعي الو هزجم مل هيلع قتعي نم ىرتشا ولو لسلاو جلافلا لثم

 نينس ىلإ قتعلا *ىزحو زجعلا دعب قتعيف زجعي ىتح بتاكللا زوحم الو ربدملا *ىزحجيو هنع زم مل اهقتعي طرشب

 ,ىف ةبقر ركذ امل لجو زع هللا ناب ةرافكسلا ىف ىمذلا قتع زاجأ نم ىلع دهاشلا عم نيميلا باتنك ىف جتحاو

 ' انبآر املو ناترافك امهنأ ىف ناعمتجم امهنأل ةنمؤم تناك ةرافك ىفبىرخأ:ةبقر ركذ مث ةنمؤم لاقف ةرافك

 ايمذ هب قتعيف هيلع اضرف هلام نم جرخم نأ زحي رمل راما ىلإ الوقنم مهلاومأ ىف نيماسملا ىلع لجو زع هللا ض رفام

 . انمؤم عدنو
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 وو د ١
 هدم و تنل لبق اف ككا باب |

 ليقرفك نإف ثذم ىتح رفكي ملول ىلإبحأف ثنحم نأ داثأو ءىث ىلع فالح نمو : هللاهمحر ( قفا: الاف )

 ملسو هيلع للا ىلص ىنلا فاستو مهلا ومأ ىف اقح دابعلا ىلع هلل نأ معزن انأل هزجم مل ماص نإو هأزجأ مايصلا ريغب ثنحلا

 لاومألا ىف قوقحلا انلعسف رطفلا نوكي نأ لبق رطفلا ةقدص اومدق نيماسملا نأو لد. نأ لبق ماع ةقدص سابعلا نم

 . موصااو ةالصلاك اهتبقاوم دعب الإ ءىزي الف نادبألا ىلع ىتلا لامعألا امأف اذه ىلع اسايق

 اميلع جوزتتي نأ هنأرما قالطب فلح نم باب

 جوزت مث ةعجرلا كلم ةدحاو اهقلطف كيلع تجوز: نإ قلاط تنأ هتأرمال لاق نمو هللا هحر ( ىقفانتلالاف ١

 ىلع وهف تقوي ملو كيلع جوزتأ مل نإ اثالث قلاط تنأ لاق نإف ثني مل انثاب تناكنإو ثنحلاب تقلط ةدعلا ىف اهيلع

 ثنحلا نم جرخ اههبشيال وأ اههبشي نم اهيلع جوزت نإو اهيلع جوزني نأ لبق ىف تومت وأ توم تح ثنحمال دبألا

 ضرملا ىف قالطلا عقو اذإ ةتوتملا ثرو. نم لوق ىف هتثرو تام نإو امري مل تتام نإو اهب لخدب مل وأاهب لخد

 ىلاعتو كرابت هللا نأل ىلوأ قحلاب وهو ( ىنزملا لاق ) ثرئال اهنأ باتكسلا اذه ريغ ىف عطق دق ( ىنزملا داق )

 . هئرت نأ زم مل اهرب لف ىنعملا كلذ عفترا اماف اهنم هب هثرو ىذلا ىنعملاب هنم امثرو

 ةرافكسلا ىف مامطإلا باب

 هريغو معطب نأ هل نمو اهأك نادلملا

 لوسر نأ اذه ىزي انلق امنإو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دمي دم نيملا ةرافك ىف 'ىز<يو ( قنانةلالا )

 ريشع ةسمخ ردقي امف قرعلاو انيكسم نيتس همعطي نأ هرمأو لجر ىلإ هعفدف رك هيف قرعب ىنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةميق نم رثك أ تناك نإو مارد ىزحم نأ ىرأ الو ءاوس دالب لك ىف دم نيكسم لكملف ادم نوتس كلذو اعاَشك

 زاجأ هللا همحر ( ىنزملا لاق ) طقأ دم ةيدابلا لهأ ىزحيو دم هنم مثأزجأ *ىث نم نادلبلا لهأ تاتقا امو دادمألا

 نادلبلا برقأ تانقب امت ادم اودأ محللا ىوس ماعط نم توق دالب لهأل نكي ملاذإو ةرطفلا يف هزحب ملو انه طقألا

 اذإ ةجوزلاو دلاولاو دولا ادع نم مثو هتبارق نم هيلع ةقفنلا همزلتال نم ةاكزلاو ةرافكلا لجرلا ىطعيو مهلإ

 ولو اجات اماسم ارح ىطعي نأ الإ هئزحي الو اعوطت مهيلع قفني ناك نإو مر يغ نم اهم قحأ مهف ةجاح لهأ اوناك

 انيكسم معطأ نإ لاق نم ىلع جتحاو نيك اسم ةريثع نم لقأ معطي الو ديعي نأ ىدنع هيلعف مثريغ ىطعأ هنأ )

 نيتس ادحاو تاعج كارأ لاقف هزي مل نيتس نم لقأ ىف ناك نإو هأزجأ ًآموي نيتس ىف ادم نيرمثعو ةئام ادحاو

 اهب دهش دقف هب دهشف دغلا نم داع مث قحي دهاش مويلا دهش نإف « ميسنم لدع ىوذ اودهشأو » هللا لاقدقف انيكسم

 ددعلا نيكاسملل هللا ركذ كلذكو لق ددعلا ركذ لجو زع هللا نأل زوال لاق نإف نيدهاشك وهف نيترم

 «مهمتوسك وأ» لجو زع هللا لاق اك ةريثع معطي ىت> هزحب مل اذحاو اسكو ةعست معطأ ولو هللا همحر ( ىف[: ةلالاث )

 الو قتعلا*اهمنأ نع "كود الو: ةرافكللا ىو ايكو ممطأ و قتعأف ةفلت نامأ ةثالث ةرافك هيلع تناك ولو لاق

 ”.لاق' ةئزحم ىلوألا ةينااف أشر مل نإو ناك ةوسك وأ اماعط وأ اقتع ٌنوكي نأ ءاش اهعأو هآزجأ ةوسكسلا الو ماه

 هيفدو هلام نم اهايإ هتبهك هذهوهأزجأ هرمأب لجر هنع رفك ولو ابعم وأ ابلبق ةيننلا مدقي ىتح ةرافك ىزحي الو

1 



 هس "4 واد

 قل لحجر ىف تلزن «ا ىبرقلا ىلوأ اوتؤي نأ ةعسلاو ينم لضفلا اولوأ لقا الو 2 كاي قا كرش جتحاو رفكو

 « اروزو لوقلا نم اركنم نولوقتيل مهنإو » راهظلا ىف هؤانث لج هللا لوقبو هعفني نأ هللا هرماف الجر عفنبال

 هرمأ دقف 6 هنيع نع رفكيلو ريخ وه ىذلا تأايلف » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقبو ةرافكلا هيف لعج مث

 ةرافكلاىف "اطخوأ ادمع اديص لتق وأ 'اطخ وأ ادمع مارحاإلا ىفقلح نمنأ مهعامجإ لدوريفكستلاب و ادماع ثنحلاب

 هللاب تمسقأ لاق نإو ( ىف(: لا ) ءاوس ةرافكلا ىف "اطخ وأ ادمع نمؤملا لتقو هللاب فاحلا نأ ىلع ءاوس

 نإف نيمب سيلف هللاب مفأ لاق نإو نيع ىبف انمع اهب دارأ نإو ةثداح نيمدب تسيلف انيدق تفلح ىنعي ناك نإف

 هللا همحر (ىزملا لاق) فلحأاس هلوقك نيم تسيلف ادعوم اهب دارأ نإو ني ىبف ان اهم دارأ نإف هللا مسقأ لاق

 هتمظعو وأ هللا قحو لاق ولو «٠ نيم تسيلف انيء اهب دري مل نإف هللا رمعا لاق نإو . نيمب ىع ءالمإلا ىفو

 لمتحم هنأل نيمي تسسلف ان دري مل نإو هل ةين ال وأ انيع اهب ىون نيم هلك كلّذَف نا ةردقو وأ هللا لالجو وأ

 لاقو ٠ وني حل وأ ىون نيب ىبف هللات وأ هللاب لاق ولو , نيم هنأ ال ةيضام للا ةردقو بجاو هللا قحو لوقب نأ

 مههاربإ نيم لجوزع هللا ىكح دقو : هللا همحر ( ىنزملا لاق ) نيميب تسيل ةماسقلا ىف لاقو نيم هللات :ءالمإلا ىف

 نلمفأل هللا لاق نإف : هللا همحر ( ىنزملا لاق ) « نيربدم اولوت نأ دعب مسانصأ نديك أل هللاتو » مالسلا هيلع

 نيميب تسيلف انبي وني مل نإو نيم ىهف نيميلا ىون نإف هللا دهشأ لاق نإف اهي ىوني نأ الإ نيعال مالك ءادتبا اذهف

 نأل انبي نكي ملهل ةين الو هللاب مزعأ لاق ولو ان نكي مل انمي. هيوني دبشأ لاق ولو هللا رمأب دهشأ لمتحم اهنأل

 نلعفتل هللب كيلع مزءأوأ هّللاب كلاسأ لاق ولو « نيع ىبف انيع دارأ نإو اذك ىلعٌشانوءبوأ هللا ةردقب مزعأ اهانعم

 ا تسل ةقاثمو هللا دهع ىلع لاق ولو: ء نيمب تسيلق ائيش اهم دري ل نإو ناب ىبفانمم اهب فلستسلا دارأنإف
 . هتامأو كلذب هللا قاثيم كلذكو هضئارف ىدؤي نأ ادهع هيلعهت نأل انمعىوني نأ الإ

 ناعألا ىف ءانثتسالا باب

 لصولاو ىنثتسا دقف همالكب الوصوم هللا ءاشنإ لاق مث تناك نيمب ىاب فلحنمو : هللا همحر ( قئانتلالاف )

 وهف توصلا عاطقنا وأ سفنتلا وأ ىعلا وأ ركذتلل لجرلا ةتكسك ةتكس هنيب تناك نإو .اقسن مالكلا نوكي نأ

 عطق هنأ نيبي ىذلا توكسلا تكسي وأ هريغ وأ ىهمن وأ رمأ نم نيميلا نه سيل مالك ىف ذخ"اي نأ عطقلاو ءانثتسا

 تقولا ىضم ىت> انع ىغوأ تام نإو ثن# مل نالف ءاش نإف نالف ءاشب, نأ الإ تقول اذك نلعفأل هنيعىف لاقول لاقو

 اذك لءفأ ال هني ىف لاق ولو : هللا همحر ( قفا: لاله ) ناعألا عماج باب ىف هفالخم لاق ( ىنزملا لاق ) ثنح

 ٍه ثنحم مل اش ملوأ ءاش فرعي لو لعفف نالف ءاش نإ

 نيميلا وغل » تلاق اهنأ ةشئاع نع هبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ : هللا همحر ( قنا ةلالاف )

 . هيلع دوقعملا ريغ مالكلا برعلا ناسل ىف وغللاو : هللا همحر ( ىف|نةلالاف ) « هللاو ىلبو هللاو ال ناسنإلا لوق

 نأ نيميلا دقعو ةلجعلاو بضغااو جاجللا ىلع ناك اذإ كلذو معأهشاو ةشئاع تلاق امك وغللاو اطخلا وه وغللا عاجو

 ٠ هنيعب ءىشلا ىلع اشي
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 هل لشف ال وأ“ لضف قسمللو ىمري الو لحم نأ قتسلا دارأ اَذِإو نشل نود نسراع ةنأل هنا سرو ةلغ د

 سلجم نأ هل لعب نم مف كلذ ىف نوفلتخم ةامرلاو لضنيو لغفلا هيلع نوكو لضنيف لضفلا هل نوكي دقو ءاوسف

 ىدحإ ”بيصي وأ ىمرلاب ريضي اضره ضرم نإ هبس>أو رذع نم الإ سلجم نأ هل سيل لوقي نم مهنمو لضني ملام

 زوحم الو لاق لوألا ىمرلا لصأ ىلع ايضارت اذإ اولوقي نأ مهمزايو سلجم نأ هل ناك كلذ نم هعنم ةلع هندي

 باوصلا نأ ًافورعم نأل ةيسرافلاب ىمري نأ هل نكي ل ةيبرعلاب ىمري نأ ىلع هقبس نإو هيلع دعي نأ ىلع هقبسر نأ

 وأ ةعقز. نأ تهرك هام نإف هحنكا نم كا مي ملو هقبس نإو لاق ةيبرعلا نع هنم رثك أ ةسرافلا نع

 رثك أ[ىفو ةعقرلا ىف هزاجأ اذه زاجأ نمو نيتئاملا ىف رثك أو اقشر همارب نأ قبسملل ةامرلا زاجأ دقو هضفخم

 اعرفي ىتح اقرتفي الف هرخآ ىلإ هلوأ نم موي لك ةمولعم اقاشرأ ايمري نأ اطرتشب نأ سأب الو لاق ةئالث نم '

 امهدحأ لوط نأو هرتوو هلبنو هسوق ناكم لدبأ هتادأ تلتعا نمو حبرلا نم فصاع وأ ضرم رذع نه الإ اهنم

 نم بتعتسيلف أطخأ وأ باصأق ءامرتىذلا مهسلا ىف هعبنض نسح ىستي وأ ىمارلا دب دربت نأ: ساّتلا لاسرإلاب

 كعزنو كماقم ىف تبثتلا نع الجعمال سانلا ىمرت اك مرا هل لبقو هل كلذ نكي ملاذه ونأمل لاقق أطخلا قيرط

 هل ليق سبحلاو مالكلا ليطي ىمارلا ناكولو لاق كبحاص ىلع سبحلاب ررضلا لاخدإل اًنطبم الو كلاسرإو '

 اومستقا اذإو ءاش ماقمىأ رخآلا ضرغلا نم رخالل مث ءاش ماقمىأ ىف في نأ *ىدبمللو مهفي امع لجعتالو لطتال 1

 قيسأ نأ ىلع :زاتخأ“ نتلجرلا دحأ' لوق. نأ زوج الو افورغم اق اومستَقلو اوعرت نأ زوجس الف ةثالثو هذا

 ضرغلال هأ بيرغلارضح اذإو ةرطاخم اذهنأل هبحاص هقبسهتعرق تج رخامه اف اعرتق..نأ ىلعالو قيسأنأ ىلعالو

 ءوفرع نم مح هنكحف ةامزلا نم وهو مار ريع ءارث انك هلع ىمري نم وأ ايمأز هارن انك هّعم نم لاقت هوم

 ولو لاق اديدج اقبس افناتسي مث اخسافتي نأاب الإ زجي ل ايش هب كيطعأ ىتأ ىلع كلضف حرطا هبحاصل لاق اذإو '

 مدقيو اوءاشنم اومدقي نأ بزح لكلو اخوسفم قبسلا ناك ناث نالفو هعم نالفو امدقم نالق نوكي نأ اوطرش

 ةالصلاو هيلع مرسلا كلذ در اطخأ وأ باصاف هيلع أدبملا أدبق نيلضانتملا دحأل ءدبلا ناكاذإو كلذك نورخآلا |

 ايلك ادع ام هن لكؤي ال ام دلج نم اغوبدم وأ هل لكؤب ام ايكذ امهدلج ناكاذإ عباصألاو ةنرضملا ىف ةزئاج ١

 ساي الو ضرألا ىلإ هيفك نوطبب ىضفي نأ هرمآ ىنإو دحاو ىنعمل ههرك أ ىتأ ريغ غابدلاب رهطيال كلذ نإف اريزنخ وأ '

 . هئزجتو ههرك "اف هلغشت ةكرح هيلع اكرحت, نأ الإ نرقلاو سوقلا بكنتم ىلصي نأ :

 امهيف لخد امو روذئلاو ناعألا رصتخ

 للا ريغب فل> نمو ةرافكلا هيلعف ثنعف هللا ءامسأ نم مساب وأ هللاب فلح نم : هللا همحر ( ىفانةلالاف )

 مالسلا هيلع لاقف هيبأاب فاحم رمع عمس ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل ةيصعم نوكت نأ ىشخأو ةهوركم نيب ىهف
 : هللا هحر ( ىف|* هلال( ) ارثآ الو اركاذ دعب اهب تفلحامهللاو رمع لاقف « مئاباب اوفلحم نأ مك اهني هللا نإ الاد

 رايتخالاف اهنم اريخ اهريغ ىأرف نيمب ىلع فلح نءو ةعاط لجو زع هلل ناك اهق الإ لاح لك ىلع ناعألا هرك أو

 مثأ نكي ملو اذك ناك دقل هللاو : لاق نمو كلذب ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر رمأل رقكيو ربخ وه ىذلا ى'اي نآ

 (3---م+)
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 هلناك ضرغلا غلي ملف هيدي نم مهسلا جرخو امهدحأ قرع اذإو امهلبن ادفني تح مهسب رخآلا مث مهسب 'ىدابلاىمريو

 وأ ةباد هنود ضرع وأ ضرغلا غلي ملف هسوق ترسكنا وأ هرتو عطقنا ول كلذك و ضراعلا لبق نم هب دوعي نأ

 سانلا ءارو نم زاجأوأ مهسلا زاج نإ امءاف دوعي نأ هل ناك هعم مهسلا رمي ال ام هيدي ىف هل ضرع وأ هباصأف ناسنإ

 هبحاص ىمر نيريشع نم رششع ةعست غلبف ةردابم امءممر ناك اذإو هيلإ درءالف هيلع بلغ ضراعب سيل ىمر ءوس اذبف

 توفينأ ةردابملا نأل مهسلاب رخآلا مري مل نإو هيلع جاف كلذ همهس باصأ نإف *ىدابلاىمر مث هلساري ىذلا مهسلاب

 هلع هبحاص ىمري ق> هلضنيال طلغ ىدنع اذه : هللا همحر ( ىتزملا لاق ) ةطاحلاك سيلو رخآلا امهدحأ

 بيصللا اطراشت ولو هلصنب دلجلا قزم ىتح اقساخ بسحم مل قساوخلا اطراشت اذإو : هللا همحر ( ىف|نةلللاف )

 معزف عجر مث باصأاف فدهحلاب قصام نشلاو قساو+لا اطرتشا اذإو بيصم هنأل هل بسح> هقرخع ملو نشلا باصأ نُث

 لوقلاف عجر مثعرق امنإ هنأو قسحم ملهنأ هيلع باصملا معزو اهريغو ةاصح نم هيقلظلغا عجر مث قسخ هنأ ىمارلا

 باصأ نإوبيصم وهف فدحلا ىفباغف قرخلاعضوم باص افآيلاب نشلا ناك نإو اهب دخْوِفةنيب موقتنأ الإهنيع عم هلوق

 وأ دلج وأ طيخوأ ةنعط نشلانمهيلع قب نوكي نأالإ اةساخ هل بسحم ال هنأ امهدحأ . نالوق اهيفف هقرخف نشلا فرط

 لاقي نااباوهجو اذإس اناا فرءءالو (لاق) ءاوس هريثكوهتو.# ليلقواقشا> كالذب ىمسيو مهسلاب طيح نشلا نم ىثش

 ىلع مسالاب عقي دق قساخلا ن وكي نأ رخآلا لوقلاو قساخال مراخ رخالل لاقيو هيف قوسلا هب طاحأ ام الإ قساخ

 بقث دق اذهو بقثلا قسحلا نأل اقساخ ىمس لصنلا ضعبب رثك وأ لق ائيش هنم قرخ اذإف هقرخف حيحصلا نهوأ ام

 ايوصنم نشاا ناك ولو فدهحلا نم فعْضأ نشلاو اقساخ ناك فدحلا ىف تدثو قرخ ىف عقو اذإو لاق قرخ نإو

 باصأامالإ بسحم مل حدقلاب باصأ نإف لاق هيف تبثي مل اذإ هبسغ ال نم ةادرلا نمو اقساخ ىدنع ناك هنم قرف

 حيرلل 2 الو ابيصم بسح باص اف هب تعرسأ اف ارصقم وأ هتفرصف حيد تيبف نال اقرافم هلسرأ ولو لصنلاب

 هتوبث دعب طقس مث نشلا باصأ ولو « ابيصم ناك بدصي ىت> هتومحم رم مث مهسلا هكتبف ءىث نشلا نود ناكولو

 كلذكو « لصن اهلك نأل نابسحلا لهأو ةيب رعلالهأ باشنلا لهأ لضانينأ س'ابالو هايإ ناسنإ عنك اذهو بسح

 نم اههدحأ ىدي ىفو نالجر لضتني نأ زو: الو لصن ىذ مهسب اهنع ىمري سوق لكو ةيدنهلاو ةيزادودلا ىسقلا

 ال0 ت0 |2711 لإ لغاالو قساح ردآلاو قيقدلاخ ةقساخ تسعأ نأأ ىلع الو زخآلا ىدتي ىف امت رثك 1 لبنلا

 نأ الو ناقساخ امهدحأ قساخ نأ ىلع الو اةساخ هقساوخ نم حرطي نأ ىلع الو هقساوخ عم هل بسحمو هب مري مل

 لبن وأ سوّب ىهري نأ ىلع الو دحاو ددعو دحاو ضرع ىف الإ هنم برقأ نم رخآلاو ضرع نم ىمري امهدحأ

 ةدايز امهنيبوأ ءاوسلا ىلع اراصف هيلإ ناقيتسإ اعرق ايمس اذإ امهنأ معز نم ةامرلا نمو املدبي مل تريغت نإ امنايعأاب

 ءاوس انوكي ملام عرقلا ددع ىف ديزي نأ هل سيل هنأ معز نم مهنمو ءاشام عرقلا ددع ىف ديزي نأ قيسمال ناك مهس

 ليخلا ىف امهقبس نكي مل اك هلوقب هبشأ اذهو:هللا همحر (ىزملا لاق) قبسملا اضر ريغب ديزي هل سيل هنأ معز نم مهنمو

 امبعاتجاب الإ ديزي نأ امثدحأل زوحمال سايقلاىف كلذكف ةدحاو ةياغىلع امرعاتجابالإ ءادتبالا ىفالو ىمرلا ىف الو

 كتلضن دقف مهسلا اذهب تبصأ نإ هبحاصل امهدحأ لوق.نأ زوم الو ( قفا هللا ) قيفوتلا هللابو دحاو ةدايز ىلع

 نأ زج مل اذك كلف رثك أ كباوص ناكنإف قاشرأ ةريثع مرا لاق نإو هب باصأ نإ اقبس هل لجر لعجب نأ الإ

 عطقتاولو امساخ نكي مل حدقلاب باصأ نإو اةساخ هل ناك لصنلاب باصأ نإف رسكناف ممسب ىمر اذإو هسفن لضاني

 بسحم مل نشلا ىف مس قوف همبس باصأاف لبن نشلا ىف ناك نإو لصنلا هيف ىذلا بسح اعيمج امهب باصئاف نينثاب
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 ثدعالو رارضالا ثدحم نأ زاج هنكح عفتري الو رارطضالا عفترينأ زاجولو رطضمب سيانم ىلع ةتبملا لجو زع

 رأ مل عدز وأ رمتب رطضملا رم نإ هنم عمس هماعأ ال هطخم هعضو اهف ( ىنإ: الاف ) و نآرقلا فالخ اذهو 1

 اذإ هلتق نع دناعأ نؤكي نأ تفحو هنع الضق..هعتم هحاضل ىرأ الو ةتمقد و هةر ه1 1

 ليقولو ةتيملا لك أ مرح وهو ًاديصو ةتيم رطضلا دجو ولو : هللا هنحر ( ىف لالا ) توملا عنملاب هيلع فاخ

 ةتيلاو مرحم ريغل حابمو مارحإلا وهو هريغل مرح ديصلا هللا همحر ( ىنزملا لاق ) ابهذم ناك ىدتفيو ديصلا لك أي

 هب ىلوأ رسبألا لوانتو ظلغألا كرتب هسفن ءايحإف اع رحت ظلغأ ىبف مارحو لالح لك ىلع اهرينل ال اهنيعل ةمرحم

 ةتيملا فوص ىفو ريزنخلا رعشب عافتنالا ف ىفوكلاو ىتدملا ىعفاشلا فلاخو ٠ قيفوتلا هللابو ظاغألا بوكر نم

 يرلاو قبسلا باتكح

 ةريره ىلأ نع عفان ىلأ نب عفان نع بئذ ىفأ نبا نع كيدف ىبأ نبا انربخأ : هللا همحر ( قفا: ةلالان )

 فخلا : هللا همحر ( قفا ةلللاف ) « رفاح وأ فخ وأ لصن ىف الإ قبسال » لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ

 هلامنم ىلاولا ريغ وأ ىلاولا هيطعي قبس ةئثالث قابسألاو ةباشن وأ مهس نم لصن لك لصنلاو لاو رفاحلاو لبإلا

 لالح اذبف عبارلاو ثلاثلاو ىلهمال لعج ءاش نإو امولعم اًئيش قباسلل لعجيف ةباغ ىلإ ليخلا نيب قيس. نأ كلذو

 لككدي ري الو اههييسرفب .اقبتس نأ نادير نيلحراا لكم كلذو ناو عمجم ىناثلاو ةلع هيف تسيل هل لعج نمل

 نوكي ىت> زوج الو اسرف امبنيب لعجم نأ وهو لاحلاب الإ زوج الف نيقبس ناجرو هبحاص قبس نأ امهنم دحاو
 ناقثي لجر ىدي ىلع هناعضاوتي هيلع ايضارت ام امهنم دحاو لك جرو امهقبس نأ نانمأي ال نيسرفلل افك ًآسرف

 قبس ذخأوهلام قباسلا زرحأ للحلا امهدحأ قبس نإو هل ناقبسلا ناك ام_ةبس نإف للخلا امهنيب ىرحبو هنا

 ىداملاب قيس نأ قبساا لق أ وهبحاص امهدحأ قيس. نأ قيسلاو ائيش هبحاصنم امهدحأ ذخ" اي ل نيبوتسم ايتأنإو هبحاص

 نإفهبحاص امهدحأ قبس نأ ثلاثلاو كلذكف اللحم مهنيب اولخدأو ةئام اوناك ول ءاوسو هضعب وأ دتكلا وأ هضعب وأ

 نايمتنيوامهنمناج رح ىتلا ةياغلا نوكست نأالإ قبسلا زوم الو هقيس زر>أ هبحاص قبس نإو قبسلا ذخأ هبحاص هقبس
 اذإفناعرفت,مث رخآلا ىف زوحيام امهنم دحاو لك ىف زوجي للعلاو قيسلاف كلذك ةامرلا نيب امذف لاضنلاو ةدحاو اهملإ

 اطرتشا نإف.ةردابم وأةطاحم اطرتشينأ زئاجف امواعم اعرق اهنيب العجو هبحاص امهدحأ قبس اذإف افلتخا امللعتفلتخا

 نم لفأ باصأنإو نافنأتسيو امهنم دحاول ءىثالو نيددعلا اطقسأ هلثع رآلا باصأو امهدحأباصأ املكف ةطاخم

 نبدلاك هيلع هب ىضقي هل اكلم نوكي هقيس ق>:سرو هب هلضنيف طرشش ىذلا ددعلا لضف هل صاخم ىتح هلثم طحةبحاص

 ,زوحب ال م امولعم الإ قيسلا زوم الو زئاجف انيمض وأ انهر هب ذخأ نإوهلوع ءاش نإو هباحصأ معطأ ءاش نإ ةمزأن

 أدبي نأ ىلوأ قبسلا بحاص لوقي نم ةامرلا نم تيأر دقو ادساف ناك هباحصأ معطي نأ طرتشا ولو 'عوببلا ىف

 رخآلانم هبخاص أدب هجو نم:أدب امهمأو اطراشتي نأ الإ ىدنع سايقلا ىف زوي الو ءاش امهنأ ءىدب, امهل قبشتملاو
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 مهيلع دعي مل امومارح هبانب هتوقل سانلا ىلع اهنم ادعام نأ باننألا تاوذ نيب قرفلا ناكو رذقتلاب هل ًاعرحم بئذلاو

 "ىلع ودعي امن ىهو نيهاشلاو رقصلاو ىزابلاو رسنلا لك أ كرتت كلذكو لالح امبهيشأ امو بلعثلاو عبضلا هبانب

 ءاكحللا كرتت كلذكو ةئاغبلاو ةمحرلاو ةأدحلاو بارغلا رئاطلا نم ودعيال ام كرتت تناكو مثرئاطو سانلا مامح

 عم اومرحو اولحأ مف ةنساا تقفاوف تابيطلا ىنعم نم ةجراخو ثنا انا ىنعم ىف ةلخاد تناكف سفانخلاو ءاظعلاو

 لالحلا ةلمج ىف لخاد وبف هلك ان برعلا تناك نإف ليلحم الو رحت صن هيف سيلام رظناف تفصوام باتكلا

 الو ثئابألا ىنعم ىف لخاد وهف هراذقتساب هنولك'اي اونوكي مل امو نو.يطتسيام نوللحم اوناك مهنأل مثدنع تابيطلاو
 نكلو الد لاق ؟هللا لوسراي وه مارحأ ليقف هفاعف سو هيلع هللا ىلصهللا لوسر ىدب نيب عضو بضلا لك "اب سأاب

 ٠ هلك أو هك رتام امارح ناكولو هِيلإ رظني وهو هيدي نيب هنم لك اف «ىموق ضرأاب نكي مل

 حلا بسك باب

 نع لئاسلا ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهم ىنعم ام لق نإف ماجحلا بسكي ساب الو : هللا همحر ( ىف[نةلال)

 بسك ناكف ائثندو انسح بساكللا نأ وهو دحاو الإ هل ىنعمال ليق ؟ هحضانو هقيقر همعط» نأ ىف هصاخرإو هقكلا

 هحضان هفلعي نأ هرمأ هيف هداز اماف هنم لمجأ ىه ىتا|ابساكسلا ةرثكل ةءاندلا نع هسفن هيزنت هل بحأاف 'ايند ماجحلا

 رم 50 نم عاصب لارا ملسو هيلع تك ىلص هللا لوسر ةيبط وبأ مح دقو هيلع اعرعال هل اهعزعت هقيقر ةمعطبو

 هؤاطعإ لحمام الإ ىطعيال هنأل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هطعي مل امارح ناك ولو هجار نم هنع اوففخم نأ هلهأ

 نإ لاقف نيماحح وأ ماحح ةلغ هل الق هشاعم نع هلأاسف هيلع مدق نامل ةيارق اذ الحر نأ ىوردقو هلم هذخالو

 : امهمشت ةلك وأ عقل وأ سندل لاق وأ خسول سك

 فيك لبق نإف هب حبصتسيو هعبب الو ةرأاف هيف تتام تيز لك لحم الو ىلاعت هللا همحر ( قفاه لالا )

 دقولاق لاحلا كلتىف هعيبي الو برحلا راد ىف ماعطلاب عفتنيو اهعيبي الو ةتءمملاب رطضملا عفتني دق لبق ؟ هعيدبالو هب عفتني

 لجرلا عفتني نأ ركنتسم ريفف لاوحألا ضعب ىف هب عافتنالا حابأو بلكلا نك نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن

 دريام الإ ةتبملا نمرطضملا لك "اي الو عاببو غابدلاب اهمباهإ الإ ةتيملا نم لحم الو لاق لاحلا هذه ىف هعيي الو تيزلاب

 وه امو هيف (لاقو) لوقأ اذهب ةنيدملا لهأو ةفينح ىنأ فالتخا باتك ىف ( لاق ) رارطضالا نم هب جرخيف هسفن

 هنم مرح ال نأ لمتحم دقف الالح ناك اذإو *ىث هنم لحم مل امار> ناك اذإف مارحو لالح ءىثلا نأ لبق نم نيبلاب

 لجوزع هللا مرح اذإ لوق, هنأل هلصاب هبشأ لوألا هلوق هللا همحر ( ىتزملا لاق ) هيف هل نوذأام هنأل هريغ الو عبش

 نأ هملعأ فالخ الو ( ىنزملا لاق ) ةحابإلا تلاز ةفصلا تلاز اذإف ةفصب هنم حابأ ام الإ مرح وهف ائيش

 رطضف هسفن ىلع افئاخ ناك اذإف رطضع سيل هنأل عبشلا ىداب وهو ةتيملا نم لك "اي نأ هل سيل

 همحر ( ىتزملا لاق ) ةحابإلا ةلع وه ىذلا رارطضالا عفتراف نمأ دقف فوخلا بهذيام اهنم لك أ اذإف

 لجو زع هللا يرحم وهو رارطضالا لبق ناك اك محلا عجرو اهنكح عفترا ةلعلا تعفترا اذإو هللا
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 مايأ تضم دقو اهدجو ولو لدب هيلع نوكي الو توميف هبحاص هبجوي عوطتلا ىده نم رثك "اب تسيلو لدب الف

 تافف تقول هسفن ىلع هبجوأ امو لباق ىلإ اهرخأو ماعلا اممده بجوأ ول امك رحنلا ىف عنصي اماه عنص اهلك رحنلا

 حبذامةميق نيبام امهنم دحاو لك نمض هبحاص ةيحضأ امهنم دحاو لك حبذ نييحضم نأ ولو باحمإلا لطب مل تقولا

 هلكأ ىف نوذأم كسن ةيحضلاو هأزجأ اليل حبذ اذإف هيدهو هتيحض امهنم دحاو لك نع أزجأو احوبذمو اح

 نذأام الإ هكساام ىلإ دوعيال نأ لجو زع هلل جرخأ ام لوقعمو هب ةلدابملاو هنم ءىش عب هرك أو هراخداو هماعطإو

 انعنمو مسو هزع هللا ىلص هللا لوسر مث هيف هللا نذأ ام ىلع انرصتقاف سو هيلع هللا ىلص هلوسر مث هيف لجو زع هل

 ةندب ةعيس رح اذإو نوككلكال مهنأل دلو مأ الو ريدم الو ديعل ةيحضألا زو الو يي ةنأ كسنلا لصأ لَ عيبا

 مهضعب و ايحضم مهضعب ناك نإو ىزجم كلذو ءاوسف قش وأدحاو تيب لهأ نم اوناك ىدهحللا وأ اياحضاا ىف ةرقب وأ

 ةيحضأ الاجل هبيصنب ديرب مهضعب ناك ول كلذكو ةدرفنم ةاش ماقم موق. مهنم دحاو لك عبس نأل أزجأ ايدتفم وأ ايدهم

 نع ةرقبلاو ةعبس نع ةئدبلا ةيبيدحلا موي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انرحت هللا دبع نب رباج لاقو ايده الو

 اهنأل بيغملا ىلإ اهلك ىنم مايأو رحنلا موي زئاج ىحضألاو ( لاق ) ىتش مثو : هللا همحر ( قفا: ةلالاف ) ةعبس

 نسحلا نع سنوي نع ميشه نع دبعم نب ىلع انربخأ نسهلاو ءاطع لوق وهو هللا همحر ( ىنزملا لاق ) كسن مايأ

 ىف ىحض, لوقي ناك هنأ ءاطع نع جاجا نع مشه نع دبعم نب ىلع انثدحو اهلك قي رششتلا مايأ ىحضي لاق هنأ

 . قبرشتلا مايأ

 ةقيقعلا باب

 انارك ذكرضيال ةاشةيراجلا نعو ناتاش مالغلا نع» لوقي هتعمسف ىدحلا مو نع هلأسأ لس وهلعللا ىلص ىنلا تنتأ

 لاق امك ةيراجلا نعومالغلا نع قعيف هللا همحر ( قنانقلللا ) اهتانكم ىلع ربطلا اورقأ لوقي هتعمسو « اثانإ وأ نك

 ٠ ملسو هيلع هللا ىل» ىنلا

 كلك اند ةبح نم مرحام باب

 كلذ نيغو.هلاف رعأ ناسمر ةلاسرلا ىناعم نم

 لاقو « تاببطلا 5 لحأ لق ؟ مهل لحأ اذام كن قلاش م وانت لح هقا لاف : هللا ةقحر ( قنانخلالاغ )

 نع نول اسي نيذلا برعلا كلذب بطوخ امنإو «ثئابخلا مهملع مرو تايبطلا مهل ل<و» ملسو هيلع هللا نص ىنلا ىف

 معلا لهأ تعمسو ( ىتناد تالاف ) مثريغ كرتي الام لك آملا ثيدخ نم نوكرتي اوناكو ماكحألا مهيف تلزنو اذه

 نكي ملو نواك "ان متنك ام ىنعي ةبآلا ( همعطإ معاط ىلع امرحم ىلإ ىحوأ انف دجأال لق» لجو زع هللالوق ىف نولوقي

 هللا لوسر رمأ اماذ ملعأ هللاو لالحإلا ىف مهل الالح ناكام الإ مارحإلا ىف ربا ديص نم مهملع مرحيل لجو زع هللا

 لدوهجر# اذه نأ ىلع كلذ لد روقعلا باكلاو ةرئافلاو ةحلاو برقعااو ةأدملاو بارغلا لتقب سو هيلع هللا ىلد

 ىلص ىننلا ىهنو ائيش مارحإلا ىف هلتق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حابأ امت لك 'انال تناك برعلا نأ رخآ ىنعم ىلع

 رمنااو دسألا عذتو اهلك ان برعاا تناكو بان اهلو عوبضاا ل>أو عابساا نم بان ىذ لك لك أ نع ملسو هيلع هللا
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 هرعش نم لدا نأىحض, نأ دارأ نم رمأو ( لاق ) سابع نبا ةيحضأ هذه لاقف ا نير ذل .ىزتشا هنأ ساع

 وه اهدلقي مث لسو ةيلع ىلص نبأ لوسر ىده دتالق لتف" تناك اهنأ ةشناع تورو, ةئسلا ةلالدب ارايت>او اعابتا ايش

 عوطت ةنس ةيحضألاو للا همحر ( قفا ةلالاث ) ىدملا رحم ىتح هل هللا هلحأ ءىث هيلع مرعب لف اهب ثعبي مث هدب

 اياحضلا ىف زوحمو ( لاق ) ةيحضأ مسا "مث عقو دقف هتيب ىف لجرلا ىحض اذإإ ضرف ريغ 0 50

 نماهب ىحضي نأ ىلإ بحأ لبإلاو نساا نم اذه نود زوجي الو زعملاو رقبااو لبإلا نم ىنثلاو نآاضلا نم عذجلا

 لوق نأ نيرم-ملا ضعب معزو ءادوسلا نم ىلإ بحأ ءارفعلاو زعملا نم ىلإ بحأ نئاضااو منغلا نم رقبلاو رقبلا

 نيبلا ءاروعلا اياحضلا ىف زوجم الو ( لاق ) هناسحتساو ىدهلا نامستسا « هللا رئاعش مظعي نمو كلذ » هؤانث لج هللا

 ىحضيف صقن نرقلا ىف سدلو قنتال ىتلا ءافدعلا الو اهرم نيبلا ةضيرملا الو اه رع نيبلا ءاجرعلا الو اهروع

 حببذلل تقو الو اهل دسفي ضرم هنأل ءاب را ءىزجت الو مدي ملوأ اهنرق ىمد اهنمربك أ نرقلا ةروسكملاو ءاحلجلاب

 اذهناك اذإو نيتفيفخ نيتبط+ ردقو ةالصلا تلح نيح كلذو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةالص ردق ىف الإ ىحضألا موي

 ةبللاو قلحخلا ىف ةكذلاو (لاق ) تقو اهيف سيلف هدعب نم ةالص أمان ناك ثيح دحأ لكل حيذلا لح دقف ردقلا

 موقلحلا نيب, نأ ةاكذلا نم *ىزحم ام لقأو نيجدولاو ءىرملاو موقلحلا عبرأاب املاكو عطق اذإ هدعب ةايح الام ىهو

 نم نالسني دق ناقرع ناجدولاو ءىرماو موقلهلا عطق دعب الإ ىرفنال ام جادوألا ىرشب ديرأ انعإواءىرلاو

 لفسأ ةئسلا ىف رايتخالا ىف حبذلا عضومو ةبللا ىف ةنسلا ىف رايتخالا ىف رحنلا عضومو ايم مث ةميهلاو ناسنإلا

 ر-# دازو ةبللاو قاحلا ىف ةكذلا سابع نباو رمع لاق زئاجف ريب خبذ وأ ةرقب ترحم اذاف نيبحللا عما

 لجوزع هللا ىلإ اهب برقتيىتلا كسانملا حبذيال نأ بحأو ( لاق ) عخنلا نع ىمنو قهزت نأ سفنألا اواجعت الو

 ىدوضئاح ةأرما نم حبذلا قاطأ نم حبذو تفصو امل ىتيهارك ىلع أزجأ هتحيبذ لحم كرمشم حبذ نإف مسم الإ

 لاو نراحإو ناركسلا ةحبذةرك ١1و سرخألا ةحبدب, سابالو ىدوويلاو نا رصنلا حبذ نم ىلإ بحأ نيماسملا نم

 ىلإ ةحيذلا هجوي نأ بحأو ( لاق ) رمع لوق وهو برعلا ىراصن ةحيذ لحم الو مارح اهنأ نيبتي الو هنونج

 لاق هللاب نا-«إ اهنأل ٍلسو ةيلع للا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا هرك أ الو هللا مساب هتحيبذ ىلع لجرلا لوقيو ةلبقلا

 مهللا لاق نإف ( لاق ) هيلع تيلص كيلع ىلص نم لاق هنأ هركاذ لج هللا نع ليريج ىتريخأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 هنأ تدشال هو نم سو هي هللع هلا ىلص ىنلا نع ىورو هه 001 الف ءاعد اذه نسأن الق ف ىنم لمقتف كلاإو كنم

 ملم ةمأو دمحم نع مهللا ) رخآألا ىو (ذمحم لاو دم#م ن ء مهللا» هللا 0 دعب امهدحأ ىف لاقف نيش ِهءَْص

 الإو تلك أ سأرلا عطق دعب تكرحم نإذ اهافق نم اهيذ ولو 01 ىهف اهسأر عطقف اذ اذإف ( قفا ةلالاف )

 اهبجوأ اذإف امل اباحنإ اهم ىحضي نأ ةينلاو اهؤارمش سيلو ةيحضأ هذه لوقي نأ وهو ةيحضأ اهبحوأ اذإو لكون ل

 غلب نإف اهناكم اهتميق عيمجم ىرتشي نأ هيلعف عيبلاب تتاف نإو خوسفم عييبلاف اهعاب نإو لاحب اهلدبب نأ هل نك مل

 كلسم لضفلا كلسأو ةيحضأاب ىحض ىرخأ غلببال ائيش دازو ةيحضأ غلب نإو اهنم لدب اهن« نأل اهارتشا نيتيحضأ

 لقأاف ةيحضلل كلهتسم هنأل ةيحضأ هيفوي ىتح ديزي نأ هيلعف ةيحضأ نع صقن نإو هب قدصت ول ىلإ بحأو ةيحضألا
 ولواهجل كبن ا الو اهدلو نع لضفلا الإ اهنبا نم برششي الو اهعم حبذ ةيحضألا تدلو نإف اهلثم ةيحضأ همزليام

 رظنأ امنإ أزجأ كسنملا غلبو صقن هل ضرع مث مات وهو ايده اهبجوأ نإو اهفوص زج الو ىلإ بحأ ناك +, قدصت

 اهبجوأ ام دعب تلض ولو هزم ملو هحبذ اصقان هبجوأ نإو هل هلعجام ىلإ هلام نم جرو هبجو, موي ىلإ هلك اذه يف
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 الف تكذف تنام كذت مل نإ اهنأ نقيتسرام اهاعم ىلإ لصوف ةاش نطب عبسلا قش ولو هللا همحر ( قفا غلالاث )

 همحر (ىتزاالاق) نآرقلاب ةزئاج ةاكدلاو «متيك ذام الإ عبساا لكأ امو ةحبطنااو » لج وزع هلال ول اهلك أب سأب

 سيقأ ىدنع وهو نيزدملا لوق وهو ىكذلا ةايح الإ اهتايخل ءاقب الام اهب غلب اذإ لكؤتال اهنأ هلوق نم فرعأو : هللا

 اهلدببال اهليلخمو !متوم حبذلا بجوأ ىذلا تدجو املف مرحتف رقع نعو لحتف ةاكذ نع توم ةاشلا تدجو ىأل

 افالخيعأ الو امل حيذلا املدبب مل امعرحتو امتوم ع.بسلا بجوأ اذإ سايقلا ىف كلذ ناك امب دري الو امل عبسلا لكأ

 ولو ةتيم اهنأ اهقلحنم عيبسلا عطق, مل ثيح نم تحيذ مث هالعأ وأ اهقلح لفسأ نم ىكذملا عطقيام عطق ول اعبس نأ

 ىعفاشلا لاق دقو لياد تلقام ىلع اذه ىفو ةيك ذاهنأ اهقاح نم حبباذلا عطقي مل ثيح عبسلا عطق مث حم اذلإ قبس

 هللا همحر ( ىنزملا لاق ) لك أي الف لعفي مف هذي نأ هنكمأف حبباذلا غلببام هماعم وأ هحالس غلب, ملو ديصلا كردأ ولو

 تايدلا باتك ىف لاق هلوق نم رخآ ليلدو هللا همحر ( ىنزملا كاق ) لك أ حباذلا غلسيام غلب ول هنأ ليد اذه ىفو

 لوألاف هقنع رخآ برض مث حوبذملا لا> ىف هريص وأ هفوج نم اهنابأف هتوشح عطق وأ هئكيرمو لجر موقلح عطق ول

 رخآلا هلوق نم سايقلا ىف حصأ وه ىذلا هلوق نم تفصوام ىلع ةلدأ هذبهف هللا همحر (ىزملا لاق ) رخآلا نود لتاق

 ولو هناكم هذخأف هريغ وأ توح نم ءاملا ىف شيعي ناكام لكو ىلاعت هللا همحر ( ىف لال ) قزوتلا هللابو

 هظفلام ءاوسو هل ةاكذالىزثو وأ ىسو# نم هذخأ نم ءاوسو هتهرك ام هتوم لاجعتسال هم ذف هتاي> لوطت اثيش ناك

 انل تلحأ » ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاق لاقو ايفاط اكمس بوبأ وبأ لك أ ءايح ذخأ وأ هنتيم نم افطو رحبلا

 هؤام روهطلاوه» ملسو هيلع هللا ىل» لاقولا>طلاو ديكاالاق هبسحأنامدلاو دارلاو توحلا ناتتءملا « نامدونانتيم

 انيش هنم.صخ نق مومع اذهو « ةراسللو ا اعاتب دما انس ا لح ) هزات لج هللا لاكو نش للا

 زاج ولو نا همحر ( ىزملا لاق ) هللا دارأ ام نولريال نيذلا عاججإ وأ ةنسب الإ لع لهأ دنع زوحمال صوصخلاف

 00 ٠ قفوتلا هللبو « ليلد كلذ ىفو افط اذإ منغلا نم ىذملا مرحب نأ زال افط هنأل يكذ وهو توحلا مرح نأ

 -جحجدد

 اناحملا تاك

 ببشأ: تانك لع ءالمإ نمو كرداح لإ فاتح ناك 02

 ةفينح ىأو ةنيدملا لهأ اق مو

 ىنلا نأ كلام نبا نأ نع بيمص نب زيزعلا دبع نع مهادإ نأ لععا انريخأ هللاةمحر ) ىقثأ 8 اانا (

 ىحض ثدحلا اذه ري-غ ىف سنأ لاقو نيشبكب اضيأ ىحضأ انأو سنأ لاقو نيشبكب ىحضي ناك سو هيلع هللا ىلص

 ىحضألام وي سو هيلع#للا ىلص ىنلا حبذي نأ لبق راين نب ةدرب وبأ حبذو نيحلمأ نيشبكب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هياع للا ىل<ىنلا لاقف اعذج الإ دجأ ال ةدرب وبأ لاقف ىرخأ ةيحضا دوعي نأ هرمأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ عزف

 ىعم ىلع لمت>او ةيحاو اخ ةداعالاب هرمأ لمتحاف هللا همحر ) قنا 0 اانا ( )» هحم ذاف اعدجح الإ دج م نإ» لص

 «ائيش هرمشبو هرعش نم س< الف ىحضذي نأ كدحأ دار اف رمثءلا لخد اذإ» مالسلا هيلع لاق اهفىحض,نأ دارأنإ هنأ

 نبا "نعو ةبجاو اهنأ يرب نأ ةئهارك ناحضيإل اناك امهنع هللا يضر رمعو نك ابأ نأ البو ةبجاو ريغ نأ ىلع لد
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 00 1 ىلثتساف هالشأو رحزناف هرجزف هحاص لاسرإ ريغ نم ديصلا ىلإ باكلا جرح ولو ةلئدعب قونم ريغ

 كا يرض اذإو هناكذ زوحم نمت هريغ وأ هبخاص هالشتسا ءاوسو لك أب الف لوألا رمألا ريغ ثدحم مل نإو لكأ

 نكم ائيش وأ انذأ وأ الجر وأ ادي هنم عطق ولو فرخالا نم لقأ نيتعطقلا ىدحإ تناك نإو لك أ نيتعطق هعطقف

 هئاضعأ نم هفاتباث ناك ام لك لك أ هتمرب ذعب هلتق مث اهنم رثك | ةلماقأ ةعاسولخ شدعي نأ كلذ ىلع دزي ملول

 اههلك أ لوألا عطقنم تام ولو هعطق دعب ىحو ىح نم عوطقم وضع هنأل ةايحلا هيفو ناب ىذلا وضعلا لك أي لو

 حكنبالو حاكتلا باتك ىف لاقو هتحدذ 0 ىرأ الف اسوم ناك هيوبأ ىأو ةادأس لكلا اعإو لصضرملا 2 حلا

 لكؤي الو كريشلا هكرشي كرمشلاو كرمشثلا هكرسشيال مالسإلا نأل اهموبأ دحأ لشي ةريغصلاك تسيلو ةيراج تناك نإ

 هيلع ارودقم ناكام امهدحأ نابجو ةاكذلاو . دحأ لعف ريغب ةاكذ اهنأل نكي مل وأ حالس اهيف ناك ةلوبحألا هتاتقام

 حالسلا وأ ىمرلا نم هلع هب تردق ا ىسنإ وأ ىدحو نم اعنتمت ناكامو كذب نآ الإ لحم مل ىشحو دأ ىلا لذ

 نأل « رفظ وأ نس نم ناكام الإ هولكف هيلع هللا مسا ركذو مدلا رهتأ ام » ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ىذ هب وهف

 ةاكذ لكن ىذإلا ةاكذ لعج هنأ مسو هلع هللا ىلد ىنلا نع تبثو شدا ىدم رفظلاو ناسسنإلا نم مظع نسلا

 ناك ىدنإلا هب لحماعب الإ لحب مل هلع ردق اذإف اعنتمم ناكام رقعلاب لحم ىثحولا ناكاملو لاق عنتما اذإ ىثحولا

 ىمرولو ديصلاك وف نعطو رب ىف ريعب عقو ولو لاق ىشحولا هب لحم امب لح اعنتمت ىشحولاك راص اذإ ىسنإلا كلذك

 اهب هامر ىتلا لالاب هتميق رخآلا ىمارلا ىلع ناكو ًامار> ناك هلتقف رخآ هامرو هحانج عطق وأ هرسكف اديص

 هنأل اعوطقم هتميق مرغي امنإ هنأ كلذ ىف ىدنع ىعفاشلا لوق ىنعم هللا همحر (ىتزملا لاق ) ًاعوطقم وأ اروسكم

 هبر هذخأ مث لوألا حراك احرج ناك ولو حانجلا حرج نود هلتق هنأ معي ام هلتاقم نم غلب وأ هسأر عطقف هامر

 ودم و 1رئاظ ناك نإربطت لوألا ةيمر دب اًعنتمت ناك ولو ( لاق ) هكلام لعفو هلعف نم نيحانجلا عوطقم هلتق نأل

 هنود هلراص هنأل ىتاثلل هتميق نمض هلتقف لاحلا هذهم لوألا هامر ولو « ىتاثال ناك هتيثاف ىباثلا هامر مث ةباد ناك نإ

 ناك هالتقف اعم هامر ولو هلوق سايق ىف نيلوألا ني>رجلا احورجم هتميق نوكي نأ ىغبني هللا همحر (ىزملا لاق )

 نيفصت امهنيب هانلعج عنتمم ريغ وأ اعنتمم نوكي نأ لوألا هب غلبأ ردي ملو ىاثلا هامرو لوألا هامر ولو نيفصن اههنبب

 لكأ ضرألا ىلإ راصام دعب مأ ءاوملا ىف تامأ ردن مل اتيم هانبص اف ضرألا ىلإ طقس مث هحرجف ارئاط ىمز واو

 ىلع عقو ول هنكلو تامث عقوف ىمر رئاط لك مرح اذه مرح ولو عوقولاب الإ اذو>" ام نوكي نأ ىلإ لصويال هنأل

 درتي ملهنأ ملعيف نيتنثاب هتعطق وأ هتحمذ وأ ةسار تعظق دق ةئمرلا!نوكت نأ الإ لك و يال ايدرتم ناك هنع ىدنرتق لج

 حراوجلا هتلان امو ةذيقو وبف هلقث حرجام امأاف هدحم عطق وأ هتقرب قرخام الإ ىمرلا هلتقام لك والو كذدمالإ

 . لح هنأ رخآلاو « حراوجلا نم » ىلاعت هللا لاق حرب ىتح لكؤيال نأ امهدحأ . نيينعم لمتحا همدت ملو هتلتقف

 اصخشىمرولوثاهمحر ( قنا لالا ) هح رج نأالإ ل كؤ.الدب راضو أد يصل ىما ر ىلع اسايقهب امهالوأ ل وألا (ىزلالاق)

 نموتةنيل ةبشخاهاربوهوابحن ذولاكو اهديريال احذف ةاشأطخ أ ولاك امر<هتبأرام هلك أ ولفاديض باص اذ ارجح هبسعب

 نأ الق هريغو اهدا نم هك نك مر>ريغىف لالح هباصأامل ولو اللوهذ هريغ هداصق هنمتلفأف ادصزردأ

 هريغل وهف اطرقد ايبظباصأولو هدر هيلع ناك هذخأف جرب ىلإ جرب نملرحم ولو مارحإ وأ مرح نم هريغب هم رح عنم اعإ |
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 نم بيلص مهل ريك اذإو ( لاق ) هولحتسا نإو هل نء ال مارح وهف هلوسرو هللا مرحام نومرحمال مهنأ ىملاعت هلا

 روبنطلا كلذكو: دوعلا.رسشكلا صقن افا بيلصا! ريغ حلص قرف اذإ ناكو دوع نم ناك نإو مرغ هيف نكي مهد

 فرك نأ ةرك أو هكراشت: وأ, ىارتستلا ل راق نأ ملسملل كلو ملسملا ضراقي نأ فارصنلل زوو رامزملاو

 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر ثيداحأ هيف ارتفد وأ افحصم ىنارصنلا ىرتشا اذإو , هخسفأ الو ىنارصن نم هسفن

 ةيصعم امتانب ىف سيلو هتزجأ ةراملا املْرنِإ لاق ولو خوسفش ىراصنلا ةالصا ةئسننكا ءءاتنت ضاا واوا 4 ةحسن

 نيذلل ليوف » ىلاعت هللا لاق مهليدبتل هتخسف ليجتإلاو ةاروتلا ثلث اوبتكا لاق ولو ىراصنلا ةالصا ىنبت نأب الإ

 . ةيآلا « مهمديأب باتكلا نوبتكي

 همه662)

 ةنيدملا الها وزةننح نأ افالتخا نو كك

 مر امو ديصلا نع لح امو هريغو تلك نم دئاضلا ةفص بأب

 ىلشتسا ىلشأ اذإ ناكو شحولا نم اهريغو رو رهبفو بلك نم ملعم لك : هللاهمحر ( قفانئثلالاف )

 اعإف لكأت الف لك أنإف لكأي مل ام لكف لتق اذإو ملعموهف ةرم دعب ةرم اذه لءف اذإ هنإف لك أي لو سبح ذخأ اذإو

 لك أ نإف » لوقي سو هيلع هللا ىلص ىنلا عمس هنأ هنع هللا ىضر متاح نب ىدع نع ىعشلا ركذو هسفن ىلع كسمأ

 تاكد اك ىزالا سيل هللا هّهمحر (فزملا لاق) باكلاك هنأ سايقلا 86 لكأ اذإو لكشف لكك نإف ا وبف ةرمدعب هرم

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنل لك أ اذإ باكلا لتقام لكؤ. الولك أ نإو ىزابلا لتقام لكؤف نافلت#امبف ريطلا ىف

 هللا مسا ىلع حبذي مسا نآآل!ساي الف ىدن ,نإف ىلاعت ها ىحس نال تيحأ لسا! د( قنانتلالاف ) كلذنع

 ديصلا ىلع هءلك لسرأ وأ ىمر اذإو لكم الو اليعف نيه وأ نيرئاط وأ نيثرفتم نييك ىسو#و لامس سر ولو

 تيمصأ ادلك سابع نبا لاقو هريغ 433 نر 3 0ك هنأل هلك اال نأس امقااو سابع نبانع ريخلاف المتق هدحوف

 حبذلا غلبم هنم غلبي نأ الإ هلتقق كنع باغام تيعأ امو هارت تنأو هلتقام وه تيمصأ امو تيعأ ام عدو

 الف لوفي مف هحم ذي نأ كسا حيبدلا 0 ام ةملعم وأ هحالس غلج مو ديصلا كردأ اذإو هدعب تثدح 585 هرضب الف

 لكف تام ىتج طرفت ملو هب هكذتام كعمو هحذت نأ كنكسمي مل نإف نكي ملوأ هب حيبذيام هعم ناك لك 1

 اديص ىأر هنأ لبق نم هلك "اب سأاب الف هريغ باص اف اديص ىري وهو ىلاعت هللا ىمسو همرس وأ هبلك لسرأ ولو

 ناكولو ىرت نيع عم الإ ةينلا لمعت الو لك )5 الف ىونو اديص ىري الو هلسرأ نإو هري-غ باصأ نإو هاونو

 باصلا دحاولاف ادحاو باص اف ابلك وأ ىظ ةئام ىلع امهس لسرأ ول نأ طيحم وعلا ناكل هنيع هاونامالإ زوحمال

 (م- ؛اع)
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 نيدلا نم اوثدحأ ام فالخ كلذو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم لبق هب اوناد ام ىلع مهنم ةيزجلا ذخأب هللا نذأ اعإإو

 نم هنيد لدب نمو ًابرح راصو هل امب مالسإلا دالب نم جرخأو هدبع هيلإ ذبن الإو هيلع ناك ام ىلع ماقأ نإف هدعب

 تلدب اذإ حئابذلاو ديصلا باتك ىف لاقو حاكنلا باتك ىف لاق دق : هللا همحر ( ىزملالاق ) اهحاكن لم ملةباتك

 ناد نف (ىزملالاق) « مهنم هنإف ص مهلوتي نمو» سابع نبا لاقو هبشأىدنع اذهو لالح ىبف هلهأ حاكن لحم نيدب

 ش . قيفوتلا هللاب و سايقلا ىف ىدنع ءاوس هدعبو ناقرفاا لوزن لبق باتكلا لهأ نيد مهم

| 
 ش دبعلا ضققن باب

 لوقب ضقانلا اوفلاخم ملف مهنم ةءامج وأ مهلع حلصلا اودقع نيذلا ضقن اذإو : هللا همحر ( ىف: ةلالاف )

 ارد ىسو مهّتلتاقم لتقو هوزغ ماماللف ممحلص ىلع مهنأ مامإلا ىلإ نولسرب وأ مهدالإ لازتءا وأ رهاظ لعف وأ

 مهلك سلو هوقرافي لو ضقنف مه> اص مولع دقع ةظيرق ىنس لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لعف اذكهو مهلا ومأ ةمدغو

 مرت الإ ضقانلا قرافي لف هنصح مزا مبلك نكللو هباحصأو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةنودملا قا

 هلل ىلص ىنلا ازغف مهللاتق ودا شارف نه رفن ةثالث ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دع مهو ةعازح ىلع ناعأو

 نم رهظ ىمو لاق اهلتاق نم مهاويإو ةعازخ ةنوعم مبكرتو مهنه رفت ةثالث ردغب حتفلا ماع اًشيرق ملسو هيلع

 موق نم نفاخم اهإو » ىلاعت هللا لاق برح مه مث مهنمأم مهغلبأو مهدهع مهيلإ ذبن مهتايخ ىلع لديام نينداهم

 . ةيآلا « ةنايخ

 ندهامعملاو نينداهملا ف حلا بأب

 درب امو هنملح امو مهريزانخو مهرمخ نم فلتأ امو

 "لزن امل ٍهسو هيلع هللا ىل ىنلا نأ ريسلاب مل-هلا لهأ نم الاخ ملعأ مل : ىللاعت هللا همحر ( قفا: ةلالا )

 تلزت اإ « مهنع ضرغأ وأ مهنيب حاف كوءاج نإف » لجو زع هللا لوق نأو ةيزج ريغ ىلع ةفاك دوهم عداو ةنيدملا

 لجو زع كا لوقب هبشأ اذهو اينز نيذللا نييدوهملا ىف تاز مهضعب لاقو يحل مهملع ىرخيب نأ اورقي لو مهف

 مهملع ىرحي نبذلا نيدهاعملا نم دحأ ىف رايخلا مامالل سيلو ( لاق ) ةيآلا « ةاروتلا مهدنعو كنرركحم فيكو »

 هللا همحر (ىتزما لاق) «نورغاص مهو » ىلاعت هللا لوقنم تفصو امل هميق,نأ هيلعو ىلاعت هلل دحىف هوءاج اذإ يسحلا

 اوناكامو : هللا همحر ( قفا: لالا ) مهيد لهأ ىلإ مرعنرأو نودحمال دود-هلا باتك ىف هلوق نم هبشأ اذه

 لاق مهملع ىضعأ اندنع جه هلو مهيد ىف زئاجب سيل ام اوثدحأ امو هلاطبإب مهملع انكح زوحم الف هب نوتيدب

 ةأ رما تءاج نإو مهريغ نواس وأ دهام وأ ملسم ىلع :اررض نكي مل امن هولحتسا ام ءىش نع نوفشكي الو

 ظ ىتح امرقال نأ راهظلا ىف هت 0 و نيداسملا ىلع 5 هيلع 3ك كر لا وأ اهقلط ا ىدعتسل مهنم لحر

 نأل هحاكن خسف الو هقتع ذفنأو هنع رفكي مل نإو شرأو حرجو دح نم بجاولا ىدؤي اك ةنمؤم ةبقر رفكي

 ةدع ىف هو 000 نأ الإ ددعلا زواح ام درو قفتااتملا نأ زو ام دقع نع افع مل-سو هيلع هللا ىلص ىنثلا

 الق وأ ارج مهل قارأ نمو هنع ىنع امهدحأ وأ اماسأ مث ريزنخ وأ رمخ نم وأ ابر نم ضبقام لك اذكهو هخسفنف

 0 دقو هللاب كرمشلا ىلعو معن ليق ؟كلذ ىلع مهرقت تن اف ليق نإف مر نع الو مارح كلذ نأل ندحضي مل اررح مهل
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 ا ككل د2 مهتيشام كلذكو رع فصن دحف رشع عبر وأ طم د مار مش لا نبرشع ذخف

 فعاضت دوه اوناكنإو مهنيد لهأو برعلا ىراصن هب رحنا امو ءىنلا كلسم هكلسف ىبرع ىمذ نم ذخأ ام لكو
 ٠ ةقدصلا هيف مهملع

 نيسمامال رظنلا ىلع ةنداهملا باب

 حاصلا نم زوجي الام ضقنو

 مهداه مهم هللا اهلْزْيال نأ وجرأو مهيلع ودع ةوقب ةلزان نيماسملاب تلزن نإ : هللا هحر ( قفانتلالا ١)

 ةالصلا هيلع اهيلع مهداه ىتلا ةسيدحال هأ ةدم زواج ال مهلع ةوقلا الإ وجري ةدم ىلإ نيماسمال رظنلا ىلع مامإلا

 ىلع ايوق ناك نإو زئادف ةندمهلا ضقن هل ادب ىتم هنأ ىلع ةدم ريغ ىلإ نداهع نأ دارأ نإف نينس رششع ىهو مالسلاو

 متدهاع نيذلا ىلإ هلوسرو هللا نم ةءارب » مالسإلا ىوق امل ىلاعت هلوقل ربشأ ةعبرأ نم رثك أ مهنداهم مل ودعلا

 دحأ داز هماعأ ال ربشأ ةعبرأ نينسب ةكم حتف دعب ناوفصا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لءجو ةيآلا « نيكرشتملا نم

 ةنس اهب مقي نأ زو الو اههتجاح ناغابيام ردقب الإ نمأتسملاو لوسرلا نمؤي نأ زوي الو اهيلع مالسإلا ةوق دعب

 زعأ مالسإلا نأو ةداهش نيماسملل لتقلا نأل لاحم اعيش نوملسملا ميطعي نأ ىلع مهندا نأ زوي الو ةيزج ريغ

 نوفاخم لاح ىف الإ قحلا ىلع نورهاظ نيلوتقمو نيلتاق هلهأ نأل هلهأ نع فكي نأ ىلع كريشم ىطعي نأ نم

 ىلع مامإلا ممحلاص نإو ةرورب عضوم اذه نأل سأب الف ارو_سأم ىدتفي وأ مهلاومأ نم نوطعيف مالطصالا

 لاجرلا ىف مثاطعأ ام نرييف نيكرمثملا ىطعأ دقو. ءاسنلا ىف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا عنص اك هضقن ةعاطلاف زوحي ال ام

 هللا نأ ربخأو امهنم ابعنف اهئابلطي اهاوأ ءاجف ةرجابم ةماسم طيعم ىبأ نب ةبقع تنب موثاك مأ هتءاجف نعتسي لو

 ريسأ ىلع نامألا نيكرمثلا نم اموق مامإلا ىطعأ ول اناق اذهبو لاجرلا ىف هنكح ريغ نريف كحو ءاسنلا ىف حلصلا عنم

 هللا ىلع ىنلا نأ ىلإ بهاذ بهذ نإو ضوع الب مهنم هعزن الإ هل لم مل هوءاج مث لام وأ نيملسملا نم مهمدبأ ىف

 مهيلع سانلا قفشأ مثولهأ هل لبق هلهأ ىلإ ةعدر ىنأ نب شايعو هيبأ ىلإ" ليهس نب لدنج ابأ در ملسو هيلع

 باذعوأ فاتب مهولاني نأ ىلع نيمبتم اونوكي نأ نع الضف مهذؤ, ام مهسفنأب مهتوقي مهلعلو مهتمالس ىلع مهصرحأو

 ءاسنلا نأ ىرتالوأ مههارك! ىف مثأللا هلل عضو دقواهرك مهيد كرب مهيلع نوددشي اوناكسف مهنيد مهنم اومقن اعإو

 نهو نبجاوزأ نوميصي نأ نوف ناكو نوعسن ةيقتلا ناكو لاحرلا مف نحيف و نفعض ةنتفلا نم ديرأ اذإ

 اهبلط ىف اهبحوز ىوس ءاجف مامالا عضو» ىلإ برحلا راد نم ةملسم وأ ةنداهم ةأرما انتءاج نإو لاق نبيلع مارح

 رخآلاو ٠ رهملا نم اماإ عفدام وهو قفنأ ام ىطعي انخدخأ ٠ نالوو اهمفف ابجوز ءاج نإو . ضوع الب اهنم عنم

 نأ دحأل سيلو ىدنع قملاب هبشأ اذه ( ىزملا لاق ) اضوع اوطعيال نأ اميهشأو باوجلا رخآ ىف لاقو ىطعيال

 أب الو .هذافثإ ءافلخلا نم هدعب نم ىلعو :ايلك لاومألا قي هنأل ءرمأب لجر وأ ةفلخلا الإ ادقعلا اذه د

 .لوزحج هنآل اوعرزام روشع زوخ الو نزلا انوع مهلاومأ ىف نوكي مهضارأ ىلع جرخ ىلع مهحلاصي نأ

 مهنيد ةمذلا لهأ ليردبن باب

 هب اوناد هؤابآ نوكي نأ الإ ىلاتك نيد ناد دحأ نم ليقت ال ةيزلا نأ هيلع ىنبأ ام لصأ ( قنانتلالا: )

 مالسإلا ريغب وأ ةينارصنب ةيسوجم وأ ةيسوجع ةنارصن وأ ةينارصنب ةيدوهب لدب نمت لبقت الف ناقرفلا لوزن لق
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 ةوأ هويحأ نيملسملل رصملا ناك اذإ اذهو هلثم ثادحإ اوعنمو اودجوام ىلع اوكرتو كلذ مده نيماسملل نكي ل

 و هايإو اولخ كلذ مبكرت ىلع مهنم حلص ىلع مهدالب اوحتف اوناكنإو ةمذلا لهأ ىلع اذه طرشو ةونع

 6 فرعيو ناوبد ىف مثالحو مثءامسأ مامإلا بتكيو كلذ هيف اوثدحم مالسإلا دالب اولزني نأ ىلع اوحلاصي نأ

 مهريغ نم دحأ مهي لخديالو دولوم مهنم غلبرال ءافرع

 ' 11] نبلو ًاهريغ همّزلب مل ةدائزن زقأ نمو هنم لبق ةيزجلا لقأب رقأ نف مبحلص نع نولأس مث مبنم نوغلابلا

 80 نم رثك أ اهب مهقيال ارام زاجحلاب ىمذرع نأ مرحي نأ نيبي الو لاح زاجإا نكس. نأ ىلع مهنم ادحأ حلاص,

 [ املخدينأ سأب الو اهونكسيال نأ اهنع مهالجإب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ لاّمحال رفاسم ماقم كلذو لايل

 حان مهنم ةنيدملا مدق نم 5 هنع هللا ىضر رمع نأ الولو ةبآلا « كراجتسا نيكرسملا نم دحأ نإو » ىلاعت هلوقل

 امك حلصب الإ !منواخدي اوكرتي الو لاحم اهول>ديال نأ ىلع اوحلاص,ال نأ تبأرا ثالث دعب اهنف مقبال مايأ ةثالث

 كف دالب لك ىف ثعب ممحاص هيلع لكشأ اذإو هلإ هعفر الإ

 د نإف اراحن مالسإلا دالب نولخدي برحلا لهأ كرتيالو ةنيدملا اولخد اذإ مهلاومأ نم ذخأي هنع هللا ىضر رمع

 © مل نإف دج[ را | 9) لقأ"وأ نسمع مهنم ْذْحْؤِ نأ مهيلع طرشو نامت ناخد نإف اومنغ ةلاسرالو نامأ ريغب

 نوضرعي ال وأ ممنوسمخم وأ مهدالب اولخد اذإ نيداسملا نورمثعي اوناك ءاوسو ءىش مهنم ذخؤي مل مهيلع طرش

 نع ركذ دقو ةيزجلاك ةرم الإ ةنسلا ىف مهنم ذخْوي مل قافآلا نم قفأ ىلإ نيملسلا دالب ىف اورحتاآّذإو

 1| نم هلثم ىلإ ةءارب مهل بنكي نأو نيملسملا لاومأو ملاومأ نم رهظ ام ذخؤي نأ كنك ةلارر رعلا دنع نبا

 ,مْم دخؤيو ( لاق ) ةرم الإ ةنس ىف دحأ نم ذخأ هنأ انغلسي ملو هانذخأ ام مهنم هذخأ هنع نأ ىضر ردع نأ الولو

 ا[ ام ىلع هل اعابتا ريثعلا برحلا لهأ نمو رشءلا فصن ةمذلا لهأ نمو رمثعلا عبر نيملسملا نم رمع ْذخأ ام

 ثيد> نم هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع هللا همحر ىعفاشلا ىور دق : هللا هر ( ىنزملا لاق )

 لآ ةينطقلا نمو ةنيدملا ىلإ لا رثكي نأ كلذب ديري ريثعلا فصن تيزلاو ةطنحلا نم طبناا نم ْذخَأ هنأ دانسإلا

 نيببام مهتاراحن ىف مهنيبو هنيب مامإلا ددحم و ( لاق ) طرششب الإ مهنم كلذ ذخأ هبسحأ الو ( قفا الاف )

 ىلإ هنم مامإلا جرخمو نكي مل وأ كام اهم هل ناك لاح دحأ مهنم هلخدي الف مرحلا امأو ةالولا هب مهذخأيل ةياعللو مو

 ري ىزاغملا لهأ نم ًاددع عمس هنأ ىورو . اهم نفدي ملوءاتيم جرخأ تام وأ اضم مهنم اب ناك نمو لسرلا

 ٠ « اذه مهماع دعب مرحلا ىف كريشمو مسم عمتجمال » لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 برعلا ىراصن ىف باب :

 64 ونت نم برعلا ىراصن ىف هثع هللا ىذر باطخلا نب ردع نع راخألا تفلت> ا : هللا همحر ) قثا 0 ا (

 اذكهو مهنيد ريغ ىلع اوهركيالو ةيزجلا مهيلع فعض, نأ ىلع م,حلاص هنأ هنع ىورف بلغت ىنبو ءارهمو

 اع ذخأ. اك انم ذخ نكل ومجعلا ىدؤيام ىدؤنال برع نمي اولاقف ةيزملا ىلع رمع مهمار اولاق ىزاغملا لهأ

 الآ اذه تمشام دزف اولاقف نيملسملا ىلع ضرف اذه « ال هنع هللا ىضر رمغ لاقف ةقدضصلا نونعي ضعب نم

 ١ هذو مهيشاوم ىلإ رظناف مهملع اهفعض اذإف ( لاق ) ةقدصاا مهيلع فعض, نأ ىلع هاضارف ةيزجلا مساب ال

 رثغ وأ نيسمح ذدخف س4 جسم نم هيف ذخأ رمأ لكو اهزاكرو مهدالب نداعم نم اوباصأ امو مهتمعطأو مهفروو
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 و نم ةاروتلا لهأ ةماعلا دنع روهشملا باتكلا ل_هأ ناكو نابدألا ىلع ىهامإو باسحألا ىلع تس

 ليجنإلاو ةاروتلا ريغ ايتك لزنأ ىلاعت هللا نأاب انطحأو ليئارسسإ ىنب نم اوناكو .ىراصنلا نه لتإلا]
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 « نيلوألا ربز ىنا هنإو» ىلاعت لاقو « ىفو ىذلا مهاربإو ىسوم د فحص ىف اهب أبني مل مأ » ىلاعت هلوقب ناقرفلاو

 اذه ىلع انك نحنف برعلا نم ةيزإلا ذخؤتال فسوي ىنأ لوق امءاف لاق روهشملا اذه ىوس اباتك هل نأ ربا

 اننيعأ ىف لجأ هللا نكسلو راغص ىنرع ىلع ىرحال نأو لاق اك هانددول لطاب ىنمتب مثأت نأ الولو صرشلأ
 ىراصنلاو دوبيلا اوفلاخو ناثوألالهأ نيد ريغب اوناد باتك لهأ سوهلاو (لاق) ىلاعت هب هللا محامريغ بن نأ نم

 نم فلسلا فرعيال ضرألا نم فرط ىف سوما تناكو مهند ضعب ىف ىراصنلاو دوهيلا تفلا> اك مهنيد ضعب َ

 نم اهذخأ ميسو هيلع هللا ىلع ىنلا نأو هوفرع تح ىراصنلاو دوهيلا نيد نم نوفرعيام مهيد نم زاجحلا لق
 مهنم اهذ-خأو مهماتكب ىرسأ دقو ارداف اراد تادكا لكل مث هنع هللاىضر ٍبلاطى أ نبا ىلع لاقو رم سس

 ةيزجلا مهعيمج نم ذْخْوي مهلثم ةرماسلاو نوئباصلاو : هللا همحر ( قفا: للا ) امهنع هللا ىضر رمعو ركب

 . باتكلا لهأ ريغ نم نسحتسا ام دبع نم الو ناثوألا"لهأ نم ةبَرلا دخت

 مهلعو 0 مو ةفايضلاو فاتككللا لا لع ةل
< 

 ةيزجلا اوطعي تح باتكسلا اوتوأ نيرذلا نم نيكرمثملا لاتقب ىبلاعت هللا رمأ : ىبلاعت هللا همحر ./ قناتتلالاف )
 هيلع هللا ىلص ىلا معن الو مالسإلا 1 مملع ىرحو ةيزحلا مهنم ذخْؤَت نأ راغصلاو لاق وشما

 هيلع دزي ملو هنم لبق ةنس لك ىف اريتف وأ ناك اينغ ارانيد مهنم قطعا نق راكد نع كذآ ىلع ادحأ ملاس ملل :

 لع ةيوجال هنأ ؟لع لدنام ريسلا تاعك ىف لاتو مهنم لبق اوداز نإف ريقف الو ىنغ نم رانند نه لقأ هنم لَك

 تفظو ام ةفايض ىلع اواص نإو هلوقب ىدنع ىلوأو هلصأ ىف ىدنع حصأ لوألاو ( ىنزملا لاق 1 ىدتسلا ل :

 نبتلا نم مهاود نوفلعيو اذك مدأو اذك زيخ مهمنومعطيام ىمسوو اذك طسولاو اذك رسوملا فيضيو لاق اال

 27 وأ مهسئانك ىف وأ مهلزانم لوضف نم مهنولزني نيأو اذك ىلإ دحاو نم هب رم نم فيضيو اذكر يعشلاو

 هلاث تحن رعشلا تين ىح ىص الو قتعي ىح كول الو قي ى> نون<# الو ةأرما نم ذخؤيالو دربو رح نأ

 ةنارصن همأو غلب نمو نمزلاو ىنافلا خب سلا نم دحوتو احسك ةيزذلا همزاف ةنص ةرمشع س َ غلب وأ متم وأ وأ

 ريغ ىلإ رظنأ تشل. ةيزخلا هيلع ىذلا وه. بآلا نأل هنأ ةنزخ هتيزحف قارصت هوأأو ةسو ةمآ وأ ىدر2 .ءد

 اهنمىضمام ردقب هنم ذخأ ةنسلا ضعب ىغم دقو ٍلسأ نإو هئامرغ عم برضي ميرغ مامإلاف تام وأ سلفأ مهسأف

 ةلسع ىز وأ ىتسي الاع هللا ند وأ ملسو هيلع هللا ىلص آدمحم وأ ىلاعت هللا باتك رك ذ نم نأ مهيلع طرتش

 ىوآوأ نيدهاسملا ىلع ةلالدب برحلا لهأ ناعأ وأ ق:رطلا هيلع عطق وأ هنيد نع اماسم نيف وأ حاكست معساب اهءاصأ

 نأ مهيلع طرتشيو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر ةمذو ىلاعت هللا ةمذ هنم تئربو همد لحأو هدهع ضقن دقف محل اني

 م. غلسالو اورزع اولعف نإو سوقان برض مهنوعم سالو حيسلاو ريزع ىف موقو مهكر ش نيملسملا اوعمسلا

 نوثدحم الو رزنخ لاخدإ الو رمح لمح ايف اورمظيالو مهتالصل اعمجالو ةسينك مالسإلا راصمأىف اوثدحم الو دخل

 رينانزلا اودقعي نأو نيماسملا تآيه نيبو بكرملاو سبلملا ىف مهتئيه نيب اوقرفي نأو نيماسملا ءانب هب نولوطتي هي

 نيدرفنم اهتوكلع ةيرق ىف اوناك نإف اري زت> هومعطنالو ,ارخ السماوة الو |[ ا[ مهطاسوأ

 نيماسملا ءانبل لئاط ءانب وأ ةسينك نيماسملا ريصع مهل ناك نإو مهناينب عفرو مجريزانخو مهر مخ ىف مهل ضرعتنا
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 م نايدآلا ىلع ىلا ند رابظإ بأب

 ةيزجلا باتكح نم

 | اذلسم ىو زو« نوكرشملا هرك واو هلك نييدلا ىلعهرهظيل » ىلاعت هللا لاق ىلاعت هللا همحر ( قفا“ .ةلالاق )

 ل] هدب ىفن ىذلاو هدعب رمق الف ريصيق كمله اذإو هدعب ىرسك الف ىرسك كله اذإ لاق ملَسو هيلع هللا ىلص

 ول هيلع هللا ىلص لاقف هقزم ىرسك ىلإ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا باتك ىتأ الو ( لاق ) « هللا ليبس ىف اهزونك

 هكلم تبثي لسو هيلع للا ىلد لاقف كسه ىف هعضوو هباتك مركأ رصصق نأ انظفحو لاق « هكلم قزع »

 لا رك وبأ ىزغأف ماشااو سراف حتف سانلا سو هيلع هللا لفل لاوشر دعوو هللا هر ( قنانشلالا )

 رملا هنع هللا ىذر رمع حتفو رمع نمز ىف اهحتف متو اهضعب حتفف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقل اهحتف نم ةقث ىلع

 ٌلأبَأ نأب نايدألا راس ىلع ملسو هيلع هللا ىلد هيبن نيد هللا رهظأ دقذ ىلاعت هللا همحز ( ىف|: لالا ) سرافو

 نيدو باتكلا لهأ نيد نانيد كرمثلا عامج نأب هرهظأو لطابف نايدألا نم هفلاخ امو قحلا هنأ هعبت نه لكل

 ؛ ناد تح ىس وباتكلا لهأ نه لتقو اهركو اعوط مالسإلاب اوناد تح نييمألا ملسو هيلع هللا ىلد ىناا رهقف

 هلك نيدلا ىلع هروهظ اذبف لاق ملسو هيلع هللا ىلد هنكح مهيلع ىرجو نيرغاص ةيزملا ضعب ىطعأو مالسإلاب

 | باتنت شيرق تناكو (لاق) هللا ءاش ىتم كلذو هب الإ لل نادي ال ىت> نايد“الا رئاس ىلع هنيد رهظيو لاقيو

 > لسو هيلع هللا ىلص ىنلل ترك ذ مالسإلا ىف تلخد اماف قارعلا ىنأتو هنم مهشاعم نه ريثك ناكو اريثك ابايتنا

 او ماشلا كله فالخ عم مالسإلا ىف تاخدو رفكلا تقراف اذإ قارعااو ماشلا نم ةراجتلاب اهشاعم عاطقنا نه

 تبث ىرسك قارعلا ضرأب نكي لف « هدعب ىرسسك الف ىردك كللد اذإ » ملسو هيلع هللا ىلص لاقف مالسإلا له ال

 مالسااو ةالصاا هيلع مهباجأو هدعب رصيقءاشلا ضرأب نكي لف «هدعب رصبف الف رصصيق كله اذإ» لاقو هدعب رمأ

 1 3 ىف لاقو ماشلاب هدعب ماق نمو رصيقو سرافو قارعاا نع ةرساك "الا للا عطقو مالساا هيلع لاق مك ناكو اولاقام
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 ىدقاولا كئادكا نمو كرداخألا فالق نم هيف لخد امو

 مهيلع هللا ةمحر ةفينح ىأ و ىعازؤألا فالتخاو

 باتكسلا لهأب قحاي نم باب

 : م هنإ لاقي لحر وهو ؛ ةمود ردكأ ند ةيزدلا مالسلاو ةالصلا هيلع خاف باتكسلا لهأ نيد تناذق نآرقلا هيلع

 ْر 1 نأ تفصوام لدف ؛ برع مهفو نارحت لهأ ندهو برع مهماعو نميلا ةمذ لهأ نمو ةدنك نم وأ ناسغغ



 هس اع

 سانلا ىلع اودرت نأ ىرأ ىنكلو يل مقام ىلع يتكرتل لوئسم مساق ىنأ الول رمع لاق 1

 دهش دق ةنالف تلاقف هثيدح ىف ناكو ارانيد نيناتو افين هيف قح نم ىنضاعو هثيدح ىف ناكو ( قفاعلال

 تيدحلا اذه ىنف هللا هر ( ىف[: ةلالاو ) ءايإ اهاطعأاف اذكو اذك ىنطعت ىتح مسأ الو همهس تبثو ةيسداقلا

 هيلع اوفجوأ نيذلا سفنأ باطتسا هنأ ىلع اهبأ مهس نم اضوع ةأرملاو همس نم اضوع ًارير+ ىطعأ ذإ ةل

 نيب سامحألا ةعبرألا مسقو نزاوه مل-سو هيلع هللا ىلد ىنلا ىس دقو نيملسملل افقو هلعجف هنم مبقوقح |

 هللا ىلص ىنلا مثريخف مهنم ذخأ ام مهيلع دري نأو مهيلع نع نأ هولئاسف نيماسم نزاوه دوفو هتءاج مث نيف

 هقح ملسو هيلع هللا ىل ىناا كرتف انباسحأ راتخنف انلاومأو انباس>أ نيب انتريخ اولاقف ىسااو لاومألا نيب سو هل

 نم موق قب مث مهقوةح هل اوكرتف راصنألا كلذب عمسو مهقوقح هل اوكرتق نورجاهملا كلذب عمسف هتيب لهأ قف

 اذكواذك ىلع هلف هرك نفىقتب نم سفنأ بيطب ىوتثا لاق مث ادحاو ةرسثع لك ىلع فرعف رمأف راصنألاو نيرجا

 نزاوت اريعل ايتأ امهنإف ردب نب ةبيتعو سباح نبا عرقألا الإ مهسفنأ بيطب هوءاجف لاق هرك ذ تقو ىلإ لبإلا

 نم قح مالسلا هيلع مهل ٍلسو هقح نع ةبيتع عدخ نأب دعب اكرت امهاناك تح كلذ ىلع سو هيلع هللا ىلص امه
 الإ مسق نوكي نأ ىغبنيال ةونع ناك نإ هحوتفو داوسلا ىف اندنع رمعب نيرمألا ىلوأ اذهو لاق هقح نع اسفن ب

 هل مسق نم سيل مسقلا ناك ولو نينس ثالث همسق هنع بغي نأ ىغينا ام هيلع توفي ولو هردق ريكل رمع رمأ

 ىنبو ريح ىف سو هيلع هلل ىلص عنص اذكهو ناك فك ملعأ هللاو ةلغلا اًودري نأ مهيلع ناكلو ضوع هنم هل ن

 اهلعحم نأ نيماسمال ارظن مامالل زئاجف هقح نع اسفن باط نف هلهأل ساو سامحأ ةعبرأ اهبلع فجوأ نمل ةظ

 ضرأ ىأو هلام قحأوبف اسفن بطي مل نمو مامإلا ىري ثيحو ةقدصلاو ءىنلا لهأ ىلع مهيف هتلغ مسقت مهيلع

 وهن اهجارخ نم ذخأ امو مهديأ نم اهذخأ دحأل سيلف اجارخ ايف نودؤي اهلهأل ابضرأ نأ ىلع احلص ت

 ناك نإو كلذ نأ اهلبق ةلأسملاو ةلأسملا هذه نيب قرف امنإو كرسشم لام نم ءىف هنأل تاقدصلا لهأ نود .ذ١

 ريقفالو ىنغ الو ءىف بحاص الو ةقدص بحاص هنم ذخأي نأ مارحم سلفأ ضرألا ةبقر نوماسملا كلم دقف كرشم ّْن

 ثيدحلاو مماودىرتكي م حلصلا ضرأ نم ملسملا ىرك نأ نإ الو هلع تفقو نم اهذخأي ةفوقوملا ةقدصلاك ن

 وه امإ مارحلا دجسملا لخدي نأ كرشلل الو جارخلا ىدؤي نأ ملسمل ىغبنيال ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ءاج ىذ

 . ءارك اذهو ةيزجلا جار

 ءادفلا ىلعوأ ءبرهسال نأ دبعلا هيلع ذخؤي ريسألا باب

 نأ هلف هولخم نأ الإ مثدالب نم جرخخال نأ ىلع نوكرشملا هفلحأف ململا رسأ اذإو هللا همحر ( ىفاغةلالاف )

 ولوهنم نامأ ىف مهف هونمأ اذإ مهنأل مهسفنأو مهلاومأ ىف محلاتغي نأ هل سلو هركم نيم هنو مقي نأ هعسيال جرت

 دوعب نأ مامإلا هعدب الو دوعب الق مهرسأ ىلإ داع لعفي ل نإف تقو ىلإ ءادف ىلع ُهٌواَخ ولو رقك قلطم وهو

 ولو قح ريغب هعفد ىلع ءرق رك لام هنأل ع هنم مط الق هوهطعي لام ىلع الإ هتلح ند اوعنتما ول

 مل لتقل مدق اذإو ( لاق) هيلع هركتسا ام هنع حرطأ امإ مهملإ هؤادأ الإ هل لخم ل مهنم هذخأ ءىث ىلع هومهاطع

 . ثلثلا الإ هلام نم هل ]



 سب“ رهو

 .ةفوكع
 ةس منها لهأةءامج عم اهيفهقح ك لف منعا اوصحأ نإو لاق ًاثيش اهيف هل نأل ةبيشال دح الو ملع نإ رزعيو بج نإ

 بأو نا ى ها ىف ناك نإو دلو مأ هل تناكو لمح اه ناك نإ هيلع موقتو اذكهذ تلمح نإو اهنم هتصح ردقب هنع

 "هلع قتعي مل همنغم نم هقح كرت ول وهو ةبه وأ ءارمثب هبلتجا نم هيلع قتعي اعِإو همسقي ىنح هيلع قتعي م لجرا

 5 ليم ةمالا تناك مسقلا لبق هييصت هلع ةهنم قتعي مف هنا مه ناك اذإو ( هللا همحر ىلزملا لاق ) مق ى

  ىس نكمل || 15 عودا نم مايو ترادشتر ارا نم مهنم ىس نمو لاق دعبأ دلو مأ هل نوكت نأ نم

 عفت 122 لماح الك نأل ن] رمآو ىسلا مسقف اعيج مهلاجرو قلطشلا قبو شاطؤأ ءاسن سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نم رثك أب نهجاوزأ نيبو نمنب ةمضملا عطق سيلو اهريغ الو جوز تاذ نع لأسي ملو ضيحن ىتح لئاح الو

 دلو كلذكو اهنع دلولا ءانغتسا اندنع وهو نينس نامت وأ عبس غلبي ىتح اهدلو نيبو اهندب قرفي الو نهئابتسا

 اوغلي نأ الإ مهتاهمأ توم دعب نيكرشملا نم نيكرشلا دالوأ عيبن انو امهنيب قرفيف ناوخألا امأف دلولا

 ىس اذإو سم هنأ امهدحأ الو هاوبأ هعم سيلو لفطلا ىس اذإ هلوق نمو ( هللا ةمحر ىنزملا لاق ) مالسإلا اوفصيف

 الو مهتاهمأ مح مالسإلا ىف تبيف مهتاهمأ عم لافطألا ىس 7 ن]ةلركى ةلاسملا هذه ىعف مهند لثف امهسدخأةعمو

 . ةئيب هبسنب موقتال نأ لثك ثروب الف مهنم قتعأ نمو ( لاق ) مهتابمأ توم مهمالسإ بجو.

 ةزرابملا باب

 ,تلطلا دبع نب ةزمحو ثرحلا نب ةديع ردب موب زراب دقو ةزراملاب سك الو هللا 9 ) قثاه لالا 0

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأاب ربيخ موي ايحرم ةماسمن دمحم زرابو ملسو هيلع هللا ىلص ى هناا :نذإب بلاط ىنأ نب ىلعو

 دو دبع نب ورمع قدنألا موب هنع هللا ىذر بلاط ىفأ نب ىلعو ارساب 0 ريبزلا دئمو» زرابو

 1 لو نإفاف كاذب ىفو هريغ هلتاقيال نأ ىلع ايلسم كرشم وأ اكرشم ملسم زراب اذإف هللا همحر ( قنانتلالا: )

 هنأ طرش نوكي نأ الإ مهيلع هل نامأ الو ىضقنا دق امملاتق نأل هواتقيو هيلع اولمحم نأ مهلف هنن اف. هح رد اوأ جلسملا

 د ضرعو عنتما نإف هنم مما ذاهنّتساو هعفد مهو هلتق ممل نوكك الفاف لا نم هحر كإ ح و 0

 .نامأ ةيتعأ نس و لاتق ةديبع ىف نكي , نإ دعب ةيتع ىلع ىلع ةزم+ تاكل 2: نامأ ضقن هنآل هولتاق مهلتاقيل

 الو هيلع ناعأ نءه اولتقيو مهبحاص اوئيعي نأ نيماسملا ىلع اح ناك مببحاص نوكرشملا ناعأ ولو هنع هب نوفكي

 مهدجنتسا نكي ملام زرابملا نولتقي

 داوسلا حن ت5 بأب

 نيلسملل ضرالا نم مامإلا هفقويام مكحو

 تدجو ىلأ كلذو ملع ىلإ نورقم نظب الإ داوسلا ضرأ ىف لوقأام فرعأ الو هلا همحر ( قثاغةلالاف )

 مهنأ اهنم هفلاخم ميشداحأ نم ثيداحأ تدجوو ناد هيف سيل داوسلا ىف مثدنع نويف وكلا هيوري ثيدح حصأ

 ريرج نإ نولوقيو ةونع هضعبو حلص داوسلا ضع نولوةيو ةونع داوسلا نإ نولوقيو حاد داوسلا نإ نولوقي

 سيق نع دلاخىفأ نب ليعمسإ نع ةقثلا انربخأ ( ىف: ةلالاؤ ) هيف مثدنع ثيدح تثأ اذهو ىلجبلا هللا دبع نبا

 كش نينس عبرأ وأ ثالث هولغتساف داوسلا عبر مهل مسقق سانلا عبر ةلبجم تناك لاق ريرج نع مزا> ىلأ نبا
 ركذ فقرضحم ملو اهامس دق مهنم ةأرما نالف تنب ةنالف ىعمو هنع هللا ىذر باطخلا نب ره ىلع تمدق مث ىعفاشلا
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 اوعدي ىتح نولتاقي الف ةوعدلا مهغلبت مل رزلاو كرتلا فاخ نيكرشملا نم ةمأ نولتاقي نيذلا فالح نوكب نأ الإ

 ةيدلا هلتق نم ىلعف كلذ لبق دحأ مهنم لتق نإف نامعإلا ىلإ

 نيتاسلا نس نركا كلا 5

 مثرارحأ كل هنيد لهأل هللا حابأ كاحب نيءاسملا ىلع هوزرحأ ام نوكرستملا كلعاال هللا همحر ( ىف[تلالاث )

 ملسو هيلع هللا ىل< ىنلا ةقان اوزرحأ دق ًادبأ كلذ نم ءىث ىف نيماسملا نوواسي الف محلا ومأو محرارذو مهناسنو

 رمع نبال قبأو اهيف هكسلم لصأ ىلع اهلعجو اًئيش مالسااو ةالصلا هيلع ىنلا امل لعجم يف ةيراصنألا مهنم امتزرحأو

 هنع هللا ىضر قردصلا ركب وبأ لاقو هيلع ادرف نوءاسملا مهيلع امهزرحأ مث نوكرماملا امهزرحأق سرف هل راعو د

 فجوأ دقو دك ردا سل ًادبع اوزرحأ اذإ نيكرمملا نأ ىف فلاح | دحأ دعأ الو هذعب و مسقلا لبق هب قحأ هكلام

 ضوع. نأ مامإلا ىلعو املوقب لئاق مهنم لاقف مساقملا ىف عقوام دعب اوفلتخا مث ةميق الب هكلال هنأ مسقلا لبق هيلع

 ةنسلاو باتكلا قئاوي اذهو ملسو هلع هللا ىلص ىنلا مهم وهو ا 0 نم ةهيدم لكم هجرس ىف راص نم 2

 الف منيف كرمشم لام وأ منغ ؛ الف سم لام نوكي نأ نم م واع الو ءاش نإ ةميقلاب هب ق>أ وه انريغ لاقو عاجإلاو

 امتإف مهاوسام نوكلميو ربدملا الو داولا مأ الو بتاكللا الو رحلا نوكلعال مهنأ عز نمو قح هيف ةبرا نود

 هلام عيمجف برحلا رادب لتق مث الام كرتو عابو عدوأف نامأب انيلإ ىفرحلا لخد اذإو ( قفانتلالاف ) مكحتي

 هنأل حصأ ىدنع اذه هللا هقمحر ( ىنزاا لاق) نامأ هل لام هنأ هتثرو ىلإ دودرم تتاكملا تاتكااف (لاقو) مونغم

 هلام زرحأ اماسم مهنم انيلإ ! جرخ نمو لاق هتباثم هيف هثراوف لاما هل لاع هنأ مالسإلا رادىف هلام مهغيال اي اح ناكاذإ |

 راغملا(هدالوأو اهلاومأ اههمالسإ ملل ردا ةيعش انبا مسأف ةظيرق ىنب مسو هيلع هللا ىلص ىنلا رصح هدلو راغصو

 لاقو ىرتشاا! ناك رادلا ىلع ربظ مث اهريغ وأ اًضرأ وأ ًاراد مهنم ىرتشاف ملسم لخد ولو اهريغو ضرألا ءارشإ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر حتف او وألا لاقو ىرشتلا عاتملاو ققرلاو ءىف رادلاو ضرألا] ف سو.:زبأو ةفتحا

 ىنلا سيلو ةونع اهلخدو مهنع افع هنأل فسوي وبأ لاقو مر ايدو مهيضارأو نيرجابملا نيب ىلخف ةونع ةكم ملسو

 الإ اهلخد امو ةونع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهلخدام ( ىتف|.: :ا//إ ) هريغك اذه ىف لسو هيلع هللا ىلص

 عفد نمت مريغامأو اهيلإ اوب ره اعإ راد ةكع مهل سيلو ةعازخ ةلتق ةئافن ونب مهلتق ىف نذأو اولتاق نيرذلاو احلص

 ءىث ىلع منط رهظي نأ لبق اوتلسأ مث هوءدب مهنأ كلاخ ىعداو نامألا محل ذفني لو لاتقلاب مثأدب ادلاخ نأ اوعداف

 لخد نمو نمآ وف هحالس ىقلأ نم » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم مدقت اع نامألا لوبق ىلإ راض مسي مل نمو

 : : : / باتكلاا ىف نييف ةصاخ هل ناك امو مالسااو ةالصلا هيلع عنص امي الإ ىدتقي الو منغ نم لاف م« نمآوبفهرادآ

 لاحب ملسم لام مغي فيك مأ ءىف ريغ هضعبو آئيف ملسملا لام ضعب لحم املرق زوحجم فيكو ةنسلاو

 ١ ) دو>و اذه ىف ىعفاشلا  هللاو  نسحأ دق ( هللا همحر ىتزملا لاق ٠

 مدا ل أل لجرا قدا

 قرشو مما ىف هبددؤب اهلثم روم لف 5 لبق ملا ن ند ةيراح ىلع 2 نإ هللا همحر ) قناتشلالا (

 (م-#غ*غ)
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 نكلو محلافطأ لتقب مهظيغ انبلط مهلتقي مهظيغل كلذ زاج ولو هلكأمل حبذي نأ الإ هرقع الو اهنم ءىث لتق

 بهارلا نب ةلظنح رقع دقو اذلتقل ةادأ مهتع اهنأل انلمف مهب رقعن نأب مهلتق ىلإ ليدسلا اندجوف مهليخ ىلع انولتاق ول

 هيلإ عجرف بوعش نبا هآرف هلتقيل هردص ىلع ساجف اهنع طقسف هسرف هب تعسكناف دحأ موي برح نب نايفس ىنأب

 ركب ىنأل ًاعابتا نابهرلا لتق انكرت امنإو باتكلا لهأ يح باتك ىف لاقو هتحم نم نايفس ابأ ذقنتساو هلتقف

 نيسمح نبا ةمصلا نب ديرد لتق نابهرلاو ءارجألاو خويشلا لنقيو ريسلا باتك ىف لاقو هنع هللا ىضر قيدصلا

 تايدلا نابهرو ( لاق ) هلتق ركسني ملف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل كلذ رك ذف سواجلا عيطتس.ال راجش ىف ةنس ةثامو

 دجلاب مهرمأ نوكي نأ هبشأل اذه فالخ هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىلأ نع تبث ولو ءاوس نك اسملاو عماوصلاو

 ةياكنلا قحتسإ اع ا ماقملاب نولغشيال نوصحلاك برا نع عماوصلا ىلع ماقملاب نولغاشتي الو مهلتاقي نم لاتق ىلع

 'ا] ٠ شح دف هنأل ةلعلو نمثملا رحشلا عطق نع ىهن هنأ هنعىور امو مارح نوصحلالهأ لاتق نأ سيلو ردعلاب

 كرتف ماشلا حتفب مثدعو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ل-عو كرتي هرضحو ريضنلا ىنب ىلع عطقي سو هيلع هللا ىلص

 رفك نأل قحلاب ىدنع نيلوقلا ىلوأ اذه : هللا همحر (فزملا لاق) هعطق كرت مل اعساو ناك اذإ هتعفنم مق بتل هعطق

 لتاقيال وألتاقي دبع وأ غلاب رحوسم مهنمأ اذإو لاق دحاو سايقلا ىف هددكملاب ممم امد كفس ل>كلذكو دحاو مهعيمج

 اوجرخ ولو « مهاندأ مهتمذب ىعسي محاوس نم ىلع دي نوماسملا ) ٍل-سو هيلع هللا لص لاق زئاج نامألاف ةأرما وأ

 لد اجلعنأ ولو زوال نءو مهل هنامأ زوجي نم نوفرعيالممنأل مهنمأم ىلإ مدر انيلع ناك هوتعم وأ بص نآمأب اني

 هلهأ نيبو هنيب اولخو مهل اهحتفي نأ ىلع ةعلقلا بحاص حلاصاجيلإ اوهتنا املف اهامس ةيراج هل نأ ىلع ةعلق ىلع نيءاسم

 ةعلقلا بحاصل لبق تيبأ نإو اهتم.ب كانضوع ضوعلا تيضر نإ للدال لاقي نأ ىرأف ةيراجلا كلت هلهأ اذإف لعفف

 رفظلال بق تملسأ تناك نإف كانلتاقو كيلإ انذبن لعفت مل نإو كانضوع اهتماس نإف ةلاهحجم كريغ هيلع انخاصام كانيطعأ

 مامإلا نذإ ىف امل هتهرك مامإلا رمأ ريغب ةفئاط تزغ نإو تملسأ اذإ نيبي 5 توملاىف كلذ نيبيالو ضوع تتام وأ

 هللا همحر ( قفا: :لالاو ) ةعيض نولتقيف مهكاله فاخم ثيح مهنيعيف مهنع ربخلا هيتأايو مهتفرعمو مثوزغب هتفرعم نم
 لوسراي تلتق نإ راصنألا نم لجر هل لاقف ةنإلا ركذ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ كلذو مهيلع مرح كلذ ملعأ الو

 رك ذ نيح هيلع ناك اعرد راصنألا نم لج ىقلأو هولتقف ودعلاىف سمغناف لاق «ةنجلا كلف» لاق ؟ابستحم ارباص هللا

 نأ درفنملل لح اذإف لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىد. نيب هولتقف ودعلا ىف سمغتا مث ةنجلا سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 لوسر ثعبومامإلا نذإ ريغب لاجرلاو لجرلا نم دارفنالا ىف ام رثكأ اذه ناك هنولتق, مهنأ بلغألا ام ىلع مدقتي

 لوسر نس اذإف هدحو ةيرس سيئنأ نب هللا دبع ثعبو امهدحو ةيرس راسنألا نم الجرو ىرمضلا ةيمأ نب ورم هلل
 5 وأ ام نأىلاعت هللا ف هللا ليس ىف لقب وأ لح ملسوو ةرغ بيصيل دحاو ىرستي نأ لسو هيلع هللا ىلص هللا

 نمو دبعلل خضريو امس ردلا نأل عطقي مل ةمينغلا رضح دبع وأ رح .نم ةمينغلا نم قرس نمو لاق ةمينغ نوملسملا

 ةقرسلا باتك ىفوهَللا همحر (ىزملا لاق)عطق هتأرماوأ هوخأ ناك نإو عطقي مل هنب اوأءوبأ اهلهأ ىفو ةمينغلا نم قرعس

 مهضعب نوماسملا لعف امو نيماسملا نم اهايحأ نمل ىبف تاوم ضرأ نم حتتفا امو لاق عطقي مل هتأرما نم قرس نإ

 (لاقو) ملسمل اقح الو هلا دح مهنع رادلا عضتال مهمامإل كلذ لعج اذإ اوناكث يح هنكح مبمزا برحلا راد ىف ضعبي

 ةوعدلا هغلبت مل نيكرسملا نم ادحأ ملعأ الو لاق برحلا راد نم اوعجري ىقح مهيلع مسحلا رخؤيو ريسلا باتك ىف



 ' ايناس ندننم

000 3 
 الشفت 4 ىهو مهنيب اهمسقف « متيب تاذ اوحلصأو هلا اوقتاف لوسرلاو هلل لافنألا لق لافنألا نع كنولثس, »

 هسمح هلل نأ اف *ىث نم متمنغ امأ اوماعاو » تازن اعإو ةنيدملاب راصنألاو نيرجابملا نم رفن ةيناك مهعم لخدأو

 هلام نف مثريغو ةفلؤللا نم ىطعأ نمو ةيآلا لوزن دعب ةعقولا دهشي مل دحأل مهسأ ةماعت لو ردب دعب « لوسرللو

 كلذلو ردب لبق كلذف ىمرضحلا نباو شحج نب هللادبع ةعقو نم هب جتحا ام امأو سامخألا ةعبرألا نم ال محاطعأ

 سولو « هيف لاتق مارحلا رهشلا نع كنولئاسإ » تلزن ىتح اوعنص مف اوفقوتف مارحلا رهشلا رخآ ىف مهتعقو تناك

 دجأ جر نإف برحلا راد ىف مماود اوفلعيو ارك ملد ( قنانتلالا ) ءىث ىف ىعازوألا هنف فلاخ امم

 ناكامو عب هيف هوركم الام وأ بط هيف مهبتك نم ناكامو مامإلا ىلإ هريص ءىش هدب ىفو برحلا راد نم مهنم

 وهف رحب وأ رب ىف ديص وأ رجح وأ رجش نم مالسإلا دالب ىف احابم هلثم ناكامو هتيعوأاب عفتناو لطبأ كرش هيف
 نيغلابلا ىف مامإلاو غلاب وف تبنأ نمو لفط مح هلكحف تدني مل نفث مبغولب لكشأ نإف مهنم رسأ نمو هذخأ نل

 مهيلع نعي وأ باتكلا لهأ ةيزجلا ىدؤيو ناثوألا لهأ مسإ وأ وضع الو دي عطق الب ملتقي نأ نيب رايخلاب

 رسأ ةمينغلا ليبس هلبسف الام مهنم ذأ وأ مهقرتسا نإف مهقرتسي وأ نياسملا نم ىرسأاب وأ لام مه.دافي وأ

 ىحملا ةزع ىبأ ىلع نمو ثرحلا نب رضنلاو طيعم ىنأ نب ةبقع لتقف ردب لهأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مث هيلع ”نفىننحلا لاثأ نب ةمامت رسأ مث هريغ رسأ اف تلفيال نأ هيلع اعدف دحأ موي هلتاقو هرفخأ اف هلتاقيال نأ ىلع

 اوقر رسألا دعب اوماسأ نإو (لاق) نيكرشملا نمنيلجرب نيماسملا نمالجر مالسلا هيلعىنلا ىدفو همالسإ نسحو ملسأ

 نمو رغب ملف ةئالث نمرف نم» سابع نبا لاق رابدألا مثولوي الف ودعلاو اوقتلا اذإو رارحأ مهفرسألا لبق اوملسأن إو

 لاتقل افرحتم الإ لق'اف نينثالا نم دحاولا رف اذإف ليزنتلا ىنعم ىلع اذه ( ىقف|* لالا ) « رف دقف نينثا نم رف

 لاتقل دوعل زيحتلاو فرحتلا ىف هتينو ءاوسف هنع ةنيبم وأ هتريضحم ترثك وأ تلق نيماسملا نم ةئف ىلإ ازيحتم وأ

 طخسب ءاب دق نوكي نأ هللا وذعي نأ الإ هيلع تف ىنعملا اذه ريغ ىلع هبره ناك نإف لا طخس نم جرخملا ىنثتسملا

 مهيف نأ معن نحنو ةدا"رع وأ اقينجنم فئاطلا لهأ ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر بصنو (لاق ) هللا نف

 قيرحتلاو تاسبلاب رمأو نيراغ قلطصملا ىنب ىلع ةراغلا نشو اهقر>و ريضنلا ىنب لاومأ عطقو نادلولاو ءاسنلا

 لوقأ هلك اذهبف الاتق ايف ىتل مالسلا هيلع طق اهازغ ةوزغ رخآ ىهو فئاطلابو ريضنلا دعب ىهو ربيخب عطقو

 نرسم وأ نرلخت ىراسأ مثراد ىف ناك نإف دمع ريغ ىلع هنأل ساب الف نادلولاو ءاسنلا نم كلذب بيصأ امو

 ةحابم تناك اذإ رادلا نأ كلذو انيب امبرحتهل مرح ريغ اطايتحا قيرغتلاو قيرحتلا نم معي اع مهيلع بصنلا تهرك

 تيار كلذ اولعفي نأ مهماحتلا نماكتي ناكف اومحتلا ول نكسلو همد مرحب ملسم اهيف نوكي نأاب مرحب نأ نيب الف

 نيمحتلم ريغ اوناكولو مثودع ةياكن رخآلاو مهسفنأ نع عفدلا امهدحأ نيرمأل نيروج ام اوناكو اولعفي نأ مهل

 فكي نأ تيأر مسمي اوسرتت ولو فكي لق دقو لفطاا دمعي الو مهنم سرتتملا برض لبق دقف ملافطأاب هةر

 . لهأ كح باتك ىف لاق اماسم لاحلا هذه ىف باصأ نإف هدبج لسملا قوتيو كرسثملا برضيف نيمحتلم اونوكي نأ الإ

 قا همحر (ىتزملالاق) ةبقرلا عم ةيدلاف اماسم هملع ناك نإ باتكلا اذه نم رخآ عضومىف لاقو ةبقر قتعأ باتكلا

 , ةبقرلاف معلا عفترا اذإف ةبقرلا عم ةيدلاف مدلا مرح هن"اب للعلا عم هلتق ناك نإ لوقي هنكلو فلتخمب ىدنع اذه سيل

 "ناك ولو ةبقز الإ هيلع.سيلف هدصقي ملو انم اتسم باص"اف برحلا راد ىف ىمر ول ىعفاشلا لاق كلذلو ةيدلا نود

 *. لحم مل مهتيشام وأ مهليخ انيدبأ ىفو انوكردأ ولو . ةيدو ةبقر هيلعف ىمرلا ىلإ رطضم ريغ هامر مث هناكمب ىلع



 - آماله

 2: نيماسلل هيف تناك اذإ هعم وزغ نأ داردقإلا نذأب نأ مامالل عساوو هل مسي م ازغ نإؤ مهبلع ررض

 لو ( لاق ) كرششم ناوفصو حتنفلا دعب انينح ناوفص هعم دبشو ردد دعب عاقنيف ىب نم د وبعد مالسلا هيلع ازغ

 / و هيلع هللا ىلص ىنلا مب سوهو هنعب هل تكالام ال لام ٠ نم ةراجإ رجأتسيو ايش ءىلا نم كريشملا ىطعيال نأ

 قوخألابو رافكلا نم هيب نم لاتق مامإلا أدبيو سو هيلع هللا ىلص ىنلا مهس نم ىطعأ مامإلا كلذ لفغأ نإف

 ىلع ام لقأو اهربغ ىف زوحم ال ام اهيف زوحم ىتلا ةرورشلا ىعم لع هب ادم نأ ناب الق فوخألا دعبألا ناك نإف

 ماعىف الطعم دابجلا نوكي ال ىتح نيماسمال رظنلا ٠ كاز دس وز ةنمتا ذل 2 ةق هلو الإ ءاغ فان ال نأ ءامالا
 8 . نسح ىلع اي - 2 2 ١ - 3 ع

 . مهبلي نم ىلإ موق لك ءىنلا لهأ ىزغيو رذع نم الإ

 ةلاسرلاو ةبرزا باتك نم « ريفنلا باب

 نم نودعاقلا ىوتسيال » لاقو « املأ اذع مدعي اورفنت الإ » ىلاعت هللا لاق : هللا همحر ( قفا: ةلالاف )

 رف نأ لد ىنسحلا نيدعاقلا دعو اماف « ىنسحلا هللا دعو الكو » هلوق ىلإ « نودهاجلاو ررضاا ىلوأ ريغ نينمؤملا

 يح ةيافك مهيف ناك نإو ىلاعت هللا لاق ام !وبجوتساو فاخم نم جرح ةيافك ريفنلاب مقي مل اذإف ةيافكسلا ىلع ريفنلا

 مايقلاو ىنوملا نفدو مالسلا در كلذكو ىنسحلا مبعيج دعو ىلاعت هللا نأل فلخم نم مثأ, مل الطعم ريفنلا نوكي ال

 . نوعمجأ اوجرح الإو نوقابلا جرح مل ةبافكلا هيف نم كلذب ماق اذإف كلذ وحنو معلاب

 ريسلا عماج

 أ ريغ ن٠ نسحتسا ام دبع نم وأ ناثوأ لهأ مهنم ناك نف ناكح نيكرشلا ىف جكحلا ( ىقنانتلالا )

 '”ثيح نيكرشلا اولتاقو » ىلاعتو كرابت هللا لوقل اوماسإ وأ اولتق. ىتح اولتوقو ةيزجلا مهنم ذ_خؤت مل باتكسلا

 مهنم ناك نمو « هللا الإ هلإال اولوقي تح سانلا زتاقأ نأ ترمأ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو « مجومدجو

 - مرارذ تيبسو اولتقو اولتوق اوظعي مل نإف نورغاص مهو دب نع ةيزجلا وطعي وأ اوماسب تح اولتوق باتك لهأ
 هللالوسرنأل هلقي ملوأ مامإلا كلذ لاق لافنألا ىف لتاقلل ©2107بلسلا دعب ًائيف هلك كلذ ناكو مر ايدو مهاومأو مجؤاسنو

 بلس ةماسم نب دمحم لفنو برخلا ىضقت دعب الإ هايإ هلفن امو هليتق بلس نينح موب ةداتق ابأ لفن سو هيلع هللا ىلص

 | ايها لصو هلع هللا ىلص هتماع امو مثالتق بالسأ نياجر وأ الجر دحأ موبو اددع ردب موب لفنو ربيخ موب 0

 ةقاوضر رمجوركب وبس هلع هللا ىلص ىنلا دعب كلذ لعف دقو هبلس هلفن الإ لاتقألا ىف الشق لجر لتقف طق ارض#

 نأ جتحاو اهدعب نم نود ةعقولا رضحنم نيب هسامحأ ةعبرأ مسقتو هلهأل هسمح بلسلا دعب عفري مث ( لاق ) امنع

 ' موس سرافللو نامهس سرفلل مساك نوذربلل مهس.و(لاق) «ةعقولادبش نا ةمينغلا» الاق امهنعللاىضر رمعو ركب ابأ

 ؟اذإ رجاتلل مهسيو نيكرستملا نم هب نيعتسآ ناولتاق اذإكرسملاو دبعلاو ةأرملاو غلي لنا خضريو دحاو شرفا الإ ىطع.الو

  نانحو قلطصملا ىنب برحراد ىهو اهمنغ ثيحولسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهمسق برهلا رادىف ةمينغلا مسقتو لتاق

 ' مهسأ هنأ كلذولع ليلدلا هلوقو ةنيدملا همودق دعب ردب مئانغمسقإسو هيلع هللاىيصىنلانأب فسوي وبأهب جتحا ام امأو

 . ةعقولا دهشي مل ادحأ ىطعيالإسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس فلاخ دقف لاق اك ناك نإف اردب ادهشي ملو ةحلطونائعل

 ادب االإ رد مانغ مالسلا هيلع مقام ( ىف[ للا ) كاق م سيلو برحلا راد ىف مهيلع اددم مدقي مو

 لجو زع هللا لزنأ اهتمينغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ حاشت املف ردب نم بيرق ءارفصلا باعش نم



 لنا ف

 نع نمضي ملو اهدي نع نم نم امأف هتتطوف هلع ابلمحام الإ نمضي الو لجرلا تحت ةبادلا تباصأ ام َنايَص

 هوظفحم مل ظافحلا نأل "اطخ وبف رابج لجرلا نأ نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور ام امأو محم اذرف اهلجر

 هراد ىف لعج واو نمض, مل هكلم ىف اهفقو واو نمض هيف اهفقي نأ هلل سيل عضوم ىف اهفقوأ هنأ ولو ( لاق ) اذكه

 هل نذأ مل وألوخدلا ىف 4 نذأ ىدنع ءاوسو (ىف زاالاق) ءىث هيلع نكي مل هلتقف ناسنإ لخدف ةلابح وأ اروقع اي

 ريسلا باتح

 ىدقاولا باتك لع ءالمإ و: باكلا لهأ ف ىكشلو 2 2552-2

 ىءازوألاو ةفينح ىلأ فالتخا باتكىلع ءالمإو «ردب ةورغ لع ءالمإو

 داهج+لا ضرف 5

 هعابتاب تاعامج ىلع اهمف هللا نأ هترجه نم ةدم سو هيلع هللا ىلص ىنلاب تضم امل هللا هحر ( قفانغلالاث )

 2 هركوهو لاتقلا يلع بتك ىلاعت لاقف داه+لا مهيلع هللاضرفف اهلبقنكست مل ددعلاب ةوق هللا نوع عم اهل تئدح

 هيلع هللاىلص هيبث ناسل ىلع مث لجو زع هللا باتك لدو داهلا ضرف هتركذام عم « هللا ليس ىف اولتاقو »ىللاعت لاقو

 ليبس ىف يسفنأو جتلاومأب اودهاجو ىلاعت هللا لوقل غلب, مل نءىلع الو ىثنأ الو كوامت ىلع داهملا ضرفب مل هنأ لسو

 ىلص ىنلا نأ ىلعر مي نبا ضرعو روكذلا مهنأ ىلع لدف «لاتقلا ىلع نينمؤملا ضرح»لاقو كولملل لامال نأ عكف هللا»

 هزاجأف ةنس ةرتثع سمح نبا وهو قدنخلا ماع هيلع ضرعو هدرف ةنس ةرسشع عبرأن با وهو دحأ موب ملسو هيلع هلا

 ىحرجو رارحأ ءافعضا مبسأو مل خضرف نيغلاب ريغ ءاسنو ديبع هوزغ ىف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم ريضحو

 داه+طاىف مثريغ ىلع ضرفال نأ كلذب لدف رارخألا لاجررلا نم لاتقلا دهش نمل نوكس اعإ'نامرشلا نأ كدف نين

 داهطا درك رذعلاو 3 امزااو ررضلاو فعنضلاب ردع هل 0 باب

 ةيزجلا تاك

 كنونذأتسإ نيذلا ىلعل بسلا انإ» لاقو ةءآلا« ىضرملا ىلع الو ءافعضلا ىلع سدل» ىلاعت هللا لاق ( قنات لالا )

 باغألاو دعقملا جرعألا ليقف ( جرح ضديرلملا ىلع الو جرح جرعألا ىلعالو جرح ىمحألا ىلع سل » لافقو « ماسح مثو

 ديال هيوق ندباا ملاس ناك نإف هريغ لمتحم الو ( لاق ) مهنع داهجلا عضو ىف تازن ليقو ةدحاولا لجرلا جرع هنأ

 جورخلاب عوطتإ نأ هل سدلف قفنام دجال نم وبف هوزغ ىف هندل ىريام ردق كا هتعفت همزات ند ةعفاو جورخلا ةبهأ

 ريغ ىلع اناك نإو نيماسم اناك اذإ هلع امهتقرو اممتقفشل هيوبأ نذإبو نيدلا لهأ نذإب الإ دهاجم الو ضرفلا عديو

 كشأ تسل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا م ةعمر ن ةيدع نبا دهاح لق هيلع يل ةعاط الف اعيد لهأ دهاحجم اعف هند

 ملسو هيلع هللا لص ىنلا عم ىفأ نب هللا ديع نب هللا دبع دهاجو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم هدابجل هببأ ةيهارك ىف

 دع هل ثدح وأ رذع هل نم ازغ نمو ) لاق ) هعاطأ ن٠ لذع «دحأرد مسو هيلع هللا ىلد ىنلا نع فلحتم هربأو

 قي قوتيو ) لاق ( فلات نأ يدل نإ فا عصوم ىف 0 وأ نافحزلا قتلي ملام عوجرلا هيلع ناك رذع جورخلا

 وزغي هنأل ناطلساا نم هترجأ اسعإو هب ازغ نإ هدريو لجر لام نم لعجب وزغي نأ زوم الو هببأ لتق برحلا ىف

 هنأل مهعم وزعغلا مامالا ةعنم مهياع نوع وأ م6 فاحرإو ني:هؤملل ليد هنم رهظ ندو (لاق) هقح نم ءىشب



 هس ى علطتب نمو هعرحو هسفن نع لجرلا عفد باب

 ول م مرغ هيلع نكي مل هلتقف هلتقب الإ هعفد ىلع ردقي ملو الجر لحفلا بلط اذإ نا همحر ( قفاعلالا )

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق رده هنأ برضلاب ءهلتقف هبرضب الإ هعفد ىلع ردق, لف فيسلاب سم هيلع لمح

 ظةسأ لقألا ناك هل زوحم امب هسفن نع هعفد هنأل رثك الا هنع طقس اذإف « ديبش وبف هلام نود لتق نم »

 هللا لص ىنلا نأب جتحاو ارده كلذ ناك ضاعلا اتينث تردنف هدب عزتناف لجر هدي ضع ولو ( قفاةلالات )

 هبل كف هل ناك هضع ولو (لاق ) هتينث ردهأو « لحف ىف ىف اهنأك ابمضقت كيف ىف هدي عدبأ» لاق ملسو هيلع

 ىلإ هسأرب هيلع لماحتلا هلف ردقي مل نإف هيف نم هسأر عز نأ هل ناك هادي هلنت ملف هافق ضع نإف ىرخألا هدب

 ةنيع أقف وأ نيكسب هنطب جعب نإف هلسري ىتح هديب هيف برض هل ناك هيفب اطبض هبلغ نإو اردحنمو ادعصمو هئارو
 لجر اهعبتاف بطتخم تناك ةيراج هنع هللا ىضز باطخلا نب رمع ىلإ عفرو نَمْص هدسج ضعب ىف هبرض وأ هدب

 لجر لتقولو ( لاق ) ادبأ ىدويال هللاو هللا ليتق اذه رمع لاقف هتلتقف رخص وأ رهغب هتمرف اهسفن نع اهدوارف

 تدجو نإ تيأرأ هللا لوسراي دعس لاق لتق ةنإب مقي ل نإف ىعداو دوقلاب رقأ دقف ىف أر ما ىلع هتدجو لاقف الجر

 للا ىكر بلاط ىنأ نب ىلع لاقو « ىن» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقذ ؟ ءادهش ا قاآ قح هلهمأ الحر فااونا ْح

 ةاصخمي هامر وأ دوعب ةنعطق م لحجر هللإ علطت ولو ( لاق ) هتمرب طعيلف ءادهش ةسازات تأي نإ هنع

 رحج نم هتبب ىلإ رظني لجر ىلإ رظن سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأاب جتحاو رده ىبف هنبع تبهذف اههشأ م وأ

 الإ كل ع ىف هب ثنعطل قرظنت وأى رظنت كنأ معأ ول » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف هسأر هب كح ىردم هديو

 هسفت ىلع ىفأ نإو هبرض هلف جرخم لف جورحلاب هرمآاف هتيب لخد ولو « رصبلا لجأ نم ناذئتسالا لعج

 هسفن نع هعفدو هبرض, ىلوأ ضاعلا نم صلخت, نأ ردقي مف هسأر ضع ىذلا هللا هنحر ( ىنزأا لاق )

 . هسفن ىلع كلذ ىلأ نإو

 5 أهلا ىلع نامضلا باب

 اطئاح تلخد ءاربلل ةقان نأ ةصيخحم نب دعس نب مارح نع ىرهزلا نع كلام انربخأ ( قفا تلالا )

 ىلع نماض وهف للاب ىثاوملا تدسفأ امو راهنلاب اهظفح لاومألا لهأ ىلع نأ مالساا هيلع ىضقف هف تدسفأف
 هنمض للاب عرزلا نم تدسفأ ام امهدحأ . ناهجو مئاهبلا ىلع نامغلاو : هللا همحر ( قنا: ةلالاو ) املهأ
 اهيف وأ اهبلجر وأ اهديب تباصأ اف ًايكار لجرلا ناك نإ ىناثلا هجولاو ٠ هونمضي مل راهنلاب تدفأ امو اهلهأ

 ناك نإ كلذكو ادحأ هب تفلتأ ام لك نم لاخلا كلت ىف اهعنم هيلع نأل هل نماض وهف حرج وأ سفن نم اهبنذ وأ
 الإ زوحيالو اهقوسي لبإلا كلذكو امل داق هنأل هيلع وه ىذلا ريعبلاب ةروطقملا لبإلا كلذكو ادئاق وأ ًاقئابب
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 ناكمنأل ناطلساا نمضي مل اناف ارذعف ناطلسلا 0 ضفخت مل ةأرما وأ فاغأ لجر ناك ولو دولا هيلعذ اذه لعفي

 . ةيدلا هتاقاع مضيف هلثم ىف رذع نم ملسيال هنأ باغألا طرفم درب وأ ديدش رح ىف امهرذعي نأ الإ العفي نأ امبءلع

 دحلا ىف لجرلا برضيو قلخ الو ديدجال نيطوسلا نيب طوسب دودحلا بري هللا همحر ( ىفاتتلالاف )
 0119 تفشكس الث لك و اهءايث اهياع مضتو ةسلاج ةأرملاو دمي الو طبري الو اهب ىتتي هدب هل كرثتو آمئاق ريزعتلاو

 ) ىنزملا لاق ) ةرافكلا وأ لاكنلا دحلاب داري امنإو فلتلا بيس ةنأل مدلا رهني نأ دحلا ىف غلب الو ةأرما اهنم كلذ

 غلب الو هللا هوحر ( ىفانخلالا ( هنع هللا ىكر ىلع نع كلذ ىورو جرفلاو هجولا دالجلا ىتتيو هللا هنحر

 ٠ دجاسملا ىف دودحلا ماقت الو هدودح ىف ىلاعت هللا ةبوقع ةاواسم نع اريصقت نيعب زأ ةبوقعب

 نيماسملا عاتم نم مهيدي ف بيصأ امو ةدرألا لها لاتق بأب

 أطخلا لتف تاك قم

 راد وأ مالسالا راد ىف نك رى كا مالسإلا نع اودترا ُح موهلا لسأ اذإو هللا همحر ( قناتم الاف (

 لدهأ داه> لبق مثداهم اوءدس أ نيماسملا ىلعف ةنق اودترا ىذلا مهعُص وم ىف نورهاق وأ نورووقم مثو برحلا

 كلذ ىف ءاوسو ةدرلاب لتق بتي. مل نمو همد نقح بات نمث مهوباتتسا مهم اورفظ اذإف طق اوماسي مل نيذلا برحلا

 لاتق ريغ وأ نوعنتمت مثو لاتق ىف ةبوتلا راهظإ دعبو ةدرلا لاح ىف نيماسملا نم ةدرلا لهأ باصأ امو ةأرملاو لجرلا

 نوبيصاام .نامضؤو لقعلاو دوقلا ىف فاتخمال نيماملا ىلع جسحلاك مهيلع سحلاو ءاوس اهربغ وأ ةرئان ىلع وأ

 ؟ةدراالهأ ىف ركب وبأ عنص ام لبق نإف ( فا لالا ) ىغبلا لهأ لاتق باب ىف هلوق فالخ اذه ( ىنزملا لاق )

 نإ لق ؟ نودت هلوق اف لبق نإف ةيد انالتقل ذخأنالرمعلاقف مك التق ىدن الو انالتق نودت نيبئات هوءاج موقل لاق لبق

 اذيهو نب دمعتم مهلتف ىف صاصقلا مهيلع ناك دمع ربغ لتق ىف ةيدلا اونمض اذإو اودو نيدمعتم ريغ نوسصي اوناك

 دللغ ييكدلو. لمد ردقأ انجإ م ملعن الف لبق نإف هنع هللا ىذر قيدصلا ركب ىنأ دنع برحلا لهأ «َح فالخ

 نإ اريخ ممديزتالو القع الو ادوق مهنع عفدن ال ةدرلاو هبلط امد ىلول لطبأ امكاح ملعن مل تبث ولو ةداهشب دحأ لتق

 نأ ءدرلا لهأ مح نأل هلك كلذ حرطي ىغبلا لهأ لاتق باتكىف هلوةنم سيقأ ىدنع اذه (ىلزملا لاق) ارمثمهدزت مل

 هدر( ىقثأ م اللا ( نوذمضيو مهنم داق كلذكف برهلا لهاك نرد الو نوقري الو مالسالا مكح ىلإ مثدرن

 . دوقلا هيلعف اهماعيال وأ هتبوت ِلعي لجر هلتق مث ناميإلاب لوقلا رهظأ هنأ ةنيب دترمل تماق اذإو هللا

0 )90© 
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 را تح 53 تاب

 ناطلسلا أطخو مامإلا برض نم تومب نمو

 ىلص ىنلا ىنأ لاق رهزأ نب نّحرلا دبع نع ىرهزلا نع رمعم نع ةقثلا انربخأ هللا ةمح ر ) قناتعغلالا /

 هوبكتف «هوبكت »لاقمنبارتلا هيلع اوثحوبابثلا فارطأو لاعنلاوىديأألاب هوب رف «هوبرضا»لاقف براشب لسو هيلع

 مث هتايح نيعب رأ را ىف ركب وبأ برضف نيعبرأ هموقف برضلا كلذ رضح نم لأس ركب وبأ ناكاملف لاق هلسرأ مث

 ىلع لاقف راشتسا هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ىورو نينا« برضف راشتساف را ىف سانلا عباتت مث رمع

 لآ ىف نانا رمع هدلجف لاق اك وأ ىرتنا ىذه اذإو ىذه ركس اذإو ركس برش اذإ هنأل نينا دلحم نأ رن

 رخا دح الإ هلتق قالا ائيش ىسفن ىف دجأف توميف ادح هيلع مقن دحأ سيل لاق هنأ هنع هلا ىضر ىلع نع ىورو

 مامإلا ةلقاع ىلع لاق امإو لاملا تدب ىف لاق امإ هتيدف هنم تام نفل ٍلسو ةيلع هللا ىلص ىنلا دعب ءانيأر *ىث هنإف

 بوت فرط وأ نيلعنب بارش نم ركسرام وأ رمح ىف مامإلا برض اذإو ( قفا: لالا ) « ىعفاشلا نم كشلا »
 نيعبرأ نم 2 برض نإو هلتق قحلاف كلذ نم تامث نيعبرأ زواج مل هنأ معلا طيب اير ههبشأ ام وأ ءادر وأ

 اهنطب اذ تضهجأف تءزفف ةأرما ىلإ لسرأ رع نأل لاملا تيب نود مامإلا ةلقاع ىلع هتيدف تاف كلذ ريغو لاعنلاب

 همحْر ( ىزملا لاق ) كموق ىلع اهنمسقتل كيلع تمزع رمع لاقف ايلع رمع رمأف هيدي نأ هلع راغأف ايلع راشتساف

 اهزيغو نيعبرألا نم تام إو اهدحو ةدايزلا نم تع ملف تاف نيعبرأ نم رثك أ برض اذإ هلوق ىف طلغ اذه هقن

 برض ول لوقي ىعفاشلا نأ ىرت الأ حا.» ريغو 0 نم بورضملا تام امعإو اهلك مامإلا ىلع ةبانلا نوكت فيكف

 ذدحأنم ًاءزجهيلع نأ رخآلاو ةيدلا فصن هيلع نأ امهدحأ نيلوق اهيف نأ تاف نيناعأو ىدحإ فذقأا ىق الجر مامإلا

 ةظاخ ناك نإف تام حور لا هطاخف احرج الجر حرج ول لوقي هنأ ىرت الأ ( ىنزملا لاق ) ةيدلا نم ًاءزج نينامو

 تام اإ كلدي اذه لكف هسفن ىف هثدحأ ىذلا حرجلاو هحرج نم تام هنأل ةيدلا فصن حرالا ىلعف ىح محل ىف

 ااا ةداتزلاب هلتعي مل هنأل مامإلا ىلع اهلك ةيدلا نوكن الف تام امهم ةثأ تاق نيعبرأ ن 0 20 ركل

 ذللك دةلع نأ تانفارخا اخرخ حرج ملسأ مث ادترم حرج نميف لوقي هنأ ىرت الأ حابم اهعم ناك ىَح

 حابم نم نيعي رأ نم رثك أب بورضملا تام نإ 0 ( ىزملا لاق ) حابم ريغو حابم نم تام هنأل

 هدلخ ولو .هلتق هنأل اهنطب فام نمضو اهنمض, مل تضوجأف ادح ةأرما برض ولو ( قنا: لالا ) حابم ريغو

 ءىث ىناجلا ىلع سيلو يسحلا ىف هنم أطخ اذه لكأل هتلقاع هتنمض تا امهسفنأ ىف نيلدع ريغ وأ نيدبع ةداهشب

 مامإلا ىرأ انأو هتبريخ دق دلاجلا لاق ولو ًاعم مامإلاو دلاجلا نمض اماظ اذه برضأ امتإ دلاجلل مامإلا لاقولو

 طوس دازف نيناتمع هبرضأ لاق ولو هبرض ببَسب هتع باغام الإ نمض ءاهقفلا ضعب ىأر كلذ نأ تل

 ”رخآلاو ةبرضب امهدحأ هيلغ نالحر ىد وا منيفصن امهيلع نأ امهدحأ نيلوق ن حلو د ةفارر دا شم

 : "ا اهم رضف هتأر مان -راوشسل 0 فاح ياذإَو ه( كاق ) امس نيناعأو دحاو نم أ اهي وأ نيفصن ةيدلا ا نينا

 هلام 3 ةراككلاو هتلفاع ىلع ةيدلاف تادف الحر مامالا رزع واو ص ورفب سبلو ةحابإ كلذ نأل ةلفاعلا ىلع لقعل اف

 دوقلا ناطلسلا ىلعف تاف هنم وضع عطقب رمأف ةلكأ وأ اهعطقب ناطلسلا رمأف ةعلس لجرب تناكاذإو ( لاق )

 ناطاسلا ريغ امأو هلامىفةيدلا هيلعو لتقيال ىذلا ىف هيلع دوقال ليقو لتقبل ىذلا ىف دوقلا هيلع ليق,دقو هريكبملا ىف

 ص00 تت تدك ع روصسس ووصل 6#

 نيف فة: يجلب
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 ىعازوألاو ةفينح ىنأ فالتخا باتك ىف ( لاقو ) هبحاصب امهنم دحاو لك ةطلخلو ةهبشلاو رثالل هبحاص عاتم نم

 ىدنع سيفأ اذه هلل همحر ( ىئزملا لاق ) تعطق اهنم زرح ىفو هيلع اهنمتأي مل ىذلا اهجوز لام نم تقرس اذإ
 الو ناك ا.ءهمأ لبق نم هدادجأ وأ همأ وأ هيبأ وأ هدلو دلوو هدلو لام نم قرس نم عطقي الو ( قفانتلالاف )

 ٠ ريزبخالو رمح الو رامزم الو روبنطىف عطقي

 قررطلا عاطق باب

 اوذخأي ملو اولتق اذإو اوبلصو اولتق لاملا اوذخأو اولتق اذإ قيرطلا عاطق ىف سابع نبا نع ( ىقفا'شلالاف )

 اوبلطي نأ اوبره اذإ مهيفنو فالخ نم مهلجرأو مهمديأ تعطق اولتقي ملو لاملا اوذخأ اذإو اوبلصي ملو اولتق لاملا

 موقلا حالسلاب نوضرتعي نيدذلا مث قيرطلا عاطقو لرقأ اذهبف ( ىف ةلللا ) دحلا مملع ماقيف اوذْخْوي قح

 عطقي الو ةدحاو محدودحف اينذ ظضعأ اونوك مل نإ رسما ىف مثارأو ةرهاجم ىراحصاا ىف لاملا مهوبصغإ قح

 هيلع بجو نفث هلعف ردقب مهنم لجر لك دحيو قراسلا ىف ةنسلا ىلع اسايق ادعاصف رانيد عبر ذخأ نم الإ مهنم

 هيلع بجو نمو (لاق) كرت, مث اثالث بلص, دمعلا لتق باتك ىف لاقو هبرذعت ةيهارك هيلص لبق هلتق بلصلاو لتقلا

 رانلاب تمسح مث ىنميلا هدب تعطق لتقلا نود عطقلا هيلع بجو نمو هنونفكي هلهأ ىلإ عفدو لتق بلصلا نود لتقلا

 نمو سبحو رزع ًاءدر ناك وأ بيه وأ رثكو مهنم رضح نمو ىلْخ مث دحاو ناكم ىف تمسح مث ىرسيلا هلجر مث

 هل ناك حارجلا افع نمو اهريغو حارجلا ىف نييمدألا ىتح هللا قح عنعال عطق مث حرا بحاصل قنا ع لتق

 هيلع ردقي نألبق نم مهنم بات نمو لتقلا هتيانج تغلب اذإ هلتق مامإلا ىلع ناكو همد كلذب نقم مل سفنلا افع نمو

 لوقأ هبو دودحلا باتك ىف لاقو ةبوتلاب هلل ق> لك طقس نأ لمتحمو نيمدآلا قوقح طقست الو دحلا هنع طقس

 ناممخ امهنأل امهتداهش زيت مل انعاتم اوذخأو انولانف انل اوضرع ءالؤه نأ ةقفرلا نم نادهاش دبش ولو ( لاق )

 سيلو رظنن نحنو اذكو اذك مهنم اوذخأو اذكو اذك مهم اواعفف ءالؤل اوضرع ءالؤه نأ ادهش, نأ امهعسيو

 سبح مث ةدلج نيناعأ فذقلا دحب *ىدب فذقو دودح لجر ىلع تعمتجا اذإو (لاق) كلذ ريغ نع امفش كب نأ مامالل

 هدب تناكو قيرطلا عطقل فالخ نم ىرسيلا هلجرو ىنميلا هدب تعطق أرب اذإف ةدلج ةئام انزلا ىف دح أرب اذإف

 هنع تطقس لوألا د-هلا ىف تام نإف ادوق لتق مث هدي عم قيرطلا عطقل هلجرو آعم قيرطلا عطقو ةقرسلل ىندبلا

 ٠ سفنلا ةيد هلام ىفو اهلك دودحلا

 اهيف دحلاو ةبرشألا باب
 نأب الإ دحم الو را .ىلع اسابق دحلا هيفو مارح هلدقف هريثك ركسأ بارش لك هللا همحر ( قفا تلال )

 ىلع لديف مهضعب ركسيف رفنو وه ءانإ نم برش, وأ ركساام تبرش لوقي وأ هب هيلع دبش, وأ را تبرش لوقي
 5 دحلا هتدلج الإ ًاركسم اذن وأًارح ترش دحأب ىنوأ ال لاق بلاط ىنأ نب ىلع نأب جتحاو ركسم بارمثلا نأ

 (م -4.6ع)



0 

 ناك نإو عطق زرح نم ايمجعأ وأ لقعيال اريغص ادبع قرس نإو دحلا هنع كلذب أردأ مل هل تيهو ولو زرحلا نم
 هنم قرسسف هنود هقاغي ناكف اتيب الجر راعأ نإو عطق هن“ لحم ام آئيش وأ افيس وأ افحصم قرس نإو عطقي مل لقعي

 اذه نأل ربقلا عيمج نم نفكساا جرخأ اذإ شابنلا عطقيو قبآ ريغو اقبآ دبعلا عطقيو عطق تيبلا بر

 ' . هلثك زر

 ةقرسلا ف لحرلاو ليلا مطق باب

 نمحرلا دبع نبا ثرحلا نع نمحرلا دبع نب دم نع انباحصأ ضعب انريخأ ىلاعت هللا همحر ( قناة لالا )

 قرس نإ » قراسلا ىف لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىذر ةريره ىفأ نع نمر لا دبع نب ةملس ىلأ نع

 دقو ىرسيلا قراسلا دي عطق هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ابأ نآ جدتحاو « هلجر اوعطقاف قرس نإ مث هدب اوعطقاف

 رانلاب تمس>و فكلا لصف»نم ىنميلا هدي تعطق قرس اذإف هللا همحر ( ىف. لالا ) لجرلاو ديلا عطقأ ناك

 "”  ىرسيلا هدي تعطق ةثلاثلا قرس اذإف زانلاب تمسح مث بعكلا لصفم نم ىرسيلا هلجر تعطق ةيناثا قرس اذإف

 ظ رانلاب تمسح مث بعكلا لصفم نم ىنميلا هلجر تعطق ةعبارلا قرس اذإف رانلاب تهسح مث فكسللا لصفم نم

 ظ نامأب انيلإ لخد اذإ ىنرحلا عطقي الو سبحو رزع ةسماخلا قرس نإو ةمالس برقأو ةنؤ» فخأب عطقيو

 : ةقردلا ندضو ظ

 أاهماع ة ةداهم لاو 4ق خلاب رارقإلا باب

 نإف اممتداهش ىعّذيو هنم قورسملا رضءو رايد عبر ىوسإ هتافصب هزرح نم اذهل اعاتم قرس هنيعب اذه نإ نالوقب
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 ش 8. - .٠ ١

 ظ نيلدعب وأ هلأ هيلع ماقب ىد هرارثإ ىلع تش نابالإ لو راس ىلع ماهيب الو ىلاعت هللأ ةمحر( قنا 9 اال (

 تفلحأ هيحاص لكن ول امصخ هل هلمجأ ىأل هعطقأ ١ هذخأ ىف هل نذأ وأ هنم هعاتباو هيلع هيلغ هعاتم اذه نأ ىعدا

 دهاش وأ ناتأرماو لجر دبش واو رض ق> قراسلا سبح عاتملا بر رضي مل نإو هيلإ هتعفدو هيلع دوهشملا

 ظ هعطقأف هندي ىف د اهدحأ نائيش ةقرسلاب ديعلا زارقا ىفو دخلا ق هبحوأ 1و لاملا ىف مرغلا تاو ةقرذم ىلع نيعو

 1 ١
 : هنمرغأ كالمو قع اذإف الام العال وهو هلام فق ردالاو

 الف هلل دحلاو قبرطلا عطاق كلذكو عطق, مل وأ عطق قرسام قراسلا مرغأ ىلاعت للا هحر ( قفانتلالا )

 : . دابغللا تلئأةام  مرغ هقا ذحا طقس

 ' هيف عطقال ام

 عاتم نم قرس دبع ىلع الو ةساخ ىف الو زرح ريغ نه قرس نم ىلع عطق الو هللا همحر ( قفا: لالا (

 2” قرس امهنم دحاو دبع ىلع الو اهجوز عاتم نم تقارش ءأرما ىلع الو هتيتو أ عاحل لنا قارس جواز ىلع الو عديم



 ليلا ب ا ١

 - د6 ةقرسلا باتك »لج

 هريغو دودحلا تاك عطقلا هيف 0 | باب

 نأو كلذب مسو هيلع هللا لص ىننلا نع ربخلا توبثل ادعاصف رانيد عب ر ىف عطقلا هللا همحر ( قفا: ةلالاث )

 كلام لاق رانيدب امهرد رمدع ىنثا فريص نم مهارد ةئالثب تموق ةجرتأ ىف اقراس عطق هنع هللا ىضر نافع نب نانع

 تايب اذإ هريغو ماعط_ نم بطرلا قرس نم عطق ىلع ةلالد كلذ فو ( ىف[: علال ) لكذن ىلا نا +
 عطقي الو سو هيلع هللا ىل ىنلا دبع ىلع ناك ىذلا لاقثملا وه رانيدااو اهزرح نم اهجرخأو رانيد عبر هتقرس

 ضحت مل وأ متحم مل نإو ةنس ةريثع سمح لئكتسا امهمأ وأ ءاسنلا نم ضيملاو لاجرلا نم مالتحالا غلب نم الإ

 عضوملا كلذ لثم ىف زر> هنأ ىلإ ةماعلا هبسني هنم قرسس ىذلا عضوملا ناك نإف قورسملا ىلإ رظني نأ زرحلا ةلمجو

 هيلع هعاجطضاب ازرحم ناك ناوفص ءادرو عطقي مل زرح هنأ ىلإ ةماعلا هبسني مل نإو زرحلا نم اهجرخأ اذإ عطق

 طبرو هاعيابت عضوم ىف ضمب ىلإ قوسلا عاتم مض اذإو هللا همحر ( ىف خللا ) هئادر قراس مالسلا هيلع عطقف

 ىلإ اهضعب رطقو اهقوسي وأ لبإ راطق دوت, ناك اذإو زرحمب اذكهو عطق هلع طيخو سبح ىف ماعطلا لعج وأ لحم

 حارم ىلإ اهاوآف انْ تناك وأ ءارحص ىف اهبلإ رظني ثيح اهخانأ نإو عطق ائيش اهيلع امب وأ اهنم قرسف ضعب

 نه عاتملاو طاطسفلا قرسف عجطضاف هعاتم هيف ىوآو ًاطاطسف برض ولو اهزرد> اذهف اهبلإ رظني ثيح عجطضاف

 عجطضا ولو هلثمز رحت ةماعلا نوكست امي لك زرحيف فاتخم زارحألا نأ الإ هيف امو هل زرح هعاجطضا نأل عطق هفوج

 لسرأ وأ طبري ملو مضي مل زرح اهيلع سيل دعاقم ىف مبعاتم قا وسألا لهأ كرت وأ هيدي نيب هبوث عضوو ءارحص ىف

 ملف اطاطسف برض وأ اهدنع عجطضو ملو ءارحصب اهتابأ وأ ةروطقم ريغ قيرطلا ىلع ىضع وأ ىعرت هلبإ لجر

 اهنم قر نإو ايف امل زرح ةقلغملا تويبلاو ازرح اذه ىرتال ةماعلا نأل عطقي مل ءىث اذه نم قرسف هيف عجطضي

 ىلإ ةرجحلاو تيبلا نم هجرخأ نإو عطقي مل احوتفم تيبلا ناك نإو عطق هعاق وأ باب حتف وأ بقنب جرخأف ءىش

 هجرخأو ةكرتشم تناك نإو اهيف امل زرح اهنأل رادلا عيمج نم هجر ق>عطقي مل هدحو هنم قورسملل رادلاو رادلا

 اهذخأو بقنلا ضعبىف اهعضوف ةقرسلا جرخأ ولو عطقيف ناكسلا نم دحأل زرحم رادلا تسيلف رادلا ىلإ ةرجحلا نم

 هوجرخأف ًاعاتم اولمحف ةثالث اوناك نإو عطق زرأانم اهجرخأف اه. ىمر نإو امهنم دحاو عطقي مل جراخ نم لجر

 رانيد عبر ىواسإام جرخأ نق اقرفتم هوجرخأ نإو اوعطقي مل اًئيش صقن نإو اوعطق رانيد عابرأ ةثالث غلبي اعم

 قرس نإو ةصاخ جرا عطق ضع, جر ملو ممضعب جرخأ مث اعم اوبقن ولو عطقتي مل رانيد عبر وسي مل نإو عطق

 ةميق تناكولو عطقب مل الإو عطق رانيد عبر غلب نإف قرسام جرخأ مث اهزرح ىف اهحذف ةاش وأ هقشف ابو قراس

 اهب جرخ ىتلا لاحلا ىلإ رظنأ امبإف ةميقلا تداز مث رانيد عبر نم لقأ تراصف ةميقلا تصقتن مث رانيد عبر قرس ام



3-000 
 مح رمأ نكي ملام مالسإلا ماكحأ مهيلع ىرحت نأ «نورغاص مو ىلاعت هللا لوق ىنعم نأ ,عز ذإ هب هيلوق ىلوأ اذه

 ءايإو مهكرت هيف مالسإلا

 ةملكب ارفن فذق نإف نيناع' دح ةماسم ةغلاب ةرح وأ اءاسم اغلاب ارح غلابلا فذق اذإ للا همحر ( قفا: خلالاف )

 دح ذخأيو نادح هيلعف نيتيم نياسم نيرح هاوبأ ناكو نيننازلا نبااي لاق نإف هدح مهنم دحاو لكس ناك ةدحاو

 فذاقلا ىلعو دحلا ىعدي هنأل ةنيبلا فوذقملا ىلعذ دبع هنإ : فوذقملل فذاقلا لاق ولو اوناك نم هتبصعو هدلو تيملا

 ىلإ هبسني نأ دارأام هتفلحأ ناسللا وأ رادلا ىطين تينع لاق نإف ىطيناي ىفرعل لاق ولو دحلا ركني هنأل نيمللا

 نإو هل دح الف افع نإف هل دحو هيفن دارأ دقل فوذقملا فلح فام مل نإف ىذألا ىلع هتبدأو دوعي نأ هتيهنو طببلا

 | ىف هلع ؟ىرد امارح أطو بثطو ةأرما فذق واو ىذألا ىلع رزعو فلاح ىلهاملا بألا فذقلاب تينع لاق

 مرح امف ضيرعتلا حاب أ ىلاعت هللا نأل ضيرءتلا ىف دح الو دبعلا د> الإ ةيرخلا هيف ليكست مل نم دح الو رزعو دحلا

 ةبطخ نم هب متطرع امف جياع حانج الو» ىلاعت لاقو «هلجأ باتكلا غابي ق> حاكنلا ةدقع اومزعت الو»لاقق هدقع

 . حدرص فذقب:الإ دحب الف حدي رصتلل افلا ضيرعتا لعجف « ءاسنلا

 همهم 6) ههه



 روج «هكتامساءاق لقم >

 كحد تن دج

 7 دودحلا نايك ع:

 هيلع ةذابشلاو انزلا لو باب

 مالسلا هيلع دلجو ةنصحم رمع مجرو اينز نييدومب نينص ملسو هيلع هللا ىلص مجر : هّللا همحر ( قفا: ةلالاف )

 ىاز نق انصحأ دقف حيحص حاكنب غولبلا دعب ةرلا تييصأ وأ رملا باصأ اذإف لوقأ كلذب و اماع هبرغو ةئام اركب

 دلج نصحم مل نإف كريو همجر رضحم نأ مامالل زوجيو نفديو هيلع ىلصيو لسغي مث توم ىتح مجرلا هدحف امهنم

 نإف ةأرما ىلع ودغي نأ اسينأ رمأ لسو هيلع هللا ىلد ىنلا نأل دح ةرم رقأ ولو ةنسلاب هدلب نع اماع برغو ةئام

 نأ نوح هنأ لئلد كلذ ىفو هزارقإ ددع رمان ملو كلذ لثمب ىلا دقاو ابأ هنع هللا ىضر رمع رمأو اهنجر تفرتعا

 ىلبح ىلع دلجلا دح ماقي الو ( لاق ) عقب مل وأ دحلا ضعب هب عقو كرت عجر ىتمو هرضحم مل نإو دودحلا مامإلا معقب

 نأ الإ كلذ لك ىف نصحلا م>ريو فلتلا بابسأ ىف الو طرفم هدرب وأ هرح موي ىف الو فندملا ضارملا ىلع الو

 نات ترض كلت فلا ترع نإ نانا ركبلا ناك نإ و اهدنو لفكتو عضت ىق> كرتتف ىلبح ةأرما نوكت

 نولوقي ةعبرأ الإ مئاهبلا نايتإو طاوالاو انزلا ىلع زوي الو هلثم ىف كلذ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لعقل اعابتا لخنلا

 باتك ىف لعجم ملو انأ تلق هللا همحر ( ىتزملا لاق ) ةلحكملا ىف دورملا لود اهنم كلذ ىف لخدي هنم كلذ انيأر

 اذإ مهتلبق نيقرفتم اودهش نإو (لاق) ًاءوضو ةميهبلا جرف سم ىف ةراهطلا تانك“ ىف الو ابر ةميبلا ناك! كاد, لا

 مجر نإف نودحم ةفذق مهف ةعبرأ انزلا دوهش متت ل نإو هريغ دحب مل ةداهشلا مام.دعب عجر نمو ادحاو انزلا ناك

 تدبش لاق نإو درقلا هيلعف لتقيل ىريغ عم روزب دهشأ نأ تدمع لاق نإف هتلأس مهدحأ عجر مث ةعبرأ ةداهشب

 انزلاب اهيلع دهش ولو نوقابلا عجر نإ كلذكو دحلاو ةيدلا عبر هيلع ناكو فلحأ هريغ وأ لتقلا هيلع دعأ الو

 ديعلا دحو اهلثم ربمو اهنود دحلا هيلعف انزلا ىلع اههرك أ نإو دح الف ءارذع اهنأ لودع ةوسن عب رأ دهشو ةعبرأ

 هيفنىف هللا ريختسأ رخآ عضوم ىف (لاقو) ةدلج نوسمح دلخلاو را دح فصن - انصحم ملوأ جاوزلاب انصحأ ةمآلاو

 ىلع ًاسايق ىلوأ هلوقب اذهو انأ تلق هللا هر ( ىتزملا لاق ) ةنس فصن ىنن, نأب رخآ عطوم ىف عطقو ةنس فصن

 ىلص ىنلا لوقل تنز اذإ هتمأ لجرلا دحمو هللا همحر ( ىف: لال ) انزاا ةبوقع نم رحلا ىلع بحبام فصن

 ٠ « اهدلجلف اهانز نيبتف كدحأ ةمأ تنز اذإ » سو هيلع هللا

 نييمذلا دح ىف ءاجام باب

 نصحملا انددح كح نإف عدن وأ ع أ انلف انيلإ اوك نإو دودحلا تاتكدف هللا همحر ) ىعفاشلا لاق )

 هنإ ةيزجلا تانك اف (لاقو) اماع هان رغو ةئام كذا اندلحو انز نيدو مجد لس هيلع 1 ىلص ينلا نأل مجرلاب

 هللا همحر (ىزملالاق) « نورغاص مثو »لجو زع هللا لوقنم تفصو امل هميقي نأ هياعف هللا ذا ىف هز اخ اذإ هل رابخال



 فقويو (قفا:. *لالاف ) هلصأ ىلع سيفأ وهو رهاظلاهلسأو(ىزملالاق)ربخلا رهاظ اذهو : هللا همحر (قفان تلال )
 ' اكو ملسملا رفاكساا الو رفاكلا مسملا ثريال ءىف هتقفن همزات نم ةقفنو هتيانجو هنيد ءاضق دعب هلا لتق اذإو هلام

 لافو ةالصلا كرت نمل لاقيو ( لاق ) بتي ل نإ ًارفك هب رحسإام ناك نإ رحاسلا لتقيو مسم هثريال اماسم ثريال

 كانلتق الإو تنمآ نإف كريغ هلمعي الو ناعإلا كرتت ام كانلتق الإو تلعف نإف كريغ اهلمعيال اهلصأ الو اهقيطأ انأ

 ىلوتملا نأل لتاقلا رزعيو ةيد الو دوق الف حرجلا نم تام مث مسأف هحرج وأ بانتس. لبق ادترم لتق نمو

 تتبث دق مالسإلا ةمرح نأل برحلا رادب ارق نإو ةيرذ نيدترمال ىسي الو ( لاق ) كاحلا هتباتتسا دعب هلتقل

 اوبسي مل مثءابآ نأل بسي مل ةدرلا ىف نيدترملل دلو نمو لتق بت مل نإ مهنم غلب نمو مهنابآ ليدبت ىف مهل بنذ الو

 اندبن الإو مش نإ دبعلا يل اوغلب اذإ انلقو مهبسن مل ىرارذ مهل اندنعو برحلا رادب اوةْلو نودهاعم دترا نإو

 تلق ( ىئزملا لاق ) اميفم عنتع ىح بتي مل نإ لتقي الو ايف هلام ناك تاث ناركس دترا نإو برح منأ مث <بلإ

 تررقأ نإ لبق هركن'اف ةدرلاب نادهاش هيلع ديش ولو زوميال هنأ زيمي ال ىذلا ناركسلا قالط ىلع ليلد اذه نإ

 حرج امو هريغ نع فشكي مل مالسإلا نيد فلاخ نيد لكن م أربتو هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأاب

 . ةيدلا فصن اماسم هحرج نم ىلعف تاث اماسم حرج مث ادترم حرج نإو هب ذخأ هتدر ىف دسفأ وأ

 هوهم هي) 056



 : < 0 -43534 هه د دك سو

 ل ؟ن8

 كبهذم لصأىف كمزليو تاق؛ اذه ىلع لدي لتقلا ناك نإف لاق لتاقبال سم دبع نامأ تددر دقف مالسإلا ىلع ناك

 دبعلا .ةيد لوقأف ةيدلا ىلإ بهذأف ( لاق ) امهمامأ زيحجت تنأو نالتاقيال امهمأل نمزالو ةأرما نامأ زيحتال نأ

 رين تنأو رخلا ةند فصن :ةأرللا ةيد تلق ؟ نبأ نمو ( لاق ) باوصلا نم كل دعبأ اذهف تلق رحلا ةيد ءىناكت ال

 لتاقي دبع ةيذ نم رثك 1 لتاقبال دبع ةيد نوكت دقو ةنامأ ريم الو ةأرملا ةند نم رثك أ ذبعلا صعب :ةيدو اهنامآ

 دبعلاب ديقت تن'اف تلق دوقلا ىف ءامدلا ةأناكم ىنعامتإ تلق نإف ( لاق ) كبهذم لصأ تكرت دقف هنامأ زيجت الف

 لغقأل ىلإ لاق: هنسحمالا وأ الاتق“ نسم .ديعلا ناك رانبد كلأ هتبذ ىذلا ركل رتاد ةرثع ىرشال ىلا

 سانلا ضعب لاقو مالسإلا مسا ىلع تلق ؟ وه مالعف لاق لاتقلا ىلع الو ةيدلا ىلع الو تلق دوقلا ىلع وه امو

 دودح نم مثراد ىف ىرسألاو راجتلا نم نوماسملاهباصأ اف مهيلع محلا ىري نأ نء مثرادب ىغبلا لهأ عنتما اذإ

 ؛ هتلتق مف تلق اهلهأ ىلإ اهتيد“ ات ىلاعت هللا نيبو مهنيب امف مهيلعو مسحلاب قوقحلا الو مهنم ذخؤت مل لل وأ مهنيب سانلا

 ىعملاىف ىرسألاو راحالل نوفااخ مث تلق مونم داق الق مهيلع روبظي م اضعب مهضعب لتقي نيب راحل ناو لع اضاف لاق

 هل اقوقرم ىبسملا لوختي ىناسلا عدنأ اوماسأ مث اضعب مهضعب نوبراحلا ىس ول تيأرأ انيب افالخ هيلإ تبهذ ىذلا

 مث انم اولتقف برحلا لهأ انازغ ولف تلق ال لاق ؟ىغبلا لهأ راد ىف ىرسألاو راجتلا ىف اذه زيجتفأ تلق معن لاق

 نيهركم ريغ برحلا دالبب ىرسألاو راجتلا كلذ لعف ولف تلق ال لاق ؟دوق مهنم دحأ ىلع نوكيأ نيماسم اوعجر

 تارأ تلك مرح لب لاقأ؟ نواتعف ترا دالب ىرسالاو رابتلا لك دف عسرأ تلق نولتقي لاق ؟م,يلع هبش الو

 ؟ كلذ ءاضق مهيلع نوكيأ مالسإلا راد ىلإ اوجرخ مث برحلا راد ىف ةاكزلاو ةالصلا اوكرت ول ىرسألاو راجتلا

 ريغت ال رادلا تناك اذإف تلق ال لاق ؟ مالسإلا راد ىف مه لحمام الإ برحلا راد ىف م لح الو تلق معن : لاق

 محل لحت ال تنأ مث ؟ مهيلع هللا هبجوأ ىذلا نيمدآلا ق>و هللا قح مهنع تطقسأ فيكسف مبيلع مرحو ممل لحأ ام

 لاق ؟ عضوملا اذه ريغ ىف كدنع هجارختسا مامإلا ىلع نإف هسيح مهل ليال ناك امو هريغ الو مد ىف مهلبق قح سدح

 اورهظيو امامإ اويصني مل ام مهنم داقي ىغبلا لهأ نأ معز: كناف تلق اوباصأ انم لطبأ نيذلا ةدرلا لهأاب مهسيقأاف

 مهم تدقأ ةيبش الب اضعب مهضعب ىغبلا لهأ لتق ول معزنو عانت٠ا الو مهل ماعإ ال ىراشألاو راخلاو 2

 اوعنتما نيبراحم ةلبقلا لهأ نم ةعامج نأ ول تيأرأ تلق كلا مهيلع ىرحب نأ نم ةعونمت رادلا نكلو لاق

 لاق ؟ دودحلا اوتأو .لاوم الا [ودنحآو ءانذلا اركفنو ىرراللا ارطف مح مهيلع ىرجمال ىح ةنيدم ىف

 لتاق ثريو دمع لتاق ثردال محلوق نيند-لا ىلع نوكس] هل تلقو كانعم كرت اذهف تلق مه,يلع دلك نكشه ماهن

 ىغبلا لهأ نم لتاقلا ىف اذهب لقت مل فيكف لتاقمسسا همزاي هنأل نيبجولا ىف لتاقلا ثريال تلقف ؟ةيدلا نم الإ أطخ

 ؟ هبحاصب ًادحأ ديقت الف امهثي ىوست تنأو لتاق مسا همزلب الك نأل لدعلاو

 دترملا مسح باب
 مسأ وأ مالسإلا ىلع ادولوم ناك رفك ىأ ىلإ مالسإلا نع دترا نمو : هللا همحر ( قناننلالا )

 تناك ةأرما لتق بتي مل نإف لتقي مل بات مث ةقدنزلا نم رسس وأ رهظي امم هِلإ دترا رفك ىأو لتق دترا مث

 انالع هب اش ردع ثيدح امهدحأ نالوق اثالث هتاتتسا ىف ( ىناثلا ىف لاقو ) ارح وأ ناك ادبع الحر وأ

 اهلبق هنئييك ثالث دعب هب ىتؤت ول وهو ةانأب هيف رمأي مل لسو هيلع هللا لص ىنلا نأل رخؤي ال رخآلاو



 ها لب

 نم دريالو مهيلع دعت مل دودحلا مهيلع اوماقأو اهلهأ تاقدص اوذخأف دالب ىلع اوبلغ نإو مهسفنأ نع اعفد كلذ

 مد لالحتسا ىلع هيأرب نومأم ريغ ناكاذإ ( رخآ عضوم ىف لاقو ) مهريغ ىضاق ءاضق نم دربام الإ مهيضاق ءاضق

 هعيدصتب هقئاول دبش نأ ىري نك ملام هتداهش تلبق لدع مهْنم دهش ولو ( لاق ) ةاتكا لتقت و 10 مل لامو

 رخالاو ديهشلاك هنأ امهدحأ نالوق اهيفف لدعلا لهأ نم ناك نإو نفدو هيلع ىلهو لسغ كرتعملا ىف غاب لتق نإف

 ىنلا نأ كلذو ىغبلا لهأ نم محر ىذ لتق دمعي نأ لدعلل هرك أو ( لاق ) نوكرمثملا هلتق نم الإ ىنوملاك هنأ

 اههمأو هنبا لتق نع دحأ موب هنع هللا ىضر ركب ابأو هيبأ لتق نع ةبتع نبا ةفيذح ابأ فك ملسو هيلع هللا ىلص
 لاقف هباحصأ ضعب هفلاخو هثرب مل ىغابلا هلتق نإو هثرو هابأ لداعلا لتق نإ سانلا ضعب لاقف هنبا وأ هابأ لتق

 هنشأ اذ-هو : هللا همحر ( قفا تلال ) نالتاق امهنأل ناثراوتبال لاقف رخآ هفلاخو نالوأتم اًعهنأل ناثرارد

 سفن ىلع كلذ ىنأ نإو لتامي نأ هلف هعرح وأ هلام وأ همد ديرأ نمو امهتثرو نم امهريغ امهثريف ثيدحلا ىنغع

 « ديهش وهف هلام نود لتق نم » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : هللهمحر ( قف: لالا ) هدادأ نم

 رح نم ملسم لك نامأ زاوج ىلع لدي لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثيدحلاف : هللا همحر ( قفا: ةلالاف )

 . برح وأ ىغب لهأل لتاتي مل وأ لتاق دبعو ةأرماو

 2011 لها لاك فدا ناب

 تضفنا اذإو مهحالسو مهاودب عتمتسا ةمئاق برحلا تناك اذإ سانلا ضعب لاق : هللا همحر ( قفانةلللان )

 مدلا لح اذإف مظعأ مدلا لاقف همد لحتس نم لام ل>حتسإ ضراعم انايإو كضراع نإ تيأرأ تاق در كلذف برحلا

 كحلا و مهرارذو محؤاسن ىستو مثرار>أ قرت نيرذلا برها لهأ ىف اذه نأ الإ ةحح نم كل له لاملا لح

 امهنم الاح فخأ ىغابلاو امهتيانحمب املاومأ لحن الو لتاقلاو ئصحملا ىنازلا مد لحب دقو مهفالخ ةلقلا لهأ ىف

 مالكلاب هعنم ىلع زدق نإ ىغيلا نم عنع لاقي اعإو مدلا حابم ىغابلل لاقي الو اقلطم مدلا احابم الل لاقيو

 نيلتاقم اوناك ام مهل نهوأو ىل ىوقأ هنأل:مبحالس ذآ امتإ ىنإ لاق هلاتق لحم مل لتاقي ال عنتمم ريغ ناكوأ

 ىلع غاب ريغ بئاغ لاب ىوقتفأ طق كلتاقي مل ريبك وأ لفطك هكسلم راص دقف لتقو هلام تذخأ اذإف هل تقف

 اف[ ها تكررت دعف تلكال لاق ؟ اهذحأتأ مهيلع كيوقت مارد وأ ريئاند مهل تلو لإ ترارأ هك تلك غاب

 ىلصي وهو ملو تلق ىغبلا لهأ ىلتق ىلع ىلصي.ال هنأ معزي انبحاص نإف لاق تالالا ضعب ىف حالسلا نم مهيلع كل

 ةال-صلا كرت ولو ىغبلا نع ًاعجارو ايلوم هلتق مرح ىغابلاو ؟هكرت هل لحم الو هلتق هلع بحب دح ىف هلتق نم ىلع

 امم لكن ةبوقع كلذ نأ ىلإ بهذ 2ك ( لاق ) ىل وأ ةالصلا كرب هلتق الإ لال نم ناك رخآلا نود (هدحأ ىلع

 هب لعفأ ال لاق ةبوقعاا ىف دشأ وهف هب ثعباو هسأر زح وأ هقر> وأ هبلصاف ازئاج كلذ ناك نإو تلق هريغ

 عنعإأ هل تلقو ؟ هبر ىلإ هبرقتال كتالصو كيلع ىلصيال رفاك كنأ ىلع كلتاقي نم ىلابي له هل تلق اذه نم اثيش

 ؟ اهدح و ةالصلا هتعنم فيكف تلق ال لاق ؟ مالسإلا لهأل ىرحي امث ائيش وأ عك اني وأ هتدابش زوحم نأ ىغابلا

 لتاقي ناك نإف ملسملا دبعلا اي 1 كرا لهأل نيءاسملا ةأرملاو لجرلا نامأ زوجيو ( قفا الاف )

 ىلع دب نوماسملا » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق لاق ؟ لتاقيال وأ لتاقتي هنيب قرفلا امل تلق زجي ملالإو هنامأ زاج

 نإو د. نامأ تزد>أ دفف رارحألا ىلع كلذ تلق نإف تالق (« مهاندأ مهتمدب يعسإو مثؤامد ”افاكتت ماوس ند

 2” ا

 ا سبببُبُُْ<جبباب.ب



 مةنينحب نكح

 هال

 هباع الو هلتق ركنأ امل ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم ةيقب سانلا ىفو هنع هللا ىضر ىلع نب ندحلا هلتقو

 انفصو اه ىلع ليوأتلا ىلع اهلثم عنتمملا ةعاجلا هلتق نم ركب وبأ الو نيل وأتملا لاتق ىلو دقو ىلع دقي ملو دحأ

 القع نمضي ملف مسأ مث مرقأ نب تباثو نص نب ةشاكع ةحيلط لتق دق اوبات اذإ دادتراب ناك نإو رفكلا نعألو

 هللا همحر ( ىزملا لاق ) قيرطلا عاطق 2-2 مهكحف لاملا تذخأو تلتق نيل واتم ريغ ةعتتم ةعاج امك ادرق الو

 نايقلاب ىدنع هبشأ اذهو انه مهنع عضو ام كانه مهمزاأ هنأل ةدرلا لعأ كاف ىف كلود فراح اذكه

 مهورفك أو تاعاجلا اوينحتو جراوخلا ىأر اورهظأ اموق نأ ولو : هلا همحر ( قنانعلالا ١)

 هللا ىضر ىلع لاقف دجسملا ةيحان ىف هلل الإ تحال لوقي الجر عمس هنع هللا ىخر ايلع نأ انغلب مهلاتق كلذب لحم مل

 ءىفلا هكدا وا نأ مسا اهيف اورك ذت نأ نإ يعن ال ثالث انلع ا لطاب اهم ديرأ قح ةملك هنع

 نأ لبق هريغ وأ مهملاو اولتق ولو : هللا همحر:( قفا: خلال ) كاتقب ىؤدبن الو انيديأ عم يدب تناك

 مهِيلع ايلاو اوعاطأو اوراس دق صاصقلا كلذ ىف مهيلع ناك مامإلا يسحل افلام اكح اورو وأ اننإ ار

 اوماستساف لاق هلتق انلك اولاق هب هلتقن هلتاق انيلإ اوعفدا نأ هنع هللا ىضر ىلع مهيلإ لسر'اف هولتق مث ىلع لبق نم

 مهنم ةأرما تلتاق اذإو : هللا همحر ( ىفا: لالا ) مهرثك أ باصأف م,لتاقف مهيلإ راسف ال اولاق عيع جحم

 لاجرلا نم غلاب رسأ ولو راسإلا ىف نوفلتخو مهنم مهنأل نيلوم اوكرتو نيلبقم اولتوق قهارم مالغ وأ دبع وأ

 عيابتل ةأرما الو رارحألا نم غلاب ريغالو كولمم سبح نأ عسإ الو عسإ نأ توجر عيابد سبعف را رحألا

 مهريسأ سبحم الف برحلا تضقنا اذإ ام اف نهيلع داهحال نرف ةعاطلا ىلع امءاف مالسإلا ىلع ءاسنلا عيابي اعإو

 تيأر مهنع فعضاا ةلداعلا ةئفلا ىلع فاخ نإو مهنم مامإلا وجرب ام ىلع اسأاب رأ ل اورظني نأ اولآاس نإو

 برهلا لهأ لتق لدعلا لهأ لاتق ىلع برحلا له اب ىغبلا لهأ ناعتسا ولو مهيلع ةوقلا هنكم نأ ىلإ مجريخأات

 ناك لدعلا لهأ اولتاقف نامأ مهل ناك ولف لدعلا لهأ لاتق ىلع اماف فكلا ىلعالإ انامأ اذه نوكيالو اوبسو

 ةلاهج اوركذ وأ نيهركم اوناك نإ ىرأو لاق دبعلل اضقن اذه سيل لبق دقف ةمذ لهأ اؤناك نإو مهنامأل اضقن

 انولمح نم نأ ملعن مل وأ قيرطلا عاطقتك لحم ابمد نأ ىرخأ ىلع نيماسملا نم ةفئاط انتلمح اذإ ىرن انك اولاقف

 هللا رمأ نيذلا نينمؤع اوسنل مهنأ كلذو لامو مد نم اوباصأ ام لكب اوذخأو دبعال اضقن اذه نكي مل ملسم هلاتق ىلع

 لوقت ام لئاق ىل لاقو ( قفانعلالا ) مدلا مرحم ملسم هنأل هنم صقي مل ايئات محدخأ ىلأ نإو مهنيب حالصإلاب

 ىورو كلذب الإ هعفد ىلع ردقي مل اذإ هسفن ىلع لتقلا لأ نإو هلتاقي تلق ؟ هعرح وأ هلام وأ لجر مد دارأ نحيف

 لتقو ناصحإ دعب انزو ناعإ دعب رفك ثالث ىدحإب الإ لسم ءىرما مد لحال » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدح

 كرت مث انصخ ىلز الجر ناك هانعف همد لح ثالثلا نم ةدحاو ىنأ اذإ هانعمو برع مالك وه تلق « سفن ريغب سفن

 ادوق لتق هيلع ردق مث برهو هنم باتو لتقلا كرتو ادمع لتق وأ امعر لتق هلع ردقذ برهو هنم باتو انزلا

 ' مهبلع ناعتستالو ( لاق ) ابرهو ابات ولو لتقلاو انزلا مسا امهقرافيال ناذهو رفكسلا مسا هقراف بات مث رفك اذإو

 هنأ كلذو نيكرششملا لاتق ىلع نيكرماملاب ناعتسإ نأ رهاظلا مالسإلا - ناك اذإ سأاب الو نيربدم مهلتق ىري نع

 هيلإ عجرت ىتح ىرخألا ىلع هتناعتسا نإو نيتيغابلا نيتفئاطلا ىدحإ لداعلا نيعي الو نيربدمو نيلبقم مثؤامد لح

 مهعسيف قينعاملاب نومري وأ مالطصالا اوفاخيف ممم طاح نأاب ةروريض نوكست نأ الإ رانالو قينجنملاب نومربالو

 (م-4:6)



 عنة

 رفكلاب هيلع اوناك اع دادترا ةدرلاو ىبرع ناسا مهو تاقدصلا اوعنمو مالسإلاب اوكسم موق مهنمو مهءاحصأو

 ترمأ» لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقدق سيلأ امهنع نا ىضر ركب ىنأل رمع لوقو هيلع اوناك قح عنمب دادتراو

 «؟ هللاىلع ماسحو ابق الإ مهلاومأو مهءامد ىنم اومصع دقف اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي قح سانلا لتاقأ نأ

 نأ اعم امهنم ةفرعم اهيلع مهتلتاقل ٍلسو هيلع هللا ىلص ىننلا هوطعأ امت اقانع ىتوعنم ول اهقح نم اذه ركب ىنأ لوقو

 اوراصف هللا الإ هلإ ال اوكرت دق ركب وبأ لاقلو محلاتق ىف رمع كش امل كلذ الولو مالسإلاب كسمت نم اولتاق نم

 مهر عاش لاقف مهنم رعشلا لاق نم راعشأو ركب ىنأ شوج مهتبطاخم ىف نيب كلذو نيكرشم

 ىردن امو بيرق انايانم لعل رجفلا ةرئان لبق انيحيصأ الأ

 02[ كلل لإ اه اسعاف < انتم ناك ام هلأ كاوسر انمطأ

 رحتاا نم مهل إ ىلحأ وأ ر متل اكل متعنف كولاس ىذلا نإف

 رسعلاةعاسففءازغلاىلغ مارك 0 ةيقب انبف ناك ام مهعنمند

 ركب وبأ مهيلإ راسف انلاوءأ ىلع انحش انكلو انناعإ دعب انرفك ام راسإلا دعب هنع هللا ىضر ركب ىنأل اولاقو
 ت52 ص تت وبحب: نشل

 لموكب زن ىغمأ مثهسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحدأ ةماعورمع هعمو هلتاقف ىرازفلا ردب ىنب احأ قل ىح ةسفنب

 هللاهمحر ( ىف(“ خال )وسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم ماوعب مولتاقف ةاكزلا عنمو دترا نم لاتق ىف ادلاخ هنع

 ىلع لاتقلا ىلأ نإو هلتاق هعانتماب هذخأ ىلع مامإلا ردقي يف هيلع هللا ضرف ا اقح عنم نم نأ ىلع ةلالد اذه ىنف

 لتاقي ىذلا ىغابلاف ةاكزلا عنع مهلاتق ىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ فلتخم ل اذإف ةدرلا ىلإ بسن نم ةقدصلا

 نأ ةقدصلا عئام ىلع ديزيو 0 نم عنتعو هيلع بجي اةح لداعلا مامالا ىطعيال هنأ ىف مثهانعم لثم ىف لداعلا مامالا

 انف تيا في تك 6:5 22 يي لا

 الخ تيت

 اورهظأف اوديرأ اذإ عنتعال مهلثم نأ فرعيو ددعلا ىلدلق ًاريسي ًارفن نأ ولو لداعلا مامإلا ىلع ره مم نأ دري

 ربظ مث نيلوأتم لاما هذه ىف اوددحو ءامدو الاومأ اوباصأف ؟-4لا نم عنتمت اولاقو لداعلا مامإلا اوذبانو مثءارآ

 اهلثم عنتعو ربكت ةعامج ىغبلا لهأل تناك اذإو نياوأتملا ريغنم ذخؤت اك قوقحلا منمتذخأو دودحلا بيلعب أ مهيلع

 ترهظأوامامإ تدصنو تدقتعاو هتياكن رثكت ىد الإ لانيال اهلثم نأ فرعي ىتح عانتمالا ضعب هب ىه ىذلا اهعضوع

 نأ ىغننف اذه لثم اولعف نإف اهلبق انرك ذ نم - قرافت ىتا! ةيغابلا ةئفلا هذبف لداعلا مامإلا - نم تعنتماو كح

 " نأو لداعلا مامإلا ةءاط نم متقراف امل اودوع لق ةنيب اهوركذي مل نإو تدر ةنيب ةماظم اوركذ نإف اومقنام ار

 لبق اوعنتما نإو مهنم لبق اولعف نإف يسحلا نم اوعنتمتال نأو ةدحاو نيكرسثملا ىلع هللا نيد لهأ ةلكو ميتك نوكت

 ' ىت> اولتاقيف ةرظانملا نم اوعنتع نأ الإ اورظانيو اوعدن ىتح اولتاقي الو اولتوق اوبحم مل نإف برحب مونذؤم انإ

 اوكرت لاح ىأ لاتقلل كرتلا وأ ةعزملاب لاتقلا نع عوجرلا ةئيفلاو هللا همحر ( ىف|:لا](5 ) هللا رمأ ىلإ اوئيفي

 ''لئاقي نأ مالسإلاب مرح لتاقي مل اذإف لتاقي نم لتاقي امنإو لتاقي نأ رمأ هنأل مهلاتق مرحو اوءاف دقف لاتقلا اهبف

 / ففذي الو ربدم عبتيال الأ لما موي هنع هللا ىضر ىلع ىدانم ىدان هولتاقال هولتقا لاقي امإف لتاقي ل نم امأف

 ش
 ١
 ْش

 ظ
ٍ ٌْ 

 " ىلخف نيملاعلا بر هللا فاخأ ىنإ اريص كلتقأ ال ىلع هل لاقف ريسأب نيفص موي هنع هللا ىضر ىلع فأو حيرج ىلع

 ١ نكت مل اذإ امأو لوقأ هلك اذببف ايلعتسم وأ افصتنم اهلك همايأ ىف اداج لتاقي ةيواعمو ةمئاق نيفص موي برحلاو هليبس

 . لتقلا هيلع ىأرو اولثمت الف متلتق نإ هدلول لافو هسبحم رمأف الوأتم آيلع مجلم نبا لتق صاصقلا هكحف ةعنتمت ةعاج

- 
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 هس يف سم لف

١ 00 

 التاق هتلعج ادمعالو أطخ لقي لو هرارقإ ىلع رخآلاو ادمع هلتق هنأ هرارقإ ىلع امهدحأ درش ولو امريلع هب 0

 تالث قمن هلام ىف ةيدلا .تناكو ادمع ةلتقام بفلحأ أطخ لاق نإو ضاضقلا هلمق اذه لاف نان هلت 27

 بذكم امهم دحاو لكف اصعب رذآلاو فيس امهدحأ لاق وأ ةيشع رخآلا لاقو ةودغ هلتق امهدحأ لاق ولو نينس

 رارقإلا نأل امهتداهش زحت مل هلتب رقأ هنأ رخآلاو هلتق هنأ اهدحأ دبش ولو ةماسقلا بجوي اذه لثمو هيحاصل

 ايح هبرضام هتفلحأو التاق هلعجأ مل ايح ناك هنأ انيس ملو نينثاب هعطقف اففلم هب رض هنأ دبش ولو لعفلل فلاخم

 افعام هيلع دوهشملا فلحأو هتداهش رحب مل نإو دوقلا ىلإ ليبس الف لاملاو دوقلا افع مثدحأ نأ ةثرولا دحأ دبش ولو

 لاملاو صاصقلا هنع افع دقل هتدابش عم لتاقلا فلح هتدابش زوحن نمت ناك نإو ةيدلا نم هتصح ذخأيو لاملا

 بجوتسيف اسفن نوكي دق حرجلا نأل لبقأ مل طخ وأ ادمع هحرج هنأ ثراو دهش ولو ةيدلا نم هتصح نم *ىربو

 نم تام مث تنكح تنكولو هتحرط اثراو راص تح يسحأ مل نإف هتلبق هبجحم نم هلو دبش نإف ةيدلا هتداهشب

 دق هنأل اريقف ناك نإو لبقأ مل حرجلاب هتلقاع نم دبش ولو هسفن ىلإ اهبرحمال نيح ىف تضم اهنأل هتثرو هبجح

 عضوم ىف هزاجأو هللا همحر ( ىتزملا لاق ) همزايام هتداهشب هسفن نع اعفاد نوكيف لقعلا تقو ىف لا. هل نوكي

 برقأ وه ىذلا توم دعب الإ مرغاا هيلإ صاخم ال تح لقعلا لمحم نم بسنلا برق ىف هتلقاع نم ناك اذإ رخآ

 ىلولا رضحم ىت> هسلإ عفدي مل دوقلا ناك اذإف طخ وأ ادمع لستقلا ىلع ةنيباا تيبثت ىف ةلاكولا زوحجمو ( لاق )

 لعفي اذكه هنأل ناطلسلا نم صتقا هعطق وأ لجر لتقب ناطلسلا رمأ اذإو ( لاق ) هلتق هل نوكبف هلتقب هلكون وأ

 : رومألملا رزعيو

 هرحسل لتق اذإ رحاسلا ىف محلا باب
 لتقأل اذه لمعأ انأ لاق نإف هرحس نع لثس تاث الجر رحس اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاف )

 لمعلا كلذ نم تامل هؤايلوأ مسقأ تمي ملو هنم ضرم لاق نإو ةيدلا هيفف ىلمعنم تام دقو بيصأو لتقلا.ءىطخأف

 . ادوق هب لتق هب هلتق تدمع دقو هب لومعملا لقي ىلمع لاق نإو ةيدلا تناكو

 ىغبلا لكما لاتق

 مهيف ةريسلاو ىغبلا لهأ نم هلاتق ب نم باب

 اهادخإ تغب نإف امهنيب اودلص اف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو > ىلاعت هللا لاق هللا همحر ىعفاشلا لاق

 بم هللا نإ اوظسقأو لدعلاب امهنيب اوحلصاف تءاف نإف هللا رمأ ىلإ ءت ىتح ىغبت ىتاا اولتاقف ىرَحألا ىلع

 ارخآ حلصلا ركذ امتإو لام الو مد ىف ةعابت ركذي لو لدعلاب مهنيب حلص, نأ هدج ىلاعت هللا رم اف « نيطسقملا

 نم فلت امو حارجلاو ءامدلا ىف تاعشلا نورك نإ اذه ةشالاق مهلاتقب نذإلا لبق الوأ مهنيب حالصإلا كد

 تفلتأو لوتقملاو نئاقلا اهضعب ىف فرعي ءامد ةنتفلا كللت ىف تناك دق اندنع باهش نبا لاق مو مهني ةطقاس نارذخلا

 الام مرغأ الو دحأ نم صتقا هتماع اف مهيلع كلا ىرجو مهيب برها تنكس نأ ىلإ سانلا راص مث لاومأ اهيف

 هيحاص نأ هنيعب دجوف لام نمىغبلا ىف اوو> ام نأ ىف اوفلتخا سانلا تماع امو : هللا همحر ( ىف: لالا ) هفلتأ

 ىدنعاا وةما.سمو ةحلط لثم مهمالسإ دعب اورفك موق مهنف ناب رض سو هيلع هللا لص ىننلا دعب ةدرلا لهأو (لاق) هب قحأ



 ف كة فعل

 لتقلا ةرافك باب
 6 هلهأ ىلإ ةداسم ةيدو ةنمؤم ةبقر ريرحتُف أطخ انمؤم لتق نمو» ىلاعت هللا لاق : نا همحر ( ىف( علإ]ا (

 لعجم ملو ةصاخ برح رادىف موقىف ىنعي 6« ةنمؤم ةبقر ريرحتف نمؤم وهو اودع موق نم ناك نإف » ىلاعت لاقو

 0000| ٠ ادرقتم ةاقلي وأ ةيرس ىف هلي وأ ريش نأ .كلذو السم .هفرعبال وعو هلتق اذإ ةد الو“ آدوق هل

 « ةنمؤم ةبقر ريرحم و هلهأ ىلإ ةءاسم ةبدف قاثيم مهنيبو - موق نم ناك نإو » ( لاق ) كلذ وحن وأ مراد ىفو

 دمعلا ىف ةرافكلا تناك برحلا راد ىف نءؤملا لتق ىفو أطخلا ىف لتقلا ةرافك هيلع تبجو اذإو ( قفا لالا )

 مثالا ىف الإ ءاوس أطخوأ ادمع مرحلاو مارحإلا ىف ديصلا لتقىف ةرافكساا ناب جتحاو هللا همحر ( ىتزملا لاق ) ىلوأ

 . مثألا ىف الإ ءاوس اطخ وأ ادمع لتقلا ةرافك كلذكف

 لئاقلا ا بأب

 ةلدألاا [هأو ةفتحلا نأ فالتخا تانك نم

 مرح الف ايبص وأ انونم نوكي نأ الإ ادمع الو اطخ لتاق ثريال ةفينح وبأ لاق هللا همحر قفا:ةلالاف ١)

 رئاس نه ثريو ةيدلا نم "اطخ لتاق ثري الو دمع لتاق ثريال ةنيدملا لهأ لاقو عوفرم اهبنع ملقلا نأل ثاريملا

 ائيش ثريال وأ لكلا ثري نأ امإ ضع نود لجر لام ضعب ثري اثراو متيأر له نسحلا نب دمحم لاق « هلام

 ءىطاخلا غلاباا نيبو ىصلاو نونملا نيب ىوس, هنأ نسحلا نب دمحم ىلع لخدي هللا همحر ( قفا: علال )

 ىنءملا ىف ءاوس محو ضعب نود مهضعب ثرو فيكسف مثالا مهنععفريو ةيدلا مهلقاوع ىلع لعجمو ”اطخلا لتق ىف

 ريخ دمع لتاقو ثريال اطخ لتاق نيب قرفلا ىف سيلو نسحلا نب دمحم ىلع لخدام انباحصأ ىلع لخد.و ( لاق )

 اممأ ىف ءاوس امهنأ قرف تبشي مل اذإ هليوأا7 ىنعف هللا همحر ( ىتزملا لاق ) ةجحلا هيف تناك اتباث ناكولو مزاب

 نائراوتيال لداعلا ىغابلا وأ ىغابلا لداعلا لتق اذإ لاقف ىغبلا لهأ لاتق باتك ىف ىنعملا اذهب عطق دقو نائريال

 ش . ثيدحلا ىنعع هبشأ اذهو لاق نالتاق امهنأل

 ةبانملا ىلع ةدابشلا باب

 دهاش لبقيو نالدع الإ انزلا ىوس دودحلاو دمعلا حارجو لتقلا ىف لبقي الو هللا همحر ( ىف[ لالا )

 0 ممسمو ىصو هوتعم نم هيلع د وقال نم ةيانجو ةفئاهلا لثم هيف صاصقال امف دهاشو نيو ناتأرما و

 نإ جش ىذلا نأل نيدهاشن ملقأ ل بقأ مة ةموم 1 وأ ةمثاه حرجا ناك نإف لام كلذ نأل ن ١ ىلع بأو دبع ىلعرحو

 نإف امهتفقو فيسب هبرض هنأ ادهش ولو ( لاق ) ةدايزو ةحضوم اهنأل تلعف ةحضوم نم صاصقلا هل ذآ نأ دارأ

 احراج هلعجأ مل الئاس هانيأر لب ال مأ همد رهنأ ىردن ال الاق نإو التاق هتلعجو امهتلبق هناكم تامو همد رهن اف الاق

 امهمأ نيلوألانيدهاشلا ىلع نارخآلا دهشو هالتق امهنأ نيلجر ىلع ادهش ولو اهنيعب ةحضوملا هذه هحضوأ الوش, ىتح
 تلق الوأ اديش نيذللا قدص نإو ةداهشلا تاطبأ اعم مدلا ىلو امهقدص نإف دحاو ماقم ىف امهتداهش تناكو هالتق

 امهتدابشب ناعفدي امهنأل امهتداهشتلطبأ ارخآ ادهش نيذالاقدصنإو امهتداهشب نيعفاد ٍنيرخآلا تلعجو امهمتدابش
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 لجحرو دلاخنب هللا ع ىلأ لتق ئهدحأ لاق ول نكلو ) قفا ةلالاف نيع هريغ ىفو انيع نيس مدلاىف نأ الإ

 هلهجىذلا نوكي نأ زوحي دق هنأل ىذم امل فالح اذبف هفرعأ ال لجرو رماع نب ديز ىنأ لتق رخألا لاقو هفرعأ ال

 ىذلاب سيلو اديز تفرع دق لوألا لاق ولو ةماسقلا ىف امهنم دحاو ق> طةس.الف رخآلا هفرع ىذلا وه امهدحأ

 دحاو لكل نوكي نأ امهدحأ نالوق اهيفف ديز عم لق ىذلاب سبلو هللا دبع تفرع دق رخآلا لاقو هللا دبع عم لتق

 ىتح مسقي نأ امهنم دحاول سيل .هنأ ىئاثلا لوقلاو . ةيدلا نم هتصح ذخأايو هيلع ىعدا ىذلا ىلع ةماسقلا

 نأل هلصأ ىلع سيقأ وهو اذه لبق ىذلا بابلا ىف لوألا لوقلاب عطق دق ( ىنزملا لاق ) دحاو ىلع امهاوعد عمتجم

 نيكيرشلا دحأ بذكأ اذإف دهاشلا عم نافلحم لاملا ىف هدنع نيكبرسشلاك ببسلا عم نافل مدلا ىف هدنع نيكيرششلا

 هبحاص فلح مدلا ىف هبحاص نيكيرشلا دحأ بذك أ اذإ كلذكو قحتساو دهاشلا عم هبحاص فاح قملا ىف هبحاض

 ةيدلا تذخأ دقو رارقإب وأ ببسلا ناكمإ عنع امي ةنيبلا تماق ىتمو ( قفا ةلالاف ) قحتساو ببسلا عم

 ةيذثلا تدر ةءاط كا

 هيلع ىعدللاو مدلا ىعدم نيع ىف تاب

 رودصلا يع امو نيعأالا ةنئاح ماع وه الإ هلإ ال ىذلا هللاب ا ةّماسق لحرل تدحو اذإو ) قثا 50 الا ( 3

 ان الف هعم رخآو نالف لتقل كتل ههم رح ىلع ىعدا نإو هريغ هلق ق هكراش ام هلتقب ادرفنم انالف نالف كتف دعل

 تام ىتح نالف ةحارج نم أرب امو داز حارا نم أرب هنأ ىنالا ىعدا نإو اههريغ هيف اهيك راش ام هلتقب نيدرفنم

 ءىث هلعف ببسب الو هلعف نم هلان الو هلتق ىلع ناعأ الو انالف لتقام كلذك فلح هيلع ىعدملا فلح اذإو اهنم

 هنم ثام اًئيش ا الو هلتقف هباصأ ىذلا ريطيف اًءيش بيصيق ىدهرا دو هنأل هندي ند ءىث كك لصو الو هحرح

 نيب لعح ىلاعت هللا نأل هأزحأ هللاب هفاح ىلع ناطلسلا هدزب مل ولو هئم تومق رجلا عضو يلا رفح دق هنأل نالف

 ٠ هللاب ناعألا نينعالتملا

 ةماسق هيف ىذلا عضوملا ىف مدلا يوعد باب

 تنإو ةماسق الف قوس وأ كح سم وأ ءارحص ىف أ مث ريغ مهطلاخ موق ةل2ع ىف ليتق دحو اذإو ) قنإ 0 الاه (

 نيسمح ىلع نوديزب مهنأل انيع انيع نوفلحيف افلأ اوناك نإو هنيعب هوتيثأ نم الإ فلحم م ةللا لهأ ىلع هيلو ىعدا

 محلا ومأىف ةيدلا اوقحتساو انع نيس مدلا ةالو فلح ا ولكن نإف ”ىربو انيع نيس فلح دحاوالإ مهئم قبل نإف

 هيلع روجحملاو مهصصح ردق ىلع دمعلا تايد ىفو ) لاق طخ ناك نإ نينس ثالث ىف ملقاوع ىلعو ادمع ناك نإ

 ةيانحم هرارقإ ف الإ ديعلا كيذكاو عسيبلاو ءارمثلا فالخ ةيانجلاو هلام ىف همزاب ةيانملاب هرارثإ نأل ءاوس هربغو

 بجو امب هرارقإ هديس رضي مل كف ( ىنزملا لاق ) همزا قتع تأ هريغ لام كلذ نأل اهيف عابرال هنإف اهيف صاصقال

 وحصد ىد فاح ' نا ركس مهنم ناك نمو ( يتفا 5 2 االاؤ ( لاما مهيلع بجو اع هلوقرحلا ةلقاع ريضيال كلذكه لاملا

 انيع نيسمحم الإ مه,يلع ىعدملا أريرال ليق دقو زيعالو لقعيال ىذلا نا[ركشلا قالطلاطبإ ىلع لدي اذه (ىزلا لاق)

 دتلاىف ةيدلا ردق ىلع ناعألا 0 همز ليقو سفنلا نود امو ىوعدلا اذكهو هريغنيع مه بستخحالو مهنم دحاو كك

 ةماسقلا بحت الو ةماسقلا نم باب لوأ ىف لاق دقو هللا همحر ( ىنزملا لاق ) ناميأ ةثالث ةحضوملا فو نرمثعو سمح

 . ءاماعلا لوقت ىلوأ ىدنع اذهو سفنلا نود ىف
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 6 ولو ( لاق )مهملع ىعدللا ناعأ الإ ءىثاحل الو مهل نكد مل ةثرولا مس ١ نإو ديعلا نك امل ناكو هتثرو مقأو

 دبع وهو حرج ولو ثراوال ةماسقلا هيف تناك مالسإلا ىلإ عحر ناك ولو 3 هلام نآل ةماسقلا تلطبأ تاف لحجر

 ةماسقلا بحت الو هحارج ىف كلعام ردقب قثعملا هديساو رارحألا هنئرول ةماسقلا هيف تبجو ارح تام مث قتعف

 ءامدلا ىف ناعألاو اء تناك لتق نإو اهذخأ عجر نإف ةيدلا تفقو مقأف دتراىح ىلولا مق مل وو سفناا نودىف

 هنأ ىعدا ولو دمعلا تانك ىف لاقو انمم نوسمح ءامدلاىفو نيع نيع قرقحلا عيمج قف ىهو قوقحلا ىف امل ةفلاخم

 هلتقل ىعدملا فلح لكن نإف أطخ الإ هلتتام فلحم نأ دعب نينس ثالث ىف هيلع ةيدلاف أطخ لب لاق ًادتمع هابأ لتق

 نيميلا درو لوكنلا ىف امهريغو قاتعلاو قآالطلا ىف هليواقأ ىلع سايقلا اذه ( ىنزلا لاق ) دوقلا هل ناكو ادمع

 ةيانلاو زوجحملا ريغ مزايام هلامىف اهنم همزليو هيلع روجحلا ريغو هيلع روجحلا لوكذلاىف ءاوسو ( قف[نةلالاف )

 تباا ىلع فلحم عئابلا نأ ابيع ىرتشملا هب باصأف هتعاس.نم هعابف برغملاب ءىر ةنس ةئام نبا ًادبع ىرتشا قرمتملاب

 1 انفصو اع هماع 1 دق انأق ىذلاو هب هل ع الو تيعلا اذه هب امو هانإ هعاب دعل

 مسقي لد ى ةكاقلا هل ينل ثم هسلس_ نأ 1 أحلل ىبذيام ب 0

 اطخ وأ ادمع لاق معن لاق نإف هدحو لاق نالف لاق نإف ؟ ك.حاص لتق ن م هل لوقي نأ ىغشو (قناش لالا (

 هيف بجيال ام دمعلا نم فصو نإو كلذ ىلع فلحأ صاصقلا هلثم ىفام دو نإف ؟ دمعلا امو هلأس ادمع لاق نإف

 ىتخ هفلحم مل هعم رفنو نالف هلتق لاق نإف نينس ثالث ىف هتلقاع ىلع أطلاو هلام ىف دمعلاو هيلع ةفلم مل صاصقلا

 ددع هلع اد الو ًادمع هل لهي مو اذه نع هلأسإ نأ لق هفلحأ ولو مف رعب / نإ مثددع وأ رفالا ىمس

 كرت نإف ةحوز وأ احوز كلاما نك اير مهثيراوم ردق ىلع ليتقلا ثراو فاح ) قانخ اللا ( ناعألا

 ةيذلا نفي ايا نجوتمن آل. هلالقا نيملا رخآلا دارأو, هاخأ بذك 1 ارضاحو اًيئاغ وأ اريغضو. اريك نينبا

 ثراو كعم رضحم ىتح عدف تعنتما نإو كثروم ةيدلا نم ذخو اني نيسمح فلحاف تش نإف انرع نيسمحالإ

 نيملا م يا ريج انمع هرشع 2 مهنم دحاو لك فاح نين ةثاللث كرت نإف انيع نيس نافلحيف همك لقت

 لبق ةثرولا ند تام نقمو ناعألا َن "4 راكللا ريم انيعإ مهنه دحاو كك و انا نيسمح ند ك1 كرت نإف

 قافأ مث م هلقع ىلع بالغ ولو ةماسقلا هثراو دا ثتامىد ةماسقلا م م ولو م ةهراومر ردع هماقم هتثرو ماق مك نأ

 : : اهعيجل فلح هنأل ىب

  اهطقسال وأ فالتخالا نم.ةماسقلا طقس ام باب

 رخألالاقو هدحو هابألتق هنأ ةلخلا هذه لهأ ندم لحر ىلع نينبالا دحأ ىعدا ولو : هللا هّمحر )ىف 7 * اال (

 اههدحأ .. نالوق اهيفف تقولا كلذ ىف هيلإ لص نأ نكمل دلب هيف لتق ىذلا تقولا ىف ناك هن" اب هلتقام لدع وهو

 هثراو هثرب, لجر ىلع مسقي نأ هل سيل نأ ىتاثلاو . ةيدلا فصن قحتسيو انمي نيسمح مسقي نأ ىعدنلل نأ

 ماقأ ول اك رخآلا راكنإ كلذ نم هعنم ملو فلح ةماسقلا هب ىذلا بيسلا تبثأ نم نأ هلوق سايق ( ىزملا لاق )

 كلذك ة قحتساو نيميلا دهاشلا 2 جدا نأ 4 دكا هوخأ هاعدا ام رخألا 0 9 0 ادهاش (هدحأ



 هربخأ هنأ ةمثح ىنأ نب لبس نع نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ىلل ىلأ نع كلام انربخأ ( قفانةلالا )

 حرطو لق هللا دبع نأ ةصحم ربخأ اف امي او> ىف اقرفتف ربيخ ىلإ اجرخ ةصيحمو هللا دبع نأ هموق ءازك نم لاك

 ةصيوح هوخأو وه لبقأف مجربخأف هموق ىلع مدقف هانلتقام اولاق هومتلتق متنأ لاقق دوم ىنأف ني-ع وأ ريقق ىف
 « ربك ربك مالسلا هيلع لاقف ملك. ةصيحم بهذف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لوتقملا وخأ لبسنب نمحرلا دبعو

 مالسلا هلع بتكف «برحم اونذؤي نأ امإو بحاص اودي نأ امإ»مالسلا هيلعلاقف ةصحم مث ةصيوح ملكتف نسلا ديري

 ال اولاق « ؟بحاص مد نوتحتستو نوفلحتأ»نمحرلا دبعو ةصرحمو ةصي وحل لاةف هانلتقام هللاو انإ اوبتكف كلذىف مهيلإ

 لبس لاق ةقان ةئام مهيلإ ثعبف هدنع نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هادوف نيماسعي اوسيل اولاق دوه فلحتف لاق

 تنأو نوةحتستو نوفلحت هريغو ىلولل لاق دقف لبق نإف هللا همحر ( ىف: ةلالاف ) ءارمح ةقان اهنم ىنتضكر دقل

 ىلع للدلاو دحاول نوفلخم لومي نأ زوحنو ثراولا لوتقملا ىخ"ال كلذ لاق دق نوكي لبق ءالوألا الإ فلخم ال

 وأ هسفن نع ءرملا اب عفدي امف الإ نوكستال نيميلا نإ مالسااو ةالصلا هيلع هلوسر حو لجو زع هللا يح كلذ

 هيف ىضق ىذلا بسلا لثم ناك اذإف ( نا غلاف ) هريغ اهب ذخأاي نيم فلاح زوجي الو هدهاش عم اهب ذخأاي
 ىنلا هيف كح ىذلا ببسلا امو لبق نإف مهيلع ىعاملا ىلع اهيف ةيداا تلعجو اهب تاكح ةماسقلاب مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةرهاظ مهنيبو راصن'الا نيب ةوادعلا تناكو مر يغ مهطلاخمال ةضحم دوه راد ربيخ تناك لبق ؟ ِلَسو هيلع هللا ع

 تناك اذإف دوهيلا ضع الإ هلتقي مل هنأ اذه عمس نم ىلع بلغ, داكيف لدللا لبق اليتق دجوف رصعلا دعب هللا دبع جرخو

 مهيف ليتقلا دجوو هتليبق وأ لوتقمال ءادعأ عيبرلا باتك ىفو مهيف لوتةملل ءادعأ اوناكو ةلبق وأ ةضحم موق راد

 الف ةعامج ماحدزا وأ برحىف نيفص وأ مثدحو ءارحص وأ اتيب رفن لخدي كلذكو ةماسقلا مهلف هلتق هؤايلوأ ىعداف

 ىنأ وأ كلذ هماقم ىف همدب بضخم دحاو لجر الإ رثأ الو نبع هبنج ىلإ سيل ةيحان ىف وأ مهنيب لتقو الإ نوقرتفي

 ”اطاوتتف هلتق هنأ لجر ىلع دارفنالا ىلع مهنم دحاو لكت بث اف اوعمتم مل حاون نم نيداسملا نم ةقرفتم ةنيدب

 لك نال هلتق هنأ لجر ىلع لدع دبش, وأ اولدعي مل نمت اونوكي مل نإف ضعب ةدابش مهضعب عمس ملو مهتاداهش

 نوكي نأ نكمأ نم ةعاملاو دحاولا ىلع مسقي نأ ىلوللو هيلو ىعدا اكهنأ 5 احلا لقع ىلع بلغ, اذه نم ببس

 عمسي مل ميف نوكي نأ هيلع ىعدملا ركنأ نإف هل رثأ الامم لتقيدق هنأل هريغ وأ حرج هب ناك ءاوسو مهتلبج ىف

 نع ابيغ اوناك نإو اومسقي نأ ليتقلا ةثرولو تملا ىوعد ىلإ رظنأ الو مهيف ناك هنأ رارقإ وأ ةنيبب الإ ىلولا

 ريدغو مثدنع قدصلا لهأ نم ك احلا مهماعيال ةنيبب وأ لتاقلا فارتعاب كلذ اوملعي نأ نكعي هن ال ليتقلا عضوم

 مهناسعأ لبقتو تابثتسالا دعب الإ اوفلحم الو هللا اوقتا ممل لوقي نأ ك احلل ىغبنيو بئاغلا هب لعيام هوجو نم كلذ

 دبعلا ديسلو هتيد ثراوو همد ىلو الك نأال نيما_سه ىلع نيكرمشم وأ نيكرشم ىلع اوناك نيماسم اوفلح ىتم
 زجع ىت> مسقي مل نإف هلام هلال هديع قل نناكلا مسقيو (لاق ) ديبعلاو رازح الا ىلع هذنيع ىف ةماسقلا

 مسقت مل دبعلا نمثب امل ىصوأو تام ىح اهديس مسقي ملف دلو مال دبع لتق ولو ( لاق ) مسقي نأ ديل ناك



 يل
 تأ هه ها

 انره هلعحم مل هنأل دلو مأ هب نوكتال نأ امد هنم تقلأ اذإ هتمأ نأ ىلع لدب اذه ( ىلزاا لاق ) نأ وأ ارك ذ ناك

 نم هتقلأ نإ كلذكو ( ىنإ: لالا ) كلذ نم ىلوأ ىدنع اذهو ًادلو ناكملا اذه ريغ ىف هلعج دقو ادلو

 ةبقر قتع هيلعو همأ نود هيلع ىنحلا هنأل تاه ايح جرخ ول اك ثروت ةمأ وأ دبع ةرغ هيفف اهمتوم دعب برضلا

 نود اهسفنب ىنغتستال اهنأل نينس نامت وأ نينس عبس نود ابلبق.ال نأ ةرغلا هل تبجو نلو مألا ىفامل ءىث الو

 ابصخ الو ةبيعم اهلبقي نأ هيلع سيلو ىلعأف نينسلا نيذه ىف الإ عيبلا ىف اهمأ نيبو اهنيب قرفي الو نينسلا نيذه

 ناك نإو ملسم ةيد رسشع فصن اماسم ًارح نينجلا ناكاذإ اهتميقو ءاصخلاب اهم داز نإو ةرغلا نع صقان هنأل

 هوبأو ةنارصن همأ وأ اينارصن هوبأو ةيسو# همأ تناك نإو ىسو<# وأ ىنارصن ةيد ريثع فصنف ايسوح وأ اننارمصن

 ىلع وأ تقتع ىتح اهنينج قلت ملف لماح ةمأىلع ىنج ولو ىنارصن ةيدرمشع فصن هباوبأ رثك أ ىف نينجلا ةيدف ايسوحم
 فرعأ آل تابانجلاو تايدلا باتكى ( لاقو ) ةعونم 'ىعو اهيلع ىنج هنأل ةرغ هيفف تناسأ ىت> اهنينج قلت مفةيمذ

 ىنلا نأل لبإلا اهنأ ةيدلا ىف هلصأ ىنعم اذه ( ىتزملا لاق ) هيف دجوتال عضوي نوكي نأ الإ ةميق ةرغال عفدي نأ

 'اهمرغيو ( قا لالاف ) اهتميقف دجوت مل نإ ةرغلا كلذكف اهتميقف دجوت مل نإف اهب ىضق سو هيلع هللا ىلص
 . ةئيب مقت مل نإو همز هتحرط ىح ةبرضلا نم ةنمض لز' مل اهنأ ةنيبلا تماق نإف ( لاق ) أطخلا ةيد مرغي نم

 هناكم تمي مل نإو ةمات هتيدق هناكم تام مث خرضي ملو كرحم وأ نينجلا خرص نإو ( لاق ) *ىربو ىناجلا فلح

 ةايح هلثل ني مل لاحيف ناكفربشأ ةتس نم لقأل ايح جرخولو ةيانج ريغنم تام هنإ هتلقاعو ىناجلا لوق لوق لوقلاف

 بتاكلا نم طقس اذه ( ىزملا لاق ) ةيدلا هيفف ةايح ةنجألا نم دحأل هيف متت لاخ ىف ناك نإو ةمات ةيدلا هيفف طق
 لاق دقو (ىزملا لاق) ةايح هلثل متتال لاحب ناك اذإ طقست نأ ىغبنيف ةايحلا هلثل متت لاحم هنأل ةيدلا بجوأ اذإ ىدنع

 مث دولا هيفف نيمويلا وأ مويلا شيعي, هلثم ناكن إف دوقلا هتثرو دارأف ادمع لجر هلتقف رهشأ ةتس نم لقأل ناك ول

 هتوشح هنم جرخم حورجلا وأ نينئاب عطقي حوبذملا ىنعم ىف وبف كلذك نكي مل نإ لوقي هنأك ( ىنزملا لاق ) تكس
 تقلأف اهبرض ولو ( ىف: خلاف ) قيفوتلا هللابو ليلد ىدنع اذه ىفو ةيد الو ىناثلا ىلع دوق الف هقنع برضتف

 ٠ نينجلا ىلع ىنج دق هنأ تماع دق ىنأل نينجلاو مألا نَمْص تنامو ادن

 ةمآلا نينح باب

 نييندملا لوق وهو ىثنأ وأ ناك ارك ذ اهيلع ىنج مو. همأ ةميق رضع ةمألا نينج ىفو ( قفان نلف )
 انينج تقلأف تقتعأ مث اتيم انينج تقلأف ةمأ اهبرضول لاق هنأل هيقلت موي همأ ةميق ريثع هلصأ ىلع سايقلا (ىزملالاق)
 نب دمحم لاق ( قنا لالا ) هتثرولو همأال ةرح نينج ىف ام رخآلا ىو اهدينل همأ ةميق رسثع هيلعف رخآ

 دقف همأ ريشعف اتنم ناكولو ةمأ نمت ريششع نم لقأ ناك نإو هتميق هيف سيلأ ايح ناكول م».أرأ نيندملل نسحلا

 ىضق ىتاا ةرحلا نينج كلصأ سيلأ هل تلقف هللا همحر ( ىف|:ةئالاف ) ايح هيف مثمرغأ ام رثك أ اتيم هيف متمرغأ

 اس هيف انلعجو تلعجف تلق ىلب لاق ؟ ىثنأ مأ وه ركذأ لأس هنأ هنع ركذي لو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهف
 ىفو ةثام رك ذلا ىف لاق ؟ اتا ىثنأو ًارك ذ نيبح اجرخ ولف تلق ىلب لاق ةرغ نكي مل اذإ ارانيد نيسمح وأ لبإلا نم

 امهكح نأ اذه كلديامأ نيتيم امهدكح نيب تيوس لف نافلتخم امبسفنأ ىف امهبكح نأ تمعز اذإف تلق نوسمخ ىثنألا
 ىنأ ناك نإو ايح ناكول هتميق رسثع فصنف ارك ذ ناك نإ تاقف ةمأالا نينج كلذ ىلع تسق مث امهريغ يح نيتيم

 لصأ نم لجرلا لقع فءضو ةايحلا ىف اهلقع لصأ نم ىثنأالا لقع تلعج دق سيلأ ةيح تناكول اهتميق رمشعف

 005 لسا نأ تمعر ىآ لجأ نم تلق امهنبي تيوس دق تناف لاق سايقلا تسكن الإ كنا ارال.ةابلتلا ىف هلع
 نوكي فيكف الدتعم ىلوق جرم ناكف ةرا نينج نم ىثنأالاو رك ذلا نيب تيوس اك امهسفنأ محال امجريغ مح

 ٠ يح جرخم مل نمل متحلا
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 ىلاوملا لقع باب
 لقعلا ل ةيارةهلو نيقتعملا ىلاوملا نم لحر 0 نوقتعملا ىلاوملا لقعي الو ىلاعت هللا ةمح (ىفا ٍ 2 االاؤ (

 الو اوزجع نإف مهاقاوع هتلقع لقاوع مو ضع نع اوزجع نإو قابلا نوقتعملا ىلاوما لمح ضعب نع تزحع نإف

 ىلعأ نم ىلاوم الو ابسن دجأ ال ىتح القع لفسأ نم ىلاوملا لمحأ الو ( لاق ) نيماسملا ةعامج قبام لقع مهل لقاوع

 .: مهنع لقعي ام هنع نولقعي نكلو هتثارو مهنأ ال هنولمحم مث

 لكاعلا نوكس نال
 فالخ هب مزلي ىضعه ربخ نك« ل ناف ماشلاب هتلقاعو هكع ةيانج لجر ىنج اذإ ىلاعت هللا هحر ( قنانتلالا )

 برقأ مث هدلبب لجرلا ةلقاع هلم ىلق دقو لقعلاب هتلقاع ذخأي ماشلا 5 اح ىلإ ةكم 5 اح ٍبتكي نأ سايقلاف سايقلا

 نود ممضعب ند ىلاولا د ليو دف روذح مثو لهعلا مصعب لمتحا نإو بئاغ لمعلاب رظتنب الو 06 لقاوعلا

 . هيف اووتسي ىح مهيلع ىضق. نأ ىلا بحأو ( لاق ) لكلا مزا لقعلا نال ضعب

 ءافلخلا لقع باب

 الو ثري الو هنع لقعي الو ديدعلا الو ربخ كلذب ىضم نوكي نأ الإ فيلحلا لقعي الو ( قناة غال ١

 نأ فاحلا نم تبثي امنإو خوسنم هنع لقعلاو فيلحلا ثاريمو بسنلاك ىذلا ءالولا وأ بسنلاب لقعي امتإ ثروي .

 . كلذ ريغال ةدحاو ديلاو ةوعدلا نوكت

 ةمذلا لها لقعو هل فرعبال نم لقع باب

 لهأ تابثإ مهباسنأ نوتش راو وكت ىح ةيوذا نم دحأ ىلع لمع الف ايبون ىنالا ناك اذإ ) قنات تلالا ( ١

 مهب و ةندد ااذلا نيماسملا ىلعف مل ءالو هإ نكت 1 ناف هريغ وأ طفلا وأ ةيموعأ ةلسق نم لحر لك كلذكو مالسالا

 عفدي الو كلذ فالخم ةنيب ثبثت نأ الإ هنم وهف بسن ىلإ بستنا نمو تام اذإ هلام نودخأ مهنإو نيدلا ةيالو نم

 ىرجبال برح لهأ اوناكن إف مهيلع انءاكحأ ىرحت نيذلا ملقاوع انمزلأ دبعلا لهأ ىلع انركح اذإو عامسلاب بسن

 عطقل نيماسملا ىلع الو هنوثريال مهنأال ةبصع اونوكي مل اذإ هنيد لهأ ىلع ىضقي الو كلذ ىتاجلا انهزلأ مهيلع انمكح

 ائيف هنوذخأب امنإ ثاريملا ىلع هلام نوذخأيال مهنإو مهنيب ةيالولا

 طئاخلا ليمو هعضو زوجنال ثيح رجحلا 0 باب

 ةديدحلا ىلع عقوف رجحلاب لجر لقعتف ةديدح رخآو اهك_اعال ضرأ ىف اردح عضوواو ( قفانثلالاف )

 نم طئاح لام وأ ناسنإ هب تامث لمتحم عساو قيرط وأ ءارحص ىف رفح ولو عفادلاك هنأال رجحلا عضاو ىلعف تامث

 اس دقو هلعف ريغ نم ثداح لدار ك1 هعصو هنأال هلع ديشأ نإو هبف ءىث الف تامث ناسنإ ىلع عقوف هراد

 همده ملف هريغ وأ هيف ىلاولا هيلإ مدقت نإو ( ىزملا لاق ) هيلع ءىث الف ناسنإ هب تاق هكلم ىف هعضو امو هكرتب

 نينجلا ةيد باب
 ةغضملا قرافي نأ انينج هب نوكيام لقأو ةرغ امهدحأاب وأ. هيوبأاب لسملا نينجلا ىف ( ىقنانتلالاف )

 ءاوسف اتيم هتفلأ اذإف كلذ هيشأ ام وأ نيع وأ رفظ وأ عبصأ ىمدآ قلخ نم ءىش هنم نيش ىح ةهلعلاو

 (م- 4*م)
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 ىذا, لوق لوقلاو لوقلا اذهب لاق نم لوق:ىف نمضي الف هتبلغ اذإ امأف هعيطي' نعبو هسفنب اهفيرصت ىلع رذقي نأ الإ
 ا نوكي نأ الإ هتلقاع سوفنلا تنمض هلام ىف سوفنلا ريغ نمض اذإو جوم و أ.حيرب هتبلغ اهتأ اهفرصأب

 اهفرص نكمي نأ الإ نامضال تاراجإلا باتك ىف لاق دقو قا همحر (ىزملا لاق ) هقنع ىف كلذ نوكسيف
 نيذلا نأل لاحم هتنيفس ىف امن ائيش نمضي مل مدصلا اهب دبعي نأ ريغ نم هتنيفس تمدص اذإو ( قناةةلالاث )
 ضعب مهدحأ قلأف اهيف نم ىلعو اهيلع فاتلا هب نوفاخمام مهل ضرع اذإو مهلاومأ ىلع الو مهيلع ىدعتم ريغ الخ

 ولو نمض هريغل ناك نإف كعاتم قلأ هل اولاق ول كلذكو هريغ ىلع ءىث الف هلام ناك نإف تف فخ نأ ءاجر اهيفام“

 ريغ طلغ ىدنع اذه.( ىزملالاق ) اوعوطتي نأ الإ مهنوذ ُهئْمْض ةنيفسلا نابكرو انأ هنمضأ نأ ىلع هقلأ هبحاضل لاق:

 لكشنم
 قرخ نم ءاوسو «1)هتلقاع اهناكر تايد نمضو اهيفام نمض اهلهأ قرغف ةنيفسلا قرخ ولو ( ىف لان

 .. اهنم كلذ

 ءانإ موتمضي نأ دارأ ام هباحصأ نمض الو نمضي ملام همزلب الف هتضحم هلع نوكم نأ هانعم سائقو

 مرغت ىتلا ةلقاعلا نم باب

 هتءلع دحأ نيب فالتخا الو ةلقاعلا ىلع ةيدلاب ىضق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ افلاخم رعأ ل ( ىفنةلالاث ) ٠

 بألا لبق نم ةبارقلا مو ةبصعلا ةلقاعلا نأ ىف افلاخع الو نينس ثالث ىف اهب ىضق لَو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىف

 ىفقو بلطملا دبع تنب ةيفص ئلاوم:نع لقعي نأب 'بلاط ىنأ نب ىلع ىلع هنع هللا نضر باطخلا نب رمع ىفقَو:
 لمحمام مهلم>بف هببأال هتوخإ ىلإ رظني نأ ةلقاعلا ةفرعمو هللا همحر .( ىف(: لالا ). اهنبأ هنأل مهئازيمب ريبزللب

 قح بأ ىبب ىلإ عفديال. اذكه.مث هيبأ دج ىنب ىلإ تعفد اهولمتحم مل نإف هدج ىنب ىلإ تعقد اهولمتحم مل نإف ةلقاعلا»

 ةلقاعلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق ءاوس.مهنم هيف سيل نمو نانويدلا ىف: نمو مهنم برقأ وه نم زجعيب
 ةأرملاو. ىصلا نأ افلاخم ملعأ الو. هنع هللا ىضر رم ةيالو نم ردص.الو ركب ىلأ ةايح ىفاالو هتانح.ىف ناؤيد :الؤ

 تومي نيح نم نينس ثالث ىف ةيدلا ةلقاعلا ىدؤيو ىدنع هوتعملا كلذكو.نيرسوم اناك نإو ائيش اهنم نالمحمإال"
 لبإلا هيلع تناكو ةميقلا تلطب لبإلا دحب ىحح لطم وأ هب رسسعأ نإف هلولح دعب الإ:ةيدلا نم محن موقنالو لّيتقلا“

 مج لحي موي رسوملا ىلإ رظنأ امنإف ىنغ رقتفا وأ اهنم مجم لحب نأ لبقنزيقفلا رسيأف اهب ىضق نإو ريقف المحم الو
 ملو هيلع بجوام هلام نم ٍذَحأ ارسوم مجنلا لول> دعب تام نإف كرت رَخآلا مجنلا ىف رسعأ مث محن ىف مرغ نمو اهنْمأ

 هنود ناك نمو رانيد فصن هلام رثك نم لمحم نأ مهيهاذم ىلع ىرأو اليلق الإ مهنم دحأ لمح ال:نأ ىف افلام لعأ

 000000100 ]1 لمحو رعبا رفلا كرتشي نع لبإلانم كلذ ردقىلعو هنم صقني الو اذه ىلع دازبال رانيد عبر

 ناكنإف رسيأالا اهليمحت ىلع لد رثك' الا اهلمح امل لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نال ديعو رح نم حرج وأ لتق نم

 ةياثلا ةئسلا ىضم ىف ةدازلا تلا نم رثك 1 ناك نإف حورجمل حرج موي نم ةنس ىغم ىف هتدأ ةيدلا ثلث شرأ' ال

 +. هنأت ىلع لجرلا ىنجام ةلقاعلا لمع الو ةنسلا ىنعم اذهو ةئلاثلا ةنسلا ىضم ىنف نيثلثلا يل داز نإف

 1. هةخحصم. ةك + ارح و اهنظناف ع مألا و نم- لحي صفن ةزاغلا ق.خلا ماوسو د: هل وق (1) تام
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 ىم رافكلا لمجف نيرفاكلاو نينمؤملا نيب ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر مث قرف ىلاعت هللا نأب رفكلا لهأ تايد ىق:':

 اوطعي نأ الإ مم كلذ عنصي افنصو كلذ ريغ مهنم لبقبال مطاومأ ذخؤتو نودبعي مهنم افنص نوتَمؤملا مهيلع ردق

 اوطمي نأ الإ لاح لكب . الوخ وأ لاح ىف نيماسملا الوخ ناك نم لعحم نأ زوحم الف نورغاض مثو دب نع ةيزجلا

 هيف فالخ الام الإ نمؤم ةيد رفاك ةيدب غلبي الو ةيد الو مد ىف لل ًائيفك هنالاح-ضعب ىف جراخلا دبعلاك ةنزجلا

 لك ىف هتيد نم رحلا حارجك هنمم نم دبعلا حارج لوقأ بيسملا نب ديعس لوقبو ىلاعت هللا حز ( قف[ :ةلالان )
 أطخ لتق اذإ ةلقاعلا هنمأ لمحمو ( لاق ) امهنع هللا ىضر ىلعو رمي نع ئورن اذهو تناكام هتميقو ريثكو لدق

 نمثكه نم نأ معزت تنك اذإف لبق نإف هللا همحر ( قف[: خلالاث ) افاعضأ هن ىف عطقلا داز ولو هن هركذ“ىفو

 وهف رحلا ةيدلثم هن نوكيف لتقي ريعبلا رحلا عماجم دق تلق ؟هضعبو ريعبلا حرجك هحرج ىف ممم مل مف لتق اذإ وتعب

 سفنلا لتق ىف ىلاعت هللا باتك نم ليلدب ةءيببلا نود رحلاب هتسقو دبعلا ةيد ةميقلاو ةميق ريعبلا ىفو ةيد رحلا ىف
 / ةبقرو ةيد مسهنم سفن لك ىف انلعجو تافلتخم تايدب دبعااو ةأرملاو لجرلا ىف انمكحو تنكحو ةبقر ريرحتو ةيدلا

 نأ ىف رارحألا دبعلا عماجف اهعم ةبقرال ةميق عاتملاو ريعبلا لدبو ةيدلا لعج ثيح ةبقرلا سفنلا ىف هللا لعج انممإو

 رحلا دح فصنو دودحلا ضءب ىف رحلا دح هيلع نأ ىو انلوق ىف حرج حرج اذإو لتق لتق اذإ هنأ ىفو ةرافك هيف

 مهيلع هتسقف هبشأ نيبمدآلاب ناكف رارحألاك ايمدآ ناكو دبعتلاوموصلاو ةالصلا نم ضئارفلا هيلع نأو دودحلا ضعب ىف

 نه كلهتسا ام ةمبق مرغتال اك ةلقاعلا هلمحمال تايانجلاو تايدلا باتك ىف لاقو ( ىزملا لاق ) عاتملاو ماهيلا نود

 كلذ فاتخم مل هتيد نم رحلا حارجك ةنع نم هحارج نأ ىف رحلاب ةهبش هنأل هبشأ هلوقب لوألا (.قزملا لاق ) لام

 ىصلا ةيانج ليقو ىتاجلا لام ىف شرألاف ايف صاصقال دمع ةيانج لكو هللا همحر ( ىف[: لال ) هلوق نم ىدنع

 نينس ثالث ىف أطخلا ةلقاملا لمحم نأ ىذق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأل ال ليقو ةلقاعلا اهلمحم أطخو ًادمع هوتعماو

 وه اذه ( ىنزملا لاق ) لاح دمع ةيدب ةلقاعلا ىلع ضقي لف ةلاح اهنأل دمعلا ةيد انفلاخ نينس ثالث ىلإ اهم انيضق ولف

 طقسف اهوتعدوأ ايبص ناك ولوائيشهيلع رأ مل طئاح نع طقسف لجرب حاص ولو ( ىتنإ:_ةلالاه ) هلوق نم روهشلا

 ةرفح ىف عئوف ىمعأ ناكنإو نمضي مل تا تيد رهظ نع هسفنب قلأف فيسب الجر بلط ولو نمض هتحيص نم

 ( لاق ) ءريغ ىناجلا نأل نمضي مل هلك أف عبس هبلط ىف هل ضرع ولو كلذ ىلإ هرطضا هنأل هتيد بلاطلا ةلقاع تندض

 هلوقب ىلوأ اذه ( ىنزملا لاق ) تنج الك اذكه مث اهتيانج وأ اهتمبق نم لقألاب اهدفأ تتج اذإ دلولا مأ :ديسل لامتو

 اذهف ( ىنزملا لاق ) لوألا هلع ىنحلا ىناثلا هلع ىنلا كرش تنج مث اهتمبق مرغ اذإ ديسلا نأ وهو هيلوق دحأ نم
 ..هيلع مرغاا نضع نوكيو هريغ ةمأ ىتحن فيكتف :ةيانجلاب شرألا كللم.دق :لوألا هلع قا نأل ءىش سل. ىدنع

 نيتتيفسلاو نيسرأفلا ءاقتلا

 ةيد فصن امهم دحاو لك ةلقاع ىلعق اعم انا اتناك ةباد ىأ ىلع نابكارلا مدطضا اذإو ( قفا غلإلاف )

 لك لام ىفف ناتبادلا تتام نإو تاق هبحاص هحرجو ؛هسفن حرج ول اك هبحاص ةمدصو هتمدص نم تام هنأل هبحاص

 هتصح معفرتف مثدحأ لتقف مهيلع رجحلا عجرف اعم قينجنلاب اومر ول كلذكو هبحاص ةباد ةميق فصن امهنم دحاو

 ةيدو رده مداصلاف اناث رخآلا همدصف افقاو امهدحأ ناكاذإو ( لاق ) هتيد ىتاب نيقابلا ةلقاع مرغيو هنيانج نم

 الإ امف زوحم الف امهيف نم تا امهادحإ وأ اةرسكستو ناتنيفسلا تمدطصا اذإو ( لاق ) مداصلا ةلقاع ىلع هبحاس

 لامع نمضبال وأ هريغل هتنيفس تباصأ ام لك فصن لاحلا كلت ىف امه مئاقلا نمضي نأ امهدحأ قيلوق نم دحاو
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 " تقلَخ ولو ةيدلا نيتملاس انناك اذإ مسعألا ديو جرعألا مدقو ةموكح مدقلا ىلع داز امو ةءوكح داز امفو ةيدلا فص"

 اهيف ىتلا فكلا ىه ىلفسلاف ايلملاب شطب الو ىلفملاب شطب ناكسف ىرخألا قوف امهادحإ عارذ ىف نافك لجرل
 ةموكح اهيفف امهادحإ تعطق نإف ناتصقان امبف اتوتسا نإف قاس ىف نامدق كلذكو ةموكح اهيفو ةدئاز ايلعااو دوقلا

 نإف ةموكحاب فق امهادحإ تعطق نإو مدق ةيد اهب زواحمو مدق ةيد اءميفف 210م اتعطق نإو مدق ةيد فصن زواح ال

 ةيدلا نيتبلألا ىفو ىلو"الا ةموكح عم صاصقلا اهيفف اهيلعى ثم ةملاسىهو اهعطقف داع مث تدرفنا امل ى رخلالا تلمع

 '00 | | )1 لجر نم امطق 'ءاوسو نيدخنلا ءاوتسا' ىلع فرسشأ ام ىلإ نيتك" أملا نم زبظلا ىلع فرشأ:ام انهو

 روعأب سيل نيع ىلع روعأ نيغ الو ىرسي ىلع ىنع لضفت الو ةيدلا فصن اهادحإ ىفف ةيدلا امهيف تلقام

 عطقألا ديك روع'الا نيعو ةءدلا نينيعلا ىف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىضق اسءإو ةءات ةرد اهيف لاقي نأ زوحي الو

 رثك وأ لق امف لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع اهحارجو ةأرملا ةيدو ( لاق ) ةيدلا هيفف ىتملا قطي ملف هبلص رسك نإف

 ةموكح لجرلا نم امهيفف لجرلا ىف كلذ سيلو عاضرلا ةعفنم امهيف نآلا اكد: ايشلح ىف 'اهندا اهندتا فاو

 اهثيد هلع ناك ابيث ىضفأ ولو ءاو-س اهريغو ىنؤتال ىتلا ءاقترلاو اهتيد اتبعوأ اذإ اهارفش امهو اهينكسإ ىو
 اطسبنم نوكيف لشألا ركذو سرخألا ناسلو ءالشلا لجرلاو ديلاو ةمئاقلا نيعلا فو اهايإ هئطوب اهلثم رهمو
 اكرحت نأ كلذو للشلا نم ديلابام فاشحتسالا نم امهم نيتفشحتسملا نينذألا ىفو طسينبال اضبقنم وأ ضبقن.ال

 ةيحللاو نيبجاحلاو سأرلا رعش ىفو مولعم شرأ هيف سيل حرج لكو املأت الف ملؤي مب ازمغت وأ اكرحتت الف
 هيلع ىنحي ريغ ادبع ناك ول نأ ىوسي ك هلع ىنملا موقي نأ ةموكحلا ىنعمو ةموكح كلذ لك ىف نينبعلا بادهأو

 رسكامو ةيدلا سمح هيلعف سحخلا وأ ةيدلا رشثع ةيفف رششعلا ناك نإف نيتميقلا نيب 5 رظنيف هيلع اين موقي مث
 لمح علضلا ىفو لمح ةوقرتلا ىف ( لاقو ) هنم بهذام باسح ىلعف مولعم شرأ هل ءىث نم عطق وأ نس

 هلوقب هبشأ اذه هللا همحر ( ىتزملا لاق ) تيقوت ال ةموكح تفصو اهف رمع نع ىكح ام هبشي رخآ عضوم ىف لاقو

 لا همحر ىعفاشلا عطق دقو تقوتال ةموكسحلا ىنعم ىلع كلذ نأ رانيد ةئام ةعاقلا نيعلا ىف ديز لوق لوؤي اك

 ربج نإو نيشلاو ملألا ردقب ةموكح هيفف امقتسم ربج اذإف ةموكح نسلا ىوس رسك مظع لك ىف لاقف ىنعملا اذه

 ولو (لاق) عطق ول مظعاا ةيد هب غاببال هللأو ءهرضو هنيش ردقب هتموكح ىف ديز كلذ ريغ وأ جرع وأ زجعب ابيعم
 رثكأ حرجلا ناك نإو نيشلاب ذأ حرجلا نم رثك أ نيشلا ناك نإف ىتبب انيش هسأر وأ همجو ناشف هحرج

 ' اشيش ةحضوملا نم تصقن ةحضوم نم رثك أ نيشلا ناك نإف ( لاق ) نيشال دزيملو حرجلاب ذخأ نيشلا نم

 ةحضوم نم لقأ وهو ابعم نيثلا ناك اذإف ةحضوم ىلع دزأ مل نيش اهعم ةحضوم تناكول اهنأل نيشلا ناك ام

 لق امف لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع اهحارجو مهنم ةأرملاو مهتايد ردق ىلع حارجلا ىفو ةحضوم هب غلبي نأ زج م
 . اهب غليال هماثتلا دعب ىقابلا نيشلا ردقب سأرلاو هجولا ريغ ىف حارجلا ىفو هللا همحر ( ىف|[: للان ) رثك وأ

 ىدوهيلاو قارصنلا ةيدو ةفئاجلا ىوس مولعم ردق دسملا ف سيل هنألو ًادبع ناك نإ هنمت الو ارح ناك نإ ةيدلا

 اللا نب رمع كلذ ىف جتحاو مترد ةثامتامأ ىسوجملا ةيدو امهنع هللا ىضر ناّثعو رمعب كلذ ىف جتحاو ةيدلا ثلث

 جئحاو رثك وأ لق مف لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع اهحارجو مهنم ةأرملاو مهتايد ردق ىلع مهحازجو هنع هللا ىضر

 . انهام ملعب اهو : ها ةموكحو دوقلا اهيعطا ىلمف امم اتعطق نإو «مألاد ةرايع علا مدق ةبداهه فق : هلوق ) 1 (١

 , ةحيدصم ةثد ا
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 همس 5

 ندب ىمشع :ةمثاحللا ىف: :(:لاقوي) هيلع.ة ةتيبءوأ. هرازقإ الإ: اميلطي.الف هل اتبحو اههنأل هنيع عما هيلع ( ىنوغا:لوقي كوقلاك

 لقتيف- ىاقشتب:قح :سأرلا مظغ :رتمكيلاب ىلا ىهؤ كبالا.ن 5 هرشع سمن ةلقنلا يفوا مشتل. عيضوتي ىلا قرم كنإلا

 دلخ: ىلإ قزم نتا ىهو نسفنلا ثلث ةمودأملا قو لغسألا ىحالاو هحولاو :سأرلا ىف هلك كلذو مثل هماظع نم ..:

 ىهتو-: سقنلا ثلث :اييفف. ةفئاجخلا.الإ ةموكح .هحولاو سأزرلا اذعاام جرج لك ىفو رثك أ:نيشلا ناك نإو. ةجضؤم

 لفغتيو ةيدلا عمسلا ىفو:ةيدلا نينذألا ىفو. ةفئاج ىهف رحب ةرغث وأ ردص ريظ وبأ نط: نم فوجلا ىلإق رن يتلا

 هبتيثأ اذإف .ىوتسم وأب ةوبر ىلع. امنع هل تصنأو ةحيحصلا قاطأو ةليلعلا هنيع بصعأ نأ هترتجا:ىزخألا

 وهو هيلع تدنح لاق ولو ةحيحصلا نع تصقنام ردق ىلع هيطعأو امه عرذأ مث اهريعب ىبهتخي ىح ةيدح +

 هنع فرظيو . هريوب صْخِشلا عبتي هتأر اذإ دهشت نأ ابعسإو رصيب ناكهنأ ةنيبلا هلع ىنملا ىلعف.رصيلا بهاذ

 ىلع وبف .حيحص هنأ لع ىتمو ىصلاو هوتعملا كلذكو ,امهضايقناو ركذلاو ديلا طاسنناب ةفرعملا كلذكو هاقوتيو.

 نم كلذ نأل ةيدلا عير امهنم دجاو لكىفو ةيدلا تاصؤتسا اذإ نوفملا ىفو ( لاق ) اهريغ ملعب ىتح --
 هللاوجر (.قفإ*_غلالاؤ ) ةيدلا مثلا باهذ ىفو ةيدلا اعدج هنرام بعوأ اذإ فنألا ىفو هعطقب ملأي امو هتقلخ مانع

 نإو. ةيدلا هيففف سرخ نإو ةيدلا ناسللا فو ةيدلا فصن امهنم ةدحاو لكىفو اتيعوتسا اذإ ةيدلا نيتفشلا ىفو

 بهذق ناسللا عبر عطق نإو هباسحم فورحلا ددع نم بهذام ناك مث مجعملا فورم هيلع ربتعا همالك ضعب بهذ

 وأ ءاكب هكرح اذإ ىصلا ناسل ىفو ةيدلا فصنف مالكلا فصن بهذ نإو ةيدلا عبرف مالكلا عبر نم لقاب

 هنأ لع نإف هنيع عم ىناجلا لوق لوقلاف بأ 0 مل لاق نإف ةموكح سرخألا ناسا ىفو ةيدلا ناسالا ريغي ءىشب

 هب. ظننا رغثي مل نإف رغثأ دق ناك اذإ لبإلا نم سمح نسلا ىفو. ( لاق ) كلذ فالخ ملعي ىتح قطان وهف قطان

 دكت تيص نإو نخ هنثلا نأ ك١ اصرد 2 نإو نم الق تتبن نإو اهلقع مت تدنت مل نإف

 هذخأ دعب تعلق لجر نس تتبن نإف ءاوس عبصأ لك لقعو عبصأ امهالكو رصنخلا مسا ريغ ماهمإلا مسا نأ اكو

 ءانعم ف سيقأ اذه هللا همحر ( ىنزملا لاق ) ائيش دريال رخآ عضوم ىف لاقو ذخأ ام دري عضوم ىف لاق اهشرأ

 وأ اهلقع نإ هلوق نم ىدنع كلذ لدف ؟ ال مأ تبنت لهرغثي مل نم نسب رظننا اك لجرلا نسب رظتني مل هنأل ىدنع

 تبن مث هشرأ ذخأف هنأسل.عطق ولو هلوق ىلع اسانقو رغث ل نم نسب رظننا اكرظننال كلذ الولو « مت دق اهنم دوقلا

 كلذكو ( قزملا لاق ) ءامسأالا ىلع يسحلا نأ هلوق لصأ نمو امان شرألا هيفف رخآ هعطق ولو ائيش دري مل احبحص

 سايقلا هل كرتيف الصأ لقع اهل نكي مل تتبن اذإ ريغصلا ىف نوكست نأ الإ ءاوس تبنت مل وأ تتبن سايقلا ىف نسلا

 ةيدلا نييحالا ىف نيتقصتلم نيبحالا ىف ىلفسلاو سأرلا مظع ىف ايلعلا نانسأالاو هللا همحر ( قفا: لالا )

 اقع مث الوقع. باتك ىف ( لاقو ) ةموكح اهيفف تدوساف اهيرضض ولو لبإلا نم سمح !منانسأ نم نس لك ىفو

 ةماق 0 دسو قيرلا درو غضملاو عطقلاب اهتعفنم نال قوأ ةمركللا . نا حر ( قزملا كاق)

 ندلاقو هللا همحر ( قفانشلالا ) ةمئاق رظنلاب اهتعفنم نال ةموكح الإ اهيف نكي مل نيعلا ضانب 5

 ةلغأ الإ عنبصأ تنقع ثلث ةلغأ لكىو لبإلا نم رسمعكلانهامم غبصأ'لكىفو ةيدلا نيلجرلا: قو: ةيذلا
 فكلا قف عارذلا نم تعطق نإو اهلقع مت لش اهمأو عبصألا لقع فصن ماهإلا ةلمثأ ىقف نالصفم اهنإف ماهمإلا
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 ةظلغملاا لبإلا نانسأ باب

 أطخلا معلا هسا 2 دمعلاو

 © نيا نع ةعبب ر نب مساقلا نع ناعدجنن' ديز نب ىلع نع ةنييع نبا انريخأ : هللا همحر :( قفانةلالاف )
 نوب رآ اهنم ةظاعنم لبإلا نم :ةئام اصعلاو طودنلاب :أطخلا دمعلا لتق ىف نإ الأ » لاق ملسو هنلع هللا_ىلص ىنلا نأ

 رمعب جتحاو ٍترَّضلا ىف ًادمع ناك نإو لتقلا ىف أظخ اذبف : هللا هحر"( قناذ لالا ) « اهدالوأ انوطب ىف ةفلخ

 ةَغذج نوثالثو .ةقح نوثالثو ةفلخ نوعبرأ لبإلا ظلغت ىف الاق امهنأ :امينع ةللا ىضر ءاطعو .باطخلا نبا

 تلمح. ةلقاعلا لإ نم ةقان ةيأف ادعاصف ةينثألا لمحت ام لقو لماحلا :ةفلخلاو :: هللا هنحر :( قفا: لالا )

 خرج مل فيس دغوأ حدشبال رجحم وأ فيفخ دومعب هب رض ول كلذكو ةبيعم نكست ل ام ةيدلا ىف *ىزحت ةفلخ ىهف

 ةلقاعلا ىلع ةيدلا هفو دوق الف تاثف هلثم نم توعال هنأ باغألا ءام وأ موعلا نسحم وهو ربلا بزق رحم ىف هاقلآ وأ

 ناْمع نع ىورو محرلا ىذو .مارحلا دلبلاو مارحلا رهششلا ىف حارجلاو سفناا ىف ظياغتلا كلذكو حارجلا كلذكو
 هلام ىف ةلاح دمعلا ةند نانسأ اذكهو ( لاق ) ثلثو ةيدب ةكع تئطو ةأرما ةيد ىف ىفق هنأ هنع هللا ىضر نافع نبا

 قحأ دماعلاف ظيغتلل أظحلا نس نم-انس ىلعأ :ةظلغلا تناك اذإ .: هللا: همحز ( ىتزأا لاق ) صاضقلا ةنع َكاَز اذإ

 .خ . قيفوتلا هللابو هلع تراص اذإ ظاغتلاب

 [ رح الطفل ا :ناعسأ تاي

 اهريغو حارجلاو سوقنلا تاءدو

 ْ |0000 الل 1 در موس ةقر ني رس أطخ انءوم لقت نءهو و ىلاعت هللا لاق : هللا همحر ( نان ةئالاف )

 . نولوقي اوناك مهنإ لاق راسي نب ناملس نع ىورو لبإلا نم ةئام ةيدلا نأ ٍمسو هيلع هللا ىلص هيبن ناسل ىلع نابأف

 نورمشعو ةقح نورششعو نوبل نبا نورشعو نوبل تنب نورشعو ضاخم ةنبا نورشع لبإلا نع ةئام أطخلا ةءد
 مل نإف اهنود هنم لبقي الو هلبإ ريغ ةلقاعلا نم دحأ فلكي الو ذخأان اذهيف : هللا همحر ( ىف: ةلالاف ) ةعذج

 916 زل هلب] نم ىلع لجر لك ىدأب ةفلتتع ةلقاملا لبإ تناك نإف ةيلإ نادلبلا برقأ ىلإ فلك لب هدلبل نكي
 | 00 © عارذوأ يناند اهميقق لبإلا تزوعأ َنإف الوبق ىلع ريج احاحص تيدأ نإ لبق ابرج وأ اقام

 .اهموي ةميقالإ اهموقي ملهنأب طيحع ملعلاو : ىلاعت لا همحر ( قفا لالا ) هنع هلا ىضر باطخلا نب رمت

 ىضارتي وأ هف تزوعأ دلبو نيح ىف الإ امموق نوكي ال نأ هلعلو تبحو ىتم موقت نأ هعابتاف كلذك اهموق اذإف

 . نم كلذ هذخأو ىلبإلا دج هنأل قرولا الو بهذلا ىنارعآ فلكيال هلوق زاوعالل هميوقت ىلع لدف.ىلولاو ىتاجلا
 0 ”لحلا ليخلا لعأ ىلع الع رئاندلاو مهاردلا ريغب موقي نأ راح راف : ملعأ هللاو ىرأ اهف لبإلا زاوعإل ا

 . قرولا لهأ ىلعو رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلع مدقلا هلوقو هللا همحر ( ىقزملا لاق ) ماعطلا ماعطلا لهأ ىلعو

 هللا همحر ( قاتتلالا ) هبشأ ةنسلاب وهو ديدجلا ىلإ .هنع ةبغر مدقلا نع هعوجرو مهرد فلأ رمشع انثإ

 تناش تربك وأ ترغص ءامسألا ىلع اهنأل دورملاب عرقي ىتح مظعلا زربت تلا ىهو لبإلا نم سمح ةحضوملا ىفو
 ىتيانجنم تلك أت لب ىتاجلا لاقو ىسأر نه اهتققش لاق نإف ناتحطوم ىبف قرخني ملام ابطسو ناكولو نشن مل وأ
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 طسنب وأ ضفم نأ ندا ةعنع للش هنا نك ماك رفتمال قا رش ركذلا ناك ءاسنلا ىنايال ىذلاو ىصو ىهخو

 امهعطق نإو هنم دبقأىرخألا باهذ الب لجر ىثنأ ىدحإ نم داقي نأ ىلعردق نإو فرط كلذ لكن أل ىصخلا ىنثنأبو
 ىنحلا لوق لوقلاف حيحص لب هلع ىنحلا لاقو ءوجوم وهو هلع تيدنج ىتاجلا لاق نإف ةمات ةيدلا وأ صاصقلا امهيفف

 ملام مرخألا فتأب حيحصلا فتأ داقيو ( لاق ) ممل هفشك زوج الو سانلا راصبأ نع بيغ اذه نأل هني عم هلع

 رهثي م هنس عواقلا ناك نإف هنس علق رغثأ دق نم نس علق نإو مصأالا نذأب حيحصلا نذأو هنم ءىث وأ هفنأ طقس

 ةدئاز انس هل علقولو هاندقأ تبنبال هب ىلعلا لهأ لاقو هنس تدني مل نإف اهتابذو هنانسأ ةحرط ماتتبف رغدي تح دوق الف

 صتقللا لاق ولو هيلع ,ىث الو رزع ناطلس ريغب هقح صتقا نمو هنم داقيف ابلثم علاقلل نوكي نأ الإ ةموكح اهيفف

 لاق نإو هنري نم صتققا أرب اذإف صاصقالو لقع الف ملاع انأو تدمع لاقو اهعطقف هراسإ جرخأف كنيع جرخأ

 هبشب الو هني عطقي ملا ةقرسس ىف كلذ ناكولو ديلا ةيد صتقملا مزل ىنرع نع طقس؛ اهب صاصقلا نأ تيأروأ عمسأ ملا
 لوق لوقلاف امهريغ نم تام ىلولا لاقو نيلجرلاو نيدبلا عطق نم تام ىنالا لاق ولو دابعلا قوقح دحلا
 الثا هديدح دقفتبو ةاقسم ةداح ةديدحم الإ داقيال قح> نيلفاع نيلدع صاصقلا مامالا رضحمو ( لاق ) ىلولا

 نم صاصقأا ألو دودحلا مقي نم قزرنو عطقلا هل نوك اهررشا عطق ثيح نم عطقف لتقيف مس

 لايكلا رجأ هيلع  رجألا هنم صتقملا ىلعف لعق, مل نإف ماكحلا قزرياك سلا نم ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا مهس

 . همزل امف نازولاو

 كلذ ريغو توع مث هيلع ىنحملا وفع باب

 امف زاج مص مث لقعو دوق نم هتيانج نع توفع دق ادمع هلع ىنا لاق واو : هللا همحر ( ىف[: غنزلاف )

 نع اهنم ثدحم امو اهنع توفع دق لاق ولو افع نيح تبجو نكست مل اهنأل ةدايزلا نم همزل امف زب ملو ةيانجلاب همزل

 وفعلا زئاج هنأ امهدحأ نالوق اهيف ناكف ةيانجلا شرأ ىلإ رظنو وفعلل دوقلا ىلإ ليس الف ابنم تام مث دوقو لقع

 ةيانجلا عيمجم ذخْوِي نأ ىناثلا لوقلاو . ةيدلا ىقابب ذَحْوِيو رسثعلا فصن ىهف ةحضوم اهنأك ىفاعلا لام ثلث نم هنع

 لتاقل ةيصو كلذ لك نأل هلوقب ىلوأ اذه هللا همحر ( ىنزملالاق ) لاحم ةيصو هل زوج ال لتاق اذهو اسفن تراص اهنأل

 انزجأ اإو ( لاق ) تيما ثلث نم وفعاا زاج دبع لتاقلاو افع ول هنأب عطق هنألو اهعيج لطب اهضعب لطب اهلف

 ةيصو اهنأل هوذع زاج ةيانلا شرأ نع افع ول أطخلا لتق ىف لاق هنألو اياصولا لهأ عم دبعلا ديس ةيصو هنأل كلذ

 الكخت ةياجب ارقأ ايلشما وأ .سحلا هتلقاع ىلع ىرجم ال ايمذ أطخ لتاقلا ناك ولو : هللا همحر ( قفا لالا ) لتاق ريغا

 هلوقب ديري نأ الإ ةلقاعلا نع اوفع نكي مل ةلقاع اممل ناكولو لتاقال ةيصو ةنأل لطاب وفعلاو امحلاومأ ىف ةيدلاف

 هللا همحر (ىزملا لاق) امل كلذ زوجيف هتلقاع نعكلذ توفع دق ةيانجلا شرأ نم مزايام وأ ةيانإلا شرأ هنع توفع

 حرا شرأب هعاتباف رح ىلع دبع ىنج ولو : هللا همحر ( ىف ةلالإف ) لتاقل ةلطاب اهنأو ةيصو اهنأ تبثأ دق

 هل ناكو هدر ابيع هب باصأ نإف ةمولعم الإ زوحتال نامتألا نأل حرجلا شرأ امي نأ الإ علا زجم ملو وفع وهف
 . هتانج شرأ هقنع يف



 كة

 حارجلاو جاحشلا ىف صاصقلا باب

 كلذ ريغ وأ للش وأ صقن هب نمو نانسألاو

 *ىربف ةحطو٠ هجش اذإف عطقي فرطو قش حرج ناثيش سفنلا نود صاصقلاو هللا همحر ( ىنإ:ةلالاف )

 ذخأ ةنم ءىث قبو هلك جاشلا سأر تذخأ نإف املوطو اهضرع ردق ةديدحم قش مث جاشلا سأر نم اهعضوم قلح

 الإ دقأ ل لكشأ نإف ةحضوملا نم شام ردقب هنم صقأ هحضوب. لف هحرج ولو هنم صتقب حرج لك اذكو هشرأ هنم

 عطاقلا ناك نسلاب نسلاو نذألاب نذألاو فنألاب فنألاو لصافملا نم لجرلاب لجرلاو ديلاب ديلا عطقتو نقيتسأ ام

 نإو عبصأ نثرأ هنم ذخأو هدب تعطق اعبصأ اصقان دبا عطاق ناك نإف للش وأ صمتن نكي ملام ىندأ وأ افرط لضفأ

 هلنكي مل لشأ عوطقملا ناك نإو دبلا ةيد ذخأ ءاش نإو هقح نم لقأ ذخأب نأب صتقا ءاش نإ رابخلا هلف ءالش تناك

 الإءدي شرأ ذخأو عبصأالا نم ديقأ هفك تبهذف تلك 'اتف هعبسأ عطق نإو ءالش دب ةموكح هلو رثك أ ذخأبف دوقلا

 تبهذ نإف هتدقأ هعبصأ عطق .ةعاس دوقلا لأس ولو (لاق) الوأ هتيانج لثم ىلإ قاري نأ هب رظتني ملو ؟9)اعبصأ
 نم تدح امل نماض ىتاجلا نال هب هتلتق اهنم تام ناك ولو اهتيد سامخأ ةعبرأ ىتاجلا ىلع تلعج هلع ىلا فك

 لوقي هللا همحر ىعفاشلا تهء«و ( ىنزملا لاق ) قملا ببسب دوقلا نم ثدحام هل نومضم ريغ ةنم داقتسملاو هتبانج

 دقف هرعش تبني ملو هانبع تبهذ نإف ةحضوملا نم صقأ *ىرب مث تدنب لف هرعشو هانيع اهنم تبهدف ةحضوم هجش ول

 هتيحل رعشب الو هسأر رعشب غلبأ الو ةموكح رعشلا ىفو ةبدلا هيلع اندز هرعش تبنو هانبع بهذت مل نإو هقح ىفوتسا

 اهنم تام نإف عطقي هنأ اهنع تاق هدب عطق اذإ هلوق ىلع اسايق ىدنع هلوقب هبشأ اذه هللا همحر ( ىتزملا لاق ) ةيد

 ءرعش تدني مل نإ لوقأ ىنأ ريغ هقح ذخأ دقف هرعشو !ءانبع اهنم تبهذذ اصتةم هحش اذإ كلذكذ هقح ىفوتسا دقف

 هللاهمحر ( ىف[: ةلالإو ) نيترم همرقن الف ةخضولا ق لخاد هنإف ةحضوملا عضوم الخام رعشلا ةموكح هيلعف

 اثيش فكلا عطق نم ىتاجلا نمضي مل هدسج ىف ةلك "الا ىثع الث فكلا تعطقف ةلكأ هدي حرج نم هتباصأ ولو

 ناوالش ناعبصأ عوطقملا دب ىف ناك ولو هسفن ىلعىنج هنأل اهفصن طقس,و ىتاجلا ىلع ةيدلا فصنف كلذ نم تام نإف

 نيعبصألا شرأ هل ذخؤيو ثلاثلا عطاقلا عبصأ هل عطقي نأ عوطقملا لاس نإف ىضر ولو ىناجلا دب عطقت م

 نوكي الو ةيوتسم اهبلكو عباصأالل عبت اهمأل عبصأ ةيد هفك ةموكحم غلبأ الو هل كلذ ناك فكسلا ىف ةموكسحلاو

 نيتمات نيعبصأ شرأ هدب ةعوطقملل تذخأو هفك هل تمطق نيعبصأ الا عوطقم عطاقلا ناك ولو اهنم ةدحاوك اههشرأ

 عوطقملل ناك عطاقلا وه عباصأ سمح هل ىذلا ناك ولو عبصأالا ةدايزل عطقت مل عباصأ تس عطاقلل ناكولو

 ' هعبصأ نه دوقلا هلف نافرط امل ةلممأ هل عطق واو عبصأ شرأ اهب غلبأ الو ةدئازلا عبصألا ةموكحو هدب عطق

 دوق الف دحاو عوطقمللو نافرط عطاقلل ناك نإف ةموكح الو اهم ديقأ اهلثم عطاقلل. ناك نإو ةموكح ةدايزو

 مث هل صتقا لبق لوألا ءاج نإف داو عبصأ نم ىطسولا رخآ نمو فرط لمتأ  عطق ولو ( لاق ) رك

 ىرس ىنميب ديقأ الو ( لاق ) ةيدلا كلو فرطلا دعب الإ كل صاصقال لبق ىطسولا بحاص ءاج نإو ىطسولا
 كلذ هلف دوقلا لأاسو همدب هقصلأ هنم كلذ عوطقملا نإ مث هنذأ عطق وأ هنس علق واو ( لاق ) يني ىرمسب الو

 خيش لج ررك ذبداقيو (لاق) ةتيماهتأل عطقي ٍنأب الإ ةرم هنم ديقأ اذإةيناث عطقيال ىناجلا كلذكو هتنابإب هل ٍتِحَو هنال

 )١( هححصم هبتك . ررحف « فالتخاو اهيف فيرحم ىلع خسنلا ىف اذكه خلا رظنني مو : هلوق ٠
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 - ؟ع)لا

 ناك نإو هللا همحر ( ىف للا ) هدم نأ هل ناك ادحاو الإ اوفع نإ مهببأ نع مهل دحلا ةلزئم هنولزتي ةنيدملا

 لام نم ممل اهنأ اهدحأ نيلوق نم دحاو اهنوذخأب نبأ نم لوقلاو يصصح جل هعم ةالوال ليقو رزع لبحمال نم

 لتاقىلع لوتقملالتاق ةثرو عجر ةيدلا لتاقلانع اوفع نإف لاق اذهلاقنمو هلتاقلام ىف لتاقلا ةثرواهب عجري لتاقلا

 امأإ ةيدلأ نأل مهبأ لتاق لتاقلا مهخأ لام ىف مهل 6 مهصصح ىف ىناثلا لوقلاو ةيدلا نم هعم ةثرولا ةصخمب مهيحاض

 ءالوألا نم لتق نمىلع نأ ىناثلالوقلاو مرغلاو لتقلا هيلع عمتي الف ىلو هلتق اذإف ىلو هلتقي مل ناك ول همزلت تناك

 ةيدلأ - تناك ت٠ ول لتاقلا نأ هلق لصأو' هللا هفحدر ( ىنزملا لاق ) لتقلا ىلع اوعمتجم ىح صاصقلا هببأ لتاق

 ةهبشال دوق الو هيلع وه نم هليزع الو هقح لطبمب هيخأ ىدعت سيلو هللا همحر ( ىتزملا لاق ) هلام ىف
 امنمافف تام مث قفرملا نم رخآ اهعطق ىت>أربي ملف عوكلا لصفم نم هذي عطق ولو هللا همحر ( ىف[: ةلالات )

 هلك دشإلا ىلإ لصاو لوألا عطقلا ملأ نأل نالتقي مث قفرملا نم رخآلا ديو عوكسلا نم فكلا عطاق عطقي دوقلا

 نإو هلتثو زاج ىنجأل وأ دحاول متداس نإف كتم دحاو الإ هلتقيال مهل لبق ةالولا حاشت اذإو ( ىفانةلالاف )

 ْك ٠ برعذ دشأو فيس مرصأب برضيو هلتقو هانيلخ هتعرق ثجرخ مكيئاف يشيب انعرقأ متححاشت

 فيسلا ريغب صاصقلا باب
 علقي ملف رجحم هبرض نإو تومي ىح رانلا ف خرط تومي ىتح ران يف هحرط نإو هللا همحر ( ىفاةةلالاف )

 فيسلاب لتق برضلا ددع نم تعي مل نإ انباحصأ ضعب لاقو هب هلتقف هلم ارجع هيلو ىطعأ تام.ىح .هنع

 ةدملا كلت ىف تمي مل نإف سدح هنإ تامىت> بارعش الو ماعط الب سورحلا ىف هللا همحر ىعفاشلا لاق اذكه (ىزملالاق)

 ةددعاذكو ضرأالا .ةدس لثم, (20وأ دعبلا ق.ةاويم ىف هيقل كاذكو ءالا.ىف كغ ىلإ لاق اذكو ملا 17

 توع ىت> باريشلاو ماعطلا هعنع نأ بابلا لوأ ىف ىغمام ىلع سايقلاف هقنع تبرض الإو تام نإف ةرخصلاب برضلا

 عطقواو ( ىف: :لال) ىحولا فلتملا نم هب عنصام ناك اذإ توب ىتح لبحلاب قنخلاو رجلاو رانلا ىف لاق اك

 ناك تا هعارذ عطق وأ هفاجأ ناك واو فيسلاب لتق الإو تام نإف هبحاصب لعفام ىلولا هب لعف تاق هلجرو هيدي

 ااهدحأ نالوق اهيف رخآ عضوم ىف (لاقو) هايإو كرت الف هلتقيال نأ ىلع امأف هلتقي نأ ىلع هب كلذ لعفي نأ هيلول

 صاصق هلثم ىف سيل احب هبذع دق نوكبف هلتق عدب نأ هب كلذ لعف اذإ هلءل لاحم كلذ نم هصقنال رخآلاو اذه

 توي ىتح لبحلا كلذلثم قنخلاو رجحلاو رانلاب هيلعيلاو اك فئاوجلاب هيلع ىلاوب نأ ىنأ دق هللا همحر (ىزملا لاق)

 رجحلاب هيلع ىلاوي امك تومي ىتح هيلع اهب ىلاو اذإ فئاوجلاب هدلعىلاوب نأ ءانعم ىلع ىدنع سايقلاو كلذ نيب قرفق
 صاصقلا هيف ناك ام لك نأ حارجنم كلذ ىف ناك امف ىدنع قحاب (هالوأ (.ىنزملا لاق ) تومي ىت> قنخلاو رانلاو

 ىلع اسايق فيسلاب هتلتقو هنم هصقأ مل هلثم ىف صاصق ال امو فيسلاب هتلتق الإو تام نإف هنم هتصصقأ *ىرب ول

 ..فيسلاب هلتقيو لاحم امهنم هصقرال هنأ عارذلا عطقو ةفئاجلا ىفبهلوق دحأ ىف لاقام

 )١( رظناو , لص'الا ىف اذك ضرأالا ةدس لثم : هلوق . 1
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 | هوفعو هلام ىف ةدايز هن "ال زئاج روجحملا وفع نإ لوقي هارتال وأ ةئيشم الب لأم اذبف هفا همحر ( ىنزملا لاق)

 نئردلا له"ال سيل ىذلا وفعلا ىف ىدنع لاقام هجو ىلإ برقاف ةئيشم ريشي لام اذهو هلام ىف ضقت .هناال زوج ال

 قيفوتلا هقابو ناطقسيف لام ريغب لوقيو صاصقلا نم هثربر نأ وه هم هعنم

 فيسلاب صاصقلا باب
 لا ىلخ اذإو لاق «اناطلس هيلول انلعج دقف امولظم لتق نمو هلاعت هلا لاق ىملاعت هللا همحر ( ىفإ: :ل/][:)

 هعدب مث هبذعي الث مراصب هرمأ الإو ًامراص ناكنإف هفيس ىلإ رظني نم رم اي نأ هل ىعبنيف لئاقلا لتقو ىلولا
 هفتك وأ هسأر نم قنعلا ىلي ام ناك نإو رزع طسو وأ لجر عطق نم هلثع *ىطخم ال ا هبرض نإو هقنع برضو

 هفمف هب ىحنتف لجرل نذأ واو ( لاق ) هئجويل قنعلا برض نسحم نم رمأاي نأ ىلع احلا هربجأو هيلع ةبوقع الف

 ىفاعلا ىلع الو افع هماعام للاب فاحم نأ الإ ءىش لتاقلا ىلع هل سيل نأ امهدحأ نالوق اهيفف معي نأ لبق هلتقف ىلولا

 ١ عوطتم هن'ال ىلولا ىلع اهب جدا الو ةرافكلاو ةيدلا هيلعو حابم هنأ ىلع 5 هنأل دوق لتاقلا ىلع سيل نأ فاثلاو
 ْ عضت ىتح لماحلا لتقت الو هللا همحر ( ىف[ ةلالاف ) هب ىلوأ هبشأالاف هللا همحر ( ىنزملا لاق ) امبهيشأ اذهو

  تلنق لعفي مل نإف عضرم هل دجوي ىتح ىلولا سفن بيطب تكرت ول نأ ىلإ بحأأاف عضرم اهدنول نكي مل نإف
 لتقتف هب ايام دجوي ىت> همأ لتقب هلتق ىدنع لحم مل هب ايم ام دولوملل دجوي مل اذإ هللا همحر :( ىزملا.لاق)

 هتاقاع ىلع مامإلا هنمض انينج تقلأ نإف مثأاملا هيلعف الماح اهنم صتقاف مامإلا لجع ولو هللا همحر ( قف(: .:لزلان )

 / وبف هلع هل صاصقال نم ىلع ىنحف اراتخم هسفنل صتقا هن "ال ىلولا ىلع لب هللا همحر ( ىنزما لاق ) صتقملا نود

 الل لتق ًارفن لتق ولو هللا همحر ( ىفا: لالا ) هل سيل امو هذخأاف هق هل يح مامإ نم ىلوأ فلتأ ام مرغب

 ' نم تايدلا نوقانلا 0010, لكالو] لكك يبئاق بني عرتأ ينمو "الأ قش نإف هلام ىف ىقب نأ تايدلا تناكو

 هدب ةعوطقملا تام نإف هللا همحر ( ىزا لاق ) سفنلاب لتقو ديلاب' هدب تعطق رخآ لتقو لجر دب عطق ولو هلام

 عوطقملا نأل هعطاق لام ىف ةيدلا فصنب عجري نأ هيلول نأ ىدنع ىعفاشلا لوق سايقف ديلا نم صنقا نأ دعب لوألا

 وأ ىبص هعمو ادم هلتق ولو هللا همحر ( ىف( :لإلاف ) هعطاق هب هصاصتقاب ةيدلا فصن هيفام هتوم لبق ىفوتسا دق

 صاصقلا هيلع ىذلا ىلعف ىننجأ هعمو هنبا لتق وأ ايئارصن التق ىنارصنو ملسم وأ ادبع التق دبعو رح ناكوأ هوتعم

 ىعفاشاا هبشو هللا همحر ( ىنزملا لاق ) ادمع برضلا ناكنإ ةبوقعو هلام ىف ةيدلا فصن رخآلا ىلعو ضاصقلا

 !دوقلا اههيلع بجو لبق نإف رخآلا لنق هل نإ ههدحأ نع ىلولا وفعي ادمع نيلتاقلاب ىبصلا نود غلابلا نم دوقلا دخأ

 "تح دقف دحاو امبلعف لبق ال لاق نإف رخآلا نع هلازأ هنع ىلولا هلازأ اذإف لبق ىلولا ةلازإب امهدحأ نع لازف

 ءىطخلا ةءانجو هلام ىف ةيدلا فصت دماعلا ىلعف أطخ لتاق هكرمش نإف ( لاق ) هريغ محال هسفن ك2 اهنم دحاو لكس

 - هنع تعفر تنك نإ لاق نونحت وأ بص هكراش اذإ دماعلا نم دوقلا عنم ىف نسحلا نب دمحم ىلع جتحاو هتلقاع ىلع

 لقلا نأل بألا عم ادمع لتق اذإ ىنجألا نم تدقأ البف امهتلقاع ىلع أطخ اهدمع نإو عوفرم امهنع لقلا نأل دوقلا

 "اف نسحلا نب دمحم هللا همحر ىعفاشلا كرش دق ( هللا همحر ىتزملا لاق ) كالصأ كرت اذهو عوفر سيل بألا نع

 ادمعلاب مهكراش نم ؟> كلذكف دحاو ىبصااو نونملاو ؛ ىطاخلا نع ضاصقلا عفر نأل ةلاسملا هذه ف ةلغ ركنا

 / صاصقال نأ اهدحأ نالوق اهيفف هبحاص رمأ ريغي لتاقلا نييلولا دحأ لتق ولو هللا هنخر ( قنا ةلالاف ) دحاو

 . لها رثك أ بهذم وهو لتقلاب ق-أ ناك لتق ىلو ىأ لمتحم « اناطلس هلول انلمج دقف د ىلاعت هللا لاق ةبيشال لاحم



 طع "عقب تت

 هللا ةمحر ( قفا_هلالاث ) دبع وهو حرجلاب هل بجو هنأال رح لقع زواج نإو ةصقنيال نأ سايقلا ىف هدبع وهو

 اًمَجِعأ وأ انبص -هدبع رمأ اذإ ذوقلا ديسلا ىلعو روم" املل ارهاق ناك اذإ دوقلا روهاملاو ةيصوصللاب فلقتملا ىلعو

 نالتاقامبق امهد.ش نيبو هندب نازتع اناكف هرنغل اناك ولو دوقلا دبعلا ىلعف لقعي دبعلا ناك نإف هلدقف لجر لتقب :لقع.ال

 وهو دوقلا هيلع نأ امهدحأ نالوق اهيفف عجر مث اينارصن دترم لتق ولو دوقلا هيلعو لتاقلا رمآلاف نازيعال اناك نإو

 لوأالا نأ نابأدق هللا همحر ( ىتزملا لاق )هنيد ىلع رقيال هن ال هيلع دوقال نأ ىتاثلاو مس سيلو لتق هنأال امهالوأ

 اينارصن لئاقلا ناك ول هنأ ىلع هنيد ىلع رقيال هن'ال هنع دوقلا عفر ىف هلوق لد دقو باوصلاب قحأ ىلو الاف امهالوأ

 هنيد ىلع رمت, ىذلا ىتنارصنلا ناك.اذإف هللا همحر (ىنزملا لاق ) ٍلسأ نإو هيلع دوقلا ناكل هنيد ىلع رقي

 هلوق سايق يف ٍلسأ نإو ىنارصتلاب داقي نأ قحأ ةدرلاب مدلا حابملاف ىنارصنلاب لتقي لسأ اذإ مدلا مارحلا

 هنأ بلغألا ام .هبربض ولو كسمملا نود قازلا دحم اك كسمملا نود حيباذلا لتقيو هللا همحر ( قفانغلالاث )
 قيام ىلع اهنم ىن'اي عبصأ الا نال هنم صتقا اهئاقفف هعبصأ اب هنيع دمع ولو دوقلا هيلعف اسأر حضوي وأ اوضع عطقي

 ايولغم ىناجلا ناك نإو صاصقلا اهيفف تفجتنا وأ اهرصب بهذ ىح تلتعاو ؟قفنت ل نإو سفنلا نم حالسلا هب

 لبق ادمع هيرفشو هيثنأو لكشم ىثنخ رك ذ لجز عطق ولو ح.يحصلاك هنإف ناركسلا الإ هيلع صاصق الف هلقع ىلع

 دوق الف نأ, تنب نإو نيرفشلا ىف ةموكح كل انلعجو نيئنألاو ركذلا ىف كاندقأ ارك ذ.تنب نإف كانفقو تئش نإ

 ىف ةلاسملا هذه ةيقب هللا همحر ( ىتزاا لاق ) نييدنأالاو ركذلا ىف ةموكحو نيرفشلا ىف ةأرما ةيد كل انلعجو كل

 ةموكحو ةأرما ىرفشةئد كلف تأربو صاصقلا نع توفعو كرمأ نيبتي تح فقت نأ اشت ل نإو هل لاقي نأ هانعم

 كل. صاصقلا ىأ ىردبال اسمن ضصق. نأ زوحمال لق فقأ الو وفعأ ال تلق نإو لق'الا هنال نيثن'الاو ركذلا ىف

 . انفصوام ىلع نيرم الا دحأ نم كل دب الف

 صاصقلا ىف رايخلا بأب

 نع ىربقملا ديعس ىلأ نب ديعس نع بئذ ىنأ نبا نع كيردف ىنأ نبا انربخأ هللا همحر ( ىف تلالا )

 ليتقلا اذه مئلتق دق ةعازخ ىنباي متنأ مث » لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىضر ىعكلا حبرش ىفأ

 « لقعلا اوذخأ اوبحأ نإو اولتق اوبحأ نإ .نيتري> نيب هلهئاف هدعب اليتق لتق نف هلقاع هللاو انأو ليذه نم

 'ةننا وأ ةجوز ىلو ثراو لكف اذكه ناك اذإو لاملاك ثروب لقعلا نأ ىف اوفلتخم ملو هللا همحر ( قئا:علالاف )

 ناك نإو لفطلا غلببو بئاغلا رضحم ىح لتاقلا سيحو مهعامجاب الإ لتقي الو مدلا ةيالو نم مهنم دحأ جرخم ال
 ريغ ىلع .افع نإو ةيدلا نم هق> ىلع ناك ص اصقلا نع افع مهمأو هماقم هثراو موقيف توع وأ قيفي ىحف هوتعم مهيف

 كلذ زاج صاصقتا هدبع ىلع وأ هيلع ىنحمب سافملا: افعو اعمج اوفع نإف ةيذلا نم مهقوقح ىلع نوقابلا ناك لام

 ةثرولا ةئيشعو ايح ناكنإ هيلع ىنحلا ةعيشمب الإ دمعلاب كللعال لاملا نال مهعنم اياصولاو نيدلا له" ال نكي ملو محل

 . هللا ناب ةيدلا_بجوي وفعلا نأ ىف جتحا هنأال هلصأ لالتعالا اذه هبشإ سيل هللا همحر ( ىزملا لاق ) اتم ناك نإ

 لا« ىلع حلوص نإ افغ لاقي نأ زم مل «ناس>إب هبلإ ءادأو فورعملاب عابتاف ءىث هيخأ نم هل قفعنم »لاف ال ىلاعت

 ؛ لتاقلا لام ىف لام. هل نوكي نأ الإ نيرمأالا مظعأ وه ىذلا لتقلا نع افع اذإ زم ملف ضوع الب كرت وفعلا ند

 ' ناسحإب . هيداؤرام كتاقلا ىلع الؤ:فورعم: هعبتبام ىاعلل نكي .ل ءىش هل نكي ملافع اذإ ناكولو .هركؤأ تحأ



 هقدر

 دمعلا حارجو دمعلا ل تقلا ةفص

 كلذ ريغو صاصق ابيف ىلا

 ظ 0 | 3 قديم دأ داناس دا ريش وأ فيس 6 هد 00 ( قنانتلالا )

 هيلع عبات وأ رجحم هخدش نإو دوقلا هيلعف هنم تاهف اريغص وأ اريك احرج هحرجف لتقملا نود محالاو دلجلا هب

 7 نم تومي هنأ بلغألا ةدم بارشش الو ماعط ريغ اتبب هيلع نيط وأ تومي قح طوسلاب هلع ىلاو وأ قدحلا

 ' عطق ولو ( لاق ) دوفلا هيلعف تا هنم تومي هنأ بلغألا امث كلذ وحلو رح وأ درب ةدش ىف طوسب هبرض وأ هلثم

 نود لتاق لوألاف رخآ هقنع برض مث حوبذملا لاح ىف هريص وأ هفوج نم اهناب اف هتوشح عطق وأ هموقلحو هئيرم

 لتاق رخآلاو حراج لوألاف هقنع رخآ برض مث هنم اهنيبيف هتوشح عطقي ملام هءاعمأ قرخ وأ هفاجأ ولو رخآلا

 التاق ناك لاحلا كلت ىف دحأ هلدق ولف « اثالث شاعو نيعضوم ىف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ىعم خرج دق و

 تارب ولو اسفن حارجلاو راص هحمذف هيلإ داع ىح تع دف تاحارج هحرج ولو لتقلا نم هحرج ىذاا *ىربو

 مس حورجلا ىوادت ولو ( لاق ) ادرفنم لتاقلا ىلع امو ادرفنم حراجلا ىلعامن هيلع ناك هلتقف داع مث تاحارجلا

 تيم محل ىف ةطاخلا تناك نإو نيلعف نم تام هنأل ةيدلا فصن ىتاجلا ىلعف تاق ىخ محل ىف حرجلا طاخ وأ تاف

 ةيد هيلعو هيف دوقال نمت وهو تناك ةيانجلا نأل دوق نكي مل تام مث لس اف ىارصن دب عطق ولو ىتاجلا ىلع ةيدلاف

 وأ لسأ ىتح ىنارصن ىلع عقب ملف امهس لسرأ ولو ةعونمت هدب قارصنلاو دحلاك حابم هعطق نأل دترملا هبشي الو جسم

 هاك ملسم رح ةيد هيفو صاصق الو تناك مهسلا ةيلخم نال صاصق هيلع نكي مل قدعأ ىتح عقب ملف دبع ىلع

 ةيدلاف تام من لسأ مث دتراف اماسم هحرج ولو ةيمرلا عوقو لبق لاحلا لوحتل مهسلا عوقو لبق لس دترملا كلذكو

 ىدنع سايقلا ( ىنزملا لاق ) حرجلاب صتقي نأ جسملا هيلول ناك ًادترم تام ولو ةثداحلا لاحال دوق الو ةرافكلاو

 نم صاصقلا ىف ىلولا كلذكف نيماسملل هلام نأ اكو هنم هل ةثاروال اتالم لع لس ةءالو ال نأ هلوق لصأ لع

 هيف نكي مل تا قتعأاف لبإلا نم نانئام هتميق دبع ىنيع اقف ولو هللا همحر ( ىف[: لال )  نيماسلا ىلو هحرج

 ا ىدتع سايقلا هللا ةهمحر ( ىزملا لاق ) هتثرو نود هدسل ةيدلا تناكو ارح هتوع صقنت ةيانخلا نأل ةيدالإ

 ظ "دع عطقولو هللا همحر ( قفا لالاف ) قتعلاب هل بجوام صقنب الف دبع وهو دنعلا ةميق كله دق ديسلا

 ظ اا ]1 7 1 ةيذلا زكا لغو ارح انم اسم وأ ارخ انآرصت وأ السم ارح قاملا ناك اذإ دوق الف تام مث

 ' اهفو رح ةيد مهيلعف تا هدب امهدعب ثلاثو هلجر ةيرحلا دعب ناث عطق ولو هتئرول قابلاو هعطق موي هتميق فصن اهنم

 'هتميق فصن نم رثك أ هل لعجم الو ادبع هتميق فصنو ةيدلا ثلث نم لق'الا هل نأ امهدحأ نالوق ةيدلا نم ديسلل

 ةئام هتميق فصن ناك ولو رح ةيد ثلث هب زواجم الو اهريغ ةيانج هكلم ىف نكي مل هن "ال اريعب الإ غلبيال ناكولو ًادبع

 000 الآل ارح هد ثلثاوأ ادبع. هتممق ثلث نم لق'الا هدسل نأ ىاثلا لوقلاو تملا, صقنت اهنأ لجأ نم رص

 2 هله ةفوكتملا ام ةعرج ول ةنأ رخآ عضوم ىف عطت دقو هللا همحر ( ىلزملا لاق ) ةثلاث ةيانج نم

 دبع وهو حررجلاب بجو ىذلا ريعلا الإ دسلا ذخأاي ل لبإلا نم ريثع ؟1)هكرش نمو ةبرجلاب همزاو

 حرلاب بجو هنأال ربعي ىلع هدزب مل نإو هلصأاب ىدنع ىلوأو هلوقب سيقأ اذبف هللا همحر ( ىتزملا لاق)

 ١ ٠ ١ ةححدصم هك رظناو « حسنلا ىف اذك « هكر نمو » هلوق 00(



 © لتقلا باتح زج

 لتقلا مجرحت باب

 بحال نمو صاصقلا هيلع بج نمو

 اولتقت الوو ىلاعت لاقو ةبآلا « منهج هؤازجف ًادمعتم انمؤم لتقي نمو ىلاعت هللا لاق هللا همحر ( قنانتلالاف)

 دعب انز وأ ناميإ دعب رفك ثالث ىدحإبالإ سم ءىرما مد لحال» مالسلا هيلع لاقو «قحلاب الإ هللا مرحبا سفنلا
 ديبعلا وأ نيداسملا رارحألا نم نامدلا أفاكت اذإو ىملاعت هللا همحر ( ىف(: *لا]إ: ) « سفن ريغب سفن لتق وأ ناصحإ

 ىتنألابو رك ذلاب لتق اذإ رك ذلا مهند همد 'ىئاكم فنص لك نم لتق مهنم ديبعلا وأ نيدهاعملا نم رارحألا وأ نيماسملا

 هنإو « رفاكب نمؤم لتقيال » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقل رفاكب نءؤم لتقي الو ركذلابو ىثنألاب تلتق اذإ ىثأألاو
 نيرفاكلا دحأب لتي مل اذإف هللا همحر ( ىتزملا لاق ) دهاعملا لثم ميرحتلا ىف وهو نمأتسملاب لتقيال هنأ فالخال

 رفاكب نمؤم لتقيال لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىنع لئاق لاق هللا همحر ( ىف[: :لالا ) رخآلاب لتقي مل نيمرحلا

 «نمؤللا رفاكلا الو رفاكلانمؤملا ثريال» سو هيلع هللا ىلصىنلا لوقوعن تلق ؟تبثي اذهلثم ىفنايب نم لهف فرح

 رفكلا مسا نأل نيرفاكلا عيبج ىلع اهنكسلو ال لاق ؟ لالح مهلاومأو مهءامد نأل برحلا لهأ دارأ هنأ معزت لبف

 ىاملسلا نبا ثيدح انيور لئاق لاق ؟ قرفلا اف مهمزاي رفكسلا مسا نأل رفاكب نمؤم لتقيال كلذكو انلق . مهمزاب

 هلتقف الوسر لوتقملا ناكو ةدم ىلإ دبع هل ناك ًارفاك لتق ةيمأ نب ورمع نأ انغلب اهف ىور امتإ أطخو عطقنم انلق

 هللا لوسر ةيطخحو نامزب محتفلا لق لق هنأل اًحوسنم ناكو هتفلاخ دق كك اناث ناك ولف هب سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دعب شاع ةيمأ نب ورمع نأل أطخ وهو حتفلا ماع «رفاكب نمؤم لتقيال» سو هيلع هلل لص

 تايد تغلب نإو هتميق هيفو دبعب رح لتقي الو ( لاق ) انباحصأ ةفرعم هب كل سيل دعب نمت ملعلا ذخأت تنأو آرهد

 نأ عنم اذإف دبعلاب لتقيال را نأ ىلع ءاضق دبعلا ديب عطقتال هدي نأ مهعانجإ ىفو ىلاعت هللا هنحر ( فز لاق )

 دعبأ ديعلا سفنب ضقت نأ ىهو مظعأ سفناا تناك ةيدوبعلا ىلع ةيرحلا لضفل لقأ 'ىهو هدب نم صتقي

 دلاو «ذأل دعب نإو داو داوب بأ الو مأ لبق نم دج الو عامجإ هنأل داوب دلاو لتقي الو هللا همحر قفا: ةلالاف )

 ءاخأ حألا كليو هنبا نبباب دخلا لتقي الو هيخأاب لتقي خألا نأل دجلا ثاريم دكؤي اذه لا همحر ( ىلزلا لاق )

 دسبعلا لتقيو ( لاق ) خألك سيلو ةو>إلا بدح ىف بألاك دجلا نأ ىلع ليلد اذه ىفو هدج كلمم الو هلوق ىف

 ددعأا لتقيو حارجلا ىف صاصقلا هيلع ىرح سفناا ف صاصقلا هلع ىرح نمو دلاولاب دلولاو ملسملا رحلاب رفاكلاو

 مهتلتقل ءاعنص لهأ هيلع الا ول لاقو ةليغ هولتق لرب ةعبس وأ ةسمخ لتق هنع هللا ىضر رمع نأاب جتحاو دحاولاب

 ءاوس دوقلا ىف اوناك تاف ادحاو احرج رخآلاو حرج ةئام امهدحأ هحرج ولو هللا همحر ( قنا: ةلالاف ) اعيمج

 وأ روكذلا نم ملتحا نم وهو غلاب نم الإ صتقي الو أزجتيال اعم هابإ محرج ناكاذإ دحاولا حرجلاب نوحرو
 . ةنس ةريثع س# ناك امهنأ غلب وأ ءاسنلا نم ضاح



 000 نقل
 ا نمأ نوكي دقو هلم وأ هلؤاني نأ نيب رابخلاب نوكي وأ هعم هساحب نأ نود ةمقل هل غوري نأ. هل لمحي مل

 ىدنع فلاخع لجرلا  ماعط ىلي ىذلا كولخملاو هديس ماعطو كولمملا ماعط نايب نم ائفصوام ىلع لدي اذهو متلا ريغ

 ىلو دق آًماعظ ىري نوكي ال'نأ: فورعملا نإف ةمقل ولو هنلإ برقي امت هلواني نأ ىغشي هماعط ىلنال ىذلا كولمملا

 ةنسلاو هرب ملو هلب مل كيلامملا نم هريغو .ةمقل هتوهش هب دربام لقأو هتوهش هب درب اثيش هنم لانبال مث هيف لمعلا -

 رضح اذإو » هؤانثلج هللا لاق اذه ىنعم ضعب قفاوي انم ىلع لد.ام نآرقلا ىفو هريغ نود كنلامملا نم اذه تصخ

 ثيراوملا ىف كلذ لبقو رضحم مل نم ملثم قزري لقي ملو 6 هنم مثوقزراف نيك اسلاو ىماتيلاو ىنرقلا ولوأ ةمسقلا:

 نم فلكيال ىنعمو نومرحالو تيقوت ال ىطعملا سفن هب تباطام نوطعيو ىلإ بحأو عسوأ اذهومئانغلا نم اهريغو

 زجعيمث كلذ وحنو ةثالث وأ نيمو. وأ اموي قيطي ام ال هيلع ماودلا قطيام الإ  ملعأ هّلاو  ىنعي قيطيام الإ لمعلا

 اهدلو ريغ ةم"الا عضرتسي نأ هل سيلو هالوم هيلع قفنأ نمزوأ ىمع نإو نيبلا ررمضلا هندبي رضي الام كلذ ةلبحو

 قفنيو هبا سأب الفاهندب مقيف ماعطلاب ىذتغي اهدلو نوكي وأ هير نع لضف اهيف نوكي نأ الإ اهدلو اهنم عنميف
 دبعلا كلذكو ٍبَجاو لمع ىف نوكي نأ الإ اجار هتمأ ىلع لعجم نأ مامإلا هعنعو هربغ نم هدلو مأ دلو ىلع

 ةم'الا الو قرسيف بسكلا ريغصلا اوفاكت ال » هتبطخ ىف هنع هللا ىضر نافع نب ناْمَع لاق بسكلا قطي ملاذإ

 ' ٠ « اهجرفن بسكتقف ةعنصلا تاذ ريغ

 باودلا ةقفن ةفص

 هذخأ عنتما نإف هميقي امب هفلع ريعب وأ ةاش وأ رصملا ىف ةباد لجرا تناك ولو : هللا همحر ( ىف: ةلالاث )

 ضرأالا تبدجأ نإف ىغرلاو اهالخ ىعرملا ىلع تذخأ رقب وأ لبإ وأ مَع ةيدابب ناكن إف هعب وأ هفلعب ناطلسلا

 اهنف نوكي نأ الإ كلذ ىلع ربجأو قلعتم ضرأالا ىف نكي مل نإ الزه تومتف اهسحم الو ابعاب وأ اهخيذ وأ اهفلع

 تدجلل موقتالو افيعض ابعرالإ ةبصخ ضرأالاو ىعرتال ىتلا باودلاك تسيلو ذختت ضر الا ىفام ىلع اهن"ال قلعتم

 ٠ الزه ناميف نيبلحال نهدالوأ مقي اع الضف الإ لسنلا تاهمأ بلحن الو ( لاق ) ىعاورلا مايق

 ةووو6) وهوه



 كا
 نإف هنم هب قحأ هنبا ةدج أب امهنع هللا ىضر رمع ىلع ركبوبأ ىضق دقو مألا قحل اهقح امن ىلا ةدجلا نع لطي نأ .
 ق كلذ نأ ىلع هب ىلوأ مألا تناك لقعيال ناك اماف دلولاب نادحم نادلاو اه بألا قحك لبق ؟مهيق مألا قحاف لق

 نأ ىلع ريب ملو هد_ثر سنوأ اذإ هسفن ىلو مالغلا غلب اذإف ب“الا نم .قرأو هيلع ىنحأ مألا نأل نيوب الل ال دلولف

 اهجوز عم نوكتف جوزت ىتح امهدحأ عم تناك ةيراجلا تغلب اذإو امبقارف كرتو ارب هلراتخأو امهدحأ دنع نوكي

 ةبارقلا عمتجا اذإو ( لاق ) اهونأ قرافتال نأ امل راتخأو ةبير رت ملام تءاش ثيح تنكس ةنومأم تناكو تبأ نإف

 امتاهمأ مث ابمأ مث بالا مأ ةدجلا مث ندعب نإو ابمأ تابمأ مث اهمأ مث ىلوأ ماالاف دولوملا نعزانتف ءاسنلا نم

 مث ةلاخلا مث مأالل تخأالا مث بأالل تخئالا مث مأالاو تأالل تخأالا مث اهتاهمأ مث ابمأ مث بأالل دجلامأ ةذجلا مث

 ريغ بأالا عم دحأال قحالو ىلوأ ءاسنلا نم ىصلا ةبارقف مأب ال بأب اهتبارق نال مالا ىبأ مال ةيالو الو ةمعلا

 ب'الا وب أ دجلاو هب نيلدن نهؤ هعم ق- نمل نوكي الف ب'الاب نيقوقح امنإف نهريغو هتاوخأ امآف اهتاممأو مالا

 ماقم نوموقي' ةبصعلا كلذكو ب'الا ىنأ وبأ كلذكو ديشر ريغ وأ ًآبئاغ ناك وأ بأ نكي مل اذإ بالا ماقم موقي

 ةأرملا هب. مكن ىنلا دلبلا نع لقتني نأ بأالا دارأ اذإو اهتاهمأ نم اهريغو مأالا عم مهنم برقأ نكي مل اذإ بأالا

 ةبصعلا كلذدكو اريك وأ ناك اعضرم دلولاب قحأ وهو ةلقنلا تدرأ لاق اذإ هلوق لوقلاو ءاوسف اهدلب وأ هدلب ناك

 كيلامت رحلا دلو ناك اذإو رملا دلويف ةيرحلا هيف لدكست مل نأ قحالو ىلوأ نوكتف دلبلا كلذ ىلإ مالا جرخم نأ الإ

 . رايخلا تقو ىف نوريخم الو مم ق>أ ىهف كولمت مثوبأو ةرح نم اوناكاذإو مهب قحأ مثدسف

 كيلامملا ةقفن باب

 نع و كش ىزملا» للادبع نب ريكي وأ ركب نع نالت نب دمحم نع نانفس انريخأ : هللا همحر ( قفانةلالاف )

 نه فلكي الو. فورعملاب هتوسكو هماعظ كولممال ) لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةرره ىبأ نع دمحم ىبأ نالج

 امهيلع قفنن نأ هل لمع ىف امبلغش اذإ نيغلابلا ىث“الاو زكذلا كولعمملا كلام:ىلعف ( لاق ) قدطي ال ام لمعلا نم

 احق ناك ماعطلا ىأ نم مهمادبأ هب موقت ىذلا سانلا طاسو' ال عبشلا امهدلب قيقر ةقفن كلذو فورعملاب اههوسكيو

 كلذ ىأ ناتك وأ نطق وأ فوص فورعم هنأ دليلا كلذ لهأ فرع امت كلذ مهوسأ و ارم وأ ةرذ وأ ًاريعش وأ

 نومنأ فورعملاف لامحو ةهارف نمل تناك اذإ ىراوجلاو هعضوم اقيض هلثم ىمس ال ناكو دلبلا كلدب بلغ الا ناك

 نوسبلت امن مثوسكاو نواكأت ام مثومعطأ نيكوامملا ىف سابع نبا لاقو نهنود ىناللا ةوسك نم نسحأ نيسكي

 آرم لك أي امإو هكيلامت نع لئاسلا لأسيف باوجلا ىلع نوكي نأ زوي لمي مالك اذه : هللا همحر ( قفا: ةلالاف )

 ىمآ ولف بايثلا ديج سبلو ماعطلا قيقر لك أف فلسلا شاعم فلاخ نم امأف براقتم مهقيقر شاعمو مهشاعمو نشخ

 ىمثولا سبل نم امأف «فورعملاب هتوسكو هتقفن » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقام هلف لعفيل نإو نسحأ ناك هقبقر

 همداخ ؟دحأ ىنك اذإ 2 مالسلا هيلعلاقو كيلامما فورعملاب سيل اذه جاجدلا موكل ناولأوقنلا لك أو زخلاوىورملاو

 هللا ىلص لاق اماذ اهانعم اذه ةلك وأ » اهانإ هلوانف ةمقل هل غوريلف نأ نإف ةهةعم هساحلف هعدلف هناحدو هرج ةماعط

 لضفأ هعم هسالحإ نأ هانمع امهالوأ نيهحو ىلع - يعأ للاو  اندنع اذه ناك « ةمهل هل غوربلف 2 ملسو هيلع

 احاو ناك وا هسالحإ نال 6 ةمعأ هل غوريلف الإو ( ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق ذإ بحاوي سلف لعفب مل نإو



 هنفنبشت

 ”كراقألا ف ةنفنلا كنت

 001ه دلل ناو ةقفتلا باك نم

 وقي نأ.بألا ىلع نأ نابب ٍلسو هيلع ها ىلص هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك ىف : هللا همحر ( قفإنئءلالاف )

 لاقو ثاربملا ىلع تسيل ةقفنلا نأ ةلالد هيفو همأ نود ةمدخو ةوسكو ةقفاو عاضر نم هدلو راغص حالصإ ىف ةنؤملاب

 ةقفناا اهيلع نأ ال اهدلوب ةدلاو راضتال نأ نم « كلذ لثم ثراولا ىلعو » ىلاعت هلوق ىف امهنع هللا ىضر سابع نا

 آوناك اذإ مهيلع قفنيف ىنمز اونوكي: نأ الإ مهل ةقفنال مث ضرحلا وأ محلا اوغلبي.ىت>.هدلو ىلع لجزلا:قفنيف ( لاق.)

 مهل تناك نإو مهلع قفني نأ ىلع ردقي هنود. بأ محل نكي ملام اولفس نإو هدلو دلو كلذكو .مهسنفنأ ٍنونتتيال.:

 سفن ىنغي ال انمز دلاولا ناك اذإ هنبا نم وه كلذكف هنم ائيش عبضي نأ زخم مل اذإو .مهلاومأ ىق مهتقفنف لاؤمأ

 د مظعأ دلولا ىلع دلاولا قحو دلو مهنأل اوافس نِإو هدلو دلوو هدلو هلع قفنفق هل ةفرخ الو. هلابع ال

 ةريقف وأ تناك ةرسوم ةئيند وأ تناك ةفيرش اهدلو عاضر ىلع ةأرما رب .الو راقعلا اهبف انعب .ةقفنلا ىلع هانربجأ"

 ”نإخ هب عضري نأ بألا دجو اب ق>أ ىبف اهجوز اهقراف دقو اهدلو عاضر تبلط اذإو ةدحاو امهيف هللا ماكحأو»

 اهلثم رجأ اهاطعأ تعضرأ نإ رخآ عضوم ىف ( لاقو )' هنيع عم بألا لوق لوقلاو ةرجأ مأالل نسنلق ءىث:ريغب داو

 ٠ « نهزوجأ نهوت آف م١ نعضرأ نإف » هؤانث لج هللا لوقل ىلإ بحأ اذه هللا همحر ( ىتزملا لاق)

 دلولاب قحأ ندلاولا ىأ باب

 ةدع 50

 ةنوميم ىفأ نع ةنوميم ىبأ نب لاله نع دعس نب دايز نع ةنييع نب نايفس انربخأ : هللا همحر ( ىف|::ةلللام )
 باطخلا نب رمع نع ءاج امو همأو هببأ نيب امالغ ريخ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع

 لاق مث ىمعو ىمأ نيب هنع هلا ىضر ىلع ىتريخ لاق ىمرجلا ةرامع نعو هيوبأ نيب ًامالغ ريخ هنأ هنع هللا ىضر

 ازانس نام وأ عبس نبا تتكو. تيدحلا ىف ؛لاقو ةتربخ اذه غلبم غلب دق ول اًضيأ اذهو ىنم رتصأ ىل خال

 اكنلا باتكق كاقو ريخ هلثم لقع لقعي وهو ىننأ وأ ناك ًاركذ نينس عبس لكتسا اذإف ( فان ةلإلاز (
 'ذحأ ناك نإف دلولا ىلع نينومأم ًاعيمج اناكو ةدحاو (هراد' تناك اذإ رخ ناس ناك وأ هل

 جوزتت لام دلولاب قحأ ماالاق ةدحاو ةيرق ىف اهو ناوب هلا قرتفا اذإو غلب ىتح ا 0 نومأملا دنع وهف نومإم ريغ

 ةمأ ىلإ ىوأيو ابلعأ نم ناك اذإ ةعانصلا وأ تانكلا ىلإ مالغلا جرخمو 7 نم غنعالو هتقفن هببأ ىلعو

 لع الو ايتأت نأ نمااهمأ عنن "14 ةيراج تناك نإو مايأالا يف هيتأتو همأ أي نأ نم هعنم هل نكي مل ءابأ راتخا نإف

 نقذت ىح اهيلت نأ نم مالا عنع مل تنبلا تتام نإو ةدئاع اهجارخإب رمؤيف ضرع نأ الإ اهيلإ ابجارخإ اهبأ ىلع

 |0001 قحلأ ماالاف يغصلاك وهف الودع دلولا نك نإو اهسبأأ لزنم ىف اهضررك لك نأ نم اهضرم ىف عنم الو
 ةعجرلا هنف كلع ًاقالط اهقلطف جوزلاب هنم تعنم ولو لوح رخآلا راتخا مث نيوبأالا دحأ راتخاف ريخ اذإو ًادبأ

 ىلإ دوعت فيكف لبق نإف تناك 5 ىبف بهذ اذإف هجوب هتعنم اهن'ال اهدلو ىف اهقح ىلع تغجر اهكلعال الوأ

 | مالا نع لطب اذإ ىنبنب ناكو مهبأ نم اهدلوب قحأ نوكت نأ اهم ال ناكام لطب ناك ول ليق ؟ حاكتلاب لطبام
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 هلع لخدتال نأ الو مرغلا هنع عوطتيو رسوب نأ نكي هنأل هترسع ا

 عامجم هنم تيضرو ةنس لحؤي نعنعلا ىف اهنريخ اذإ لاقف هفلاع ىلع جتحاو هضيقت ىقح اهقادصي رع اذإ |

 امهيب تقرفو نرررفلا مظعأ ىف هعم امتررقأ فكشف ةقفتلا دقف ىلع امل 0 ةذل دقف وه اممإف ةرم

 ٠ نيررضلا رغضأ ىف

 كلذ ريغو اهتعجر اهجوز كلعال ىتلا ةقفن

 ىلاعت لاقو ©« كدجو نم متنكس ثرح نم نهونكسأ ) ىلاعت هللا لاق : ىلاعت هللا همحر ( ىف لالا )

 اهل ةقفنال نأ ىلع لد لجلاب ةقفن امل هللا بجوأ اماف « نرلمح نءضي قح نييلع اوقفنأف لمح تالوأ نك نإو ف

 ءءالبإو ةقالط نأو اهانكسو اهتقفن هيلع نأ ىف جاوزألا فاعم ىف اهتعحر كلي ىلا نأ افالخ معأ الو لجلا فال

 كلذبوو اهتعجر كلم ال ىلا ىهو تاقلطملا نم اهريغ ىلع ةبآلا تناكف اهثريو هثرت اهنأو اهيلع عمي هناعلو هراهظو

 هيلع هللا ىلص ىنلل كلذ ثرك ذف اهقالط امجوز تب سيق تنب ةمطاف ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس تءاج

 ءاطعنعو «مرحم ملام ةقلطملا ةقفن » لاق هنأ امهنع هللاىضر هللا دبع نب رباج نعو «ةقفن هيلع كل سيل لاقف سو

 لكو ( لاق ) امل ةقفن الف ىلبح ريغ تناك نإف لبحلا لجأ نم اهيلع قفني هنأ الإ ءىش ىف هتم ىلبحلا  ةتوتبلا تسيل

 ريغ وأ الماح ةقفن الف احوسفم ناك حاكن لكامأف حرحص حاكت ىف الإ تسيلف ىنكس وأ ةةفن وأ ةعتم نم تفصوام

 ل ىصوأ ول اذكهو , امل ىضمام ةقفن ىطعتف دلت ىتحنيقيب ىلعبال هنأ امهدحأ . نالوق اهيفف لما تءدا نإف لماح

 انيطعأ دق سيلأ سفنأ مث ءاسنلا لوقب اهانطعأ ول تيأرأ نيقد الإ ىطعي الف ابئاغ هل ىصوملا وأ ثراولا ناك وأ

 عضت ىح اهيلع قفنأ لمح اهم ءاسنلا لاق اذإف اهقراف موب نم ىصحم نأ ىتاثلا لوقلاو . هيلع بحب ملام هلام نم

 نأ لبق اهلمحو ةقفالا لجلاب بِحوأ لجو زع هللا نأل هلوقب ىلوأ ىدنع اذه هللا همحر ( ىزملا لاق ) ىفم امو.

 دح هسفن بذكآ نإف هلع ةقفن الو" اينعال ايف دقو ءاقنف لمح اهب رط واي هللا همحر ( قفا: تلاا ) عيضت

 ا نكي مل نأ لع مث المح اهب نأ لباوقلا لوقب اهاطعأ ولو هنع تلطب ىتاا ةقفنلا هنم تذخأ مث دلولا هب قلو

 ناك وأ ضخ ثالث رمت ملف ةعجرلا كلم ناك ولو تذخأ امب اهيلع عجر نينس عبرأ تزواجف اهيلع ققتأ وأ لمح

 مح اذإ هللا همحر (ىزملا لاق ) كششلا حرطأو نيقبلا كلذ نأل رصقألا الإ امل لعجأ مل رصقيو لوطيف فاتخم اهضيح

 عاطقنا زاجل ةدعلا ءاضقنا ىف كشلاب ةقفنلا عطق زاج ولو ةمئاق ةدعلاب امل سايقلا ىف ةقفنلا كلذكف ةمئاق ةدعلا نأب

 « لماحلا ةمألا ىلع قفنيال نا, ةجح لعأ الو : هللا همحر ( كا ةلللاف ) ةدعلا ءاضقنا ىف كشلاب ةعجرلا

 باثك ىف ( لاقو ) هؤانث لج هللا يح هنكسلو ةمأ ةقفن ضعب غلبتال لجا ةقفن تناك لمحلل ةققنلا نأ انمعز ولو

 هللا حو هللا مح هنأ دبش هنأال هب قحأ لوألا : هللا همحر ( ىزملا لاق ) ديسلا ىلع ةقفنلا : ءالمالا

 لماح ريغ وأ الماح ىنكس الو امل ةقفن الف. ًاةوسفم ناك حاكن لك اماف ( ىف: ةلالإو ) هفلاخ ام ىلوأ

 اهنيصحم هلو هعوطتب امل كلذ نوكيف اهنصحيل كلذب امل بيصمللا عوطتب نأ .الإ رخآ عضوم ىف ( لاقو )

 قيفوتلا هللابو
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 أذإ اهنأب عطقدق هلا همحر ( ىنزاا لاق ) ًابهذم ناك ءريغ نم ةعونم اهعأل قفني لئاق لاق ولو امل ةقفن الف اهلبق

 هللا ةمحر ( قفان_لالاف ) ابنه كلذ له, ىنح ةيلخم ريغ ىبف ةيلختلا تعدا نإف لاق ىتح اهلل ةقفت الف اهنيبو هنيب لحب مل

 تقتترا ولو : اهتقفن ذخأو عنم ررض ةدش اهعاج ىف ناك ولو ةريغصلاك تسيلو اهتقفن هتمزل ةضررم تناكولو

 رانك ردن ' ارإ تنكتعا وأ تدرحافا امل, نذأ ولو: تطموح دقو اهنم هب عنم ال ضراع اذبف اهعاج ىلع ردقب ملف

 اهتقفن نم امل بجو امث هئربي الو امل ةقفأ الف اهديس اهعنش ةمأ تناك وأ تءنتما وأ تبره ولو . اهتقفن هلع ناك

 املف اهدعب وأ ةدعاا ىف ابجوز ٍلسأو ةنثو تماسأ ولو « ايلع موقت ةنيب وأ اهرارقإ الإ اهعم ارضاح ناك نإو

 اهعفد نإو اهرفك مابأ ىق ةقفن امل نكي مل ٍلسملا وه ناك ولو « هتأرما تناكو لسأ ءاش ىتم هيلع ةسوبحم اهنأل ةقفناا

 امهف تماسأ م“ رسأ نإف مدقلا حاكتلا تاك لاقو اهب عوطت هنآل هل قح الف اهتدع تضهنا ى> لس يلف اهلإ

 عنمب هنأل هلوقب ىلوأ لوألا : هللا همر ( ىتزملا لاق ) خسفني مل دقماا نأل فتولا لاح ىف ةقفنلا اهو حاكنلا ىلع

 ةرحلا هتأرما ةقفن دبعلا ىلعو هللا همحر ( ىفا لال ) اهعانتماب ةيثثولا عنعال فيكف اهعانشماب ةقفنلا ةماسملا

 رتقألا ةقفن هتقفنو لاق امل ةقفن الو هل كلذف اهتمدخ ىلإ اهديس جاتحا اذإو اتيب هعم تئوب اذإ ةئألاو ةباتكلاو

 هللا همحر (ىزملا لاق ) كونمملاكف ةيرحلا هيف لكس مل نمو ديسل عستانإو هدب امنأل ريقفونهو الإ دبعنم سيل هنأل

 قفشال فيكف هراشعأ ةعست قتعأ ىذلا هالوم هثريو كلع ام راشعأ ةعست هل لعحم ومف ارح هراشعأ ةعسن ناك اذإ

 باتك ىف لاقو كولهلاك ةيرا هيف لمكت مل نم هللا هحر ىعفاشاا لمج دق هللا همحر ( ىتزأا لاق ) هتعس ردق ىلع

 لب رحلاك انهاهةب را ضعبب هلع ملو ةب را ضعبب رحلاك هلعدق ماعطإلاب رفك ادبع هفصنو ارح هفصن ناك اذإ ناعألا

 ةاكرلا تاك لاف اذكاو ءردقب هنم دعلاو هتعس ردق, قفن. هنم رحلا نأ نم انلق ام هلصأ ىلع ساقلافدبعلاك هلْغِج

 َكلْذَك ءودحن ءومهفتف انلقام سايقلاف هنم قّرلا ردقب دعا ديس ىلعو رطفاا ةاكز ىف هردقب هنم رحلا ىلع نأ

 ' ا تا راق نإ

 نأ لمتحا املومي نأ جوزلا ىلع ةأرملا قح نأ ىلع ةنسااو باتكلا لدامل : هللا همحر ( ىفإن تلال )

 رمع بتكو هقارفو هم اهماقم نيب ريغ نأو اهينغي نه جوزعت اهلخعالو اهقح اهعنعو اهب عتمتسي نأ هل نوكي ال نأ

 اوقلطي وأ اوقفني نأب مهوذخأي نأ ممرمأي مهاسن نع اوباغ لاجر ىف دانج"الا ءارمأ ىلإ هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 ىلع قفشام دحتال لجرلا نع بيسملا نبا لثسو . تفصو ام هيشإ اذ-هو اوسحام ةقفنب اوتعب اوقلط نإف

 | انآ لوسر هلع نوكي نأ ةنس بيسملا نبا لوق هبشب ىذدلاو ةنس لاق ؟ةنسف هل لبق امهنيب :قرفي لاق هتأرما

 ' ةأرملا عنم الو ثالث نم رثك أ لجْؤي مل دحم مل نإو امهنيب قرفي مل مويب اموي اهتقفن دجو اذإو ملَسو هيلع هللا ىلص

 اهتقفن دجو نإو لوقلا اذه ىف تفصو اك تريخ اهتقفن دم مل نإف لأست وأ لمعتف جرحت نأ نم ثالث ىف

 اذه لاق نمو هب هتذخأ رسسأ ىتم هيلع ايد اهمداخ ةقفن تناكو اهتقفنب كساعب اهنأل ريخت مل اهءداخ ةقفن دحم ملو

 ملو قادصلاب رسسعأ ولو لاق دق هللا همحر ( ىنزملا لاق ) اهتةفنب هيبش هنأل اهريخم نأ اهقادص دحي مل اذإ ىدنع همزا

 ابقادص راخثتسا ىف اهيلع قفنأ اذإ اهندب ىلع ررضال هن ال هقارف اهل نكي مل هعم ماقملا تراتخاف ةقفنلاب رسع

 ' لجأ تءاش ىتف هع. ماقملا تراتخاولو ( ىف: لالا ) ةقفالاك هيف امل رابخال نأ ىلع لبلد اذهف ( ىتزملا لاق )



 -ادتأا د

 تسيلو ةبتاكم هتأرما تناكولو « حاكنا باتك ىف لاقو هتمأ نم هدلو ىلع بتاكم لا قعنبو ( قاتلا

 نشل انقتع نوقتغيو مب قحأ اهنأل مألا ىلع ىتقفنف دالوأ ةءاتكلاىف هل لوو ادحاو.اههال وم الو ددجاو امهتاتكا

 : ةمأ:الو ةرح ةأرما نم هدلو ىلع ققتب نأ د.علا ىلع

 تيك ةيالث نم ةعفلا ردك

 نم ةعس وذ قفنيل » ىلاعت لا لاق رتقملا ةقفنو عسوملا ةقفت ناتقفن ةقفنلا هلع هللا ةمحر ( ىقنانعلللا )

 ةمودخم الإ نوكتال اهنأ اهدلب بلغألا ناك نإ هتأرمال رتقملا مزلب ام امأف ةبآلا « هقزر هيلع ردق نمو هتعس

 دلبلا ماعط نم موي لك ىف ٍلَسو هيلع هللا ىلد ىنلا دع دم كلذو هنم لقأ ىلع ندب موقيال ام ادحاو امداخو الاع

 ضرفيو تفصوام كي ام ردقب انمس وأ ناك اتيز اهدالب مدأ نم ةليكمو هلثم اهءداخلو اهلثم توق نم ايف بلغألا

 محل لطر ةعمج لك ىف لبقو امل فورعملاب سيل هنأل ايمداخ كلذ نوكي الو اهيفكي ام لقأ طشمو نهد ىق اهل

 ىرضلاو قوكلا. نطقلا نم رتقملا دنع اهدلم اهلثمب ىتكتاام ءوسكلا نم اه ضرفو ابلك ف. 113

 فاحل وأ ةقيطقو ةوشحم ةبج نم دربلا ىنكي ام لقأ درابلا دلبلا فو هيبشأ امو سايرك اهمداخلو هببشأ امو

 ةعنقمو صيقتو اهلثم ءىفدي هفحتلت ءاسكو فوص ةبج اهتيراجلو ةءنقم وأ راحو ليوارسو صيقو نيتنسلا تكي

 اهيلإ عقد اذه اهم رحال ةيلعر تناك نإو ةعتممو ةفحلم و: اصيق فعلا ق ال ضرفيو ةنعاب ىعالاو كح

 ةلكملا لضف نم اهتوقيال امف تديزت ةديهز تناك نإو بحلا ىف تءاش امو محو مدأ نمت نم تديزتو كلذ

 نهدلا ىف كلدك و. رتعلا:ةأرمآل تفصوام.قعص: يللاو دألا نمو نادم ا شرق اعود اهحور ناك كل

 جاتحم دالبب تناك نإ امل ىثمو .هببشأ امو ةرصبلا نيلو ىورملاو ىدادمتلا طسو ةوسكلا نمو طشملاو

 هتقرص تءاش امف هفرصتف همت نأ تءاش نإف محهارد توقلا ىف ايطعأ الو طسو ةفيطقو هِللإ اهلهأ

 ةيبشأ امو ىطساولاو:ئرصلا'ظلغو ضائركلا اهتوسك قو اهلثل ةعشس كاد نأل انلثو اذ اننا ل

 هبمشأ امو ةرصيلا عاتم ظيلغ نم ةداشوو شارف هتأرمالو هتأرما تناك نمو ٠ ناك نم عسومم هزواجأ الو

 ضرفلا لقأ تلعج امتإو هفلخأ ىلب اذإف ظ__لغ ءاسك وأ ةءابع نم هيبشأ امو ةداسوو ةورق اهمداخلو

 ةسمح هن ”اقرع ناضمر ربش ىف هلهأ باصأ ىذلا ىلإ هعفد ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةلالدلاب اذه ىف

 لسو هيلع هقا لص ىلا هتبرمأ ام. رثك [ نآل نيدم ترد امرعك | تلمح اعإو اكسم نامل كاش

 لقأ نأ بلغألا نأ ًامولعم نأ عم اذه زواجأ لو اذه نع رصقأ لف يكسم كمل لأ دم ىدلل هيك 3

 ةمداحللو فصنو دم امهْس رمقملا الو عسوم اب سبل ىذلا طسولا ىلع ىذلا ضرقفلاو نادم هعسوأ نأو دم توقلا

 فورعملاب ىريام ردق الإ كلذ ىف تقوال نوليام ردقب ةوسكلا نمو ةيدابلا لهأ لكي اق ةبودب تناك نإو دم

 ماجح الو بيبط رجأ اهنع ىدؤي الو هتأرمال ىحضي نأ لجر ىلع سيلو

 بحال امو ةقفنلا اهيف بحي ىتلا لاحلا

 كلام لئاسم ىلع ءالمإلا نمو ةبطخلاب ضيرعتلا باتكو ءاسنلا ةرشع باتك نم
 هيلع تبجو اهب لوخدلا نيبو هنيب اهبلهأ وأ تلخف اهلثم عماجم ةأرملا تناك اذإ هللا همحر ( ىتف[:ةلال )

 نم ناك اذإو هيلعف هلبق نم سسحلا ناك اذإ لق دقو نيباتك ىف لاقو هلبق نم سبحلا نأل اريغص ناك نإو ابتقفن
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 هبشإ لسو هيلع هللا ىلص هضارعإ ( ىف[ لال ) « ؟ اكتمضرأ دق اهنأ ءادوسلا تمعز دقو فيكو هلاقف ضرعأف

 منقي نأ هل هركب نأ هبشب : اكتعضرأ دق اهنأ ءادوسلا تمعز دقو فيكو» لوقو همرلت تايض اذه رر ل نؤكي نأ

 ةعاضرلا نم ىتخأ هذه لجر لاق ولو كحال ًاعرو اهكرتي انلقام ىنعم وهو ةعاضرلا ا

 كاذب رقأ ولو رخآلا حكني نأ اهنم دحاول لحب الف اهبيذك وأ هتذكو ةعاضرلا نم ىحأ اذه تلاق وأ

 عهو هللا قتي نأ هتبتفأ ةععدملا ىع تناك ولو امل ىمسام فصن تذخأ هتبذك نإف امهنيب قرف اهحاكن دقع دعب

 امهنيب تقرفو تفلح لكن نإف اهل هفلحأو ةبذاك تناك نإ هريغل ام لختل ةقلط: اهحاكن

 ىنحلا عاضر باب

 مو يوسف لدي 8 ةأرما مكن لجر هنأ 0 بلغألا ناك نإ : هللا هحر ( ىف[نئلالاف )

 590 ملو هتزحأ 5 هب مكن ايات ءاش امهعأب ح 5 نأ هلف الكشم 01 نِإو مرح .ايبص كد

 رخآلاب مكش

 ةجوزلل ةفنلا بوجو

 قالطلا ن سو ءاسنلا 5 ةرشع ناتك نمو ةقفنلا تانك: نم

 ل10 01 2 الإ حالا نكي نآرقلا ءاكحأ نيذ
 نولوعت نم رثكي ال ىأ « اولوعت ال نأ ىندأ كلذ » لجو زع هللا لاق : ىلاعت هللا همحر ( ىف[نةلالاف )

 رثك أهل حبأ نإو ةدحاو ىلع لجرلا رصتقي نأ بحأن هتأرما ةقفن جوزلا ىلع نأ ىلع ليلد هبقو ( لاق )

 ىنيفكي ام ىنيطعيال هنأو حيحش لجر نايفس ابأ نإ هللا لوسرا. تلاقف ٍملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ دنه تءاجو

 كيفكي ام ىذخ » لسو هيلع هللا ىلص لاقف ؟ حانج نم كلذ ىف ىلع لبف ملعبال وهو ارس هنم تذخأ ام الإ ىدلوو

 «كسفن ىلع هقفنأ » لاق رانيد ىدنع هلا لوسراي لاقف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ لجر ءاجو « فورعملاب كدلوو

 ىلع هقفنأ » لاق رخآ ىدنع لاق «كلهأ ىلع هقفنأ » لاقق رخآ ىدنع لاق « كدلو ىلع هقفنأ » لاق رخآ ىدنع لاق

 قفنأ كدلولوقب ثيدحلا اذهب ثدح اذإ ةريرهوبأ لوقب مثىربقملا ديعس لاق « ٍلعأ تنأ»لاقرخآ ىدنع لاق «كمداخ

 للا همحر ( ىف[* علال ) ىنعب وأ ىلع قفنأ كمداخ لوقيو ىتقلط وأ ىلع قفنأ كتجوز لوقتو ؟ىنلكت نمىلإ ىلع

 0ك ال ىلإ لاخلا ىف ةمدخو ةوسك و ةقفن نم هنع هتأرما..ىغال ام:لحرلا ىلع نأ. ناب: ةنشلاو نإآرقلا.ىف ىلاعت

 اهمداخل هيلع نوكي نأ لمتحم ءاسنلا ةريثع باتك ىف ( لاقو ) هب الإ ضرمو ةنامز نم اهندبل حالص ال ام ىلع

 ىلع ربجب نكلو ًامداخ ابيطعي نأ نيبي الف مداخ امل نكي مل اذإ اضيأ هيف لاقو اهسفن مدخم ال نم تناك اذإ ةقفن

 كلذ هب زواحم الو اهحلص. امو ءام نم هلاخدإل جرحم ال ام اهيلع لخديو ىه هعنصتال ىذلا ماعطلا امل عنصي نم

 ةعومجملا كلام لئاسم ىلع ءالمإ حاكنلا باتك ىف هلاقو مداخ ةقفن اذه نم عضوم ىف اهل بجوأ دق ( ىنزملا لاق )

 اهيلع قفني كلذكف اهمداخ نع يري نأ هيلع نأ هلوق فلتخم مل هنأل ىلوأ هلوقب وهو ةقفنلا باتك ىف هلاقو

 نهجرخأ ةدحاو نم رثك أ اهنع جرخم نأ دارأ ول هلوق كلذ دكؤي امو : هللا همحر ( ىنزملا لاق )

5-5 



 يدرك ثنو هاذي

| 0 
 هنا حاكن خسف نك ل هحاكن خحسفبال ساّشلا ىف كلذكف ههرك نإو حابم ةدوسل ةعمز نا ةيؤر نأ معز

 ةوبألا عطقل ههرك نإو خسفي ملانز نم هتنبا جوزت ول سايقلا ىف كلذكف ةوخألا عطقل لالح نم هتانب انز نم

 ىنجألا ىنعم ىف وهف «ردحلا رهاعللو دس هيلع هللا ىبصىنلا لوقل انزال ءدنعكح الو ةوبألا مرحتك ةوخألا مرحتو

 ئرؤل ابناناك ادولومتعتم راق دلو. تواحف ااصاق ند ف ةارعإ جوزت ولو ( قنا: تلللاف ) قيفوتلا ابو

 دحاو ةنبا حكسنيال نأ عرولاف تام ولو رخآلا ةوبأ تطقسو هنبا عضرملا ناكو قل قحلأ امهم أبف ةفاقلا دولوملا

 رخآلا ةوبأ عطقنتو امهدحأ ىلإ باستنالا ىلع غلب اذإ ربج امهنبا وه دواوملا اولاق ولو اهل امرح نوكي الو امهنم

 هل نوكيال وأ امهدحأ ىلإ باستنالا ىف هماقم نوموقيف دلو هلو توع ىت> امينم دحاوب قلب مل اهوتعم ناك ولو

 ابأ راصو هقل عجر نإف عضرملل ابأ نكي مل ناءالاب هوبأ هافن دولوم نيلب تءضرأ ولو افوقوم هئاريم نوكف دلو

 اهب رهظي لو نبل امل باثف اهاصأف اجوز تجوزت مث عطقنا وأ اهنبل تدثو ضيح ثالث, اهتدع تضقنا ولو عضرحلل

 للا نم نبل هيفا نوك ىذلا .تقولا ىف نيل اهب لّزف ىاثلا نم تلمحف ترث انيل ناكا واو لوألا ند زرت

 رخآلا نيل هطلخ نوكي نأ نم كش ىفو لوأالا نبل نم لع ىلع انأل لاج لكب لوألا نم نإللا ناك رخآلا

 هبشأ ىدنع اذه : هيلع هللا ةمحر ( ىنزملا لاق ) رخآلا جوزلا تانب قوت ول عّمرمال بحأو كشلاب مرخأ الف

 نالوق اهيفف لوأالا نم نكي ٍتقو ىف رخآلا لجلا ناك ىتح بْنِ مف عطقنا ولو هللا همحر ( قفا لالا )

 عطقنا اذإ هنأ ىاثلاو . هيلع ردتف ءاود برست وأ دواوملا محزت ناب بوثي اك لا لكب لوأالا نم هنأ امهدحأ

 هذه عيمج ىف لوأالا نم وهف دلت ىتح هب عضرت نيل رخآلا نم نوكيال ناك نإو رخآلا نم وهف انيب اعاطقنا

 لوأالل وه لاق دلولاو ناللا نيب قرفي مل نمو اعيمج امهنم وبق لق نإو هب عطرت * ىث بوث ناك نإو ليواق الا

 وهف تعضرأ نث لوأالا نيلل عطق ةدالولاف رخآلا نم تدلو ىتح نبللا مطق:. مل ولو اعم امهنم وه لاق قرف نمو

 . رخآلا جوزلا نباو اهنبا

 رازرقإلاو عاضرلا ىف تاداونشلا

 مدقلا حاكتلا احنا نمو عاضرلا باتك نم

 اودمعتي نأ مراحملا ىوذ ريغ نم لاجرلل لحال امف ةزئاج ءاسنلا ةداهشو ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لالا )

 جوز وأ مر< ىذ ريغل لحمال هلثم ىدنع عاضرلاو اهمايث تحن ىتاا اهمويعو ةأرملا ةدالو ند ةداهش ريغل هيلإ رظنلا

 عاضرلا ىلع ءاسنلا نم زوجي الو اهييدث  ةيؤر ريغب ابعاضر ىلع دهشي نأ هنكمم الو اه.دث ىلإ رظن, نأ دمعت نأ

 لعج نيدلا ىف نهداهش. زاجأ امل ىلاعت هللا نأال حابد ىفأ نب ءاطع لوق وهو لودع غلاوب رئار> عبرأ نم لقأ

 تناك نإو اهيلع.:نزج اهتنبا:وأ اهمأ نهيف تناكسف عاضرلا ركسنت ةأرملا تناك نإو:لجر ماقم ناموقي نيت ما

 اهلا سيل هنأال تعضرأ .ىلا ةداهش كلذ ىف زوو اهتانب الو ااهتنبا الو اهتاهنأ الو اهنمأ اعنف حخ لل عاضرلا عانت

 اهغأ ةداهش زوحب الو اهلعف ىلع اهتداهش زوحن فيكو هللا همحر ( ىنزملا لاق ) اهمتداهش هب درتام اهلع الو كلذ ىف

 هللا همحر ( ىف: ل5 ) امسفنلعف ىلع اهتداهش نم سابقلا ىف زوجأ اهلعف ىلع نهتداهش ىف نهن اهئانبو اهتاهمأو

 هنأال اذه ىلع ةداهشلا نهعستو هفوج ىلإ نهلك نصلخم تاعضر سمح دولوملا عضر دق نأ ندهش, ىتح نفقؤيو

 كلذ نع مسو هيلع هللا ىلص ىنلا لجرلا لااسف اسك انت ةأرماو الحر تعضزرأ اهنأ ءادوسلا:تركاذو نهدلع رغاظ



 ا ا

 اهتعضرأ مث ةريغص جوزت ولو هريغ ثدح ءىث هنم جرخ الك ىدتلا ىف ثدحم نبللاك سيلو ةدحاو ةعضر الإ نكي

 هيلع امل ناكو ادبأ ةريغصلا هيلع تمرح هنبانبلب عاضر وأ بسن نم هنبا ةأرما وأ عاضر وأ بسن نم هتنبا وأ همأ

 ؛ دمع وأ أطخم دسفأ ام ةميق همزل اثيش دسفأ نم لك نال اهلثم قادص فصنب اهتعضرأ ىتاا ىلع عجرو ربملا فصن

 ةدسفملا اهمال ةعتمالو اهل رهم فصن الو هئاسن تاهمأ نم اهمال مالا تمرح اهيصي مل ةريبك هل ةأرما اهتعضرأ ولو

 اهتعضرأ ىتلا ىلع عجريو رهملا فصن املو لاح ىف هكدم ىف ابمأو تراس اهمال قالط الب ةعضرملا حاكسن دسفو

 م'الا حاكن دسف اعم ةسماخلا ةعضرلا نونم نينئا ةأرما تعضرأف ًاراغص ائالث جوزت راو .٠ اهلثم ربم فصنب

 ةدحاو لك ربم فصن لثمب هتأرما ىلع عجريو ىمسملا ربملا فصن امهنم ةدحاو لك-او عم نيتيبصلا حاكنو

 اهنألم رحم مل كلذ دعب ةثلاثلا تعضرأ نإف اهب لخدي مل ةأرما اتنبا امهمأل دارفنالا ىلع امهنم ةدحاو لك هل لحتو اههنم

 اتراص امهنأل الوأ اهتعذرأى لاو هيلع تمرحاه٠ ةسماخلا نيب رخألا مث ةسماخلا ةعضرلا نهادحإ تعضرأ واولاق ةدرفنم

 انألااعم امر نيتقرفتماءمتعضرأ ولو اعم تقوىف نيتخأ انام افيعال نايرحالا تم رحو اعم دحاو تفوق اننب و ام

 حاكن دسفيو ىلو الا تنابام دعب امهتعضرأ ىلا حاكنن تبثيف ىلو الاو ىه هنم تنابام دعب الإ امهنم ةدحاو عضرت مل

 ىعفاشلا رظني سيل هللا همحر (ىنزملالاق) اهتخأ ىلع تحكن ةأرماك تناكف هتأرماتخأ اهن'ال اهدعب اهتعضرأ ىتلا

 قرف الو هللا همحر ( ىزملا لاق ) امهنم ةرخآلا عاضرب اعم تقو ىف نيتخأ اراص دقف عاضرلا تقو ىلإ الإ كلذ ىف

 زهتريغص نيتأرما هل تعضرأ ةينجأ نيبو اعم تقو ىف اتنبو امأ اتراصف ةريغص هل ةأرما تعضرأ ةريبك هل ةأرما نيب

 مزل اهتخأ ىلع تحكن ةأرماك ةريغص مث ةريغص تءضرأ اذإ نوكت نأ زاج ولو ًاعم تقو ىف نيتخأ اتراصف

 لاق دقو انأ تلقام ىلع ليلد كلذ ىفو اهمأ ىلع تحكن ةأرماك نوكت نأ اهتعضارأو ةريغص مث ةريبك حكن اذإ

 للا همحر (ىزاالاق) امهحاكن خسفنا ةدحاو دعب ةدحاو ةأرما امهتعضرأف نيتيبص جوزت ول مدقلا حاكنلا باتك ىف

 عاضر نم وأ عضارم تانب ةريبكلل ناك واو : هللا همحر ( ىف: لا ) ىلوأ هلوقب وهو ءاوس كاذو اذهو

 هللاهمحر (قزملالاق) تعضرأ ىلا رهم فصنب نهنم ةدحاو لك ىلع عجرو اعم نهحاكن خسفنا نهلك راغصلا نعضرأف

 ةريبكلا مرحمو اعم اهمتانب تانب عم ةدج تراص اهنأل اهب لخد نكي مل نإ ةريبكسلا هتأرما رهم فصنب نهيلع عجريو

 هتأرما مأ نهتعضرأف اهب لخدنكي مل ولو ًادبأ عي نمرح ةريبكسلاب لخد ناكولو دارفنالا ىلع راغصلا جوزتيوآدبأ

 "|0019 2 الع ةلاسمللا ف ؛اهتانب ىف 'لوقلاك اهيف لوقلا ناك اهتخأ تنب وأ اهتخأ وأ اهتذج وأ ةزريبكلا

 هعضرت مل اهنأل دارفنالا ىلع ابمأ وأ اهتنبا بألا جوزتو هابأ ةعضرملا ةأرملا جوزتت نأ سأب الف ًادولوم تعضرأ

 . كشلاب امل انبا نكي مل لفأ وأ اسمح هتعضرأ كش ولو

 ةارملاو لحرلا نبل باب

 تدلو واو ( لاق ) (مهدلو نيالا كلدب عضرملاو اهل داولا ام ةأرملاو لجرال نيللاو هللا همحر ( قفاتخل الا 0

 ءدلو ىذلا تانب مكني نأ عرولا ىف هل هرك أو اهب ىنز ىذلا نبا نوكي الو اهنبا وهف ًادولوم تقص راف انف ند ان

 ةديلو نباي مالسلاو ةالصاا هيلع ىضق ملسو هيلع هلل ىلص ىنلا مح ىف هنبا سيل هنأل هخسفأ مل حكسن نإف انز نم

 حابم اهتيؤر كرت نأل اهوخأ هنأ يح دقو اهرب للف ةبتعب هببش نم ىأر امل هنم بحت+ نأ ةدوس رهأو ةعمزا ةعمز

 دقو ىنعملا اذهم جتحم و انز ن٠ هتنبا جوتي لاق نم ىلع ركك] ناك دكا هلا هنحر ( ىلزملا لات ) اهاخأ ناك نإو

 ظ
 ظ
 ظ

 1*0 صصص
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 ( ىنزملا لاق )6ناتعضرلا الو ةعضرلا الو ناتصملا الو ةصملا مرحن ال لسو هيلع هتلىبلاص هللا لوسر لاق ريبزلا نبا نعو

 لؤسر نم عمس موي ناكو هنع ظفحو معن لاق ؟لسو هيلع هللا ىلص ىتلا نم ريبزلا نبا عمسفأ ىعقاشال تلق هللا همحر

 سمح املاس عضرت نأ ةفيذح ىنأ ةأرما رمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةورع نعو نينس عست نبا ٍهدسو هيلع ىلصهللا

 قراسلا عطب نآرقلا ءاجاك تاعضر سمح عاضرلا نم مرح ىذلا نأ تفدوام لدف ( لاق ) نهم مرحتف تاعضر

 ضعب نود ةانزلا ضعب ةدلج ةئاعيدارملا نأ نابأ كلذكو ضعب نود نيقراسلا ضعب دارأ هنأ ٍهسو هيلع هللا لصلدف

 ىنلا لاق امف جتحاو ضعب نود نيعضرملا ضعب عاضرلا ميرحتب دارملا نأ نابأ كلذكو انزو ةقرس مسا همزل نمال

 تيب الإ انل سيلو لضف انأو ىلع لخدي ناكو ادلو املاس ىرن انك هل تلاق امل لس تنب ةلهسل ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ةعاضرلا نم انبإ هارت تناكف تلعفف « اهني مرحيف تاعضر سمح هيعضرأ دانغلب امف مالسلا هيلع لاقف ىتر مات اذاهق دحاو

 رسوهيلعهللا لص ىنلا حاوزأ رئاس ىنأو لاجرلا نم اهيلع لخدي نأ تبحأ ند اهنع هللا ىضر ةشئاع كلذب تذخأف

 هدحو ملاس ىف ةصخر الإ ٍلَسو هيلع هللا ىلص هب رمأ ىذلا ىرنام نلقو سانلا نه دحأ ةعاضرلا كلل: نهيلع لخدي نأ

 ناك اذإف ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لالا ) ةصاخ ملاسل وه ثيدحلا ىف تلاق ةماس مأ نأ هللا همحر ىعفاشلا ىورو

 لعجف 6 ةعاضرلا متي نأدارأ نانيلماك نيل و> » هؤانث لج هللا لوق كلذ ىلع ليلدلاو ماعلا نم جرم صاخلاف اصاخ

 نيهسفنأب ندبرتي تاقلطملاو هىلاعت هلوقك ةياغا لبق محلا فالخ ةباغاا ىضم دعب ؟حلاف ةياغ هللءج امو ةياغ نيلوحلا

 ىفن ىلع ىدنع ةلالد كلذ ىفو ( زا لاق ) ايف نركح فالخ اهيضم دعب نرمكحف ءارقألا تضم اذإف «ءورق ةئالث

 نيلوح نم رثك أل عاضرلا نيلوحلا تيقوت ىفن اك ارهش نيثالث هلاصفو هلمح تبق'اتب نيتنس نم :رثك أل دلولا

 ىضر ره نباو دوعسم نباؤ مرحب ريبكلا عاضر ىريال هنع هللا ىضر رمع ناكو ىلاعت هللا همحر ( ىف[نةلالان ١

 سمح الإ عاضرلا نم مرحب الو لاق ءاعمألا قتفام الإ عاضرلا نم مرحمال هنع هللا ىضر ةريره وبأ لاقو امبنع هللا

 عطقت مث عضرت مث عاضراا عطقت مث دولوملا عضرت نأ تاعضرلا قيرفتو لاق نيلوحلا ىف نبلك تاقرفتم تاعضر

 هلسرأو اليلقاملف ىدثلا مقتلا نإو ةعضر ىبف رثك اموهنم لقام هفوج ىلإ لصوهنأ مع.1ءنهنم ةرم ىف عضرااذإف كلذك

 داردزالا دعب. .سفنتيو لك "اب .نوكيف هور الإ زاهنلاب لكأ انال فلاطلا نوكي اك ءدحإو ةعضر تناك للا 1ع -

 نيتاك أاذه ناكو ثنح لك 1 مث ريثك وأ ليلقدعب انيب اعطق كلذ عطق نإو لاط نإو هرم لكا | كل لك 2

 طوعساا كلذكو عاضرلاكروجولاو ةدحاوةعضر تناك اهيفام دفن أ ىرخألا ىلإل وح مث نييدثلا ىدحإ ىنام دفنأ ولو

 اك غامدلا ىلإلصوام نأرخآلاو مئاصاارطفت اهنأ كلذو فوج هنأ اهدحأ نالوق اهيف ناك هب نقحولو فوج سأرلا نأل

 نه ىنعم ىف ةنتهلا لعج دق هللا همحر ( ىتزملا لاق ) ةنقحلا كلذك سيلو ةدعملا نم ىذتغي هنأل ةدعملا ىلإ لصو

 نسارلا نآل روجولاك طوعشلا لدمج ذإَو نيللا ترش ند ىعم ى؟ساسلا ىف ره كلذكت طواط ان

 ىلع ىلاعت هللا ةمحر ىعفاشلا لخدأو قيفوتلا هللابو ىلوأ ئذنع فوحلا ىلإ تلصو اذإ ةنقللاف فوج ءَدْنَع

 ماعطب امارح طلخ ول تبأرأ لاقف مرح بلغألا نيللا ناك نإو مرحم مل ىلغأ نيللاب طلخام ناك نإ لاق نم

 ناك همعطأ اف نبللا نيج ولو : هللا همحر ( ىف خللا: ) نيللا كلذكف ؟ مرحم امأ ماعطلا ىف اكلبتسم ناكو

 لاقوو ,كنمضرأ ىناللا ؟عتابمأو» هؤانث لج ىلاعت هللا لاق تايءدآلا نبل مر امعإ ةممءلا نبل مرحم الو عاضرااك

 عضر ولو ابنبا ناكىس هرجو اف تتاممث ةسماخ ةعضر اهنم بلحولو لاق «نهروجأ نهوتآف مكل نعضرأ نإف»

 ل ةثالث وأ نيترم ىص هنم رجوأ مث قرفف ريثك نبل ةأرءا ن٠ بلح ولو ةتبملا نبا لحم ال هنأل مرح مل اهتوم دعب اهنم



 فاد رع

 ءاربةسالا باب

 ءالمالاو 1 ريع تاكا نم

 لئاح وأ عضت ىتح لماح أطوت نأ ساطوأىس ماع ٍلسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر ىهن للاهمحر ( فان ةلالاف )

 نوبق رمألا ناكو تافيرسثو تاعيضوو ءامإو نيمأتسإ نأ لبق نك رئارحو اراكبأ نهف نأ كشب الو ضخم 'ىقح

 اعونمم ناك جرفلا نأل ءاربتسالا دعبالإ ءطولا هيف زي ملكلام نم ثدحم كمل لكف هللا همح ر ( تا. لالا ) ادحاو

 اهأطي نأ هلنكي مل هتلاقأف اهلاقتسا مث عسبلا دعب اقرفتو اهتضبقو ةقث ةأرما نم ةيراج عاب ولف كلملاب لحمت كلملا لبق

 ىرتشملا دنع ثكت نأ ءاربتسالاو ( لاق ) ىناثأا كلاب هل لح مث هيلع مرح جرفلا نأ لبق نم 0101

 نأ ملعت ق> تكسءأ تبارتسا نإو ءاريتسالا وهف اهنم تربط اذإف ةفورع. ةضح ضم مث ابكللم دعب ارهاط

 عطوب الإ لحم مل لماح اك ىرد نهأو ضخ ثالث 0 ول ةقلطملا نأ ىف افلاخم رعأ الو المح 0ك مل ةبيرلا كلت

 نوكت دقو اهيلإ ةوهشب رظن الو اهترشابمب ذذلتاا ءاريتسالا لبق هل لحم الف المح كلذ نوكي نأ نم ةءاربلا وأ لما

 نأ لبق نم ةلبقتسم ةطيح ضيحم مث اسافن نم رهطت ىد هل لح مل المح تعضو ىتح اقرتفي لولو هريغل دلو مأ

 اهمنأل اهتريتس ىت>ح اهئاطي مل تزجعف ةبتاكم ةمأ تناكولو هنف اعبابت ىذلا امهمناكم نع اقرفت نيح مت امإ عببلا

 كلذ ىف هل لحم هنأل كلذ نم جرخم مث اهتضيحو اهيلع بجاولا اهموص هبشي الو زجعلاب حبأ مث هنم جرفلا ةعونم

 نأل اهنم لستغت ىتح ةضي> مث رهط تلق امنإو اهجوز اذإ مر امك ةباتكسنا ىف كلذ هيلع مرحتو اهلبقيو اسست نأ

 ىلا ةدعاا كلتف عامج ريغ نم ارهاط اهقلطي رمع نبا ىف هلوقب راهطألا ءارقألا نأ ىلع لد 0 هيلع هللا ىلص ىناا

 ىلوألا ةضيحلا تناكف ةضيحم نئربتس نأ ءامإلا ىف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأو ءاسنلا اهل قلطي نأ هللا رمأ

 ةدعلا ىفو ضيحلا ىلإ ءاربتسالا ىف ٍلسو هيلع هنا ىلص ىنلا دصق ناكف ضيحلا همامأ رهطلا ناك اك رهط اهءامأ

 ٠ راهطألا ىلإ

 نآرقلا ماكحأ نمو

 8 مستاوخأو متعضرأ ىناللا ؟تاهمأو » ةبارقلا عم مرح نميف ىلاعت للا لاق هللا هحر ( ىفان لالا: )

 ةنسلا تنيبف هللا هجر ( ىف“_:لالاف ) «ةدالولا نء مرام عاضرلا نء مرحب » مسو هنلع هللا ىلص لاقو« ةعارلا

 اسر نأ نانأرثا هل .تاك لحر نع امهنع هللا ىضز سابع نبا لئشو بألا ةدالو مر اك مرح لسفلا نال نأ

 سواطو ءاطع هلثم لقو دحاو حاقللا ال لاقف ؟ ةيراجلا مالغلا جوري له ةيراج ىرخألاو امالغ امهادحإ

 مراهلا ىوذ نم هب ناكو عاضرلاب مرح اهبسبو ةدالولاب مرحام لكف لوقت هلك اذهبف هللا همحر ( ىف[نةتلالاز )

 ىف ةلالدلا بلط بجو نيلوحلا دعب عاضر لك ىلعو نيلوحلا لامك ىلإ رثك أو ةصملا ىلع عقب عماج مسا عاضرلاو

 سمخم و نخسن من6 نم رحم تامولعم تاعضر رسششع »نآرقلا ىفىلاعت هللالزنأ امف ناك اهنع هللاىضر ةشئاع تلاقو كلذ

 تاعضر سمح لمكسما ند الإ الع لك دال نكن !نارقاا نء ارقام نهو ملسو هباع هللا ىلع ىفوتف «تاءولع»



 ةنوفم
1 
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 دوةفملا ةأ صا

 كلذ ريعو هريغ 2 اذإ اعدعو

 هثرو ةتاقو نيعي 0 ىدح ادبأ مكتت الو دنعت ل 6 ةسع ىأ بئاغلا ةأررمأ ق هللأ همحر ) قفا الا 7

 ىكدر بلاط نأ نب ىلع لاقو هتافو ند تدذدتعا ىذلا اه>وز ت0 جلا كي اهلثمو هتافو نم دتعت نأ روح و5

 مزاب امهمزل اهفدق وأ رهاظت وأ أهمم ل وأ ةنمعلا ىحوهو اهقلط ولو (لاكز جا 2 ا دوعفملا ةأرما 3 هنع ةللأ

 2 الو 0ك نكح ند املا عفن لا ةيمث ءطوب ايجرف ند 2 دن مع هلاع 0 اهحوز نيو اهب ةيجوزلا

 ملو هف تلخد ىدلا ىنعملاب هلع ةمرجمو هيلع ةفقاو ريغو هيد نم اوسسفن ةحر# ال دسافلا ءظولا نم اهتدع نيح

 هربغ دلو اهبعاضر ىف اهبلع قف الو اه ريع دتعي م هكر نإااعو امللا الإ اهدلو عاضر نم اهعنع نأ لوألا اهجحوزاف

 رهشأ ةعرأ تدتعاف تأدب الوأ تام امهأ لعب الو رخآلاو لوألا جوزلا تام ولو ةفاقلا هتيرأ لوألا هاعدا ولو

 . ءورق ةثالك تدتعا مث لوألا حيحصلا حاكتلا هنأل اريشعو

 كلذ ريعو هربغ 0 اذإ امتدعو دوقفملا ةأرما نيياتك نم

 اهنع ىفوتي دلولا مأ ىف لاق هنأ امهنع هللا ىضر رمت نبا نع عفان نع كلام انربخأ هللا هحر ( ىفا:تلالاف )
 ل -6- ع 0 0 3 هد لا 0

 ىف لاكو ةضيحخلا نم ريطلا ىر ىح جاوز الل دل و مأ لحم الو هللا همحر ( قنانغلالاف ) ةضيحم دتعت اهديس

 اهقتعأ وأ اهديس تام نإو ( لاق ) رشف ضحم ال نم تناك نإو كلام لئاسم ىلع ءالءا قالطلاو حاكنلا فاك

 تام نإو ةيرتسملا ةراك ىف تبارتسا نإو اهامح عضت ناف الماح تناك نإو ةضيحخلا كلت دتعت ل ضئاح ىهو

 ٍلعف اتام نإف اهحوزا هحابأ ءىش هنم عونمت اهجرف نآل اهيلع ءاربتسا الف جوز ةدع ىف وأ جوز تم ىهو اهديس

 رخآلا تام موي نه تدتعا الوأ امهأ ملعن الو رثك [ىأب لال نس و؟نيرعش وأ ءود رحالا له تام افي

 ( ىزملا لاق ) العام لك 1 كلذت امه. .تءاج ادإق اههادحإ اهمرل اعإو ةحح اهنا ارخعو رهشأ ةعبرأ امهنم

 ديسلا نأل ةضيدلل ىنعم الف لال سمح و نيربش ّنم لقأ الإ امهتوم نين نكي ملاذإ هنآل طلغ ىدنع اذه هللا همر

 سمو ناربش ضقن. ملف الوأ جوزلا توم ناك ناوادعلا نع هب ةلوغشم جوز تحم ىبف:الوأ تام ناك اذإ

 دقف .لال سمحو نيرهش نيس امين ناكا نإف ةضرحلا نع جوزلا ةدعب ةلوغشم ىهف ديسلا تام ىح كلايل

 لبق تام اهديس نأ نةيتسإ تح ابجوز ثر الو هللا همحر ( ىف( لالا ) ىعفاشلا لاق كف ةضحلا تنكمأ

 بتاكملا ءىطو ولو خوسفف اهلبق تحكن نإف ةضيحم أربتست اهؤطي ةمألاو ةرحلاك ةافولا ةدع دتعتو هئرتف ابجوز

 ةيرحلا يم اهدلول تك ىنأل :لابع اعد ال امدحا نالوف'اهقو طولا ةنمو هن هعلا تدل 0

 نأ هلوق ىلع سايقلا هللا هر ( ىزملا لاق ) هفخم مل وأ زجعلا فاخ اهعب هل نأ ىناثلاو هوبأ قتع نإ
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 كن

 ٠١ ءانعم ىف امو ةفاصلا ةرضخلا ال داوسلا برام ةرضحلاب لزغإ غابصو هنع خسولا ىنل وأ نزحل حبقيل بص امو

 ؛« ةبمذ وأ ةماسم ةريغصوأ ةرببك ةمأو ةرح لك كلذكو داحلاهسلت الف هريغو بوث ىف ىثو وأ ةنإز نمناك ام امأف

 ملسو هيلع هقلا ىبص ىثلا نأ ىرت الأ جوز هنأل اهنصخو لشملا اهحوزا اهلحأ ا هانا ةدذارصن تحوزت ولو

 . انصح الإ مجرب الو انز نيءدوه مجر

 ةفاقلاو نيتدعلا ءام>ا
 أن

 2 لوألا نم اهتدع ةشب دتعت اهنإف ىباثلا ام لحدو ةدعلا ىف تحوزت اذإف هللا همحر ) قناتعلالاف (

 اهيلع نأل ( ىناثةلالاف ( مهيلع هللا ةمحر زيزعلا دبع نب رمعو ىلعو رمع لوهب كلذ ىف جتحاو ىناثلا نم دتعت

 تمل و ىناثلا اهءاصأ مث ةضيخم تدتعا ولو لاق“: نيبحو نم امز نيقح 031 كلذكو نيجوزاا بدسإ نيقح

 هب تءاج نإو لوألا نم وهف رخآلا اهحكن مو. نم ربشأ ةتسب نم لقأل هتعضو اذإف للاب تدتعا امهنيب قرفو

 هيف كلم ناك نإو رخالل وبف ةعجرلا هيف كلعال هقالط ناكو لوألا ابقراف مون نم نينس عبرأ نم كل

 اهعدع تضفنا دقف لوألاب هوقحلأ نإف ةفاقلا هيرأ امونم ادحاو الو هاركشي لو هايعادتب مل وأ ءاعادو ةعحرلا

 نال لغ لكشف *ىدتتو هنم اهتدع تضقنا دقف. :ىناثلاب هوقحلا نإف اهتيطخ هلو ىتاثلا نم ةذع.*ىدتنتو هنم

 لبق تام وأ ةفاق نكت مل وأ امه هوقحخلا وأ امنه دحاوب هوةجلي لولو ةعجرلا اهيلع لوأاللو لوأالا ةدع نم

 جوزلا ىلع ةقفنلاو هيف احلطصي ىح فقو ءىشب هلوصوأ ناك نإو امهنم دحاو نبا نوكي الف اتم هتقلأ وأ ةفاقلا هارب

 ءرمأ لكشأ نإو اهقلط موي نم لخلا ةقفن اهتيطعأ دلولا هب قأ نإف هدات ىتح اهنقفنب هذخآ الو حاكناا حيحصلا

 فلاخ هللا هر ( ىتزملا لاق ) هريغ نم ىلبح اهعأال امل ةقفن الف هبحاصب قأ نإف هبلإ بستني ىتح هتقفنب هذخآ م

 . ةعجرلا هل نوكي نأب نينس عبرأ نم رثك أ ىف دلولا قاحلإ ىف ىعفاشلا

 ةلظ واخ وع مث ابجوز اهتعجر كلع ةقلطملا ةدع

 اهعجار ولو تثروو ةافولا .ةدع تدتعا تام مث اهتعجر كلم ةقلط اهقلط نإو هللا همحر ( .قنانتلالاف) -

 سواطو ميركلا دبعو جيرج نبا لوق وهو ريخ"الا قالطلا نم دتعت امجدحأ 17©2نالوق اهيففءاهسع. نأ.لبق اقلط مث

 كلذكف دتعت مل اهسع نأ لبق اهقلطي مث اهايإ هحاكنل ةفلاخم هتعجر لوقي نأ ىغبنا اذه لاق نمو سم نب نسحلاو

 ىدنع قحلاب ىلوأ لوألا ىعملا هللا همحر ( ىزملا لاق ) اهسع مل اذإ ةعجر تناك نإو هثدحأ قالط نم دتعتال

 الو>دم ةأرما قلط امنإف لبقتسم حاكنب ال لوألا دقعلاب مدقلا اهانعم ىف تراصو اهتدع تطقس اهعجنرا اذإ هنأال

 اهتدع ىلع ىندت اهنإف اقلط ىح اهعجمرب لولو هللا همحر ( ىنزملا لاق ) هقالط أدتبا نم ىعم ىف وهف ةدع ريغ ىف اه

 نم هيلع عمجأ ام لطبن الف عامجإب ةدتعم ىهو اقالط اهداز امإو قلط ىح لطبت مل ةدعلا كلت نأال ابقالط لوأ نم

 ٠ هريظن ىلع سايق وأ هلثم عاججإب الإ ةمئاق ةدع

 لحدي ملام لو الا قالطلا ن“ ةدعلا 0 ىناثلالوقلاو 2 ماالافو ىباثلا لوقلا كارت خاا دتعت اهدحأ 8 هلوق 00(
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 ىف دتعتو عجرت نأ اهيلع نوكف اهميق# ةدم وأ ةرايزال ناك هنأ ىه رقت نأ الإ املوق لوقلاف ىتلقن تلاقو كلقنأ

 ةيودبلا ىوتنتو ( لاق ) ةراغ ىلإ اهرفسيف مقت نأ اهل لعج امك ةدملا ىلإ مقت نأ امهدحأ 10©2نالوق اهماقم ىفو هتبب

 ةأرملا نأ ىلع ةنسلا تلداذإو ةطيغ نعظو ةطبغ ماقم ىنكس وه اعإ: ةيدابلا لهأ نكس نأل اهلهأ ىوتنن ثبح

 اذإف اهمزلي اف ناطلسلا اهجرخمو ( لاق ) رثك 1 وأ ىعملا كلذ ىف رذعلا نك اه وز لغأ لع ءاذلا ند جرح

 مهزاسلازإإب نوعوطتي اوناك اء! الزم ىرك أ ىغم مف ةنيدملاب ادحأ لعن الو باغ اذإ هيلع ىرتكيو اهدر تغرذ

 ءأرما امأف هتكرت قح ىضم امو هبلطت موي نم 1-هل ناك ءاركسلا تبلط نإف تراكت ولو مهلزانم عم مهلا ومأي و

 هلزيم ىلإ تعجر تءاش تءاش نإو تضم تءاش نإ ةرفاسملا ةأرلاكف هعم ةرئاسم تناك اذإ ةنيفسلا بحاص

 * نا نك لكعاك

 دادحإلا باب

 ديدجلاو مدقلا ددعلا لا

 ىلع دحن نأ رخآلا مويلاو هللا, نمؤت ةأرمال لال د ملسو هيلع هللا ىلص لاق امو هللا همحر ( ىف شالا: )

 اتناكو ةدعيىف اعم اهتعجر اهءوز كلل ال ىتلا ةقلطملاو ىه تناكو «ارشءو ررشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ ثالث قوف تيم

 هبجوأ نأ نيبي الو امل كلذ بحأف ملعأ هللاو اهنع ىفوتملا ىلعوبك دادحإ ةقلطملا ىلع نوكي نأ هبشأ نيجوز فاوذريغ

 سايقلا لطب هوجولا لك عامجاب الإ سايقلا مزلي مل ولو هريغ ىف اتعمتجا نإو لاح ىف نافلتخم دق امهنأل اهيلع

 مأو دسافلا حاكنلا ىف ةدتعملا بنتحم الو هيف لاقو ءاوس كلذىف مدقلا باتكللا ىف ام,لعج دقو هللا همحر (ىنزملا لاق)

 ندبلا ةنيز كرتو ندباا ىف دادحإلا امنإو هللا همحر ( قنانتلالاف ) ناش ثدح نكسيو ةدتمملا بنتحام دلولا

 سأرلا ىف هلك نهدلا كلذ نمث اهتورش ىلإ وعديف اهملع رهظي ًابيط وأ ةنيز هريغ نم ًائيش ندباا ىلع لخدت نأ وهو

 تر هتبط وأ هسار نهدي نآن .ىدتف. مرحلا اذكهو ءاود تعشلا باهذإو رعشلا لح رت ىف ناهدألا لك نأ كلذ

 اهرمأ ضعب ىف مرحلا تفلاخ نإو مرحملل سأن كلذب نوكن اال اك تبطلا الإ سأب الف'اهيدي دم امأو تفصو ا[

 نيعلا.ديز, لب ةنيزب سل هنأل'سأي الف هللإ: تجاتحا ذإ هبيشأ اهو ىسرافلا امأق امل هيف ريخ الف.ةنير ناك لكك لكو

 ىنلا لخد مامدلا كلذكو اراهن هحاسمو اليل هب تلحتك ١ ل>كلا نم ةنيز هيف ا-# هيلإ ترطضا امو احبقو اهرم

 مالسلا هيلع لاقف ريصوه امإ تلاقف «؟ ةماس مأ اي اذهام» لاقف ةماسىفأ ىلع داحىهو ةماس مأ ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ثيح ىلإللاب هيف امل نذأف ببطب سيلو ةنيز نوكيف رفص, ريصلا (قنإ:_ةلللإث ) «راهللاب هحسماو ىلإلاب هيلعجا »
 ةروعلا رتسآو نيسراللا لامج اهادحإ ناتنيز بالا فو (لاق) هييشأ ام كلذكو ئر تح رابنلا هحشعو ىرتاال

 نود نيسب اللا ضعب ىلعنيزلا برعلا تدرفأ اذإف اهسبل نمل ةنيز بابثلاف «دجسم لك دنع يتنيز اوذخ »ىلاعت هللا لاق

 فوصلا كلدكو ىنرعإىببل ضانلا نآل/سابلا نك ترن لك العا يدلك نإ ساب لذة غبصلا نم اعإف ضعب

 داوسلال ثم بوث.ا نيبزت هب در غيص لك كلذكو هريغوأ زخ نم غبص هيلع لخد. مل ههجو ىلع جسنأم لكو ربولاو

 ىلإ ةلقنال ةرايز هذه نأ ىناثلاو » لاقف مألا ىف هرك ذو ابناث هل رك ذي ملو لصألا ىف اذك خلا امهدحأ هلوق (1)
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 لح دقق تذب اذإف اهجوز لهأ ىلع. وذبت نأ ةنيملا ةشحافلا سابع نبا لاقو «هلجأ باتكلا غلبب قح كتبب ىف

 نأ سيق تنب ةمطاف هب رمأ امف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىنعم وه هللا هنحر ( قناتعلالاف ) اهجارخإ

 هللا قتا د اهلقتتا ةقاظم ىف ناورم ىلإ تاسرأ اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ءاجام عم موتكم مأ نبأ تيب ىف دتعت

 كب.سدفرمث كب ناك نإ لاقف ةمطاف رك ذت نأ كللعال تلاقف؟ ةمطافنأش كغلب امآناورم لاق «اهسىلإ ةأرملا ددراو

 تنل دف لاقف ؟ سيق تنب ةدطاف ثيدح نبّأف هل لئتف اهتبب ىف ةتوتبملا دتعت بيسملا نبا نعو رسشلا نم نيذه نيبام

 موتكم مأ نبا تيب ىف دتعت نأ سو هيلع هللا ىل< ىنلا اهرمأف اهمامحأ ىلع تلاطتساف ةبارذ اهتاسل ىف تناك سانلا

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةمطاف ثيدح نوفرعي بيسملا ناو ناورمو ةشئاعف ىلاعت هللا همحر ( ىف ةلالان )

 اهنأ هريغو بيسملا نبا امل هركو رمشلل ناك اعإ كلذ نأىلإ نوبهذيو تثدح اك موتكم مأ نا تدب ىف دتعت نأ اهرمأ

 ىريف عماس كلذ عسا, نأ افوخ اهجوز ريغ تيب ىف دتعت نأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهرمأ هب ىذلا ببسلا تمتك

 ثيح ىدتعا ٍلسو هبلع للا ىل< ىنلا امل لقي ملف ىلاعت هللا همحر ( قفا: هلالاف ) تءاش ثيح دتعت نأ ةتوتبملل نأ

 ةعحرلا كملي اهتدع ىضقنت ق> هلزنم ىف ىكسلا !ملف اهقلط نإف لوقأ هلك اذهبف ابئاغ ابجوز ناك ذإ امصخ لب تش

 رتستو نكسملا نم اهعس امف اهكرت اذإ ابجوزاو تملا جوزلا لام ىفو قاطملا ىلع وهف ءاركب ناك نإف اهكامعال وأ

 ابعم نوكي نأ الإ ةرج> اهيلعوهيلع قلغيال قالطلاو حاكتا باتك ىف لاقو اهعسام ىوس ىف نكس, نأ اهنيبو هنيب

 ىنكس هيلع تكلم اهنأ كلذو اهمتدع ىضقنت ىح اهنكسم عبب مل نيد ابجوز ىلع ناك نإو لاجرلا نم غلاب مرحم وذ
 نأ الإ هريغ هيلعو اهجارخإ هلهالف هرتكي ملو هكلع ال لزم ىف ناك نإو ىرتكي نم كلمي انك اهقلط نيح اهيفكبام

 نالوق اهيفق هتو» ىف لئاسلا هذه تناك نإو رسيأ ىتم هلضفب هعبتتو اهانكس ةمبق لقأب ءامرغلا عم برضتف سلفي

 « هلجأ باتكلا غلي ىتح كتيب ىف ىثكما » ةعيرفل َلسو هيلع كلا ىلص ىنلا لوقب جتحا هلاق نمو تفصوام امهدحأ

 لاق هلاق ن.و اهل ةقفءال اك امل نكس الت هنود اوكملع خذ اوللءف مل نإذ اه ونكس, نأ ةثرولل رابتخالا نأ ىتاثلاو

 اهحوزاسيل لما نأ تفصو اهنأل كلهأ هنم كجرخم ملام «كتيب ف ىثكما» ةعيرفل سو هيلع هللاىلص ىنلا لوق نإ

 (قزاالاق) توملاب هنع عطقنا دق كاللانأب جتحا دقو لهاح ريغو الءادامل ةقفا ال هنأل هلوقب ىلوأ اذه ( ىنزملا لاق )

 تاق لجر ىلع دلاوو دلو نم ىنكسو ةقفت هل تبجو نم نأ اوعمجأ دقو توملاب ىنكسلا :هنع عطقتا دق كلذكو

 (لاق) هلام عيمج نوثري هتثرو رئاسو هدلوو هتأرما كلذكف مهل اثاريم راص هلام نآل ىتكسلاو محلل ةقفنلا تءطقنا

 الثث ىضرت ثيح اهصخم نأ ناطلسالو عنتم نأ املسيلو ازرح امعضوم ناك اذإ اوءاش ثيح اه ونكسي نأ هنثرولو

 ' تدتعا قلط وأ تام ىتح اهندبب لقتت ملو ابمدخو اهعاتم لقنف لقتنت نأ امل نذأ ولو هل سيل نم جوزااب قحاب

 ظ رابخلا اهل ءاوسف اثالثاهةلط وأ تايف هلزنم تلبازف جحا ىف اه نذأ وأ اه ارفاسم جرخ ولو هيف تنااكا ىدلا اهدي ىف

 ىذلا رمدملا ىف مهقت الو اهرفس ىضقت نأ لبق هتيب ىلإ عجرت نأ اهيلع سيلو ةيئاجو ةبهاذ اه رفسا ىضع نأ ىف

 نإف رصملا كلذ تغاب اذإ اهدلع كلذ نوكيف هلإ ةلقنلا وأ هيف ماقملا ىف امل نذأ نوكب نأ الإ هللإ رفس'ا ىف امل نذأ

 نأ اهلعف ةهزن وأ ةرانزيف امل نذأ ولو ادع تلك أو تعجر مث اهلثمرفاسملا مقيام تماقأ ةرفاسم اهجرخأ ناك

 نوكينأ الإ مر ىذوعم الإ موي ةريسم ىلإ الو ةدعاا ءاضقنا دعب جلا ىلإ جر الو اماقم تسيل ةرايزلا نأل عجرت

 - لاقف اهقلط مث ىحيقتال الو ىحيفأ امل لقي ملو هنذإب كزمءوأ دلب ىلإ تراصواو تاقث ءاسن عم نوكستو مالسإلا ةج>
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 دحاو.: ىنعم انّزلاو نيس ةمألا ٍدلحتو مجريف ةمألاب ىف نصحلا رخلا نأ ىرت الأ امهلع ماقت ماكحألا نأ نم اع
 نع وو دمأل ةناارما تتاكنإو اثالث قالطلا ىف هسفن مكح رحال محم كلذكف هيلعاف لاح فالتخال هككح فلتخاف

 !]رح اهحوزر ناك نإو ةمل نع هدا

 ةافولا ةدنع

 تلدف ةنآلا 6« نيسسفنأب نصبر احاوزأ نورديو مكنم نوفوت نيذلاور لا كا لاق هلا هّحر ( ىنانةلالا: )

 تعضوو ةيماسأل ةعيبسلا ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل للا تاذ ريغ ةرالا ىلع اهأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس

 امحوزو تعضو ول هنع هللا ىضر باطخلا نب رع لاق « تثش ندىحكن اف تللح دقهزبش فدنب اهبجوز ةافودعب

 خوسفمو حبصص حاكت نم رهطت لبق تعضو اذإ لحتف لاق تلخ تعضو اذإ رم6ءنإا لاقو تل نفدن ل هريرس ىلع

 تاربملا اهبسح امل ةقفنال هللا ديع نب رياج لاق ةقفن' اهنع ىفوتملا لماحلل سلو هللا همحر ( قفاةةلالاث )

 لالحلا نمىضم دقو راها فصن تام نإف الماحنكستمل اذإو توملاب عطقنا دق هكسلام نأل هللا همحر ( فاشل الاؤ )

 عبارلا رهشلا تلبقتسا مث ةلهألاب ربشأ ةثالث تدنعا مث اهتظفح نيرمثع ناك نإف لالحلا نم ىقبام تصحأ لال ريثع

 ؟رصع امل تفوأ اذإف اهتلاثلب آنيتعتايقتساو .ىيشآ:ةسرآتفوأ دقت ايلا امور نوتالث الكا ذإف مان د

 نألو روهشب 'ضلا ف ىتأت نأ اهيلعسيل ضيم اف ىنأت نأ اهبلعسيلو اهتدع تضقنا دقف اهيف تامىلا ةعاسلا ىلإ

 ىهو هضرم نم تا اثالث اضيرم اهقلط ولو ةبيرلا نم ايسسفن تأربتسا تباترا نإ اهنأ الإ هللا ابلعج ثيحةدع لك

 نمل حص, لوق اذهو رخآعضومىف لاقو هللا همحر (ىزملالاق) هيف هللا ريختسأ امت اذهو ةتوتبم ثرتال ليق دقف ةدعلا ىف

 ةتوتبملا نإ : ىلل ىنأ نباو ةقينح ىنأ فالتخا ىف ( لاقو ) كشلل لاطبإ حصي هلوقو كش ةراختسالاف تلق هب لاق

 تناك اهلف هلبق تتامول اهثري جوز نم ةجوزلا ثرو ىلاعت هللا نأل نآرغلا رهاظ ىنععو هلوقب ىلوأ اذهو ثترتآل

 ىعفاشلا جتحاو نآرقلا نم ةجوزلا مكح ىنعم نم تجرخ هتافو نم ةدع هنم دتعت مل تام نإو اهثري مل تتام نإ

 ىعفاشلا لاقف عما هلبق اتامنإ نبالا ثروو هايعدانإا نم فصنلا امهنم دحاو لك نياجر ثرو نم ىلع هللا همحر

 نيفطت امهثري كلذكف' ةونيلا# نافصت .هناثر. اناكمنإف ىتقاشلا لوك نوترو. تح ند سانا ات | 0

 اذإف حاكنلا ىنممب ةأرللا جوزلا ثري ثيح نم جوزلا ةأرملا ثرت امإ كلذكف هللا هنحر ( فزملا لاق ) ةوبألاب

 اهنأل هثرتال اضيأ كلذك ناك جوزب سيل هنأل اهثررال هنأ اوعبحأ املو هب ةثراوملاو هنكح عفترا عامجإب حاكتنلا عفترا

 نمحرلا دبع كلذ ركنأ دقو لبق ناْمع اهثرو دق لبق نإف هللا همحر ( ىف: ةلالاف ) قيفوتلا هللابو ةجوزب تسيل
 ةتوتبم ثرتنأ زأ مل انأ تكول ريبزلا نبا لاقو هنم اروي نأ تام نإ امهنع هللا ىضر نامع ىلع هتايح ىف فوع نبا

 اتدتعا فرعت الو تامن اثالث هتأرما ىدحإ قاط ولو ( قنا تلالا ) انلقام وهو سايقلا هلدسو فالتخا اذهو

 : نم تالتابق اعين ةدحاؤ ل لكك | و ا

 اهنع ىفوتملاو اهتيب ىف ةقلطملا ماقم باب
 هريغو ددعلا ياتك نم

 ةشدحافب نيتأي نأ الإ نجر الو نهتوبب ند نهوجرخم ال» تاقلطملا ىف ىلاعت هللا لاق هللا همحر ( ىف(: ةلازإغ)

 ىكما» هكلع نكسموف اهكريي مل هنأو لتق ابجوز نأ ةتريخأ نوح كلام تنب ةهب رفل إسو هيلع هللا لص لاقو 6 ةنيبم
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 فناغ مورو فالطلاو توملا نم هدعلا بأب

 موي نم تدتعا لع ىأ وأ ةنبب هقالط وأ اهجوز توم ني. ةأرملا تماع اذإو : هللا همحر ( ىف[ تلالاف )

 ىور دقو اهلع ترم دقو .ةدم اهنأل اهريغ الع نكي مل ةدعلا ىضمت ىتح دتعت مل نإو قالطااو ةافولا هيف تناك

 وهو « قالطلا وأ ةافولا نوكت موي نم دتعت » لاق هنأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم دحاو ريغ نع
 . ىرهزلاو بيسملا نباو ءاطع لوق

 ةمآلا ةدع ىف باب

 نيتأ نإف نضحأ اذإف م ءامإلا ىف لاقف انزلا دح ىف ديعلاو رارحألا نيب هللا قرف هللا هحر ( ىتفاخ لالا )

 كلذ نأ هتيقل دحأ فام لف. ثيراوملا ركذو « مسنم لدع ىوذ اودبشأو » ىلاعت لاقو ةبآلا « ةشحافب

 لسو هلع هللا ىلع نسو ارششعو ربشأ ةعيرأ توملا ىفو رهشأ ةئالث ةدعلا هللا ضرفو د.بعاا نود رارحألا ىف

 لعأ ملو ادتو ءاريتسا ةمألا ىف ةضملا تناكو ادبعتو ءاربتسا رئارحلا ىف ةدعلا تناكو ةضيحم ةمألا أريتست نأ

 اندجو اذإ زحب مف دودعم فصن هل امف ةرؤلا ةدع فصن ةمألا ةدع نأ ىف مل_علا لهأ نم هنع تظفح نمي افلاخم

 0000 07 ىلا هذع افا ةمألا دع لع نأ الإ هريغو انركذ انف قرفلا ىلع لئالدلا' نن:ااتفصو ام

 ا يملا نم طقسن مل اذإ فدنلا نم ءايشألا برقأ هف اهتدع ن 1 فصن امل فرعي الف ةضيحلا امأف

 قلطي هنع هللا ىضر رمع لاق رحلاو دبعلا عطقف فصن عطقلل نكي مل اك هل فصن الف لجلا امأو . ناتضح كلذو

 مم لف ةمآلا تقنعأ ولو لاق افصنو ارهش وأ نيربهشف ضحم ل نإف نيتددح ةمألا دتماو نيتةلطت .ذبعلا

 ةيرحلاب اهتدع ىف ناثراوتو اهرمأ ةماع ىف جاوزألا ىاعم ىف ىهو عقو قل نآل د ةشع تلك | ةذدنلا

 ثدحأ ولو لوألا قالطلا نم ةدعلا هنم لككو قالط ربغب اخسف كلذ ناك هقارف تراتخاف دبع تحم تناكاولو

 ىدنع اذه هللا همحر ( ىتزملا لاق ) سسمت مل ةقلطم اهن"ال ىلوألا ةدعلا ىلع تنب اهصي ملو اهقلط مث ةعجر امل

 لوأالا دقعلاب مدقتملا اهانعم ىف تراصو اهتدع تلطب اهعجار امل هنأال ىناثلا قالطلا نم اهتدع لب طلغ

 اههفف تقتع مث ةعجرلا هيف كلميال اقالط ناك ولو اه الو>دم اهقالط أدتبا نم ىنعم ىف وهف لبقتسم حاكنبال

 فاثلاو جاوزأالا ىناعم ىف تسيل اهن'ال ةدع ا لو ال راج الو لوا الإ هذكلا لع ىبت نأ اًمعدحأ نالوق

 .روهشلاب دتعت ةأرملا ىف هلوق كلذ ىلع كلدب امتو هلودب ىلوأ اذه هللا همحر ( ىتزملا لاق ) ةرح ةدع لمكت نأ

 0 لاا هلآ كلا دل ىشو هرج ادع نسب ىف نوكن نأ روح الو ضحلا ليقستا اهنإ ضم مث

 هللا همحر ( ىنزملا لاق ) سايقلاب. نيلوقلا هبشأ اذه لاقو رفاسم ةالص ىلصيو امقم هتالص ضعب ىف نوكي نأ

 دحم نمت وهو موصي نأ ةبقر دجو مث رابظ موص ىف لخد نمل زوجيال نأ ىلع ىضقي اذه نم هب جتحا امو

 زوحم ال لاق اك مميتلاب ىلصيو ءاملا دحب نمت نوكي نأ مميتااب ةالصلا ىف لخد نملالو مايصلاب رفكيو ةبقر

 0000 1 ناثلا ىو سدقو هلواقأ نم| كلذ وحب قف نووشلابا دتعتو ,لصحم نع اهتدع ىف نوكست نأ

 قالطلاو ( لاق ) ربدتسملاك هيف لبقتسملا لءعجف هبف لخد. ملام نيب امو ءرملا هف لخدي ام نيب كلذ ىف

 ىوس امف نوداسملا هيلع امو رثثالا نم هانزك ذ ام عم نآرقلا ىنعي .هبشأ وهو ءاسنلاب ةدعلاو لاجرلا ىلإ

 غ0



0-0 

 هضعب قبو اهدلو ضعب جرخو اهعحرا ولو ةعحرلا هلف لوألا تعضوف نيدلوب الماحتناك ولو ةدع روهش لك

 تداو ام دعب عقو لاقف هدعب مأ اهدالو لبقأ ردي رق قالطلا عقوأ ولو . هلك اهقراغي ىح ولحم الو ةعحر تناك

 ةدملا تناك امهم دخاو ردي ملو امل. قح ةذعلا نم واخلاو هل وخ ةعحرلا نآل هلوق لوعلات ةحدكو ةتحرا لا

 ىح احاكت الو ةعجر امل ثدح لف ابقلط ولو ابعجمربال نأ عرولاو نِيقي الإ ابليزن الو تبجو اهنأل اهلع

 ءاسنلا هل دليال امل قالطلا دعب هتدلو اهنأل ناعللاب نم وهف جوزلا هركنأف نينس عبرأ نم رثك أل تدلو

 اطلغ اذه نوكي نأ هيشيوو هن ناعلل ىنعم الف ةنم هدلت نأ نكع ال ءدنع دلولا:ناكد اذإف هللا همحر ( ىنملا لاق )

 تقلط ةنس امهندب نيدلو تدلوف قلاط تنأف آدلو تدلو املك هتأرمال لاق ول رخآ عضوم ىف لاقو ىعفاشلا ريغ نم

 ةعجر الو ًاحاكن اهل ثدحم مل مث امتدالوب عقو هقالط نأل رخآلا هب قدلن ملو رخآلاب جاوزأالل تلحو لوألاب

 هللا همحر (ىنزملالاق) هنم رهاظلا ىف نوكي نأ نكمت ربغو ناعل الب هنع ايفتتم دلولا ناكف هرارقإ همزلبق هبرمي ملو

 اهعجار هنأ ةأرملا تعدا ولو ( لاق ) قحأ هب ناعل ىلإ جاتحمال نأبو دعبأ كلذ ن٠ ءاسنلا هل دليال امل اهبعضوف

 هيلع نيملا تناكو دلولا همزلب لد ةعجرلا اهلع هل نأ ىرت ىعو اهءاصأ وأ انئاب تناك نإ اهسكن وأ ةدعلا ىف

 نم رهشأ ةتس نم لقأل تعضوف تديصأو ةدعلا ىف حكن ولو ٠ اتيم ناك نإ مهماع ىلع هتئرو ىلعو ايح ناك نإ
 لوألا قارف نم نيس عبرأ نم رثك أل ناك ولو لوأالل وهف لوألا قارف نم نينس عبرأ ماعو رخآلا حاكت

 ىذلاو اذهف ناعل الب هافت دق اذبف هللا همحر ( ىنزملا لاق ) امهنم دحاو نم نكم مل هنأل امهنم دحاو نبا نكي مل

 ةتس نم رثك أل تدلو مث ةدعلا ءاضقناب همأ ترقأ اذإ دلولا فني مل فيكق لبق نإف ( لاق ) ءاوس هلبق

 متاق لجملاو رهاظلا ىلع ةدعلا ءاضمتتاب رقتف لماح ىضهو ضيحم نأ نكمأ امل لبق ؟ اهرارقإ دعب ربشأ

 ةعجرلا كلمي ىذلا ناكو هنم المح نوكي نأ نكمأ ام بألا ءانمزلأو ةدعلا ءاضقناب اهرارقإب دلولا قح عطقني م

 تءاج نإ ةفاقلاو نيتدعلا عامجا باب ىف لاقو جاوزأالل ءاضقناب نالت امهتلك نأل ءاوس كلذ ىف ابكلع الو

 ةعجرلا كلميال ناكنإو ةفاقلا هل اعد ةعجرلا كل ناك نإ لوأالا اهقلط موي نم نينس عبرأ نم رثك أل دلوب

 قرفو اهم لوخدملا باب ىف اهللع هل ةعجرال نمو اهللع ةعجرلأ هل نم نيب عمجف هللا همحر ( ىنزملا لاق ) ىناثلل وبف

 . رلعأ هللاو نيتدعلا عاتجا باب ىف لح نأب امهن»

 اهجوز اه لخد مل ىتلا ىلع ةدعال

 سيسملاو لاق ةنآلا « نهوسع نأ لبق نم نهومتقلط نإو » ىلاعت هللا لاق هلا همحر ( قنانغلالاف )

 اذكه لاق ىلاعت هللا نأال اهنيعب ةبامإلاب الإ اهيلع ةدعال امهريغو حيرشو سابع نبا لاقو ةباصإلا

 هل دلي ام رثك "ال وأ ربشأ ةتسل اهب لخدأ مل اهجوز لاق ىتلا تدلو نإف نآرفلا رهاظ اذهو ( ىف[: لالا )

 حكنت ملام بيصم هنأب هيلع انكح دلولا ءانمزلا اذإ ربملا هيلعو هبسن قحل اهحاكن دقع موب نم ءاسنلا

 ةيعدم ىهف دلو الو ىباصأ دق تلاقو اهصأ مل لاقف اه الخ ولو ( لاق ) هنم نوكي نأ نكميو هربغ اجوز

 . قادصلا اهتطعأو اهدهاش عم اهففلحأ هرارئإب دهاشب تءاح نإو هني عم هلوق لوقلاو



 كوول رع 3

 نإف اهلع قبط ولو اضيح نكي مل ةلياو موب نم ىدأ مدلا تأر نإو رهط ردق هلبق ضيحلاو مدلا اهتيؤر نيب نوكت

 ' مذتحلا مابأ ابضدحت ةرفصلا ىلإ اققر هدعب مايأ ىفو اريثك امدتحم اثناق رمحأ مايأ ىف نوكيف لصفني اهمد ناك

 لبق ىمم امف اهضيح مايأ ردقب اهضيح ناك اهتشم ناك نإو ةرفصلا ىلإ ليلقلا قيقرلا مايأ اهربطو ريثكلا
 الوأ نم ضحلا اهم انلبقتساو ةللو امو ةالصلا تكرت اهضح مايأ تيسن وأ ةضاحتسم تأدتبا نإو ةضاحتسالا

 ومو اموب رهطتو اموب ضيم تناكولو اهتدع تضقنا عبارلا لاله له اذإف قالطلا عوقو دعب اهيلع ىنأي لاله

 ىلوأ ىنعم دجأ الث ةضيح رهش لك ىف نضحم نهنأ ءاسنلارمأ نم فورعملا كلذو ربهشأ ثالث ىغقنت اهتدع تلعج كلذ

 تاسرؤملا نم اهدعب ,ضحم مل اهغلب نم ىتلا نسلا غلبت ىح ض.حلا لهأ نه ىهف اهضيح دعابتولو روهشلا نم اهتدعب
 هبشب وهو اذه لثم هربغو دوعسم نبا نع ىور دقو . رهشأ ةثالث تلبقتساف رهشأ ةئالث نهتدع هللا لعج ىناللا

 رشثع ةعسن تماقأل عضر: ىهو حيحص وهو اهقلط ذقنم نب نابح ةأرما ىف ديزو ىلعل نانع لاقو نآرقلا رهاظ

 ىئاللا دعاوقلا نم تسيل اهنإف:تتام نإ اهثريو تام نإ هئرت اهمأ ىرن الاق ؟ نايرت ام : ضرم مت ضيحم ال ارهش

 عجرق ريثكو لبلق نم ناك ام اهضح ةدع ىلع ىه مث ضرحلا نغلبي مل ىلا راكبألا نم تسيلو ضيحلا نم نسف
 اهنع ىفوتملا ةدع تدتعاف ةثلاثلا لبق نابح ىفوت مث نيتضح تضاح عاضرلا تدقف اماف هتنبا ذخف هلهأ ىلإ نابح

 رمع لوق ىف : هللا همحر ( ىف(: :لالف ) رهشأ ةثالث تدتعا تس اذإ ىلاعت هلا لافراك ءاطع لافو ٠١ ةضروو

 رهشأ ةثالث ةعستلا دع تدتعا الإو كلذف لمح اهب ناب نإف ربشأ ةعسن رظتنت اهتضح اهتعفر ىتلا ىف هنع هللا ىضر

 درا ن1 022 اقلاع نوكت الف نسي اهتاسن نم اهغلب نم .ىتلا نسلا تغلب. دق ةأرما ىف هلوق لمت تلح مث

 تعأ ريشعو رهشأ ةعبرأ لبق هتأرما.تعضوف هلثم عماجمال ىص تام نإو ( لاق ) اندنع هجو كلذو هنع هقا ىضر

 جرفلا ىف بيغي ءىث هل تب ©20ناكنإو هنم تلح عضت نأ لبق تضم نإف هنم سيل داولا نأل اردعو رهشأ ةعبرأ

 هناك جورخلا تدارأ نإو لعفلا ةجوز دتعت امكامهاتجوز تدتعاو داولا امهةحل نازي ىصخلاو ناكو ل قب ملوأ

 تدتعا هرخآ وأ رهشلا لوأ ىف ربك وأ رغص نم ضم ال نم قلط نإو اهتدع ىضقنت ىتح اتيم هنثرولو ايح اهعنم
 رهشلا نم اهنف اهقلط ىتلا ةعاسلا كلت اهيلع ىنأ. ىتح ةلبل نيثالث ارهشو نيرمشعو اعست ناك نإو ةلهألاب نيربش

 نم تجرخ ةفرطب اهئاضقنا لبق تضاح ولو اهتدع تضقنا دقف رهشألا ةئالثلا ءاضقنا دعب ةريغصلا تضاح ولو

 نينس عستل نضحب ةماهت ءاسن نضحم ءاسنلا نم هب تعمم نم بجأو ( لاق ) ءارقألا تلبقتساو نضحم مل ىناللا

 تحرط ولو روهشلاب تدتعا طق ضحن ملرثك أ وأ ةنس نبرشع تغلب نإف ءارقألاب نسلا هذه نم تضاح اذإ دتعتف

 نم هيف نيبب ىتح دلو مأ هب نوكت ال نيباتك ىف لاقو هللا همحر ( ىنزملا لاق ) تلح اهريغ وأ ةغضم دلو هنأ ملعت ام

 ضرحلاب ضقتت ملو ابجوز اهنتتجاو ةالصلا تكرت لجلا ىلع ضيحم تناكولو لاق سدقأ اذهو ءىشث ناسنإلا قلخ

 نإف اهتدعام ىردتال اهنأل اهتدع تفوأ نإو ةباترملا مكنت الو اهلمح عضت نأ اهتدعو هب ةدتعم تسيل اهنأل اهتدع

 هلا همحر (قزملا لاق) حاكنلا لطب تعضو نإو اا دوو تا لل نإف ءانفقوو خسفي مل تحكن

 15 صضخلا ثدخ اذإف نرش ب صح ل ىلا نوكتنراك-.هن دعي ىتعم اهضيخل لعجم لو ضيحم لماحلا لعج

 سيل اك ةدع ضيح لك سيلو اهيلع رع ضرملا كلذكو ةدعب تنسيلو اهلك رع تناك اك رؤرشلاو نقيللاب املا

 )١( هححصم هتك . ةرابعلا رهاظ وه اك بوبحالل ىأ « هل قب » : هلوق .

 ف



 م ددعلا كال غجخ

 هس

 هلاحرلاو ةعجرلا باتك نمو ددقلا اك عماجلا نم

 راهطألا هدنع ءارقألاو لاق ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو »ىلاعت هللا لاق : هللا همحر ( قفا: ةلالان )

 ءاسنلا مقلط اذإ » ىلاعت هللا لاق (لاق) ناسللا ىرخألاو ةندلا هيلع تلد ىذلا باتكلا : امهالوأ نيتلالدب رعأ هللا

 اذإف ابعرب » ضئاح ىهو هتأرما رمت نبا قلط امل تيدح ريغ ىف مالسااو ةالصلا هيلع لاقو « نهتدعل نهوقلطف

 « نهم دع لبقىفوأ نهدع ليعل نهرملطف ءاسنلا ملط اذإ » ملسو هلع هللا ىلص لاقو « كسدلل وأ قلطلف ترهط

 6 نه دع لبقل نهوقتلطف » أركو ضيحلا نود رابطألا هدعلا نأ ىلاعت هللا نع سو هيلع هللا ىلص ربخأف كش ىعفاشلا

 نامل 0 اقورعم ناك جرح الف ستخح امد رهطلاو جرخف محرألا هحرب امد ضريحلا ناك اما ىنعل عصو مسأ ءرقلاو

 تلاقو هقدش:ىف ماعطلا ىرقي وه لوقتو هئاقس ىفو هضوح ىف ءاملا ىرقي وه برعلا لوقت نسحلا ءرقلا نأ برعلا

 دقف ةثلاثلإ ةضحلا نم مدلا ىف ةقفلطملا تنعط اذإ» تااقو 6 راهطألا ءارقألا ءارقألا ام نورد له)» اهنع ىصر ةشئاع

 ىضِم دقو الإ ارهاط اهقلطي نأ نكمي الو . ملعأ هللاو راهطألاو ءارقألاو ( ىتنإ: لل ) اهئريالو هثرتالو اهنم

 كلذك ةجحطلاىذ ضعبو نيلماك ةدعقلاوذو لاوش ناكو « تامولعم ررشأ جملا ».ىلاعت هللا لاقو رهطلا ضعب

 هدقلا هب ئضقنح ىنفم ةثلاثلا ةضسللا دم, لبيغلل ةنسلايف الو تاتكللا ف سلو ربط ضعبو نالماك ناروط ءارقألا

 نكم ام لقأ ىف ءورق ةئثالث ىلع قدصتو ءرق كلذف ةفرطب هدعب تضاح مث هدعب وأ عامج لبق ارهاط اهقلط ولو

 نبحلا ىف ةدايز هنأل ىلوأ اذهو هللا همحر ( ىنزملا ٍلاق ) ةللو مون رخآ عضوم ىف لاقو موي ضيحلانم هانماعام لقأو

 هللا همحر ( ىف(: لالا ) معلا ف هلصأ اذكهو لمجملا ىلع ىضقي هلوقنم رسفملان وكيف ةللب اموي هلوق لمتحم دقورلعلاو

 مدلا تأر ولو. قدصلا ىلع قدص: كلذكو ؟0املوق هبف لوقلا انلعج رشثع ةسمح نم لقأ ةأرما رهط نأ انماع نإو

 تأرو ايضدح مايأ ىف ةعفدلا هف تأر ىذلا تقولا ناك نإف ربك 1 وأ دنالث وا تيفو عفترا مث ةعقد ةثلاثلا ىف

 نأ نكمأ اذإ كلذكف ضحلا مايأ ريغ يف ناك نإو ضد وهف ةليلَو اموي لك, ىح ارهط رت مل وأ ةردك وأ ةرفص

 دخؤيو بابلا اذه ىف مألا مالك ىف هدحن ملو ةخسنلا ىف اذك « قدصلا ىلع قدصت كلذكو » : هلوق )١(

 دازملا هلعلو ء .قالطلا لبق هتداتعا ىذلا ايضدح لثم ىأ هلثم نوكي ام ىوعد ىف قدصت اهنأ اهترابع.نم

 :ةححضصم هك ااعإ : ردو

 (ي1
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 او ىخأ ةعمز نبا دبع لاقو هف لإ دهع ناك دق ةبتع ىخأ نا قا[ الوعر أب لاف [دكس نإف ةمألا دلو قو

 يعااف « رجلا رهاعللو شارفلل دلولا ةعمز نب ديعاي كل وه » مسو هلع هللا ىلص لاقذ هشارف ىلع دلو ىنأ ةدلو

 الإ ا ملأ هنأ اهديسل فرتعت ةدياو ىنيت انال لاق هنأ هنع هللا ىضر رمع نع ىور هنأ عم اشارف نورك ةمألا نأ

 هريغ نم هنأ هتريخ" اف املاسف هل ةيراج لمح رمع ركنأ امعإو نهوكسمأ وأ دعب نهواسرأاف اهدلو هب تقحلأ

 هللا نيبو هنيب امف هل عساوف هنم لمحت ن. اهأ نم ةطاحإ ىلع ناكو تلمح نإ اذهو هل ةيراج لمح ديز ركنأو

 'الا 000 نآالا هب دلواا تقحلا انعا لزعأ تنك" لاق ولو لآق اهدلو ئفني نأ ةمألا وأ ةرحلإ:هتأرما ىف ىلاعت

 دحاوب رقأ نإف هب رقي نأ الإ هداو وه سيلف اهؤطب ةيراج تدلو ول سانلا ضعب لاقو هل اللد نوكف ءطولا دعب

 ثااثبو اناث ىفنيو دحاوب رقي نأ هدنع هلو ىناثلاب رارقإب سيل لوألاب هرارقإ نأل هيفن هلف رخآب هدعب تءاج مث

 نأ ول اولاق مث طق هعدي ملو هنبا وهف تام ىتح هفني لف دلوب هدعب تءاج مث دحاوب رقأ وا اولاق مث اعبار ىفنيو

 مزل رهشأ ةتسل دلوب تءاج مث اثالث اهحاكن ةدقع كله ةعاس اهقرافف ءاضقلا سلجم ىف الجر ةأرما جوز ايضاق

 معا طاحأ اذإ هللا همحر ( ىف|“ لالا ) عاملا هيف نك طق اشارف ناك لهو لبق شارف اذه اولاق جوزلا

 .٠ ناعل الب هنع ىفنم دلولاف جفرا ند سيل داواا نأ

 ةةؤؤو ©) نوه



 و

 غلبت داكست هنيبو اهنبب امف امهيلإ ريصت ةوادع الف هدلو ىلعو هتحت اهانزب هسفن ىف راعلا نم هيلع قبب امب برضلا نم
 دلتىتح نعالي مل تنز اهنأ اودبشف ةعبرأب ءاجف اهلمحنم ىفتناو اهفذق ولو هودع ىلع ودع ةدابش زيجتال نحتو اذه

 اهرارقإ ىلع نيدهاشب ءاج ولو لاق دحم مث عضت ىح دحم ملو دلولا هقحل نعتلي مل نإف دلولا ىفن دارأ اذإ نعتلف

 ةماسم ةرح اهفذق مو. اهنأ ةنيلا اهماعف ةكرمشم وأ ةمأ تناك لاقو اهفذق ولو اهيلع دح الو دحم لو نعالب مل انزلاب

 ىعدأ ولو ةنيبلا هلعف ةدترم اهنأ ىعداو ةماسم ةرح تناك ولو نعتلي نأ الإ رزعيو نيميلا هيلعو دحلا ةبعدم اهنأل

 ولو نعال وأ دح الإو اهب ءاج نإف نيمو. وأ اموي الإ هلجؤأ مل لجألا لأسف انزلاب اهرارقإ ىلع ةنيبلا هل نأ
 تقو ىلع اهدوبش عمتجا ولو ناقرتفم نافذت ناذهف ةريغص اهفذق هنأ ةنيبلا ماقأو ةريبك اهفذق هنأ ةنيبلا تماقأ

 نأ الإ امتداهش زحب مل هتأرما فذتو امهفذت هنأ نادهاش هع دبش ولو ناعل الو دح الو ةمداصتم ىبف دحاو

 ابفذق هنأ رخآلاو ةيبرعلاب اهفذق هنأ امهدحأ دبش ولو ازوجيف نسح هنببو امهنيبام ىريو ادهشي نأ لبق اوفعي

 تيبثت ىف ةلاكولا لبقتو اهفذقب ىضاقلا باتك لبقيو رخآلا ريغ نيمالكلا نم دحاو لك نأل ازوجي مل ةسرافلاب
 هتاحبس هللا دودح امأو ناعللاو دحلا هل ذوخأللا رضحأ ناعللا ْدَحَأِي وأ دحلا مي نأ دارأ اذإف دودحلا ىلع ةنيبلا

 . تاهبشلاب أردتف ىلاعتو

 دلولا ىفن ىف تقولا
 ١ ةمالا دإو ىفنو هيفني نأ هل سيل نمو

 ديدجو ميدق ناعل ىناتك نم

 ناعالا كرتف اندب اناكمإ هل ءاقلب نم وأ 22025 احلا هنكمأف دلولاب جوزلا مع اذإو هللا همحر ( ىف ةلالا )

 نأ زاح ولو هل ةعفشلا نكست مل ةدملا كلت ىف عيفشلا كرت نإو ةعفشلا هيف صقشلا عب نوكي اك هيقني نأ هل نكي مل

 لاق ولو دلولا فالتخا هعم فلتخم وهو اخيش دلولا نوكي نأ دعب زاج هب رقي ىح هيفن هل نوكيف ©0دلولاب لعب

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأو ًاثالث هباذعب ىضق نم هللا عنم دقو ابهذم ناك ارضاح ناك نإو ائالث هيفن هل نوكي لئاق

 نيمو. وأ موي ىف كلذب هرضح نم ديشب مل نإ مدقلا ىف لاقو هةكع ثالث ماقم ىف هكسن ءاضق دعب رحابملل نذأ ٍلسو

 عست ىف هيفن هل لعج نمل لاق دقو ةثالث ىنعم ىف ةعبرأو ةئالث ىف زاج نيمو. ىف زاج ول ( ىنزملا لاق ) هيفن هل نكي مل
 ( لاق ) قيفوتلا هللابو هانعب ىدنع هبشأ ةيناثا لوأ ىف 22هلوقق نيتمصلا نيب قرفلا ام نيعبرأ ىف ءابأو نيئالثو

 ايئاغ ناك نإو هيفن عطقني ل ضرمب وأ هتوق فام أمب لوغشم وهو هفن ىلع ديشأاف اف هيفت هل تلق ؟ ةدم ىأو

 ملعأ مل لاقف ارضاح ناك ولو هلوق لوقلاف قدصأ مل لاق نإف مدقي مث هيفن ىلع دهشي نأاب الإ هيفن هل نكي مل مافأاف هغلف

 رتسااف تومي هلعل تلق لاق نإو نعال لمحم سيل هلعل ردأ مل لاق نإف هافن تدلو اماف ىلي- اهآر ولو هلوق لوقلاف

 ءاعدلاب ءاعدلا ءيفاكي هنأل ارارقإ أذه نكِ مل هب رقي ملو اريخ درف هب ءىه ولو هيفن هل نكي ملو همزل اهيلعو "ىلع

 ١ لمأت هل هاقلي نم نكمأ هنكل ك احلا قتلي نأ هنكمي مل وأ ىأ (1(

 . ه١ « ناعللا كاكا 3 )» مألا 2 ةرابع نم دحُؤي كه هملع دححو ىأ )0(

 . لمأت . « بابلا لوأ ىف » هلعا (+)
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 1 هلا ع ليطعت هنم حقأف حبق امو اهدحأ مث امهنيب نعالأ نأ حبقتسأ لاق نأ هتجح

 | الكل 4 ةوس عبرآ فذق ولو ةيبنجأالل دحو نعال ةملكب ةينجأو اهفذق ولو . هللا هحر ( قفانغلالاف )
 ةكعال هنأل .مأبال نأ توجر اهب مامإلا أدب نبتيأو نوب عرقأ أدبت نهتيأ نححاشن نإو ةدحاو لك نعال ةدحاو

 مل وا كلذكف دح دحاو لكل ناك ةعامج فذق ولو دودحلا ىف لاق هللا همحر ( ىنزاا لاق ) ادحاو ادحاو الإ

 امل دلولاو نعال. نأ هلف هف اهامر ىذلا رهطلا ىف اهاصأ هنأ رقأ ولو هلوق سابق ىف دح ةأرما لكا ناك نعتلي

 ىلإ بهذ هنأك اهتأربتسا لاق اذإ دلولا ىنني امتإ هنأ للعلا ىلإ بسني نم ضعب بهذو لاق ءاطع لوق هنأ رك ذو امل

 اهيصي مل هنأ ركذو ىزي هنيعب ىأر ىذلا ىمم ىتالجعلاف لبق اذكو اذك ذنم اهب رقأ مل لاق اذإ ىئالجعلا دلو ىنن

 الإ ًاذإ دلولا هنع ىفنيو نعالب الف دلولا ىف جوزاا قد تبثت ةمالع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىأرو ارهشأ هيف

 همحر ( قناذثلالاف ) ؟ ءاربتسالا عدي ل نإو دلواا ىفنيو نعالي هنأ ىف كتجح امث لبق نإف هوجولا هذه عامجاب

 ا[ [ر امل ىمآرلا لاق ةنصحمل مار لك ىلع ةنآلا تباكف ةبآلا « تانصحلا نومري نيذلاو» ىباعت هللا لاق تلق : هللا

 تبأر لاق ايمار جوزاا ناكف «مه>اوزأ نومرب نيبذلاو» لاقو ىمارلا مسا همزاي هنأل ىفزت اهتيأر لقي مل وأ ىفزت

 وأ فذقلا دعب تنز ولو لاق امتاق شارفلا ناك ام هل ىنعم الف هنم دلتو ءاريتسالا نوكي دقو ةيؤر ريغب تماع وأ

 همحر ( فزملا لاق ) هقدص ىلع ليلد اهانز نأل نعتليف ادلو ىفني نأ الإ ناعل الو هيلع دح الف اءارح ًاتطو تئطو

 ©0لاحىف رظني امإ هلوق لصأو ؟ ةينناز ريغ مسجلا ىف تناك هيف اهامر ىذلا تقولاو هقدص ىلع اليلد نوكي فيك هللا

 اهفذق مث امل دح ول اكامل دح الف ابفذق مث اهنعال ولو لاق طق نزي مل نم يح ىف كلذ ىف وهو ىمرلاب ملكت نم

 هل لطب امل دحلا لطب اذإ هل دح الف نعتلا نإف دحلا ايلطو هنيعب لجرب ابفذق ولو رزع داع نإف ىهنيو ةيناث دحم مل

 دقو دحاو دح وأ دحاو ناعا ناك اذإ دحاولا دا يح هكحف دحاو فذق هنأل بلط ام-أل وأ امل دح ن نعتلي مل نإو

 جوزلا ريغ اهفذق ولو هل هدحم ملو امهنيب نعالف لسم لجر ءاحسلا نبا وهو هامد لجرب : هتأرما ىننالجعلا ىمر

 مح مث ىلاعت هللا هح نكسلو انزلا مسا اهمزلو تدح ةيئاز دلولا ىفنو ةقرفلاب يلا اهمزل نكح تناك ول اهنأل َذَح

 ناعل الو دح ىف لجر لفكي الو اولدعي ىتح سبح اهفذق هنأ هيلع دهش ولو اذكه امبيف سو هيلع هللا ىلص هلوسر

 وأ كجرف ىنز لاق ولو دحلا ريغ ىف هجولا ةلافك هتابثإ ىلع ليلد اذه هللا همحر ( ىتزملا لاق ) دحاوب سبح الو

 ىنلا ةرازف نم لجر ىنأ دقو افذق نكي مل هريغ لمدحا اذإ فّذقلا هبشي ناكو هلاقام لكو فذق وهف كلجر وأ كدب

 ميلع حانج الو »ىلاعت هلل لاقو ًافذق ٍلسو هيلع هللا ىلص هلع مف دوسأ ًامالغ تدلو فأر كل لاقف ٍلسو هيلع هللا ىلص

 . ناطلسلا مهثعبي لودع وأ ناطلس دنع الإ ناعللا نوكي الو حي رصتلل افالخ ناكسف ه ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرع

 ناعللا ىف ةدأ جلا ىق كاب

 ملنإف جوزاا نعال انزلاب اعم هنأرما ىلع نودهشي ةثالثو جوزاا ءاج اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالا)

 مل اذإ نودحم ةفذق ءاماعلا رثك أ دنع نونوكيو نونعاليال دوهشلا نأال دوهشلا كح ريغ جوزلا مح نأال دح نعتلي

 ديدشب هلانت وأ هضرع متشت وأ هلام ريثك ذخأت نأ نم مظعأب هسفن ىف هترتو دق اهنأب ©0مع اذإو ةعبرأ اوهتي

 : . لمأت .ىمرلاب ملكتملا لاح ىف وأ ىمرلاب هيف ملكت نم لاح ىق هلعا (1)
 :ةحضاو ىهو خلا هترتو اهنأ نيبف ىنزت اهآر هنأ جوزلا معز اذإو : مثالا ا ا يع نإ هلوق (0)

 لك لمأ انف
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 لاق ولو هانددح همأ فذق دارأ نإف دح الو همأ فذق دارأ ام فلحأ نالف ننا تسل ةنعالم نبال لاق ولو ةقرفلا

 ( ىنزاا لاق ) ةمأ وأ ةنارصن تناك نإ ريزعتلاو دحلا تبلط نإ ةرح همأ تناك نإ دح هافن ىذلا هب رقي نأ دعب كلذ

 اذهو الحىلإ هيزعينأ نكمي هنأل لاسإ قح همأل فذاقب. سل هنإ ىبإب تمل هنبال لودي لجرلا ىف لاق دق هللا ةمجر

 بسن هل همزايام رثك أ وأ رهشأ ةتس نم لقأل دلون هدعب تءاج مث ناعللاب اهدلو هنع انيفن اذإو (لاق) هبشأ هلوقب

 نوك الو هانبا امبف رخآلا ىو امهدحأب رقأف نطب ىف نيدلو تدلو اذإو ناعلب هيفني نأ الإ هدلو وهف ةتوتبملا دلو

 تام ولو دحلا امل هيلعف همأل فذقب هيفن ناك نإو هللا همحر ( قئا: لالا ) دحاو نم الإ نيدلون دحاو لمح

 لمح هنأل اعيمج هامزا هب رقأف مويب هدعب رخآ تدلو مث ناعلب اهدلو ىنن ولو تيمملاو ىحلا هنع ىنن نءتلا مث امهدحأ

 ىحهل كلذ نكي مل دحاو لمح هنأل ىنيفكب لوألا ىتاعتلا لاقو هافن نإف فقو هفني مل ولو ابفذق ناك نإ اهلل دحو دحاو

 لمح هدنعو اندنع امهو نادلولا همزاو نعال ناعللا لبق امهدحأ تام ول سانلا ضعب ( لاقو ) رخآلا نم نعتلب

 ءافن ول اضيأ ( لاقو) ؟ هثري هنأ معز نمو هل تلق تملا ثرو هنأ لبق نم لاق ؟دلولا همزليو نعالب فيكف دحاو

 تبثو هوبأ دح ادلو كرت ىننملا نبالا ناك نإف هثري ملو بسنلا تبني لو دحلا برض بألا هاعداف دولا تامو ناغلب

 ىنمتام اذإ ىننملا دلولا اذه نأل هكرتي مل وأ ادلو كرت هنبب قرف الو هللا همحر ( قفا: ةلالاف ) هثروو ةنم هبسن

 وهو ىنملا ىنعم ىف ىئاملا نبا كلذكو اهنع لقتني الف لاحم ةابحلا قراف هنأل بسنلا ىلإ دعي مل هب رقأ مث بسنلا

 عطقتي ىلا بسنهب عطقني ىذلاو هنم ىحلا بسن عطقنا دق ىذلا ىناملا دلولاب هنبا نوكي فيك هسفنب انبا نوكيال

 هتصح ذخأو هقحل هب رقأ مث هتيد تمسقو لتق ولو هللا همحر ( قفا: ةلالاف ) دحاو امبنكح نأل تيملا بسن هب

 هتأرمال لاق ولو هيفن ىلع امقم انعالم هوبأ ناك ام ىئنم وه امنإو تباث هبسن نأ هرمأ لصأ نأل هلام نمو هنيد نم

 نءتليو امملع ءىشالو ترف جر وهو ىباصأ هنأ تدنع تلاقنإفءانلأس'امملام اعبمح انلطوكي تينز َكلاَقف ةنارات

 فىزأ تنألبولوانزلاب هل ةرقم اهنأل هلع ءىشالو دحلا اهيلعو هل ةفذاق ىف ىنحكني نألبق هب تينز تلاق نإو دحم وأ

 ةنالف نم ىفزأ تنأ اللاقولو ناعللا وأ دحلا هيلعو افذق هب درت+ اذإ فذقلاب سيل هنأل اهيلع ءىش الف تلاق تناك ىنم

 0 لاما كلام لاقي أك مرت اذهو افذق ناك نازاي امل لاق ولو افذق هب ديرب نأ الإ افذق اذه نكي مل شالا قرأ 3

 نازاي امل لاق اذإ سانلا ضعب ( لاقو ) نينثا وأ افرح هتدازو فذقلا تلد 1ةنازاب تلاق ولو راحا تراخو

 ىلاعت هللا همحر ( قف[: ةلالإؤ ) دحن مل ةينازاي هل تلاق واو لاقو «ةوسن لاقو» لوقت ىلاعت هللا نال دح وأ نعال

 اذإو ةوسنلا جرخو ةوسن لاق لثم ارك ذم لعفلا ناك ءاسنلا نم ةعاجلا لعف مدقت اذإ برعلا ناساب لهج اذهو

 نك نإو هل دح لبخلا ىف تانز لخر لاقل لوق لوقلا اذه لئاقو تسلكو تلاق لدم تن دم لفل اف 115

 الو للا ىف قرلا الإ دارأ ام فلحم ىلاعت هللا همحر ( قفا ::ءلالا ') لبملا ىف تدعص هنأ برعلا دنع افورعم

 ةينارصن تنأو لاق وأ ةريغص تنأو تينز هتأرمال لاق واو فذقلا دارأ دقل فوذقملا فلح اذإ دح فلم مل نإف دح

 ىذاالل رزعيو دح هيلع نكي مل هلثم عماجال بص كب ىز وأ ةهركتسم لاق وأ ةمآ وأ ةنارضن تناك دقو ةمآ وأ

 مث اهفذق ولو هعقوت مويو هب ملكت موي ىلإ رظنأ ىلآال ناعل الو دح كجوزتأ نأ لبق تينز لاق ولو نعتلي نأ الإ

 مث لو الا فذقلاب مامإلا هدح ىت> نعتلي مل ولو امل دح حاكتلا لبق فذقلا دحم هتبلطو اهنعالو اهفدق مث اهحوزت

 اهل لاق واو ناعالا وأ دحلا هتجوز افذاق هنكحو دحلا هتجوز ريغ افذاق همكح نال نعال حاكذلا دعب فذقلاب هتبلط

 تناكو اغيمح نيكملتا. لطبق .ناعل'الو +دحال سانلا ضغب .لاقو هلاتدجو ابنعال ناز تنإ لب هل بلاط
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 تيأرأ هل ليقف حير هلعل لمحم نعالي ال سانا ضعب معزو ناعالاب الإ اهنع أردب الف دحلا باذعلاو ةبآلا « باذعاا

 اهلمحم ملعي وهو ابعماج ول معزو ؟ هناكم نءالي ال لف لبق ىلب لاق ؟فذقلاب نعالت امأ لمح سيل نأب ملعاا طاحأ ول

 ىلص هب يح ام كرتيف هل كلذ ناك هعه دلولا ىنن مث هلزنم ىف هعم مدلا ىف ىهو ةلل نيئالثو اعست اهكرت تعضو اناف

 لمي ناك ةنس انلق ام نكي مل ولو انلق اكهنع دلولا ىننو ناعالا ند لماح ىهو هت'رءاو ىتالحءلل لسو هيلع هللا

 اذإ هيرتشي دبعلا ىفو ملستلاب رارقإ ورف تكسف ملع اذإ ةعفشاا ىف معزف رارقإلا ىنعه ىف ءىثلا ةفرعم ىف تاكسلا

 هتهد لعجو اضر هلك لف رارقإلاو اضرلاب هبشألاىلإ ءاج مث اضر هلع ءاش ثدحف ملكتي ملو بيعلاب ىضر هءدختسا

 ل16 ق1 قاب لدتسا هنأ معزو ؟ نيتمصلا نيب قرفلا اف نيثالثو عست ىف هابأو رارقإلاك ةليل نيعبرأ هراكنإ نع

 لك كلذكو هل ىلق دحلا هءزا فذقلا ىنعم نم جرخم مل اذإف دحلا نه ام جرخيل ةداهشلا جوزلا ىلع بجوأ الل

 كلذب هيلع تنكح دمع حرج وأ بصغ وأ لام ىف نيميلا نع لكن نإ تلق كلذكو ءىش نم جرخيل هتفلحأ نم

 اهسفن نع كلذب أردت اهنأ ىلاعت هللا رك ذ دقو دحلا نم جرختل اهفلحم كنإ ةأرملا ىف لوقت ال لف تلق معن لاق هلك

 ازا ل1 8 لثدلو نيمبلا نع لكك نمفو جوزلا ىف تاق م دحلا املع بجوت مل ملف كلذ نم جر مل اذإف باذعلا

 وهو كدنعو اندنع دسلا وهو باذعلا ةداهشلاب أردت نأ ةأرمال نأ ليزنتلا فو ادح ةداهشلاب أردي جوزلا نأ

 ظ نم هب ىحرختف ىئلحتا كتسيح لوقأ لاق 5 قعااذل] نعال تاو ىنتسح , كل تلاقول هل تلقو سا.ةلااو لوقعملا
 ىلع تأ تنأ ال لظ سبحلاف تااق لاقف ال لاق دح سدحلاف تلاق ال لاق ىلع دحلا مقأف لعفأ مل اذإف تلاقف دحلا

 | باذعلاف تلق نإف لاق اهدحأ ىلع سابق الو عامجإ الو ةنسالو انك قف.ىئسح دم نلو اسح ىع تعنم.الو دنا

 ظ ءارتفأ « نينمؤملا نم ةفئاط امهاذع ديشيلو» ىلاعت هللا لاق دقو تو ىت> وأ موي ةئام كلذ كف أطخ اذبف سلا

 ظ باذع مسا همزاي دق نجسلا نكسلو دودحلا انزاا ىف باذعااو دحب نجساا امو دحلا لب لاق ؛ سيحلا مأ دحلا ىنع

 ْش ىورو ادبأ اعمتجم ال نأ ىف اننوفلاخ نيذلاو لاق باذع مسا همزلب كلذ لك قلعتااو قهدلاو ©2رفسلاو تلق

 . مهضعب ىبأو انلق ام ىلإ مرضع, عجر ادبأ نانعالتملا عمتجم ال مملع للا ناوضر دوعس» نباو ىلعو رمع نع هيف

 ْ نرد هاو انذف نكن امك

 كلذ ريغو ةنعالملا نبا فذقو فذق الب دلواا قنو

 مل لاق نإف هفقي. ىح ناعل الو دح الف ىنم سيل لاقف ادلو هتأرما تدلو واو هللا همحر ( ىف[: لال )

 ىهو هتدلو اهنأ دهشت ةوسن عبرأب الإ هقحاي الف هلبق ابحاكت فرع دقو ىلبق جوز نم هتدلو وأ هدلت ملو اهفذقأ

 فالحم ل نإف هقحلو اهانةلحأ لكت نإو ءىرو هائفلحأ هنيع تلأس نإولجلا لقأل هف هنم دلت نأ نكع تقوا هل ةجوز

 الف ءىطخ دقل5 امصأ لو ةينازب تسيلو 5 لجلا اذهام امل لاقوا نآرقاا ماكحأ نء قالطلا باتك ىف (لاقو) هقحلي مل

 اهنخدتف كتفطن ذخأت نأ لمتحم دق انلق لمح هنأ انقّتسا ىتف ناعل الو دح الف ةيئاز ريغ ىهو اقداص نوكيف المح نوكي

 اهنعالأ ال لاقو اهدلو ىف نإف تنعال تفذق نإف كدلو هنأب ةقداص ىهو اهيصت مل كنأب اقداص نوكستف كنم لمحتف

 امنأ تكح دتو هدلت ل اهنأ ىعدب اعإف فذق ريغب اهنءال اذإ هنآل اهنعال ابفذق نإو دلولا همزاو اهنعالي مل افذقأ الو

 تءقوو ناعلب الإ هنع فني ل تضع اهنكسلو هب نزت مل لاق ولو هريغب بحي الف فذقلاب ناعللا هللا بجوأ امنإو هتدلو

 1 . ةهححصم 0 ناسللا رظنا باذعلا نم برض - كيررحتلاب :  قهدلا )0
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3-000 
 اوناكول نأ ىلإ بحأو هناسل نافرعي نيلدع ةداهشب هناسلب نعتلا ايمجعأ ناك نيجوزلا ىأو جوزلا نعتلي ملو
 دبشأ لوقتف ةأرملا ماقت مث دعي ل سرخلا دعب هناسل قلطنأ نإو ةراشإلاب نعتلا ةراشإلا مهفي سرخأ ناك نإو ةعبرأ
 عبرأ كلذ لوقت تح دوعت مث انزلا نم هب ىنامر امف نيبذاكسلا نمل ارضاح ناك نإ هيلإ ريشتو انالف ىجوز نأ هللاب
 ىف ةقداص وكت مل نإ هللا نم بضغب نوبت نأ ىرذحا لاقو ىلاعت هللا اهرك ذو مامإلا اهفقو تغرف اذإف تارم

 ىلوق امل لاق ىضع اهآرو اهرضحم مل نإو اهيف ىلع اهدي عضت نأ اهرمأ ةأرما اهترضحو ىضع اهآر نإف كنامأ

 امرفتوب ترمأ اإو لاق تغرف دقف كلذ تلاق اذإف انزلا نم هب امر اهف نيقداصا نم ناك نإ هللا بضع ىلعو
 نينعالتملا نيب نعال نيح الجر رمأ ملسو هيلع هللا ىل< ىننلا نأ كح امهنع هللا ىضر سابع نبا نأل هللا امه ريك دتو

 لجرااىف ةنعالاب نهنيب لصف مث اعبرأ تاداهسشلا ىلاعت هللا ركذذ الو ةبجوم اهنإ لاقو ةسماخلا ىف هيف ىلع هدب عض, نأ

 ابجوأ نم ىلع نابجوم ةداهشلا دعب بضغلاو ةنعللا نأو تاداهمدلاو ناعللا قارتفا لاح ىلع لد ةأرملا ىف بضغلاو

 وعدي نأ ىلعو نعتلب نأ ىلع *ىرتجف ديزي مث الطاب هللاب ةداهشلا ىلع مث لعفلا وأ لوقلا ىلع *ىرتجم نأب هيلع
 . ةنسااو باتكلا ةلالدب امل ارظن امبفقي نأ الهجام كلذ نم فرع اذإ مامألل ىغبنيف هللا ةنعلب

 ةأرملا دحو دلول' ىو ةقرفلا نم جوزلا نآءتلا دعب نوكيرام باب

 ديدجو ميدق نيبأتك نم ْ
 نإولاحم ادب أهل لح الو هتأرماش ارف لازدقف ناعتلالاو ةداهشلاجوزلا لك أ اذإفىلاعت هللا همحر ( ىفاتتلالاف )

 بذكت قلق ملو «اهملع كل ليبسالا» لاق سو هيلع هللا يصىنللا نأل اذه تلق امتإونعتلت مل وأ تنعتلا هسفن بذك أ

 مل اشارف تناكو «شارفلل دلولا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق املو «هريغ اجوز حكتت ىح») اثالث ةقلطملا ف لاقو كسفن

 قأ ذإ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسح ىف الوقعم ناكو شارفلا كوز نأب الإ شارفلا نع دولا قب .نآ رَخ

 عامججإ ىف لوقعمو هيفنب هبيذكست ىلع ةأرملا نيميب ال هءاعتلاب هتيمي هنع هيفن نإو هيبأ نع هافت هنأ همأب دلولا
 امف جوزال ىنملا نأو هسفن ىف ةأرملا ىعم ال ذة دلك دلَولا 2 قالة دكا 11 جوزلا نأ نيدسملا

 هيف فاتخمال ام كلذ ىلع ليلدلاو هقاحلإو دلولا ىتنو جوزلا نيم ىف ماهل نوكي تك و هش ند تقي

 الإ هشارف ىلع هتدلو اهمنأ فرع اذإ ائيش املوق نكي مل هترعتسا امنإ كنم وه سيل تلاق ول مألا نأ نم معلا لهأ

 نأ ىرت الأ هنبا ناك انز نم وهف تيئز لب تلاقو ىنبا وه لاق ول كلذكو مألا نود دلولل قح كلذ نأل ناعلب

 تلاق مث نعتلا اذإ سانلا ضعب لاقو همأ نود هناعتلاب هيفن كلذكف همأ نود هيلإ تابثإلاو ىننلا ىف دلولا ع

 اقساق ناك ول نأ هلع لخدف ةدودحم "تناك نإ كلذكو ناعل الو ابلع دخ الو قح ال دلولاف تدنز ىإ قد

 لعجف دلولا فني مل هتقدصف ةقساف تناك نإو هنم قدصأ نيماسملا دنع ىهو دلولا ىتن انعتلاو ةماسم ةفيفع فذق

 ثرو ناعللا .جوزلا لئكي لبق تام اممأو لاق هنع ىئني ال بأ هل ةقسافلا دلوو هراع ابمزاأو هل بأ ال ةفيفعلا دلو

 دحن مل هب اهفذق ىذلا دحلا بلط نإو امل دح ناعللا لدكب نأ عنتما نإف هلك كلذ لبكي ىتح ىننم ريغ دلولاو هبحاص

 ىتاالجعلا نأ كلذو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ننام ىلع الإ ىفني الف شارفلل دلوااو ةرم هيف دح دحاو فذق هنأل

 در ىف وأ ةضيرم ىهو ناعالا نم تعنتماو ناعللا رك أ ولو ناعللاب هنع هافنف هنابتسا امل ابلمح ىننو هتأرما فذق

 اهنع أردبو ( ىلاعت هللا لوقل دحت مث دربلاو رخل يغقنيو حصت يتح دحت مل اركب تناك نإو تجر ابيث تناكو رح وأ
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 ناعللا فيك باب

 نآرقلا ماكحأو قالطلاو ناعللا باتك نم

 اههنع ا ىضر ر# نبا هاكحو ةتثادح عم نينعالتلا دوهش لبس ا الو هللا همحر ( قناتت االاؤ (

 , مسو هلع هللا ىلص ىنلا ديري ارمأ رضحمال هنأل نينمؤملا نه ةفئاط ن٠ ريضدم الإ نوكيال ناعللا نأ ىلع انللدتسا

 زوخمال هنأل ةعبرأ مرلقأ نينمؤملا نم ةفئاط اهدهشي انزلا دودح عيمج كلذكو هل رضاح هريغو الإ هرضحم الو هرتس

 نه ةياكح ىفو «نينمؤملا نه ةفئاط اممءاذع دهشيلو» نيينازاا ىف ىلاعت هللا لوق هبشي اذهو مهنم لقأ انزلا ةداهش ىف

 هباتك ىف ةباكح ناعللا بصن ال ىلاعت للا نأ ىلع ليلد ريسفت الب ةل ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ناعللا عك

 دهشأ لق جوزال مامإلا لوقي نأ ناعالاو نآرقاا ىف ىلاعت هللا كح امي نينءالتملا نيب ملسو هيلع هللا ىلص نعال امتإف

 اهلوقيف دوعي مث ةريضاح تناك نإ اهملإ ريشيو انزاا نم نالف تنب ةنالف تجوز هب تيمر امف نيقداصلا نمل ىلإ هللاب

 هللا ةئعلب ءوبت نأ تقدص نكست مل نإ فاخأ ىفإ لوقو ىلاعت هللا هركذيو مامإلا هفقي مث تارم عب رأ كلذ لمكي ىتح

 نإف ةبجوم نيبذاكلا نم تنك نإ هللا ةنعا ىلعو كلوق نإ لوقيو هيف ىلع هدب عض, نم رمأ ىضمب نأ ديري ءآر نإف

 ظ ةنعب ةيهيساا لا اهفذق نإو انزلا ند ةن الق 4 تءمر مف نيبذاكلا ن 5 ككل هللا عال عع لق لاقو هك ىنأ
 ظ لاقو نالفو نالف وأ نالفب انزلا نم هب اهت.هر مف نيقداصاا نل ىلإ ةدابش لكأ عم لاق ك1 نينثا وأ اد>او

 ناك نإو ( لاق ) نالفو نالفب وأ نالفب انزاا نم هب اهتيمر امف نينذاكلا نم تنك نإ هللا ةنعل ىلعو ناعتلالا دنع

 دا ا ال نم هب انمار 0 نيقدالا نال ىإ ناب ديشأ ةدابع لك عم لاق هنم ىفتئاف لمح اهم وأ هافنف دلو اهعم

 ظ لاق نإف ىنم وهام انز نم لخخ لمح اهم ناك نإ للا اذه نإو لاق ال ناك نإو ىنم وهام انز دلو دلولا اذه

 تدعأ هيفن تدرأنإ جوزلل لاق ناعللا ىف للا وأ دلولا ىفن ركذي رف مامإلا أطخأ نإف ناعتلالا نم غرف دقف اذه

 لجري اهفذق دقو أطخأ نإو جوزاا ناعتاا دعب هنم تغرق تناك نإ ناعللا جوزلا ةداعإ دعب ةأرملا ديعت الو ناعللا

 نآرقلا ماكحأ نم قالطلا باتك ىف لاقو نءتلي مل نإ هل دح الإو ناعالا هيلع داعأ هدح لجرلا دارأف هفذقب نعتلي ملو

 اهيمري نم ىمس, نأ ناتسإ ملو فذقلاب ةأرملا ىمري جوزلا ىلع ىلاعت هللا مكح املو كلام لئاسم ىلع ءالمإلا ىفو

 هنأ سو هيلع للا ىلص ىنلل ركذو ءاحساا نب كي.رش اهم نباب وأ همع نباب هتأرما نالجعلا ىمرو همس مل وأ هب

 نأ ىلع انالدتساف ةأرملاب ىمرملا ٍلسو هيلع هللا ىلص رضحم ملو نعتلاف نآرقاا ماكحأ نم قالطلا ىف لاقو اهيلع هآر

 ثعبلو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل هذخأل هل ناك ولو دح هتأرماب هفذق ىذال جوزاا ىلع نكي مل نعتلا اذإ جوزلا

 هلع هللا لص ىنلا لأسو كلام لئاسم ىلع ءالمإلا ىف لاقو جوزلا هل دح ركنا نإو دح رقأ نإف هلاسف ىمرلا ىلإ

 ' مامالل سيل ناعللا ىف ( لاقو ) همساب هل فداقلا ىتالجعلا دحم ملو هريغ ناعتلاب هدحم ملو هفلحم مف ركنأف اكبرسش لسو

 "' هللا ىلص ىتنلا نأ دحأ ىلع هبش نإف «أوسسحت الو» لوقي هللا نأل كلذ نع هلأسيف هيلإ ثعبب نأ انزب لجر ىمر اذإ

 ناكف تنز اهنأ ام ىنازلا وبأ ركذ ةأرما كلتف « اهمجراف تفرتعا نإ » لاقق لجر ةأرما ىلإ اسينأ ثعب ٍلسو هيلع

 اجور اهفذاق- نك ول كلذكو اهفذاق دح تركسنأ نإو اهفذق نمع دحلا طقسو تدح ترقأ نإف لأس, نأ همزلب
 نأ الإ ىنعم فوذقملا ةلئسلل نكي مل دحلا هل ذخ وي مل هنيعب فوذقملا ءاح ول نعتلا اذإ هتأرمال فذاقلا ناكاملو ( كاق )

 'انزلاب رقت 1 نإ ال عقي ىدلا دحال معأ لحو رع هللاو ةفوذقملا لأس ايإو سو هلع هللا ىلص هلأشإ ملو دحبل لاس



 1-د

 نم رووا

 كا ع

 نع دلولا هبشأ دقف تلق معنلاق ؟اهبش ا ءايشألا برقأب اهسيقن نأ اهليبس سيلأ دسافلا حاكنلاوهو حيرصلا انزلا الو

 ناعللاب ىفنلا ىف ناهبتش, كلذكف ةدعاا باجيإو ررملا مازلإو دلولا تايثإ ىف ح.يحص حاكن نع دلولا ةيشب ءطو

 نأن. لتعاؤ .نآرقلا رهاظ كرتو.فذق ف اذود# امهئم'دحاو سال نافسم نارح الإ نعال ال سانا سع لاذ

 ةداهش نم فصنلا ىلع ةأرملا تناكلو هسفنل دحأ دهث, نأ زاجام ةدابش ناك ولو نيب وه اعإو ةدابش ناعللا

 لبق نازوجيف نابوتي دق لبق نإف زوال امهتداهش نأل نيةسافلا ناعتلا زاج املو ني دهاش ىلع ناك الو لجراا

 اهنف ناربتخم ةدم لوط دعب الإ البق, مل ابات ول ناقسافلاو امهءاكم نازوحيف ناقتعي دق ناحلاصاا نادععلا كلذكف

 . نيدودحملا ةداهش زوجي ال اك ادبأ زوال مثدنع امهم دابش نأل. نيفيحتلا نييمعألا نأعل اوزيحم نأ م زلف

 ناكللا نر د 1ك
 مكاحلا نعال اذإف لاق ربنملا ىلع نيجوزاا نيب نعال هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىود ( ىناءةلالاف )

 مقيف أدبيو لاق دلب لك اذكو هدحسم ىفف سدقملا تيدب وأ ربنملا ىلعف ةنيدملاب وأ تيبلاو ماقملا نيف ةكسم ىف امهنيب

 تناكوأ دجسملا باب ىلعذ اضئاح نوكت نأ الإ نءتلتف ةمئاق ةأرملا مق مث نعتليف ةسااج ةأرملاو اما لجرلا

 لخدتال اهمأ الإ هترضح الك دجاسملا ىف هريضأ نأ ةكرشلا تءاش نإو مظعت ثيحو ةسينكلا ىف تنعتلا ةكرنشم

 ةكرشال لءج اذإ للا همحز (قزملا لاق ) « اذه مهماع دعب مارحلا دجسملا اوب رقي الف (ىللاعت هللا لوقل مارا دسمملا

 نيكرشم اناك نإو ( لاق ) ىلوأ كلذب ةءاسملا تناك اضئاح نوكست نأ ابكرمش عم اهب ىدعو دجسملا ىف هرضحم نأ

 : سلا سلجم ىف امهنيب نعال انلإ اماخم اممل نيد الو

 كلذ ريغو مآلاب هقاحلإو دلولا ىناو ناعللا ةنس باب

 ثيدحلا فاالتخا نمو ميدفو لب دج ناعأ نقانق نم

 هتأرما نعال الجر نأ امنع هللا ىضر رع نبا نع عفان نع كلام انريخأ ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالاف )

 لبس لاقو ةأرملاب دلولا قأسأو امهنيب ملسو هيلع هللا ىلص قرفف اهدلو نم ىفتناو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نمز ىف

 جوزاا قالط الب ةقرف اممهلوق ىنعمو ىلاعت هللا همحر ( ىف|:هلالاف ) نينعالتملا ةنس كلت تناكف بابش نباو

 ملسو هيلع للا ىلص لاق اذإو ( لاق ) مكسح قيرفت وه اءإ جوزلا ةقرف ريغ سو هيلع هللا ىلد ىنلا قيرفتو ( لاق )

 نإو»لاقو«دحلانم اه,حرخأو ادحاو كح بذاكلااو قداصلا ىلع مكحأ ع ؟ بئات كتم لهت بذاك امدحأ نأرلعي كار

 مكحام الول نيبل هرمأ نإ » مالساا هيلعلاقف هوركملا تعناا ىلع هب تءاجف (اهملعقدص دقالإ هارأ الف جء.دأ هب تءاج

 ةالولا نم هدعب نق اهنيبو هنيب رهاظلاب مكحو اهياع هقدص ةلالد لمعتس, مل هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا ريخأف ع هلل

 ثيدح ىف ىلاعت هللا همحر ( ىنا* هلال ) ادبأ رهاظلاب الإ ىغقي الو ىنملا اذه لثم ىف ةلالد لمعتسيال نأ ىلوأ

 هللا نم تسيلف مهنم سيل نم موق ىلع تاخدأ ةأرما امأ» سو هيلع هللا ىلص لاق نينعالتملا ةيآ تلزن امل هنأ هر

 نياوألا سوءر ىلع هحضفو هنم هللا بحتحا هبلإ رظني وهو هدلو دحح لجر اعأو هتنح هللا اهلخدب نلو ءىش ىف

 5 « نيرخألاو

 (م- ؟مع)



 . ا

 ةنس كلذ ىلع لدي ملو هريغ نود جاوزألا نم ادحأ هللا صخ* مل الو لاق اهدح بلطت ىت> دح ةسن>أألا فذاق ْلع

 فاتغال ءاوس ملك مهاعلو ضرفلا اهمزا ةجوز لك كلذكو ضرفلا همزاو هقالط زاج جوز لك ىلع ناك عامجإ الو

 أك ةنازاي وأ ىفزت اهتيأر وأ تنز لاق ءاوسو هيلعو هل تءتو نمل دودخلا فلتخمو دلولا ىفاو ةقرفااو هيف لوقلا

 اهجوزو لمحم تءاج ولو كلام لئاسم ىلع ءالمإ قالطلاو حاكنلا باتك ىف لاقو ةيبنجأ فذق اذإ ءاوس كلذ نوكي

 هل دلوي نأ نكمي ناكو رثك أو نينس رمثع نبا ناك نإو هلثا دلويال هنأ طيح ملعلا نأل همزلي مل رشعلا نود ىص

 قآل نآعلد هيفني نأ الإ هل ناك ابوح اغلاب ناك ولو هدلو نوكف غولبلا لبق توع وأ ناعلب هفنيف غلي ىنح هل ناك

 نعءالبو قدصيف هبيصي كلذ نأ معي نأ الإ فذاق وهف بهاذ ىلقعو كتفذق لاق ولو هل لمحمال هنأ طمحمال ىلعاا

 تتمصأو لاق زاج مفي باتكب وأ ءاعإب عابو قلط نإو نءال.ال سانلا ضعب لاقو ةراشإلا لقعي ناكاذإ سرخألا

 تناك ولو لاق ةيصو اهنأ تيأرف كلذ عفرف معن نأ تراشان اذك نالفلو' اذك نالفل امل لبقذ صاغلا ىنأ تنب ةمامأ

 اهيلو هبلط ولو دودحلا هيلع نمث تسيل اهنأل دحم الو هنم ىفتنا نإ دولا ىفنو ةقرفلا تعقو نعتلاف اهلقع ىلع ةبولغم

 نعتلي نأ هيلع ناكاهياو هبلطف هنع وفعت نأ لبق تتام نإف امهنم دحاول نكي مل اهديس هبلطف ةمأ هتأرما تناكوأ

 فحصن ىفنو دحلا ف صن ةكولمملاو دحلا ةغلايلا ةرحلا ىلعف ناعللا نيبأو نعتلا ولو اهريغا رزعيو ةغلابلا ةرحال دم وأ

 لك

 اننكح اهمزاو تيضر اهنأل اهدحب نأ هب ىلوأ ىلاعت هللا همحر ( ىزملا لاق ) انكم اضرلا ىلع تنبث نإ اهانددح

 ءركتام ؟حلاب اهمزل اذإ ردقت اهتأل ادبأ انكح اهيلع رحم مل اهنع طقس هب اضرلا تبأف اهيلع تب اذإ يلا ناكولو

 كرنب امج ريال نأ ىلع دوهبلا نم مجرلاب امهملع لسو هيلع هللا ىلص ىنلا مح ناذللا ردق ولو اضرلا ىلع ميقت ال نأ

 اها ددح نعالت نأ تن نإ كالام كاش ىلع قالطلاو حاكنلا ىف ءالمإلا ف ) لاقو ) ىلاعت هل ءاش نإ العمل اًضرلا

 2 مل نإف نعتلتف انكح ىف بغرت نأ الإ ناعالا ىلع ةيمذلا ربجأ الو اهيلع دحال هنأل ةيبصلا ىلع ناعل الو ةنس

 نإو نعتلي ملو كلذ تبلط نإ رزع هكام ريغ ىف ناك انزب وأ انزاا كلذب اهفذقف انز ىف ةدودحم هتأرما تناكولو

 هيلع نكمل غاب مث اهفذق ولو هسفنل نادك [ فدقلا هدو سلو نعال نيدهاشن تءاجف ابفذق نوكي نأ ركنأ

 هتجوز ىهو ناك هنأ ىلإ هبسن انزب اهنذقف تناب ولو ناعللا هيلعف ابي اهتعجر كلم ةدع ىف اهفذق ولو ناعل الو دح

 تقحلأ اك لبق ؟لمح ام رهظ اذإ ناب ىهو امهدإ تنعأل ملف لبق نإفنعءتليف المحوأ ادلو هب ىن. نأ الإ ناعل الو دح

 00000 || راب ده تلو نإ اعأ ىزرت الآ هتجوز تناك اهتأل اعين تنعال كلذكف هتحوز تناك اهل دلولا

 نأ ىلوأ نيبتام دعب دلولا ناك شارفلا لاز اذإف ةجوز ىهو دلولا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىفن اذإو هتحم

 ةينازلا تنب ةنازا, امل لاق ولو نءال وأ دح كربد ىف لجر كباصأ لاق ولو نيبت نأ لبق هلاح لثم ىف وأ ىفني

 سبح لعفي ل نإف هتأرمال نءتلاو اهليكو وأ هتبلط اذإ اهمأل دحو امل كلذ نكي مل اهمأ دح تيلطف ةماسم ةرح اهءأو

 ءىث الو هعوجر تلبق نءلأ انأ لاق مث طوس الإ هتددحف ناعللا ىنأ ىمو نعتلي نأ الإ دح أرب اذإف هدلج أربي ىتح

 كلذ نوكيف مهم ىف ؟ انأ لوقيمث دا ضعب برعضيف دوهشب ىف 1ال لوقيو ةيبنجألا فذقي اك برضلا نم ىضم امف هل

 ةحوكنم نيبو هنيب تنعال فيك لئاق لاقو اننق نعتلأ انأ لوقت مث دا ضعب تب رضف نءتات مل اذإ ةأرملا كالدكو هل

 رهاعللو شارفلل دلواا )سو هيلع هللا بص نلا لاق هل تلف «م,جاوزأ نومري نيذلاو» لوقي هللاو دلوب ادساف احاكن

 انزااو تلق شارفلا اذه معن لاق نيميلا كلم وأ حيحصلا حاكنلاب ةباصإلا كلام هنأ نوماسملا فاتخم ملف «رجحلا
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 ادم نيتسس ةلج موطعي نأ هئزحم الو اطقأ وأ اسسز وأ ارم وأ اتلس وأ ازرأ وأ اربيعش وأ ةطنح تاتقب ىذلا

 ِلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ عم رثك أ هريغو لقأ ذخأي مهدحأ لعل ىردأ الف فلتخم ماعطلا مذخأ نأل رثك أ وأ

 ابح هومهبطعي ىتح ازيخالو اقيوس الو اقيقد مهطُعي نأ هئزحي الو ةرافك نم هبرمأ ام لك ىف ماعط ةليكم نس اعإ

 لا ا لع اد>أ الو ابتاكم الو ًادبع الو هتقفن همزلت نم هيطعي نأ زوحنالو ريبكلاو ريغصلا مهنم ءاوسؤ

 سيقأ اذهو هللا همحر ( ىتزملا لاق ) هئزجمال هنأ ىلإ عجر مث ءأزجأ ىنغ هنأ هئاطعإ دعب لع ول مدقلاىف ( لاقو )

 مثألا ىف الإ دمعلا يح ىف لاومألا ىف هدنع أطخلاو هيلع همرح لب هل ىلاعت هللا هطرفي مل نم ىطعأ هنأل

 نيدمانركسم ىطعأ ولو « اهلبق ةرافكلا ىنعم ىف اهأل سيسملا لبق ماعطلاب رفكيو ىلاعت هللا هحر ( ىفا؛ةلالان )

 ىأ نم ةلماك ةراقك الإ رفكي نأ زوحم الو ناتفلتخم ناترافك امهنأل هآزجأ نيملا نع ادمو هراهظ نع اَذَم

 قأ لودتر نال لح هللا ضرو ىو فل ذل لَسو هيلع للا ىلص ىنلا دع تارافكلا لكو رفك تارافكلا'

 دع نوكي فيكو ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا دمي هنأ ىلع لدي ام سو هيلع هللا لص هيبن ةنسو سو هيلع هللا ىلص

 رفكملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدحل نيكسم لكل ادم تلق امبإو هدعب ثدحأ دم وأ هدبع ىف دول نع

 هيلع نأ ةملعأ دقو ةب.رفك رفكملل لاقف اعاص ريشثع ةسمح هف قرغب ملسو هيلع هللا ىلص ىنأ هنإف ناضمر ىف

 جحلا ىف ةيدف ىلع اهسقن نأ نم سايقلا ىف هيشأ ةرافكلاب ةرافكلا تناكو هلخدم اذبف انيكسم نيتس ماعطإ

 ةرجملا رادب سانلا رمأو هيف انلق ام ىلع راثآلا نأ عم هيف انججتحا دقو ىزاجالاب نالطر دملا سانلا ضعب لاقو

 انيكسم نيتس ماعط ادحاو انيكسم ىطعأول ًاضيأ اولاقو ةنيدملا لهأ نم اذهب لعأ نوكي نأ دحأل ىغبني امو

 دحاو ماقم ىف هئزجيل دحاو وهو موي لكىف هأزجأ نال : هللا نحر ( قناتتلالا ) ازد امو ناس

 وذ ةداهقلا زيجأ اناق هداف 54غ لاطاتال تم لّدع ىوذ اودبشأو » هللا لاق لئاق لاق ول تيأأرأ هل ليقف

 رك تح ال كلدككم نيدهاش انوكب ىتح ال لاق نإف ناتدابش ىبف هتداهشل داع مث دهاش مويلا دبش نإف ددعلا

 ريسألاب ىلاعتو كرات هللا ىصوأ دقو نيماسملا ريغ ىف أزجأ نإف هأزجأ ةمذلا لهأ همعطأ ول اضيأ لاقو انيكسم نيتس

 نإو أزجأ مبعبشأف ميلك أ توافت نإو مهاشع وأ مثادغ ول لاقو مهملإ نونمأتسملاو ىبرحلا نيماسملا ريسأ "ىزجيال يلف

 0 وأ ىضرم الاجر وأ ايبص نيتس معطأف ةليكملا نم ةنسلا تصنام كرتأ هنإف أزجأ اضرع ماعطلا ةميق محاطعأ

 قدصتق ةبقر قتعي ارسوم ناك ول ةليكملا ناكم اضرع ىطعأ اذإ لوقي امث ةرافكلا فاعضأ الإ مهعبشبال

 ضرعلا زوج لف ةبقر الإ زوجيال هنأ معز نإو ةبقرلا ىلع رداق وهو ماعطإلا زاجأ دقف اذه زاجأ نإف اهتميهب

 ٠ دضلا ىلإ هل قيطم وهو موصلا لي نأ اذه هلوق سابق ىف همزلي امنإو ةفورعم ماعط ةليكم ةئسلا اءإو

 مدقو ديدج ناعل ىناتك نم عماجلا نم رصتخ

 ثيدحلا فالتخا نمو نآرلا ماكحأ نم قالطلا نم امبيف لخد امو

 بضغنأ» هلوقىلإ « مهسفنأ الإ ءادهش مل نكيملو مه>اوزأ,نومري نيذلاو» ىلاعت هللا لاق هلاهمحر ( ىف[ -ةلالاف )

 جرخأ اك هناعتلاب ةأرملا فذقن م 1 جرخأ هنأ هباتك ىف معأ هللاو انيب ناكف لاق « نيقداصلا نم ناكنإ اهلع هللا

 ل نأ ةلالدكلذيف و هباهفذقامم دهشة ع رأب ةحوزلا ريغ ةنصحلا فذاق سبل اك ةفوذقلا باطتىت> نعتل نأ جوزلا ىلع
 ل



 اذ د

 طاح اذإ نيعباتتم نيرهش موص اهيلع ىلا ةلتاقلا ىف جتحاو ىنب ضيرملا رطفأ نإ مدقلا باتك ىف لاقو نيعباتتم

 ملم ىعفاشلا تعمسو هللا همحر ىتزملا ( لاق ) ىنب ضرملا بهذ اذإ ضررملا كلذكو تنب ض.لا بهذ اذإف ترطفأ

 اره ضيحلاو ةرورعضو رذع ضرملا نأل هبشل اذه نإو : هللا هملر (١قرلا لاقل, ىب رطفأ نإ.: لوقي رهذ

 نيلاله ماص ةلهألاب ماص اذإو ( لاق ) قفوتلا هللبو ناضمر ره ىف امهم رطف, لجو زع هللا لبق نم ةرورضو

 هيف هيلع ىمغأف موي موص ىون ولو لوخدلا لبق موصلا ةين مدقي ىتح هئزحي الو نيسمحو ةينامأ وأ ةعست ناك نإو

 ةثزحم مل رجفلا لبق هيلع ىمغأ نإف لقعي وهو رجفلا لبق هيف لخد اذإ هأزجأ معطي ملو هدعب وأ ليللا لبق قافأ مث

 مل نإو ماص ناضمر رهش ىف امان حبصأ نم لك : هللا همحر ( ىنزملا لاق ) لقعي وهو موصلا ىف لخدي مل هنأل

 ىمغأ ىذلا مويلا ىف نأل موصلا فنأتسا معطي ملو هدعب موي ىفو هيف هيلع ىمغأ ولو ( لاق ) هتين تمدقت اذإ هلقعي

 هبحاص ريغ هنم موي لكنأل رجفلا لبق هتدح ىلع هنم موي لك ىوني نأ الإ هئزحيالو مئاص ريغ هلك هيف هيلع
 ' عاجلا نإ لاق نم مزليام لقأو ( لاق ) نيرهش فنأتساو ناضمر رهش داعأ نيرهملا ف ناضمر رهمش ماص ولو

 . نائزجمال قتعلاو موصلاب ةرافكلا نأ معزي نأ « اسامي نأ لبق نه » ىلاعت هلوقل موصلا دسفي موصلا ىنارهظ نيب

 |ةموصت رهش لبق عاجلاب ةاعأوا رمق قا هللا عاطأ هدعب ارمشو سالا لبق ارهش ماص ىذلاو ( لاق:) اساتي نأ دعب

 0000 0] ١] احلاب هللا ىصع ىذلا نمزوجمب نأ ىلوأ امهنم رخآلا رهشلا لبق عماج نم نأو
  لخدولو (لاق) ىلصي نيح ةالصلا ىف هككح اك رفكي نيح تارافكلاىف همكح امنإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: غلالاف )

 : هللا همحر ( ىتزملا لاق ) قتعيو موصلا عدي نأ هل رابتخالاو مايصلا ىلع ىضمي نأ هل ناك رسيأ مث موصلا ىف

 مر ءاملاب ءوضولا نأ ا” اهربغ ال اهدجو نإو ضرف ةبقرلاو ضرفلا لاطبإ رايتخا زاج ام هضرف موصلا ناكولو

  هانعمب نوكي نأ نم ةبقرلا دجو اذإ موصلا ىف لخادلا ولحم الف نيرمأ نيب كلذ ىف رايخ الو هريغ ال هدجو اذإ

 "الف ةبقرلا دوجول لطب دق هموص نوكي وأ هضرف ريغ وهو قتعلا هئزمحي فيكف موصلا الإ هيلع ضرف الف مدقتملا

 .ضرفال نأ تب” هضرف ىدأ قتعأ اذإ هنأ اوفلتم مل اماف هضرف ريغ وهو هئزجيف موصلا متي فيكف قتعلا الإ ضرف

 لع لعمل مح تبثو روهشلا تلطب ضيحلا ثدح اذإف روهشلاب ءدككا هر لالخ ] كلذ ىو ءرغ هلع

 كلذ ىفو روهشلا نه قبام لطبد روهشلا ىف لوخدلا دعب اهدوجو ناك نيرهشلا موص لطبب ةبقرلا دو>و ناكاملو

 معز ىنعلا اذمب همحر ىعفاشلا لاق دقو . نيرهشلا نم ىقب ام لطب لوخدلا دعب ةبقرلا دجو اذإ هنأ ليلد

 '00 لآ 9 لحل فاشلا قو ةمأ ةذع دتعتو:ةرح اهتدع ىف نوكت ال اهنأ ةدغلا ىف تلخد دقو. قتعت ةمألا ىف

 الق ام ىنعم اذهف ( ىنزملا لاق ) سايقلاب هبشأ اذ_-هو لاق مث رصصقيو امقم هتالسصص ضعب ىف نوكي ال مقي مث

 هت. نإ هثزحب ملو هتعاسل ارح ناك هتربظت نإ ىراهظ نع ةعاسلا رح تنأ هدبعا لاق ولو ؛ قيفوتلا هللابو

 ٠ هنم بدس نكي لو راهظ نكي مل هنأل

 ماعطلاب ةرافكلا باب

 دددجو ميدق راهظ انك نم

 نيرهش موص ءرافكلا درت نيح عطتسإ ملو ةبقر دحب ملو رهظت نميف : ىللاعت هللا همحر ( ىفان لالا (

 0 ادم نيكسم لك انيكسم نيتس نم لقأ هئزحب الو معطي نأ هأزحأ تناك ام ةلع وأ يرمي نيعب انتم

1-0 



 2 "9 م

 نمأربتو كال وسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ مالسإلا اهقتصوو (لاق) غولبلا دعب مالسإلا فصن ىتح هث رحت

 ةموحم نم ىدأ تتاكم اهمف ءىزحب الو 1 عضي كلذ نأل قدعت نأ طرش ىرتشت ةقر ةيحاو ةفر ىق ”ىرحال

 اهعدزيجمال وه ىلاعت هللا همحر (ىزملا لاق) اهعيديال نم لوق ىف دلو مأ ؟ىزحي الو هعب نم عونم هنأل هدؤي ل وأ اعيش

 هكلع قتعهنأل هئز< ل هيلعقتعي نم ىرتشا ولو قتعأ هنأ نيقي ريغىلعورفًايئاغ هل ادبعقتعأ نإو (لاق) باتك كلذب هلو

 ناك نإ وهقتع دريالو قع نأ 5-3 ها نكي مل هنأ ليق نم هنع أزحأ رسوم وهو هراهظ ن ءر2 نيب وهنيب اديعق قتعأولو

 هكر رناند ةرمثع لحر هل له> نأ ىلع هقتعأ ولو هأزحأ هقتعأو ىناثلا كفصتلا ةعرشاو دافأ نإف هفصت قّتعآر عم

 اذهو هل ءالولاو 3 رح هريغ وأل محم هر هقتعأ ولو هقتعأ 1 نأ ءالولاو هئز<أ م هرعأ ريعت ع لحر هنعقتعأولو

 ءزاهظ نع ندع ع ولو لع ةنع 4م ٠ نأ ىدنع ةانعم ( ىنزألا لاق ) ةضونقم ةه وأ صضوبقم ءارش لثم

 افصنو ةدحاو نع افصن امات ادع ةدحاو 0ك 36 هنآل هازحأ نيترافكلا نع امهم دحاو لك لتقو راهظ وأ

 نير هس ماصق موصلا ةلع نك ناك ولو قتعلا اهمؤ 0 ةدحاو نع افصنو ةدحاو نع افصن ىرخأ مش ةدجاو نع

 تازافك ثالث هلع ناك ولواعأ 2 ربشإ ةكررأ ءاص وا كلك و ءاش ا 1 نع هلع نأ هل ناك امهادحإ نع

 مل نإو راهظلا تارافكلا هذه عيمجم ىوني انيكسم نيتس معطأف ضرم مث نبرهش ماصو اهريغ هل سيل ةبقر قتعاف

 لتقوأ راهظ نم 00 نأ كشف ةرافك هيلع تء>و ولو هتمزل ا ةزافك لك ىف هين نأل هأزحأ اهنعب ةدحاو ول

 ادع قتعأف 0 نأ ليق دترا ولو هز مل اهنم ةد>او ىونيال اهقتعأ ولو هأرحأ اك اعأ ن ءةقر قتعأف ردت وأ

 ىف ماص ولو هل تم>و نأ هندب ىلع ةب وقع وز ةنم دحأل صاضق وز اذ نيد ىنعم ىف هنأل هأزد>أ 2 نإف هراهظ نع

 . هل بتكي نم الإ ءىزحم ال ندبلا لمعو ندبلا لمع موصلا نأل هئرحم مل هتدر

 ةيجاولا باقرلا ف بويعلا نم ءىزجيام باب
 دندجو 1 راهظلا ىناتك نم

 ند نأ ىف فلاخ تب الو هنع ىل رك 5 ذ الو معلا ل لهأ نم ىدم نع [نخأ ملعأ مل هللا ةمحر ( قفا لالا (

 فاك ىذخأ مف ضعب نود اهضعب دارلا نأ ىلع كلذ لدف ءىزحم ام اهنمو ءىزحي الام بائرلا نم صقناا تاوذ

 دب نوكت ىتح امات للدعلا نوكي الو لمعلا ققرلا هل ذْحَدب مف باغألا نأ هعامجو ملعأ هللاو لوقأ ام الإ هيلإ اويهذام

 ق2 لقع مصأوأ مي ناك نإو لقعي نوكيو ةدحاو اننع ناك نإو رمصب هلو نيتيشام هالجرو نيتشطاب كولمملا

 هلصأ نآل «ئزع هنأ هلوقب ىلوأ هللا همحر ( ىنزملا لاق ) ءىزيال سرخألا مدقلا ىف (لاق) شاطبلا فيعض وأ

 اقبطم ناك نإو ءىزح قيفيو نحب ىذلاو ( لاق ) أزجأ كلذك رضي مل نإو زحم مل انيب اررض لمعلاب رضأ ام نأ

 كلذك ريغصلاو ىجري هنأل ضارملا زوحمو ءىزحي مل

 مايصلاب ةرافكسلا هل نم

 نيباتك نم

 موصي نأ هل ناك اكوامت هب ىريشي ام الو اهريغ كلعال مداخو نكسم هل ناك نم هللا همحر ( ىف: الاف )

 أههفل اتا ام ءايص نع ملسو هيلع للا ىلص ىوم ىلا مايألا نءوأ اعوطت ماص وأ هريغوأ ردع نمرطفأ نإو نيعب انتم نب ربش



 ؛ مرح ىذلا قالطلاب اهمرممل رابظلاب لوقلا دعب ةدم رهاظتملا ىلع تنأ اذإ هنأ ةبآلا «اولاق امل نودوعي » ىف تعمس

 الو مرحام لحأف هفلاخف لاق امل داع دقف هسفن ىلع مرحام كسمأ اذإ هنأ ىلإ نوبهذي مهنأك ةرافكلا هيلغ تبجو

 قعمو ثتاموأ تام ول كلذكاو ةرافكلا ةتمزل لعف مف اهقلطي نأ هنكمأ ولو ( لاق ) اذه نم هب ىلوأ ىنعم معأ

 ملعأ هللاو اذه ناكو رفكي ىت> ةساملا لبق هيلع بجوام ىدؤي نال تقو «اساتي نأ لبق نم »ىلاعتو كرابت هللا لوق

 | ةازاقكملا لظش ملسم نإف رفكي ىتح اطايت>ا ذذلتلا ولبقلا عنع نأ تيبحأ عاسجبا عنم اذإف روزلا لوقل ة ردك هل

 ا | |1] آو ةمرف ان ال تقولا دع اه دوف تقولا بهذيف اذك ثقو لبقو اذك تقو يف ةالصلا دأ هل لاقي اك
 ةرافكلا هئزحم مل عاماب ضقتني هموص ناك ولو ةرافكلا ىلع ىضمو هموص ضقتني مل موصلا ليل ىف موصلاب ربكا

 ةرافكلا هلعف اهعجار مث اهكاعال وأ ةعجرلا كلع جوز لبق هيف لحم ًاقالط رابظلا عستأو رهاظت ولو عاجلا ده

 هللا همحر ( ىقزملا لاق ) رابظلا دعب اهسبح نم رثك أ قالطلا دعب اهايإ هتعجارم نال اهحكن ةعاس اهقلط ولو

 اهنم رهاظت ول باتكلا اذه ىف ( لاق دقو ) ديدج الإ راهظ الو قالط هيف لمعي مل ديدج حاكن لك هلصأ فالخ اذه

 ولو رابظلا هيف ناك ىذلا لوألا ريغ كلم اذه نأل ةرافك هيلع نكي مل اهحكت مث ةعجرلا كلعال اقالط اهعبتأ مث

 ( فما لاق ) ءالبإلا اذكهو هريغ جوزو ثالث دعب كلذ زاج اهحكن اذإ راهظلا هيلع دوعبف اهنم رهاظي نأ زاج

 لازاماف كحلا نم هيفام لاز كلذ لاز اذإف كللم ىف ناك يح لك نأ سايقلاو هلوقب ىلوأو هلصأب هبشأ اذه هللا همحر

 ولو راهظلا طقس لصف الب هناكم اهنعال مث اهنم رهاظت ولو ( لاق ) ءاليإلاو رابظلا نم هيفام لاز حاكسنلا كلذ

 ليل ىنأ نباو ةفينح ىنأ فالتخا باتك ىف (لاقو ) ةرافكلا هيلع تناك نعال ملف ناعللا هنكم ام ردق اهسبح ناك

 . لاق ) نيميلا كح هنع طقس نيميلا تطقسف ىل آول اك ةرافك هيلع نكي مل ىضقنا ىتح اهبص» ملف اوي اهنم رهاظت ول

 هيلع تبجوو داع دقف اهيف اهقلطي لف قالطلا هنكمي ةدم هتأرما سبح اذإ رهاظنملا نإ هلوق لصأ هللا همحر ( ىنزملا

 ىف هل ةمزال ةرافكلاف مرحام لالحتسا ىلإ داعف هكرتف هيف قالطلا هنكع اموي رهاظتلا دعب اذه اهسيح دقو ةرافكلا

 . همحر ( قنا ةالاؤ ) ةرافكلا هيلعف قلطي مف قالطلا نكمأو راهظلا دعب تتام وأ تام ول لاق اذكو هلوق ىنعم

 نإف تفقو روشأ ةعبرأ تضقنا نإو تعأو ءالبإلا نم تجرخ ةرافكسلا لبق تئطو نإ لبق ىل آو رهاظت ولو هللا

 . ةنس كل لعخم نأ زو الف قلطت وأ ءىنت

 'ىزجب ال امو باقرلا نم زج ام باب

 ءىزجال امو موصلا نم ءىزج امو

 هئزحب مل اهنمثل وأ امل ادجاو ناك اذإف (لاق) «ةبقر ريرحتف» راهظلا ىف ىبلاعت هللا لاق هللا همحر ( قثانةل الاف )

 ىلع انللدتساف عضاوم ىف دوهشلا قلطأو ةداهشلا ىف لدعاا طرش انك ةنمؤم لتقلا ةبقر ىف لجو زع هللا طرششو اهريغ

 ىلاعت هللا ضرفو نيكرشملا ىلعال نيهدسملا ىلع نيماسملا لاومأ ىلاعت هللا در انإو طرش ام ىنعم ىلع قلطأ ام نأ

 تفصو ةيمّحأ تناك نإو نينمؤملا نم الإ زوم الف باقراا نم هللا ضرف ام كلذكف نينمؤدلل الإ زحن مق تاقدصلا

 اهقتعيال نأ ىلإ بحأو هتأزج>أ ناعإلاب ةراشإلا لقعت ةيلبج ءاصرخ وأ نمؤم.اهءوبأ دحأ ةيبص قتعأ نإف مالسإلا

 مل غلبت مل اهنأ الإ تلصو مالسإلا تفصوو تلقعف نيرفاك اهبوبأ عم ةيبص تيبس ولو نامعإلاب ملكنت نأ الإ



3 
 تل ع

 الو ءالبإلا محم هيلع محم الو ًارارض ديري ربشأ ةعبرأ نم ل اة[ ىل 1 ول مثأي م رارضلاب معأي هنأ الإ 00

 /و لوصأ هذهو اقالط ناك اراهظ دير. قلط وأ اقالط ناك 20 اقالط ديرب رهاظت ولو هف لزنأ امع هللا يح لاحم

 ى» مه اسن نم نولؤي » لاق ا « مهناسن نه نورهاظ. نيذلاو » لوقي لجو زع هللا نآل دلو مأ الو ةمأ نم راهظ

 نم دحاو اممزل ولو ان>اوزأ انؤاسن امتإو انئاسن نم تسيل اهنأ لجو زع هللا نع انلقعف «مبجاوزأ نوءرن نيذلاو

 . اهلك اهمزا ماكحألا هذه

 اراهظ نوكيال امو اراهظ نوكي.ام باب

 تنانوأ ىم تنأ لا: نإف ىمأ رهظك ىلع تنآ ةتآردال لحرلا لوقب نأ راهظلا هلا هر ( تا ا ١
 ربظك ىلع كلجر وأ كدي وأ كدلج وأ كربظ وأ كسأر وأ كجرف لاق نإو رابظ وهف ههبشأ امو ىمأ رهظك ىعم

 لاق ولو مرحم همأ لككب ذذلتلا نأل ارابظ اذه ناك اهدك وأ ىمأ سارك وأ ىمأ ندبك لاق ولو ارابظ اذه ناك ىمأ

 لاق نإو رابظب سيلف ىل ةينال لاق نإو رابظ ويف رابظلا دارأ نإو رابظ الف ةماركلا دارأو ىمأ لثم وأ ىءأك

 نم مرح » لاقإسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل مألا ماقم كلذف تماق عاذر وأ بسن نم ةمرح ةأرما رهظك ىلع تنأ
 الالح تناك نعي ارهاظتم نوكيال هنع ىريغو ىظفحو ىلاعت هللا همحر ( ىنزملا لاق ) « بسنلا نم مرحام عاضرلا

 ربظك هلوق ىف الو اًزاهظ اذه لمجال وهو تنسب ءانبألا لئالخاو ءانالاءاس تدرع اك انف 2- اك

 ىلع تنأف كتحكت اذإ لاق ولو هللا همحر ( ىف: لال ) قالطلاب مزلي اك رابظلاب ثنحلا مزليو ( لاق ) ىنأ

 مرحلا ىف م.رحتلل ىنعم الو هل لح ن» ىلع ءاسنلا نم عقب امنإ مرحتلا نأل آرهاظتم نكي ملا مكن

 قلاط تنأ (لاق ولو ) سايقلا وهو مثريغو سابع نباو ىلع مث ملَسو هلع هللا ىلص ىنلا ن ء تلقام لثم ىورتاو

 ربظك قالطلاب مارح كنأ الإ ىءأ رهظك هلوقل ىنعم الف قالطلاب حرص هنأل قلاط ىهف رابظلا در. ىمأ ربظك

 وأ اهتكيرش تنأ وأ اهعم كتكرشأ دق ىرخأل لاق ولو ”راهظ يرق قالطلا ديري ىمآ روظكا ىلع ا 3010

 0 ةغبطم وأ. ةيصاع وأ هل ةحوز اهنا, ىف اهتكيرش نوكم ان ال ةمرلي لارابظ ود 1و نيك

 ةدحاو لك ىف هيلع نأ كلام لئاسم ىلع ءالمإلا ىفو ديدجلا رابظلا باتك ىف لاقف ةدحاو ةملكب هل ةوسن عبرأ نه

 ىلإ عجر مث نيع اهنآل ةدحاو ةرافك الإ هلع سيل مدقلا باتكلا ىف لاقو ةدحاو ةملكب اعم نرقلطي اك ءراتكل

 ةدحاولكب ديري ًارارم اهنم رهاظت ولو هللا همحر ( قفا: ةلالاث ) ىلوأ هلوقب اذهو ( ىتزملا لاق ) تارافكلا

 تدر لاقف اغبانتم الإ لو ةقلطت ةعلظت لك ىف هللع نوكي اك ةرافك رهاطت لك ةلف رثكك لف -الإ 00

 تن'اف ةيبنج"الا ةنالف نم ترهاظت اذإ لاق ولو ةدحاو ةقلطك ناك قالطلاب عبات ول اك دحاو وبف ادحاو اراهظ

 : اقالط نكي مل ةيدن>أ قلط ول 5 راهبظ هيلع نكي مل ةينجألا نم رهاظتف أ ربطت مل

 ةرافكلا رهاظتلا ىلع سجوبام باب

 فاللتخا نم هلحد امو ديدجو ميدق راهظلا ىناتك نم

 مهيلع هللا حر ىعفاشلاو ليل ىأ نباو ةفينح ىنأ

 امن تاقعىذلاو لاق ةيآلا «ةبقر ريرحتف اولاق امل نودوعي مث» ىملاعتو كرابت هللا لاق هللا همحر ( ىفاةةلالاف )

 8 ةضسصب هك اهع>ارق ؛ «( مألا 0 ةرابع نم دخؤي ام 6 آراهظ ناك » هلعل (1)



 6 راهظلا باتكحك 0

 هيلع بحبال نمو راهظلا هيلع بحي نم باب

 ديدجو ميدق راهظ ىنادك نم

 لكو ( قفا ةلالاؤ ) ةبآلا «ممتاسن نم نورهاظي نيدنلاو» لاعتو كرابت هللا لاق هللا همحر ( قفانتلللان )

 وأ اهب لخد هتأرما ىفو ايمذ وأ ًادبع وأ ناك ارح راهظلا هيلع ىرج غلاب نم سلا ةيلع ىرجو هقالط زاج جوز

 ١ اهتعجر كلع ةدع ىف وأ ةريغص وأ ءاقتر وأ ةمرم وأ اضئاح نوكت ناب ردقبال وأ ابعاج ىلع ردقي لخدب مل

 ظ اهعجار نإ همزلي كلذ نأ اهتعج ر كلم ىتلا ىف هلوق ىنعم نوكي نأ ىغبني هللا همحر ( ىنزملا لاق ) .ءاوس هلك كلذف

 - عجر عجمرا اذإف عجمري ىتح ءالبالل يح الف ةعجرلا هيف كلم اقالط ريبظتلا عبتأ مث اهنم رهاظت ول 20لوقي هنأل

 ' ناب تفصو امل اذه ىفو ناطقسإ ثيحو نامزلي ثيح امهنيب للا همحر ىعفاشلا عمج دقو ءالبإلا 2

 اهبرقيال هلام راهظلاو حاكنلا دسف اهارتشا مث ةمأ ىهو هتأرما نم رهاظت ولو ىلاعت للا همحر ( قفانتلالاغ )

 َناركسلا رابظ ىف ( ميدقلا ىف لاقو ) ركس نم الإ هلقع ىلع بولغملا مزاي الو ةجوز ىهو هتمزا اهنأال رفكي ىتح

 هبشأ همزاي الو هليواقاب هبشأو ىلوأ همزلب ىلاعت هللا همحر ( ىنزملا لاق ) همزابال رخآلاو همزلي (هدحأ نالوق

 ىلع هدنع قالط الو قلطملا ةدارإ هدنع قالطلا زاوج ةلعو هللا همحر ( ىتزملا لاق ) زيميال ناك اذإ ىدنع قحلاب

 هسفن ىلع كلذ لخدأ هنأل لبق نإف مئانلاك هل ةدارإ ال لوقيام ىنعم لقعيال ىذلا ناركسلاو هتدارإ عافترال هركم

 امهمكح قرتفا ولو هتدارإ عافتراو هلقع باهذنم هريغ ىلع هلخدأ ام ىنعم ىف وهف هسفن ىلع هلخدأ نإو سيل وأ لبق

 هريغ ببسب نج نم حو هسفن ببس نج نم مح فالتخال هريغ نمو هسفن نم هتبسن فالت>ال دحاولا ىندملا ىف

 ةالصلا ضرف كلذكو لبق نونا مزلي الو ناركسلا مزلي ةالصلا ضرفف لبق نإف نيناجلا ضعب قالط كلذب :زوجيف

 لبق لقعيال هنأال زوجم ال لبق نإف مهبلع ةالصا ضرف بوجول ماونلا قالط زيحم لهف نونجلا مزلي الو مئانلا مزلب

 نكتوف « نولوقتام اوماعت ىتح ىراكس مثنأو ةالصلا اوب رقتال) ىلاعت هللا لاق لقعيال هن ال ناركسلا قالط كلذكو

 سابع نباو نافع نب ناّمع لوق وهو هديريو هماعي ىتح رابظ الو هل قالط ال كلذكو اهديريو اهماعب ىّتح ةالص هل
 ١ نارك دترا اذإ ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا لاق دقو مثريغو دعم نب ثللاو ديعدم نب ىحنو زيزعلا دبع نب ر#و

 '00 اف لقعال هن آل بوتأ ال هلوقل محال نأ ليلد كلذ ىفو هللا همحر ( ىنزملا لاق ) هيف لتقي ملو ةركس قا تنس

 رثك أ ابكرت مث اهنم رهاظت ولو ( لاق ) مدقلا ىف هيلوق دحأ وهف لوقيام لقعيال راهظلاو قالطلا ىف وه كلذكف

 وهو ارهاظتم ءالبإلاب ىلوملا الو ايلوم هب رهاظتملا نوكبال هل فقوي هيلع ءالنإ الو رهاظتم وهف رهشأ ةعبرأ نم

 ةرافكلا كرت اراضم ناك ءاوسو ءاليالاب صاعو رفك نأ لبق عماجول هل صاع راهظلا ىف عاملا كرت ىلاعت ل عيبطم

 . .لمأت ةرابعلا 2 نم ملعب مك «لا ءالبإلا عبتا مث اهنم ىلا ول» هلعل خلا ريهظتلا عستا مث اهنمرهاظتول :هلوق()



0 521 
 لجأ لجأ اهضاضتفا ىلع ردقأ ال لاق نإف ةرذعلا باهذ ركبلا فو ةفشحلا بغي نأ بدشلا ىف انثاَف ىلوملا هب نوكدام

 دنردح ىف اهباضاق نجح مث ىل ا ولو ءاليإلا ؟> نه جرخ ملاص وأ مرح وه وأ اضئاح وأ ةمرحم ايعماج ولو نينعلا

 ىف عوفرم هنع ملقلا نأل نون< وهو اهباصأ اذإ رفكي ملو حيحص وهو اهباصأ اذإ رفكو ءالبإلا نم جرخ اهنونجن وأ

 ( ىتزملا لاق ) ءاليإلا نم هجورخ ىف حبحصلاك هنونج ىف نونجلا لعف لعج هللا هةحر ( ىنزملا لاق ) لاحلا كلت

 اذإو امثاح ناك امةرافكلا همزاي مل ولو ةرافكلا همزل.ال فيكف ةباصإلاب هنونج ىف ءالبإلا اذإ هللا همحر

 مكاح اذإ ءاليإلا نم همزملا امف مسااك ىمذلاو ىلاعت هللا همحر ( ىف: ةلالاف ) ءالبإلا نم جرم مل انناح نكي ل

 ىل 1وأ اهقلط اهجوز نأب ىدعتست ةأرما تءاج ول ةيزجلا باتك ىف ( لاقو ) دحاو دابعلا ىلع ىلاعت هللا حو انيلإ

 ىلع مع نأ مامإلا ىلع ناك اقح بلطي مهنم لجر ءاج ولو نيماسملا ىلع ىنكح كلذ ىف هيلع تكح رهاظت وأ اهنم

 ىتح » هدنع لجو زع هللا لوق ليوأت نأل هب نيلوقلا هبشأ اذه هللا همحر ( ىنزملا لاق ) همك ضرب مل نإو بولطملا

 مجعلا هس ماكي ىفرعلا ناك اذإو دكا مالسإلا ماكحأ مبيلع ىرحن نأ « نورغاص مثو دب نع ةيزجلا اوطعي

 لوقلاف ءالنإ تدرأ امو تلقام تف رعام لاقف هيا ماكي ناك نإو حلا ىف لوم ويف اهنم ناك ناس ىأب لا

 ةرافكفىلوألا ةناثلا نيميلاب دارأ نإو ءال.إلا هيلع دعي ل ةيناثلاو كوالا ثنح ناف للا مثىل 1 ولو هنّ عم هلوق

 ةعبرألا ىف نيميلا دعب هثدحم لعف ةئرفلا نأ فقولا ىف انفلاخ نم معز دقو نيت :رافك بح اف اهريغ دارأ نإو ةدحاو

 هللا (هركذ دقو هثدحم لعف ريغب ربشأ ةعبرأ ءاضقنا قالطلا ةعزعنأ معزو هناسلب روذعم ءىف وأ عامجم امإ ربشألا

 تاق قلطي ىتح ال لاق ؟ اقالط 0 ثألا ةعبرألاىف ءىنبال نأ مزع ول نأ تيأرأ هل تلقف امهنيب لصف الب ىلاعت

 نكي مل ءىش ثادحإ الو مزع ريغب اقالط ربشألا هعبرألا ءاضقنا نوكي فيكف

 بوبجللاو بوبجلا ريغ ىصخلا ءالبإ باب

 هب لانيام هركذ نم قب اذإ ىصخلا ريغك وهف هتأرما نم ىصخلا ىل 1 اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاف )

 عماجمال ن أ" هنأل هريغ كيلع ءىثال كناساب ءىف هل لبق ايويحم ناك نإو ةفشخلا بيغي ىح لحرلا خلبيام ةأرملا نم

 لعب مل اذإ ىلاعت هللا همحر ( ىنزملا لاق ) ادبأ عاملا قطنال ةنأل تونحلا لعاالبإ الو ( ءالمإلا ىف لاقو ) :هلثم

 ىلا ولو ىلاعت هللا همحر ( ىتنإ: لل ) ىدنع ىلوأ هلوقب اذبف ءاليإلا طقس هب ثنحم نأ نكع ىنعم هنيميل

 . هقارف وأ هعم ماقملا ىف اهناكم رايخلا ا ا اديدص

 («م-0)



 2 #..ا

 ءالمإلا نمو ءالبإلا تاع نم فتقولا

 كلام لئاسم ىلع ءالمإلاو ,ساقلا نبا لئاسم ىلع

 ةئيفااو قلطف الإو تئف نإ هل لبقو فقو ىلوملل رهشألا ةعبرألا تضم اذإ ىبلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاث )

 جرخ ربشألا ةعبرألا ىف عءاج ولو رارضلا نم كلذب جرخيف اسمئاق رذعلا ناكام ناسللاب ءىنيف رذع نم الإ عاما

 ءالبإلا 2 نم جرخ عماج نإف موي نم رثك أ هلجؤأ مل عامجا ىف ىناجأ لاق ولو هنيع نع 0 ءالبإلا ؟ح نم

 ةدحاو ناطلسلا هنلع قلط الإو قاط نإف ايهذ٠ ناك لئاق هلاق ولو ًآثالث هلجْؤأ نأ نيب الو هني ىف ثنلا هيلعو

 تقأتلاو ىلوأ سايقلاب اذهو قلطي نأ امإو ءبب نأ امإف هناكم ربجم هنأب عطق دق ىلاعت هللا همحر ( ىنزملا لاق )

 امنإو ( لاق ) ًاثالث هلوق نم حصأ ناكسف لتق الإو بات نإف هناكم دترملا ةباتتسا ىف لاق اذكو مزال ريخم الإ نحال

 عنتما اذاف هب الإ ةئفلا ىلع ردقيال ناك اذإ قاطب وأ ءىفإ نأ لوملا نع ناك هنأل ةدحاو هيلع قلطي نأ ناطلسلل تلق

 (مسدقلاىف لاقو ) هيطعي نأ نم عنتما اذإ هيلع بجو ءىث لك هنم ْذَحَأِب اك قالطلا 2 ةمزاو ةتع قالطلا لعار دف

 هنم الإ نوكي ال قالطلا نأل قاطي وأ ءىنإ ىح سدحلاب هلع قيضي ىناثلاو هلإ امببحأ وهو (هدحأ 1)نالوق اهبف

 ءاف ىذلل لاقيو هللا همحر ( ىف[: لال ) هلاق ادحأ تدعامو ءىشثب ىناثلا سيل ىلاعت هللا همحر ( ىنزملا لاق )

 اهناكم تءرحأ وأ اضئاح تناكولو اهنيبو كنيب انقرف الإو اهتبصأ نإف كانفقو اهييصت نأ كنكمأ اذإ رذع نم هناسلب

 نم عتملا ناك اذإو (لاق ) اهتباصإ لحن وأ ابعاج نكمي ىتح ليبس هيلع نكي مل لالحإب اهرمأي مف هنذإ ريغب وأ هنذإب
 تفقوتسا سدحف ىل ! اذإ رخآ عضوم ىف لاقو ناسللاب سلا ءىفو روذعم ءىف وأ عامج ءىف ءىفإ نأ هيلع ناك هلبق

 ضرملا ىف هيلع تبسح اذإف امهم عونمت هنأل ءاوس ىدنع ضرملاو سبحلا ( هلا همحر ىنزملا لاق ) ةعباتتم رهشأ ةعبرأ هب

 (لاقو)ىلوأ كلذب اهبيصيف هسبح ىف هيتأت نأ هنكع ىدلا سوبحلا ناك ىلوملا لجأ لاح لكب عاملا نع زجعي ناكو

 5 اهمإإ ريسملاو هناسلب ءىنبا نأ ءانارنأ امل همزاي اع اهاكو ةيلطو ونال ةريسم اهندو هندب ناكولو نيعضوم ىف

 فقو ةعب رألادعب لقءنإف هلقع هيلإ عجري ىتح فتوي مل هلقع ىلع بلغ واو ( لاق ) هيلع قلط الإو لعف نإف هنكمي

 اموي هرخأت عنمو هسبح ةدم هلعبسخم نأ دكؤي اذه ( هللا همحر ىتزملا لاق ) قاطي نأ امإو ءىن, نأ امإف هئاكم

 ىل آولو كيلع قاط ءؤت مل نإو كمارحإ دسف تئطو نإ هل لبق مرحأ ولو هللا همحر ( ىف( ةلال ) اثالث وأ

 ءىتمل نإو صاع تنأف تئذ نإف كسفن ىلع عملا تلخدأ تنأ لبق ةرافكسلا دحم وهو ىل آ مث رهاظت وأ رهاظت مث

 هيلإ ىه ىلا ةقرفلا هبام ىعدت اهنأل هنيعر عم هلوق لوقلاف ابيث تناك نإف اهتيصأ لاقو ىنصي مل تلاق ولو كيلع قلط

 اهفلحأ امتإ ىلاعت هللا همحر ( ىتزملا لاق ) اهنيع عم اهلوق لوقلاف ركب ىه نلق نإف ءاسنلا اهمرأ اركب تناك نإو

 اهعجار مث اهعلاخوأ رهشألا ةعبرألا ىف امهدحأ وأ ادترا ولو لاق املا ةرذعلا تعجرف غلابي مل نوكي نأ نكمي هنأل

 اذه هبشي الو جرفلا هل لح موي نم ربشأ ةعبرأ اهلك تالاحلا هذه ىف فنأتسا ةدعلا ىف امهنم دترا نم عجر وأ

 ءىششب ةمرحم نكت مل لاوحألا كلت ىفو سجلاو رظنااو رعشلا ةيبنجألاك ةمرحم تناك بابلا اذه ىف اهنأل لوألا بابلا

 نم امأو هانعمب همزلي ءالبإلاو هتأرما يح هنكحف لوألا دقعلاب هل لحام نأ ىدنع سايقلا ( ىنزملا لاق ) عاملا ريغ

 لقأو (لاق) لصأله.ثملا هانعمىف ءاليالل محالق جوت مألالثم هنكحف ًاديدج ااكت ثدحم ىتح لوألا هدقعب هل لت مل

 م نك لمأت خلا امهبحأ وهو هيلعقاطي اهدحأ هلعلو لصألا يف اذكعلا امهيحأ وهو (هدحأ هلوق )١(
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 ةوسن نم ءالبإإلا باب
 لكل فقوي نبلك نهن» لوم وهف نكبرقأ ال هللاو هل ةوسن عبرأل لاق ولو ىلاعت هللا همحر ( قناتنا )

 ثن> الو قلطي وأ ءىنب ىح نيتقابلل فقويو ءاليإلا مح نم اتجرخ نيتنث وأ ةدحاو باصأ اذإف نهنم ةدحاو

 ىناللاو ابعماج ول هنأل ةيقابلا نم ًايلوم ناك ًاثالث نهنم قلط ولو نملك نويلع فلح ىثاللا عبرألا بيص. ىتح هيلع

 لك نأ هلوق لصأ ( ىنزملا لاق ) ثنحم الو قاوبلا عماجم هنأل ءاليإلا هنع طقس نهادحإ تتام ولو ثنح قلط

 فيكف ثنحام اهدحو اهءطو ولو ةيقابلا ةعبارلا نم لوم هنأ معز دقو لوم اهب وهف لاح لكب عادلا تعنم نيب

 آئالث أطيب ىح هيلع ءاليإ ال هنأ سايقلاو ءاليإلا هنع طقس نهادحإ تتام ول هلوقب كلذ نيب ملون اي

 : ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) . ىلوأ هلوقب اذهو ثنح الإ اهأطي نأ ردقيال هنأل ةعبارلا نم ايلوم نوكي

 نهنم باصأ ام ةدحاو ىأف نمل. فقوي لوم وهف نهلك نهديري وهاو نكنم ةدحاو برقأ ال هللاو لاق ناك ولو

 . ةيناث ءالبإب ثنحلا دعي مل ةرم ثنح اذإف ةدحاولا ةباصإب ثنح هنأل قاوبلا ىف ءالبإلإ نم جرخ

 ءالببإلا ىف تبقأتلا سحب نم ىلع باب

 هنع طقس نمو :

 نأ امإف رهشأ ةعبرأ دعب فقولا بلطت ىتح هتأرمال الو ىلومالل ضرعت الو ىلاعت هللا همحر ( ثا ةلالاف )

 كلذ سيلو لاح نود لاح ىف امل بحب ملام تكرت اهنأل امل كلذ ناك هتبلط مث كلذ تفع ولو قلطي, نأ امإو ءىنب

 فلحولونيميلا نمجراخ وهو ىضقنت اهنأل هيلعءالبإ الف روشأ ةعبرأ ىلع فلح نمو ةهوتعم ىلول الو ةمألا ديسل

 عضومىف لاقو هللا همحر ( ىتزملا لاق ) لوم لوهف اهحكسن مث هنم تناب مث ىرخأ هل ةأرما برقيال هتأرما قالطب

 ءالبإلا هحهنع طقس اعإو ءالإلا - هنع طقسو ًاديدج احاكن ابحكن مث اهتدع تضقناف اهقلط مث اهنم ىل ول رخآ

 اهحكتي مث هنم اهسفنل كللهأ ريصت ىتح ىلوملا ةأرما نيبت نأ زاج ولو اهيلع هقالط عمتي ملاهقلظ ول لاح ىف تراص اهنأل

 ةماقتناك اك اهباصأ نإرفكب اهنيعب ةأرما ىف اهنيعب ةئاق نيميلا نأل هريغ جوزو ثالث دعب اذه زاج ءاليإلا يح دوعيف

 دبعلا وأ ابجوزت مث هكلمنم تجرخف اهارتشا مث ةمألا هتأرءإنم ىلآ ولو ءاليإلا لثم راهظلا اذكهو جيوزعلا لبق

 لك نأل هلصأب هبشأ هلك اذه هللا همحر ( ىنزملا لاق ) حاكنلا خاسفنال ءالبإلا دعي مل هتجوزتف هترتشا مث ةرح نم

 اذإ كلم ىف نوكي مح لك نأ سايقلاف ثدحم رابظو ءالبإو لوق الإ هيف لمعي مل ثدح كلم وأ حاكن

 هانعم ىف هنع ءاليإلا ك> لاز هتأرما هنم تنابف هحاكن لاز اذإف محلا نم هيفام لاز كلملا كلذ لاز

 ولو ةنس نينعلا رحلا لجأو دبعلا لجأ نأ ىرت الأ ءاوس اهيف دبعلاو رحلاف تقول نيمي ءالبإلاو ( ىنانثلللاف )
 امتعجر كلمم ةقلطم نم ىل ؟ ولو ةنيبلا اهيلعو هني عم هلوق لوقلاف ضقنت ل لاقو ربشألا ةعبرألا تضفتا دق تلاق

 . ءاوسةيمذو ةءاسمو ةمأو ةرح ةجوز لك نم ءاليإلاو ايلوم نكي مل اهتعجر كلمي ملولو اهعجم ري نيحنم ايلوم ناك
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 دعب رهشأ ةعبرأ تضم اذإف عحمرا مث قلطف ىلوألا ىف فقوف ةنس كبرقأ ال هللاوف رهشأ ةسمح تضم اذإ لاق مث

 فقول لقأ وأ رهشأ ةعبرأ الإ ةنسلا نم هيف هلع قبب مل تقو ىف هتعجر تناك نإف فقو ربهشأ ةسمح دعبو هتعجر

 133 الوم نكي مل هلك ربشلا اذه مود ىبعف كتبرق نإ لاق نإو جرفلا هل لحم موي نم رهمشأ ةعبرأ هل لعجأ ند

 نإ لاق ولو ىقبام موص وأ ةرافك هلع تناك ءىث رهشلا ند هلع ىقب دقو اهءاصأ ولو سمأ موي موص ىلعف' لاق

 نإو اهلثم ربم هيلعف دعب هلخدأ مث هجرخأ اذإف ثالث تقلط, ةفشحلا تباغو ءاف نإف فقو ًاثالث قلاط تنأف كتب رق

 كلملا كلذ قالط ىفقني ىح اذكه مث عجار موي نم رهشأ ةعبرأ هلف عجار نإف ةدحاو هيلع قلط ءىنب نأ ىنأ

 ةرافكي هيف يح ءىث مرحتلا نأل لو سيلف اهعرحتب نيميلا وأ قالط الب امرت ديري مارح ىلع تنأ لاق ولو آ'ال#

 هات, رق نإ لاقولو ةرافكب امهمف 2 هنأل قالط امهم ديرأ نإو اقالط راهظااو ءالءالا نوكيال اك قالط هب عقي ل اذإ

 ىراهظ نع انالف قتعأ نأ ىلع هالف كاترق نإ لاق ولو رهاظي ىت> اءاوم نكي ترهاظت نإ ىراهظ نع رح ىمالغف

 هيشأ هللا ةمحر (ىلزاالاق) نيع ةرافك هف هلعو هراهظ نع انالف قتعي نأ هيلع سيلو ايلوم نك ' رهاظتم وهو

 نكي .مل ىلع ىذلا مويلا نع سدمخلا موي موصأ نأ ىلع هلل لاق ول كوي هنأ ىرت الأ ةرافك هيلع نوكي ال نأ هلوقب

 ىف رذنلل لعجي ملو هنع أزجأ هماص موي ىاف مزال موي موص نإو همزلي *ىبشي هيف رذني مل هنأل سيلا موي موص هيلع
 نكت مل ءاليإلا ىف ابعم كتكرشأ دق ىرخأل لاق مث ىلا ولو ( قفا: ةلالاف ) مهفتف ةرافكا هيأ ةمررلا يم كلذ

 اههبرق نإو كوع سيلف ةيناز تف كتبرق نإ لاق ولو اهيف كرتشي ال .نيمملاو ىلو الل هتمزل نكمللا نأل امك

 101 ةنسلا نم هلعىقبدقو هاطاو نإف الوم نكي ل ةرم الإ كم كبيصأ ال لاق واو ص فدقب الإ فذاقب سلف

 ىتح ايلوم نكي مل كتبصأ ال هتلاوف كتبصأ نإ لاق ولو لومب سيلف كلذ نم لقأ ناك نإو لوم وهف رهشأ ةعبرأ نم

 وأ ميرم نب ىديع لزب ىح وأ لاجدلا جرم ىتح وأ ةءايقلا موي ىلإ كبرقأ ال هّللاو لاق ولو ايلوم نوكف اهبيصي

 اذ 1 اك ن2 نوك نأ' لق رهشأةغبرأ تضم نإق:كنبا ىمطفت وأ فاو وأ ان ومع وأ نالف مدقي ىتح

 نم رثك أ ديري نأ الإ رممثأ ةعبرأ لق همطفت دق اهنأل الوم نكي ملكدلو ىمطفتىتح رخآ عضوم ىف لاقو ايلوم

 ةعب رأ نم رثك أ لاحلكب عاملا تعنم ني لك نأ هلصأ نأل هلو#ب ىلوأ اذه. ( هللا همحر ىتزملا لاق )ا اررشأ ةعارأ

 ىح هلوق لثم اذهو ( قازلا لاق ) نالف توع ىتح لو سيلف نالف هاشي ىت> هلوقو لوم وهف ثنحم نأب ال

 ىلبحت ىت> لاق واو روششأ ةعبرأ ىف ماطفلا نكمأ اذإ كدلو ىمطفت ىح كلذكو سايقلا ىف ءاوس توب وأ نالف مدقي

 ةعرأ ليق ءاشيو مدقي دق هنأل نالف ءاشي وأ نالف مدقي ى> هلوق لثم اذه هللا همحر ) قرم لاق ) لوع سلف

 انأ تومأ ىتح هلوقك لاح لكب لوم وهف ىنومت ىتح هلوق امأو هيلع هللا ةمحر ( ىنزملا لاق ) ايلوم نوكيي الف رهشأ

 1 كي رفأ ال هللاو لاق ولو ىللاعت هللا همحر ( قناة ثلالاف ) فلح ني> نم لوم وبف ادبأ كؤطأ ال هللاو هلوةك وهو

 ءاوس اضرلاو بضغاا ىف نيميلا 0 ال ءاوس اضرلاو بضغلا ىف ءاليالاو لاق لوم وف سلحلا ىف تءاشف تنشر نإ

 ىلع ردقي دق هنأل الوم نكي مل دلباا اذه نم كجرخأ ىتح ثبرقأ ال هللاو لاق ولو اًماطم ءالبإلا ىلاعت هللا لزنأ دقو

 . اهجارخإ ىلع ربحي الو ربشألا ةعبرألا ءاضقنا لبق اهجرخم نأ
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 ملا ةقاللا با

 اجوز سكتت ىت> دعب نم هل لحم الف » ةثلاثلا ةقلطلا ةقلطملا ىف ىللاعتو كرابت هللا لاق هللا همحر ( ىف[: ل: )

 بوثلا ةيده لثم هعم امنإ تلاقفلسو هيلع هللا ىلص ىنلاىلإ هدعب اهجوز ًاثالث ةعافر اهقلط ىتلا ةأرملا تكشو «هريغ

 اهباصأ اذإف هللا همحر ( قفا لالا ) «كتليسع قوذيو هتليسعقوذت.ىتح ال ؟ ةءافرىلإ ىمجرت نأ نيديرتأ »لاقف
 ناك وأ اهدبب وأ هديب الإ هلخديال هفعضو عاملا ىوق ءاوسو ةليسعلا اقاذ دقف اهجرف ىف ةفشخلا بيغف حيحص حاكنب

 وأ ةمتاص اهءاصأ ولو ةجوزو جوز لك ءاوسو ىصخلا ريغ بييغت هبيغيام ردق هل تب بوب وأ قهارم ىبص نم كلذ

 هيلع هللا ىلص ىنلا مجزو جوز هنأل ملسملل اباحأ حيحص حاكنب ىمذ جوز ةيمذلا باصأ ولو اهلحأ دقو ءاسأ ةمرم

 ةباصإلا اهلحم مل امهنم دترملا عجر مث هدأ ةدر دعب ةباصإلا تناك ولو لاق انصخم الإ مجري الو اينز نيبدوه ملسو

 اهتلحأ دق ىتلا ىف الإ امهنيب حاكنلا حصيف هدنع امهنم دترملا عوجرل َىنعمال ( ىنزملا لاق ) لاخلا كلت ىف ةمرحم اهنأل

 تناكنإو ةباصإلاب اهلثم ربم املو هلوق ىف حاكنلا خسفنا دقف اب لوخدم ريغ تناك نإف هلبق جوزلل اهايإ هتباصإ

 (منأ تركذ ولو هللا همحر ( قفا ةلااف ) مهفتف ؟ اهلحبال فيكف ةدرلا لبق اهابإ هتباصإ اهلحأ دقق اهب الوخدم
 . لعفيال نأ عرولاف ةبذاك اهنأ هبلق ىف عقو نإو هل تلح معن الو تبيصأو احرحص احاكن تحكن

 ءاليإلا باب

 ىلامألا نم هيف لخد امو ءالمالاو دب دجو مد ءالبإلا تانك نم عماجلا نم رصتخغ

 كلذ ريغو قالطلا ةحابإ نه مساقلا نبا لقا نمو كلام لئاسم ىلع

 هللاو ةلالد كلذؤف ةبآلا «رهشأ ةعبرأ صبرت مهناسن نم نول ْوِب نيذلل » ىلاعت هللا لاق هللا همحر ( ىف[: ةلالا )

 نكي مل رهشأ ةعبرأ ىلإ ائيش نمض وأ اعيد عاتبا ول انك رهشأ ةعبرأ ىضع ىتح هتأرمال ىلوملا ىلع لبسال نأ ىلع لعأ

 ماك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم رمثع ةعضب تكردأ راسي نن ناملس لاقو لجألا ىضي ىتح ليدس هيلع

 نيم فلح نم ىلوملاىلو (لاق) وللا نوفقوي راسي نب ناملسو رمع نباو ةشئاعو نامعو ىلع ناكو ىلوملا فتوي
 ىنعم ىف وهف هتأرما عماج نإ هسفن ىلع هبجوأف هيحوأ اذإ هيلع بحب ائيش هسفن ىلع بجوأ نمو ةرافك اهم همزلي

 ارك ذ : تيغأ الو ككتأال هللاو هلوق كلذو ةححبرصي ىه ىلا غاملا ءامسأ دحأب حرصي ىتح ءالبإلا همزلي الو ىلوملا

 ىنغملا اذه لثم ىفام.وأ كضتفأ ال هللاو ءارذع تناك نإ لوقي وأ كعماجأ ال وأ كجرف ىف هلخدأ آل وأ كجرف ىف

 الك دحاو باب هلك اذبف كءماجأ ال وأ كسمأ ال وأ كؤطأ ال هاو لاق ول ( مدقلا ىف لاقو ) جسما ىف لوم وهف

 م.دقلا ىف محلا ىف كسمأ ال ىف هوني ملام انلق كلا ىف لوم وهو دحاو وهف عاملا سفن نع هب ىنك مسا عاجلل ناك

 هللاو معلا ىناعع هبشأ اذهو ىندبب كعماجأ لمتحا نإو لوم هنأ كعماجأ ال هفلحم امهمذ هلوق عجأو ديدجلا ىف هاونو

 دارأ نإف اذه هبشأ ام وأ كسمأ ال وأ كعضابأ ال وأ كرمثابأ ال لاو لاق ولو هللا همحر ( ىفإ: الاف ) ملعأ

 عمجمال ةللاؤ لاق ولو. نسحم وبف كريد ىف كماجأ ال هلو لاف راد علا ىف لوم ريغق هدرب م نإو لوم وهف اعامج

 اعامج ديري نأ الإ الوم كلذب نوكن الف اذه هبشأ ام وأ كنع ىتببَغ نلوطتل وأ كنأوسأل وأ ءىث كسآرو ىسأر

 رهشأ ةسمح كبرقأ ال للاو لاق واو لوم وهف رهشأ ةعبرأ نم رثك أ ىنع نإف كعانل ىرت نلوطلل هللاو لاق ولو
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 ةعجرلا نم رصتخم

 مدقلا نمو ددعلا كانك قمتو نآرقلا ماكحأ نمو

 «فورعمب نهوحرس وأ فورعع نهوكسمأف نهلجأ نغلب اذإف »تاقلطملا ىف ىلاعت هللا لاق ( قفا تلال )

 [هدحأف نيغولبلا قارتفا ىلع مالكلا قابس لدف «نوجاوزأ نحكتي نأ نهولضعت الف نهلجأ نغلب اذإف » ىلاعت لاقو
 تغلب دق هديرت دلباا تبراق اذإ لوقت برعلاو مدقتللا قالطلاب حرستف اهكرت وأ اهك اسمإ هلف لجألا غولب ةبراقم

 هتحم تناك نيتنالا دعب رحلل ام ةدحاولا دعب ةعجرلا نم دبعالو (لاق) لجألا ءاضقنا رخآلا غولبلاو هتغلب اذإ لوقت

 نب هللا دبع قلطو عجارت ىتح ةتوتبملا ميرحت هيلع ةمرحم ىهو املوق ةدعاا ءاضقنا هيف نكمي اهف لوقلاو ةمأ وأ ةرح

 قح ابيلع نذأتسي نأ ةيهارك ىرخألا قيرطلا كلسي ناكف اهلكسم ىلع دجسملا ىلإ هقيرط تناكو هتأرما رمع
 اهاريال مركلا دبعو ءاطع لاقو اهعجاري ملام هدري مل وأ ابعاجم را دارأ ءىث اهنم هل لحمال ءاطع لاقو ابعجار

 وأ اهتعجار دق لوقي نأ اهب مالكلاو مالكب الإ ةعجرلا نوكت الف مالكب الإ قالط الو حاكن نكي ملالو (لاق) الضف
 قادص امو نيملاع انك نإ نارزعيو ةهيش عامج وهف اهيونيال وأ ةعجرلا ىوني اهعماج نإف ىلإ اهتددر وأ اهتعجن را
 تناكنإو ةعجر ىبف ةثلاثلا ضيحم نأ لبق ةعجرلاب ملكت مث ااصأ مث نيتضيحم تدتعا تناك ولو ةدعلا اهيلعو اهلثم

 ىلع دهشأ ولو اهم موي نم اهتدع ىضقنت تح هريغا لحم الو ةدعلا اهقلط موي نم تضقنا دقو ةعجرب تسيلف اهدعب

 ةجوز ىهو رخآلا امم ناك نإ اهلثم ربهم املو خوسفم اهحاكنف تجوزتو اهتدع تضفناو كلذب ملعت ملو اهتءجر

 ةلأسملاهذه ىفهنع هللا ذر بلاطىأ نب ىلعلاقو «قحأ لوألاف نايلولا حكنأ اذإ» مالسلاو ةالصلا هيلعلاق لوألا

 عجن را ولورخآلا حاكن خسفي مل ةنيب مقي ل نإو هللا همحر ( قفا: ةلالاث ) لخدي مل وأ اهب لخد لوألا ةأرما ىم

 لوقلاف دعب تلاقو كتدع ءاضقنا لبق كتعجار دق لاق ولو دهش, نأ ىغبني ناكو ةعجر ىبف كلذب ترقأو ةندب ريغب

 ةدعلا اهيلعف ركتأو ىنباصأ تلاقولو ةعجر الف ىنبصي مل تلاقو كتبصأ دق لاقو اهقلط مث اهب الخ ولو اهني عم اموق

 لاقولو هسفن سيسملاب الإ ربملا لاكو ةدعلا بحنال لطن ل وأ هماقم لاط ءاوسو هرارقإب اهيلع هل ةعجر الو اهرارقإب

 هب رقأ مث اقح دحج نك نوكتف كلذ دعب رقت نأ الإ اهتقدص كتعجر لبق ىندع تضقنا تلاقو مويلا كتعجت را

 اهل سيلف هتأرما تراصو جوزاا عجم را ىتح ةدعلا ءاضقناب اهدحأ الو اعي ارقي ملنإ هللا همحر ( فزملا لاق )

 ةعجرنكت مل ةدعاا ىف ةدترم اهعجن راف هقالط دعب تدترا ولو هللا همحر ( قنا هللا ) هل اهيلع تبثام ضقن ىدنع

 نإف ةفوقوم ةعجر نوكت نأ ىدنع هلوقب هبشأو رظن اهبف هللا همحر ( ىتزملا لاق ) ميرحتلا لاح ىف ليلحت اهنأل

 نأل ةعجرال هنأ انماع ةدعلا ءاضقنا لبق مالسإلا امهعمجم مل نإو ةعجر هنأ انماع ةدعلا ءاضقنا لبق مالسإلا امبعنج

 نأ انماع ةدعلا ءاضقنا لبق مالسإلا امبعمجف ةينثو وأ ةدترم اهقلط اذإ قالطلا ىف لوقن اك تدترا نيح نم خسفلا

 نءةدعلا تناكو قالطلا لطب ةدعلا ىف مالسالا امبعمجم مل نإو قالطلا عقو نيح نم ةدعلا تناكو اعقاو ناك قالطلا

 . مالسإلا مدقتم ٍلسأ نيح

 ظ



 ظ ك0 و نس
 ةجوزب هل تسيلو اهثريال ةأرما هثرت فيك لاقو راثآلا لهأ ضعب هياإإ بهذ دقو حصي لوق“ ةتوتبملا ثرتال

 لكاس ىلع ءالمإ قالطلاو حاك باتك ىف لاقو ( ىنزم لاق ) هلو سيقأو حمأ اذه 1 ( ىنزلا ل ( د أمسم 0 )او ماكتلا باح 3 5 ١-لا 6 ل 5 5-5 فل ان تل ؛ 5 |١

 قالطلا جحو هئرت 0 نال هتحص ىف اهقلط هنأ هضرم ىف رةأ ول هيق لاقو اهرحصأ ريدزلا نبا بهذم نإ كلام

 ةتوتبملا ثرتال ىليل ىبأ ناو ةفينح ىنأ فالتخا باتك ىف لاقو . ءاوس ىدنع سايقلا ىف رارقإلاو عاقيإلا ىف

 نبا فدن امهنم دحاو لك هثرو تا ادلو ايعدا اذإ لاق نم ىلع هللا همحر ىعفاشلا جتحا دقو ( ىنزملا لاق )

 نبالا اولعجم مل اذإ مهلو: ضقانت مهمزلاف نوثروي ن٠ نوثري سانلا ىعفاشلا لاقف بأ لاك امهثرو اتام نإو

 هب اهثري ىذلا ىنعملا عفترا اذإف اهثري ثيح نم جوزلا ةجوزلا ثرتامتإ كلذكف ثارينلا ىف هنماامبك انوع

 هلوسر ةندس نم الو هل تاعك نم ترزق اق ةقوء نب نمت رلا دبع لاع كك سابقلا ىف حصأ اذصهو هثرت ل

 3 رس زلا نبا ةعشو

 قالطلا ىف كنشلا باب
 كدحأ ىنأي هللا هنعل ناظيشلا نإ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امل : ىلاعت هللا همحر ( ىنإئةلللاف )

 ثدح نيقيب الإ ةرابط نيقي لزي مل هنأ انماع « احمر مش وأ اتوص عمس ىح فرصني الف هتيلإ نيب خفاف

 وأ قالطلاب تثنح لاق ولو ( لاق ) نيقيلاب الإ نيقيلا لزي مل قالطلا ف كش مث ًاحاكن نقيتسا نم كلذكف

 مهسلا جرخ نإف مهنيب عرقأ كلذ لبق تام نإف ىعدي ىذلل فلو نيبي قح هقيقرو هئاسن نع فقو قتعلا ىف

 هثاريسم نعدب نأ عرولاو قّقرلا قتعي لو نقلطي مل ءاسنلا ىلع تعقو نإو لاملا سأر نم اوقتع قيقرلا ىلع

 هنم ًارارقإ ناك قالطلاب هذه درأ مل لاق نإف نيب, ىتح امهتقفنب ذخأو امهنم عنم ًاثالث قلاط اك ادحإ لاق ولو

 لك قم هلاًئفقو' نيس نأ لبق انممادحإ أ انام نإف هرازقإب ام انقلط هنسع ع لإ تالخأ لاك ول 2-5

 ىرخألا ةثرول هانفلحأو هل انفقو ام ابلهأ ىلع انددر تقلط ىتلا هذه امهادحإل لاق اذإو جوز ثاريم امهنم ةدحاو

 قلط هثراو لاقف اهدعب تام مث هلبق ةدحاو تتام نإف احلطصي ىت> ةأرما ثاريم امل انفقو تملا وه ناكولو

 ةيحلا نأ فلحيف تملا مام موقي هنأ امهدحأ نالوق ايفف ةبحلا قط نان نإ ىرخألا تئرو ىلوألا قلط

 هنأ ىناثلا لوقلاو . هقدص, نمت هريغ ربخم وأ هربخم كلذ معي دقو هلبق ةتبملا نم هئاريم ذخأيو ًاثالث قلط ىتلا ىه -

 ٠ احاطصي ىتح هنم ةأرما ثاريم ةيحللو هلبق ةتيملا نم جوز ثاريم هل فقوي

 نيباتك نم قالطلا نم لجرلا مدهيام باب
 ليلحتلا بجوت هريغ جوز ةباصإ تناك يرحتلا بجوت ةثلاثلا ةقاطلا تناكامل : هللا همحر ( ىف[: ةلالاث )

 هحاكنف ليلحتلا بجو ىنعم هريغ جوز ةباصإل نكي مل ميرحتلا بجويام نيتقلطلا ىف الو ةقلطلا ىف نكي مل املو

 الجر نأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمعب هللا همحر ىعفاشلا جتحاو اذه ىلإ نسحلا نب دمحم عجرو ءاوس هكرتو

 ىع رمع لاق لوألا ابجوزتو اهنع تام وأ اهقلطف هريغ تجوزتف اهتدع تضقناف نيتتثا هتأرما قلط نمع هلأس

 «راتداطنا نم داك وح لح
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 نإو ثنحم مل ةهركم هناكنإو ثنحم مل عمس!ال ثيح وأ اتيم هتلك نإو ثنحم مل عمس مل نإو ثنح عمسإ ثيح هتماكف

 اهدعب نيتنثلاىف ىونام لثسو ىلوألا تعقو قلاط تنأقلاط تنأ قلاط تنأ اهن لوخدمل لاق ولو ثنح ةناركس هناك

 اهل لاق ولو نيتنثلا ىف نيدو ىلو الا ىف نبدي مل اقالط درأ مل لاق نإو دارأ امو ةدحاو ىبف ىلو الا نيست دارأ نإف

 دارأ نإف ةثلاثلا ىف نيدو رهاظلا ىف مالكل فانثتسا اهنأل واولاب ةناثلاو ىلو الا تءقو قلاطو قلاطو قلاط تنأ

 قلاط كلذكو قلاط مث قلاط مث قلاط تنأ كلذكو قالطب سيلف اريركت اهم دارأ نإو قالط وبف اقالط اه.

 نكس مل نإف نيتملك ىف اواو وأ «مث» لخدأ نإو ءالمإلا باتك ىفو هللا همحر ( ىنزملا لاق ) قلاط لب قلاط ىلإ
 ىلاعتهللا نيبو هنيب امف نطابلاو ىلوأ محلا ىف رهاظلاو هللا همحر ( ىنزملا لاق ) ثالث ىهو فانئتسا اهرهاظف ةن هل

 ىلع بولغمو هركم لكو انس> اقالط هلوقك١ ةدحاو ىبف اقالط قلاط تنأ لاق ولو هللا همحر ( ىف: لالا )

 اقالط الو ًاضرف هنع طقسنال را برب ةيصعملا نإف دن وأ 2# نم ناركساا الخ قالطلا هقحلب الف هلَمع

 لهأ ضعب لاق دقو باوثلا هل نم ىلع باقعلا هلع نم ساقي فيكف باثم ةيصعم ريغ نم هلقع ىلع بولغملاو

 بواغلا ىلع نوكب الك ةالصلا ءاضق هيلع الو لوقي نأ قالطلا مرحت هيلع زج مل اذإ همزليف قالط همزليال زاجحلا
 . ةالص ءاضق هلقع ىلع

 ءانثتسالاو باسحلاب قالطلا باب

 نيباتك نم عماجلا نم

 ىهف نيتنثاب ةنورقم ىون نإق نيتنثا ىف ةدحاو قلاط تنأ امل لاق ولو ىبلاعت هللا همحر ( فال الا )

 ىهف كيلع عقتال ةدحاو قلاط تنأ لاق نإو ةد>اوف ائيش وني مل نإو ناتنثا ىبف باسحلا ىون نإو ثالث

 ءزج وأ كلجر وأ كدي وأ كرعش وأ كسأر لاق نإو نيتقيلطت تناك ةدحاو اهلبق ةدحاو لاق نإو ةدحاو

 قالطلاو ةقيلطت تناك ةقيلطت ضعب قلاط تنأ لاق ولو ضع نود اهضعب ىلع عقبال قلاط ىهف قلاط كئازجأ نم

 ةدحاو لك تناك ةقيلطت نكنيب تعقوأ دق ةوسن عبرأال لاق ولو ةدحاو ىبف ةقيلطت ىئصن لاق ولو ضعدتتيال

 لاق ولو . ائالث اثالث نقاطبف ةدحاو لك مسق ديري نأ الإ اعبرأو اثالثو نيتقيلطت كلذكو ةدحاو اقلاط نونم

 قب اذإ ءانئتسالا زوحب امنإ ثالث ىبف ائالث الإ اثالث قلاط تنأ لاق ولو ةدحاو ىبف نيتنثا الإ اثالث قلاط تنأ

 لوأالاب تقلط نطب ىف اثالث تدلوف ةدحاو قلاط تنأف ادلو تدلو انك لاق ولو لاحمف ةئيش قبب مل اذإف ائيش

 روذنلاو قتعلاو قالطلا ىف ءانثتسالاو عقب مل هللا ءاش نإ لاق ولو كلاثلا» انهتدع تضقناو ىرخأ قىناثلابو ةدحاو

 . 'نامدالا قاوبكا

 ضيررملا قالط باب

 ثيدحلا فالت+او كلام لئاسم ىلع ءالمإلا نمو ةدعلا نمو ةعجرلا ناتك نه

 قح حسي ملف اثالث ضيرم قلط نإف ءاوس حيحصلاو ضيرملا قالطو : ىلاعت هللا هحر ( ىنانخلالاف )

 ريرلا نبا لوقو هضرم ىف نمحرلا دبع نم اهثيروتب نانع مسح ركذف ( ىلزملا لاق ) انباحصأ فاتخاف تام
 نأب لوقلا نإ ةدعلا باتك ىف ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا لاق دقو ( ىزملا لاق ) ةتوتبملا ثرت نأ رأ ملانأ تنك ول
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 كيل
 ءالمإلا ىف لاقو د عامجإ عضوملا اذهل لاقي نأ زوجيف اهيلع عقي قالطلا نأ كلذل اعطق ثدحن و سلجملا نم اقرفتي

 ءاوسو هيف لاقو عجر جوزلا ءاشىتمو عقو قالطلا عقوأ ىّتم ةلاكو هذبف اهريغ اهرمأ كلله نإو :كلام لئاسم ىلع

 ولو كلذ امل نإف ةدحاو تقلطف ًاثالث اهسفن قلطت نأ امل لعجيولاو اقالط تدارأ اذإ ىسفن تقاط وأ كتقلط تلاق

 قالط الب امم رحت ديري مارح ىلع تنأ لاق ولو هناسلب الإ ءانثتسالا نكي لو قالطلا همزل هبلقب ىتثتساو هناسلب قلط

 :امهنأل هللا همحر ( قفا لالا ) نيم ةرافكب راف هتيراج مرح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل نيمي ةرافك هيلعف

 ةأرملا نع رفك هلامو هيراوجو هتأرما ىنعي مارح ىلع كللمأ ام لك لاق ولو هب امرح ملامب نيلح نيجرف مرح

 مدلاو ةتيملاكلاقواو رفكو بصأ انلق ةباصإ ىون نإو ءالمإلا ىف لاقو د هلام نع رفكي لو ةدحاو ةرافك ىراوجلاو

 امو ىنيدوز وأ ىنيورأ وأ ىنعمطأ وأ ىنيقسا وأ كيف هللا كراب هلوق لثم قالطلا ةبشيال ام ام اف * مارحلاك وبف

 مل ىتال لاق ولو هسفن ىف قلطي نأ تزجأ قالطلا هيشيال ام ةينلإ تزدأ ولو هاون نإو قالطب سيلف كلذ هبشأ

 تنابو ىلوألا تمقو.,قااط تن قلاط: تنأ قااطتنأ امل لاق وا والعم نعقزو ةنسلل ثالث ىلاط تاع كك

 . ىلعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . ةدع الب

 تقولاب قالطلا

 هريغو هركسملا قالطو

 اههربغو ءالمإلاو قاللطلا ةحابإ كانا نه

 ةرغىف وأ اذك رهش ىف لاق ولو هنقو لبق همزلي مل هيلإ قاط لجأ ىأو هيلع ىلاعت هللا ةمحر ( قفانتلللاف )

 . .اذإ ثنح اذك ربش لاله تيأراذإ لاقولو رهشلا كلذ لاله اهَنَق ىري ىتلا ةلذلا نم بغملا ف تقلط اذك لاله

 سمح ىضع ىح قاطت مل سمح لالحلا نم ىضم دقو ةنس تضم اذإ لاق ولو هسفن ةيؤر دارأ نوكي نأ الإ هريغ ءآر

 تقلط ىضاملا رهمثلا قلاط تنأ امل لاق واو اهدعب سمحو ةلهألاب ارمث رسثع دحأو ملكت موي نم.ةلل نورسشعو

 اهمنأ ىلعي نأ الإ هنم لبقي مل ىريغ نم ةقلطم اهنأ تينع لاق ولو لاحم ىضم تقو ىف نآلا قالطلا هعاقيإو اهناكم

 اذإف كتقلطظ اذإ قلاط تنأ امل لاق واو كلذ و2“ ىف هنيع عم هلوق لوقلاف هريغ نم ةقلطم تقولا كلذ ىف تناك

 تن لاف ناك ]و لاك هنا هر ( قنانخلالاف ) ثنحلاب ىرخألاو قالطلا ةئادحاب ةدحاو اهملع تعقو اهقلط

 اهدحو ىلوألاب تقلط اهب لوذدم ريغ تناك نإو انذاث ملط هسا اهقلطو قالط كيلع عقو لك قلاط

 تقو ىف ىعفاشلا فطلأ ىلاعت هللا همحر ( ىنزملا لاق ) اهب الوخدم ةقلطب اهعلاخ ول كلذكو ( قفا ةلال )

 قالطلا اهبف هنكع ةدم تكسف كقلطأ ملام ىتم وأ كقلطأ مل اذإ قلاط تنأ لاق ولو ةدحاو الإ عقوي ملف قالطلا عاميإ

 ىىلاعت هللا همحر (ىزلالاق) اهتوع وأ هتوع اهقلطيال هنأ معن ى> ثنحب مل كقلطأ ل نإ قلاط تنال ناكرلاو تعلط

 لاق ولو امتوم وأ هتوعالإ «نإ» ف همزاي ملو هتعاسنم هلعفي ل اذإ «اذإ »ىف مزلأف «نإدو «اذإ »نيب ىعفاشلا قرف

 فلح ولو ثنح لاخلا كلت ىف هآرف هتيأر اذإ لاق واو قلطت مل اهركم وأ اتيم هب مدقف نالف مدق اذإ قااط تنأ اهل

 قلاط تن'اف هتك نإ لاق ولو ثنحم مل كيطعأ ال لاق واو ثنح لاملا هنم دْخ اف ناطلسلا هرج اف ىلع كلام ذخأانال

 (مد-مكصع)



 - 1 ذسرع

 ناك كشلا ناكاملف ثالث كلذب عقيف امضعب ةدحاو لك نم وأ (هريغ عقب الف نيتنثا وأ اهريغ عقب الف ةدحاو لمتحم

 داز امو نيتي لقألاف ةيناثلا لاحلا ىف قابلا نهضعبو ةدحاو الإ ىلوألا لاحلا ىف نهضعبب دارأ ام هني عم هلوق لوقلا

 هيبشأ ام وأ 1 و نسحأ وأ ٍلدعأ قلاط تنأ لاق ولو ( لاق ) قالطلا ىف كشلاب يكحلا لوتشاال رهو كش

 نإف هتيث نع هتلئاس ههيشأ ام وأ شدفأ وأ جمسأ وأ حبقأ لاق ولو ةنسال قالطلا عقو ائيش وني مل نإف هتين نع هتلءاس

 ٠ قلاط تنأ لاق ولو ملكت ني> تقلط ةشحاف ةلبج وأ ةحيبق ةنسح ةدحاو قلاط تنأ لاق ولز ةعدبال عقو اثيش وني مل

 ”' ل نإ لاق ولو هناكم تقلط نالف اضرا وأ نالفل قلاط تنأ لاق واو ةنسال قلاط ىهف نالف مدقف ةنسلل نالف مدق اذإ

 ىل ةأرما لك لاقف ىنقلط هل تلاق ولو لجخلا نم ةءاربلا ىلع ةلالد امل رك ىتح اهنع فقو قلاط تنأاف الماح وكت

 ْ ٠ هتشب اًهّرع نوكي نأ الإ هتلااس ىتلا هتأرما تقلط قلاط

١ 
 ٌقالطلاو ةينلاب الإ عقال امو مالكلا نم قالطلا هب عقبام باب ْ

 حاكنلا باتكن مو ةعجرلا باتك نم عماجلا نم

 كلذ ربغو كلام لئاسم ءالمإ نمو

 لاق نإف حارسلاو قارفلاو قالطلا ءامسأ ةثالثب هباتك ىف قالطلا ىملاعت هللا رك ذ هللا همحر ( قفاتةلالاف )

 ديري دق هنأل ىلاعت هللا نيبو هنيب اهف ىونيو ميسحلا ىف وني ملو همزا كتحرس وأ كتقراف وأ كتقلط دق وأ قلاط تنأ

 دنع كلذ ناك ءاوسو هنم البي نأ هدبعو هتأرما عسإ الو سفنلا رح ديري رح تنأ هدبعل لاق ول اكقاثو نم ًاقالط

 ' دجسملا ىلإ ًارثاس كتقراف دق لاق نإف بسلا ريغ ىلع مالك ثدحمو بسلا نوكي دقو اضر وأ قالط ةل اسم وأ بضغ

 / مدقت اقالط اذه نوكي دق لبق نإف اقالط نكي مل اذه هبشأ ام وأ كقاثو نم كتقلط دق وأ كللهأ ىلإ كتحرس وأ

 " ارفك نك «هلإال»درفأ ولو هلوأ نءمالكلا رخآ نيبب انمؤءنوكيف هللا الإ هلإ ال لوقي دق لق هنم هب جرخم امالك هعبتأف

 ' ملاقالط ةعاسلا هب ىونأو اقالط ونأ ملو هتلق لاق نإف ههبشأ ام وأ مارح وأ ةتب وأ ةئيرب وأ نئاب وأ ةيلخ تنأ لاق ولو

 " تنأ هتمألو قالطلا ديري ةرح تنأ امل لاق ولو (لاق ) ددع نم دارأ امو قالطلا هتينو هئدتبي ىت> اقالط نكي

 ْ ىف مح ىلاعت هللا نأل ةعجحراا كلي ةدحاو تناك انئاب ةدحاو قلاط تنأ امل لاق ولو كلذ همزا قتعلا ديري .قلاط

 مالسلاو ةالصلا هيلع لعج هل ءالولاو ًارح ناك كدع ىل ءالو الو ر> تنأ هدبعل لاق ول ا ةعجرلا نيتنثلاو ةدحاولا

 هيلع هللا ىلص ىناا هفاح“ اف ةتبلا هتأرما ةناكر قلطو نيتنثا وأ ةدحاو قلط نمل ةعجرلا هللا لعج اك قتعأ نم ءالولا

 كنا رماكيلع كسمأهنع هللا ىضررمع لاقق ةتبلا هتأرما بطنحنب بلطملا قلطو هيلعاهدرو ةدحاو الإ دارأ ام ٍلسو

 ٠ حيرشلاقو ؟تدرأ امكب راغ ىلع كلبح هتأرمال لاق لجرل هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع لاقو تبت ةدحاولا نإف

 ' هدعب سيل ىذلا تاتبإلا لمتحمو انيق ةتبلا قالط لمتغو (لاق) هونيدف ةعدبف ةتبلا امأو هوضمأاف ةنسف قالطلا امأ

 ' اقالط نوكي الف ابقالطب بتك ولو اهلئاق ىلإ تلعج ىناعم تلمتحا اماف اهعجيارب ىتح هنم ةنيبم ةدحاو لمتحمو ءىش

 1 اك نإن ات اب ىدف ىناتك كءاج اذإ بتك اذإف هيوني نأاب الإ اقالط حيرصلا فلاخام نوكيال امك هيوني نأاب الإ

 ' ىراتخا هتأرمال لاقولو هب رقي ىتح همزاي مل هطخ اذه نأ هيلع دهش نإو بتك نيح نم تقلط قلاط تن'اف دعب امأ

 - ترتخا دق تلاقف اقالط دارأ ولو هديري نأاب الإ اقالط نكي مل اقالظ تدرأ ام لاقف اهسفن تقلطف كدب كرمأ وأ

 .ًٍ نأ لق اهسفن تقلط نإ اهنأ افالخ معأ الو قالطب سيلف هدرت مل نإو قالط وبف اقالط تدا رأ نإف تلثس ينفن
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 »© قالطلا باح هج

 هعيرفتو هبجوو قالطلا ةحابإ باب

 كلذ ريغو ءاسنلا ةرشع عامج نمو قالطلا ةحابإ نمو نآرقلا ماكحأ باتك نم عماجلا نم

 نهتدع لبقل تئرق دقو « نمتدعا نهوقلظف ءاسنلا متقلط اذإ » ىملاعت هللا لاق : هللا همحر ( ىف: لازم )

 رمعلاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نامز ىف ضئاح ىهو هتأرما امهنع هللا ىضر رمع نبا قاطو دتحاو ىمعملاو ( كاق )

 نإ مث رهطت مث ضيحم مث ربطت ىت> اهكسمل مث اهعجاريلف هرم » لاقف كلذ نع سو هيلع هللا ىلص ىتلا تلأسف

 ثيدحلا اذه ىور دقو ( لاق ) « ءاسنلا امل قلطي نأ هللا رمأ ىتلا ةدعلا كلتف قلط ءاش نإو دعب اهكسمأ ءاش

 ىنلا نأ ”رمع نبا نع مهلك اولاك هنن ءى ىف اعفان نوفلاخت 'رمع نبا نع ربح نبا سورو ها دتخ ل

 « قلط ءاش نإو كسمأ ءاش نإ مث ربطت مث ضيحن ىت> اهكسميل مث اهعجاريلف هرم لاق » ملسو هيلع هللا ىلص

 للا ىلص ىنلا نأال ضئاحلا ىلع عمتي قالطلا نأ ىلع ليلد كلذ ىفو ( لاق ) ربطت مث ضيحم مث اولوهقي ملو

 ةعجرلا هل نوكستل ةدحاو قلطي نأ بحأو (لاق ) قالطلا همزا نم الإ ةعجارملاب رمأي مل ٍمسو هدع

 روظحمب سيلف قالطلا حابأ ىلاعت هللا نأال اثالث اهقلطي نأ هيلع مر الو اهب لوخدملا ريغا ابطاخو اهب لودملل

 هيلع هللا ىلص هايإ هملعل حابمو روظحم هددع ىف ناكولف قالطلا عدوهم رهع نبا مسو هيلع للا ىلص ىنلا معو

 ىنلا لأسو هيلع هركني ملف اثالث ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدب نيب ىنالجعلا قلطو . هللا ءاش نإ ملسو

 ةدحاو نم ةرثك أ نم رثك أ ديزي نأ ههني لو ؟ تدرأ ام ةتبلا هتأرما قلط امل ةناكر ملسو هيلع هللا ىلص

 تناك نإو رمأ مك قلطيل لبمي مث اهعمحنرب نأ تيبحأ عامج دعب ارهاط اهقلط ولو هللا همحر ( قف|نتلالان )

 وأ الماح تناكو اهب لخد وأ اهب لخدب ملواو نأ ( ىنا خللا ) هب دتعت اهنإف عاج دعب ربط ىف

 ةعدب الو اهقالط ىف. ةنسال .اهعأال اهناكم تقلط ةعدنلا وأ ةنسلل اثالثثقلاط َتنأ لاقف ريك وأ ردص نم ضخم ال

 تناك نإو اعم اثالث تقلط عاج ريغ نم ارهاط تناك نإف. ةنسال اثالث قلاط تنأ امل لاقف ضخحم تناك نإو

 ضيح لوأ نم ةعماجملا ربطت نيحو سافنلا وأ ضرحلا نم ربطت نيح قالطلا اهيلع عقو ءاسفن وأ اضئاح وأ ةعماجم

 هللا نيبو هنيب امف ىونام ىلعو ؟لا ىف اعم نعقو ةقلط رهط لكىف عقت نأ تيون لاق نإو كسلا لبقو هلوق دعب

 ضيحم تناك نإ ناتنثلا عقت ملو ىلو الا تعقو ىلبح ًارهاط تناك نإف ةدحاو ءرق لكىف لاق ناك ولو

 ملو ةدعلا "ءاضقتاب تقايد دلت .ىح ةعجرا امل. تدلحم 1 نإفب ربطت من دل يل تح ا

 ىف ناتنثا تعقو ةعدبلل نهضعبو ةنسلل نضع, اثالث قلاط تنأ هتأرمال لاق ولو ىلوأالا. ريغ  اهيلع عقن

 نوضعب هلوق نأ ىدنع هيهذع هبشأ انأ (تلق) ىرخالا لاحلا'ىف تراص اذإ ىرخألاو :تناك نيلاهلا ىأ
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 زوج الو ةمزال هلفلأل' ف لعنف مرد فلأ ىلع كل نأ ىلع ةنالف قلط ىنجأ هل لاق ولو : هللا همحر ( ىف ئتلالاث )

 1١ه ةنذإ ”روجق ادشلا لاع سبل هنألاهديس امل نذآ ولو ةبتاكملا الو اهدس نذإب الإ ةمألا هب تعلتخا ام

 قح يدل نع جحا ال امك اهلثم ربمب ةدحاو لك عبتا اتقتعأ اذإف نئاب كلذب امهقالطو احلام ىف تعنصام زوجف

 هلام هنآلإ علخلاب دخأ ام ىلع ىل نأ هيلواو ىلوأ المج هيلع ذخأ ام ناك ءىثث الب هيفسلا قالط تزجأ اذإو رسوب

 *نعفدف اهمزا قح هنأ لبق نم ةعلتملا ىلع ديسلاو ىلولا عجر اذخأ ام اكلهتسا نإف هديسل وهف علخلاب دبعلا ذخأ امو

 ىلع تلاق وأ نيفلأب لاقو فاأب ىنتعلخ تلاق نإف نيعيابتملا فالتخاك وهف افلتخا ولو هلإ هعفد امل را

 هب رقأام الإ هنم همزاي الو قالطلا دري الو اهلثم قادص هلو افلام ةدحاو ىنتقاطف اثالث ىنقلطت نأ

 ةعجرلا هيف كلعال قالطب رقم وهف ءىثث ريغ ىلع لب تلاقو فلأب كتقلط لاق ولو : هللا همحر ( ىف[نلالات )

 علخ نإف ايمذ وأ هيلع اروج< وأ ادبع وأ ناك ارح علف ا ىف ليك وتلا ٌنوََو هاوعدب هكلم الام ىعدم وهو همزلف

 ليكولا ىلع ءىث الو هتمبق اهيلعف هتكاهتساو هتضبقف اهل هازتشا ءىشك وهو دربال قالطلاف زوحمال ام اهنع

 اذإو هيناعم رثك أ ىف عيبلاك هدنع علخلاو ءىشب ىدنع اذه سيل هللا همحر ( ىتزملا لاق ) هل كلذ نمض نوكي نأ الإ

 لطب لدبلا نم زوجيال امب هيلع اهقلط امل كلذكف عيبلا لظب نمثلا نم زوال امب هبحاص هب هلكو ام ليكولا عاب

 قالط الف نيسمخم اهعلاخف ةئاع اهعلاخم نم لكو واو هللا همحر ( قفا :لالاف ) هنع عببلا لطي انك هنع قالطلا

 . اهلبق ةلأسملا ىف تلق امل نابب اذهو هللا هر ( ىتزملا لاق ) نيسمخ هتطعأف ةئاع قلاط تنأ لاقول اك هيلع

 ضرما ىف علخلا باب

 3 رملا لع لجرلا زوشن ناتك نم

 نم لقأب اهبعلاخف ضيرملا وه جوزاا ناك نإف عييبلا زو م"صضرملا ىف علخلا زوجيو هللا همحر ( قنانتلالا ١

 مث اهلثم ربم نم رثك أب هتعلاخف ةضيرملا ىه تناك نإف ءىثش ريغ نم اهقلطي نأ هل نأل زئاجف تام مث اهرهم نم

 ,ىواسي دبعب اهعلخ ناك ولو اهثلث ىف اهم“ اياصولا لهأ صاحم ةيصو لضفلا ناكو اهلثم رهم هل زاج اهضرم نم تتام

 5 اهلثم رهب 0-0 درت وأ اهلثم ربهم و ديعلا تفصت ل 2 نإ رايخلاب وهف نوسمح اهلثم رهمو ةئام

 نم قب امو اهلثم ربهم دبعلا نم هل نكتلو ءىثن ىدنع اذه سل هللا همحر ( ىنزملا لاق ) هفصن قحتساف هارتشا ول

 رايخلاب وهف هريغ اهل نكي ملو ثلثلا نم دبعلا نم قبام جرخم مل نإف ثلثلا نم جرخ نإ هل ةيصو اهلثم رهم دعب دبعلا

 راص اذإ هنأل اهلثم رهم ذخأو دبعلا در ءاش نإو ةثروال قبام ناكو دبعلا فصن نم ثلثلا وهو هتيصو لبق ءاش نإ

 .٠ رابخلا هنق نوكي تبيع وف هريغل هلرش ديعلا ىف

 نيك ر شملا علخ باب

 ةأرملا ىلع لجرلا زوشن باتكن م
 ضبقلاو علخلا انزجأ انيلإ اعفارت مث هتعفدف ريم وأ رمح ةيمذلا تعلتخا نإ هللا هحر ( ىف[: ةلالان )

 و اضرلا ىلع اوعمتجم قح مهماع يمال انأ الإ برحلا لهأ اذكهو اهلثم ربم اهملع هل انلعج هتءفد نكست لولو

 . قفوملا هللاو . امهدحأ وأ اناءاج اذإ نييمذلا ىلع

 خاب فك لاذ يي اذيع

 بنس“ ةسنن

 ذاب دس يي“ مت م 4 يوت
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 تناك نإف ةئيدر اهايإ هتطعأ ولو ةدايزو مجرد فلأ هتطعأ اهنأل ةقلط هيلعف ةدئاز اهايإ هتطعأف مثرد فلأ ىنتيطعأ
 ىتتيطعأ ام ىتم لاق ولو قلطت مل مارد مسا اهبلع عقي مل نإف اهدي ابلع ناكو تقلط مهارد مسا اهلع عقب ةضف

 اثالث ىنقلط هل تلاق ولو اهيف عجرت نأ هتطعأ اذإ امل الو اهذخأ نم عنتع نأ هل سيلو امل كلذف قلاط تنأف افلأ

 ةدحاو اهقاطف ةقلطالإ اهيلعقب نكي مل ولو فلألا هلف اثالث اهقلطنإو فلألا ثلث هلف ةدحاو اهقلطف مرد فلأ كلو

 هلوق شابقو هللا همحر ( ىتزملا لاق ) هريغ اجوز حكت ىتح ابمرحن اهنأ ىف ثالثلا ماقم تماق اهنأل فلألا هل تناك

 ةيقابلا هنيع ةءوقفملا روعألا معي مل اكو ثلاثلا عم ناحدقلا الإ هلوق ىف هركسي مل امك ةثالثلا عم نايلوألا الإ اهءرحام

 لوقي نأ همّرلَت كلذكف ةيدلا فضن الإ .هدنع ريخألا ءقافلا ىلع سيل هنأو. رخآلا قفلا عم لوألا ءقفلا الإ

 هلوق ىنعم ىف ةثلاثلا ةقلطلاب فلألا ثلث الإ اهبلع سيلف ةثلاثلا عم نايلوألا الإ هريغ اجوز حكنت ىت> هيلع اهمرحم مل
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 نيتنثالاب ًاعوطتم ناكو فلألا هل ناك ًاثالث اهقلطف فلأب ةدحاو ىنقلط هل تلاق ولو هللا همخر ( قفانةلالاث )

 رهم هلف جوز دعب ىنتحكن نإ نيتنثاو كيلع اهب مرحأ ةدحاو فاأب اثالث ىنقلط تلاقف ةقلط. اهلع هل تيقب ولو

 1 ئه

 هتقفن نالوحلا ىضم اذإ ًاطارتشا نازئاجف قينس ريثع هدلو لفكت نأ ىلع ابعلخ واو تلاق اك ابقلط اذإ اهنثم

 لاقولو قب امب الع عجر تام نإو هيفكب امب هيلع تعجر الإو ىنك نإف اتيز اذكو اح اذك رمش لكىف امدعب

 رايخلا تقو ريغ ىف اهمزايالو اهمزا رابخلا تقو ىف اهتتمضف مثرد فلأ ىل تنمض نإ كسفن قلطف كدب كرمأ

 ىهف ناك ام دبع ىأ هتطعأف قلاط تنأف ادبع ىنتيطءأ نإ لاق ولو رايخلا تقو ىف الإ زحم ملاهيلإ اهرمأ لعج ولا ١
 اذه نأل هلوق سايق اذه سيل هللا همحر ( ىتزملا لاق ) ثنحلا هب عقب امب عضوملا اذهىف عمي امبإو دبعلا كلعالو قلاط

 عنتم نأ هل سيلو امل كلذف قلاط تنأف مثرد فلأ ىنتيطعأ ام ىتم وأ ىتم بابلا اذه ىف لاق دقو ضوعلا ىنعم ىف

 رهم اهيلع هل نوكيف لوبحي دبعلا نأ ريغ ءاوس ىدنع مثردلاو دبعلاو اهيف هتطعأ نإ عجرت نأ امل الو اهذخأ نم

 رهمب اهيلع عجريو تقلط تلعفف قلاط تنأف رمح قز وأ اريزنخ وأ ةتيم ةاش ىنتيطعأ نإ امل لاق ول لاق دقو اهلثم '

 مهرد فلأ كيلعو قلاط تنأ لاق ولو اهلثم رهم اهيلع هل ناكو هدر ابيع هب باصأ مث هنيعب ٍدبعب ابعلخ ولو اهلثم

 كلذ ىلع اهقلطف قالطلا هتلأس اهنأ اتداصت ولو ةد> كيلعتو قلاط تنأ هلوق لثم اذهو اهيلع ءىشالو قلاط ىهف

 تفصو اهف علخلاو اهلثم ربم اهياع هل ناكهدرف ىوره وه اذإف ىورم هنأ ىلع بو ىلع ابعلخ ولو انئاب قالطلا ناك

 ىلع ردت ةأرملا نأل اهلثم رهمب عجري هنإف دولوملا تاف امولعم اتقو هدلو عضرت نأ ىلع ابعاخ ولو كلبتىلا عييبلاك

 بيطت الو همأرتي الو اهريغ ىرمتسإ الو هيرمتستف اهمأرتيو هريغ لبق. الو اهمدث لبقيو هريغ ىلع ردت الو دولوملا

 ءىشب بألا ىلع عجرب الو هيلع اهرممو تقلط اهةلطف ابقادص نم ءىرب تنأو اهقلط هتأرما وبأ هل لاق ولو هل اسفن

 فاألا املو تباث قالطلاف ابقلطف رش ىلإ اهقلطي نأ ىلع افلأ اهنم ذأ ولو ةعجرلا اهملع هلو اثيش هل نمضي مل هنأل
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 ةدعلاو امهمزل ةدعلاىف اتعجر نإف قالطلا فقو ةدرلا دعب امهقلطف اندترا مث فلأب انقلط اتلاق ولو اهلثم ربم اهيلعو

 اقلطي مل فلأب امثش نإ ناقلاط امن امل لاق ولو ءىنث امهمزلي مل ةدعلا تضقنا ىتح اعجري مل نإو قالطلا موي نم ١

 روجحلا ريغقالطو امهملع قالطلا عقو !هيلع اروجحم اههادحإ تناك واورابخلا تقوف اعم اءاشي ىتح امهنم ةدحاوالو

 ىفقي ىدنع اذه ىلاعت هللا همحر ( ىتزألا لاق ) اهتعجر كليو ىرخألا ىلع ءىئثالو اهلثم رهم اهبلعو نئاب اهملع

 فلأاب ةدقع ىف عبرأ علخو فلا دع ف عبرأ رهم نيب قرفال هن الفت ان ةدنع ىف عبرأ ربم هزيوجم داسف ىلع

 اهلثم رهم اهيلعو نهنم ةدحاو لكسللو ىرخأالا ىف دسف نهنم ةدحاو لك بيصي اع لبجلل (هادحإ ىف هدسقأ اذإف

 0” بص



 .٠ . 4 "ل" سوس ب

2000- 

 راهظلاو ناعالا نم نيجوزلا نيب هللا ركذ امب اهةحلبال قالطلا نأ ىلع لدي امب عامجإلاو نآرقلا نم هيلع ىعفاشلا
 هه لمج اعإو ةجوزب تسيل اهنأ ىلع ىلاعت هللا باتك نم تابآ سمح تلدف جوزلا ةافوب ةدعلاو ثاريملاو ءالبإلاو

 وأ ةيلخ تنأ امل لاق نإ معزف ضقانتم كلذ ىف هلوق مث سايقلاو رثألاو نآرقلا فلاخف ةجوزلا ىلع عقي قالطلا
 امنود هؤاسن قلط اهربغ الو اهمونبال قلاط ىل ةأرما لك لاق نإف قالط اهق>لبال هنأ قالطلا ىوني ةَب وأ ةبرب

 ارا ريغ قاطي 0 و تقلط ق 5000

 4؟ 5 1 ىلع عقال امو عقيم باب

 المقل هنما تيوس امو قالطلا 0 نمو قالطلا نم

 اهسكن مث ةقيلطت اهيلع تعقوف ةدحاو ةنس لك ىف اثالث قلاط تنأ امل لاق ولو : هللا همحر ( ىفانةلالاف )

 قالطلا اهياع عقوأ ول لاح ىف تراصو هنم تلخ دق اهنأل قالط اهم عقي مل هتح ىهو ةنس تءاجف 'ةدعلا ءاضقنا دعب

 *هلؤق نم لص هيشأ اذه هللا همحر ( ىفزملا لاق ) هريغ حاكن قالط هيف عقب الف ديذح حاكشب هدنع تراص اعإو عقب مل

 قااط تنأ هلوق واخم الو هللا همحر ( ىتزملا لاق) كللملا كلذ قالط ىغقني ىت> تقلط هنت ىعو ةنس تءاج الك قلطت

 تكف هريغ ثدحو لطب دمف قالطلا هيف تدفع ىذلا حاكتلا اذه ىف دبر نأ امإ ناعم ةثالث 0-1 نم ةئس لك ىف

 . هلوقف ثدحم حاكل ىف ديرب نأ امإو ءىشب سيلو لقعي دحأ .هللإ بهذيال اذهف يكلم ريغ ىف ديد نأ امإو همزليي

 ٠ هللا كمح رب مهفتق . حاكسنلا لبق قالط اذهف حاكسنلا لبق قالطال

 حاكنلا لبق قالطلا باب

 اظفل اهتعمس ىش ل اما نمو مس اَعلأ نب لئاسم ىلع ءالمإلا نم

 .كالم وأ جوزتفرح كتكلمنإ ديعلوأ ب ةأرما وأقلاط ابجوزتأ ةأرما لكلاقولو لاهمحر ( قنا: الاف )

 تنأ اهكسلعإال ةأرمال لاقولو هللا همحر (ىزملا لاق)لطبف كلامريغوهو ناك يلا هلىذلا مالكلانأل ءىمث همزلب مل

 اوعمجأو هللا ههمح ر (قىزللالاق) لمعيال نأ كا فيعضلاف ىوقلا لمعي 5 اذإف دعبأ هدم دعب ىهق قلطت ١ ةعاسلا قلاط

 . دعبأ ةفص ىلع وأ ةعدبب قاطت نأ نم ىبف اهملع عمجملا ةنسال كللع مل نم قالط ىلإ ليبسال هنأ

 اهمزابإال امو علخلا نم اهمزلبي اع هازل ةيطاخم باب

 مساقلا ناو كالام لئاسم ىلع ءالمإ قالطلاو حاكنلا نم ْ

 'ىَع لحرلا لوقك وق مثرد ةئام ىلع كلف اثالث ىنتقلط نإ هتأرما هل تلاق ولو هللا هحر ( قئاتتلالا 0

 .' ىلع كلو ىنئراب وأ ىنم أربا وأ ىنبأ وأ ىنتب وأ ىنعلخا هل تلاق ولو ةئاملا هلف اثالث اهقلط نإف مرد ةئامب اذه كبوث

 " نإف ارك انتي ملام فلأ هل تناك فلأ ىلع ىنملخا تلاق ولو ذل تمسام هلف اهقلطو قالطلا ديرت ىهو مثرد فلأ

 " كلو ىنقلط هل تااق ولو ابلثم رهم اهلع هل ناكو افلاحم ركنأو سلف فلأ ىلع وأ ىريغ كل اهنمض فلأ ىلع.تلاق

 , رابخلا تقو ىف اهايإ هنطعأ نإو رابخلا تقو ةئيشملا اهاف تئش نإ فاألا ىلع قلاط تنأ لاقف مثرد فلأ ىلع

 ٍ نإ قلاط تنأ لاق ولو فلألاب ىه تاطبأ وأ رابخلا تقو ىضم ىتح باغ وأ جوزاا بره ءاوسو قالطلا همز



 7 علخلا بادح اج

 ةيدفلا هب لحت ىذلا هجولا باب

 كلذ ريغو ء ةنسلاو باتكلا نم عماجلا نم

 لوسر جرخو ةيآلا ( اعيش نهومتت آ امن ودخلت نأ كك لحم الو هللا لاق ىلاعت هللا همحر ( ىناتتلالا (

 لهس تنب ةبيبح انأ تلاقف ؟ هذه نم لاقف هباب دنع لهس تنب ةبيبح دجوف حبصلا ةالص ىلإ سو هيلع هللا ىلص هللا

 تلاقف رك ذت نأ هللا ءاشام رك ذت ةيدح هذه ملسو هيلع هللا ىبص هل لاق تباث ءاح اماف امجوزإ تااثالو انأال

 اهلهأ ىف تسلجو اهنم ذْحَأَف « اهنم ذخ » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ىدنع ىاطعأ ام لك هلا لوسر اد ةينبح

 هقح ىدؤتال نأ نم جرخم ةيدتفملا هل اهبلع بحيام ةعناملا ةأرملا نوكت نأ كلذ ةلبجو هللا همحر ( قنانتلالاف )

 جرخ ولو (لاق) قاقشاا فوخ نيجوزلا لاح اهبف هبتشت ىتاا لاحلل ةفلاخع هذهو جوزال ةيدفلا لحتف هل ةيهارك وأ

 ةيدفلا ذخأب تباثل نذأ دق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل هل كلذ تزجأ برضلاب اهيدأ ىلإ قملا نم هعنمكام ضعب ىف

 علخلا نأ سابعنبا نع ىورو هريغ قلطملا رمأاك اهتدع لبق ىف الإ ابنم ذخأيال لقي ملو برضب اهلا: دقو ةبيبح نم ٠

 مالكلا باب ىف عطقو هللا همحر ( ىتزملا لاق ) اعيش تيمس نوكت نأ الإ ةقيلطت ىه لاق نابع نعو قالطب سيل

 اددع ى نإف قالطلا ةدارإ نك هبيشبام وأ قالطلا 4 قت اع الإ 2 الف قالط علخلا نأ قالطلا هب 2 ىذلا

 حييحص دقعلاو جوزلاب الإ نوكي الو ضارت نع قارفلا ناك اذإو هللا همحر ( ىنزملا لاق ) ىونام وهف اددع ىون وأ

 انالط كلذ ناك اذإف لبق نإف هللا هر ىعفاشلا لوق كلذ دكؤي امتو قالط هنأ ىدنع سا قلاف"ةلع هلصأ ىف سيل '

 مف ةعجر هل نكي مل هكدلم نم جرخ ءىث ضوع كلم نم ناكو ًاضوع ةقلطملا نم ذخأ امل هل لبق ةعجرا! هل لعجاف إ

 ةقيلطت اهعاخ ولو كلام لئاسم ىلع ءالمإلا باتك ىف (لاقو) هب قارفلا ام ذخ ايو اسفن هب تباطام لك اي نأ (ٍآ

 هلع ْريِجَأ الو اعم ةعجرلاو هكلع الو دودرم رانيدلاو ةعجرلا هلو هل مزال قالطلاف ةعجرلا هل نأ ىلع زانيدب

 لدبلاب علخلاو حاكتلا لمجي هنأل هلصأ ساق اذه ىبل هللا همحر ( ىتزملا لاق ) هءقوأ ام الإ قالطلا نم

 اهعلخ ول هلوق نمو اهلثم ربم علخلا ىف اهيلع هلو ابلثم ربع حاكنلا ىف امل لعجيو ءاوس دسافلا طرشلاو لوهجملا

 اهلثم رهم اعلعو لطاب لاملاو طرشااو تباث علخلا نأ اهيلع ةعحرلا هلو امل ىهف اهتبلط ىم اهنأ ىلع ةئاع

 نوكي دارأ ِنإو ةعجرلا هلو لطي لاملا نإ لامع اهبلع ارودح علخ ول هلوق نمو هللا همحر ( ىنزملا لاق )
 5 .٠ م 0 5 - 33 ع 5 3 ماب 5-000 .. 0

 اهقلط اذإ كلذكو ىللاعت هللا همحر ( ىتزملا لاق ) ةعجرلا هل ناكو انئاب نكست مل انثاب ةقيلطت اهقلط ول مانا

 ةدعلا ىف تناك نإو قالط ةعلتخلا قحلي الو هللا همحر ( ىف: لإ ) طرسشلا هلطب,ال ةعجرلا هل نأ ىلع رانيدب |

 جتحاو نيعباتلا ضعبب جتحاو ةدلا ىف قالطلا اهقحاب شانلا ضعب كلاقو ريبزلا نباو سابع نبا لوق وهو



 و ظ -15-
 'لقتني نأ هل نكي مل ةلقنل رفسلا دارأ ولو اهب جرخ ىلا عم هبغم ردقب ىقب نمل مسقي نأ هيلع ناك ةعزق ريغب ةدحاوب

 هماقم اهيلع بستحا ةلقنل ماقملا عمزأ مث ةعرقب ًارفاسم امب جرخولو اهم هماقم لثم قاوبلا ىفوأ الإ ةدحاوب

 . عامزالا دعب

 لجرلا ىلع ةأرملا زوشن باب
 نآرقلا ماكحأ نمو قالطلا باتك نمو ةأرملا ىلع لجرلا زومشذ باتكن م عماجلا نم

 ىلع ةلالد كلذ ىفو ( لاق ) ةيآلا «نهزوشن نوفاخم ىناللاو» ىلاعتو كرابت هللا لاق هللا همحر ( ىف[ لالا )

 تدبأ نإف اهبظعو لوق وأ لعف نم فوحلا ىلع ةلالد اهنم ىأر اذإف هيلع بقاعتو هيف بتاعت امف ةأرملا لاح فالتخا

 نأ زوشنلا ىف نهتجاجل متفخف نزشن اذإ « ندزوشن نوفاخم » لمتحم دقو اهم رض هيلع تماقأ نإف اهرحده ازوشن

 ألاقف هنع هللا ىضر رمع هاتأاف لاق « هللا ءامإ اوب رضتال » مالسلا هيلع لاقو برضلاو رجحلاو ةظعلا عمج ؟-ا نوكي

 الاقل )| زآ نككشنا نيلكر ثك ءاسن دمح ل ,١ فاطأف نهترض ىف نذ'اف نيجاوزأ ىلع ءاسنلا: رثذ هللا لوسراب

 لمتو «كرايخ كئاوأ نودحم الف نهجاوزأ نيكتشي نولك ةأرما نوعبس دمحل ب فاطأ دقا» سو هيلع هللا ىلص

 . برضلا كرت رايتخالا نأ ربخأف برضلا ممل لعجف نذأ مث نهيرضب ةبآلا لوزن لبق مالسلا هيلع ةلوق نوكي نأ

 نيجوزلا نيب قاقشلا ىف مكحلا باب

 ةأرملا ىلع لجرلا زوشن نمو نآرقلا ماكحأ نمو قالطلا باتكن م عماجلا نم

 هريغ امبدكسح نأ ىلع كلذ لد نينكسحلاب امهنيب قاقشلا انفخ امف ىلاعت هللا رمأ املف هللا همحر ( ىف[نةلالاث )

 *لوقلا نم اراصو ةيدفلا الو قحلا ةيدأت ةأرملا الو ةقرفلا الو حاصلا لجرلا لعفي ملف اههالاح هبتشا اذإف جاوزألا 2

 نيجوزلا اضرب نينومأم ابلهأ نم اكحو هلهأ نم كح مامإلا ثعب ايدامو نسحم الو امل لحال ام ىلإ لعفلاو

 نم كح اوثعبا هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع لوقب جتحاو كلذ ايأر اذإ اقرفي وأ اممم نأب اهابإ امبلكوتو

 - (تيأر نإ اقرفت نأو اعمجم نأ (مِيأر نإ اعمجمت نأ اكلع ؟ مكلءام نايردت له نيدكحال لاق مث اهلهأ نم اكحو هلعأ

 52 22 ناو كيذك ىلع لاقف الف ةقرفلا امأ لجرلا:لاقف ىلو هيف ىلع امم هللا باتك تيضَر ةأرملا تلاقف اقرفت نأ

 ْ اضوف ولو ( لاق ) امهاضر ريغب ثعبل كلذ ناك ولو ني>وزلا اضرب الإ كك احلل سيل كلذ نأ لدف هب ترقأ ىذلا لثع

 1 حالص هنأ هنايري امف داهتجالا نينك-هلا ىلع ناك ةبحاص نم امهنم دحاو لكل ذخألا نيكحلا ىلإ ةقرفلاو علخلا عم

 7 هلقع ىلع بلغ امهأو امممأر ناكها ىضمأ ةلاكولا خسفي ملو نيجوزلا دحأ باغ ولو اءمفالتخا ةفرعم دعب امل

 ١ ًامهنم دحاو لكل ذخأاي نأ نيدكح ايضري مل نإ ناطلسلا ىلعو ةلاكولا ثدحم مث قيفي ىتح اًئيش امهنيب ناكها ضع

 : نآرقلا ماكحأ نم قالطلا تاك (لاقو) هيلع بعام ردقب عنتما نإ هبدأ ىأر اههمأ بدؤرو مزابام هبحاص نم

 - ىضر ىلع لاقام سايقلاو ةبآلا رهاظ اذه هللا همحر ( ىنزملا لاق ) ابهذم ناك نيدكسحلا ىلع اهرب لئاق لاق ولو

 ٠ ىلع اههركتسا ولو : هللا همحر ( ىف: ةلالاف ) مهل الإ نوكي الف حاوزأالل قالطلا لعج ىلاعت هللا نأل هنع هللا

 ش . ةعجرلا هل تناكو قلطام همزاو هذخأ ام در ةنيب كلذ ىلع تماقأو اقلط نأ ىلع اهنم هذخأ ءىش
 وح ْ
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 ةشئاعل اهموي ةدوس تبهوو نامل مسقي ناكو عست نع مسو هيلع هللا ىلص ىفوتو ملظ ىنغلا لطف هريخأَت لطم

 هللا لاق هيلع دحأ ربحب الو ذذلت عضوفف عاجلا امأف مسقلا ىلع ربو لوقن اذهبو ( قفا لال: ) نبنع هللا ىضر

 لهأ ضعب ( لاق ) (ةقلعملاك اهورذتف ليملا لك اوليع الف تصرح ولو ءاسنلا نبب اولدعت نأ اوءيطتست ناو جىلاعت

 ناك اذإف متاعفأ كءاوهأ اوعبتتال «اوليع الفرد هزواحب ىلاعت هللا نأل بواقلاىف امب اولدعت نأ اوعيطتست نل ريسفتلا

 امف ىمسق اذه مبللا » لوقيف مسقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ انغلو لملا لك كلذف ءاوملا عم لوقلاو لعفلا

 ىلع هضرم ىف الومحم هب فاطر ناك هنأ انغلبو ( لاق ) هباق كل«أال امف معأ هللاو ىنعي «كامأ ال امف لعأ تنأو كلمأ

 رئار> لجرلا دنع ناك نإف « اهباإ اونكستل اجاوزأ » لاقف نكس هنأل ليالا مسقلا دامعو ( لاق ) هنالح ىتح هئاسن

 اهتايل ىف اهنيبو هنيب ىلوملا ىلخ اذإ ةلل ةمأاللو نيتليل ةرحلل مسقيو ( لاق ) ءاوس مسقلا ىف نهف تايمذو تاماسم

 م.سقي مل ىتلا ىلع ليللا ىف لدي الو اهموي ريغ ىف ةأرملا عءاجم الو ىلوملا نود ابمسق نم هللحت نأ ةمأاللو اهمويو

 ميقي نأ سأب الف تلقث اذإف اهريغ ةليل ىف اهْضرم ىف اهدوع.و ةجاح ىف راهنلاب اهيلع لخدي نأ سأب الو ( لاق ) اهل

 ًاثالث وأ نيلتيل نيتليل مسقي نأ دارأ نإو اهدنع مافأام لثم هئاسن نم قب نم ىفو. مث توك وأ فخم ى> اهدنع

 الو اهنم رهاظ وأ ىل 1 ىتالو ءاسفنااو ضئاحلاو ءاقترلاو ةضيرملل مسقيو ثالثلا ةزواجم هرك أو هل كلذ ناكائالث

 تعتتما: نهتيأف نوملع هل كلذ ناك هف هنيتأب التم مزلب نأ ىحأ نإو افلإو ىكس هتنسم ىف نآل هلا حا 2

 اهصخشأ وه نوكي نأ الإ ةقفن الو امل مسق الف هنذإب ترفاس نإو ( لاق ) نونجلاب ةعنتملا كلذكو اهقح طقس

 جرخ نإف مثأ هب روحي نأ دمع نإو نهب هيتأي وأ هئاسن ىلع هب فوطي نأ نونملا ىلو ىلعو امل كلذ لك همزليف

 اذإو نلطعي الو مسق ءامالل سيلو اهتلذ نم ىقبام اهيفوي نأ هلع ناك ناطلس هجرخأ وأ لإللا ىف ةدحاو دنع نم

 اهعنم هلو اءاشت نأ الإ تيب ىف نيتأرما نكسي نأ هل سيلو هب قث نم بنج ىلإ اهانكسأ هتأرماب هنم رارضإلا رهظ

 ْ ٠ هل كلذ ب>أ امو اهدلوو اهبأو اهءأ ةزانج دوهش نم

 ءاسنلا لاح اهف فلتخي, ىتلا لاحلا باب

 ةأرملا ىلع لجرلا زوشن نمو نآرقلا ماكحأ نمو قالطلا باتكن م عماجلا نم

 كدنع تعبس تئش نإ داهنع هللا ىضر ةملس مأل ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ىف ىلاعت هللا همحر ( ىف. لالا )

 اعيس اهدنع مقي نأ هلع نأ ركنا جوزت اذإ لجرلا نأ ىلع ليلد « تردو كدنع تثلث تئش نإو نهدنع تعبسو.ا

 لاق ثالث بيثالو عبس ركبلل كلام نب سنأ لاقو اهابق هدنع ىناللا هؤاسن اهم هلع بستخم الو اثالث بيثلاو

 ٠ ةوعد ةباجإ الو هلعفي ناك رب الو ةزانج دوهشالو ةبوتكم ةالص نع فلختي نأ بحآ الو

 رمَس رضح اذإ اسفل مسقلا

 ةأرملا ىلع لجرلا ز وهن نمو نآرقلا ماكحأ نمو قالطلا تاتك نم عماجلا نم

 نوف. شت نسوا سسك شي سيصل

 نغ (« ىلزملا كش » ىرهزلا نع هيسحأ عفاش نب - ىلع نب دمحم ىمع انريخأ هللا همحر ( قناتخ اانا (

 2 نبحأفأ ةئاسن نع عرقأ ارفس دارأ اذإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك تلاق اممأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هللا ديبع

 جرخ نإو عرقأ 1 نيتنثاب جرح نأ دارأ اذإ كلذكو لا همحر ( ىنانةلالاف ) اب جرخ اهمهس جرخ
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 ٌلاَقاَم ىنعم سابع نباو دوعسم نبا نع ءاج دق هللا همحر ( ىنزملا لاق ) هسفن سيسملاب الإ ةدعاو رهملا بحال

 . نآرقلا رهاظ وهو ىعفاشاا

 ةعتملا باب

 ديدجو ميدف قالطلا تانك نم

 ملو امل ضرف ىتلا الإ ةعتم ةقلطم لكسا رمع نبا لاقو تاقلطملل ةعتملا هللا لعج هللا همحر ( ىف[ ةلالاث )

 + لإ وأ هلبق نم قارفلا ناك اذإ ةجوز لكلو قاظ جوز لك ىلع ةعتملاف ( لاق ) ربملا فصن اهبسحف اهب لدي

 ةقلطع تسيل اهنأل اضيأ روم الو امل ةعتم الف ةلبق نم قارفلا ناك اذإو قرافي وأ كلل وأ علاخم وأ قاطي نأ لثم

 اهنمو هنم كلذ نإف ةنعالملا امأف هنم اهايإ هعيبب حاكنلا دسفأ وهف ابجوز نم اهديس ابعابف ةمأ تناك اذإ كلذكو

 ( ىنزملا لاق ) ملعأ هلا مدد مل ءااطو ةعم تمافأ تى, اًمكَدقف نينعلا ال امأو ةقلطملاك ىبف امكسءأ ءاش نإ هنألو

 . هنود اهلبق نم قارفلا نأل امل ق>ال هلوق سايقو هيلع طلغ ىدنع اذه للا ةمحر

 رثذلاو ةميلولا

 كلام لئاسم ىلع ءالمإ قالطلا باتك نم

 ثداح وأ نات> وأ سافن وأ كالمإ ىلع ةوعد لكو سرعلا ةمياو فرعت ىتلا ةميلولا هللا همحر ( قفا غلا )

 ىل نيب, م صاع هنأ ىل نييمل 0517و هكر ف صخر. الو اًهنع عقي ةميلولا مساف لجر اهمإإ ىعذف رورس

 ىلع ملوأو هريغ ىلع مل وأ هملعأ الو سرع ىلع ةميلولا كرت سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ معأال ىنأل سرعلا ةميلو ىف

 باجأ اماص وعدملا ناك نإو ( لاق ) «ةاشب ولو ل وأ >نهحرلا دبعا لاقو رو قيوسب رفس ىف اهنع هللا ىضر ةيفص

 عضوو ساجف امهنع هللا ىضر رمع نبا ىعد دقو لعف ول بحأو لكأي نأ متم سيلو فرصناو كربو ةوعدلا

 را وأ ركملا نم :ةيصعملا اهبف ناك ن إف ( لاق ) مّئاص ىنإ لاقو هدي ضبق مث هللا مسب اوذخ لاقو هدب دف ماعطلا

 نأ هل بحأ مل دنع كلذ لع نإف ساحب نأ هل بحأ ' الإو هنع كلذ اوحم نإف مثاهن ةرهاظلا ىصاعملا نم ههبشأ ام وأ

 الف رجشلا روص ناك نإف سأب الف أطوت تناك نإو ةبوصنم تناك نإ لخدي مل حاورأ تاذ اروص ىأر نإف بيحب

 عا 0 ل[ 5122 ولَو تلبقل عارذ ىلإ ىدهأ ول » لاق ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ انغلبو هاخأ بيجي نأ بحأو سأب

 هنأ نيب الو ةبهنو ةساخم ذخؤوي هنأل ىلإ بحأ ناك كرت ول سرءلاىف ركسلاو زوللاو زوجلا رثن ىف ( لاق ) «تبجأل

 . هيحاص ىكإ بحأ هربغ ند د اضعب مهضعب باغي لق نأ الإ مارح

 ةأرملا لع لجرلا زوشنو مسقلا رصتخ

 لجرلا ىلع ةأرملا زون باتك نمو ءاسنلا ةرشع باتك نمو عفاجلا نم

 اءالمإلا نمو نآرقلا ماكحأ نم قالطلا بناتك نمو

 عامجو ( قفا خلال ) «فورعملاب نويلع ىذلا لثمن حلو ىلاعتو كرابت هللا لاقىلاعت هللا همحر ( قف[: لالا )

 امهمأف هتيدأت ىف ةيهاركلا راهظإبال هياط ىف ةنؤملا ند قحلا تبحاص ءافعإو هوركلا فك نيجوزلا نيب فورعملا
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 كلذ ريغو ربما وفع ظ

 كلام لئاسم ىلع ءالمإلا نمو « قادصلا باتكن مو عماجلا نه

 «حاكتلا ةدقع هديب ىذلا وفم, وأ نوفعي نأ الإ متطرفام فصنف د ىلاعت هللا لاق : هللا همحر ( ىف[نغلالاث )

 نأ رهملا فصن نم امل بجو ا امل لءجف. كلم نم وفعي امتإ هنأ كلذو جوزلا حاكنلا ةدقع هديب ىذلاو ( لاق )

 حاكنلا ةدقع هديب ىذلا نأ هنع هللا ىذر بلاط ىلأ نب ىلع نع انغلبو قادصلا امل متي نأب وفعي نأ هل لعجو وفعت

 امأف للا هحر ( قفاذ لالا ) دهام لوق وهو بيسملا نبا نع ىورو ريبج نب ديعسو.حب رش لوق وهو جوزلا

 عوجرلا هلف هيدب ىف امج افع نيجوزلا ىأو الاومأ ةبه امل زو ال اك اههوفع زوجي الف هيلع رودحلا وبأو ركللا ونأ

 عجر, اهدحأ نالوق اهيفف امسع نأ لبق اهقلط مث اهقادص هل تبهو ولو ( لاق ) لضفأ ماملاو درلا وأ عفدلا لبق

 هتضبق اذإ عجربال ميدقلا باتك ىف لاقو : هللا همحر ( ىنزملا لاق ) هكسلم ءىشثب اهيلع عجربال رخآلاو هفصنب اهيلع

 ؟ هللإ راص مف اهملع عج رب ءى# ىأبف هريغل هتيهو ول هابإ ابك الهتساك سدل ءاربإ هل اهتيه نأل هضيعت مل وأ هل هتيهوف

 نأ الإ اذه ريغ الوق لعأ الو ءىشب عجري مل اهقلط مث رخآلا فصنلا هلتبهو مث هفصن اهاطعأ نإ كلذكو ( لاق )

 ىذلا نمهب ىلوأ نسحألاو (ىنزملا لاق) هجو لكلو ملعأ لاو نسحأ اندنع لوألاو هريغل اهتيبك هل اهتبه لئاق لوقي

 قبام فصنب اهيلع عجري نأ فصنلا هل تبهو اذإ ءالمإلا باتك ىف لاقام هلو ىلع ىدنع سايقلاو نسحأب سيل

 هلوقب هبشأ اذه ( ىتزملا لاق ) هفصن هيلعف ىقب اف ربملا نم هيلع ام ءىثب هتعلاخ نإو هللا همحر ( ىف[: لالا 1

 هتأربأ اهنأل ةلطاب كلذىف ةءاربلاف دسافلا وأ ىمسملا ريغ قادصلا ىف امأف (لاق) ىقبو تضبق امف عاشم فصنلا نأل

 روملا ةفرعم دعب نوك نأ الإ اهلثم رهم املو ةلطاب ةءاربلا تناك هيلع هتدر مث دسافلا تضبق ولو (لاق) ملعتال مت .

 . اذك ىلإ اذك نيب امت اهللو رثكأ اهبطعي وأ اذك ىلإ اذك نيب امت هللحتو لقأ هنأ نقيتست ام اهطعي وأ

 رتشلا ءاخترإو تابلا قالغإو لوخدلا ق محلا باب

 مدقلا قالطلا تانك ومو ءاشنلا ةرشع فاتك نمو عماجلا نمد

 زخْؤتو اب لوخدلا هلف انيد هلك ناك نإف لاملا اهطعي ىتح اهب لوخدلا هل سيلو هللا هحر ( قفاةتلللاف )

 قادصلاو لمتحت ىت> اهلهأ هعنميف عاملا لّمتُعال ةريغص نوكت نأ الإ اثالث اهم زواحم الو اهرمأ حلصتا ٠ وحمو امو

 تناك نإو هنيبو اهنيب ىلعو اهلثم عماجم ىتلا لاا ىف نوكت ىتح اهتقفن الو اهقادص عفد هيلع سيلو ءاوس نيدلاك

 تربجأ عم اوعنتما نإف رخآلا تربجأ عوطت امهمأف عفدت ىح اهلخدنال اولاقو اهولخدت ىتح عفدأ ال لاقف ةغلاب

 اهعفدن اولاق اذإ ةقفنلا امل تلعجو الإ هتعفد تاخد اذإف ابجوز نم قادصلا تذخأو هيف اهنولخدي تقو ىلع اهلهأ

 لهمتف اهلثم هيف عماجمال ضرم نم نوكي نأ الإ لوخدلا ىلع تربجأ اوضن تناك نإو انيلإ قادصلا عفد اذإ هيلإ

 دزي ملو اه"اكني مل داع نإ ىذلا ءربلا أربت ىتح اهبيص, نأ هعنم الو الماك ررملا املو اهتيد هيلعف مكتلت يف اهاضفأ نإو

 نهومتقلط نإو »ىلاعت هللا لوقل ررملا صن اهلف اهقلط ىت> اهسمي لف هيلع تلخد نإف املوق كلذىف لوقلاو اهحرج ىف ظ

 ىف هْنع هللا ىضر رمع نع رثأالاب جتحم جتحا نإف « متضرف ام فصنف ةضيرف نمل متطرف دقو نهوسع نأ لبق'نم

 تاخاذإ بحب هنأ ريخأف ؟ مكلبق نم زجعلاب ءاج ول نهبنذام رمت لوق نُريملا بجوي هنأ رتساا ءاخرإو بابلا قالغإ ٠
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 ؛ اثم رهم 2 دسافلا قادصلاك اذبف انآ تتساو أ هلال تّدشام ىل ضرفت نأ ىلع كحجوزتأ هل لوقت نأ وهو

 ١ هشأ سضيوفتلاب اذه هللا همر ) قازلا لاق)

 اهلعم نب ريسفلا

 مماجلا م كلام ل' سم ىلع ءالمالا بناتكو 0

 ىكأو !اسنا نم اهمأ سيلو اهتدصع ؛ءاسن ىعأ اعف اهعاسن رهم اهل تلق ىتمو للا همحر ( قف|اتخلالات )

 1 اهحارصو اهدأو اهرسعو اهرسو اهعقو املاو اهةمحو اهلمعو اهتد لغم ق ره نم رهعو اهدلب ءاسن

 "امل نكي مل نإف نيدب نوكيال ةميقلاب مكحلا قل هلك ازعل ةهلمجأو تلم كلذ روهملا نأل اننثوأ تنك اوكد

 . اهتريشع ىف تففخ نففخ نهرئاشع ىف نحكن اذإ اهؤاسن نأك نإو تفصو امف امش اهنم ساسلا برقأ رهف بسن

 تأدبو اهلثم رهه الو افلاحم هدعبوأ لوخدلا لبق رهملا ىف ناجوزلا فاتخا اذإو هللا همحر ( قفا غلا ) .

 ق>-هنأل اهرهم تضبقام ةأرملا لوق لوقلاو امهد>أ وأ نيجوزلا ةثروو ركبلا ةيبصاا وبأو جوزلا اذكهو لجرلاب

 رهموه لب.لاقو ةيده تضيق ىذلا ةأرملا تلاق نإف قحلا هللإ نمو قحلا هل ىذلا رارقإب الإ لوز, الف قوقحلا نم

 ىتاا, ةريبك وأ تناك ةريغص- ركبلا ىبأ ىلإ ربملا عفدب أربيو (لاق ) هلوق لوقلاف هكلم تعداو لاب ترقأ دقف

 3 . املامو ارعشب اهوبأ ىلب

 ل ل ليردلا

 كلام لئاسم ىلع ءالمإلا نمو ؛ قالطلا باتك نمو قادصلا باتك نم

 7 اهل رمي سيل فلألا نأل دساف رهملاف آفلأ اهسبأل نأ ىلع فلأب حاكتلا دقعاذإو هللا همحر ( قفا: غلا: )

 ةعنف اًطو ارئاج ناك آفلأ اهانأ ىطع نأ ىلعو فلأ ىلع ةأرما حكن ولو هايإ هطارتشاب هل قحم الو

 " اهجرخمال نأ ىلع وأ جرخ نأ امل نأ ىلع افلأ اهقد-صأ ولو « ةلكو وأ ضيقت مل ةبه اهنأل هنم اهذخأو

 | اكللَذ ىف اهلثم رهم اهلف هلعفي نأ هلام عنم هيلع تطرش وأ ىرستيال وأ اهيلع حكني ال نأ ىلع وأ اهدلب نم

 "2 رهلا دقع داسفل ةدايزلا امل نلعجأ حلو طرشلا تلط ,أ طربشلا اهدازو اهلثم رهم ىلع اهداز دق ناك .نإف هلك

 الا ألا ىضرو ىرتشلا دي ىف دعلا تاق رمح قزو رانيد ةئاق ادبع ىرتبشا ول ئرت الآ .طرشلاب

 2 اهقدصأ ولو دبعلا ةميق هل ٌتناكو لطبف زوحيال امب دقعنا نمثلا نأل كلذ هل نكي مل رخلا قزلا لطبيو ةئثاملا ذخأي

 | ماةنس لك ىف نينس رسثع جوزلا وبأ اهتقفن نمض ولو ( لاق ) ادساف ربملا ناك اهيف رايخلا اممل وأ هل طرتشاو اراد

 بجوام وأ انالف هب تنياد ام كل تنمض لاق ول كلذكو رْثك أ ةرمو لقأ ةرم هنأو بحم ملام نامض زحب مل اذك

 ' ٠ لبي امو نكي ملام نمض هنأل هيلع كل
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 نأ ىلع افلأ ىواسي دبعب اوي لجرلا ىف هلوق فلتخاو عيبلاك ةلكح ةماع ىف جيورتلا نأل .اهلثم رب ةعفشا

 ارهم دبعلا نم رهملا ردق باصأ ام لعجو رخآلا ىف هزاجأو نكلوقلا دحأ ىف هلطبأف افلأ غلب اهلثم رهمو افلأ هتداز

 هدقع ىف ناك اذإ عباا زيجمال هنأل هزيحمال نأ هلوقب ىذنع هبشأ ( ىنزملا لاق ) اعيبم ديعلا نم كفلألا ردق باماتاع و

 نأل هفصن ىف عجري مل لوخدلا لبق .اهقلظ مث هتريدف ادبع ابقدصأ ولو عتب اهدقع ىف ناك اذإ ةباتكلا الو ءارك

 نم هل جارخإ ريغب ريبدتلا باتك ىف عوجرلا زاجأ دق ( ىنزملا لاق ) ابك نم هايإ ابجارَإب الإ نوكي ال عوجرلا

 هفصن در نأ عم هتبقرب هريغل ىصوأ ول أك وهف هتبقرب هل ةيصو ريبدتلا ناك اذإ ( ىنزملا لاق ) ىلوأ هلوقب وهو هكلم

 لوقب وهو طلغ اذه (ىزملا لاق) هتميق هيلعف ارح دجوف دبع ىلع اهجوزت ولو ( قف[: ) كلما نم جارخإ هيلإ
 دعبأ رخلا“ةملق كال نم ئبف هكاع مل اهتأل هتميق امل نكت و: اهلثم رم ىلإ تعجز قحتساف ءئش انحف ول

 لاقف كلذ ىف هلوق فاتخاف هنم رثك أ نلعيو اذك رهملا نأ ةأرملاو ىلولا جوزلآ دهاش اذإو ( قفالالاف )

 نإو ( ىفان_ةلللا ) دعو املبق امو دوقعلا ىلإ رظني اعإ هنأل ىدنع ىلوأ اذهو ةينالعلا هريغىف لاقو رسلا عضوميف

 ناحاكت امهنأل امل اميق اعم امهتلطو نيثالث 0 هيلع دقع مث سيلا موي ننرشعب حاكنلا هيلع دقع

 فصنو رهم الإ همزلي الف لوخدلا لبق ىتاثلا حاكنلا ىف قارفلا نلك لوقي نأ جوزلل هللا همحر ( فزملا لاق )

 دبعأ ةعيرأ ىرتشاول اك نقرورم ردق ىلع تمسق آفلأ ةوسن عبرأ قدصأ ولو ( ىف: ةلالاؤ ) هلوق سابق ىف

 لك نم ةوسن عبرأ نم ىرتشي نأ نهريظن هلل همحر ( ىزملا لاق ) مهتمبق ردق ىلع ًاموسقم نمثلا نوكبف ةقفص قف

 رهملا داسقو اهسفن رم نونم ةيحا وك تلبح ا” اهدنع و ةدحاو 0ك لبجتف دحاو نمث ادبع ةدحاو

 هبهو ول ا" فصنلا نياللف قلط مث هلام نم قادصلا عفدو هنبا نع قدصأ ولو هللا همحر ( ىف[ لالا ) ىلوأ هلوقب

 هب لحتسن ءىثالو امل قادص الف اهباصأ نإو حاكنلا زيحم نأ هل نكي مل هلو رمأ ريغب هيلع ىلوملا جوزت ولو هضبقف هل

 . ائيش ةباصإلاب هلع لعجأ مل اًئءيش اهفلتيف اه-رتشي ةعلس ىف هيلع لعجأ ال تكاد

 ضيوفتلا باب

 كلام لئاسم ىلع ءالمإلا نمو 4 ميدقلا حاكتلا نمو قادصلا 7-2 عماجلا نم

 بيثلا ةأرملا لجرلا جودت نأ ضيوفت هنأ فرع هب جوزت نم ىذلا ضيوفتلا ىلاعت هللا همحر ) قناخ لالا (

 اهبصي مل نإو اهلثم ره اهلف اهءاصأ نإف تباث اذه ىف حاكنلاف رهم ريغب كجوزتأ امل لوقيو اهاضرب اهرمأل ةكلاملا

 ىلاولا ىأرام وأ امهرد نيثالث ردقب نسحتساو اهف تقو الو ةدقعلا نم الدب ميدقلا ىف لاقو ةعتملا اهلف اهقلط تح

 «ىمأو وهىنأب » سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور دقو ءاوسف تتاموأ ارهم ىحس.نأ لبق تام نإف نيجوزلا ردقب

 تش ناك نإف ثارملابو 6 امل ىضقف ابجوز تام ربمم ريغب حكت و وسو تنب عورب ىف ىضق هنأ

 ةرمو نانس نبا لقعم نع ةرمو راس نب لقعم نع ةرم لاقي سو هيلع هللا ىلص ىنلا نود دحأ لوق ىف ةحح الف

 رهملا تِيلظ قمو ( لاق ) رمع نباو ديزو ىلع لوق وهو تاريلا او رهم الف تدني ملنإو عشا ىب عب نع
 نكي مل اهقراف ىتح هضرت ملف هضرف نإف اهلثم قادصب اهماعدعب امل وه هضرفيوأ امل ناطلسلا هضرغي نأ الإ همزاب الف

 هلبق امل فلاخمع وهو فورعملا ضيوفتلاب سيلو ضيوفتلا ىف لخدي دقو ةدقعلا ىف ناكول ؟ نوكيف هيلع اعمشجا ام الإ



 " رم هنأل ءىشب ىدنع اذه سل ( ىنزملا لاق ) هتءق ىف هقحو هنود ةكلاملا ىه تناكو اهنود الوحم ناك ةدايزلا

 نيع عب زاج ام ةرخؤم تناك ولو ةلجعم ىرتشملا لخنلاو اهينجتسي ىتح عئابلل اهرمأ نوكيف تربأ دق لخنلا عب

 قحأ كلذ ىف فصنلا در ناكو اهيف رمثلاو الجعم جوزال اهفصن در زاج اف رمثلاو ةلجعم تزاج اماف ةرخؤ»

 ًاهسرتت وأ ابعرز ضرألا كلذكو ( قفا: ةلالاث) درلا ىف زاج ءارسثلا ىف كلذ زاج اذإف ءارمدلا نم زاوجلاب

 ةصقتنم ضرألا فصن لوبقىف رابخلا هلف ةياغ هداص+ل ناك نإو امل صقنم ضرألاب رضم عرزلا (ىزملا لاق) اهثرحن وأ

 نأل امل هببشب سيلف سارغاا امأو امل رمثااو لخنلا فصن هلف اهب ارضم لخنلا رك سيلو امل عرزلاو ةميقلا وأ

 اأو اف فن ةلف ضزألا ىف تباث هنأل سارغلا كلذك سيلو داصخو دادج نم امهناكم ابق ناقرافي ةياغ ف

 قوت قاب هلوَي ةيشآ ىدنع اذهو ءاشن نأ الإ ابكلم.ىف دازام فصن هطعت نأ اهلع سلف امل .ةدازف ثرحلا

 ىف ثدح هنأل هنود امل داولا ناك املاح نع تصقنف ةيشاملا تحتن وأ هيدي ىف ةمألا تدلو ولو ( ىتفانةلالاف )

 سايق اذه ( ىتزملا لاق ) اهقدصأ موي اهتميق فاصنأ تذ>أ تءاش نإو ةصقان اهفاصنأ تذخأ تءاش نإف اهكسلم

 اهقدصأ نإف ( ىبنإ؛:([1 ) هلصأ ىلع أطخ اذهو هلوق وهو مألا باتك ىف قادصلا ىف ءاجام باب لوأ ىف هلوق

 8ك هلعو بصاغ ويف اهعنق هتيلط نإف حاكتلا عقو موي هتميق اهلف هعفدي نأ لبق كليف اديع وأ هنبعب اضرع

 نايخلا امل ناك اهضبقت نأ لبق تقرتحاف اراد ابقدصأ ول علخلا باتك ىف لاقدق ( ىنزملا لاق ) ةمبق ناك ام

 ةنيعب دبع ىلع اهعلخ ول اضيأ هيف لاقو َرملا نم اهبتصخم ةصرعلا امل نوكت وأ اهلثم رهع عجرت نأ ىف

 تضبق ىذلا نمثلاب عجر كاف (ابنم ةازتتشا ىل عجري جي اهلعم ربع الع عجر هضبقبإ نأ لبق تاق

 لع اذإف كلهتسملا عيبلا لدب ىنعم ىف علخلا لدبو حاكنلا لدب لعجم هنأل هلصأب هشأ اذه ( قزلا كاق)

 عجر امملدب لظب اذإ علخلاو حاكنلا كلذكو كلبتسملا ةميقب عجر كلهتساو لدبلا ضبق دقو ضبقي نأ لبق عببلا

 اهلخم رمد نم ارقص اهيلع لءجو ريراوق ىف لخنلا رك لعج ولو ( لاق ) كلبتسملا عيبلاك لاما رهم وهو امهتم.قب

 هذخأت نأ ىف رادخلا امل ناكهب عفتني ءىث هنم قدي ملو دسف عزن اذإ ناك اذإف ريراوقلا نم هعزنو هذخأ اهلل ناك

 رايخلا امل ناك هدنع نم برب هبر ولو لثم هل نكمل نإ هتمق وأ لثم هل ناك نإ هرقص لثمو هلثم هنم دخت 5

 رمتلا ءاقب اسباب ىتد ال ثرلا نم جرخ اذإ ناك اذإ رمتلا لثم ذخأت وأ برلا نم هيلعام عّرنتو هذحأت نأ ىف

 نوك نأ الإ هيف بصاغلاك وف هريغ وأ هلعفب هيد ىف بيصأ ام لكو ( لاق ) همعط ريغتي وأ برلا هبصي مل ىذلا

 طقس موي ةيلع دلولا موقيف لخدأ ىتح ايفصن الإ كلمت ال اهارأ تنك لوقيو لوخدلا لبق هنم دلتف اهأطيف ةمأ

 لاك ا ريك [ هنم اهتمت تذخأ تءاش نإو اهل ىبف اهترتست نأ تءاش نإو اهزهف-اطو هب قحلو

 لاق دقو ( ىنزملا لاق ) ابقدصأ موي املاح نع اهريغت ةدالولا نأل زابخلا اهل تلعج امنإو هل دلو مأ نوكست الو ةميق

 امل نأ هلوق فاتح مل اذإو ) ىزملا لاق ) ىلوأ هلّوقب اذهو اهلثمرمم امل نأ هتدرف ابيع 3 اضاف ادبع اهقدصأ ولو

 كلذكو هتميقف انئاف ناك نإف تعفدام ىلإ عجرت امإو عيبلايف تدرام ةمبق ذخأ زوحم الف بيعلاب عببلا ىف درلاك درلا

 هدري هنأ ابيع هب ٍتاصأق دبعب ابعلخ ول علخلا ىف هلوق اضيأ كلذ دكؤي امو تثئافلا ع.لاك هدنع عضبلا

 هنفق راد نم اصقش اهقدصأ ولو ) قنانتلالاف ) ىلوأ هلوقب اذهو اهنيبو هنيس كلذ يف ىوسف اهلثم رهع جرو
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 للا لوسراب لق » قئالعلا اودأ 0ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ليلعلا دح ةكرتفا 2 21١ نعىبنلا دكر هن 2 قادصال :

 هبريشأ امو سلفلا لثم تلق نإو ةمق هلام ىلعالإ قاعمسا عقيالو (لاق) «(نولهألا هن ىخاّرت ام» لاق »0ؤِ؟ قى ؟ اللعلا| اهو 00

 «؟نآرقاا ند ءىث كعم له »لاقف اًئيش دج م سمتلاف «ديدح نم اعا>ولو سحتلا» لجراإسو هيلع هللا ىلد كاع

 لاق سو هيلع هللا ىل< ىنلا نأ انءابو « نآرقلا نم كعم ام امك :>وز دق » لاقف اذك ةروسو اذك ةروس معن لاق

 بسملانبا لاقو رهم بيب ز تاض.و تالثىف لاق هنع هللا قدر تاطخلا نب 0 نأو «لحتسا دقف متردب لحسانمو

 ةطنح ةبحو معن لاق ؟ لقأف هل تلق لاق مهرد فصنو لاق ؟ لقأو تلق لاق مثرد ةعير لاقو زاج اطوس اهقدصأ ول

 هأرملا تناك اذإ راج ءىثل ةركأ وأد ىثل اع أ نك ان زاج امك ( قفا هلال(: ) ةطنح ةضبق وأ

 حاكنلا باتكو قادصلا هكر نم عماجلا نم

 ميدقلا حا اكنلا .باتك نمو نآرقلا ماكحأ نم

 انآرق اهساعب نأ ىلع اه كن ولف نآرقلاب سو هيلع هللا ىلص حكسنأ اذإو ىلاعت تن هحر ( قفانتل :الاث )

 ( ىزما لاق ) ملعتاا رجأ فصنب اهيلع عجر لوخدلا لبق اهقلط مث قبآلاب اهءاج وأ ابماعف قبآلا اهدبعب اهيتأي وأ

 اهب ولخم نأ هل سيل هنأل اهلثم رمم فصنب هيلع تعجر قبآلاب اهتأي مل وأ اهماعي مل نإف قبآلاب ءىجلا رجأ فصنبو
 هلوق نم .حصأ اذهو اهلثم ربم اهلق بوثلا كلبف هنيعب بوث ةطايخ ىلع ت>كن لاق ول اذكو (ىزما لاق ) اهماعي

 همت ف هلثف رحاب هلاك تسر تاك ١

 صقشنب, و 4 كيس كيري رام لف[

 ميدقلا حاكنو قادصلا تاك نم كلذ ريغو عماجلا

 ىش 1 نمهو ثيدحلا فاالتخا نمو

 نإف هناصقن اهملعو هتدايز الف عفدلاب هتتمضو ةدقعلاب اك 8 قدصأ ام لكو : : هللا همحر 1 |

 امهضبق مو. امهتميق فصن اهماعف لوخدلا لبق اهقلط مث ارصب اف نيل أ اركي ر دس ادلع ل[ اهقدصأ

 ريغصلاف اديعب اريك اريك انوكي نأب امهتريغ ةدايزلا نوكست نأ الإ كلذ الإ هل نوكي الف نيدئاز امهعفد ءاشن نأ الإ

 اعراب نأ. ءاش_ نأ الإ امهتمم كعصن كلف ناما ان تاو انيعف فس دل كف ككل حلصي ال امل حاصي

 ىذاقلا هل ضقي ملام هلك اذهو كلذ وحي ىف ريغصلا هل حاصيال امل ناحاصي انوكي نأ الإ هعنم امل سيلف نيصقان

 نكي مل علطلاب اهفصن ذخأ دا راق ةعلطم لختلاَو امقلط نإف ادب ىف هباصأ امل ةنماض .ذتنيح ىه نوكت هفصنب

 نإف املا- نع لخنلل اريغم نوكي ال عالطإلا نأ ىف اممل ةفلاو ضخاملا ةاشااو ىليخلا ةيراخاك تناكو َكِلَذ هل

 سلو همزاب القا اماخف رصف ردشلا لفرز نأ الإ ردذش :لك كلذكأو كلذ الإ هل سيلف اهفصن هيلإ عفدت نأ تءاش

 دارأ ولو ءاشب نأ الإ هر> وق الحعم هقح وكل ال رحشا| فضصن ةلإ عقدت مش اهنحتسا نأ ىلع ةرمثلا كرت امل

 ايفو اهقلط ل هنأو دادجلا ىلإ ناديزب رحشلاو لختلا نأ كلذو اهملع كلذ نك 1 رمق تح نأ ىلا اه >2 نأ
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 ىئثنخلاو 0 ريغ ىصخلاو نينعلا لجأ
 ةيطخلاب ضن رغتلا ب دكه ميدق فاتك نه عماجا نم

 رمع نع بيسملا نبا نع ىرهزلا نع رمعم نع ةنييع نب نايفس انربخأ ىلاعت هللا همحر ( قف[نغلالاف )

 عطق نإو امهنيب قرف الإو عماج نإف كلذ ىف افالخ هتيقل نمع ل ظفحأ الو ( لاق ) ةنس نينعلا لجأ هنأ هنع هللا ىذز

 ًاهيصي الو اهريغ بيصي ناك وأ لاجرلا لوبي ثيح نم لوبي ىثنخ ناك وأ عاجلا عقوم عقبام هنم قبف ه ءرركذ نم

 الإ اهتباصإ نوك-ت الو هتأرما ىبف ةدحاو ةرم اهءاصأ نإف ( لاق ) انيلإ اعفارت موي نم ةنس هتلجأ هتقرف تلا

 - ريغب اهحاكن خسف هقارف تءاش نإف ناطلسلا اهريخ اهيصي مل نإف جرفلا ىف ركذلا نم ىقبام وأ ةفشحلا بيغي نأب

 لجؤي نأ تلأس مث ةدعلا ىف اهعجار مث كلذ دعب اهقراف نإف اقل كرت وهف هعم تماقأ نإف هنود اهيلإ هنأل قالط

 تلاقو ةأرماب لجر عتمتسا ول هلوق لصأو ةباصإ نكست ملو ةدع اهيلع نوكي فيكو ( ىنزملا لاق ) امل كلذ نك مل

 هلوق لوقلاف اهتبصأ دق لاقو ىنبصي مل تلاق ولو ( ىتنإ*_ةلالاف ) اهيلع ةدع الو ربملا فصن اهلف قلطو ىنبصي مل

 الودع ءاسنلا نم اعبرأ اهءرأ اركب تناك نإو (هنيب قرف تفلحو لكن نإف نيمبلا هيلعو ابحاكن خسف ديرت اهنأل

 مف دوعت دق ةرذعلا نأ كلذو ابعم ماقأ فاحو تلك نإف امهنيب قرف مث اهفلحأ ءاش نإف اهقدص ىلع لياد كلذو

 اهتعاس نم بوبجما ريغو بوبجملا ىت رابخلا ةأرمالو ( ىفاة_خلالاف ) ةباصإلا ىف غلابي مل اذإ امب ةربخلا لهأ معزي

 مل نإو امل رابخ الف تماع نوكن نأ الإ رك ذ هل ناكن إو لاجرلا نع صقان ىصخلاو ادبأ عماجمال بوبجلا نأل

 نم لوبي ىنخ ناك نإف [ قناه ةلااف ) هلثم عماجب نأ علب دق ىبص ىدنع ءانعم ( ىزملا لاق ) لجأ ىصلا اهعماجي
 نإو الجر جوزعت ةأرما ىهف ةأرملا لوبت ثيح نم كوبت ىه تناك نإو ةأرما جوزي لجر وهف لجرلا لوبي ثيح
 ( ىزملا لاق ) ادبأ هريغ كل نوكيال مث هيلع كانحكتأ تئش اممأف كسفنب ملعأ تنأ هل ليقو جوزي مل الكشم ناك

 هّصقنل رابخلا هيف امل نإ ركذلا هل ىصألا ىف هلوق ىلع اسابق هصقنل رابخلا هبحاصل ناكلكشم وهو جوزت امهأبف

 هريغو كرمداا ىف ناصحإ ويف ةغلابلا ةرملا تبيصأ وأ غلابلا را باصأ اذإف ىلاعت هللا همحر ( نا :.ةلالاف )

 " هللا ىلص مجر امل سانلا ضعب لاق ام انصح نوكيال كرمشلا ناكولف اينز نيبدوم مجر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل

 + نصح رع لو ةياع

14 

 قادصلا بانك نم . « عماجلا ن م رصتخم قادصلا

 ىعفاشلاو كلام فاالَتخا انك نمو حاكدلا بناتك نمو

 3 مكيلع حانجال » ىلاعت هللا لاق ربملا وهو هباتك ىف رجألاو قادصلا هللا ركذ ىلاعت هللا همحر ( ىف[: ةلللاف )

 2 اهد_ة.ال قادصلا كرت نأو مالكلاب حاكستلا هنعع نأ لدف « ةضيرف نمل اوضرفت وأ نهوسع ملام انما مقلط نإ

 -  تقوال نأىلع لياد «اراطنق نهادحإ متيتآو 2ىلاعت هلوق ىفو اهلثمرهم امو حاكسنلا تبث مارحب وأ لوهجمب دقع ولف
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 تضخ نس ف ضي دبع عل

  ظ سف

01 

 ل م رغلا ةمالا باب

 ةيطخلاب ضي رعتلا نمهو ديدجلا حاكسلا تامل 7 عماجل 0

 كلام لا هسه ىلع ءالمإ 5 ] ؛ قالطلاو حاكللا نمو ميدقأ اماكن نهو ٠

 مث اهجوزنف ةرح اهمأ اهدحأ وأ ليكولاو ترك ذف هتمأ جوزي لكو اذإو ىلاعت هللا هر ( قفاه علالا )

 ىمس ان رثك | ناك 'ايلثم ربغ ايلف اهءاصأ نإو:ةعتم الورش فصن الف لوحدلا ليث اهةاارق راتخا نإَف احلا هلك لع

 ناك املأ كلذ موي مهتحبق هيلعو رارحأ مبف تدلو تناك نإف هب عجري الو خسف اهقارف نأل لقأ وأ

 رارحأ هدلوف ادبع جوزلا ناك نإف اممرغي نأ دعب الإ هرغ ىذلا ىلع اهم عجر» الو ةمألا ديس مهسفنأ عح مهلكح

 نأ لع لد اذهو- ءانعم ىف دلولا ةميشقو ) ىزملا لاق ( قتعي ىد هيلع اهل ريم االو رارحأ مهنأ ىلع جوزت هنأل

 تناك نإو: هللا همحز ( قنا لالا ) هل دوهثدملل مرغي ىتح قتعب وأ الح ليف لحر نلع بق نم لع 0

 ىحف تزدع نإف امك اهنأل ا ماك اع عج ريف ةناكم نركك نأ ا تقتعأ اذإ هب اهيلع عجر ةراغلا ى

 ةيتاكملا نينج ىعفاشلا لعج دق هللا همحر )ىف سدا لاق ) ةرهلا نينج ىفام هيفف انينج تقلاف دجأ اهن رع نإف 0

 .هردح ان يبع اهحوزت اذإ ةرذخا نينجك

 كبعابحوزو قدعت ةمألا

 قالطو حاكد اكو ءالمإ نمو ميدق ا

 كالام 1 ىلع ءالمإ

 تقتعأ ةريرب نأ اهنع لا ىضر ةظئاعنع دمحم نب مساقلا نع ةعيب ر نع كلام انربخأ هللا حر ( قنانغلإلا:)

 ىلد هللا لوسر اهريخ ذإ اهقالط اهعد سيل نأ ىلع ليلد كلذ ىفو ( لاق) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهريخف

 هلاك هنأ سابع نبا نعو دبع 000 !اف اهم : اهنع هللا ندور ةشالع نع ىورو اه>وز ىف اهعب دعب مسو هيلع هللا

 سايعلل !سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف هت ىلع ليست هعومدو ىكب اهفلخ فوطي هبلإ رظنأ ىفنأك ثيغم هل لاقي دبع

 ملَسو هيلع هللا ىلص ىننلا اهل لاف : اثيغم ةريرب ضغب نمو ةريرب ثيغم بح نم بجعت الأ سابعا, هنع هللا ىضر

 ر#* نبا نعو هيفىل ةجاح الف تلاق ( عييفش انأ اعإ د لاق ؟كر هج هللا لوسراب تلاقف «كدلو وبأ وه اعإف هتعخار ولو

 نإ نال كلعال دعا نال ردا كلا هكا دوا شإ هةر ( ىئانغلالات ) دي ناك لاك ةنأ اههنع هللا ضر

 اذا زال ناك - ملعأ هللاو - اذهلف امهنيب ثاريم الو ةيالو الو اهدلول هيلع ةقفن الو اهنم هعنمو اهنع هجارخإ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةصفح لوق الإ عبت, ًائيش رابخلا تقأت ىف يعأ الو قتعلا دعب اهجوز اهبصي ملام تقتعأ

 اميلإ بحأ اذهو رايخلا امل رخآلاو امل رايخال نأ هدحأ نالوق اهيفف ةلاهجلا تعداف اهباصأ نإف (لاق) اهسع ملام

 ملو هقارف تراتخا نإف ( ىنإغ لال: ) نيلوقل اهيف ىنعم الو نيباتك ىف رايخلا امل نأب عطق دقو ( انأ تلق )

 اهجوزت نإو خسفلا اهلف ةقلطةدعىف تناك ولو دقعلاب بجوهنأل ديسال قادصلاف هعم تماقأ نإف امل قادص الف اهسع

 ةمأل رايخ الو غلبت ىف ةيبص تناك نإف امام نم رثكأ الجوال نأ ناطلسلا ىلعو ةدحاو ىلع ىبف كلذ دعب

 , امل رابخ الف رابخلا لبق قتعأ ولو ةنرحلا اهيف لمكت ىتح

 (م-؟4ع)



 2 ١ ل

 ةجرتاجلا قا كيملا

 قالطلاو حاكدلا نمو مهدقلا حاكسلا نهو ديدجلا حاكن تاون نع

 كلذ ريغو 2 كلام لكاس ىلع ءالمإ

 نب رمع لاق لاق هنأ برسنملا نب ديعس نع دعس نب ىث نع كلام انريخأ ىلاعت هللا هقحر ) قناخن لالا 1

 اهجوزا كلذو ايقادص اهلف ايس صرب وأ ماذج وأ نون> اهبو ةأرما جود لجرامعأ هنع هلا ىضر باطخلا

 نرقلاو « صرباو « ماذجلاو « نونحلا : ىدست نأ الإ حاكتلا ىف نزال عب رأ ءاثعشلا ويأ لاقو اهماو ىلع مرغ

 | الف سيململا لبق ابقارف راتخا نإف ( لاق ) ءاسنلا ىنعم ريغ ىف اهنأل عاجلل عناملا نرقلا ( قفننتلالاث )

 اهماو نذإ ريغب 0 قااىف لاق مسو هلع هللا ىلص ىلا نأل اهماو ىلع الو املع روملاب عجري الو ىكشالو امتدع ىف

 حيحصلا حاكنلا ىف وهف هترغ ىلا ىهو الع 4 هدر و اهحرف نم لوترسا 5ع رهملا اهلق اسم نإف لطاب اهحاكنف

 هللا ىضر باطخلا نب رمع ىذقو اهياو همرغي نأ زن مل امل ناك اذإو ةأرملل نوكي نأ ىلوأ رايخلا هيف جوزال ىذلا

 نأل رامخلا هلذ اهب ثدح مث خاكللا دقع ىف راجلا هيف هل تاع> امو (لاق) ررملا اهل نأ اهندع ىف تحكن ىلا ىف نع

 لوطلا نم ةمألا حاكن دقع خسفام كلذكو هللا هحر ( ىنزملا لاق ) دلولا قحو كلذ ىف هقحل اهيف ملاق ىنعملا كلذ

 تراتخا نإف هيف ىه كلذكو ( قنا لال ) حاكتلا هب خسف, ىذلا ىنءملا هنأل هخسف حاكتلا دعب ثدح اذإ

 لثمن نوكي ىذلاو قارفلا عم رهملا اهلف هقارف تراتخاف اهباصأ ىتح ملعت ل نإف ةعتم الو ربم الف سيسملا لبق هقارف

' 

 ' نإ ميدسقلا ىف ( لاقو ) هل رابخ الف .لعاا دعب *ىطو وأ هكرت اههعأو اهناكم اهركاف اير 2 نركا نأ ا والا

 د لبق ءاوس هيف اناك اك ثيدحلا ىف ءاوس اههنإ هلوقب ىلوأ ( ىفزملا لاق ) هل سيلو خسفلا اهلف هب ثدح

 نه عماجم نأ تع ُط أ سفن داكت الو ىذعي ثطلاب ملعلا لهأ معز مف صربلاو ماذخلاو ) لاق )

 | امبعم نك 0 نونطاو ةيفاعلا ىلاعتت هللا لاسن هلسن كلذ كردأ جس نإف مسي اماقف دلولا امأو هنم كلذب ةأرما

 ١ اك نونهلا حاكت نع اهعنم اهيلولو لتقلا هلثم نم نر دقو 0 ند عانتما الو لقعب ةحوز الو جد قأ ةيدات

 كو نيد عاما نم عسع ىلوملا معن ل ؟ةقرفلا وأ رايخلا هيف امه - ند لبق لق نإف فك اع ند اهعذعإ

 ' ىلعلاو قالطلا هيلع بجو لعفي ل نإف نيمنلا ةرافكب ثنحلا ىف هل صخرأف ثنحم ال نأ هللا ةعاط تناك مثأم ريغ ىلع

 '0 تو رترلو كع مام لوما ةرشام ارت اهنم رثك أ لوبخلاو نونمللاو صرألاو مذجألا ةرشثابمب ررمضلا نأب طيح

 مل ةاسم ىه اذإف ةباتك امنأ ىلع اهجوزت ولو رهم فصن الب حاكناا ختسف هل ناك ةيباتك ىغ اذإفةاسم اهنأ لَ

 اهنا ىلع ةمأ ئىزرتشا أ لع لدبي اذه هلا همحر ( ىنزملا كاق ) 1 1 ند ح اهمال نول ف هل نكي

 3 اهدرب نأ هلف ة هنا رص اهدح وف كا 6 يلع اهارتشا اذإو اهدرب نأ يرتشملل سيلف هس اهماصأف ةنارصن
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 فكنسي دش ماضي نعي ب

ْ 1 

  00000ول/ا١ط -
 ةعتلا حاكسن تددرو ملسو هيلع هللا ىلص ىناا نع هيف فلتع مو راغشلا حاكسن تزحأ سائلا ضعبل تلقو (لاق) إ

 هيلع هللا ىل ىتناا ىهن. كل ليقف تضروع نإ تأرأ محم اذهو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اهيف فلتخا دقو

 دقع كلذكو ليق هنعىهنم هدقع نأل زوحمال لاقف هزجاف رايتخا اذهو اهتمعىلع وأ اهتلاىلع ةأرملا مكنت نأ لسو

 نع ىهن ا راغشاا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن ىعفاشاا لوق ىنعم هللا همحر ( ىنزملا لاق ) هنع ىبنم راغشلا

 . اهلثم ربم امو اتباث حاكنلا ناكسل قادصلا نع ناك ولو قادصلا نعال هسفن حاكنلا

 عءاجلا نم لاحماو ةعتملا حاكسن

 كثيدحلا فاالت*>|نمو كلام لئاسم ىلع ءالمالا نمو قالطلاو حاكنلا تاعك نم

 نع اههبأ نءىلعنب دم ىنبا نسحلاو هللا دبع نع باه. نبا نع كلام انربخأ ىلاعت هللا همحر ( قفا االان )

 ناك نإو (لاق) ةيلهألا رجلا مو لكأو ةعتملا حاكت نع ربيخ موي ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأهنع هللا ىضر ىلع

 لاق مث ةعنملا حاكن لحأ ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا نأ نيبم وهف اتباث ةربس نب عيب رلا نع رمع نب زيزعلا دبع ثيدح

 متحكن اذإ » ىلاعت هللا لاق ةعتملا سرحت ىلع ليلد ةنسلاو نآرقلا ىفو ( لاق) « ةمايقلا موي ىلإ مارح ىه 0,

 « حبيرست وأ فورعع كاسمإف » ىلاعت لاقو قالطلاب الإ جاوزألا ىلع هللا نممرحم مف.« نهومتقلط مث تانمؤملا

 ماكحأ عم حاكسنلا هيلع اودقع نم ةقرف جاو زألا ىلإ لعحف « جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ نإو ه ىلاعت لاقؤ

 خسفنب هدم مث ةدم ىلإ هنأل ةنسلاو نآرقلاب خوسنم ةعتملا حاكت نأ. معآ هلاو  انيب ناكف جاوزألا نيبام

 . جاوزألا ماكحأ هيف الو هيف قالط ثادحإ الب

 مرح ا حاكن بأب

 نامع نع ناّمع نبا نابأ نع بهو نب هيدن نع عفان نع كلام انريخأ ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالاف (

 انيور سانا ضعب لاقو « حكت, الو مرا حكني ال » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىضر نافع نبا.

 مدألا نب ديزيو ةتباث نامع ةياور تلق مرح وهو اهنع هلا ىضر ةنوميم سكن مدسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 درفنو سما نب ديعسم وهو ثلاثو لالد وهو اهحكت نالوقي اهقيتع نبا وأ اهقيتع راس نب ناملسو اهتخأ نبا

 امف ترظن مسو هيع هللا ىلص ىنلا نع ةياورلا تفلتخا اذإ هنأ ىنتيطعأ سيلأ تلقو تباثلا نامع ثيدح كيلع

 حاكن نادر تراث ننس ديزبو باطخلا نب رهعف تلق ىلب لاق 5؟ هفلاح ىذلا تك 4ب 1 هدعب ند هب احصأ لعق

 مرحلا ناك نإف ( فا ةلللاث ) ؟ هب تلق ال لف الام اهل ٍلعأ الو حكتي الو مرحلا حكنيال رمع نبا لاقو مرحلا

 قاحو ىعءساو تيبلاب فوطب قحف ]1 ناك نإو هدعب وأ ردحالا موت تيبلاب فوطنو قاحعو ىدد ققحف احاد

 . حاكنب اسيا حاكنلا ىلع ةداهشلاو ةعجرلاو خوسفف كلذ لبق حكن نإف



 ارصناهوبأ ناك نإ رخآ ب باتكىو (لاقو) ةصلاخ ةيباتك تسيل اهنأل امهتنبا حاكن لحم الو ةنثوو قارضننمالو

 ارسل

 4 ؟حنكي ملنإف ةجوزلا وأ ىئاجلا جوز را ناك م مني يم نأ بجو انا ك احم ولو (لاق) كرس هلاك سقن ةلارشلاو

 دعب انيلإ اوك احم اذإف اهلع مح هحيوزت نأل“ ىلا اهجوز بيرق اهل نكي مل واف نيملسم دوهشو ىلوب الإ مبجوز مل

 |[ رهن نم تضبقام كلذكو كرشلا ىف ىضم دق هدَمَع نآل ءانزجأ مالسإلا ىف هؤاذتبا زوحم ام ناك نإف حاكتلا

 ١ك اكسال مالسالا نأل اهعوب 11 1 ملسلا 6 5 فصلا كمبتل وو بسنلا ىلإ عحرب اهنأل لحمل انثو ناك نإو جلا كك

 ءلسماك نيريغصلا هنباو هتنبا حاكنإ ىف ىفارصنااو'اهاثم رهم فدن هياعف املسأ مث امارح كريشلا ىف هفصن تضبقولو

 اذه 0 لسغلا لبق نيتنثا ءطوو ضئاخلا ناينإ باب

 , هامل ةرشع كاك مو

 00 | 11 لع ةسلا اللدسافق ضخلا لاعات .ىلاعتو كرات هللا رمأ ها همحر ( قفانغلالا )

 معأ هللاو ىنع نرهطت اذإف ربطلا ىرو مدلا عطقني قىح نرهطي ىت> اهرازإ قوف اهرشاسو اهلفسأ ىلع اهرازإ

 نآل ربدلا رحت ىلع ةلالدلاك ضرحملا ىذأل ابعرم ىفو (لاق ) مهيتلا وأ لسغلا ةالصلا ا لحم ىتلا ةراهطلا

 1 نأ لق اعم ل نأ 0 اللف ءامإ هل ناك نإو دوعبالو ىلاعت هللا رفغتسا مدلاىف ءىطو نإو ع مال هذ

 « كلذكف هنللحت رئارخ نك ولو اهدعب ىا نايتإ لبق هجرف لسغ ول بحأو ىلإ بحأ ناك أضوت ولو

 نارقلا ماكحأ نم نهرابدأ ىف ءاسنلا نايتإ

 داسللا دع ةتاتك" نو

 رحم ىلإ نورخآو هلالحإ ىلإ نهرابدأ ىف ءاسنلا نايتإ ىف انباحصأ ضعب بهذ هللا همحر ( قفا ةلالاث )

 دلو ءاح اهرد نم اهلق ىف ةعارمأ ند لوقت تناك دولا نأ تدان تيدح نم هللا دبع نب راج نع ىورو

 لاس الجر نأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورو «منتش ىنأ مرح وت اف يل ثرح كؤاسن »ىلاعت هللا لن اق لوح

 ف ىف اهربد نمأ نيتفصخلا ىأ ىف وأ نيتزرخلا ىأ ىف وأ نيتبرحلا ىأ ىف» سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف كلذ نع

 ٠ ) قناتتلالا » نهرابدأ ىف ءاسنلا ا ال قملا نم ىحتسإال هللا نإ الف اه رد ىف اهربد ند مأ معنف

 0 هاهنيو اهنصحم ل ريدلا ىف اهباصأ نإو سأاب الف نيتيلإلا نيب جاليإ ريغب ذذلتلا أه اف ةنع ىبعأ لبا هق.ضخرأ

 ٠ هدد دسفأو رهأا همرغأ ام صاغ ناك نإو هدح انز ىف ناك نإف هرزع داع نإف

 نارقلا'ءاكحأ نم هيف لخد امو راغشلا

 ملأ وأ هتنبالجرلا هحكن, نأ ىلعلجرلا اهرءأىلتةأرملا وأ هتنبالجرلا حكنأ اذإو هللا همحر ( فإن ةلالاف )

 7 ىذلا راغشلا اذهذ اقادص امهنم ةدحاو لكل مسي 0 و ىرخألا عض امهنم ةدحاو لك قادص نأ ىلع اهرمأ ىلت

 اكنلاو ع راءشلاب سيلق اقادص امهنحأل وأ ل ىمت ولو عوام وهو رخو هب هيلع هللأ ىلص هللا لوسر هنع

 ,” لقف لو نإف .لوددلا لد 0 نإ ره: فهصنو اهلثم ربهم امهم ةدحاو لكاو دصاق رهللاو تراث

 3 نهاحأ اميالإ جورفلا تامر< ءاسنلاو هانزجأف هباتك ىف هزاجأ ىلاعت هللا نأل لبق >ره٠ الب حاكنلا

 داق ةعتملا حاكن ىف انلق اذهبو مرح امر لحأ مل راغشلا حاكن نع مالسلاو ةالصلا هيلع ىهن املف
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 رخاوألا كانمإ ىف فالخلا تاب

 ىمايدلا نبال سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقب رخاوألا لطبي نم ىلع تجحتحاو هللا همحر ( ىف[ئةلالاز )

 رخاوألا ناكولف ناليغ هريبخو ةيواعم نب لفونل لاق ايو « ىرخألا قرافو تئش امهتيأ رتخا » ناتخأ هدنعو

 ىوريو تلق ناثوألا لهأ ةدامشب .هوذقعي نأ ةلاح نسحأ هل تاقو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هريخ ام ًامارح
 ىنلا لاس مل اماف تلق لجأ لاق مالسإلا ىف دساف هلك اذهو تلق لجأ لاق دوبش ريغبو ةدعلا ىف نوحكن. اوناك مهنأ م . - َ . . . . .٠ 2_0 3 . - 5 .٠

 درو هضبقب تاف اذإ ابرلا وفعب ؟ ٍمسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا مح اكهتوفل اوفع ناك دقعلا نع سو هيلع هللا ىلص

 فيكف ةدسافمالسإلا ىف تأدتبا ول اهلك دقعلاو هعمنركردأ مالسإلانأل اعب رأ زواجام در اك هكردأ مالسإلا نأل قيام

 نسا جتحا ادحأ تماعام نسحلا نب دمحم لاقو مهباحصأ ضعب عجرف ىرخأ رظنت لو ةرم اهداسف ىلإ ترظت

 . سايقلا اسوهيلع هللا ىلص ىنلا ثيدح ىلع لخدي نأ ىغبني امو نامز ذنم هبف ىناحصأ تفلاخ دقلو هب تعب ا 7

 كرش ىلإ كرش نمو امهوأ نيحوزلا دج دادتراتحاب

 خسفنا امهمالسإ عامجا لبق ةدعلا تضقنا نإف ءطولا اعنم امهدحأ وأ ادترا اذإو هللا همحر ( قنات )

 ادترم بره ولو حاكناا ىلع امهف ةدعلا ءاضقنا لبق امهمالسإ عمتجا نإف ةدرلا ىف اءاصأ نإ اهلثم ربم الو حاكتلا

 اب لخدي ملولو (لاق ) اهنمي عم اهلوق لوقلاف تركناف اهلبق لسأ هنأ ىعداو اماسم ةدعلا ءاضقنا دعب عجر مث

 ةنارصن هتحن تناك ولو هلبق نم خسفلا نأل رملا تضن ايلف درا نإو اهلص نم خسفلا نأل امل رهم الف تدتراف

 لهأك ل وأ ةهنم مرح امو حاكتلا خسف َّق ل ئارسإ ىنب ريغ مجعلا وأ ترعلا ند ىراصتلاو دوهلا ىد ناد نمو 1

 [ تك لح ةيدوم ىلإ ةينارصصت وأ ةينارمدت كك! ةيدوهم نم ديرا م ةئدد علا مرح ام 2 (لاقو) ناثوألا

 لصأ نع ديرا نم 2 دال ةيزخا ا (لاقو) اهحاكت لح هلإ تحرد ىذلا نبدلا لهأ نم تناكول اهنأل

 . مماسنو مهماعط نم حبأو هيلع مهنم ةيزجلا ذخاب نذأ امع مهلاح اوفلاتف مالسإلا هريغب ولدب مهنأل هئابآ نيد

 مالسإلا ىف هيلع هلهأ رقأو كرمشلا حاكن ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيثأ ذإو : هللا همحر ( ىف[: ةلالاف )

 ىف اقلط دقو اماسأ نإف هطوقسب طقسإو حاكنلا توبأب تبث قالطلا نأل كرشثلا قالط تبثي نأ الإ معأ لاو زحل

 . اثالث اهقلط ول ماو هل تلح كرمشلا ىف هريغ ابجوزت ولو هريغ اجوز حكتت ىتح هل لحم مل اثالث كرمشلا ىف

 كا هال نم عماجلا نم ةمذلا لها حاكن ةدقع بأب

 ةيسو< وأ ةينثو ىنارصن مسكت ناف برحلا لهأك مم و«هو ةمذدلا لهأ حاكت ةدقعو هللا همحر ( ىف|: لآلاف )

 ةنارصنو يثو نم دلو نم ةحيبذ ل الو (لاق ) اودلسأ اذإ ائيش هنم حسفأ مل ةيسوحم وأ ةينارصن ىنثو مكتوأ ٠



 ا
 رس هلسلا ىلع نإ : رخآ عضوم ىف لافو ةلابجلا تعداف اهم ءاصأ ول راع +اامل نأب نيباتك ىف مق دفا كل دنع اذه

 اذ دعبب دقو ناطلسلا ىلإ تءاج نأ ىلإ تقتعأ نيح نم ايندلا تاقوأ نم اهب رعب مف اهماقم ا

  نقتعي ءافإ رابخ لطب, فيكف ىربإم ردق ىلع كلذ اهماقم لجأ ءاضقنأ ىلإ مث لوقتاه اهنع مهغ د نأ لتر

 !ٍ اذإ نردق امل 0-5 ناكولو ) ىنزملا لاق عمت< جوزلا مالسإو نهمالسإو ايندلا 0 لفأ نهلع ىنأ اذإ

 ” قو رخآلا تقو ريغ تقو ىف اهنم فرح لكو.فورحم الإ نرتخم نردقيال نهنأل لاحم نرتخم نأ دبع تحن نقتعأ

 ذبل ىف ناتنثا' تملسأ مث قتع مث ةدعلا ىف نكت رح مالسإو همالسإ عمتجا واو ) قنات لالا 0 رابخلا لاطنإ

 ارا نإ عبرأ مامت جكس و ناتنثا الإ ةيدوبعلا دقعب هل تيثيال ءاش عب زآلا ىأ"نم نيتنثا الإ كسم نأ هلا نكي ل

 1 قالط الب هلح دارأ نإو دارأ ام وبف اقالط دارأ نإف لثس نهحاك: تخسف دق لاقف عب رأ 1 ملسأو يسأ داق

 "تبث عبرأل كلذ لاق قح اهسح ترتخا دق لاقف ةدعلا ىف ةدحاو تملسأف اسمح 5 ولو فاحأو اقالط نكي

 نك مل اهحاكن خسف ترتخا دقف نكدنم ةدحاو تملسأ الك لاق ولو قآوبلا حاكن خسفناو هرايتخاب نهحاكسن

 60قأ همحر ( ىنزملا لاق ) نييلع داز نم حاكن خسفنا دقف عب رأ كاسمإ راتخا نإف اقالط ديرب نأ الإ اعيش اذه

 لاك ىل1 وأ رهاظ وأ نرنم ةدحاو فذقف هعم نملسأو عب رأ نم كا دع مسأ اذإ هنأ هلوق ىلع ىدنع سايقلا

 دلجو ءالبإلاو راهظلا هنع طقس اهحاكن خسف نإو تاجوزلا ىف هيلعام اهيف هيلع ناك اهراتخا نإف افوقوم كلذ

 غنام هنأل هلام نم نويلع قفنأو رات ق> سدح راتخأال لاقف هعم نملسأ ولو هللا همحر ( قفا: لالا: ) اهفذقب

 انام نإو راتب قح سيحو رزع سدحلا عم عنتما نإف ىلوملا ىلع قلطي اك ناطلسلا هيلع قلطي الو مدقتم دقع نه

 ش واو هيف نحاطصي ىح ثاريملا نمل فقويو ضد ثالث نم وأ مدعو ررشأ ةعب رأ نم رخآلا نددتعي نأ نهان رمأ

 5 جاكتلا نإ هلوقب هيشآ ( ىتزملا لاق ) خوسفم حاكنلاف !متدع ىف اهاوس اعبرأ وأ اهتخأ جوزت مث ةينثو هدنعو ٍلسأ

 اع مست نأ لبق تضقنا نإو هتأرما لزت ملاهنأ ملع ةدعلا ىف تملسأ نإف افوقوم مسن مل نم حاكن لغج اك فوقوم

 ةدملا 3 سأ 2 هليقت تملسأ ولو ) قفا لالا )هل ةأردا الو نهدقع هنأل عبألا ماكس حصيق هل ةأرماال هنأ

 ولو حاكنلا ىلع اناك لس نأ ءاش ىتم هيلع ةسوبحم اهنأل اعيمج نيهجولا ىف ةدعلا ةفقن اهلف تضقنا ىت> لس ل وأ

 ! لق ملسأ ولو هنيع عم لوق لوقلاف افلتخا واو هنم اهسفنل ةعئاملا اهنأل اهرفك مايأ ىف ةقفن ال نكي ل ملسملا وق ناك"

 ا” عن نآل انا ضرف نكي مل نإ ةعتمو امارخ ناك نإ اهلثم رهم فصنو الالح ناك نإ رهملا فصن اهلف لوخدلا

 : الما ولو ( لاق ) اهابق نم خسفلا نأل هريغ الو قادص نم امل ءئثالف هلبق تملسأ ىه تناك نإو هلبق نم حاكنلا

 | لوقلاف اعادت نإف لعي ىتح ربهم فصن الو خوسفم حاكنلاف هبحاص لبق اندحأ ٍلسأ لاق نإو حاكتلا ىلع (بف اعم

 - اعم وه لاقو رخآلا لبق اندحأ مسأ تلاق نإو هلبق مست نأب الإ رهلا فصن لطب الف تباث دقعلا نأل اهني عم ارق

 : . هشأ ىف نإ لاق) اقداصتي ىت> خوسفم حاكناا نأ ردا لوو امفو حاكنلا خسف ىلع قدصت الو هنيع عم هلوق لوقلاف

 ْ ”تضقنا تلاقف اهب لخد ناكول لاق دقو (ىزملا لاق) هلوقب رهللا فصن خخسفني مل ام املوقب حاكنلا خسفنيال نأ هلوقب

 :  اهحكن ةارما هدنع تناك ولو ( لاق ) حاكنلا نه هل تيثام خسف ىلع قدصت الف دعب لب لاقو كمالسإ لبق ىندع

 3 . دبألا ىلع اهحكشي ' هنأل اهحاكن خسفنا رايخ ىلع وأ ةعتع كرثلا ىف

 د | ملام عم - 2 , خسنلا ضعب ىف تتش ةنايغلا هذه خاا ىدنع سايقلا « ىلزأا لاق : هلوق )0(

 . ه4هددصم هيد
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 ها ةلخا لكا رخراا بطخي نأ ىلا تا

 لاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رمع نبا نع عفان نع سنأ نب كلام انربخأ هللا هحر ( ىف[ئئلال: ١

 تالح اماف تلاق « ىنينذآف تالح اذإ » سيق تنب ةمطافل مالسااو ةالصلا هلعلاقو ع هيخأ ةبطخ ىلع ؟دحأ بطخمال »

 ىحكنا هق:اعنع هاصع عضي الف مهجوبأ امأو هل لامال كولعصف ةبواعم امأ» لاقف ىلابطخ مهجابأو ةيواع٠ نأهتربخأ

 هيف تنذأ دق تناك اذإ هيأ ةبطخ ىلع بطخم نأ هنع ىهن ىذلا فالخ اهنأ امتيطخ ىلع هتيطخ تلدف « ةماسأ

 . امهدحأ ىف تنذأ اهنأ هتربخأ نكست مل ةمطافو « دعأ هللاو رارخإلا هبشيام داسفلا ىفو هيلع اداسق اذه ناكف

 0 مس نمو كرشملا حاكن باب

 ةبطخلاب ضيرعتلا باتكن مو « اذه نم عيرأ نم

 هيأ نع هللا دبع نب ملاع نع ىرهزلا نع رمعم نع ميهاربإ نب ليعمسإ هبسحأ ةقثلا انريخأ ( قفل الاف )

 نأ ىؤرو «نهرئاس قرافو اعبرأ كسمأ» سو هيلع هللا ىلص ىننلا هللاقف ةوسنرمشع هدنعو ةماس نب ناليغ ملسأ لاق

 قرافو تئش امهتيأ رتا » ناتخأ هدنعو مسأ ىمازدلا نبا وأ ىمايدلا هل لاقي لجرل لاق دسك هيلع هللا ىلص ىنلا

 امتقرافف نرمدقأ ىلإ تدمعف لاق « اعبرأ كسمأو ةدحاو قراف » سمح هدنعو ةيواعم نب لفوت“ل لاقو « ىرخألا

 نونم كسع نم ناك اذإ ةقرفتم دقع ىف وأ ةدحاو ةدقع ىف نك أ ىلابأ الو لوقأ اذهسو:هللا همحر ىف[: ةلالان )-

 اماسأ مازح نب ميكحو نايفس ابأ نأل امهمالسإ عامجا لبق ةدعاا ضقنت ملام مالسإلا ىف اهحاكن ءىدتبب نأ زوحم

 ها را نارذص هاف تعلو كرا حاكسنلاب اهجوز دنع امهنم ةدحاو لك ترقتساف امهاتأرما تملسأ مث لبق

 امتباو امأ مكن دقو لسأ نإف ( ىف[ ةلالاف ) ةدع'ا ءاضقنا لبق كلذو لوألا حاكنلاب اترقتساف اماسأ مث ةمروكع

 ىف لاقو ىرخألا قرافو تْئش امهنيأ كسمأ انلق امه لد نكي لولو ادبأ امهنم ةدحاو هل لحم لامه لخدف اعم

 ةيطخلاب ضيرعتلا باتك ىف لاق اذكو ىدنع هلوقب ىلوأ اذه ( ىتزملا لاق ) مألا قرافيو ةنبالا كسمب رخآ عضو»

 فام ارسعم نكي مل نإف ءامإ تاجوز عبرأ هدنعو مسأ ولو ( قناه_ةلللاف ) ارخآ وأ مألا تناكالوأ لاقو

 ةدحاو راتَ>ا نمف ةرحالو تنعلا فاخنو ةرد هب جوز ام دحمال ناك نإو ءامإلا حاكن خسفنا ةرح نهيف وأ تنعلا

 لبق جوزلا مالسإو هءالسإ عمتجا نق قاوبلا مالسإ رظتنيو ءاوسف هدعب نهضعب ٍلسأ ولو ىقاوبلا حاكن خسفناو

 ةرا تحاسأ نإف ءامإلا حاكن امقو ةر> تفاخم و نقتعو هعم ءامإلا مسأ ولو نهيف رايخلا هل ناك ةدعلا ىضم

 هحاكت ءىدتا نم نأ موملشت نأ لق ندتع واو دكت دكا ملست ملو ةدحاو نهنم راتخا ولو ءامإلا حاكن خسفنا

 نقنع ولو نيتنثا كسمأ هقارف نرتخت لو تانباتك وأ تاياسم رئارجو ءامإ هددع دبع ناك ولو ) لاق ) مارح نهو

 هقارف نرت>ا نيح نم نيصحف رئارحلا ددع نهددعو همالسإ دعب نمل هنأل نهل كلذ ناك هتارف نرتخاف هءالسإ لبق

 موي نم رئارح ددع نهددعف الإو هقارف نرتخا موي نم رئارح ددع نهددعف ةدعااىف نومالسإو همالسإ عمتجا نإف

 نممالسإو همالسإ عمتجا اذإ نريخهعم ماقملا الو هقارف نرتم مل نإو ذثءوإ نم خسفلانأل امهنم مالسإلا مدقتم لسأ

 الو لالا نعول دلي :نيح قرح نفلسأ مث هعم ماقملا وأ هقارف نرتخاف هءالسإ لبق نبمالسإ مدقتي مل نإو اعم

 اذإ نحل كلذ نكي مل هقارف.نرتذا مث نهتعاس نم نقتعأ مث ءامإ نهو همالسإو نبمالسإ عمتجا ولو نمل رايخ الو

 سل نا همحر ( ىزملا لاق ) اعم نهو هقتع ناكول كلذكو عمتجب همالسإو نبمالسإو ايندلا تاقوأل قأ نويلع يفأ
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 00000012777 تالا ريغو رئارحلل ةعاطتسالا باب

 0 تانمؤملا مستايتف نم ميناعأ تكلم ايف تانمؤملاتانصحلا حكنينأ الوط - عطتسإ مل نمو » ىلاعت هللا لاق

 : ءال نأ ناطرش عمتج 0 لحم الو ةئلَسم الإ ءامالا نم لح الو مهل كلملا نأل رارحألا دارأ هنأ ليلد كلذ ىنو

 .الف ةأرما قادص دجو نم لاق هللا دبع نب نباج ناب جتحاو انزلا تنعلاو اهحكتي مل نإ تنعلا فاخو ةرح لوط
 . ماعإلا جاكت لخمال رانيد نب ورمع لاقو ةرحلا قادص دحم وهو ةمألا رحلا حاكن لحمال سواط لاق ةمأ جوز.

 جاكت خسفتيو ةرحلا حا اكن تبثي لبق اعم ةءأو ةرح خاكن دقع نإف ( ىف|خ لال[ ) ةرحلا ىلإ الوط دحم هنأل مويلا

 "نك لاه عاجلا قم هنخا اهعم جوزت اولا كلادكاو :ءاح  هرخعا حاكن ميدقلا ىف لاقو اعم ناخسفني لبقو ةمألا

 ىنعم ىف ىهف هريغب دسفي الو هسفنب موقي حاكنلا نأل هلوق لصأ ىف حصأو سيقأ اذه هللا همحر ( ىتزملا لاق)

 - رسبأ مث اهجوزت واو نادساف 0 لاو ما ظفتلاو كات هدحو حاكتلاف رانيدب رمح نم اهعم اطسقو اهجوزت نم

 ' هل ةعئام اهنأال امل ةقفن الو امهنيب هللا لحأ امل لاقف تاملسملا ريغ ءامإ حاكن خسفيال نم ىنجاحو هدعبام هدسفي مل

 . ةرحلا حاكن ىلاعت «10مرحم مل ةينارصن ىلإ ةيدوه نم وأ ةيدوه ىلإ ةينارصن نم تدترا نإو ةدرلاب اهس
 002 ىناتساَو رطضم ريغل لحن لهف رطضملل املالحإ ىنثتساو تملا ىلاعت هللا مرح دق تلق ةمأالا حاكن ىلع لد ةباسملا

 هغ مهؤامإو مثؤامإ لحم الف باتكلا لهأ ريغ رئارح زوجي لهف باتكلا لهأ رئارح لالحإ تاكرشملا يرحم

 ”لوخدلاب اهتمرحو ةبببرلاك مالا تالحأ ال ل هل تلقو طرشلاب الإ هل زوحم الف نيماسملا ءامإ ىف طرتشاو محرئارح

 ”" طرشلاو تاكرششملا ف ميرحتلا ىف انلق اذكبف ( تلق ) ةبدبرلا ىف طرشلاو ةمهبم مالا نال ( لاق ) ؟ ةبيب راك
 "لح فنص ىأو ةيباتك ةمأ حاكت هل لحم. ال نأ ىف رحلاك دبعااو ( لاق ) تانمأللا ءامإو رئارحلا ىف ليلحتلا ىف

 مان حاكت هرك أ الو كلملاب مهنامإ ءطو مرح مهزئارح حاكن مرح امو كلملاب مهئامإ ءطو لح مثرئارح حاكن

 ٠ كلو فارتسن وأ هنيد نع نكفي الثل الإ برحلا لهأ

 عماجلا نم ةبطخلاب ضيررعتلا باب

 كلذ ريغو « ةبطخلاب ضيرعتلا باتك نم

 "ضيرعتلا مسا هيلع عقو امب زئاج ةدعلا ىف ضيرعتلا نأ ىلع لدي ىلاعت هللا باتك هللا همحر ( ىف[: لاا )

 | ةدازإ ىلع هب اهلدي اعب ةآرمل لجرلا ضيرعت وهو حبرصتلا فالخ وهو ريثك ضيرعتلاو هضعب مسقلا 210زكذ دقو
 | | ادلعأ دل ضرعلاو ضيرعتلا حا ابأ ذإ ليلدلاك نآرقلاو كلذ لثمب هبيحنو حيرصت ريغب اهتبطخ

 . : سيقلا ؤرما لاق عاملا وه هنع ىهن ىذلا رسسلا نأ ىلع ةينالعو

 ا ا نا ردا انس تمعد الآ

 ىلاخلا اهب زي نأ ىسرع عنمأو .  هسرعءرملا نع ىصأ دقل تبذك :

 0 : : 0 ا

 حل ل يبابلا
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 ًارآ ءىطو ىنا فثتجا كلذ لبق اهتحأ ءىطو نإف امهر ىتح اهتلاخ الو اهتهعالو اهتخأ أطب الو ادنأ اهتنبا الو هَ ب . ا 5 1, -. 0

 اهنلاخ وأ اهتهعو ةمأ وأ نيتخأ ىف نيمياا كملهو حاكناا عمتجا اذإف ةرخآلا *ىربتسإ ىتح ىلولا بنتي نأ تدبحأو

 ام.حكتولو هيلع و.هل ًاقودح تش حاكنلا نأل نيءيااكلع مرجف دعب وأ لبق نك نيميلا كامله هحسفمال تراث حاكتلاف

 هتأرما كلع الو هتأرما ىلع اه-رتشيو ةتأرءا تخأ حكنبالو امهكسله تبث اعم امهارتشا ولو امهحاكن خسفنا اعد

 لحرلا ةأرما لو اهمبأ ةحوزو ةأرملا نيب لحرألا حج 2 نأ ساب الو امهندب قرفلا ند اذيف هريغ هع كلعو هريغ

 ٠ نوني تسنال هنأل اهزيغ ئم تناك اذإ هتأرمإ باو

 دهاشلا 42 نيميلا نمو عماجلا نم لالحلا مرج ال ا 3 ِق ءاَحام

 الف لالخلا دض مارحلا نأل ( قنا لالا ) سابع نبا هلاقو لالخلا مرعال انزلا هللا هحر ( قنا تلالاف ١

 مارا مر ١ تاق 5 1 اهدوز ىلع تمرح ةوهشب هنبا هتأرما تليق ول لوة: لثاق ىل لاق هدض ىلع ءىش ساق

 دج أ لاقو لالا, مارا ساقي نأ زخع لف حاكنلاب اه وو م اسن تاهمأ مرح اع ىلاعت هللا نأ لبق نم تلق ؟لالحلا

 امهرحم كملهحو اقوةح بج وأو ًاربصو 86 هللا هلعحو ةمعن (هدحأو هب تم ال اعاحو هب تدم عام تلئاعاحو اعامح

 ماوحلا ىسيقتفأ فس: نأ الإ راثلاب ةرخآلا قو دحلاب انندلا ىف ةمقن انزلا لغو امه فاشن اينيالو اناا ل

 اهلحاف دا اع لحم اثالث ةقلطملا تدحو لئاق كل لاق ولف هل تلقو ؟ ةمعن وه ىذلا لالخلا ىلع ةمدن وه ىذلا

 لبق جوز ةباصإب اهلحأ ىلاعت هللا نأل ءىطخت اذإ لاق عاجو عاج هنا لاولطا 1 تر < عامجك عاج هنأل انّولاب

 مارا همر الو لالخحلا همز ءىث نوكأ لاق جد ةياصإو ع حاكشب ا ىلاعت هللا مرام كلذكو

 0 هلا ئم ءى عب راب قو اذإ هيلع م رحيفأ ةسماد ءاسنلا نم حكشي نأ هيلع مردف اعبرأ حكشي معن تاق 1 لوفاق

 لعدأو اهلتفأو قلحلا ع ىلعو مع تلك اهحوز ىلع م ر>تؤ دترت دقو ) لاق لالخلا هعنع 3 مارخلا هعنعال لاق

 هللاهةحر (ىزااداق) الف ءاسناا رمأن م هيف !:ةلتخا ام لثمىف امأ تاق لال امر مارحلاكتدجوأ دف (لاقز ايف امام

 ؟ ءىقلا شل هنو ةياكملا كلذ كك

 نيماسملا ءامإو مهئامإ باتكسلا لهأ رئارح حاكن

 كالذ ريغو 5 همدب عما مر ام تانك"نفو عماجلا نم

 نوئاصااو سودا نود ىراصنلاو دوهلا مثرئارح حاكن لحم نيذلا تاكلا لهأو للا ههحر ) قثأ 9 08 ١

 نومرحيف نوءرعو باتكلا نم نولحمام لصأ ىف مهنوفلاخم مهنأ ملعي نأ الإ ىراصنلاو دوهملا نم ةرماسااو

 امهعأالا اهملعو امل امف ةماسملاك ىرف اهحكن اذإف نومرالف نوفلتخيف نول وأتو هيلع مهنوعماجم اوناك نإو سرجلاك

 رافظألا نيو دادحتسالاب فاظنتااو ةبانحلاو ضرحلا نم لسغلا ىلع اهربجو رزعتلا اهفدَق ىف دحلاو ناثراوتال

 ىب رشا لك أو را تتيث نم اهعنعو دحاسلا ناكل نم ةلدلا عنعي اك دايعألا ىلإ جورخلاو ةسينكسللا نم اهعنعو

 نإف تاتكلا :لهأ نيد ريغ لإ وأ ةيسوحم لإ تدحرإ نإو هب قات اذ[ لام لك أ ندد ك5 د

 دقف عحرت نأ لبق تضقنا نإو حاكتتلا ىلع امهف ةدعاا ءاضقنا لبق .باتكلا لهأ نيد ىلإ وأ مالسإلا ىلإ تءجر

 (م- +٠ ع)



 2 ةيآلا )1 نوظفاح م,حورفل 3 نيذلاو 2 ىلع" هللا لاقو ) قثأ 9 2 اانا ١ هإ ةمكالو هلع مرحتف َّه ريغصلا هتراح

 ًادبع عاب نم » مالسااو ةالصلا هءاع لاقو نوكلع ال درعلا نال 1 رخألا دا كالا ء:و كر رات هللا نأ للد كلذ ىفو

 هلام هلإ فاضي امتإو. لاحم الام كلعال دبعلا نأ ةنسلاو بات.كلا لدق « عاتمملا هطرتشإ نأ الإ عئابلل هلا لام هلو

 ىرسستي دبعلا نأ هنع هللا ىضكر ر# نبا نع ىور دقف ) لق نإف ) همنغ ىعارلا ىلإو هجرس سرفاا ىلإ فاض , ا

 نإو اهبهو هلا نإ و اهعاب اك نإ ةدملو الإ لحرلا اطيال اههنع هللا ىكر رم نبا لاق هئالد ىور دقو ) َلِف (

 انز نم لماح حاكلا خسفيالو لاحم ةبرخا هف 007 ' ند الو ديعأ قرش أ 0 الو لاه اعلام امم 0 0

 امحأ ىلإ لاق )» اهقلط (( لاق سهال م قرت تاردأ نإ مسو هلع هللا ىلهىنلل لحر لاق و عضت ىق جح كشف نأ بحأو

 . مالغلا ىلأف اهمهندب عمج نأ صرح>و انز 3 ةارهأو الحر هنع هللا ىكر باطخلا نب رم برصو «اهكسمأف 0( لاو

 هاحلا نم هقالطو ديعلا حاكن

 ضي رعتلا تاتو 2ك دج كك ميدق فانك نم

 بلاط ىبأ نب ىلعو باطخلا نب رمعب كلذ ىف جتحاو نيتنثا دبعلا مكنيو : هللا همحر ( ىف[نعلال)

 اكو الشو اريك وأ نيربش ضيحم الا قلاو نيتضح ةمألا دتعتو نيتةيلطت قلطي رمع لاقو..امهنع هللا ىضر

 ناتضيح ةمألاو ضر> ثالث ةرلا ةدعو هريغ اجوز سكتت ىح ةلع تمرح نيتنئا هتارمادعلا قلظ اذإ رمت نبا

 اذهبو ( قفا هلال[: ) كيلع مرح كيلعتمرح الاقف نيتقلطت ةرح ىل ةأرما تقلط لاقف اديزو نامع عيفن كأس

 ًادساف احاكت حكنف هل نذأ نإف قتع اذإ اهاثم رهه هيلعو دساف حاكسلاف هديس نذإ ريغب دبع جوزت نإو لرقأ هلك

 نأ همزليف هنع ناهفلاكرخآلاو قع ىتُف الإو هل ناك نإ لام نم ىطعيف ةراجتلاب هل هنذإك هنأ هدحأ ٠ نالوق اهيفف

 ٠ هيدفي نأ الإ هيف هعس

 نمي عمجاو ءامإلا نمو 1 حاكن ند لحب امو 0 8 بأب

 ةئدب عمج أ 0 م بادك نم عماجلا 0 كلذ ريغو

 عاضرلا نمو ءالمإلا نمو ميدقلا حاكناا نمو

 حاكن ثداح نم بابسأب رخآلاو باسنأب امهدحأ ناب رض ءاسنلا هب مرام لصأ هللا همحر ( ىفانةلالا )

 هيلع هللا ىلص هلا لو_سر ىهنو نيت>ألا نيب عجلا ىلاعت هللا مرحو عاضرلا نه مرح بسنلا نم مرح امو عاضر وأ

 © نبا لاقو نيميلا كلم نم اهتنباو مألا نع هنع هللا ىضر رمع ىبنو اهنلاخ وأ اهتمع ىلع ةأرملا حكسنت نأ ملسو

 2 نأ بحأ الف انأ امأ نيتخألا عجج ىف نامع لاقو ةشئاع كلذ نع تهنو وه امث دشأ كلذ ىف ناك رمع نأ تددو

 7 كلذ لعفي الجر تدجو مث ءىش رمألا نم ىلإ ناكول مسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم لجر لاقف كلذ عنصأ

 ” اجمع وأ اتخأ اهيلع جوزت مث ةأرما جوزت اذإف ( قفا ةلال5 ) بلاط ىأ نب ىلع ءارأ ىرهزلا لاق الاكن هتلعجل

 كتف ةدحاو لك لو لك لو ا تناث ىلوألا حا اكنو لخدب ل وأ لخد خوسفم اه>اكنف تدعب نإو اهتلاخ.وأ

 '” ءاهتأل اهم هل لحت مل اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث 0 جوزت نإو خوسفم حاكنلاف اعم امهكسن نإو دارفنالا ىلع

 1 اهمأ هل لحم مل هتمأ ءىطو نإو ادبأ اهتنبا الو اهمأ هل لح مل اهم لخد نإو بئابرلا نم اهنأل اهتنبا هل تلحو ةمهم



 ا ظ
 عماجلا نم دقعلا لبق ةبطااو حاكسنلا هب دقني ىذلا مالكلا

 هدب عرجا 2 َ باتل نو )2 ةءطخلاب ضد رعتلا بانك نم

 ةددعلا تلدو ج.ورلاو حراكسلا نيس اب هاك ف حاكتلا ىلاعتو كرات هللا ىمسأ هللأ همحر ) قثا اهل 0 االاؤ 7

 لوسرل ةيهلاو عج وأ حاكشب الإ حاكن لال>إ كر الو 6 دب مو قالطلا هسا اع ع قالطلا نأ ىلع

 حاكتلا زوم ال هنأ ىلع ةلالد اذه ىفو ربهم الب هل اهسفن بهت نأاب حاكتاا اب هل دقعتي نأ عمج ملسو هيلع ىلص هللا

 ايكحكنأ وأ اهكتجوز دق ىلولا لودي نان الإ اذبأ ل الف دقعلا لبق مرح جرفااو حاكتناا وأ جيوزملا مساب الإ

 ىف جاتحم الف امكت>وز دق ىلولا لوقيو اهينجوز بطاخلا لوقي وأ اي>اكن وأ امحجيوزت تلبق دق بطاخلا لوقيو

 ةيهلا تناك اذإو احاكن نكي مل لبقف كلذ وحن وأ اهحاك: كتكنم دق لاق ولو تلبق دق جوزلا لوقي نأ ىلإ اذه

 دق هلوقف ليق كّت>وز اهانعم لق نإف ؟ حاكتلا ىف ةيحلا زول ف.كف كلمت ال ةرااو ناد.ألا امم كللع ةقدصلا وأ

 ةبطخلا ىوس هبلط رمأ لكو هتبطخ ىدب نيب مدقي نأ بحأو ( لاق ) هزي ال وهو ابكتجوز ىلإ برقأ كل !,ةالحأ

 نأ ىلولل بحأو بطخم مث هللا ىوقتب ةيصولاو مالسااو ةالصلا هيلع هلوسر ىلع ةالصلاو هيلع ءانثلاو ىلاعت هللا دمح

 . ناسحإب حيرست وأ فورءع كاسمإ نم هب هللا رمأ ام ىلع كتحكنأ رمع نبا لاق ام:لوقي نأو كلذ لثم لعفي

 عماجلا نم كلذ ريغو ديعلا (ىقرسمي و معلا نم لحام

 مر امهلو هتمأ لتش لجرلاو 34 لب ىبأ نا بناتك حاكللا فاتك نك

 نيب مو هيلع هللا ىلص ىنلا ريغ دحأ عمجم نآل اعرب عبرأ ىلإ مارحلاب ىلاعت هللا ىهتنا ( قفاتتلالاف )

 الإ نوك ال نيملا كملدو «( متاع تكل ام وأ » ىلاعت هلوقب رارحألا ىلع اهنأ ىلع لدت ةبآلاو عب رأ نم رثك أ

 نودع ىف نهناكم جوزت اثالث اثالث عدرألا قراف اذإف ( لاق ) لاملا كالعال ديعلاو لاملا نوكلمي نيذلا راكع الل

 نأ زيحأ ال ىنأل عب رألا ةدع ىضقنت ىتح اعبرأ حكتي ال سانلا ضعب لاقو اعبرأ هل ةأرما ال نمل لحأ ىلاعت هللا نأل

 نءف عمتجم ملف ةدعلا نريلع نأ نعبصي ملو نهالخ ول معزت تأ اف ( تلق ) نيتخأ ىف وأ سمح ىف هؤام عمت

 مث اعم دتعي هتلعجف ةدعلا املعو قالطلا هيلإ لهدف ةأرلاو لعرلا 2 نيب ىلاعت هللا قرف دقو حاكتلا هل حب اف هؤام

 بطلا ن. ةدتعملا بنتحم ام بنتجيفأ اهيلع اهتلمَج امك ةدعلا هيلع تلعج ذإ تلق ؟ نيأو ( لاق ) ةدعلا ىف تضقان

 نولعح دقو اعئيبو ةئيب هب ىلاعت هللا قرف ام تقرف الو اهانعمب ةدعلا ىف هتلعح الف تلق ال لاق ؟ لزتملا ند جورخلاو

 تاسنح الاو هدعب 0ر6 ةدعو هتوم وأ هقالطو جوز حا د دعب الإ هل نالعال نيم تايدنج"الا نم دعبأ هنم هللا

 هل 6غ: الف اماع ردقيال ثتءح اهعاب نإو ملل رود الق اممسفت تاتف وأ 1 قولا لتق ولو ) لاق ( هتعاصس 00 هل نال

 اهدلوأف هنا ةيراح ل>ر ءىطو ولو ) لاق ) ديسلا ىلع كلذ نكي مل اديب هعم ا نأ بلط نإو هيلإ اهعفدن ىتح

 زاجأ دقو كلذب دلو مأالو هيبأال اعدم نوكت ال نأ هلوق سابق ( ىنزملا لاق ) اهتميقو اهرهم هيلع ناك

 كلم سلو مارح ءىطود فيكف ةمق دلو مأ لالد ند اهدلوب 0 هل نكذ 01 اذإف اهدلوف هتمأ هحوزيب نأ

 كلذ نم اذهو رسعم وهو اهابحأ اذإ كيرملل دلو مأ اهاعجمال وهو ةمأ ىف هل كرش قتعأ نم ىنعم ىف نوكف اهيف

 هنبلب لجرلا ةأرما عضرت دقو هيلع تمرح نا هل ةميق الو نبالا ىلع تمرحو اهرقع هيلعف اهاحم مل نإو (لاق) دعبأ



 رووا 500 ا بم كا

 تر و 200-17
 اهدلو ىفنت نأ تدرأ نإ هل لبق اهداو نم ىنتثا وأ اهفذق نإف قاطوأ ءىف اهف هللا تا هللبقو اهبف هيلع ءاليإ الو امل

 | هيلا هتبا جوزي نأ هاسإلو رزعملو دلولا هب قل هسفن بذك !نإف.دلولا هنعىفنو ةقرفلا تعقونعتلا اذإف نءتلاف

 00000[ لع ةمآ ءرك نإ ةلرسلو ايزتحت الو صر الو اموذجالو الوحم الو انو: الو وفكر غ الو اديع

 تنعلا فاخم ال نمت هنأل ةمأ الو اهعامج قاطينال نم الو للعلا هذه ىدحإ هب نمت ادحأ دحأ جوزي الو حاكشب

 17 ناك نإ انيد ىضقي قع دسلا نم'ةعونمم ةراجتنلا ىفهل نؤذألا دبعلا ةمأو اهتذإب اهيأو ةأرملا ةمأ حكتيو

 |0000 ١ ]ن3 نكي مل دسلا نود دعلا وأ دسلا نود: اهجوزي نآدبسلا دارأ ولو هنأ ىه مث ارجج هل. ثدحمو

 1 " !آحل دبعلا بستنا ول بسنلا لبق نم رايخلا باب ىف ( لاقو ) زي مل اهوزت ىلع اعمتجا ولو لاحم دبعلل ةالو الو

 : امهدحأ نالوق اهيفف هقوف ىهو هنود دجو سس ىلإ بستنا و1 دنع هنأ تملَع 6 ةديس هل نذأ لقو هةحكتف رد هأ

 0 هنيعب لجر ىف تنذأ ول ا خوسفم حاكنلا نأ ىناثلاو هنود دجو ءىثب ررغو هنيعب حوكتم هنأل رايخلا اهل نأ

 ض 1 رابخلا اهيلول الو امل نكي ل ؤفك وهو هيلإ بستنا ام نودندجو ول هنأ عطق دق هللا همحر (ىنزملا لاق) هريغ تجوزف

 تبثو هلوق سايق ىف خسفلا لطب دقف هريغ ت>وزف هنيعب لجر ىف هل تنذأ نه ىنعم ىف نوكي نأ لاطبإ كلذ ىفو

 ع 0 خسف ءاش نإ امهدحأ نالوق اهيفف هنود اهدجوف سسنب هترغ ىلا ىه تناك ولو ) قنانعلالاف ( رايخلا اهل

 2 نإ هل رايخ ال ىلاثااو الماح تناك نإو ةدعلا ىف امل ةقفن الو املثم رم اهاف ةباصالا دعب ناك نإو ةعّتم الو رم

 8 ةقرغ اذإ رايخلا هل لعح دق هللا همحر ( ىنزما لاك ( اهمزاي ام راعلا نم همزاي الو اهقالط هديب نأل ةر> تناك

 ىلإ تفتلي لو ادحاو رورغلاب رابخلا ىف امهانعم لعجف ادبع هتدجوف اهرغ اذإ رايخلا امل لعج اك ةمأ اهدجوف

 3 دبعلا ىف امل هلعجو اهنع بسنلا صقن ىف رورغلاب رارألا امل لعج اكو هيلع اهيف راع ال نأ ىلإ الو هيلإ قالطلا نأ

 ١ كلا ىف هل هلمح ام هنع بسنلا صقن ىف رورغلاب رايخلا هل لع نأ هسايقف

 0 حاكسنلا ةدقع ىلت ال ةأرمل

 : - ماشلاب بئاغ وهو ركب ىفأ نب نم رلا دبع ةنا هل تحوز سانلا ضعب لق كاذكحرا "( فاك *لالاف)

 كك هيلع تاتفي ىل* 2 0 راا 3 مخ لاَقؤ
 ىلع لدن اذهف ) لاق ( ِ؟ هتان

 ككف لق را ريغب امتىوز م
 : 0 نأ نوكي

 2 اهنأرب مو اطاتحا امحوزت نأ اظح هتليال هبيغم ىف تار وأ ثتدح تذدح نإ اهرظن لضفل ةشئاع لكو نمح رلا دنع

 )لق ربخلا ىف اذه امل سيلف لاق تاكوف جوز. نء«ىلكو ىأ ىجوز لوقي نأ زوي دقو ىلع ىناتفت ال نأ ىغش ناك

 7 نأ امل زوجي ناكوأ الطاب ىلو ريغب حاكنلا لءج ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ تور اهنأل هريغ هبشإ ال نكسلو ال

  قدنع ةشئاع تور امف هليوأت ىنعم ( هللا همحر ىتزملا لاق ) ناطلسلا وأ امتوخإ نود بئاغ اهوبأو اركب خوزت

 )0 |[ 21501 زوم ال هدنع.ىهو لكوت نأب لقعي فيكف اهلثم اهلكوو ةأرملا حاكنإ هدنع زوحب ال هنأ كلذو طلغ

 1 ةعاطلاو ذبح .ب'الل لكوتلا نأل احيدص هالك جرخ حكنأف هترمأف ةشئاع ىأر دفن. نم رمأ ةنأ لاق ولو

 ا كو هيكل و اهنع هللا ىضر ةشئاعا لكو ليكولا نأ ال ىدنع زوي ىذلا هليوأت ىلع رب-خلا هجو حصيف ةشئاعل

 : . هليو ات اذبف هل
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 مهو قع ىلع نيبولغملا حيورتو مهقرفتو مالوأو ةالولا عامجا

 ميدقلا حاكدلا نم هللز عما ع | ا عماجلا ن همن ايدلاو

 كلذ ريغو « هل نوذأملا ةمأ حاكنإو

 بأ مهلك نأل كلذك دجلا ىبأ وبأ مث دجلا وبأ مث دجلاف تام نإف بألا عم دحأل ةيالو الو ( قفل الاف )

 تللتخاو ( ىزملا لاق ) ةيصعلا نم برقألاف برقألا مث ةوخإلا عم دحأل مهدعب ةيالو الو ءاوس ركبلاو بيثلا ىق

 ىزملا لاق) ءاوس امه ىدقلا ىف ( لاقو ) ىلوأ ناك أن ةجرد ىف درفنإ نم ديدجلا ىف ( لاقف ) ةو>إلا ىف هلوق

 ةلعجو تاالل خأالا ند ه ىلوأ ثاريملا ىف هلعجو ب'الل خأالا نم م ىلوأ تملا ىلع ةالضلا ىف ماالاو باالل خأالا 2

 بأالل خأالا ن« ىلوأ هنأ احر هب ممرقأال ىدوأ اذإ هنم عمس هملعأ ال هطخم هعضو ىذلا اياصولا َناَتِكَق

 جوز الو هللا همحر ( قنانغلالاف ) بلل خأالا نك تح الأ حاكنإب ىلوأ هنأ هلوق سايقو ( ىزلا كاق )

 نإف اهقتعم ةبصعب سانلا برقأ مث قتعملل الإ بسنلا دعب ةيالو الو ( لاق ) امل ةبصع نوكي نأ الإ اهنبا ةأرملا

 ةالولاو ةحوزملا نع ريص#ت وه أعإ لاح لك كاف مرح كل ريغ حاكن سلو ) لاق 0 ملاقح نركف

 مثالوأ ناك نإف هنم ىلوأ مثو مهم دح ال ةيالوالو مهم هب ل م6 ود املر هاو بسنلا ىف اصقن رهمللاصقن سلو

 هحاكنإ لبق مهعامجاب الإ تش م عك ريغ داك نإو زاح اودك"' مهاضفأو مونسأ نود اهنذإب اهحوزو ةالولا توتسا

 لهأو اهتالو برقأ رضحم و بطاخلا ىضرينأ دعب ناطاسلا اهحوز ةبيرق مأ هتييغ تناك ةدعب ًايئاغ وأ ًادوقفم اهم

 وعدت نأ لضعلاو ناطلساا امجوز ىلولا اهلضع ولو هيف رظن هوركذ نإف ؟اًئيش نومقنت له لوقيو اهلهأ نم مزحلا

 ملسملا نك الو رئاك *ةرفاكلا واو 0 71 وفك ريغ امحوز نإف ةماقم موه ىلولا 0 و ) لاق 1 علت اهلثم ىلإ

 ساو ها هلع للا ىلص جوزت هإ حاكنلا نال هل كلذ راص اعإو ةعمأ ىلع الإ نيدلاب امون ةيالولا هللا عطل ةرفاكل ايلو

 ورمع ملسو هيلع هللا لصوتلا لكو ناكو 1 نإ فسوبأو مدس وهو صاعلا نب ديعس نب | ل

 ناكف ةماسمىف رفاكلا ىتماال أ دارأ ن 0 نأ هيشلو ةم لا حاكنإ ىف و ةدح اذه س ل (ىنزاالاق )كى ىرمقلا ةيمأنبا

 ناكنإف ( ىف “لالا )ار داك ناك اذ ذإ ةملس» ةءالوىف ىنعم اهم مب , ال 5 هلعاّشا ىلص 1 وو ديعس ندأ

 ايلو راص حلص اذإف تام نوف ةنالولا نم ةجرخم ةلع ةيوأ انوه امقسوأ ظحلا عضوم ملاع ريغ افيعضوأ اهفس ىلولا

 0 ولو ناطلساا مهند عرقأ أ كل 1 نإ 1 زاح اهجوزممأف زاحو هذ َْحَوَو ىالوىأف نالفىف 0-5 50 لاق ولو

 نايلولا حكنأ اذإ (2 ملص و هلع هللا ىلص لاق دقق ااحر دحاو لك امحوزف هثيعب لحر ىفال اهحوزب نأ دحاو لكل

 ) 2 حث 2 3 ترقأ نإو عت تفلحأ عَن اهنأ املع اعدا ولو حاكتلا نع ةيئاغ نك نأ لكم معتال اهّنأ نارقي اهو اهاثم رهد

 دجلاوأ تالا جدر (لاق) هسفن نم ىرتشل نأ زوحنال 55- 8 هسفن نم ا ىلولا اه>وز ولو اههزل اههدح ال

 هيلإ هب ةجاحال هنأل ادودرم حاكنلا ناك الويوأ ان ون ناكن إف ريغ,هلا هنباو ةجاح كلذىلإ هب تناك اذإ هب تناك اذإ هوبأ

 نأ لمعمل اركبوأ هلوقلوقلاف ابيثتناكنإ 0 نينعلا لجأ 0 0 نأ 0 00
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 ١ اظركف بيث ىهو اهوبأ اهجوز ءاسنخ ثيدح اذه لثمو ءايلوألا نود ملعأ هللاو بألا انمه ىلولاو ىلولا نم

 7١ © كوبأ لعف ام ىزيجم نأ قاقت نأ آلا ز ءاشتخ لذ نأ هكرت' ىقو ةحاكن ملسو هيلع هللا ىلص هللا (لاو ساو د رق كلذ

 ءاوس اناكولو لس هيلع هللا ىلص ىنلا :ظفل ىف امهفالتخال امل ةفلاخ ركسبلاو زاجام هتزاجأ ول اهنأ ىلع ةلالد

 هلا لوسر ىنجوزت اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو . امهسفنأب ق-أ امهنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ظفل ناك

 ازال ولو تلي اذإ كلذكو امل رمآ ال ىنهو عسن ةنبا انأو ىب لخدو نينس عبس ةنبا انأو سو هيلع هللا ىلص

 لتعف غلبي قح هلتاق سحم هونأ لتقي دولوملا ىف انلق اك اهغولب لبق اهبلع كلذ زوال نأ هبشأ اهسقنب قحأ

 مترواشو » مل_سو هيلع هللا ىلص هيبنل ىلاعت هللا لاق سفنلا ةباطتسا ىلع ركبلل رامثتسالاو ( لاق ) وفعي وأ

 .مهيف هتتسب ىدتعلو مهسفن أ ةءاطتسال' نكلو ممسو هيلع ]0 لام كاراام دربتتحال نأ لعال .مارمألا ف

 هللا لص ىنلا نع نسحلا نع ىعفاشلا ىورو هللا همحر ( ىزملا لاق ) هتنب مأ رماؤي نأ امعن رمأ دقو

 .ىنلا نع نيصح نب نارمع نع نسكت نع ىعئاشلا ريغ هاورو « لدع ىدهاشو ىلوب الإ حاكنال » لاق ملسو هلع

 )222 نأو 6 لدع ئدهاشو دشرم:ىلود الإ حاكنال » لاق هنأ سابع نباب ( ىعفاشلا جتحاو ( سو هيلع هللا ىلص

 .رمعلاقو « تمجرل هيف تءدقت ولو هزيجأ الو رسلا حاكن اذه » لاقف ةأرماو لجر الإ هيلع دبش ل ًاحاكن در

 ءاسنلاو ( قفا“ هللا ) « ناطلساا وأ ابلهأ نم ىأرلا ىذ وأ اهلو نذإب الإ ةأرملا حكنتال » هنع هللا ىضر

 ةحوكنملا رارقإو ًادوهشو الو » نيبف مل_سو هيلع هللا ىلح هللا لوسر نيب امب الإ نالحم الف جورفلا تامرح

 ١" بيث ةريغص تناك ولو ( لاق ) حاكنلا عقو_ موي حرجلا ملي تح لدعلا ىلع دوهشلاو ( لاق ) نكبلا تعصو بلا

 اهدج وأ اهوبأ الإ ةريغصلا جوزي الو اهنذإ ريغب ركبلا جوزي الو اهتذإب الإ جوزت الف هريغ وأ حاكتب تبيصأ
 اهلثم رمم زواحف هل نذأ نإف هلو هجوز حاكنلا ىلإ جاتحم هلع ىلوملا ناك ولو ( لاق) اهببأ توءدعب

 02و آذإ ةقفلاو رهلآ تاستك ان نذإ هديعل هنذإ ىفو. قتع ىَم لضفلا امل ناك جوزتف هدبعل نذأ ولو لضفلا در

 اا 13 02 افلإ وهو اهرهم دسلا امل نم ولو. هيدي ىف امم ىطعأ .ةراجتلا ىف: هل انوذأم ناك نإو هيلع

 " اعم اعقو خسفلاو عببلا ةدقع نأ لبق نم لطاب عيبلاف اهيعب فلألا كلب "لوخدلا لبق اهجوز ابعاب نإف

 3 -نأ هلو ديسلا لبقو اهلبق نه خوسفم حاكنلاو نمثلا اهيلعو ًازئاج عيباا ناك اهنيعبال تقلا انا ابعاب ولو

 هل تلاقولو هيف هل ةمدخال ىذلا نيحلا ىف الإ هرصم ىفو هتأرءا ىلإ هتيب نم جورلا نم هعنعو هدبعب رفاسي

 - اهتميقب اهيلع ع-ربو عدت وأ حكتت نأ ىف رايخلا اهلف كلذ ىلع اهقتعأف قتع قادصو كحكأ نأ ىلع ىنقتعأ هئمأ

 : 1 ىحررلا اذه زيجنال نأ هلوق سابق ىف ىغبذي ( ىنزلا كاق ) سأب الف اهلع ىقلا ةميقلاب ىضرو هتحكن نإف

 هنا ةمحر ىعفاشلا تلأس ( ىتزملا لاق ) مولعم ريغ رهملا زيحم ال هنأل امولعم رهملا نوكيف اهقتعأ نيح ةمألا ةمنق

 ' ملسو هيلع هللا ىلص ىنال لاقف اهقادص ابقتع لعجو اهقتعأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اهنع هللا ىضر ةيفص ثيدح نع

 0 اءوفل تميل انشأ حاكتلا قف
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 ءاسن نم هب نونابأف 6« نييقتا نإ ءاسنلا ع نم دحأك نسل ىنلا ءاسن اب » ىلاعت لاقو ةنآلا )» ىنلل اهسفن ت.هو نإ

 نو مهمتاهدأ لاق مهتابمأ هجاوزأو مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ مالسلاو ةالصلا هيلع هلءج نأ هس نيللاعلا

 نهو هتانب ع دق مسو هلع هللا ىلد ىنلا نأل نمل نك ول تان مرح ملو لاح نبحاكن لحال هنأ كلذو ىنعم

 . نيمؤملا تاوخآ

 عماجلا نم هريغو حاكنلا ف ىتعرتلا

 كلام كا ىلع ءالمإلا نمو « ميدقو لد لل> حاكتلا باتك نمو

 هن رمأ ىلاعت هللا نأل هيلإ |بسفتأ تقات اذإ اجوزعي نأ: .ةأرملاو .لجرلل تحاأو هللا ةَمحر ( قنانتلالاف )

 « طقسلاب َىَح ممألا مب ىهابأ ىنإف اورثكت اودك اح » .لاك سو هيلع هلا هلا نأ انغلبو هلإ بدنو هيضرو

 نمو (لاق) ا هدلو ءاعدب عق ريل ل>رلانإلاةيو « حاكتتاا قنس نءو قذسإ نحسلف ىنرطف طف بحأنم» لاق هنأو

 0 « ءاسنلا نم دعاوقلا » ىلاعت هللا را دقو ( لاق ) ى !اهت هللا ةد دابعا لَخَح نأ ىلإ ب حأف كلذ ىلإ هسفن قس

 هلإ بودنملا نأ لدف حاكتلا ىلإ نمدش و ءاسنلا ىأنال ىذلا روصحلاو « اروص>و اديس » لاعق هع 1 ادبع

 ىهو اعذكو اممجو ىلإ رظنيو 'ةرساح اهمإإ رظني نأ هل سيلق ةأرملا جوز نأ دارأ اذإو (لاق) هيلإ جات نم

 . نافكلاو هجولا لاق « اهنم ربظام الإ نهتنيز نيدبي الو » ىلاعت هللا لاق اهمذإ ريغبو اهتذإب ةيطغتم

 حاكنلا هجوو اهنذإ ريغب ركببلا بألا حاكنإو ءايلوألا ىلعام باب
 نآرقلا ماكح أو حاكسلا ب باتك عماج نه اهقادص ابقتع لعجبو ا جوتي لجرلاو

 ةلاسرلاو تددحلا فالتخ او ؛ كلام لئاسم ىلع ءالمإ حاكنلا 3

 ىلع اق- نأ ىلع مالسااو ةالصلا هيلع هيبن ةسو لجو زع هللا باتك لدف ىلاعت هللا همحر ( ىف: ةلالاث )

 نغابف ءاسنلا متقلط اذإو » ىلاعت هللا لاق اضر ىلإ نوعدو حاكنلا ندرأ اذإ غلاوبلا رئارحلا اوجوزي نأ ءايلوألا

 ىلاعت هللا باتك ىف ةيآ نيبأ هذهو (لات) « فورعملاب مهنيب اوضارت اذإ نهججاوزأ ندك:. نأ نهولضعت الف نولجأ

 ها هللا ىكر راش نب لقعم ىف تلزن رلعلا لهأ ضعب لاقو ( لاق ) ىلو ريغ جوت نأ ةأرملل سيل نأ ىلع ةلالد

 اهتقلط مث كريغ نود ىتخأ كتجوز لاقف هتبلطو اهحاكن بلط مث امتدع تضقتاف اهقلطف الجر هتخأ جوز هنأ كلذو

 ةأّرما اعأ »' لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اهنع للا ىضر ةشئاع تورو . ةيآلا هذه تلزنف ادبأ ابكحكنأ ال

 لاق وأ اورجتشا نإف اجرك نم لحتسا امب ررملا اهلف ابسم نإف ثالث لطان اهحاكنف اهلو نذإ ريخ تنِكك

 هب الإ حاكنلا متيال اهعضب ىف اكرمش ىلوال نأ اهنم . تالالد كلذ ىفو ( لاق ) هل ىلوال نم ىلو ناطلسلاف اوفلتخا

 كلذ ىفو هبسن اهئفاكي ال نم الاي نأ عضوملا ةطايخل هرظن لضف الإ ىنعم اهعضب ىف هكرشل دحب الو اهلضعي ملام

 دحلا ءىردو رهاا :امفف ةهشب تناك اذإ ةباصإلا نأو هتزاجإب زوال لطاب ىلو ريغب دقعلا نأو هيلع راع

 اهجوزف مهنم الجر اهر مأ تلوف بيث ةأرما مهيف ةقفر قيرطلا تعمجو هقحلال اهراع تذل قارا ةيالوالو ( لاق )

 قحأ مألا » ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ىفو امه>اكن درو حكسملاو حكانلا هنع هللا ىضر باطخلا نبا رمع دلجف

 امهدحأ نيرمأ ىف ركبلاو بيثلا نيب قرفلا ىلع ةلالد « اهتامص اهنذإو اهسفن ىف نذأتست ركبلاو اهلو نم اهسفنب
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 رآ ناههلا لهأل اه. ىرقلاو هاملا نوكت اك نامهسلا لهأل اعمجم نوكتو اهم نوتؤف 2كانعو يا[

 ١ لمحم ناك هنع لا ىذر رمع نإف ( لبق نإف ) ةنيدملاب اوناكو مهب سانلا برقأ ىلإ اهلقنف اونغتسا مهلعلو برعا

  لبإلا نم لمتحم ام ىلع لمحب امنإ هنأال ةيزجلا معن نم ملعأ هلاو ىه اف قارعلاو ماشلا ىلإ ةريثك لبإ ىلع

 ًاهيلع لمحيف ةلج البإ اهب عاتبيف ثعبيف ةيزجلا ,عنب رمع ىلإ ثعبي ناكدقو ادحأ لمحت ال لبإلا ضئارف رثك أو

 اوورو تاقدصلا لبس زاكرلاو اولاقو تاقدصلا لبس هلبسف يسم نم ذخأ ام نأ ىف انلوق لثثه سانلا ضعب ( لاقو )

 . نفذ نم بيصأ ام لكو زاكرلا نم نداعملا» لاقو « سلا زاكرلا فو » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا كور نأ اندورام

 : ىلاعت هللا نيبو هنيب امف هل عساوف ازاكر دجو اذإ هنأ معزف هلطبأف هيف ددش امل داع مث « زاكر وهف ءىنش نم ةيلهاجلا

 ' متو اللا قحو ةذخ] ىف ةئسلا لوقلا اذهب لطب آ دقف هل هعدن وأ هنم هذخأب ام دعب هيلع هدرت نأ ىلاوللو ةمتكتا نأ

  دجو الجر نأ ىعشلا نع انيور انإف ( لاق ) هل هلعج نمل هللا هبجوأ ام مسيمج ىف زاج كلذ زاج ولو هل هللا هلعج نم

 1 نيماشمال سمح و « كالفذ سامحأ ةعبرأ امأ انيب ءاضق اف نيضفأل هنع للا ىخر ىلع لاقف مثرد فال ؟ ةسمح وأ ةعبرأ

 ساو لاق اءلع نأ معز اذإ اضعب هضعب ضقن. ثيدحلا اذهف هللا همحر ( قفا لالا ) كيلع دودرم ساو لقمث

 | ككتست لع نع اذهو هل ةعدي وأ هيلع هدري مث ائيش لجر لام ىف نيماسمل ىري نأ زوجب فيكف نيماسملا

  ثيدحلا اذبف كلهأ ءارقف ىف سلا مسقاو كل هسامحأ ةعب رأ لاق هنأ لوصوم دانسإب هنع هللاىوضر ىلع نع اوور دقو

 ' مهيف هخسقي نأ هرمأف نامبسلا لهأ نم 'ءارقف هلهأ ىف لعو ًآنيمأ هماع ايلع لعل هنع هللا ىضر ىلع ثيدحع هبشأ

 - هل تناك نم نأ نومعزب مهنأ امهدحأ نيهجو نم ىعشلا نع اوور ام نوفلاخم مو هللا همحر ( ىف تالاف )

 ” تاقدصلا نم الو ىلاعت هللا ىمسنم نيب ةموسقملا ناعبسلا نم ايش ذخأي نأ هل الو هيطعي نأ ىلاوال سيلف مرد انثام
 - اهاوس لام هل نوكي نأ هلعلو مهرد فال 5 ةعبرأ هل لجر هزاكر سمح هل كرت ايلع نأ نومعزي ىذلاو اعوطت

 ْ اهناؤ ول نأ نومعزوو هلوعي دحأ ىلع الو هيلع دوه. نأ هل نكي مل هلام ىف ابجاو هنم ىلاولا ذخأ اذإ هنأ نومعزيو

 - اهرب نأ ىلاوالو اهمنكي نأ هل ناك اذإو هللا هر ( ىف( دلل ) هلوعي دحأ ىلإ اهعفد الو اهسح هل نكي مل وه

 " اولطبأو سما زاكرلا ف نأ ىف ةنسسلا لوقلا اذهب اولطبأ دقو ءاوس اهذخأو اهكرتو هيلع ةبجاوب تسيلف هيلإ

 / حلصإل كل لبق نإف لبق زاكرلا ىف الإ اذ_ه حلصيال لاق نإف ةينالا نامرسلا لهأ نم هل هللا مسق نم قح

 - هناحبس هللاو ؟ كيلع ىبك الإ هيلع ةجحلا اف قروو عرز رثءو ةيشامو ةقدص نم كلذ ىوس امف حلصيو زاكرلا ىف

 3 : رعأ ىلاعتو

 حاكنلا باتنك نم عماجلا حاكسنلا ىف رصتخم

 كج ل فام أ ءاجامو

 | هني نابأو هيحو نم مللسو هيلع أ ىلص هلوسر هب صخ ا1 ىلاعتو كرات هللا نإ هللا هقحر ( قفات لالا



- 

 هنأك توملا مماع فام اوناك اذإ نيبدلا ىلإ تلقن نورخآ بدحأو ةقدصلا لهأ كسامت اذإ لاق نم انباحصأ نمو

 هسخلو ءامدلا داما لع هلا ذاع 3 ىنءا نامهسلا لعأل همسق لجو زع هللا لام نم لام اذه نأ ىلإ بهذي

 اوده> نإ تاقدصاا لهأ ىلإ ءىنا لقنيو ءىلا قاضو اوده> نإ ءىنلا لهأ ىلإ تاقدصلا لهأ ناموس لقنتو لوي

 َزَعو لح هللا نأل لوقلا اذه فال تاق اعإو ) قناهتلالا ( هللا دايع حالص ةدارإ ىنعم ىلع تاقدصلا تقاضو

 هللا لوسر ةنس تءاجو اهدكوو فانصأ ةنال هللا اهامنف ةرهط ىه ىلا تاقدصلا مسق ىف امهدحأ نيمسق لاملا لعج

 ىدنع اف زوي الف ءارقف مهريغاو مثريغ ءارقف ال مهنارقف ىلع درتف مهئاينغأ نم ذخْوي نأب سو هيلع هللا ىلص

 ىلإ مهنم مهس ىذ مس جرخم الو اهقح:سإ نم مههفو موق نع لقنتال نأ نم تلقام ريغ اهيف نوكي نأ معأ هللاو

 مهسو همس دحأ ىطعيف اعم نيدوجوم نونوكيف افانصأ .ىلاعت»هللا متس' .نأ زو كفكو !ةقحتست رهو 2

 هل ضرفي ملام دحاو ىطعيو مط ضرف ام ةعبس ماهس عي دحاو مهم- ىف لعجم نأ زاج ىدنع اذه زاج ولو هريغ

 رخآ لج ر:نالف ىن.لبس ىنورخآ لخر نآلف ى ىةزاعو نالث ىب ءاردنل هثلثب ىعوأ وب لرد ةتلاخ عدلت

 جوحأ ناك نإو فنص نود افنص ثلثلا ىطعي نأ لاو الو ىدول سنا نأو هثاث نم نوطعي ءالؤه نم فنص لك نإ

 نأ نورمدآلا ىطعأ امف لوقلا اذه لئاق دنعو اندنع اذه ناك اذإو هل ىس اع ق> وذ اك نأل فن نم رقفأو

 ءىفا هللا مسق اذإو ( لاق ) ىطعأ ام ىلع الإ ىضع نأ زوحمال نأ ىلوأ هللا ءاطعف اوطعأ ام ىلعالإ ىذع نأ زوحمال

 مهس لجارالو مهسأ ةثالث سرافلل ةمينغلا ىلع فجوأ نمل هسامحأ ةعبرأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز نسو

 ىلع ءانغ سانلا م ظءأ سرافلا نوماسملا لضفي لو هنود نم ىلع ءانغ اذ لضف سو هيلع هللا قندديا لرَعر معن لو

 املقننو ضع نود اضعب ىطعف مسقلا نيأ ىل اعت هللا اههسق دقو تافدصلا مق ىف انفلاخل زاح ككاو ملا ىف ناح

 عر ففنص' ىلإ مهتم كفبص نع اهلقش دأب شم كارا أ لح جوحأ اوناك نأل محريغ ىلإ اهملإ نيجاتحملا ابلهأ ن

 لهأ ىلع همسقأف هلع متفجوأ ام ذخآف ءايغا م نأ ودع ىلع اوفعوأ ريثك وزغ لهأ موقل لئاق لاق ول ( تب 2

 هب ىلوأ وهف قم هل كلا مسق نم م نأ الإ هيلع ةجألا له ىلاعت هللا لابع نم مهنأل ةنس ماع ناك اذإ نيجاتحلا تاقدصلا

 نك ىطعبال ثيراوملا لهأل اذكهو تاقدصاا لهأ ىف لاقي نأ ع اذكهو هم جوحأ هل مسقي م ند ناك نإو

 هتريشع فالح نم لمتنا لحر اعأ هنع هللا ىذر لمح نب ذاعم ىضفقو ىنءل الو رقفل هموس نم عن الو هريغ مس مهنم

 لهأل هريثعو ةتقدص لعح هنأ: اضدخأ ناينعم اذه ىف هتريشع فال ىلإ هتقدصو هرمثعف هتريشع فال ريغ ىلإ

 لو مل هتريشع فالخم لهأل تتبث اذإ ةقدصلا نأ ىأر هنأ رخالاو فالخلا لهأ نود هتبارقل لقي مل هتريشع فالخم

 تاقدصب هنع هللا ىدر كك ا متاح نب ىدع ءاج دقف ليق نإف أدب تش ا" تناكو مهنع هلو>تب هريثعو هتقدص مهنع

 ًايسن مهب سانلا برقأ ةئيدملاب نوكي نأ لمتءو اهلهأ نع الضف نوكست دقف اهب اءاج نإو امهف ردب نب ناقربزلاو

 قد اهف م 46 نك ملف اودترا مهوح نم نرد لمت و نديلا نم ءىطو ريضم نم ةعدم ىلإ جاتحم نغم رادو

 راض ركك 5 نع ريخ كلذ ىف سيلو ةنيدملا لهأ ريغ ىلإ اهدرب مث هنع هللا ىضر ركبوبأ ا ىنؤي نأ لمتحمو

 ضانلاو عرزلاو لخنلا تاقدص ةنيدملابف ةقدصلا نم مهنب ىنؤي ناك هنع هللا ىضر رمع نأ انغاب هنإف لبق نإف هيلإ

 نم .مثريغو اهفارطأبو اهب ةنيزمو ةنيبجو عجشأو مهل ءافلحو راصنألاو نيرجاهملا نم نكاس ةنيدنللو ةيشاملاو

 لايعو اهم اهفارطأ ىنكاس لابع نوكي دقو مهمناريجو مهر ئاشع لابعو ةنبدملاب ةنيدملا نكاس لايعف برعلا لئابق

 (م - م_4م)



 - )"ء.ا

 ف ديم لع مقا 'ىدتا نومراغ الو ةفلؤم الق باقر نكي م نإو هل كلذ وكف تاقدضاا كل دوعو ءىفلا ند

 مهقاق>ةسأ ردق ىلع فنص لك نيب مسقيو نامهسلا ددع ىلع تمسق ةقدصلا تقاذ نإف تفصوام ىلع اسامحأ مهسأ

 هنع ناك نإ لضف درإ مث ىنغتسإ ىح هريغ مهس نم هبيصيام لقو هتجاح تدتشا نإو مس لهأ نم دحأ ىطعيالو

 نامهسلا لهأ نم نانثا هف عمتجاوأ مثردوأ رانيد وأ ةاشوأ ةرقب وآ ريعب ىف نامهسلا لهأ ق> عمتجا نإف مسقيو

 ىطعأ اذإو لاكي وأ نزوب ام كلذكو هب مهل ىدوأ نه هاطعي اك هريغب لدبيملو هيف مهنيب كرمشيو هوطعأ رثك أ وأ

 نل نيمأ هنأل هيلع نامذ الف تاف نإف هلهأ ىلإ هنم كلذ عزن قحتسم ريغ هنأ لعمث ههطع.نأ هيلعنأ انفصونم ىلاولا

 نمضي هنأ امهدحأ نالوق اهفف لاما بر كلذ ىلوت نإو رهاظلا هيف فاك هنأل ضع, نود مهضعبل ال هنم ذِخَأِبو هيطعي

 ىطعيو ( قئانغلالاف ) نمضي لاملا بر نأ ةاكزلا ىف هلوق فلتم ملو ( ىنزملا لاق ) نعذيال ىلاولاك رخآلاو

 نإف اهمسق الإ اهلظأ عسي مل ةالولا تأن ملْنإف ةيشاملاو ندعملاو عرزلاو ةرمثلا ةرهاظلا لاو.ألا ةاكز ةالولا

 نإو اهلهأ ىف اهبمسق دقل للاب هوفلحب نأ سأب الف دحأب اوباترا نإو امم مثوذخأي ل كلذ دعب ةالولا ءاج

 مهقح نيلماعلا ىوس نامهسلا لهأ قحتسإ امتإو هللا ءاش نإ محأزجأ زاكرلاو ةرطفلاو تاراجتلا ةاكز مثوطعأ

 ٠ مقلا نوكي موي

 تاقدصلا مسيم باب

 مسيو اهذاخفأ ىف لبإ وأ رقب نه امنم ذخأ ام لك م, نأ تاقدصلا ىلاول ىغبني هللا همحر ( قف[ تلالات )

 هل اهادأ اهكلام نأل هلل اب وتكم مسيملا لعجمو رقبااو لبإلا مسيم نم فطلأ منغلا مسيمو اهناذآ لوصأ ىف منغلا

 00 الل كلذكو اهف اهبحاصل رجأ ال اَراَغَص تندأ .اهنأل ةقدضلا مسيل فلاخم ةيزجلا مسيمو هلل بتكف ىلاعت

 اهعفدن هنع هللا ىضر رمع لاقف ءايمع ةقان رهظلا ىف نارمعل ٍلسأ لاقو نومسإ اوناك مهنأ هنع هللا ىضر رهع لاع

 نموأ ةيزملا معت ندأ رهع لاق 5؟ ضر م1 1 ٍَ تك تلق لاق 5 لبالاب امتورطق امم نوعفتني تدب لهأ كل

 5 رداف كف ةيزخلا م املع نإ تل اهلك أ هللاو متدرأ ردع لاف ٠ ةيزخلا معن ند لد الل تلق ِ؟ ةقدصلا مع

 ثعبيف فاحصلا كلت ىف اهنم لعجو الإ ةفيرط الو ةبكاف نوكست الف عست فاحص هدنع تناكف لاق ترحنف رمع

 ناك نإف كلذ رخآ نم اهنع هللا ىضر ةصفح ىلإ هب ثعبي ىذلا نوكو سو هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزأ ىلإ اهب

 للا ىلد ىنلا جاوزأ 3ك! هب ُثءف روزا تال مل ند كفاح فلا كالت ىف لهدف لاق اهظح 03 ناك ناصقن هيف

 نأ الإ ةلع مسيملا ىف لعأ الو ( لاق ) راصنألاو نيز>اهملا هيلع اعدق عنصق محالا نم ىقب اع رمأو مسو هيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ اك هلل نم جرخ هنأل هاطعأ ىذلا ةيرتشي الق امولعم ةقدصلا نم ذخأ ام نوكي

 هةكع مهزانم لوزن نورد املا كارد مو هب ريشناال نأ سأميإ هآرق 0 ليدس ىف هيلع كح سرف قف هنع هللا ىكر رهع

 0 ىلاعت 1 6 مهثأل

 ةفاؤملاىف فالتخالا باب

 حالسلاو عاركسلا ىف هللا ليبس مهسو مهعهس لعجيف ةفلؤمال سانلا ضعب لاق هللا هحر ( قنا: ةلاللا )

 ' ةجئاحلا تناك ثيحاضيأ لاقو تاقدصلا هب ىذلا دلبلا ىف مساق, رم نم ليبسلا نبا مهضعب لاقو نيماسملا روغث ىف

٠ 

 ٍ ش



 مهم لضفلا لقني نأ تار لصف مهنع لضفو مهل مقام ضعبب لمع لهأ ىنغتسا نإو ( لاق ) ائيش اهنم ق>تست نم 1

 مهريغ مع مهطلاخ نإ كلذكو بسنلا نود راوجلا ىلع تعسق نام,سلا تقاض ولو راوجلا ىف مهب سانلا برقأ ىلإ

 اهمتسق اول ىلإ تحف ىرخلأ نوطلتخو ةرم نّوقرفت ةعجتلا دنع ةيداب لهألا اوناك نإف راوذلا لع مسقلا ىف مهعم مه

 ءارقف انل نإ قدصت نم لاق نإو بسلا نم ىلوأ راولاف تالالا تفلتخا اذإو تالاحخلا توتسا اذإ بسنلا ىلع

 اوناكف مهتيداب نم فرطلاب اوناك ولو رضاحخلاو بئاغلا نيب مسق ةعجنلا ىف نوطلتحم تفصو ام مثو ءاملا اذه ريغ ىلع

 اد مهل تناك نإ امأق اهم نورد مهل رادال ةمحن لهأ اعم اوناك اذإ اذهو ملل رادلاك تنآكو مهندب مسق هل مزلأ

 ىلعتمسق ىدعو مهبسن لهأ برَلا ىف ىوتسا اذإ (ديدجلا ف لاقو) رادلآب راوجلا ىلع ابمسقأ ىنإف مزلأ اهل نونوكي

 ىلع تمسق ةالصلا هيف رصقت رفس ىلع مهنم مهبسن لهأ ناكو ًاراد مهْنم برق أ ىدعلا ناكنإو ىدعلا نود مهسن لهأ

 ةالصلا هيف رصقتام نود مهبسن لهأ ناك نإو مهترضح ماب ىلوأ مهنأل ةالصلا هيف رصقتام نود تناك اذإ ىدعلا

 ورمضاح ةعذملا ىف مث كلذكو راوجلا مسا نم نيجراخ ريغ ةيدابلاب مهنأل مسن لهأ ىلع تمسق مهنم برقأ ىدعااو

 تقاض نإف اعم هناريجو هتبارق ىلع اهمسق هلام ةاكز جارخإ لحرلا ىلو اذإو ( ىتنإنةلللاف ) مارا دحسملا

 كش ىو هسفن نم نكذب لع هنأو اهنع لوئكسملاو اهيلع تساخلا هنأل 0 اماوب نأ ىلإ بحأو نسحف هتءارق رثاف

 دم وهو نينا ىطعأ نإف ةعامج فنص لك ركذ ىلاعت هللا نأل ةئالث مهسلا لهأ نم ىطعي نم لقأو هريغ لعف نم

 راوجلا كرت نإو مسالاب هلهأ ىطعأ هنأل ةداعإ هيلع نأ ىل نبي مل هدلب ريغ ىلإ هجرخأ نإو مهس ثلث نمض ثااثلا

 رثك أ هتبارق نم ملح. هنأ كلذو هنم ديعبلا نم اهب ق-أ ناك هتقفن همزلتال نم نامهسلا نم هتبارق ىطعأ نإو

 ًاريغص دلولا داو ىطعي الو هدلاوو هدلو ادعام ةتبارق نم هتقفت همزات ال نمو هتشاخ كلذكو ممريغ نم ملعب امم

 هتحوز ىطعي الو ىنمز الإ مهتقفن همزاتال هنأل ىنءز ريغ مهيطعيو نينمز ةدجالو ادجالو اخأ الو انمز انييطخلو

 مهنع نيدلا ءاضق همزايال هنأل ليبسلا نبا 0 كلذكو نيمراغلا مهس نم محاطعأ اونادا نإف همزلت اهتقفن نأل

 هللا ىلص دمحم لآ امأف ةنكسملاو رقفلا نع ءاينغأ هن اوناك اهب اذه نع ءاينغأ نونوكي الف هودارأ دلب ىلإ | مها الو

 نيجاتح اوناكنإو تاضورفملا تاقدصلا نم نوطعي الف ةقدصلا نم ًاضوع سلا مهل لعج نيذلا سو هيلع

 دمحم نب رفعج نع ىورو عوطتلا ةقدص مهيلع مر الو بطملا ىنبو مشاه ىنب ةيبلص مثو بعشلا لهأ مثو نيمراغو

 ةقدصلا انيلع تهرح اعإ لاقف ؟ ةقدصلا ٠ نم رع هل تلقف ةئيدملاو 2ك نيب تاياقس نم برش ناك هنأ ةبأ نَء

 ةقدصال عوطت ةريرب نم اهنأ كلذو ةريرب ىلع اب قدصت ةقدص نم ةيدهلا سو هيلع هللا ىلص ىنلا لبقو ةضورفملا

 هانيطعأ اذإف متئش نيينعملا أب يطع امتإ ال لبق رقفااو مرغلاب انطعأ اولاقف مهل كارما نوعراع مهيف ناك اذإو

 زئاجف الإو هنع هعفد ىلوتي نأ تيبحأ مرغلا ىنعمي هانيطعأ اذإو مهقوقح هيدي ىف امت اوذخأي نأ هئامرغاف رقفلا مساب

 مسا امهب قرفتيو مها امهمجي ريقف نيكسملاو نيكسم ريقفلا لبق ؟ نيينعع ىطعال ملو ليق نإف بتاكملا ىطعي اك

 فاؤمو زاغو ليبس نبا هنأبو مرغو رقفغب ل>ر ىطعي نأ زا> كلذ زاح ولو نيدعملا د الإ ىطعي نأ 00 الف

 ام نيفنصل مسقف اعم اعمج اذإف لام الو ةفرحع اينغ نوكيال نأ هانعمو نيكسملا وه ريقفلاف اهلك ىتاعملا هذهب ىطعيف

 مهمف ناك نإ ناسالا ىف وه كلذكو ارقف امهدشأ هب ءىدب ىذلا رعفلا نوكي نأ امهماا> نيب قرفي نأ الإ زب

 ىودب رجاه نإف ىطعأ جاتحاو وزغأ ال لاق نإف طعي ملو وزغلا ىف ثعبلا هيلع برض ءىفلا لهأ نم لجر

 جر ىت> تاقدصلا نم 7-1 نأ هل نكي م ءىفلا ىف وهو جاتحا ولو هيف ذخأو ءىفلا لهأ نمراص ازغو ضرقاو
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 تاقدصلا م را فيك باب

 ” ضيق ن* هغارف نوح قى هلمع 3 ناميدسلا لهأ ءاصد>إب 0 نأ ىعاسلال ىغمشل 7 هللا همر ( ىفا 2 75 االاؤ (

 نم لزعيف تاقدصلا نم هيدي ىف راصام ىصحمو هيلإ نوجاتحم امو مهتالاحو مهءاسنأو ممنامسأ ىهانت دعب تاقدصلا

 روجأ ردق مهديزيو نيلماعلا موس مهيطعي نأ تيأر نيلماعلا ممس زواج نإف مهطامعأب نوقحتسيام ردقب نيلماعلا مس

 ىرت الأ اقيض كلذ تيأرام نامهسا١ نم كلذ مهاطعأ ولو ةمينغلاو ءىناا نم سو هيلع هللا ىلص ىنلا مهس نم مهلامعأ

 ( ىنزما لاق ) هنم ريثك ىلع كلذ ىفنأ نإو هطوحم نم هتعيذ فرخ اذإ هيلع رجأتسيف عضوملاب نوكي متيلا لام نأ

 ءاش نإ فدأ اك املهأ ىلع نامهسلا عيج ضفتو ( قفا ةاللاف ) ميلا لام نم هب جتحا امل هلوقب ىلوأ اذه

 " نم ةثالثلا مهناعهس ناكو فانصأ ةثالث ءالؤهو ةسمح نومراغلاو نيرسشع نيك اسملاو ةرسثع ءارقفلا ناك ىلاعت هللا

 ١" قدأىلإ رقفاادح نم هب نوجر افافك مبمهس نوقرتغ, ءارقفلا ناك نإف فلأ فنص لكلف فال 5 ةئالث لاملا عي

 مهههس نيك اسملا ىلع مسقي مث هنم ىقبام ىلاولا فقو لقأ ىنغلا ىندأ ىلإ رقفلا دح نم مهجر ناك نإو هوطعأ ىنغلا

 تئربف مرغا نموىنءلا مسا قدأ ىلإ اوراصفةنكسملاو رقذلا مسا نم اوجرخ اذإو اذكه مبم,س نيءراغلا ىلعو اذكه

 انغلا ىلإ رقفلا دح نم هجرخم ام الإ ريقفلا ىطعي امف تقو الو ( لاق ) هلهأ نم اوسيلف نيمراغ ريغ اوراصو مومتذ

 00000 | ]| الو ع نوكي دقو ةلع هيف ةاك زأل هاطح موب هنأل بحال وأ ةك زلا هف بحت امم يثكوأ كلذ لق

 010 لآ || لا رذكب شالا فرعام رقفلاو ىفلا اعإو ةاكزلا ههق بح لام هلو لاعلا ةرثكب اريقفو ةاكزلا

 فيررعلا ىطعي و ىنعملا اذهب هسفنل ذخأف مهيلع ةنؤملاو مهتنامأو مهماقو ما لثم ىف مثروجأ ردقب اهيلع نولماعلا

 بتاكملاو مهيلإ جيتحا اذإ ةفاؤملا كلذكو هدالب ىف هنأل فيفخ كلذو هتفلكو هتءافك ردقب هيلع سانلا ع نمو

 نإو ةوسكلاو ةقفللاو حالسلاو ةلوخلا ىزاغلا ىطعيو ىلإ بأ ناكهديس ىلإ عفد نإو قتعي نأ نيبو هنيبام

 ناك وأ اديعب دلباا ناك نإ هتلومحو هتقفن نم ديري ىذلا دليلا هغلببام ردق ليبسلا نبا ىطعيو ليخلا اوديز لاملا عسنا

 ناك نإف ةلومح الب هتقفنو هتنؤم ىطعأ اهيلإ ىثملا اينغ ناكول هلثم نم بلغألا ادلج ناكو ابيرق دلبلا ناك نإو افيعض

 نإ هلك هيطعأ هلك مهسلا ىلع ىنأي كلذ ناكن إف ةقفنلا نم هعوجرو هباهذ ىف هيفكيام ىطعأ عجريو بهذي نأ ديرب

  لماعلا نع طقس مل مسالاب ىزاغاا ول بسلا نباو لماعلا تيطعأ ول ىنأل غالبلا ىنءعليبسلا نباو ةيافكسلا ىنمع لماعال

 1 ام ىزاغلا نع الو زايتءالا كبرت وأ ازات ماد ام لييسأاا نبا مسا ليدسألا نبا نع الو لزعي ملام لماعلا مسا

 نيكاسمو ءارقث قب ناك ناييشلا ىقإ نم ددع ند ددعىلع در هلهأ نع لضف ناموسلا ىأو وزءال صوخشلا ىلع

 ةثالث ىلع ىشبام مسقيف مهمنويد ك1 / نومراغو أونغتس مل
 0 1 نيذه ىلع مهم س ىقأب در نومراغلا قغتسا نإف مهسأ

 ٠> هلع نيدآلا نم هل كلامال لاملا اذه لعج امل ىلاعت هللا نأل كلذ ىدر امتإو ناءبسلا دفنت تح نيفصن نيمبسلا

 ىلإ ةعجار هتيصو تناك ىصوملا لبق هل ىصوملا تا لجرل اهب ىصوأ ول مهاءاصوو نييمدآلا اياطع درت اكهيلإ درب

 نم برقأو ىلاعت هللا مسق ىف اندنع هب ىلوأ دحأ ناك مل انبه ثروي لاملل افلاذع لاملا اذه ناك اماف ىصوملا ةئرو

 هاوس قح هلو الإ جاتحم ملسم قبي ملو لاسملا اذه هل ىلاعت هللا ىمس نم ةلمج نم ءالؤهو لاملا اذه هل ىلاعت هللا ىمس

 لحدب 1 ترك ولف مة دص مهل موسم وهش ىرخألا ةقدصلا لهأ امأو ةقدصلا لهأ ىلع نول دي الف ءىفلا لهأ امأ

 ّ مه ريغ نم ناك ام ريغ ىلع نولخدبال كلذكسف ريغ مهيلع لخديال اوناك امكسف اهققحتسإ مهنم دحاوو مر يغ مهيلع

. 
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1 
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 5326 ١ ةا/ ل

 هئم قش 0 نع هموق ند هريغ 4 تلاع امإو عع مف اميغرت هداز امإف ةفلؤملا مص نس اهانإ هاطعأ هنأ رايخألاب

 تلزن نإ ىنعملا اذه لثم ىف مه. ولق ةفلؤاا مس نه ىطعي نأ ىرأاف ) لاق ) متا> نب ىدع نه هب قثيام لثع

 ءازإب نوكتو ة هنؤع الإ شيلا هلانيال طاتنم عص وع ودعلا 30 نأ كلذو ىلاعت هللا كه نإ ل نا !و ةلزان نيملسلاب

 نأ امإو تاقدصلا نم هللا ليبس مهسب اووق. نأ ىرأاف ةيلب امإ تاقدصلا لهأ مهيلع ناعاف تاقدصلا لهأ نم مرق

 لهأ نم موق نههلع ىوقأ اوناكو ودعلا طاتنا اذإ نكره مههفكي ام وأ ةفل وا مهس اوطعب نأاب الإ اولتاقنال

 را ىلنأ نهز ىف ناك ع تفصو ام عم نكمل نإ هئع نوفعضصيو مهان وم لعمتو مث رايد دعم هلإ نوه>و: ءىفلأ

 نأ ىنخاس و ةفل ولا مهص ند حا ىطعي نأ رأ م اهريغو ةدرلا ىلع ةقدصلاب برعلا 01 عانتما 1 هنع أ ىدر

 نأ نع مالسإلا دنا هلف هللا ىنغأ دقو مالسإلا ىلع افلكات ادحأ اوطعأ مهنع هللا ىضر انلع الو نائع الو رمع نأ

 لاومأ نيملسملا لوخ ىلاعت هللا نأل مالسإلا ىلع فل اي كرمشم ىظعيال ( ديدجلا ىف لاقو ) لاجر هيلع فلأاتي

 نإ زمح نم نوبتاكملا باقرلاو ( لاق ) مهبف ةدودرم نهملسملا تاقدص لعجو نيماسملا لاومأ نيكرمشملا ال نيكرعملا

 وأ مهحلصم ىف اوناد فنص نافنص ) نومهراغااو ) قتعيو ىرتشيف هقتع أدت دع قتعالو رعأ هللاو تاقدّصلا

 ضورع مهل تناك نإف مث زجعل م 3 0 دقنلاو ضرعلا ىف كلذ ءادأ نع اوزجي مش ة.صعم ريغو فورعم

 ىف اوناد فنصو ءاينغأ هب نون وكيام م لاى ال مل نيبدلا نم اوءرب ىت> نوطعيال ءاينغأ مهف مهويد أبن :م نوضقي

 ىطعف اورقتشإ , نإو 3و كلذ رك تعد نإو امداع وأ مهتالاح لامع ضورع مهو فورعمو نيب تاذ داك

 قراخلا ٠ نب ةصيبش ن 3 ( جتحاو 1 مرهم اوذقلإ يح نيمراغلا ند ةحاملا لهأ ىطعي 5 رفودو ءالؤه

 ةقادصلا هب مدق اذإ كنع اه>ر 2+ وأ كنع امدؤن» لاقف هتل ف مسو هلع هللا ىلد هللا لودر ل اف ةلامحم تامحن لاق

 وأ ةقاق هتباصأ لحرو كسع مث ا مدؤ» قد لاس ا هل تالحف ةلامم لأ لحر ثالث ىف الإ تم را ا ةصيسقأب

 نه ادادس بيصإ ىح ةلااسملا هل تلف ةحاح وأ ةقاف هب نأ هموق نم ادحلا ىوذ نم ةثالث ماكت وأ وأ دهش ىت> ةحاح

 شدع ن م دادس تيصت ََىَد ةقدصلا هل ت تلد هلام تحاتحاف ع ا> 4م : اصأ لحرو كسع م شب ء د اما وف أ شدع

 نيمراغلا ىف تلق اذهف هللاهمحر ) قفا 0 االاؤ ( « تحس ؤرف ةلآسملا نم كلذ ىوس امو كسع مث مث شيع نم اماوق وأ

 نيمراغلاال نيك اسملاو ءارقفلا مهمسنملعأ للاو ىنعي «ةجاحلاو ةقافلا ىف ةلأسملا ةل لت » ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقو
 - - ا - .

 ىنغل ةقدصاا لحم الو لسو هيلع هللا ىلص ىننلا لوقلو انغاا مسا لقأ لعأ هللاو ىنعي «شيعنم ادادس بيصي ىتح» هلوقو

 ىلع قدصتف نيكسم راج هل ل>را وأ هلا اهاريشا لجرل وأ مراغل وأ اهيلع لماعا وأ هللا لدس ىف زاغل ةسجخل الإ

 هلع نابأ ام ىلع ةلاخا ىف مراغااو نيدنغ اناكنإو لماعلاو ىزاغلا ىطعي تلق اذهبف « ىنغال نيكسملا ىدهأف نيكسملا

 وزعي فنان بلط نهو لاملاب هتوق ملعت قق> ىوق ريغ هنأل دابلا نع زد>اع هنإ لدسلا ن نبا لوق ليعيو اماع ال مالساا

 ممرغ 2 ىد نيمراغ ريغ مهنأ سانلا كا نأل د ةقيدب الإ طع مل تتاكم ها دمع وأ مراغ هن ١ باط نه»و ىطعأ

 هب هقدشمسا هنأ تفصو امو كلذ عل 3 الإ ظعب ُ ةفل وألا ند ل أ بلط ندهو 2-35 انك ىلعت ىد ني.تاكم ريغ ديبعااو

 نأ الإ مث ريغ هنم ىطعي الو اينَغ وأ ناك اريقف ةقدصلا لهأ نم وزغلا دارأ نم هنم ىطعي تفدو اك هللا ليبس 3 و

 . نبا ىدنع ليبسلا نباو مالسإلا لهأ ةعامج نع عفذي هنأل نيكرشملا منع عفد نم هاطعيف مهنع عفدلا ىلإ جا

 ٠ همز ا هذلب ريغ دل ١١ ديرب ىذلا ةقدصلا لهأ نم لسسلا



 ث١ -

 : (قزلا لاق ) لئاس ريغ وأ ناك الئاس ديدجلا ىف لاقو هلابع الو هينغ الو اعقوم هنم عقتال ةفرح هل نمت لال و

 لقي نم نيب لئاساا نوكي دقو مدعلا ىنعع امه وقحتس نيمهسلا نيذه لهأ نأل لاق هنأل ديدجلا ىف هلاقام هلوقب هبشأ

 هنأ ىلاولا ل-عي دلج لجر ناك نإف هللا همحر ( قفا: لالا ) مهتيطعب هنودبب نم نيب ففعتم حلاصو مهيطعم

 ىلابع ىنغي الو ىنينغي امل ابستكم تسل دلجلا لاق نإف هطعب مل هبسكب هسفن ىنغي هل لايعال وأ هلايع ىنغي بستكم حيحد
 نه ءالأسف ملسو هيلع هللا لص ىنلا ايتأ نيلجر نأب جتحاو هلوق لوقلاف لاقام نيقي ىلاولا دنع سيلو لايع هلو

 ةحد مالسااو ةالصلا هلع ىأر ( قفا“ ةلالاف ) « بستكم ةرم ىذا الو ىننل اهيف ظح الو اَُّمش نإ » لاقف ةقدصلا

 نأ دعب « اتش نإ » لاقف ال مأ نابستكمأ ملعي لو باستكاالا عم اممل صاصيال هنأ امهماعأف باستكالا هبشي ادلجو

 ىلاوال ىنغال نمو اهضبق ىلاولا هالو نءابيلع نولماعلاو ( لاق ) تلعف بستكمل الو ىنفا ايف ظحال نأ اكتءاعأ

 1١-”؛ تا ترا ل 22075 اهذخأب رمألاب نيمناقلا نم اناك نإو ةقدصلا ضبق ىلءال ىذلا ميظعاا مياقإلا ىلاوو ةفيلخلا امأو اهيلع هتنوعم نع

 «لخدأف ةقدصلا معن نم هنأ ريخأف هبجأف انبل هنع هللا ىذر رمع ب رششو اهذخأ نايليال امهنأل قح اههف هل نمت اندنع اسيئف

 هراجالا ىعم ىلع ءذخأب هنأل اسوم ناك نإو ةقدصلا نم هئانغ ردقب لماعلا ىطعيو ( لاق ) هءاقتساف هعبصأ

 *ىوقيف نيماسملا عم نودهاجم نوعاطم فارششأ نوءاسم برض نابرض رابخألا مدقتم ىف ممولق ةفلؤملاو ( لاق )

 مهسلا اذه لعج ىلاعت هللا نأ كلذو نيحاسملا عم مهماهس ىوس هب نوفل ايام سما سمح وهو ملسو هيلع هللا ىلص
, 

 ةفلؤملا ىطعأ ملسو هيلع هللا ىل ص ىنلا ناب ) جتحاو ( نيملسملا ةداصم ىف هدرؤ ملصو هيلع هللا ىلص هيدئأ اصلاح

 <قح ءانغاا مظع افي رش ناكو سادرم نب سابع طع مو امماحصأو عرقألاو ةنيمع لثم سلا نم نينح مون

 لخد نوكي نألمتحا موقلا دارأ ام دارأ الل هللا همحر ( ىنا:ةلالاف ) مسو هيلع هللا ىلص ىنلا هاطعأف بتعتسا

 مهاطعأ م ىنعم ىلع هاطعأ اف راضألاو نب رحاهملاب 2 1 بعر نيح ءىش هئم دعو هيلع هللا ىبص هللا لوسر ىلع

 هالو ةيطعلاب ةيوقتال آصلاخ رسو هيلع هللا ىلص هل هنأل هيطعي نأ ىأر ثيح هلام نم هيطعي نأ ىأر نوكي نأ لمتحاو

 ٠ ىطعأو هل هنأل لفنلا ريغو لفنلا ا شح ند نطعأ دف سو هيلع هللا ىلص هنإف هفرسش نم عضو دق نأ ىرأ

 ماع ةكم لهأ نم مسأ نم ضعب لاق ام نسحأ ةعزمللا دنع هيف لاقف ةادأ هراعأ هنكسلو ملسي ملو ةيمأ نب ناونص

 نزاوه تيلغ لدحر هل لاهو راهنلا لوأ نينح موب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ىف 036 ةعزملا نأ كلذو حتتفلا

 نم بر نم ىلإ بحأ شيرق نم برا هللاو: رجحلا كيفب ةيمأ نب ناوفص لاقف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لتقو

 لذه لثم ناك اذإف ( قفانمت الاف ) عأ ىلاعت َهللاو همالسإ ىف كشدال هنأك ناكو شرق نم هموق يسأ مث نزاوه

 ٠ن٠ىطعأو ةرم اذه لعف دقف ىري ثرح همس عض نأ هل ناكف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ممسلا اذه ناك لاق

 . ةمدغلا ند ىنعملا اذه ىلع مولا ًادحأ ىطعي الو أن ثدح هةعضصب هلام هنأل راهإألاو نبردحابملا ند الاحر ريح ةمرص

 ناك نامهسلا لهأ عم مهرس ةمينغلا مق ىف ةفلؤءلل سيل ليق ولو هدعب ادحأ ىطعأ هئافلخ نم ًادحأ نأ انغلمي لو

 ءاج متاح نب ىدع نأ ربخلا مدقتم نم هيف ظفحأ ىذلاو مس تاقدصلا مسق ىف ةفاؤمللو ( لاق ) ملعأ هللاو ابهذم

 قع نأ هرمأو اريعب نيثالث اهنم ركب وبأ هاظع اذ هموق تاقدص نم ليإإلا نم ةثامالث هيسحأ قءدصلا ركب ىلأ ىلإ

 . لالدتسالاب باقلا فرعي داك ىذلاو انس> ءالب ىلبأو كحر فلآ ءاهزب هءاجق هموق نم هعاطأ نع ديلولا نبا دلاع



 ل اناةنهل 9 ااه قدح لوي... د:

 تك

 ناوبد ناكو مهس ىنب اعد مث حمج ىنب مدق ليقف مهسو حمج نيب اورظنا نكلو دحاو مهس ىنب رمأو انرمأو

 كصوأ ىذلا هلل دا لاق“ مث ةئلاعت ةريبكت نيك هتوعد هلإ تصلخ الف ةدحاولا ةرعدلك اكلخ مهسو ىدع

 ةديمع ابأ نإ موضع لاقف ) ىف - 0 االا ( ىْؤا نبا رماع اعد مش لو هيلع هللإ ىلص هلل لوسر وم ىظح كل

 لاقث ؟ ىمامأ ىغدي :ءالؤه لك لاق هيلع مدقت نم ىأرامل هنع هللا ىضر ىروهفلا حارجلا نب هلل دبع نبا

 تحأ نإ كمدقفا ىدقع ودناو نأ اماف ةعنأ مل هسفن ىلع مهنم كمدق نأ كموق ملك وأ تربص اكربصا ةديبع ابأ اي

 نيب رعشو قىزعلا ديع 6 ١ دما فاق دمع ّى نيب و لصفف رهف َ كرز احلا ىبب كحب ةيوعم مدقف لاق ان ىلع

 مش قب ال عج ممم ىلع اومدقف ىدع ىدب ىدهل ا را اوقرتقاف ىدهملا نامز ىف ءىش ىدعو مهعس 0

 هللا دايع نسانلا 2 قئانت اللا 0 مالسإلا نم مناك برعلا ىلع راسا تدب شرق ند غرف اذإف ( لاق )

 قلخ ري_خو نيدنلا متاخو هتتئامأ عدوتسمو هتلاسرا ىلاعت هللا ةريخم مهبرقأ امدقم نوك نأ مثال وأف

 نأ تءأر برعلا لئابق نم ىلاولا هل ضرف نمو ( قفا ةلالاف ) مسو هيلع هللا ىلص دمحم نيللاعلا بر

 ةقباسلا للهأ ريغ ىلع ةقباسلا لهأ مدق اووتسا اذإف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب مهنم برذألاف برقألا مدقي

 . ةيارقلا ىف مجاشم ره نع

 ديدحو ميدق ننس 5 تاقدصلا تاك

 لهأ نم ممريغل ًاقح مهلاومأ ىف نيمللسملا هنيد لهأ ىلع ىلاعتو كرات هللا ضرف هللا همحر ( ىفانتلالاف )

 لاومألا لهأل هكرت ةالولا م الو هتالو وأ هللإ هعقدب اود نم ةسدد مرهم ال هلإ نيجاتحملا نيملسملا هند

 قيدصلاركب ويأ لاقو هف اهذخأبال ًاماعءاهرخأ ملسو هيلع هللاىلد هللا لوسر نأ ملعن ملو هلهأل هذخأ ىلع ءانمأ مهنأل

 تذخأ اذإف ( لاق ) اهيلع مهتلتاقل سو هيلع هللا ىِلَض هللا .لوسر :اوطعأ:امب 'اقاتع ىوعنم ول هنع هلا ىهر

 ةاكزلا ىه ةقدصلاو (لاة ) مل عدا ىأ « مهيلع لصو » ىلاعت لاق امك ةكربلاو رحألا هل ىعد ملم ةقدص

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىمت دقو ةاكز قروللو ةقدص ةيشامللو اريثع رمثلل نأ ةماعلا هاوفأ ىلع بلغألاو

 ةقدص وأ زاكر 0 وأ رطف ةاكز وأ د وأ ةيشام ءا مات كاف داكار نم حسم نم ذحاأ اق ةىدص د هلك لد

 مقو دحاو همسقو دحاو هانءُث نيماسملا ماوع عاجإ قار دنس 5135 تاتكي هلام ىف هلع بحو امن هريغ وأ ندعم

 تاقدصلا مسقو عضوملا اذه ريغ عطوم هلو هلأ نيد له 1 ةيوقت 0 ند دحام ءىنلاف اذه فالخ ءىفلا

 نكمراغلاو تاقرلا ىفو مهولق ةفلؤا او اج اع نيلماعلا و نيك اسإ او 2 رةفلل تاقفدصلا اعإ 11 ىلاعت 3 لاق -

 فرصبال ةدنامع ناعممس ىهو ةيآلا « هللا نم ةضرف » لاقف اهددشو 000 مش 6« لييسلا نباو هللا ليس ىو

 ملسو هيلع هللا ىلص لاقو هاهأ هفو دلب نع جر الو هقحتسا دحأ هلهأ ند ناكام هلهأ نع هنم ءىث الو مهعس اهنم

 0 درتو مهن اينغأ نم دخؤت ةفدص مهيلع نأ مهملعأف كوباحأ نإف 2 هثعب نيح هنع هللا ىكر ندح ند ذاعمل

 نامرسلا لهأ عمجو مهند د>و ند ىلع نامرسلا لاك 7 نم دح وا مل ند ةصحخ درنو ) ىقنأ 9 || الا ( )» معمار ف

 اوعمتد >| اذإف ةقلت ناعم مهقاعدتسا 1١ تاكآ كت كلذكو ةناتع مج اح بان .سأو اهنم ملام لا ةحاح لهأ مهن :

 مُهجاح نم اعقوم مهتف رح ىف عمت ال نيدلا ةفيعضلا ةفردلا لهأ و مه ةفرحال نيذلا فاعضلا 1 ءارهفلاف

 لالا نيكاسملاو (ىفاةل|لاف ) ًاففعتم وأ الئاسنمز ريغ وأ ىلوأ ناك انمز ديدجلا ىفو (لاقو) سانلا نولأسيالو



 فد 66 -_

 3 - 0000127 واول تسل دقو كب 00 هعارذ ىلإ رظنو ةقارمسل لاق مسو هلع هللا ىلص ىبنلا نأل امتي

 1 1-0 [ كن كربخأ انأ لئاق لاتف نيمأل اذه ىدأ ىذلا نإ لاق مث اصعب كلذ ضعب باقي لمعجو هيراوس الإ هل

 نم ةقثلا انريخأو ) قثناتغلالاف 0 هقرف مث تقدص لاق اوعتر تعتر اذإف هللا نإ تيدا ام كلا نودو: متو

 رهع جرخف اولحرتف رطم عقو ى> مهماقم ىف ةدامرلا ل- هأ "ىلع هنعةللا ئكار رعع» قفنأ لاق“ ةنءدملا لهأ

 دهشأ ةفصح براحم نم لجر لاقف هانيع تءمدف نولحرتإب فيك ملإ رظني اسرق مهيلإ انكار هنع هللا ىضر

 لام وأ ىلام نم موملع قفنأ تنك ول كاذ كليو هنع هللا ىضر رمع لاقف ةفأ 0 تدل كص حرا أ

 . لجو زع هللا لام نم مهماع قفنأ انإ باطخلا

 باكرالو ليخب نيضرالا نم هيلع فجوي ملام

 ىلع ءىنلا لبس هليسف باكرالو ليخ لاتق ريغب نوكرماملا هيلع حلوصام لك هللا هحر ( قفاةةلالاف )

 ادبأ كلذك ماع لك ىف مهملع مسقيو لغتسإ نيدسملل فقو ىبف رودو نيضرأ نم كلذ نم ناكامو همسق

 ليم هلع رهظ نم سفنأ باطتسا ائيش وأ اذكه كرمثلا لهأ دالب نم هنع لا ضار ردع كارراك بسحأو (,لاق)

 ' ١ ريرج ثيدح ىفو مهقوقح اوكرتف نزاوه ىس لهأ سفنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باطتسا اك هوكرتف باكرو

 تاقام ىلع للدلاك امثاريع اهقح نم هتأرما ضوعو هقح نم هضوع 4 هنأ هنع هللا ىذر روع نع هللا دبع نبا

 " ىورو (لاق) ةيآلا « ابوعش كانلعجو ىثنأو ركذ نم كانقلخ انإ » ىلاعتو كرابت هلل لاق ( ىف|:ةلالاف )

 0١ هللا كوسر لعحو ( لاق ) افيرع ةريثع لك ىلع نينح 0 فرع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر نأ قرف

 1 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دقعو ( لاق ) ً؟راعش جرزخللو ًاراعش سوأاللو ًاراعش نب رجابملل ملسو هيلعهللا ىلص

 7” برحلا ىف سانلا فراعتيل اذه لكو هلهأل ءاول لك ةنولأ ةل..قاا ىف لعج ىتح ةليبقف ةلببق لئابقلل دقعف اةيولألا

 ' مهلاو ىلعو مهيلع ةنؤم اوديرأ اذإ مهقرفت ىف نأل كلذك ىلاولا ىلعو مبعاتجاب 'مهملع ةنؤملا.فختف اهريغو

 لهأ نم هرضح نم لهج نمو هنع باغ نم ىلع رهظتسإو لئابقلا ىلع هناويد عض, نأ ىلاوال بحأ اذكبف

 3 . ةكمو ةنيدملا لهأ نم قدصلاو علا لهأ نم دحاو ريغ ىتربخأو هللا ةقحر ( قفان لالا ) مهلئابق نم لضفلا

 هنع للا ام رع "نأ نضع ىلع مهضعب داز دقو ضعب نم ثيدحلال اصاصتقا 0 مهضعب ناكو شيرق لئابق ئم

 "ناك اذإف تاطملا ىبو مهبطعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ترضح لاق مث مشاه ىنبب أدبأ لاق ناويدلا نود امل

 8 مهاطعأو كلذ ىلع ناويدلا عضوف ىمئاملا ىلع هفدق ىلطملا ف تناك اذإو .ىلطملا ىلع همدق ىمثاملا ىف نسسلا

 7 سو هيلع هللا ىلص ىنلا ةوخإ سمث دبع لاقف بسنلا مدق ىف لفونو سمث دبع ونب هل توتسا مث ةدحاولا ةليبقلا ءاطع

 ش أ ب ىف لاقف رادلا دعو ىزعلا دبع هل توتسا 2 9 لفون ىس اعد مث مهمدقف لفون نود همأو هنأل

 ناك مهفو لوضفلا نم فلح ُم مهضعب لاقو نيييطملا نم مهن أ مهفو سو ةيلع هللا ل وذل راج صأ ىزعلا دبع نبا

 7 هل تدرفنا مث مهتولي رادلا دبع ىنب اعد مث رادلا دبع ىنب ىلع مهمدقف ةقباس ركذ ليقو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 3 امهفو نيبيطملاو لوضفلا فاح نم مهنإ متىف لاقف موز#و مت هل توتسا مث رادلا دبع ولت: اهاعدف ةرهز

 مهنولي اموزع اعد مث موزخم ىلع مهمدقف ارهص ركذ ليقو ةقباس رك ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ناك

 8  لخد مالسإلا نإف تنك ثَح ىسفت رقأ لب لاقذ ىدعب أدبا ليقف تن ىدعو حمجو مهس هل توتسا مث
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 نم ىطعيو ( لاق ) ءىش هنم مهلع سرح مل غاب ام اعلان مهيب هقرف ءاطعلا غلبم نع قاض نإو ( قنا لالا ١

 نع ىدنجو تناكو لاو نم ءىفلا لهأ را ماق ند لكو ءىناا لهأل ةالصااو تادحألا ةالوو ماك لا قزر ءىنلا

 ةلرم نال دحام لفأ لع ادحأب درر ل لفل افا نكو اخ ىعب ند دحو نإف هلثم قزر هنع ءىبلا لهال ءانعال

 لهأ ىلع ىلو نمو هيلع ردقبام لقأ الإ متيلل ءانغاا نع هنم ىطعيال هلام نه متيلا ىلاو ةلزخ# هترعر نم ىلاولا

 فلتخاو ( لاق ) ءىنلا ىلع تاقدصلا نم ىطعيال اك اهملع ءىتلا نم ىطعيال اهنم دَحُؤي امم هقزر ناك تاقدصلا

 نود لوقلا ند ىكحأ ام لاق مهأ ظفحأ الو اهريسفت منع ظفحأال بهاذم اوبهذو ءىلا سسق ىف مثريغو انباحضأ

 هاطعي نم ىلع لد ىلاغت هلل لاملا اذه لاق نم مهنف ايش ءىنلا ىف لاق نم لك ىتاعم نم ىف رضحام كح أسو هفاا> نم

 ىلع مهضعب لضف نإو هلإ ةجاحلاب مبقاقحتسا نم ىري ام ردق ىلع هل ىمس نء عيمج ىف هقرفف ىلاولا دهتحا اذإف

 افنص مرو مهنم افنص ىطعي نأ زوج الو هتلخ دس مهنم دحاو لك ىطعي ام ناك اذإ ةيوست كلذف ءاطعلا ىف ضعب

 نإف ضع, نود فانصألا ضعب ىلإ لاملا فرص, نأ ىأرف نيماسملا ةحاصم ىف رظن لاملا عمتجا اذإ لاق نم مهنمو

 هريغ مرحو هئريح نيما_سملا ةعا قفرأ ناكو هيلإ هنري ام ءىش نع ىنغتسال هيإإ هفرصصي ىذلا فنصلا ناك

 ةل> هيلع لخدي لو كساع نيفنصلا دحأ همرح اذإ ناكو نافنص لاملا بلط نإ هنأ اذ_ه لوقي ىذ'ا لوق هبشبو

 ةرضملا ةلخلا يف نئاذلا ءاطعأ ,ةرضء)ةل> رحال امنصلا لع تناك ر-الإ هسصلا ناو هسا ا

 اهاطعأ رخآ لام هءاج مث ىرخألا مرحو اهدسف ةيحان ىلإ ءىلا لام فرص اذإ لاق نم ضعب كاق مث ( لاق ) هلك

 معأ الو ( لاق ) دعب مهافوأ ىتح مثريغ رذأو ةلخا لهأ لجع اإ هنأ ىلإ بهذ هن اكف اهدس ىتاا ةيحانلا نود هانإ

 لهأ تباعأ نإو هنع لظفحأ ند ضع لاقو ءىنا نم ادهاجم الو تاقدصلا نم ىطعي نم ىطعي ل مهنم ًادحأ

 تاقدصلا لام ىف كاق نه مهمنءو ءىنلا اوعنم هنع اونغتسا اذإف ءىلا نم مهيلع قفنأ مهلاومأ تكلف ةنش تاقدصلا

 ىخرأ نمع ظفحأو هب لوقأ ىذلاو : هللا هجر ( قفانخلالا' ) تاقدصاا لهأ لام ضعب دري لوقلا اذه

 ا مايقلا نيماسملا ىلع بجو ودع نم ةلران تناك نإف مدقي نكسلو عمتجا اذإ كاملا رخؤيال نأ تعمس نم

 هللا همحر ( ىنانةلالاف ) مثريغو ءىلا لهأ هيشغ نم عيمج ىلع ريفنا بجو مثراد ىف ودع مهيشغ نإو

 لاقف قارعلاب بيصأ لام هنع هللا ىضر باطلا نب رمع ىلع مدق امل هنأ ٍلعا لهأ نم دحاو ريغ انربخأ

 هب :نماف هحسقأ ىجت تو فقس تحب ئوارال ةقكلا ترو ال كاف ١ لالا تم ةلحدب لآ لالا 2 22

 سايعاا هعم ادغ حبصأ انف راصنألاو نيرجاهملا نم لاجر هسرحو عاطنألا هيلع تعضوو دجسملا ف عضوف

 َنَء عاطنألا |ردفك وار كلف هديب دخا امهدحأ وأ امهدحأ دب ًاذخآ فوع نن نمحرلا دبعو بلطملا دبع نبا

 هللاو هنإ امهدحأ هللاقف ىكبف ال الت ؤاؤللاو دجربزلاو توقايلاو هيف بهذلا هلثم ري مل ًارظنم ىأرف لاومألا

 اذه رتك ام هلاو.نكلو ,تيهذ ثيح تيهداام فاو ىلإ, لاقف رورو دش م. هللو ةهكلا 14 00

 نوك أ نأ كب ذوعأ ىإ مهلا لاقو ءامللا ىلإ هيدي عفرو ةلبقاا ىلع لقأ مث مهنيب مهسأب عفو الإ طق موق ىف

 رعشأ هب ىلأف ؟ مشعح نب :ةفارس نأ لاق م م« نودلعنال تح لك مهجردتسنس » لوقت كعمسأ ىنإف اجردتسم

 لاق ريك أ ها لاقف ربك أ هللا لق لاقق لعفف امبسيلا لاقو ىرسك ىراوس هاطعأف اميققد نيعرارذلا

 -هسيلأ امتإو جلدم ىنب نم ايارعأ مثعج نب ةقارس امبسيلأو زمره نبا ىرسك امبيلس ىذلا هلل دجلا لقف

 (م- مل م)
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 لمحت أ رهع هل لاق نيح هنع هللا ىضر ركب ابأ نإف سانلا نيب ىوسأ لاق نم مهنف سنلاو ةقباسلا ىلع ليضفتلا ىف

 اولمع اعإ ركب وبأ لاقف ؟ اهرك مالسإلا ىف لخد نك مهر ايد اورو مهسفنأو مهلاومأب لا ليبس ىف اودهاج نيذلل

 لضفي ملو سانلا نيب هنع هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع ىوسو غالب ايندلا امنإو هللا ىلع مهروجأ امنإو ل

 ثيراوملا مسق ىلاعت هللا تيأر ىنأ كلذو قيفوتلا كل لاس «هراتخأا ىلا [لعو 0 هل همحر ( قفانتلالاث )

 تيآرو توملا دعب ظفحلاو ةايحلا ىف ةلصلا ىف تيملا نع ءانغاا ىلذافت» ةوخإلا نوكت دقف ىوسف ددعلا ىلع

 ءانغلا ةياغ ىنغي نم مهنمو ىوسف ددعلا ىلع سامحألا ةعبرألا نه ةعقواا رمذح نا مسق ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 باتكلا تدجو اماف ة-ءزمللاو نبجلاب اراض امإو عفان ريغ امإ هرضحم نوكي نم مهنهو هيدب ىلع حوتفلا نوكبو

 ىلع ةلالدلا تدجو ولو ةقباسلا وأ بسنلا ىلع ليضفتلا نم ىلوأ ةيوستلا تناك تفصو ام ةيوستلا ىلع ةنسلاو

 نم موقلا برق اذإو ( ىتفإ:ةلالاف ) عرسأ ىوهلا عم ةلالدلاب ليضفتلا ىلإ تنك ةنس وأ باتكب حجرأ ليضفتلا

 ىلع ةيوست ةيطعلا ددع لضافت نإو اذهو هرعس الغو هراد تدعب نم ىطعيام لقأ اوطعأ مهراعسأ تصخرو داهجلا

 نإف هيأر مه ازغإىف مامإلا ىريو اوزغ اذإ اوزغي نأ مهيلعو هدارأ اذإ داهلا ىف نيقيرفلا نم دحاو لك مزايام ىنعم

 ءاسنو ةيرذلا ءاطعإ ىف انباحصأ فاتخاو مثدها< نم عضاوملا برقأىلإ مثازغأ هبرقنم ةرثكو ددعب هدها ىنغتسا

 مهيطعيف ةيافكسلا مهطعي ملف مهلاجر مزات مهتنؤ لعفي مل نإف مهتجح نم بس>أو نوطعي لاق نم مهنف ءىنلا لهأ

 نيذلا ملاجرو مهمتاسنو بارعألا ةيرذ نم ىلوأ كلذب اوسيلف اولتاقي ملو اوطعأ اذإ لاق نم مهنمو ةيافكلا لاك

 سوأ نب كلام نع ىرهزلا نع رانيد نب ورم نع ةنييع نب نايفس ىنثدح ( قفا: ثلالاف ) ءىنلا نم نوطءبال

 هطعأ مسناعأ تكلمام الإ قح لاملا اذه ىف هلو الإ دحأ ام لاق هنع هللا ىغر باطخلا نب رمع نأ ناثدحلا نبا

 هنأ ىنعع وأ ةقدصلا نم ةجاح ١2 ىنعي دحأ سيل لوقن نأ اهنم ىناعم لمت ثيدحلا اذهو (قنانةلالاؤ ) هعنم وأ

 ؟ اذه ىلع لدام لبق نإف هب هناعم ىلوأ اذه ناكو قح ةقدصلا وأ ءىنلا لام ىف هلو الإ نوزغي نيذذلا ءىلا لهأ نم

 لهأ نع ظفحأ ىذلاو « بستكم ةرم ىذل الو ىنال اهيف ظ>ال» ةقدصاا ىف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق لبق

 اوناك ءىثلا لهأ نأ امهنع هللا ىذر سابع نبا نع انيور دقو ( لاق ) ءىفلا نم نوطءبال بارعألا نأ ملعلا

 ءاطعلاو( قفا لالا ) ءىبلا لهأ نع لزءع ةقدصلا لهأو ةقدصلا نع لزءع ملسو هيلع هللا ىلص الور ناكر

 هللا لوسر ىلع تضرع امهنء هللا ىضر رمع نبا ( لاق ) لاتقلا هلثم قرطي غلابل الإ نوكي ال ءىنلا ىف بجاولا

 ةنس ةرمثع سمح نبا نأو قدنلا مون هيلع تطرعو ىندرف ةنس ةريثع عبرأ نبا انأو دحأ ماع لَسو هيلع هللا ىلص

 ىلع ردقيال ىمعأ اهلك نإف ( قفا: ةلالاف ) ةيرذلاو ةلتاقملا نيب قرف اذه زيزعلا دبع نب رمع لاقو ىزاجأف

 ' هينش وهو ماقملا ةيافك ىلع ىطعأو ةلتاقملا ضرف هل ضرفي مل ادبأ لاتقلا ىلع ردقيال قاخلا صوقنم وأ ادبأ لاتقلا

 تام مث ىلاولا ىلإ ءىتلا لام راص اذإو تقولا كللذ ىلع ةيرذلاو تاقوأالا نم تقو ىف ماع لك ةلتاةملل ءاطعلا

 لضف نإو ( لاق ) هتثرو هطعي مل ماعلا كلذ لام هيلإ ريصي نأ لبق تام نإف هتثرو هيطعأ هءاطع ْذخأب نأ لبق تيم

 عاركلاو حالسلا ل دايدزالاو نوصحلا حالصإ ىف مامالا هعضو اياطعلا ءاطعإ ند تفدطوام كعب ءىث ءىفلا ن<

 لاملا كلذف نوقد:ساام ردق ىلع مهنيب هنمقيبام ق رف محل ةعاسم لك تلك و اردنا نان نودلشملا هي ىرد ال لكو

 د هال اتا جاتحم ىأ « ةجاح ىذ ىنعم » هلعاو لص الاب اذك ةجاح ىنءمب : هلوق 0(
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 ا

 ْ 02 ش
 هنإف سو هلع هللا ىلس هللا لوسر هيف عنصام ىلع هلهأو مالسإلا زيزعت ىف ةدايزال ًادادعإ برحلا ريغو برحلا دنع

 لضفو ةجاح لهأ راصنألاو نيرجابملا نم هباحصأ نم ًارفن نينح ماع ىطعأو برحلا ىف لفنو ةفلٌولا ىطعأ

 اثيدح ىور نأ ىنرقلا ىوذ ىف ىعفاشلا هب جتحا امتو ملعأ هللاو همس نم هلك كلذ ىرنو ةجاح لهأ مترثكأو

 نم تيبلا لهأ مقح ىف رمعو ركب وبأ لعفام ىمأو ىنأب هل تلقف هنع هللا ىضر ايلع تيقل لاق ىليل ىفأ نبا نع

 قتح هانيطعي كزي ملف رمع امأو هانافوأ دقق ناكامو سامحأ هنامز ىف نكي لذ هللا همحر ركب وبأ امأ ىلع لاقف ؟ سجل

 ىف نإ رخآ ثيدح وأ رطم ثيدح ىف رمع لاقو ( كش ىعفاشلا ) سرا لام لاق وأ زاوهألاو سوسلا لام هءاج

 هعمطتال سابعلا لاقف هنم تقح عيفوأف لام انيتأي ىتح نيماسملا ةلخ ىف هانلعجف منقح متكرت متببحأ نإف ةلخ نينلسملا

 لام ةتاي نأ ليك اع قوت نما عفرو نينمؤملا ريمأ باجأ نم قحأ نم انسلأ لضفلا ابأ اي تلقف انقح ىف

 نوكي نأ رثك ذإ ىماع غلبي الو اح يل لاق هنع هادئ ضد رمع نإ رخالا ف[ رظف درع ىف يملا لاقو هانيضقيف

 همحر ( قات لللاك ) هلك انيطعي نأ ىنأف هلك الإ هيلع انيبأف جدل ىرأ ام ردقب هنم يتيطعأ متئش نإف هلك يكل

 انيم هللارتاجك فءاسومم ناك اذإ  ىدلإ نإ كلل مدقلاىف ءاماعلا بهذم سيلأ ىفنرقلا ىذ مهس ىف عزانملل هللا

 لعق ىفو ىلاعت هللا باتك نم نيتيآ ىف مهمهس تبث دقو هلوبق مهيلع نأ هلعف وأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هيبن ناسل ىلع

 هئاطعإ ىف هيلع نيدال اينغ سو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاطعإ ىف هل ضراعمال ةقثلا ربح ٍدسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مك ةجاحلاب ال ةبارقلاب اوقحتسا مهنأ ىلع ليلد بلطملا ىنب ةماع لوعي هلام ةرثك ىف وهو بلطملا دبع نب سابعلا

 ديرت نأ كل زاج فيكو ةجاحلاب ال ةبارقلاب ثاريملا قحتسا نم كلذكو ةجاحلاب ال اهرضح نم ةمذغلا ىطعأ

 ىف ًاصوصنم ىئرقلا ىذ مبس دحت مث هل ةفلاخغ تسيلو نآرقلا رهاظ فالح ىه لوقت نأب دهاشلا عم نيميلا لاطبإ

 مس تثق صضراعم كضضراع ول تءأرأ ؟ هدرتف صو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس امرعمو ىلاعت هللا باتك نم نيديآ

 . كيلع ىبك لإ هلع كتجحام ليدّسلا نباو نيك اسملاو ىتاتلا طقسأو فرشلا ىذ

 هيلع فجوملا ريغ ءىفلا سامحا ةعبرا نم ذخا ام قبررف''

 وأ لتحا دق نم مثو ةلتاقملا نم نادلبلا ىف نم عيمج ىصحم نأ ىلاولل ىغبنيو : هللا همحر ( قئاتخلالا (

 مهريغص ءاسنلاو ةنس ةريثع سمح نودو متحلا نود نم مثو ةيرذلا ىصحيو لاجرلا نم ةنس ةريثع -ء

 ماع لكىف ةلتاقملا ىطعي مث مهنادلب ىف مهلثم شاعم ردقب مهتانؤم نم هيلإ نوجاتحم امو مهتاقفن ردق فرعيو مثريبكو

 ايش سوفنملا ىطعي ريئاند وأ محارد هتمبق وأ اماعط مهتاقفنو محوسك ق مهتنسل مهيفكي ١! ءاسنلاو ةيرذلاو متءاطع

 راعسأ فالتخاب ءاطعلا غلبم ىف فلتخمو ةيافكسلا نوطعي مهنأل ىوتسي اذهو هتنؤم ردق ىلع ربك الك دازي مث

 ءاطعلا نأ ىف اوفلتخا انباحصأ ٍلعأ الو ضعب ىف اهنم لقثأ نادلبلا ضعب ىف ةنؤملا نإف اببف سانلا تالاحو نادلبلا

 هللا ىررمع نأ كلذو هتيافك نم رثك أ هسفل لجرلا ىطع. نأس أبال اولاقو ءىلا نمنوكي امنإ تناك ثيح ةلتاقملل

 ىزغ اذإ وزغيو ةنيدملاب فال 1ةسمخ لاق نممهنمو هسفنل لجرلا ةيافكن م رثك | ىعو فال آ ةسمح ءاطعلا ىف غاب هنع

 زغب ل نإو وزغي هنأ ىلع ةيافكسلاك اذهو ( قنا: ةلالاف ) ىزغملا دعبل اهيلع ازغ اذإ ةيافكلا قم كلا تسلاو

 اوفلتخاو ةقدصلا لهأ ثنيذلا بارعألاالوقح ءاطغعلا ىف كيلاملل سيل نأ ىف هتيقل.دحأ فلتخم ملو (لاق) ةنس لك ىف
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 "' برحلا عاطقتا دعب اسراف ناك وأ هسرف تام مث ودعلا دالب لخد اذإ اسراف ناك اذإ امأف اسراف برخلا نم ائيش

 ىف تن لس خد اذإ هيحاص 0 نيد ناويدلا ىف تبث هنأل هل معسل نأ زاح ولو هل برضذي الف ةمدغلا عمجو

 ريجأ لجرل ناك ولو هل مبسأ لتاقي ملو ضر ذاهلعا ديرب لحد ولو هل مهسإ نأ قحأ ةمينغلا لق تام مث ناويدلا

 هل خضاب لفو هل معا الو ةراجإلا وأ ةراجإلا حرطنو هل مسا نآ نيب ريخ لقو هل مس ليق دقف داه+لا ديري

 لآ ىراف لتاقف لاتق نوك نأ الإ هل مهمسإال ليقو هل مهسإ لبق دقف ةمينغلا زرع لبق ريسأ مهمإإ تلفأ ولو ( لاق )

 اورضحف برحلا ىضقنتلبق ددم مثءاج ولو مهل مهسيال لبقو مهل مهسسر نأ اسان زأ مل اولتاقف راجت لد ولو هل مهسسبإ

 قرف ًادئاق نأ ولو مهوكرشي مل عنام ةمينغلل نكي لو برحلا تضقنا نإف ةمينغلا ىف مث نر كا و لف ايام

 : ءدر مهلكو دحاو شدح مهنأل مموكر ش اههنم ةدحاو مغت مو نكسعلا منع وأ نكتقرفلا ىدحإ تي نيو>و ف هدنح

 هللا لوسر عم مهو مهوكرسشف نينحب ركاسعلا رثكأو ةريثك مئانغ ساطوأب اومنغف نيماسملا ليخ تضع دق هبحاصل

 ابيرق مهنم اوناك نإو مهوكرمشي مل اومنغف ةفئاط موهنم تدحرخف مثدالبب ناهقم موق ناك ول ناكل ملَسو هيلع هللأ ىلص

 امهنم دحاو لك ىلع نيشدج ثعب امامإ نأ ولو ةنيدملا لهأ يئارش الف منغتف ةنيدملا نم جرم تناك رانا كا

 نورخألا عش مل نيشيجلا دحأ ماغف مودع دالب نم هبحاص ةيحان ريغ ةيحان هجوتي نأ اممنم دحاو لك رمأو دئاق

 . دحاو شيجك مهف نيعمتج اوهنغف اوعمتحا اذإو

 سنا قيررفت باب
 لاق معطم نب ريبج نأ ىورو ةيآلا « ءىش نم متمنغ امأ اوماعاو» ىلاعت هللا لاق : هللا هحر ( ىف[نةلالا )

 هللا ىضر نافعنب نامعو انأ هتيتأ بلطملا ىنبو مثاهىنب نيب ىفرقلا ىذ مهسممسق امل سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نإ

 0 اتتاوخإ تيأرأ مهنم هب هللا كعضو ىذلا كناكمل مهلضف ركننال مشاه ىنب نم انناوخإ ءالؤه هللا لوسراب اناقف هنع

 7 مشاه ونب امنإ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةدحاو مهتءارقو انتبارق امنإو انتكرتو مهتيطعأ بلطملا ىنب نم

 0 مل سو هيلع هللا ىلص هللا -لوسر نأ معطم نبا ريبج ىورو « هعباصأ نيب كبشو اذكه دحاو ءىش بلطملا ونبو

 الو اوناك ثيح ىنرقلا ىذ ىف ىبرقلا ىذ مهس ىطعيف ( قنا: شلالاف ) ائيش كلذ نم لفون ىنب الو سمث ديعى

 نيمهس لجرلا ىطعيو ىنغ ىلع ريقف الو ةماعلا مهسك ةمينغلا ىف همهس الإ رضحم مل وأ لاتقلا رضح دحأ ىلع دحأ لضفي

 0 لبق لقأ مهضعبو قسو ةئام مهضعب سو هيلع هللا ىلص ىطعأ دقف لبق نإف ةبارقلا مساب اوطعأ مهنأل امس ةأرملاو

 7 نم تيكحام ةحص ىلع ةلالدلاو هريغ نم رثك أ هاطعأ دقف هريغ ظحو هظح هاطعأ اذإف داو اذ ناك مهضعب نأل

 : ٍ معطم نب ريبج ثيدح نإو اوطعأ ةبارقلا مساب نإو كلذ ىف ا وفلتخم مل انباحصأ ءاماع نم تيقل نم لك نأ ةيوستلا

 | انا هر ( قفا لالا ) بلطملا ىبو مشاه ىنب نيب ىرقلا ىذ موس مسق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا
 مث نوصحم مالسإلا دالب ىف ليبسلا نباو نيك اسملاو ىهاتيلا ىلع ىلاعت هللا ىمس نم ىلع سلا سامحأ ةثالث قرفيو

 ا وه ىنأب - ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضم دقف هيحاص مهس مهنم دل ىطعيال ةمهس مهم فنص لكل مهيب عزو

 ا تيار قأل هعم ىلاعت هللا ثركذ نيدذلا ناهسلا لهأ ىلع دري لاق نم مهنف همهس ف اندنع للعلا لهأ فلتخاف  ىمأو

 3 .لاق نم مهنمو نسحم بهذم :اذهو هعم ىمس نم ىلع در دجوي ىف تاقدصلا نه مهس هل ىمس نديف اولاق نيماسملا

 ١ هعضي نأ راتخأ ىذلاو حالسلاو عاركسلا:ىف هعضي لاق نم مهنمو هلهأو مالسالل داهتجالا ىلع ىأر ثيح مامإلا هعضب

 5 "م . الفن مالسإلا ىف ءالبلا لهأ ءاطعإ وأ حالم وأ عارك دادعإ وأ رت دس نم هلهأو مالسإلا هب نصح رمأ لك ىف مامإلا
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 هننع هللا قد 5 وأ لاقف . هنم ضار ىدنع ليتقاا كلذ باسو هللا لوسرأاي قدص موقلا نم لحر لاقذ ةصقلا

 هللا ىلد هللا لوسر لافف هيلس كيطميف هلوسر نءو هللا نع لتاقي ىلاعت هللا دنأ نم دسأ ىلإ دمعبال آذإ هللا اهال

 " هتلثأت لام لوأل هنإف ةماس ىنب ىف افرع هب تعتباو عردلا تعبف هيناطعأف « هايإ هطعأف قدص » لسو هيلع

 دعس هينلفتف افلأ ريثع ىثا هبلس غلبق ةيسداقلا موي الجر تزراب لاق ةمقلع نب ربش نأ ىورو مالسإلا ىف

 ازرايم هلق ةه> ىأ ند الت اقم البقم اكرمشم لتق نم بلسلا ىطعي لأ هيف كشأ ال ىذلاف هللا ههحر (قنانعلالا

 نيلوتقملا نكسلو زرابمريغ ةداتق وبأو ازرابم هلتق نم بحرم بلس لسوهيلع هللا ىلصىنلا ىطعأ دقو زرابم ريغ وأ

 هنع للا ىضر ةداتق ىلأ ثيدحىفو لوتقملا مزهنا وأ اومزهمنا اذإ هل تسيل ةنؤم ةعئاق برحلاو نيلبقم اهلتقلو نالبقم

 هاطعأف لجرلا ةداتقوب أ لتقام دعب نينح موي « ةنيب هيلعهل اليتق لتق نم» لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىلع لدام

 هيلس نإف رخآ هلتق مث هءلحروأ هيدي دقف ةبرض هبرض ولو ) قفاهتلالاف ( اندنع 2 كلذ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 باسلاو نيفصن امهنيب هبلس ناك نانثا هلتق ولو رخالل هبلس ناك رخآ هلتقف عنتمت وهو ةبرض هبرض نإو لوأالل

 هدب نم ذخأ ام لكو هكسم وأ هكار ناك نإ هسرفو هتقطنمو هحالسو هيلع نوكي بوث لك لتاقلل نوكي ىذلا

 اريعب اريعب دحن لبق ةمينغ نم ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لفن رخآ هجو نم لفنلاو هللا نحر ( ىف|[:ةلالاف )

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا مبلفن هللا همحر ( قفا غلاف ) سلا نم لفنلا نوطعي اوناك بيسملا نب ديع- لاقو

 سلا عيمج نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا مرس ىوس امو نيءاسملا حالص هيف امف هلام رئاسب عنصي ناك اكهسمخ نم

 هم لفتف نيلملا نم هئازإب نم لقو هتكاوش تدتشإو ودعلا رثك اذإ دهن نأ ءامالل تف لاش هلا

 ةدسحاو ىف ثاثلا ةعجرلاو ةءادبلا ىف لفنلا ىف ىور دقو لعفي ملالإو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسل اعابتا

 مامإلا هزواجنال دج لفنلل سيل هنأ ىلع لدب اذهو سدسلا فصن لقن هنأ رمع نبا ىورو. ىرخألا ىف عبرلاو

 ” دامجالا لع نككلو

 مسقلا قيرفت باب
 ضررا وا راد م شك وأ لق ءىث نم برا راد لعأ ند منغ امن لصحام لك هللا همحر ( .قنانعلالا )

 ذخأ وأ ىسام ليبسو ىس وأ ىدافي وأ لتقي وأ نع نأ نيب ريخم مهيف مامإلاف نيغلابلا لاجرلا الإ مق كلذ ريغ وأ

 لز»إ نأ مامالل ىغبنيو نيلجرب الجر سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدافو ةمينغلا ليبس مهقالطإ ىلع ءىش نم مهن«
 نيغلابلا نيداسملالاجرلا نم لاتقلا ريضح نم بسم مث اهلهأل هسامحأ ةعبرأ رقيو الماك انفصوام دعب لصحام سمح

 نأ خضريو مثروضحلا ائيش مهلفنيف ءاسنااو نيماسملا نم نيغلابلا ريغو ةمذلا لهأ نم رضح نمل كلذ نم خضريو

 برضيف لاتقلا اورضح نيذلا ةلاجرلاو ناسرفلا ددع فرعي مث عيا نم ممل خضري لبق دقو هريغ نم رثك أ لتاق

 ًائيش سرفلا كلع سيلو امهس لجارللو امهس سرافللو نيممس سرفلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برعخ اك
 نيسرفب رضح نمو هودعل هذاا ىلإ ىلاعت هللا بدنو هتنؤم نم لمتحاو هذاخما نم فلكت امل هبحاص هكلمع اعإ

 ةباد ريسغ ةباد بكاارل مس الو رثك أل مهسأل نينثال ىبسأ ولو دحاوب الإ ىقلبال هنأل دحاول الإ طغب مل رثك أف

 ( ىنزملالاق ) اعرض الو ًافيعض احق الو اطح لخدي الو ًاديدش الإ لخدي الف ليخلا دهاعت, نأ مامالل ىغبنيو ليخلا

 مهسإال لبق دقف اهنم ةدحاو ىلع لجر لخدف لفغأ نإو احزار فأ الو ريغدلا عرضلاو ريبكسلا محقلا هللا همحر

 هبحاص رضح اذإ سرفلل مهسإ اعإو هذه لثم ىلع ىفم اهف مهسأ هماعأ الو امل مرسي ىتلا ليخلا ءانغ ىتغيال هنأل هل
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 باكرلاو ليخلاب اهيلع فجوملا ىهو ةمينغلا مق ن٠ تفصوام ىلع ةمينغلا سامحأ ةعبرأ مسق هنإف هلعفىفو لسو هيلع

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس تناكف باكراالو ليم هيلع فجوي ملام وه ءىفااو ريقفو ىنَع نم رضح نل

 هارأ ثيح هعضي نيماسملا نود ةصاخ ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اهسامحأ ةعبرأ هيلع هللا اهءافأ ةبرع ىرق ىف

 هللا ىلص ىنلا لومأ ىف امهنع هللا ىضر ىلعو سابعلا هيلإ مصتخا ثدح هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاق ىلاعت لل

 تناكف باكرالو ليم هيلع نوماسملا فجوي ملام هلوسر ىلع هللا ءافأ ا ريضنلا ىنب لاومأ تناك سو هياع

 عاركلإ ىف هلعج لضف امث ةنس ةقفن هلهأ ىلع اهنم قفني ناكف نيءاسملا نود ةصاخ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 هللا ىلص هللا لوسر هب اهيلوام لثمب ركب وبأ اهيلوف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىفوت مث هللا ليبس ىف ةدع حالسلاو

 لثم اهيف المعت نأ ىلع اهكتيلوف ركب وبأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب اهباوام لثع رمع الو مث سو هيلع

 ىح هنع هللا ىضر رمع نأ ىلع ةلالد كلذ ىفو ( ىفا:لالاث ) اهاكيفك أ ىلإ اهاعفداف اهنع امتزع نإف كلذ

 هللا لوسر ايأرام ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ديب تناك ىقلا لاوم الا هذه نم ىقبام ايضمأ وهو ركب ابأ نأ

 هيف امهنأو ملسو هيلع هللا ىلع ىنلل ام ءىنلا نم هيلع فجوي ملامت امل نكي مل هنأو اهيف هب لمعي ملسو هيلع هللا ىلص

 ملعأ ملو ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر هيلع قفني ناك نم ىضم دقو اههدعب نم ةريسو امهتريس كلذكو نيداسملا ةوسأ

 هللا ىلص هللا لوسر ناك ثيح تاقفنلا كالت لعجن نأ ىف فلاخ الو مهتثروا كلذ نإ لاق للا لهأ نم ًادحأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هلهأو مالسالل حالص هيف امف لاومأالا كلت تالغ لوضف لعجم ملسو هيلع

 ءىف نم نيماسملا ىديأ ىف راص اه لاق « ةقدص وهف ىلماع ةئؤمو ىلهأ ةقفن دعب تكرتام ًارانيد ىتئرو نمستقيال د

 ذخأ ام كلذكو هنيبأس ام ىلع هسامحأ ةعبرأو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر همسق ثيح هسمخف هيلع فجوي مل

 هل ثراوال تيم مهنم تاموأ نيماسسملا دالب ىف اوفلتخا اذإ مهلاومأ نم ذخأ وأ مهضرأ نع حلصو ةيزجئم كرسشم نم

 نم هيلع فجوملا سلا لهأنم هل هللا همسق نم ىلع تباث هفف سلاف نيكرمشملا نم ةالولا هذخأ امت اذه هبشأ ام وأ

 نم حوتف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نامز ىف حتفو ءىنلا ىلاعتو كرابت هللا باتك ىف ىمسملا وه اذهو ةمينغلا

 نم سبحام اهنم سبح ملو هل هللا اهامسنمل لسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهاضمأ اف اهحتق لبق هلوسر هللا اهدعو ةبب رع ىرق

 نيفجومل نوكي ناك 1م كيري ةصاخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل رمعلوق ىنعمو ملسو هيلع هللا ىبص هل تناكىتلا ىرقلا

 لهأ ىلع هللا هدرام ءىنلا ةلمجو هلهأال هلع فجوأ ٠١ سمك كلذ سمح نأ كلذب انالدتساف سامحأ ةعبرأ كلذو

 3 هند لاح ند لام ندم هند

 لافنالا باب

 هللا ىذر ةداتقوبأ لاق لتاقال بلسلا ريغ ءىش سخخلا لبق ةمينغاا سأر نم جرم الو هللا همحر (قفانةنالاث )

 نم الحر تبأزرف ةلو> نيماسما) تك انيقتلا اماؤ لاق نين> ماع معو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انحرخ هنع

 ةبرض هقتاع ليح ىلع هنن رسذف هئارو نم هتيتأ ىح هل تردتشاف لاق نيماسملا نم الحر الع دق نيكر كا

 هللا رمأ تاق ؟سانلا لابام لاقفرمع تةحاف ىناسرأف توملا هكردأ مث توملا حير اهنم تدجو ةمض ىنمضف "ىلع لبقأف

 ند تاقف تمقف ( هبلس هلق ةئدب هيلع ةل البتق لتق نم » ملسو هيلع هّللا قلص هللا لور لاقف اوعحر سانلا نإ مث

 هيلع تصصتقاف ؟ ةداتق ابأ اي كلام » سو هيلع هللا ىلص لاقف تارم ثالث لوقأو لوقي ثتسلج مث ؟ ىل دهشنإ

 ةض نيوتن. 2> فيم تجسس
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 ةةهيدولا باك“

 ارب ام رفاسف هدنع اهلعحي دحأب قاب لف ارفس دارأف ةعيدو لجر عدوأ اذإو : هللا هحر ( قفانةلالاث )

 اهبحاصو هريغ ايعدؤأ اذإو نمض تكليف ةلام لع هنا. آدحأ آهن ملعي لو, هلزنم ىف اهنقد نإو نم ارح وأ

 ابعضوم ىف اهدر مث اهب ىدعت نإو نمضي مل هلام هعدوي انيمأ ابعدوأف ًارضاح نكي مل نإف نمض هرفس دنع رضاح

 نمض ولو ابيف هدر مث امهرد اهنم قفنأف مهارد ةرسثع عدوأ ولو ةنامأالا نم ىدعتلاب هجورخل نمد تكلهف

 اهثعب نإو نمضي مل هباودب لعفي اك هراد ىف اهب كلذ لعف نم رمأف ابيقسو اهفلعب هرمأو ةباد هعدوأ محردلا

 اهلثم ىلع تتأ اذإ ةدم اهسيحف هين لو اهيقشب الو اهفلع هرماي مل نإو مص هراد ىف قست ىعو ةراد 2 قل

 شيعي نم لكوي قح م الا ىأي نأ ىتبنو نم ل تفلت ةكلذك نكت مل نإو نمص تكلغ ترك مو 1

 نمضي مل نيمأىلإ عدوملاىدوأ ولو عوطتموهف كلذريغ ىلعقفنأ نإف اعيد وأ امر ىلع انيد نوكيو اهيلع ةقفنلا هنم

 اهجرخأف عضوملا اذه نمابجرخم ال نأ طرش نإو نمض ةلهآريغىلإ ةلهآ ةيرقنم لقتنا نإفنمض نيمأ ريغ ناك نإف

 رانلا ىنتيشغ امل اهتجرخأ عدوملا لاق ولو نمضي مل زرح ىلإ اهبجرخأو ةرورض ناك نإف نمض ةرؤرض ريغ نم
 لوقلاف . كرم اب نالف ىلإ اهتعفد لاق ولو هنيع عم هلوق لوقلاف لدي رثأ وأ ران ةيحانلا كلل: ىف ناك دق هنأ لع نإف

 نمضي مل اهزرح لثم وأ زرحأ ىلإ ةطيرخ نم املو> ولو عدوملا لوق لوقلاف كيلإ اهتعفد لاق ولو عدوملا لوق
 دقرف هيف ىه قودنص ىلع دقريال نأ طرش ولو نمضي مل اهذخأ ىلع لجر ههرك أولو نمض امل ازرح نكي ل نإف

 هكىف ابطب رب نأ طرش نإو نمض كلهف هينتعدوتسا تنك دق لاق مث ائيش ىنعدوت مل لاق ولو ازرح هداز دق ناك هيلع

 لثم اهنع ريغب تناك نإو اهءرل ىبف اهنيعب ةعيدو هدنعو كله اذإو زرحأ هديو نمضي مل تفلتف هدبب اهكسم"اف

 لاقف ريعب وأ دبع لثم ةعيدولا نالجر ىعدا ولو ءامرغلا ةعيدولا بر صاح هنيعب فرعي ال ام وأ ريناند

 هللاب عدوملا فلحأ ال الاق نإف ؟ هنيعب اذه ريغ ائيش نابعدت له ايط لبق وه امكيأ ىردأ الو ادحأال ىه

 لوكن عم فلح امهأو ةنيب (هدحأ مقي وأ هيف احلطصي تح اعيمج امل كلذ فقوو وه امهأ ىردي ام

 ١ هل تاكا ةيحاص

5 
 مكانغلا مسقو ءىنلا مسق باتك نم رصتخم

 ملسم لام نم ذخأ ام اهدحأ هوجو ةثالث لاما لمج نم ةالولا هب موقيام لصأ هللا همحر ( ىفإةةلالاف )

 باتك ىف نيبم اههالك كريشم لام نم ذخأ ام نارخآلا نابجولاو ءىتلا له" ال ال تاقدصلا لهأال كلذف هل اريهطت

 ءىث نم متمنغ امنأ اوماعاو » ىلاعتو كرابت لاق ةمينغلا اهدحافةةلعفو سو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو ىلاعت هللا

 « ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام » ىلاعت هللا لاق ءىبلا وه ىتاثلا هجولاو . ةيآلا ( لوسرللو هسمخ هلل نأاف

 ىلاعت هللا هامس نم امبعمج نم سلا اعم امهيف نأ ىف ناعمتجم ءىئاو ةم.غلاف : هللا همحر ( قف[: خلال ) ةبآلا

 هللا ىلص هلوسر ناسل ىلع ىللاعتو كرابت هللا نيب اع سامح الا ةعبر الا ىف ماكح" الا قرتفت مث ءاوس اعم نيتبالا ىف هل



 () فض ضم ل نو برم ما سوسن نأ
 ا اكل فوم ف قل لدغ برض اذ

 . ملعأ ىلاعت هللاو ء اجو

 ءايصوألا باب
 هلاح تريفغت نإف كلذك ةأرما وأ لدع رح سم غلاب ىلإ الإ ةيصولا زوجت الو هللا هةمحر ( قنا: خلالاف )

 وو الف هريغ ىلع أطخأ دقق ةقث ريغ ىلإ ىصوأ نإف هعف نيمأ افيعض ناك اذإ هيلإ مضو هدي نم ةيصواا تجرخأ

 / ىف لعجو مني ناك ام اههنيب مق افلتخا نإف رخآ هناكم لدبأ ريغت وأ امهدحأ تاف نيلجر ىلإ ىصوأ ولو كلذ

 ىصوملا ا اتبملا قال هلإ هب ىصوأ اع ىصوي نأ ىدولل يلو مسقتبال اع ظافتحالاب ارمأو نيفصن امهمدبأ

 « هريغ لاع ىصوأ اعإ هنأال زجم مل هللإ ىصوأ نم ىلإ تيضوأ دقف ثدح ىصوب ثدح نإف ( لاق ولو ) رخآلا هيلإ
 ١ / (قزملا لاق) نالف 5 كيلإ تيصوأ دق لاق اذإ زئاج كلذ نإ ىلل ىلأ نباو ةفنح ىنأ فالت+ا باتك ىف (لاقو)

 ىصولل ةيالو الو ( قنانشلالات ) هلوقب هبشأ هلق ىذلاو نيئدملاو نييفوك-لا لوق قفاوي اذه هلوقو هللا همحر

 . تيملا تانب حاكنإ ىف

 8-2 قاتلا لا رمل ىف ةعتعرت نأ ىصولل زوخام

 3 )0000 ا81 0 هلا و هلام ةاكر نم ههزلام لك مديلا لامئم ىصولا جرو للا همحر ( فانتا )
 5 هل عمجم الو هل ىرتشا مدخم هلثمو مداخ ىلإ جاتحا نإو هجوز دشري ملو محلا غلب اذإو فورعملاب هتوسكو هتقفن نم

 قتعلاو ىرسو جوزي مل قالطاا رْثك أ نإف ءطوال ةيراج ىف قرضال هن'ال هلام عستا نإو ءطوال نيتيراج الو نيتأرما -

  ةتمةعمس ادحأ لعأ ال هطخم هعضو هنأ باتكلا اذه نم تفصوام رخآ اذه هللا همحر ( ىتزملا لاق ) هيلع دودرف

 3 . نينثا اوءاشام هوطعأ ىريناند نم لقي ل ولو نيرانيد ىطعأ ىريناند نم اذكو اذك هوطعأ لاق ول لوقي هتعمسو
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 ىدغال ناو هل ىدوأ ولو رخآ تاك ) لاقو ( ةقدص ند هنع 4 عواطتام كالدكو ايم هل زاح اح جلا هل زاح

 . مثدحأك هنأ سايقلاف هثلثب

 ماحرالا ىوذ نم ةبارقلل ةيصولا

 « مألاو بألا ل نم ءاوسف ىماحرأل ىمحر أو ”ىوذل وأ قبارقل ىئلث لاق واو هللا هنحر ( قفاه اللات )

 ناك نإو روضح ا مساب لاتعلا دهش نم ىطعأ 57 ةبارقلا مسا اوطعأ مهنأل ءاوس مهرقفأو مهانغأو مثدعبأو مهرقأو

 مش فانم دمع ىف نم لام ف املإ تبدسنب ا ةلقلا لا رظنف ةماعا| دنع ةفورعملا هتبارقب ىطعأ شرق م ةليق نم

 معن ليق ؟ءالؤه زيمتيفأ ليق نإف بلطملا نبا مثاهنب ديزب دبع ىنب نم لبق ؟مهعأ ند فانم دنع ودب قرتفت دقو لاعب

 نبا ديبع نإ بئاسأا وشب مع ليق ؟ءالؤه زيهتيفأ لبق نإف كنزي دنع نإ كيمع ىا نم ليق ؟مهمأ ند لبق نإف لئابق م

 تئاسلا وشب ءالؤه لكوفزملا كش شايع وأس ابع ودو ىلعونو عفاش وش معن لق ؟ءالؤه زيمتيفأ ليق نإف دنزب كيع

 عئاش لام هتارقل ليو عفاش لذ رم ناك اذإف هيحاص نع زوم ءالؤه نم ناب لك معن ليق ؟,الؤه زيمتأ لق نإف

 مهأو ءاوس همأو هع ممرقأ ىطعأ احر 3 مح رقأل لاق واو رهاظ زويمتم ءالٌؤه لكن سايعلاو ىلع لاند

 .ىلاوملا ءالوب ىلوأ هلعجنم لوق ىفخأالل ناك دجو خأ ناك نإف مأ وأبأب درفنا نمت برقأ ناك مألاو بألا ةبارق عنج

 ةيصولا ىف اعوجر نوكي ام باب
 تيصوأ ىذلا ديعلالاق واو نافصن امهنيب وف رخآل هب ىدوأ مث هنيعب دبعب لجرل ىصوأ اذإو ( قفان تالا )

 نأ ىصوأ ولو رخآلا ىلإ لوألا نع اعوجر اذه ناك نالفل نالفل هب تيصوأ ىذلاب تيصوأ دق وأ نالفل نالفل هب

 هطاخف احق هب ىدوملا ناك والو اعو>ر نع , هحوز وأ هماع وأ مرح واو اعو>ر اذه ناك هيهو وأ هرد وأ عام

 م اهلثعإ اهطلخ مش ةمدب ىف اع ةطن> ةليكع هل ىدوأ ولو اعو>ر اضأ ناك اني هريصف اقيقد وأ اقيقد هندط وأ حمو

 . اهلاحم ةليكملا هل تناكو اعوجر نكي

 ةيطعلا هيف زوجت ىذلا ضرملا باب

 ضرما رغ فوخ لاو زوج الو

 اياصولا يح ىف تام نإ هتيطعف هيلع فوخم توملا نأ هيف بلغألا ناك ضرم لك هللا همحر ( ىفانتلالاف )

 اذإ امنإف عبرا الإ فو وبف تلواطت اذإ مث اهبحاصب تأدب ىمح تناك اذإ هنم فوخلا نهو حيحصلاك وهف الإو

 تاذ وأ ملادلا فاعراا وأ ماسرباا لثم كلذو افو ناك عجو اهعم ناك نإو ةفو ريغف اعبر اهبحاصي ترمتسا

 نكي ءالخلا دمع مدلا 4م نانو نينا وأ اموب هنطب لهس نإو فو وف هوحنو جناوقلا وأ ةرصاخلا وأ بنجلا

 هعمو اقرحتم نكي ل نإف فوم وف اقرحتم نطبلا نوكيا وأ مونلا ةعنع وأ هلحعي َّىَح نيمو كعب 4 ردحتسا نإف اقوم

 ناك مغلبلا وأرارملا وأ هلقع ريغت َىَد مدلا هرواس نمو رصدأا لهأ هنع َلَكَص لكشأ اذإو فو وهف عييطقت وأ ريحز

 مريو لكتاب ملو نابرعض الو عجو اهل هيلغي ملو مْ عضوم ىف نكت ملو لتقم ىلإ لصت مل نإف فوخف حارجلا هتدفنأ

 اذإ ءالمإلا ىف (لاقو) فوخف ئرخألا نولتعمي نع مم ىديأىف ناك نإف فروذف برحلا تمحتلا اذإو فروع ربغف

 ا
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 باقرلا ىف هتيصو لمي و نابسح وأ باشن وأ لبن سوق ىأ ةلومعم ىطعأو قهالج الو فادن سوق طعب مل ىسقلا

 ثالث عابب مل نإف كرت نم ةصح نمض صقن نإف باقر ثالث نم لقأ ىف زوحم الو قتع هنم أدتب الو نييتاكلا ىف

 غلبرال اًئيش لضفي الو نيتبقر قتعي ىتح ان رثك أ نيتبقرلا لعج لضف لضفو انمث امهدحم نيتبقر لقأ غلبو باقر

 نم ةجح هثلث غلب نإف مالسإلا ةجح جح نكي ملو هنع جحم نأ ( ىصوأ ولو ) اهريبكو اهريغص *ىزحيو ةبقر ةمبق

 نم هنع جع نأ هلوق هبشي ىذلاو هللا همحر (ىزملا لاق ) غلب ثيح نم هنع جحأ غلبي مل نإو هداب نم هنع جحأ هدلب

 قبام اوطعأو مهرد ةثاع الجر ىنع اوجحأ لاق ولو هللا همحر ( ىف| لالا ) هيلع نيد هلوق ىف هنأل هلم سأر

 ثاثلا نم قب اب هل ىصوملاو جاحللو ثاثلا فصن ثلثلاب هل ىصومالف هنيعب لجرل هلام ثلثب ىصوأو انالف ىئثنث نم

 آدالوأ اهديس توم دعب هل تعضو ىتح ملعي لف رح وهو اهجوزا دكا قصد ولو ةثاع لجر هنع جحمو ثلثا فصن

 حاكن ءطو لوبقلا لبق ءطولا نأل رثك أف رهشأ ةتسب هلوبق دعب هنم دلت ىتح دلو مأ مهءأ نكست ملو اوقتع لبق نإف

 دالوأو مهبأل ةمأ اوكلم اعف اولبق نإف هماقم هتثرو ماق دري وأ لبقي نأ لبق تام نإف كلم ءطو لوبقلا ءطوو

 ( ىنزملا لاق ) اولعفام تهركو كيلامت اوناك اودر نإو ةكولمت مهءأو رارحأ اهديس توم دعب تدلو نيذلا مهمبأ

 ليلد كلذىفو هيلع ةاكزلا تناك لبق مث لاوش لهأ هلوقن.ءو كالي ملام هنع اوكلع نأ زم مل كلملا لبق مجوبأ تامول

 ةئام ةيراحال بهو مث تامو ةيراخجب ىدوأ ولو ( لاق ) كالميال ام ةاكز هيلع تناكام كلذ الولو مدقتم كلل. نأ لع

 اهدلوو امل بهو امف زوجي الو ذل ةيرالاف ةيصولا لبق مث تدلوو تيملا لام ثلث ىهو رانيد ةئثام ىوست ىمهو رانيد

 هكلم نم اهجرخأ امتإف اهدر نإو هل ىصوملا كللم نم امل بهو امو اهدلو نوكي نأ لوألا نيلوق نم دحاو الإ

 اذهو ةيصولا لوبقب اثداح هكا امث كلذ نأ ىناثلا لوقلاو هكسلم ىف ثدح هنأل امل بهو امو اهدلو هلو تملا ىلإ

 اهداو ثلثو ةيراجلا هلنوكت لبق دقو ثداح كلمي سدلو مدقتم كلم ىلع وه امنإ لوبقلا نأل هب لوقنال ركنم لوق

 لاقو اهدلو ثلثو ةيراجلا هل نوكت ةفينح وبأ لاق نييفوكسلا ضعب لوق اذه هللا همحر ىتزملا لاق اهل بهوام ثلثو

 اهدلوو اهنأل ىعفاشلا لوف ىلإ بحأو ( ىنزملالاق ) اهدلو اثلثو ةيراجلا اثلث هل نوكي نسما نبا دمحمو فسوي وبأ

 لوبقلا ىف ثراولا ماقو كلذك ناك اذإو مدقتم كالملا ذإ ىناثلا لوقلاب عطق دقو ( ىتزملا لاق ) مدقتم كمل لوبق ىلع

 هلك قفا ىغيذنو ىف زملا لاق ) مدقتم بيسب ثداح كلم امل بهو اهو اهدلوو مدقتم كلي هل ةيراجلاف هبأ ماقم

 دلو مأ مبمأ نوكت الو مهبأ ىلع ارارحأ ثراولا لوب اهدالوأ نوكت فيكو هل دلو مأ هتأرما نوكت نأ ىلوألا

 عطق دقو كيلامت هل اوناكل تيملا دلول اثداح اكلم ناكول نأ ىلع ليلد كلذ ىفو هاخأ خألا كلمي نأ زيي وهو مهمبأل

 ءىث ثاثب هل ىصوأ ولو ( ىفا:_.ةلالاؤ ) ىلاعت هللا ءاش نإ هدحن كلذك همهفتف ةاكزلا باتك ىف تاق ىذلا ىنعملا اذه

 دليلا كلذ ىفهثلث مسقف هلام ىلإ رظن 0ك اسمال هثلث ىصوأ ولو هثلث هلمت>١ نإ قابلا ثاثلا هل ناك هاثلث قحتساف هنيءب

 ىصوملا توم لبق در وأ لبقف هل ىدوأ ولو هلام هب ىذلا دلبلا نم نيذلا مهف هللا ليبس ىف نيزاغا ىصوأ ول كلذكو

 |0010| 0 لف تلث امو هل تناك رادن هل ىدوأ ولو هريغ وأ هبات هل ىصوأ ءاوسو هتوم دعب هدرو ةلوبق هل ناك

 حاكت زوحيو ( لاق ) اهيف تباث ريغ راصف اهن» مدهنا ام الإ هل تناك ىصوملا ةايح ىف تمدهنا ولو اهيفام نود اهريغو

 ءاعدو ىضقي نيد وأ هع هب قدصت, لامو ىدؤب جح ثالث هريغ لعف نم تملا قحاب ءالمإلا ىف ( لاقو ) ضررملا

 اذإف مالسااو ةالصلا هيلع هلوسر هب رمأو ءاعدلا ىلإ ىلاعت هللا بدنو تملا نع جحلا سو هيلع هللا ىلص ىنلا زاجأ
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 هنم عمس ةفعأ طخ ىعفاشلا عضو امناياصولا باتك

 لمتحم « ملسم *ىرما قحام » هلوق نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىوري امذ هللا همحر ( ىنإة: لالا )

 ةهج نمال اذه الإ قالخألا ىف فورعملا ام لمتمو « هدنع ةبوتكم هتيصوو الإ نيتليل تيبي» ملسم ءىرمال مزحلا ام

 ثلثلا هلف نبالا زحم مل نإف فصنلا هلف هريغ هل نبا الو هنبا بيصن لثع لجرلا ىصوأ اذإف ( لاق ) ضرفلا

 الكر دلو نك ولو مثدحأك نوكي قح عبرلا ةثالثلا عمو ثلثلا نينثالا عم هلف ىدلو دحأ بيصن لثع (لاق ولو )

 لثم هتطعأ قثرو دحأ بيصن لثم (لاق ولو) اسدس هتيطعأ نبا ةنباو ةنبا هل تناكولو ةأرما بيصن هتيطعأ ءاسنو

 ةئام هبيصن ناك نإف نيفعض ( لاق نإو ) نيترم هلثم هتيطعأ ىدلو دحأ بيصيام فعض ( لاق ولو ) ابيصن مولقأ

 ليلق وأ ظح وأ بيصن نالفل ( لاق ولو ) ةرم دعب ةرم ةلزمع هبيصت ىتلا ةئاملا تفعضأ دق تنكف ةئاهلث هتيطعأ

 لكو ةاكز اهيف اريثك مهرد ىئئامودلا هيف عطقت اليلق رانيد عبر تدجوو ًادح ريثكل تفرعام ىلام نف ريثك وأ

 ىصوأ ( ولو ) تبملا لاقام مسا هيلع عقيام متئشام هوطعأ ةثرولل لبقو ريثك مسا هيلع عقو ليلق مسا هيلع عقوام

 ةثالث ىلعلاملا مسق اوزاجأ نإو صصخلا ىلع ثاثلا مسق ةثرولا زجم مف هعبرب رخآلو هفصنب رخآلو هلام ثلثب لجرل
 ىصوأ ولو لوعلا ىف ءاوس اونوكي ىت> ةثالث عبرلا بحاصلو ةعبرأ ثاثلا بحاصلو ةتس فصنلا تحاصل اءْرَج رشع

 دحاو لك ىلع لخد فلأ ثاثلاو رخآل ةثامسصخم و افلأ ىواست ىهو رخآل هرادبو ةئامسح ىواس وهو لجرل همالغب

 ثراول ىصوأ (ولو) امفصن ةئامسمح هل ىذللو ايفهن رادلا هل ىذللو هفضن مالغلا هل ىذلل ناكو فصن لوع مهنم

 لقأل جر ناك اذإ نطبلا ىف امو نطبلا ىف امل ةيضولا زوحتو ثراولا طقسإو فصنلا ىنج اللف اوزيجم لف ىنجأو

 مد نحو ( ولو ) هل مم ىصوأ نمل مثو ءاوس مهنبب ةيصولاف اثانإو انارك د اددع اوجرخ نإف رهشأ ةتس نم

 زجم مل ةتايح ىف ةثرولا زاجأف تاثلا نم رثك أ ناك ولو كلذ زاج هلمتحم ثلثلاو هناتسب رمثي وأ هراد ةلْغ وآ هدبع

 بيعم ريغ وأ ناك ابيعم ثراولا ءاشام ىطعأ ىقيقر نم اسأر هوطعأ ( لاق ولو ) هتوم دعب هوزنجم نأ الإ كلذ

 هل اهورتشا وأ هوطعأ ةئرولل لبق هلام نم ةاشب هل ىصوأ ( ولو ) ثلثلا هلمح اذإ هل ناك اسأر الإ تكله ولو

 رمشع لاق ولو ةرقب الو ةقان هوطعي نأ مهل نكي مل اروث وأ اريعب ( لاق ولو ) ةزعام وأ ةنئاض ةريبك وأ تناك ةريغص

 ىتنأ هوطعي نأ مهل نكي مل راوثأ وأ لامجأ ةرشثع (لاق ولو ) ًاركذ هوطعي نأ غل نكي مل تارقب رششع وأ قنيأ

 ارك ذ ريما وأ لاغبلا وأ ليخلا نف ىلام نم ةباد هوطعأ (لاق نإف ) اوءاشام هوطعأ ىلبإ نم ةرمثع ( لاق نإف )

 (لاق ولو ) ءاش اهيأ ثراولا هاطعأ ىنالك نم ابلك هوطعأ ( لاق ولو ) انيمس وأ فجأ ًاريبك وأ اريغص ىثنأ وأ ناك

 نأ مهل نكي مل برعغلل الإ وبلل ىذلا حلصي مل نإف ءاش امهمأ هاطعأ وبللاو برحلل نالبط هلو ىلوبط نم البط هوطعأ
 دوعلاف ىصعو ىسق ناديعو اهب برضي ناديع هلو ىناديع نم ادوع ( لاق ولو ) برحلل ىذلا الإ هوطعي

 ن٠ ادوع (لاق ولو) ريمازملا اذكهو رتوالب زاج برضلا ريغل حلص نإف هب برضي ىذلا وه ملكنا هب هجاوي ىذلا



 0ك 2000

 ةوخإلا مساق دجلا باب

 هل اريخ ةمساقملا تناكام مهمساق بأالل وأ مألاو بأالل ةوخإلا عم دجلا ثروااذإ : هللا همحر ( قفا: لالا )

 اللا اذه ىور دقو ضئارفلا رثك أ انلبق هنعو ديز لوق 00 [ 01723 كلتلا ناك اذإف تلثلا نم

 م رثك الا لوق وهو ”تباث نب ديز لوق لثم هيف اولاق مهنأ مهنع هللا ىضر دوعسم نباو ىلعو نامعو رمع نع

 ”«مهارإ عيأةلم م لاق ىلاعتو كرابت هللا نأ اهنم . لاصخل بأ دجلا نأ معزن انإف : لئاق لاق نإف نادلبلا ءاهقف

 اذكهو مألا ىنب دجلاب اوبجحو بأالل ميبكح اذهو سدسلا نم نوماسملا هصقني لو ابأ بسنلا ىف دجلا ىمسأف

 امه اكحأ نيب اوعمجم مل مهنإ الق ؟ اهاوس امف بألا ماكحأو هماكحأ نيب اوقرفت نأ زاج فيكسف بألا ىف مهمكح

 اكوامت وأ التاق ناك وأ بأ هنودو ثرول ةوبألا مساب ثري اإ ناكول نال نآلا لع ادحلا مه ًاسايق اهف

 0000 ١1١ |١ نكي نود مطاوملا شعب ىق ربخلاب ءانثرو انإو ثرآو ريغ وهو همزلت ةوبألاف ارفك وأ

 مأالا نم ةوخإلا متبجح دقو مآالل ةوخإلا اهم نوبح# بالا ىلع ًاسايق كلذ ىرتفأ سدسلا نم ةدجلا صقننال

 انلقو ؟ ضعب نود رومأالا ضعب ىف عمت# ردا كانك ادهو تالا عع ا نكن ؟ ةلفستم نبا ةئباب

 ةبارقب ىلدي امهالكف تيملا ىبأ نبا انأ تالاو تملا بأ وبأ انأ دجلا ليك ناب تلا تأ ةارغ دجلا ىلدي امنإ سيلأ

 ةسمح هيخأال نوكي اولاق ؟ هثاريع ىلوأ ناك امهمأ ةعاسلا كلت ىف تملا هوبأ ناكول مت أرفأ انلق ؟ تبملا ىنأ

 بجحم نأ زاج فيكف هتبارقب ناددي نمت ثاريملا ةرثكب ىلوأ خئالا ناك اذإف انلق سدس هدو سادسأ

 7 مهسأ ةسمخ حلالا ىطعي نأ سابقلا نانك ربخلا الولو ؟ دعبأ وه ىذلاب هتبارقب نابلدي ىذلا ب'الاب ىلوأ وه ىذلا
 : خاالا وبأو دجلا نبا تام نيح امهاتترو 6 امهس داو

 ه55606) 6و
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 و اوثرو التاق بألا ناك نإف بأالا ح نوثري الف ةوخإ نباللو هنا تو بأالا مع ) تلق ) 1 ضئارفلا ىف هلثم

 . نكي مل نككف همكح لاز نمو لاز دق بأالا ملح نأ لبق نم بأالا ثري

 ةنعالملا دل و ثا ريمه باب

 م,ةوقح ا هتوحإو اهقح همأ تثرو انزلا دلوو ةنعءالملا دلو تام اذإ انلقو : هللا همح ر ) قف 0 االاؤ 7

 0ك امل ءالوال وأ ةم رع تاك نإو همأ ىلاول اثاريم قبام ناك ةقاتع ءالو ةالوم همأ تناك نإف قب ام انرظنو

 ةيصع هتدصعف ل ءالو ل وأ ةسرع 0 اذإ ةلصد ف الإ انلوقب اميف سائلا ضعت لاقو نيماسملا ةعاجل ا امم

 رمألاب ( انلق ) ؟ همأ ىلاوم هيلاوم متلعج امك همأ ةبصع هتبصع اولعجت مل فك اولاقو تبشآل ةياورتااوحتحاو هنأ

 امتالول اعبت اهدإو سيلأ ؟ كولمم نم دلت ةقتعملا ةالوملا سيلا ملوق هيف متكرت مث متنأ الو نحن هيف فلتخت مل ىذلا

 نوكتأ ةسارع تناك نإف انلق معن اولاق ؟ مهل جيوزرللا ىف ءاياوأ نونوكيو مهمأ ىلاوم مهنع لقعيو مو قتعأ مهنأك

 ة.صعلا ماقم نوموش مأالا ىلاوم ناك اذإف اناق الل اولاق 5؟ مهم تانيلا نوحوزب وأ منع نولقعي اهدلو ةيصع اميصع

 انبهذ ىذلا لصأالاو انلق ام تركنأ فيكف مهت>أ ىنب ىف ماقملا كلذ نوموقيال لاو الا ناكو مهبلاوم دلو ىف

 2 دحاو هيلإ

 سوجهجلا ثاريم باب

 اهانثروف نيببسلا مظعأ ىلإ انرظن همأ هتخأ وأ هتأرما هتنبو ىسوحللا تام اذإ : هللا همحر ( قفا خللا )

 تدثت مالا نأل كلذو مأ اهنأب اهانثرو اتحأ مآَتناك اذإف لاح لكب امهتبثأ اميمظعأو رخآلا انيقلأو هب

 نيهجولا نم !مثروأ سانلا ضعب ( لاقو ) ةلأسملا هذه ىلع مهضئارف عيمج اذكهو لوزت دق ت>"الاو لاح لك ىف

 تثخأ اهنأب رخآ حو نم اهتروأو:نيتحأ اهعم نأب ثلثا نم ابصحأ لاق ؛ مآ ىهو تحأ امعم ناك اذإف انلق اعم

 اهتصقن اذإف انلق معن : لاق ؟ اهفالخ اهريغو انلق ىلإ ( لاق ) ؟ اهسفنبال اهريغب ىلاعت هللا اهبجح اعإ سيلوأ ( انلق )

 نود اهضعبب اهيطعت نأ زو فيك لاكلا ىلع آمأ تناك اذإ ام تيأروأ هب ىلاعت هللا اهصقن ام فالخ اذيف اهسفنب

 امل انلق . نيقحلا دحأ تلطع دقف : لاق ؟ دحاو ندب اذهو ناندب امهو ةلءاك اتخأو ةلماك ًامأ اههطعت ؟ لامكلا

 . اريك ال امهرغصأ ليطعت الإ زحم مل ء لوقعملاو باتكسلا فالخم الإ اعم املا عتسا ىلإ ليبس نكي مل

 ماحرألا ىوذ باب

 ناك ول ىعفاشلا مهل لاق ماحرالا ىوذ ىف ةيآلا لوؤي نميف ىعفاشلا جاجتحا : هللا همحر ( ىنزملا لاق )

 اوثراوت مث ةرصنلاو فلحلاب سانلا ثراوت انلق ؟ اهانعم ا اولاق . اهومتفلاخ دق متنك متهععز ام اهليوأت

 « هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرأالا اولوأو » هلوقي كلذ ىلاعتو كرابت هللا خسن مث ةرجملاو مالسإلاب

 مينأ ىرت الوأ هلمحر الو ماحرأالا ووذ ذخأي امم رثك أ ذخأي جوزلا نأ ىرت الأ ًاقلطمال هللا ضرف ام ىلع

 متيطعأو ماحرأالا متكرتف لاوخأالا نود لاملا عيمج هيلاوم متيظعأو لاخلا نود هلك لاملا معلا نبا نوطعت

 .٠ ؟ هل محرال نم



 هك را

 وأ اتخأ قيام دجلا مساق مث ضئارفلا لهأب تأدب:فصنلا نم لقأ وأ فصنلا ىمسملا ضرفلا كلذ ناكو نبا

 لقشم ركذلل تاوخألاو ةوخ'اللف قب امو قس ام ثلث دجال ناك اوداز نإو اتخأو :اخأ وأ ائالث وأ. نيتخأ

 اوداز نإف نيت>أ وأ اتخأ مساق نيثلثلا زواج ملو فصنلا نم دك اب نسل جرا قك نإ نييثنألا ظح

 ةوخاللف قب امو سدسلا هل ناكو اتخأ الو اخأ دجلا مساقي مل نيثلثلا ىلع ضئارفلا تداز نإو سدسلا دجالف

 هريغ ىلع لخديام هنم هيلع لخدي لوعلاو دحلل سدسلاف ةضيرفلا تلاع نإف نييثنألا ظح لثم ركذللا تاؤخألاو

 دجو بأل وأ مأو بأل تخأو مأو جوز ىمو ةيردك ألا ىف الإ دجلا عم تاوخألاو ةودنإلا نم:دحأل لاغي نئيلو

 دجال فسن لإ ةنمدس دجلا مضي مث هب لاعي فصنلا تخأاللو سدسلا دجالو ثلثلا مئاللو فصنلا خوزالف

 مأاللو ةعسن جوزال نيرسشعو ةعبس نم حصتو اهفصنب لوعتو ةتس نم اهلصأ نييثنألا ظح لثم ركذلل كلذ نامسقيف

 بأالل تاو>'الاو ةوخإلاب دجلا نوداعي مآالاو بأالل تاوخأالاو ةوخإلاو ةعبرأ تخ'اللو ةينامأ دجالو ةتس

 فصنلا نم رثك أ ةمساقملا دعب اهبيصيق مأو بأال ةدحاو تخأ نوكست نأ الإ ءىش بأالل نيذلا ىدبأ ىف ريصي الو

 اذإ دجلا عم مئالاو بأالل تاوخأالاو ةوخإلا ةلزنم بأالل تاوخأالاو ةوخإلاو بأالل ةوخإلا ىلع داز ام دريف

 ٠ اهاثلث ةضيرفلا هب لوعتام رثك أو مآالاو بأالل تاوخأالاو ةوخإلا نم دحأ نكي مل

 دترملا ثاريم باب

 هللا لوسر نأب دترملا ىف ىعفاشلا جتحاو رفاكساا لسملا ثريالو نيماسملا لام تيبل دترملا ثاريمو ( لاق )

 هلام نيداسملا هتثرو ثرو نم ىلع جتحاو « ملسملا رفاكلا الو رفاكسلا لسملا ثريال » لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ءانب الل ثيراوملا هللا تبثأ امتإو هدلو هثريو التاق نوكي نأ الإ هدلو ثربال ًادحأ تيبأر له لاقف مهنم هثروي ملو

 ناك اذإ دبعلا فصن نأ ىعفاشلا معز دق ( هللا ةمحر ىتزملا لاق ) ءانبألا نم ءابالل ثيراوملا تيثأ ثيح ءابآلا نم

 هلوق ىلع سايقلاو هنم ثرو ثرح نم ةثروي ملف هوبأ تام اذإ هيبأ نم فصنلا اذه ثريالو تام اذإ هوبأ هثري ارح

 هثرتال رخآلاو هئرت امهدحأ نالوق ايف ًاضيرم اثالث ابجوز اهةلط اذإ ةأرملا ىف ( لاقو ) ثروي ثيح نم ثري هنأ

 اال [مررال اك ةثرتال كلذكف .ناثراوتب هب ىذلا حاكنلا عاطقنال عامجإب اهثريال هنأل اهثرويأل نأ همزا ىذلاو

 ٠ نوثرويال ثيح نم نوثري الو نوثروي ثيح نم نوري هدنع سانلا

 ل ا

 مأاللو.فّقنلا جوزال مأو بأل نيو>أو مأل نيوخأو مأو جوز ةكرتشملا ىف انلق : هللا همحر ( قثانتلالاث )

 نكي مل نأك راصو هنكح طقس طقس ال بأالا نأال مألاو بألا ونب مركرمشيو ثاثلا مأالل نيوخاللو سدساا

 الف ىرخأ ةلاح ىنأت مث لاح ىف المعتسم لجرلا تدجو له نسحلا نب دمحم ىل لاقو ( لاق ) اعد مأ ىنب اوراصو

 تاقيلطت ثالث دعب ةأرملا حكني جوزلا نأ نم كبحاص هيف انفلاخو تنأو نحن انلقام معن ( تلق ) ؟ المعتسم ن 05

 مدهنت اك مدهت مل ةقلط دعب ابحكن ولو ثالث ىلع هدنع نوكتو اهحاكتنل ائدت.م نوكيو هلبق جوزال لختف اهقلطي. مث

 ىنعم هل نكي 1 املو هب الإ لحم ال تناك اذإ همدقت ىذلا قالطلا مده ةأرملا كالحإ ىف ىنعم هل ناكامل هنأال' كالثلا

 دب لبف اذهب لوقنل انإ ( كاق ) هلمعتسذف ىنعم هل نكي ل جوز لق حاكشب امجوزا لحم تناكو نيتنثلاو ةدحاؤولا" يف
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 ظح لثم ركذلل قب ام هلو نو نمل سدس الف بأال خأ .بأالل تاوخألا وأ تخألا عم ناك نإ نيثلثلا ةلمكت ٠

 لثم ركذلل مهنيب لاملا نكلو نيثلئالو فصن الف مألاو بأالل خأ مألاو بأالل تاوخألا عم ناك نإو نيبثنألا

 اذإ مألاو ب'الل تاوخألاو ةوخإلا ةلزنمب ب"الل تاوخألاو ةوخإلاو بالل تاوخألاو ةوخإلا طقسنو نييثنألا ظح

 نوكف مأو بال ةوخإو مال ةوخإو مأو جوز ىهو ةضيرف ىف الإ مأالاو بأالل تاوخألاو ةوخإلا نم دحأ نكي ل

 مهاثنأو مركذ مهمل ىف مآالاو ب'الل ةوخإلا مهكراشيو ثلثلا مأالا نم ةوخاللو سدسلا مااللو فصنلا موزلل

 كلذب نيمسو نمل ءىث الفالإو ءىش ىقب نإ ىقبام تانبلا عم تاوخأاللو اوئري مل بال ةوخإ مهعم ناك نإف ءاوس

 دلو الو دلو نكي ل اذإو هلف ةضيرفاا لهأ دعب ىب امو ةضيرف سدسلا نبالا دلوو دلولا عم بأاللو تانبلا ةبصع

 نم برق'الا تناكف ضعب نود نهضعب برق نإو ( لاق ) سدسلا نيتدجلاو ةدجااو لاملا هل ةبصع وه اعإف نبا

 كلذكو نهادعب بجحم بالا لبق نم ىثاللا برقأو سدسلا ىف تكراش دعب الا تناك نإو ىلوأ ىبق مالا لبق

 . نهادعب مالا لبق نم ىتاللا برقأ بجحم

 5 ع

 ةيصعلا ترك بأب

 دج نكي مل نإ ماالاو بأالل ةوخإلا مث ب'الا مث نينبلا ونب مث نونبلا ةبصعلا برقأو هللا همحر ( ىنزملا لاق )

 نكي مل نإف بأالل ةوخإلا ونب مث م'الاو بالل ةوخإلا ونب مث بأالل ةوخإلا مث دجلا باب ىف مبكراش دج ناك نإف
 مث مألاو بأالل معلا ونب مث بأالل معلا مث مألاو بأالل معلاف اولفس نإو مهمب ىنب الو مهيذب نم الو ةوخإلا نم دحأ

 معف نكي ل نإف مألاو بأالل بألا معف اولفس نإو مهينب ىنب الو مهينب الو ةمومعلا نم دحأ نكي مل نإف ٍبأالل معلا ونب
 بأالل دبلا معف اونوكي مل نإف مهينب ىنبو مهينب و ةمومعلا نم تفصو ام ىلع مهين ونبو مثونبف نكي مل نإف باالل بألا

 مهعفرأف اونوكي ل نإف بألا ةمومت ىف تفصوام ىلع مهينب ونبو مجونبف نكي مل نإف بأالل دا معف نكي مل نإف مألاو

 دجو نإو برق نإو هنبا دلو نم دحأ ثروبي مل لفس نإو تملا دلو نم دحأ دجو اذإ ةيصعلا ىف لعفن كلذكو انطب

 ثروب مل لفس نإو هدج دلو نم دحأ دجو نإو برق نإو هدج دلو نم دحأ ثروب مل لفس نإو هنبا دلو نم دحأ

 ىف اوناك نإو مأو بأل وأ ناك بأل ىلوأ وهف بأب برقأ ةبصعلا ضعب ناك نإو برق نإو هدج ىنأ دلو نم دحأ
 مل نإف ثاريملا ىف ءاكرمش مهف مهتبارق توتسا اذإف ىلوأ مأو بأل ىذلاف مأو بأل مهضع, نوكي نأ الإ ةدحاو ةجرد

 . لالا تيبف نكي مل نإف روك نلا هالوم ةبصع برقأف نكي مل نإف قتعملا ىلوملاف ثري محرب ةبصع نكت مل

 دجلا ثاريم باب
 نيندألا هيبأ دلو نم ادحأ كرت تيملا نكي مل نإ بألا ةلزنعب دجلاف بأ نكي مل نإف بألا عم ثريال دجلاو (لاق)

 ناكم امهيف لاك اذإ هنإف نيوبأو ةأرما وأ نيونأو جوز نيتضيرف ىف الإ ةضيرفلا تلاع نإو هببأ تابمأ نم ادحأ وأ

 نئثريو بألا عمنئربال بألا تابمأو ةجوزلا وأ جوزلا بيصن دعب دجلف ىقب امو الماك ثلثلا مأالل راص دجٍبأ الا .

 دجلاف ندعب نإو دحاا تابمأ بجح ىف الإ لاح لك ىف هنود دج نكي مل اذإ دجلاكف الع نإو دج لكو دجلا عم

 نم دحأ دجلا عم ناك اذإو هندلي مل ىثاللا هنم برقأ وه نم تابمأ بجحب الو ندعب نإو هتابمأ بج

 نإف اتخأو اخأ وأ ًاثالث وأ نيتخأ وأ اخأ مساق ىمسم ضرف هل نم نبعم سيلو مألاو ب'الل تاوخألا وأ ةوخإلا

 تانب وأ ةدج وأ مأ وأ ةأرما وأ جوز ىحسم ضرف هل نم نهعم ناك نإو مهل ىقب اهو لاملا ثلث دجال ناك اوداز .
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 ارنا 2 هتكلمام,نالغلا لاقو نالفل دبع هنأب طيقللا رقأ الو هللا همحر ( ىتنإغ لال( ) اهاوعدب املاطب

 . هلاوحأ عيمج ىف 12 ناك و هرارقإ لبقأ ) مل دعب قرلاب

 3 اذ نيل زر لوق رح نضئارفلا قبةيهذم نال ؛ هيهذم وحن ىلع هتعضو امو

 فيرنا نم نان

 .لاخلاو مألا بأ مأ ةدجلاو معلا تنبو خألا تنبو ةلاخلاو ةمعلا ثرتال ىعفاشلا لوق نم وهو ( فزاا لاق )

 نورفاكلاو مهنم دعبأ وه نمو تخأالا دلوو تنبلا دلوو مالا وبأ دجلاو مال ب'الا وخأ معلاو مأالل خألا نباو

 ا ١١ ذل كرثالو نوجحم الو نوئريال ءالؤنع لك هتوم ىمع نمو أطخ وأ دمع نواتاقلاو نوكواملاو

 "نم تاوخآالا الو ةوخإلا ثرت الو لفس نإو نالا دلو عم الو دلولا عم الو الع نإو دجلا عم مالا لبق نم

 31 هلك اذهو ةدج مأالا عم الو هاوبأ بأالا عم ثري الو لفس نإو نبالانبا عم الو نبالا عم الو بالا عم اوناك

 .:ةانعمو ئتقاشلا لوقا

 ثيراوملا باب

 . عبرلا ةأرمللو عبرلا هلف لفس نإو دلو دلو وأ دلو تيملل ناك نإف فصنلا جوزللو هلل هنحر: ( ٍفزملا لاق )

 أذل نكي ملاذإ عبرلا ىف 31 عب رألاو ثالثلاو ناتأرملاو نمثلا ابلف لفس نإو دلو ذلو وأ دلو تيملل ناك نإف

 ' ادعاصف تاوخ"الا وأ ةو>إلا نم نانئا وأ دلو دلو وأ دلو تبملل ناك نإف تلثلا ماللو دلو ناكاذإ نمثلا ىقو

 "مال نيتضيرفلا نيتاه ىف نوك« هنإف ناوبأو ةأرما ىرخألاو ناوبأو جوز امهاد>إ نيتضيرف ىف الإ سدسلا ايلف

 لكتسا اذإف ناثثثلا ادعاصف نيتنباللو فصنلا :تنبللو ب'اللف قبامو ةجوزلا وأ جوزلا بيصن دعب. قببام ثلث

 "تملا ىلإ برقأ وأ هتجرد ىف نلو هل ىقبام نوكيف نبا نبا تحال نوكي نأ الإ نبالا تانبل *ءىث الف نيثلثلا تانبلا

 'ةنباللف نبا تانب وأ نبا تنبو ةدحاوةنبا الإ ثيملل نكي مل نإف نييثنألا ظح ٍلثم رك ذلل ىقب ام نبالا تانب.نم هنم

 نوك نأ ال[قوْنم لفسأ نك اذإ نبالا نبا تانب طقستو نيثلثلا ةلكت سدسلا نبالا تائب وأ نبالا تنبلو فصنلا

 نيالا تائب نم هنم تملا ىلإ برقأ وأ هتجرد ىف نو هل ىقبام نوكيف نهنم دعبأ وأ نهتخرد ىف نبا نبا نهنغم

 ناكو ةدحاوتنبا الإ نكي مل نإف ارك اذلا نم لفسأ نم طقس و نينن :الا ظ لفت نك دلل اعيش نيثلثلا نه ذخاي لن

 ؟نيننألا ظح لثم رك ذلل نحلو هل ىقب ام نكلو نمل سدس الف نوتجرد ىف نبا نبا نبالا تانب وأ نبالا تنب عم

 ل هو نيت "الا ظح لثم ركذلل مهنيب لاملا نك-او نيئلث الو فصن الف نبا بلصلل تانبلا وأ ت تنبلا عم ناك نإو

 ثلثلا نع مالا نوبجحمال ةوخإلا ونبو بلص دلو نا < ل اَذإ لك ىف بلصلا دلو ةلزنمب ننبالا دلوو نبالا دلو عبمج

 هين ماثنأو معرك ذ.ثلثثا ادعاصف نينئاللو سدسلا مالا لبق نه تاوخأالاو ةوخإلا دحاولو دا عم نوئري الو

 ' ١ ىقالاف نيثلثلا م'الاو ب "الل تاوخ'الا ىقوتسا اذإف ناثثلا .ادعاصف نيتخ اللو تنصنلا.م"الاو بأالل تح اللَو ءاوس

 تخأ الإ نكي مل نإف- نييثن الا ظح لثم ركذلل ىقباه .نهلو هل نوكيف خأ نبعم نوكي نأ الإ بأالل. تاوخأالل

 سدنلا قاذلل تاودالا وأ تحااللو فصنلا ماالاو بأالل تخااللف ب“ال'تاوخأ وأ تخأو مأو ب'ال ةدحاو

 تلح
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 هطقتلا ىذلا دارأ ولو ع ءأا دعب مالسألا فص َِىَد رهاظلا 1 ىمذ وهف م, مسمال ةمذلا لهأ ةنيدم ىف دحو نإو

 ةلث اع ىلع هيلع ةءانلاو نيماسملا ةعامج ىلع 1 هتان>و هعام الإو هل كلذف هقرمسإ نأ نمؤ ناك نإف هب نعطلا

 ضرالا وأ درقلا ,اتديف غلب قح حراجلا هل سدح ا>رج ناك نإو لقعلا وأ دوقلا ماماللف ادمع لتق نإف ىلاجلا
<2 

 فيرا أ نإفر ف غاب ق>- ر ماك قعم ق وهو هيلع هقفحو شرا هل تك نأ مامالل تدبحأ رب ةف اهوتعم ناك نإذ

 تددح رح انأ لاق نإف هلأسأ ىت> هل دحأ مل فذاق هفذق ولو هقنع ىف هتيانج تاعجو د اع هيلع تعجرو هتلبق

 تتبث ن. الإ ةيرحلا ني..دآلا لصأ نأل رح طيقللا لوقي هتعسو هللا هحر ( ىنزملا لاق ) دح ارح فذق نإو هفذاق

 رح هنأ بجو. هلك اذه ( ىنزملا لاق ) نيدهاسملا ةعا# هناريف تام نإف هل بأ ال ام هيلع ءالو الو ةيدوبعلا هيلع

 أردت دودحلا نأل رح هنأ فوذقمال ةنيب موقت نأ الإ فذاقلا دحمال هنأ فورعملا هلوقو هللا همحر ( ىنزملا لاق )

 رخألا:.هوقلأ نإف ةئاقلا هتيرأ رخآ ءاعدا نإف هب هتقحلا هدو ىذلا هاعدا ولو هللا همحر ( قنات لالا ) تاهيشلاب

 وهف رخآلاب قحاي مل نإو امهنم ءاش نم ىلإ بستنيف غلبي ىتح امثدحأ ىلإ هبستن مل امهنبا هنإ اولاق نإف لوألا مهتيرأ

 سيلو الوأ ءدب ىف ناكىذلل هتلعج هدب ىف ناك هنأ ةنيب امهنم دحاو لك ماقأف نالجر طيقللا ىعدا ولو لاق لوألا نبا

 تببحأ هب هتقلأت مالسإلا راد ىف دجوو هاعدا اذإ ىمذلا نأ ريغ ءاوس ىمذلاو دبعااو ملسملا ةوعدو لاملا لثك اذه

 هلعجت انإ ىوعدلا باتك ىف ( لاقو ) رابجإ ريغ نم مالسإلاب غلب اذإ هرمآ نأو هيلع ةالصلا ىف اماسم هلعجأ نأ

 تبث دقف ىوعدلاب هقح لزب مل قح هل تدث نم نأل قحلاب ىلوأ اذه ىدنع ( ىنزملا لاق ) لاق اك هماعنال انأل اماسم

 هللا همحر ( ىف[ غلللاف ) كرمثم ىوعدب مالسإلا قح لوز الف رادلاب هيلع هككح ىرجو هلهأ نم هنأ مالسالل

 نكي مل مالسإلا نم عنتماف غاب اذإف هرصني نأ هانعنمو هب هانقأ مالسإلا فدوو لقع نأ دعب هنبا هنأ ةنيب ماقأ نإف

 ةنارمصنلا ىلإ هدربال نأ اماسم هلعج نم سابق هللا همحر ( ىتزملا لاق ) هعوجر ءاجر هفخأو هسبحأو هلتقن ادترم

 هلعجأ مل اهنبا هنأ ةنيب امهنم ةدحاو لكن اتأر ما تءداقأ نإف ةنيدب الإ ةأرملل ةوعد الو هللا همحر ( قنانشلالات )

 هللا هر ( ىنزملا لاق ) ناعللاب الإ هيفني الو اه>وزب قحل ةدحاوب هوقحلأ نإف ةفاقلا هيرأ ىح اههنم ةدحاو نبا

 اهدلو هقحا اشارف اهحوز ناك ةأرملاب ةفاقلا هتقأ اماف جوزلا وهو شارفلل داولا نأ اذه ىف ىعفاشلا لوق جر

 اهنأ دهشت ىتح ةنيبلا لبقأ مل هدبع هنأ طيقالا لجرلا ىعدا اذإو هللا همحر ( ىف لال ) ناعلب الإ هيفني الو

 هدبع هنأ دهشيف هدي ىف ىري دق هنأل هدبع هنأ هدورش لبقأ نأ ىنعنم ايو ةوسن عبرأ لبقأو هتدلو نالف ةمأ تأر

 هلوق فالخ اذه ( ىلزملا لاق ) هل هتقفرأ طقتلملا طاقتلا لبق هدب ىف ناك هنأ ةنيب مافأ نإ رخآ عضوم ىف ( لاقو )

 قدصأو حكتو عابو ىرتشاف طيقللا غلب اذإو هللا همحر ( قفانةلللاف ) لوألا نم ىدنع قحلاب ىلوأو كوألا

 لضفلا ىفو هسفن ىف همزاي هرارقإ نأ امهدحأ نالوق قرلا همازلإ ىفو هرارقإ لبق همزابام هتمزلأ لجرل قرلاب رقأ مث

 لوألا لوقلا لاق نءو لصألا لوب هنأل لاق لكلا ىف هقدصأ لاق نمو هريغ قح ىف قدصي الو همزل امع هلام نم

 اها.إ هقالط لعجأو جوزال اهيلع بحنام الو حاكننلا داسفإ ىلع ابقدصأ ال لجرل كل ترقأ مث تحكن ةأرما ىف هلاق

 رارقإلا لبق هدلو لعجأو هل اهمزلي قح ةافولا ىف اهيلع سيا هنأل ةمأ ةدع ةافولا فو ضدح ثالث اهتدعو اثالث

 ( ىنزملا لاق ) هتمأ اهنأب هل: ترقأ نمل اهكملم لعجأو اققر هدلو ناك حا حاكناا ىلع ماقأ نإف رابخلا هلو ةرح دلو

 امل سيلف اهرارقإب قوقح اهتمزا دقو هاوعدب هل بم ل هاعدا نمو همزا قم رقأ نم نأ ءاماعلا تغجأ هللا هحر
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 تير را ا

 مويلا ىف طقتلا نإف دبع هفصنو رح هفصن دبعلاو هل لس هلام نأل رحلاك ةطقللا ىف بتاكملاو ( قفا ةلالاف )

 مويلا ىف ناك نإو هل ناك الام م تلاكف هدب ىف ثرفأ ةسفنل لخ .ةف نوكي ىذلا

 ددعااو ءاكولاو ضافعلا لجرلا فرع اذإ طقتلملا ىتفيو ( لاق ) هديسل هيف هبسك نأل هنم اهذخأ هديسا ىذلا

 طقتلا| عمسإ نأن' ةفصلا 00-5 ةندب الإ هيلع 00 هيطعي نأ قداص هنأ ه-فن ىف عقوو نزولاو

 اهءاكوو ايصافع ىدؤي نأل ©0!ءأ لاو « اهءاكوو اهصافع فرعا » ملسو هيلع هللا لس هوك دو اهم

 امتوطعيأ ةرسشع اهفصو ول تبأرأ فرعملا قدص ىلع لدتسيل نوكي دقو ةطقل اهنأ هلام ىف ابعضو اذإ معيلو اهعم

 هلف قبال ابطر اماعط ةطقللا تناك نإو اقداص نوكي نأ نكميف هنيع ريغب ادحاو الإ بذاك مهلك نأ مل-هن نحو

 نأ تببحأ هداسف فاخ اذإ هنم عمس هملعأ ال هطخم هعضو امف ( لاقو ) هبرل همرغيو هداسف فاخ اذإ هلك أي نأ

 كنأش طتاملا لعب مل م سو هلع هللا ىلص ىنلا نأل هب نيلوقلا ل م ( ىنزملا لاق ) هفيرعت ىلع م فو هعيش

 امف ( لاقو ) هبحاص ءاج اذإ همرغيو هلكأ هل نوكف ةاشلاك ةكلهم عضوم ىف نوكي ن آلا ةنس دس الإ

 امفرعي ةطقل ىهف ةيرق ىف وأ رصملاب تناك ام وأ ةبادلا وأ ريعبلا وأ ةاشلا دجو اذإ هنم عمس هماعأ ال هطخم عضو

 قباب ءاجنمل لعج الو (لاق ) نمد اهلسرأ مث اهذخأ نه لبإلا لاوض ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرح ذإو ةنس

 ذك كلف ىذس ىتتح نإ لجرا لاق ولو هب فرع ال نمو لاوضلا بلطإ 2 امج نأ الإ ةلاض الو

 ” تفلح 31 لالا تعفنا هل هلمح ام ث ثاث مهنم دحاو لكشف اعيمج هب اوءاجف كلذ لثم ثلاثلو كلذ لثم رخآلو

 هطخ عنمو أع ءىشلا هعم ه_-جوب. ذوبنملا طاقتلا باب

 اظفل هنم اهتعمم ىتث لئاسم نمو ؛ هنم عمج هيلعأ ال

 ناك وأ مالسإلا برض نم نوفدم ءىش نم ذوبنملا تحم دجوام هطخم عضو امف : هلل همحر ( ىفنةلالا )

 ناك نإو هل وهف لام هبوث ىلع وأ هشارف ىلع وأ هتباد ىلع دجو نإف ةلاض ىبف ةباد تناك وأ ةطقل وهف هنم ابررق

 هيلع هنم قافثإلاب ةرعأو ذوبنم هنأو هل دجو اب ديشي نأ وهف ناك" نإو هنم كك احلا هعزن ةقث ريغ هطقتلم

 ىلع بجو لام هل دجوي مل نإف نماض وهف كاخلا رمأ ريغب هيلع هنم قفنأو طقتللا هن ذخأ امو فورعملاب

 نم جرخيف اناا كاع تح هند م لع ةعييصلا مرح لعفي مل نإف ىلاعت هللا لام' نم هيلع قفني نأ مك احلا

 ناك اذإ هنم لبق ىعدا اف انيد هيلع نوكي ةيلع قفنأ ام فلستس. نأ كاحلا هرمأ ولو مثألا نم قب

 ًارييف لوقي نيمألاك سيلو ىوعد هنأل دحأ ىلع هكلمت, امف دحأ لوق زوجيال ( ىنزملا لاق ) ادصق هلثم

 رخآلا ناك نإو هيلإ هتعفد همبس جرخ نف امهنيب تعرقأ هاحاشتف نالجر هدجو ولو ( قنانتلالا )

 ميقملا ىلإ عفد هلهأ ريغ نم رخآلاو رصملاب امقم امهدحأ ناك نإو هتحاصم هيف امع ارصقم نكي مل اذإ هلاريخ

 نإو رحلا ىلإ عفد ًارحو ادبع ناك نإو ةيدابلا نم هل ريخ ةيرقلا نأل ىورقلا ىلإ عفد ايودبو ايورق ناك نإو

 نم هتيطعأو اماسم هتلعجو ملسملا ىلإ عفد لقألا ناك نإو نيماسملا نم دحأ هب رصم ىف اينارصنو السم ناك

 مالسإلا ىلع هربجأ الو هلتقأ نأ ىلنبي مل مالسإلا نم عنتماف هسفن نع برعأ اذإف هسفن نع برعي ىتح نيماسملا نامهس

 )١( هدعبام ليلدب « م خلا ىدؤ. نأل نوكي دق» هنم طقس هلعلو « انيديأب نيلصأب اذك +اا ىدؤ» نأل : هلوق «

 . هححصم هأ ررحو



 ةطقللا باتك

 هللا ىذر ىنرجلا.دلاخ نب ديز نع ثعبنملا ىلوم ديزب نع ةعبب ر نع كلام انربخأ : هللا همحر ( ىقفانغلالا )

 ةنس اهفرع مث اهءاكوو اهصافع فرعا » لاقف ةطقللا نع هلأسف ٍلَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ءاج لاق هنع

 لوقأ اذهبو : هللا همحر ( ىف: لالا )كلذ وحن هنع هلا ىضر رمع نعو « اهب كنأشف الإو اهبحاص ءاج نإف

 امنه دحاول ضرعي نأ هل سيلف عار الب امهشيع رثك 1 ناشيعيو تدعابت نإو هايملا نادري امهنأل لبإلاك رقبلاو

 مف ( لاقو ) اههبحاص ءاج اذإ امبمرغو املك أ هلف ةكلبم ىف امهدجو نإف امسفنأ نع ناعفديال ةاشلاو لاملاو

 رثألا ديعب عابسلا راغص نه عنتمم ىوق اهلك نأل ريعبلاك ريسجلاو لاغبلاو ليخلاو هنم عمش هملعأ ال هطخم هعضو

 ىنغا ةطقللا لك أبو ( لاق ) ةعرملا ىف هعانتماو ضرألا ىف هدعبل رئاطلاو فنرألاو لجرلل ىبظلا اهلثمو ضرألا ىف

 هع هنا ىقزر .بهك نب لأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ دق هيلع مرحتمو ةقدصلا هل لحن نمو ريقفلاو

 رك ذ هنع هللا ىضرّدالع نأو اهلك ان نأ لارا د نونامما انهنف هرص دجو: ردك وإ ة الا لعل 10

 مف هفرعي نأ 01 ارانيد د> و هنأ مسو هلع هللا ىلص ىنلل

 بحأ الو : هللا همحر ( ىف|ةلالاو ) مشاه ىنب ةيبلص نم هنأل ةقدصلا هيلع مرح نمت هنع هللا ىضر ىلعو هيلإ

 نوكيو ةماعلا عضاومو قاوسألاو دجاسملا باوبأ ىلع ةنس اهفرعف اهيلع انيمأ ناك اذإ اهدجو ةطقل كرت دحأل

 ةعقدب هرمأ ةيحاص ءاح اماؤ هلك 1 ىنلا ا فرعي

 اهيلع دهشيو اهبتكيو اهتيلحو امتزوو اهدعوو اهءاكوو اهصافع فرعبف ايف اهءاصأ ىتلا ةعتا ىف هفيرعت رثك أ

 اهكلهتسا ناك نإ ميرغ وهف هتوم دعب وأ هتايح ىف اهبحاص ءاج ىتم هنأ ىلع ةنس دعب هل ىبف الإو اهبحاص ءاج نإف

 متارد تناك نإ مثارد هل تيهذ نمو ريناند تناك نإ ريناند هل تيبهذ نم لوقيف اهريثكو ةطقللا للق ءاوسو

 اهرقأف ديسلا ام مع نإف هدم كَ اههضب ىو اديع ناك نإف طمتلملا لعفيام اهيف لعفو هيلو ىلإ ىذاقلا اهمض

 لبق نم قتعي ىح دبعلا ىلع مرغ ال هنم عمس هماعأ ال هطخ عضو امف ( لاق ) هدبع ةبقر ىف امل نماض وهف هيدي ىف

 هللا همحر ( قنا ةلللاف ) ةمذ ىذب سيل ىدنع دبعلاو ةمذلا ىف تناك اذإ سيقأ لوألا ( ىزلا لاق )اهذ>أ هل نأ

 ناودع ةطقللا هذ>أ نأل ديسلا لام نود اهدعبو ةن_سلا لبق ايكلهتسا نإ هتمقر ىف 1 ديساا اهم ملعب ل نإف

 اهايإ هرارقإف هماع نوكي نأ نم هديس ولم الو هلصأاب هبشأ اذ-ه ( ىنزملا لاق ) ةمذ هل نم ةطقللا ذخأاي امإ

 هللا همحر ( قفا خللا ) دبع ةبقر ودعت الف ايدعت نوكي ال وأ هلام عيمجىف اهنمضيال فيكف ًايدعت نوكي هديىف

 ظقتللاو ومآ ا نو كإ اهمضب 1 نأ (هدحأ نال ود اهيفف هند ىف نا ريغ -- ناك نإو

 اذإف ( ىنزملا لاق ) هضري مل اهبحاص نأل لوقلا اذه نم انعنم امو هندي'نم .اهعزسال رخآلا لوقلاو - اهم داشنالاب

 هللا همحر ( ىنزملا لاقا ) قيفوتلا هللابو ىدنع قحلاب ىلوأ وهو لوألا الإ هل لوق الف ةلعلا هذ لوقلا اذه نم عنتما

 ىدنع 4 ىلوأ اذدهو هريغ اهيف اروح هذ نم اهحارخإ مامالا ىلع نأ رخآ عص وم 3 عطق دقو



 ظ 2-7
 .1ىف (اهنمو) ةفصب اهيلإ هدرو ةفصب اهنم جرخأ نم جارخإ نمو ةحاحلاو ىنغلا لهأ نيب ةيوستلاو ةمدهتلاو هلا

  موقي نم وأ اهضبق نإف هل بوهوملاو هيلع قدصتملا اهضبقي ملام كلذ لاطبإ هلو تامرحلا ريغ تاقدصلاو تابهلا

 7” لاق ضرم اماف اقسو نيرشع دادج امهنع هللا ىضر ةشئاع ا هونأ لفطال ضيفو دلك قا رمان ةماقم

 ش : تم ملام املاطيإ هلو اياصولا ةافولا دعب ( اهنمو ) ثراولا لام موبلا وهو ةنصق تنك اكن تددو

 كلامو هفالتخا باتك نم ىرمعلا بأب

 تباث نب ديز نع ىردملا رجح نع سواط نع رانيدنب ورمع نع نايفس انربخأ : هللا همحر ( قفا: ةلالاف )

 للا لوسر لاق : لاق هنأ هنع هللا ىضر رباج ثيدح نمو ثراولل ىرمعلا لعج هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 : هللا همحر ( ىف( غلا][ ) « ثاريملا ليبسوهف هبقرأ وأ ائيش رمعأ نفث اوبقرتالو اورمعتال » سو هيلع هللا ىلص

 لوقأ هبو مهنع هللا ىضر ريبزاا نب ةورعو راسي نب ناماسو رمع نباو هللا دبع نب رباجو تباث نب ديز لوق وهو

 كتايح وأ كرمعكل هذه ىزاد تلعج دق لجرلالوقي نأ ىرمعلاف ىدنعىعفاشلا لوق ىنعم : هللا همحر ( ىنزملالاق)

 . تام نإ هنع ثروت رمعمال كلم ىبف هيلإ ابعفديو ىقر وأ ىرمع كل اهتلعج وأ

 هدلو لجرلا ةيطع باب

 7 ريشب نبا نامعنلا نب دمحم نعو نمحرلا دبعنب ديمح نع ىرهزلا نع كلام انربخأ : هللا همحر ( قفا: ةل الاف )

 اذه ىنبا تلح ىنإ : لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هب ىتأ هابأ نأ هنع هللا ىذر ريشب نب نامعنلا نع هناثدحم

 ِلسو هيلعهللا ىلصىنلا لاقف ال لاق «؟اذه لثم تلحت كدلو لك »وسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ىل ناك ًامالغ'

 " .نأ كرسي سيلأ »لاقلسو هيلع للاىلص هللا لوسر نأ ثيدحلا اذهىف تعمسو : هللا همحر ( ىف: لالا ) «هعجراف»

 رومأ ىلع ةلالد هفو ذخأن هبو هللا همحر ( قفا: :لاز/5 ) « هعجراف » لاق ىلب لاقف 4 ؟ ءاوس كيلإ ربلا ق1

 ىلا امااعب مهشم, سفنب ةبارقلانإذ هربا نم هعنع ءىث لوضفملا بلقف ضرعيف لضفيالنأ ىف بدألا نسح اهنم
 آمف عجري نأ دلاولل نأ اهنمو « هعجراف » ملسو هيلع هلل ىبصلاق امل كلذ الولؤ زئاج مهضعب هداطعإ نأ اهنمو ىدعلا

 هابإ هاطعأ ءىثب امنع هللا ىضر اصاع رمع ىلضفو لخنب امهنع هللا ىذر ةشئاع ركب وبأ لضف دقو هدلو ىطعأ

 مف دلاو الإ بهو ام جرب نأبهاول لحمال» سواط ثيدحلصتا ولو موثلك مأ دلو فوع نب نمحرلا دبع لضفو

 . .ىلع عوطتلا ةقدص زوحمو (لاق) بيثتسيال وأ هلثم نم بيثتسي نم بهو هريغ آبهاو درأ لو هب تاقل «هدلول بج

 | ال امإو اعرخ امإ.هقلح نم هئابأو هردق نم هلا مفر امل اهذخأيال ناك ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الإ دحأ لك

 هب قدصت اخ ىأرو ةيدحلا لبقي ناكو اهماوث داري ةيدهلا ىنعمو اهاوث داربال ةقدصلا ىنعم نأل دب هلع دحأل نوكي

 10 ةيده انلو ةقدص اهل وه » لاقف ةريرب ىلع

 ههه0 عيل



 ا تاقدصلاو | أظملا كاد

 ةاشلا تاعك ند كلذ ف لخدامو

 ةاحلا ىنف اهنم هجو لك بعشتي مث هوجو ةئثالث مهلاومأ نم سانلا ىطعيام عمج هللا همحر ( ىقفنإ_كالاف )

 ةئام كلم هنع هللا ىكذر باطخلا نب ردع ناب أمق جتحاو تاقدصلا ةايحلا ف يف هحو امنه تاملا دعو نابحو اممم

 هيلع هللا ىلص ىننلا لاقف ىلاعت هللا ىلإ هب برقتأ نأ تدرأ دقو طق هلثم الام بصأ مل هللا لوسرأب لاقف رببخ نم موسم

 لاملا لصأ سم نأ ملسو هلع هللا ىلص زاحأ املف هللا همحر ( قف 2 الاف « ةرمثنا ليسو لصألا سح لخو

 هلصأ 2 هرغ هيلع لمص ند كلعال اسوم 0 نأ كلل كك ند لعألا هحارحإ ىلع كلذ لد ةرمثلا ليستو

 كلذب هكلف كلام ريغ ىلإ لجو زع هلل قتعلاب هكسلم نم دبعلا جرح نآل اعماجمو هاوس امل انام لاملا اذه راصق

 قتعملا ىلع مر<ء امك لاملا كلغ نأ سحلا ىلع مرحمو هتيقرال لاملا ةعفنم هيلع نسا كلعي 1 هتمقرال هسفن ةعفنم

 هللا ىلص ىنلا رمأي قدصلا وه هنع هللا ىذر رمع نأل ضبقي مل نإو سلا متيو ( قفا لاو ) دبعلا كلم نأ

 لزت ملو ىلاعت هللا ىتل ىتح هتقدصولا هنع هللا ىضد ىلع لزي لو هللا هضبق ىتح انغلب مف هتقدصوملا لزب ملو سو هيلع

 هللا لوسر تنب ةمطاف نأ هيف ركذ اثيدح هللا همحر ىعفاشلا ىورو هللا تبقل ىت> اهتقدص ىلت اهنع هللا ىضر ةمطاف

 مثريغمبعم لخدأومهيلع قدصت هبجو هللا مرك ايلغ نأو بلطللا ىنبو مشاه ىنب ىلع املاع تقدصت ملسو هيلع هللا ىلص

 نع تاقدصلا انظفح دقلو تاضورفملا تاقدصلا مهيلع مرح بلطملا ونبو مشاه ونبو هللا همحر ( قفانتلالاف )

 لقني اوتام ىح امولوت اوناك مهنأ مهلهأو مثدالوأ نم ددع ىل كح دقلو راصن الاو نيرجابملا نم تك دع

 نم ةكمو ةنيدملاب اندنعام 1 نإو : هلا همحر ) قنانتاللا ) هِف نوفلتخحمال ةماعلا نع مهنم ةماعلا كلذ

 فلكتلاك ايف ثيدحلا لقن نإو اوتامىلع اهنولي فلسلا نم نيماسملان م اهم قدصت نم كزب مل تفصوام ىلعل تاقدصلا

 هقالطإب ءاجىذلا سحلا ىعفاشاا لاقف سخحلا قالطإب ءاح سو هيلع هللا ىلص 8ك حب رش ثيردحي 0 جتحاو (لاق)

 مهسابحأ تناك اهنأل ماحلاو ةليصولاو ةريحبلا نم سبحم برعلا تناك ام ىلع ناكاتباث اثيدح ناكوللسو هيلع هللا ىلص

 سدا رمعل لص ةيلع هللا ىبص ىنلا زاحأو ناك ىلع الو هللا ليبس ىف الو دلو ىلع اراد سدح ادهاج ملعت الو

 سال حب رش لوقت 6 جتحاو (لاق) ملسو هيلع هللا ىلص هزاحأ ىذلا سجحلا ربغ هقالطإب ءاح ىذلاو انيورام ىلع

 ىلاعت هللا ضئارف نع اسبح نوكست ال ًادجسم هل ةصرع لعج ول : هللا همحر ( ىنإ لالا ) هلا ضئارف نع

 اذإ ةيشاملاو قيقرلا ىف سجلا زوحمو ( قثا: لال ) هلا ضئارف نع سحب سيلف هلام نم جرخأ ام كلذكف

 هيلع قدصتم ود ىح فورعم لجروأ موق ىلع ىرادب تقدصت لاق اذإف نيضرألاو رودلاو لحنلا ىلع ًاسائق اهنيعب تفرع

 نأ زوحب الو ادبأ ًاثاريم دوعت الف هكلم نم تجرخ دقف ةليسم ةقدص لاق وأ ةفوقوم لاق وأ ةمرحم ةقدص لاقو

 ضرقنا اذإف ًادبأ ةمرح تناك ممدعب نم ىلع اهلبسي مل نإف هللإ ابجرخم موب ةعفنم كلام ىلإ الإ كلم نم اهجرخم

 نم طرشام ىلع ىهو عجرت موي اهب قدصت ىذلاب سانلا برقأ ىلع اهانددرو ًادبأ ةمرحم تناك هيلع اهب قدصتلا



 . 1 ا

 اهعطقي نأ ناطاسلل ناك حلم املرهظ ءام اهملعلخد مث اهالعأ نم ًايارت رفحنإ هنأ ىري لحاسلا نم ةعقب ثناكولو

 ٠ اهكلاميف ةفصلا هذهم اهرمعي نأ لجرالو

 7-2 6 60 أهراعو  مكاطفلا مل رفا كلا

 دعاقملا لثم كياع ال قافرإ عاطقإ ىناثااو . ىفمام (هدحأ : ناب رمض عئاطقلاو كام ( قنانت االاث )

 هقراق اذإف هبف امهم ناكاما مم هل حلصب ء ام ردش ناك عبيبلل اهنم عضو 50 3 دعق ن ث نيماس 1| ب ؛رط حم ىتلا قاوسألاب

 . اوكرت ثيح اهب اوكلمي ل اوعجتنا اذإف مهطيطاسفو برعلا ةينفأك هريغ نم هعنم هل نكي مل

 اهريغو نداعملا عاطقإ

 ًاضرأ عطقأ نم نأل ضرألا عاطقإ فلاخم هنأ ((هدحأ نالوق نداعملا عاطقإ ىفو ةللا ةمحر ( قنانتلالاف )

 نيب نكتسم نطا. هنأل ةنؤعالإ صاخم الام وأ اساحم وأ ةضف وأ ابهذ تناك ءاوس دحأل تسيلو المع وأ نداعم انف

 اذإتاوملا نإف نيلوقلا دحأ ىف تاودال ةفلاحمو اهاب | هعطقب نأ هل نأ ىف تاوملاك هذه تاك ةراح> وأ بارت قارهظ

 ردق الإ نداعملا ند هةعطقب نأ ىعش الو اهف م نوطما اهؤاحإ أدني مر 1 هذهو اهؤاحإ تبث هرم تنحأ

 اهنأو نداعملا ع هل سيلو ضرألا ع هل آل كلذ ىف هندح ندهو ا ند عع هل نك ' هلطع نإ هنأ ىلع لمتعام

 مل هكرت اذإف هب ق>أ وه ةيدابلاب لزئملاكو امام لضف ةيشاملا عنم هل نوكي الو اهرفال نوكستف ةيدابلاب رفح ل

 لمع ندعم لكو اعم نيلوقلا ىف ضرألا كامله هكدلم ندعم امف رهظ مث اهاحأف ًاضرأ عطقأ ولو هلزذ نم هنم عنع

 اوقيتسا اذإفهيف لمعي نأ دحأ عنع الف دعلا ءاملاو ىلهاحلا رثدلاك هنأ اهدحأ ليواقأ هيفف لجر هعطقتسا مث ىلهاج هيف

 نأ ناطلسال ىناثلاوهنف اوسآتي ىت> رخآلاف رخآلا عسبتب مث أدبي مهعأ مهنيب عرقأ قاض نإو اعم اولمع مهعسو نإف هيلإ

 ةرامع اهف ثدحأ اذإ ضرألا كلم هكلميف هعطقي ثلاثلاو هكرت اذإ هكسلمب الو هيف لمعي لوألا ىنعملا ىلع هعطقب

 كوامتهوفعو ريثع هرماعىذلا برعلادالب وفع ىف هتينع امنإَف اهريغو نداعملا عاطقإو تاوملا ءاي>إ نم تفصوام لكو

 مهدحأ مق ىف 0و مهسأ ةسّج ىلع نيماسملا ند هيلع رهظ نا هلك هرم اق مجعلا دالب ند ةونع هيلع رهظام لكو

 وهف كارت 2ع ةرمرم# م ةونعلادالب 0 0 لكو هل نورك هتحيقب رماعأا ةمسق ىف ل مهل وهف رهاظ ندعم نم

 رمعي مل ناك ام لكو ءاشرلاب وأ ءام-ا فطن ىلع كلذ ريغب رهعو راهنألا هلع ترهظام لثم ةرامعلا مئاقلا رماعلاك

 اوطوصامريغ مهنم ذخؤي الفمحل ناكامث احلص مجعلا دالب نم ناك امو برعلا دالب نم تاوملاك وهف مثدالب نم طق

 حلص اهلك ضرألاف دعب نوماسملا مهلماع مث ارارحأ نونوكيو ضرألا نيءاسمال نأ ىلع اوطوص نإف مهنذإب الإ هيلع

 حلصلا عقو نإف هريغ تا وملاك وهف تاوم نم اهيف ناك امو ءىناا لهأ ةعامخل اهسامحأ ةعب رأو سلا لهال اس و

 نهو لحر هزاح اذإ نيماسملا دالب نم تاوملا 6 زوج امكرماعلا كالم . نأ اكولمع تا ولا ناك اهتاومو اهرماع ىلع

 نءهجرخام نأ ىلع وأ هنذإب لمتنإو لمعلاب دعتم وهو اهكلاماف هند 3 >اق 0 اهكلم ضرأ ىف ندعم ىف لمع

 لاقو هللا همحر ( ىف: ةزالاو ) هضبقو هاطعأ امي فرعأ هنأل اهب وكد ىف نذأي ةبادلاك سيلو دري وأ كلذ مثيب نأ

 همدحر (يننأ 57 2 االاؤ « ةمايقلا 06 هيمحر لضف هللا هعام لكلا 4ب عميل ء ام لضف عنم . ا كر راسو هك هيلع هللا ىلص ى هذا

 ٠ هنذإب الإ رحشأا وأ عدزلا 9 يتسرام عع أ هلو هئام لضف ن 0 ةيشاملا عج هل سلو هللا
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 معن امأو اهلهأ ىلع اهب داعيف تاقدصلا لهأ ناهس نع لضفت قلا معنلا امأو نيدهاجملاو ءىنلا لهأل اهنأ ابليس

 همزاب نم وأ هسفن وأ هنيد ىف حالص ةلصخ اذه نم هيلع لخد الإ ملسم قبر الف نيكسملا نم ءىنلا لهأل ةوقف ةيزجلا

 ىلع ةوقو مهنيد لهأ نه مهتماعل ةعفنم مظعأ مهتصاخ نع ىمّحام ناكف نيماسملا قحتسم نم ةماع وأ بيرق نم هردأ

 ىلص هللا لوسر دعب ىنعملا اذه ىلع هنع هللا ىضز باطلا نب رمع ىمح دق مثودع نم لجو زع هللا نيد فلاح نع

 ةوعد نإف مولظملا ةوعد قتاو سانال كحانج مض ىنهاي هل لاقو ىنه هل لاقي هل ىلوه هيلع ىلوو ملسو هيلع هللا

 كلمت نأ امهنإف فوع نبا معنو نافع نبا معنو ىايإو ةمينغلا برو ةعرص'ا بر لخدأو ةباحم مولظملا ةوعد نإف

 ؟ انأ مبكراتفأ نينمؤملاريمأ اي نينمؤملاريمأ اي لوقيف هلاعب ىنيتأي ةمدغلا بر نأو عرزو لت ىلإ ناعجري امهتيشام

 اهلقأ الإ ضرألا نم ىم نأ مامالل سيلو هللا همحر ( ىتفإ:_لل]إ ) رانيدلاو مثردلا نم نوهأ "الكلاو كل ايأال

 لجرلا ناكو (لاق) «هلوسرو هلل الإ ىمحال» سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو هيلع هامح نم ىلع هررمذ نيبتيال ىذلا

 فقوأو ابلك ىوعتسا مث نكي مل نإ زشن.وأ هب ناك نإ لبج ىلع بلكب ىفوأ ابصخع ادلب عجتتا اذإ برعلا نم زيزعلا
 اذه عنعو هاوس مف ةماعلا عم ىعربو هسفنل ةيحان لك نم هامح هتوص ىبتنا ثيحف ءاوعلاب هتوص ىهتنم عمسا نم هل

 ىلع ىمحال«هلوسرو هل الإ ىحال» وسو هيلع هللا ىلص لإ كوسر لود نأ ئرت اهعم دارأ امو هتيشام ىعضل هريغ نم

 املال نيماسملا ةماع حالصل ىمحم امنإ سو هيلع هللا ىلص هلوسرو هريغو ىمحم لك هلف هلل هلوق نأو صاخلا ىنعملا اذه

 قح مهتحاصمو هنع هلايعبو هب ىنغال ام الإ الام كلي مل ٍملسو هيلع هللا ىلص هنأ كلذو هسفن ةصاخ نم هريغ هل ىمحمب

 ليبس ىف ةدع حالسلاو عاركسلا ىف مهتحاصم ىف ادودرم هتنس توق سدح اذإ هلامو سجلا سمح نم هللا كلمام:ريص

 هللا لوسر هامح ىذلا نم ْذْخَأِي الو ىطعي نأ دحأل سيلو ( لاق ) ىلاعت هللا ةعاطل اغرفم ناكهلامو هسفن نألو هلل

 ٠ هترامع تضقن هرمعف هيطعأ نإف ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ءايحإ نوكي م باب

 هلثم نوكي ام لثع ىنيي نأبف انكسم ناك نإ ايلا لثمل ءابحإ سانلا هفرعام ءايحإلاو للا همحر ( قفا غل الا )

 هب نيبتت امم طيحم ًابارت عمجم نأ ضرألا اهب كلمت ىلا عرزلا ةرامع لقأو ةرظح ىنب, نأبف باودال ناك نإو ءانب

 هلو اهايحأ دقف الإ رهن نم هقاس وأ اهرفح ركب وأ ءام نيع هل نك نإو اهعرزو اهثرح عمجمو اهريغ نم ضرألا

 امتييحأ نإ هل لوقي نأ ناطلسلل تيأر اهرمع ملف اهرجحم وأ ًاضرأ عطفأ نمو اهب الإ اهحالص نوكي ال ىتاا اهقفارم

 : لعفي نأ تيأر هلجأت نإف اهتنحم نم نيبو انين انلخالإو

 زوجيال امو عطقي نآ زوكام

 هثدحتسإ اع الإ هك-لعالو ىضمام امهدحأ نافنص فرعي سانلا نم دحأ هكلع الام للا هر ) قناةثلالاف )

 لحكلاو ربتلاو بهذلانم ةنطابلاو ةرهاظاانداعملا كلذو هريغ هيف لعجب ءىشب الإ هيف ةعفنملا بلطت ال ام ىتاثااو هبف

 هعطقي نأ دحأل حلصيال اذبف ساناا هباتنتلابجلايف حلملاك |ارهاظناك ام نافنص نداعملالصأو هريغو حلملاو تي ريكلاو

 هللا ىلص ىبنلا لاح نبا ضيبألا لأس دقو دحأل كلميال امف تابنلاو رهاظلا ءاملاو رهنلا اذكهو عرمش هيف سانلاو لاح

 نيع لك اذه لثمو لاق« نذإ الف»لاقف ّدعلا ءالاك هنإ هلليقف هدارأ وأ هاءإ هعطقأف برأم حلم هعطقي نأ سو هيلع

 ءاوس هيف سانلاو ”الكلاو ءاملاك وهف دحأ كلم ريغ ىف ةرهاظ ةراجح وأ ايموم وأ تيربك وأ ربق وأ طفنك ةرهاظ



 كا

 هعلقي موي هيف تناك نإ هترمث ةحبقو هتميق هبطعي ىتح هسرغ عاقب نأ ضرألا برل نكي مل هونس تغقتا
 نذإب ناكاذإ ءانبلاكسارغلاو ضرألا صقن امهيلع نأ ىلع هعلقي نأ ءاش نإ سارغاا برلو هللاهحر ( ىفانةلالاف )

 همحر (ىزمالاق)لثلا ءارك هيلعف ةنسلاتضقنا ىتحنكسولو عرزيملو اهضيقو ادساف ىرتك | امو اقلطم ضرألا كلام

 نيئس هل ةصرع ىف ءانبب هل نذأ وأ لجألا ىضقناف هيف سرغي الجأ هل لجأ اذإ ةنأ قيفوتلا هللابو ىدنع سايقلا هللا

 ريسجم الو هلهأ ىلع قح هيف هل سلام در هيلعف ائيش هرعي مل هنأل ناتدودرم ةصرعااو ضرألا نأ لجألا ىضقناو

 ن6 ضارت نع ةراحجن نوكت نأ الإ» لوقي لجو زع هللاو ءاشي نأ الإ ءانب الو سارغ ءارعشش ىلع ضرألا بحاص

 اراد ىرتكا اذإف هللا همحر ( قنا ةلالاف |) ىضارثلا نيأف هءارش ىضرال ام ىرتشي نأ الإ هلام عنم دق اذهو

 جارخلا وأ ريثعلا ضرأ نم اضرأ ئرتك "١ اذإ و: ىربك ١١ امءهل ملسي مل هنأل ءارك هيلع نكي مل لجر اهبصغف ةنش

 ملسم داصحو ٍلسم لاءاذهو « هداصح موي هقح اوتاكو » لاقف نينهؤملا ىلاعت هللا بطاخ ةقدصلا تجرخأ امف هيلعف

 بوكرلا لبق ناك نإفافلاحت ضرألا ةراجإ ىفوأ اهئاركىف وأ عضومىلإ ةباد ءارتك | ىف افلتخا ولو ةبجاو هبف ةاكزلاف
 ةيراع عرازملا لاقو ءاركب ضرألا بر لاق ولو لثملا ءارك هيلع ناك كلذ دعب ناك نإو ادارتو افلاحم عرزااو

 ىف ناك ءاوسو هعرز علق موي ىلإ هلثم ءارك عرازلا ىلعو هعرز عرازلا علقيو هنيع عم ضرألا بر لوق لوقلاف

 ا 00 ةلاذلا ىك ازاى ةلزاعلا باتك ق.هلوق ٍفالخ اذه هللا همحر ( قزلالاق ) هريغ وأ عرزلا نابإ

 ةرجأ ريغب بوثلا بحاص لوقي لاسغلا ىف هلوق فالخو هني عم بكارلا لوق لوقلا نإ اهكستيرك أ لب لوقيو

 ىف هتنيب دقو . ةءرازملا باتك ىف هب عطق ىذلا هلوقب ىلوأو بوثلا بحاص لوق لوقلا نأ ةرجأب لاسغلا لوقيو

 - ةيراعلا تانك

 هنم عم ةلعاأل هطخم هعضو باتتك نم تاوملا ءايحإ

 قيرط نم رماعلا هب حلصام لكو هلهأل رماعلاف تاومو رماع نائيش نيماسملا دالب هللا همحر ( قفانةلالاف ) )0077ب#أ]1ا]7]1]ذ]ذا10000000|10011110 01 |0016 جا

 هلهأل ًارماع ناك دق ام تاوم نائيش تاوملاو مهمذإب الإ هلهأ ىلع كلمال نأىف رهاعلاك وف هريغو ءام ليسمو ءانفو

 هكلمب الام ىتاثلا تاوملاو ٠ مهنذإب الإ كلعال هلهأل رماعلاك كلذف اتاوم راصف هترامع تيهذ مث مالسإلا ىف افورعم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ىذلا تاوملا كلذف كلم مل اذإ ةيلهاجلا ىف كلم ةرامع الو فرع مالسإلا ىف دحأ

 ءريغو ناطلسنم هدعب نم ةيطع نم تبثأ تاوملا ايحأ نمل ةماع ٍمسو هيلع هللا ىلص هتيطعو «هل وهف اتاوم ايحأ نم»

 ةرهز ىنب نم ىحلاقف رودلا سو هيلع هللا ىلص ىنلا عطقأ دقو ناك ثيح وأ رهن وأ ةرماع ةيرق بنج ىلإ ناك ءاوس

 هللا نإ نذإ هللا ىنثعتبا مف » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل لاقف دبع مأ نبا انع بكت ةرهز نب دبع ونب مهل لاقي

 نيب ةنيدملاب عطقأ لسو هيلع هللا ىل ىننلا نأ ىلع ةلالد كلذ ىفو «هقح فيعضال مف ذخؤيال ةمأ سدقيال لجو زع

 تاوم هنم نوكي رماعلا براقام نأ ىلع ةلالدو رماعلا لهأل كلذ نإو لخنلاو لزانملا نم راصنألا ةرامع ىنارهظ

 انفرع ىذلاو نيماسملا عفانمل اماع هيمحم نأ ىريام هنم ىم نأو ةصاخ هرمع. نم هعطقي نأ ناطلسال ىذلا تاوملاو

 دالبلا تقاض ىمح اذإ ىذلا عساولاب سيل دلب وهو عيقتلا ىمح هنأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىمح اهف ةلالدو اصن

 ريثك نم ليلق هئأو مهيشاومو ميسفنأل ةعس دالبلا نم ءاوس اهف نودحبب اوناكو مهب رضأو هلوح ىئاوملا لهأ ىلع

 لهأ ناموس نم لضف امو ىلاعتو كرابت هللا ليبسل ةدعملا ليخلا نوكست نأب نيماسملا ةماعل حالص هيفو ردقلل زواج

 كلسمو نيداسملا ع ةودف ليخلا اماق هيف اهءيمح ىعرأ ةيزملا ند دخْؤت ىقلا معنلا ند لضف امو تاقدصلا لهأ



0-000 

 هكرت ضرأالا بر ءاشي نأ الإ ضرأالا نع هلقني نأ هيلعو هعرز تبشي نأ عرزاا برل سيلو زئاج

 نم تقو: ىلإ هرخاف ةنسلا لق لصقتس وأ دمعت عرزلا نم افنص اهعرزي نأ طرش اذإو ( قفا:شثلالاف )

 هنعب ًائيش امعرزي نأ طريشثو ةنس نم لقأ ةدمل اهاراك: نإو اضيأ كلذكسف هغولب لبق ةنسلا تضقناو ةنسلا

 لبق نم دساف هيف ءا ركلات اهاركست يأ هذلا لثم ىف دصخشل نأ كال 11 لعب ناكو دصحتس ىتح 0 و

 عرازلا طرش تلطبأ ةدملا ءاضقنا دعب اهيف هعرز ىقبي نأ ضرأالا بر ىلع تدثأ لو امهطرش امهنيب تنثأ نإ ىفأ

 فراو ادساف ءارك اذه ناكف لضّرألا تر طرش تلطنأ دصحتسإ ىح ةعرر هل تنثأ نإو هن 22 هك

 ءامال ىتلا"ضر الا ىراكت اذإو ( قفاخ خللا ) دصحتسإ ىتح ةكرت هيلعو:هعرز اذإهصرأ لم ءارك ضراألا

 عنصي ال ءامال ءاضيب اضرأ اهايإ هيركي نأ ىلع الإ اهؤارك حصي الف ءاج نإ ليسب وأ ءامس فطنب ىقس امنإ امل

 نإف عرزي مل وأ عرز همزاو ءاركسلا حص اذه ىلع عقو اذإف سرغي الو ىنبال هنأ الإ هتنس ىف ءاضانىركسلا ا

 ءاركلاف ثدحم ليسوأ رطع الإ عرزتال اهمأ ناماعي امهوامل ءامال ءاضيب اًضرأ لقيلو ابعرزي نأ ىلع اهابإ ها سآ

 و نأ الإ حاصيال اعرز اهعرزي نأ لعأ ضر الا واعي اع هريغو ليلا لثم رهن *تاذ ضر الا تناك ولو دساف

 نكمي تقو ىف ةلاحمال رسسحن, دقو اهيلع مئاق ءاملاو اهاراكست اذإو دساف ءاركسلاف هريغ برشم الو اهلل رثبال لينلاب

 حص نأ دعب اهقرغ نإو هراسحما دعب الإ ءاركسلا تهرك رسحني الو رسحني دق ناك نإو زئاج ءاركسلاف عرزلا هيف

 فلن نإف ضررا الا تقلت مويا نم امني ءاركلا ضقتا تبصغ وأ ضراالا تهد ءىث وأ لم وأ كل عدا

 ضر الا ن ال هدر ءاش نإو ءاركلا ند هتصخم ىقبام ذخأ ءاشنإ راخلاب عرزلا برف عرزي ملو ضعب ىقب و اهضعب

 عاص ةئام ةقفصلا تعج اذإ ادكو ءاركلاتو عدزام ةصح همزاو فلتام هنع لطب عرز ناك نإو اهلك هل لست مل

 ملسي مل هن'ال- عببلا دري وأ ندثلا نم اهتصحب نيسمخلا ذخأ, نأ ىف راخلاب ىرتشملاف اعاص نوسمح فلتف مولعم نمثب

 اذكهو ءا 5 ١|/ نم هتءهغ ىهبام اننم سحن نأ هل ناك امضعب مدهناف اراد را ول كلذكو ىرشا ام لك هل

 م قد د نحثلا عسي مج ملا نيب راي 11 هلف بيع هب ثدح ىد هضيقب مف ءارشأ دنع ند ه ضعتتيال ام فال

 دسفأف ءام ضرءالاب رم نإو كلذك .ضر#الاو |( نادلا نم نكسلا نم تهت نككلاو 2: 2 جلس

 زيلل اراد هنم ىرتك اول اك ضرأ الا ىلعال عرزلا ىلع ةحاج هلك اذبف كلذ ريغ وأ دارج وأ قيرح هباصأ وأ هعرز

 لثم اهب رعضي ناكنإو حمشلا رارمخإ الإ ضرأ الاب رمضي الام ابعرزي نأ هلف احق ابعرزيل اهارك | ولو زبلا قرتحاف

 ضر الا 'تدصقن.امو ءاركللا ذأ ءاقنإ راما" ضارأالا برو دعم رف لفت نإف كلذ سلفاعف ىعتا ورع

 دحأ هن أل لوأ لو الا كك4ك أ هللا همحر ) ىنزللا لاق ) اهلثم ءاك دحأ وأ حمقلا عرز اهصقني امع

 لئلا كلذ رصف رثك !:ةيفلمحق ةفقسم لحمام هفلخدي الرف ىرتك | لح 10! تىركملا لع كارد يك

 ءانبلا عاقتف نيدادحلا وأ نيزاصقلا هيف لعدف الفس الزم ىرتكا ول كلذكو هررض ةمبق هيلعو هانكس ىفوتسا دقف

 تئشام اهبعرزا هل لاق نإو هللا همحر ( قنا: لالا ) كزاملاب صقن ام ىدعتلاب هيلعو هارتكا ام ىفوتسا دقف

 زئاج ءاركلاف اتئشام اهسرغا وأ اهعزرا لاق نإو عرزلا ريغ وف سارغلا دارأ ولو ءاشام عرز نم عنمب الف

 ملستف سرغي الوأ اهبحاصىلءررضلا رثكيف ضرألا رثك أسرغي ىرديالهن ال اذه زوجمال نأ هلوقب ىلوأ (قزملا لاق)

 نإو ( قنانثلالاف ) قفقوتلا لابو هلوق .ىنعم يف زوم ال امو لوبا ينعم ىف اذهف سرعغلاب ناصقنلا ن نم هضرأ

 (م-6١)
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 ىف هل ءارك الف لايكلا وه لاخلا ناك نإو ةدايزلا نم لمح ام رجأ هلف ةدئاز تدجوف ةلكم هل لمح ولو هلثم

 فلاخع نيبمدآلاو باتكلا ملعمو هدلبب هحق نمضي وأ هعضوم ىف ةدايزلا ذ-خأ ىف رايخلا هبحاصلو ةدايزاا

 برض اذإف مئاهبلا بدؤم اذكه سيلو نوملعتيف مالك-لاب نوبدؤي نييسدالا نأال لامع"الا عانصو مئاهبلا ىعارا

 هلام ىف ةرافكسلاو هتلقاع ىلع ةيد هيف تناك فلتف هحالصتسا ريغ وأ بورضملا حالصتسال نييمدآلا نم ادحأ

 هللا ىلص هللا لاوس دهع ىف ءىث ريغ لغف دق هكرت نه مثأيالو هكر زوم دقو لاح لكب بحي دحم سيل ريزعتلاو

 هنعللا ىذر باطخلا نب رمع ثعبو هافعف طق دم تؤ ملو هريغو لولغلا كلذ نم هيف برضي ملف دح ريغ لسو هيلع

 نإو اطخأ قف دبتحا ناك نإ هنع هللا ىضر ىلع هل لاقف ٍبدٌوم كنإ هل ليقف تطمسأف اهنع ةغلب ءىث ىف ةأرعا ىلإ

 مامإلا أطخ انلق اذهبف كموق ىلع اه. رضت ىت> سلجتال نأ كيلع تمزع رمع لاقف ةيدلا كيلع شغ دقف دهتحم مل ناك

 ءابق لب طابخلا لاقو اص. هعطقت نأ كترمأ هبر لاقف بوث ىف افاتخا ولو ( لاق ) لاملا تيب نود هتلقاع ىلع

 لوقو عطقلا ىلع اءبعاتجال طايخلا لوق لوقلا نإ ىليل ىبأ نبا لوق فصو نأ دعب هللا هحر ( قفانتلالا (

 نملعلو هللادمحر ( ىتنا لال( ) ةعيدو هب رلاقو نهر لاقف لجرولإ هعفدول اك بوثلا برلوق لوقلا نأ ةفينحىفأ

 مل هتلمح دق لاقف ةراجإب لمح ىلع ةرجأتسا ول امكهلمع هل لمعي مف عطقلاب هرمأ هنأ ىلع اعمتجا نإو لوقي نأ هتجح

 ىعفاشلا هبشام لوقلا هللا همحر ( ىنزملا لاق ) لوخدم امهالكو نيلوقلا هبشأ اذهو هبحاص رارقإب الإ هل كلذ نكي

 رقم طابخلاف هعفنتال ىوعدلا نأو هثدم ذوخأم هنأ هكدلعال مف اثدح ثدحأ نم نأ مهنيب هملعأ فالخال هنآل قحلاب

 هنمضو هبحاص فلح الإو هاوعد ىلع ةنيب ماقأ نإف هيلع ةراجإو ةئذإ ىعداو اثدح هيف ثدحأ هنأو هبرل بوثلا نأب

 اهسب> نإو هيلع ءىش الف ريسملا ردق اهسحف ةباد ىرتكا واو هللا همحر ( ىف|: لالا ) هبوث ىف ثدحأ ام

 : نم كلذ ردق نم رثك أ

 عماجلا نم رصتع

 هيف لخد امو عرزلا ىف ةكرشااو ضرأللا ءاركو ةعرازملا باتكن م

 اظفل هنم امتعمس لئاسمو ليل ىأ ناو ةفينح ىنأ فالت*ا باتك نم

 الو رباخم انك لوةي رمع نبا تعمس لوقي رانيد نب ورمع تعمس لاق نايفس انربخأ هللا همحر ( ىف نةلالاف )

 عفار لوقل اهانكرتف *ةرب اغا: نع ىهم حسو هيلع هللا ىلص هللا كوسر نأ جيدخ نب عفار انريخأ قح اسأي كلذب ىرن

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس تادو اهنم جرءام ضعبب ضرألا ءاركتسا ةرباخلاو هللا همحر ( قنا ةلالاه )

 زوجي الو لوهجي هنأل ءازجألا ن» ءزج الو عبرلا ىلع الو ثاثلا ىلع ةعرازما زوجتال نأ ىلع ةرب الا نع هيمن ىف

 زوحب 3 ةيوسلا ةفص ىلع وأ ضرألا نم تدن امو ضرعأاو قرولاو بهذلاب لا ءارك زوو امولعم الإ ءارككلا

 نيعلا نم ءاملا تاذ ضرألا لح رلا ىراكت اذإو ةفورعم ةنس ىلع ل ءرركلا زوحجب الو دينعلا ةراحإو لزانملا 1

 ملاق ءاللاو نيتلغلا ىدحإ ابعرزف فيصو ءاتش َةلْغ اهعرز نأ ىلع رابآلا وأ اليغ وأ ايرثع وأ ليلا وأ رونا وأ

 ةصخ ءارككلا نم هيلع نوكلو هل كلذف اهنع ءاملا باهذل ضرألا در نارآف ةيناثلا ةلعلا لق ىتهذف ءاملا تبضت مش

 ةنس اها راك: ولو هب الإ عرزال حالصال هنآل عدز» ملام ةصح هنع تطقمسو لقأ وأ 0 وأ تثلكلا ناك نإ عدز ام

 ماركسلاف اهلبق دصخلا اعرزاهف عدزينأ هنكدع ةئسلا تناك نإف دصخ نأ غلي ملاهيف عرزلاو ةنسلا تضقناف اهعرزف

 |نالدب

 7ة3ةبح دنت نبي يبخل: جيب
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 اهريغو لبإلا ءارك باب

 تك كل جورسلل باودلا كلذكو لاجرلاو لماوزلاو لماحملل زئاج لبإلا ءاركو هللا همحز ( قنات الا )

 فلتخم كلذ نأل هطرش نإ لظلاو ءاطولاو لمحللا فوظو نيبك ارلا ىري ىح بنغم كلذ نم زوحم الو ةلوجلاو

 اذه هشأ اهو ةيلبجرئارغلثمتفرع تطرش اذإ نوكنت وأىرت فورظىفمولعم لكوأمولعم نزوب ةلؤجلاو نيابتبق

 لاقو هايإ هارأو المحم هارك أ نإو كلذب لهجال خوسفم وهف ةفص الو ةيؤر ريغب ةلماز وأ ايكرم وأ المح ركذ نإو

 ىلإ هارك 1 نإو اطسو سانلا هاريام ردقب هل لوق» نم سانلا نمو دساف هنأ سايقلاف هحلصي ام لاق وأ قلاغم ةعم

 ريس نم بلغألا اهنأل لحارملا ىلع مولعم ريسلا نأ هظفحأ ىذلاف طرعشي مل نإو حصأ وهف امولعم اريس طرشف ةكم

 البإ ىراكت نإف هل نكي مل ريصقتلا وأ ةزواجلا دارأ امهمأو دلبا دقن نم بلغألا ءاركلا نم هل نأ اك سانلا

 الزنو:ةأزلا تكري نأ هلعو هبرضم ريح لعام كو اهناعأب نكس مو ةنودشم هلو كد نان اك 11
 نم هنم ةلدب ال الو هل لجعم ريغ. اهلصي ىتح هرظتتيو ةالصال لجرلا لزنيو ءاسنلا بوكر هنأل اكراب ريعبلا نع

 ءاركلا نم لاا در ريعيلا تام ناو مولعم لجأ ىلإ هنمعب اريعب ىراكتي نأ زوجي الو ءوضولا

 ابويكمال لحر ةلحرلا ىف افلتخا نإو اهريغ لباب ىتأ, نأ هيلع ناك ةنومضم ةلوملا تناك نإو قبام باسحب ذخأ ام

 ابهذم ناك لدبي الف صقن,-دازلا نم فورعملا نإ لق ولو دازلا نم قب ٠١ لدس نأ سايقلاو القتسم الو

 : هلام ىف هيلع ىرتكي نأ مامإلا ىلعف لاما بره نإف هللا همحر ( ىف|؛.لالاف ) امهسيقأ لوألا ( ىزملا لاق)

 ةراجإلا نم ءارجألا نيمضت

 ليل قأ ناو ةفتح نأ فرحا تاق نك

 نيلوق نم دحاو هيفف مهتيانج ريغ نم مه.ديأ ىف فات امو ءاوس مهلك ءارجألا هللا همحر ( قفانةلالا )

 نأب عطق هنأل هب امهالوأ اذه ( ىتزملا لاق ) ناودعلاب الإ نامضاال رخآلا لوقلاو رجألا ذخأ هنأل نامفلا امهدحأ

 ءالؤه نع اوقلأ اذإ ىعفاشلا لاق دقو هتباد رطيدي وأ همالغ نت وأ همج نأ لجرلا هرمأي ماجحلا ىلع ناهض ال

 ىلع نامضاللاق هنأ ءاطعنع ىورومهنم امهنيب قرففمهنم ًآدحاو تل أس ىقأ تماعام لاقو عانصلا نع هؤاقلإ مهمزل نامغلا

 ىف ىدنع هنيب قرف الو ةرجألاب درفنملائعارلا نمْص ءاماعلا نم ادحأ فرعأ الو هللا همحر (ىنزملا لاق) ريجأ الو عناص

 هلثم سايقلا ىف ىدنع ةرجألاب عناصلاو هعيبيو زبلا نم هيفام ظفحم توناحلا ىف ريجألا نمضأ الو كرتشملا نيبو ىايقلا

 زب ال لاحىف هرِبخ ناك نإف قرتحاف نرف وأ رونتىف امولعم اب هل بخ نم رجأتسا اذإو هللا همحر ( ىف[تتلللا ف )

 نمضي مل هلث احالص لعف ام ناكنإو نماض وبف هلثم ىف زوجمال اكرت هكرت وأ هومح ةدش وأ رونتلا راعتسال اهلثم ىف

 ةماعلا لعفيام كلذ نم لعف ام ناك نإف تتامث ماجالاب ابحبك وأ اهيرمضف ةباد ىرتك ١ نإو ريجألا نمضي ال نم دنع

 لخلاو ريسلا ىلع ابلمحو باودلا حالصتسا مهنأش نّف ضاورلا امأف نمض ةماعلا لعفيال ام. لغق نإو هلع ءىث الف

 نهض مل نيب تانعإ الب احالص ضاورلا هاري ام كلذ نم لعف نإف مثريغ بك ارلا لعفي ام رثك أ ىلع برضلاب اهماع

 ريغ لعف نإو نمضي مل حالص هيف امث هلعف ةاعرلل ام لعف اذإ ىعارلاو ( لاق ) نمضو دعتم ويف كلذ فالخ لعف نإف

 قوتلا هللبو تفصو امك نامغلا حرطب هيلوق دحأل ىضمت, اذهو هللا همحر ( ىقزملا لاق ) نمض كلذ

 رجأ هل دساف دئازلا ىفو زئاج ةلكملا وهف هباسحإف داز امو ةليكم لمح ىرك أولو هللا هحر ( ىفانةلالاف)



 ق -1١15-
 'اناذلا دفع نأل ادساف اذه ناك فصنلا هلف حضالاب اهاقس نإو ثاثلا هلف رهن 0 ءاع اهاقس نإ 20 ىلع

 " رحبلا ىف حبرامو ثاثلا هلف ربلا ىف حبب رام نأ ىللد لامع هضراق ول اك مولعم ريغ لمءااو لور بيصالاو ناك

 ءآقاس ولو ةاقاسملا تدسف ةرمثلا نم ءارجألا ةرجأ نأ لخادلا طرتشا نإف هلثم رجأ هل ناك لمع نإف فصنلا هلف

 ىلع لخنلا بر لاقف ةحيحص ةاقاسم ىلع لخالا ترعأ نأ دعب افلتخا ول زي مل هيلإ رمشرال هنأ ملعي تقوا ىدو ىلع

 الطدلا نر هل هل رقآ امن رثك ]1 ناك ةلوق سائق ىف هلثم رخآ' هل ناكو _افااحم فصنلا ىلع.لب. لماغلا لاقو ثلثلا

 ةاقاسم لجر ىلإ الحم اعفد ولو اضيأ كلذك افلاحتو اتطقس ىعتدا ام ىلع ةئيبلا امهنم دحاو لك ماقأ نإو لقأ وأ

 ااا ١ لا لتأو اهدحأ ةقدصق فصتلا كلو ففصنلا 1ك (هطرش لماعلا لاقف .اوفلتخا تزمتأ انف

 اول اااه ند طرش رلو ةفضن ىف هلثم رحأ لئاعللو . ركبملاو وه, فلاخن و هب رقأ ام ىلع ةفضن' ىف رقملا

 هل-ثهرجأ هلف كلذ ىلع لمع نإف خسفو زب مل كلذ البج نإو زاج ثلثلا هنيعب رخآلا بيصن نمو فصنلا ف

 ١> ققردلا كانو, هلوق سائقا افي ىل هتاف

 5 كالت نم ةراجإلا ىف عماجلا نم رصتخم

 كلذ ىوس هيف لخد امو ةراجإلا ىف

 ملاملف عاضرلا فلتخم دقو « نهروجأ نهونآف يا نعضرأ نإف » ىلاعت هللا لاق هللا همحر ( ىفنةلالاث )

 مالساا هيلع ىسوم ركاذف هئايبنأ ضعب اهم لمعؤ هباتك ىف ىلاعت هللا اهركذو ةراجإلا ههف تزاج اذه الإ هيف دجوي

 ةراجإلا زوجت ىلع كلذب لدف انَغ هل ىعرب نأ ىلع هرجأتسا ليقو هتأرما عضب اهب كله ججح ىناك هسفن هتراجإو

 راصمألا لهأ ماوعو اندلبب معلا لهأ نيب كلذ ىف فالتخا الو نيعباتلاو ةباحصأا ضعب اهب لمعو ةنسلا اهب تضمو

 كلذاو هبحاص نم امهنم دحاو لكل كيل اهنأل عوببلا نم فنص تاراجإلاف ىلاعت هللا هحر ( قفا: ةاالان )

 0ك |1001 نيا قحأ نوكي ىح اهطرتشا ىلا: ةدملا ىلإ ةءاذلاو رادلاو دصلا ىف ىتلا ةعفتملا رح أتسملا كلل

 جح ىف تناك نيءاا فال ابمكح ناك ولو ةعبباا نيعلاك ىرف ةمولعم نيع نم ةلوةءم ةعفنم ىرف ضوعلا اهبحاص

 نيدلاب نيدلا نع مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن دقو نيدب انيد نوكي ذئنيح هنأل نيدب ىرتكي نأ زي ملو نيدلا

 طرتشي نأ الإ نمثلا عيمج هل بجو عابام عيمج عفد اذإ اك ءاركلا عيمج هل بجو ىرك 4 عفد اذإو ( لاق )

 نكسو مدختسا ام ردق بسح نكسملا مدهنا وأ دبعلا كله مث هنكسف نكسملا وأ همدختساف دبعلا ضبق اذإف الجأ

 سيلو 2 اراذلا تناك 4 امهذدحأ ثتوع خي سفنت الو ىقإ ام ردق درو ضيفقام ردقب نمثل ند هلع ناك قايلا

 تقول بطر ىف مسأ ول كلف نا ركل عفتنا دقف ليق نإف اورو هنع ىذلا ثوروملا نم دك 1 كرار

 عفتن| دكاو نملثلاب 6 عاتبملا كللهف نعشلا عفدو دلما ايئاغ اعاتم عاب واو عئابلا 4 عفت دقو نمثلاب عج عطقناف

 نإو هللا همحر ) قننتلالا ( رخآ ناكم ىف هافنو بئاغلا عب زيوحم اذهو هللا همحر ( ىزلا لاق ) عئابلا هب

 نامذلا هيلعو نافسع ىلإ اهلثم ءا ركو رم ىلإ اهؤؤارك هيلعف نافسع ىلإ اهب ىدعتف رم نطب ىلإ ةكم نم ةباد ىراكت

 . هماقم مرقت هتثروف كاله نييراكتما ىأو ةئس نيثالث هديعو هراد رحاؤب نأ هلو
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 قاسم مهطرتشإ ققرلا ق طرشلا ناتك

 ق ميج عسسل الو ةيعبم نولمعب انامع لخحتلا بر ىف اع قىكاسلاا ط مدل > نأ شأن الو هللا ةهمحر ( قناتتلالاو (

 - 3 هب اهي + ىب . 505 3 -- ,- .

 قكالسملا اولحعب نأ راح اذا مهرجأ نم رب ا قفرلا 0 3 هلع ناطراشتنام ىلع قيفرلا ةهود و ) لاق ) هربع

 نان و ةسافو هلاوقا ىتعم ىلع اهبق تبجأ لئاسم هذهو هللا همحر ىبزللا لاق ) ةقفث ريغب هل اولمعي نأ زاج ةرجأ ريب 6ع

ّ 

 نأ ىلع فصنلا ىلع هاقاص قرة ا يع و 5 نالمعب ةيراضملا

 ءاقاس نإق هلمع ىف هلثم رجأ دسافلا ىف هلو ةعب ىف نيتعبلاك هلوق سابق ىق زج ل ثلثلا ىلع رخآ طئاح ىف هيقاسإ

 ىاحصو ةرجعو لقد نم فانصأ هيف طاح ىلع هاقاسولاو زاج ثلثلا ىلع هيصت رخالاو فصنلا ىلع هبيصن امههدحأ

 ظااوح ةثالعك ناك فص لك تاقرس امهو عبرلا فاحبصلا نمو. ثلثلا ةوجعلا نمو فصنلا لقدلا نم هل نأ ىلع

 كلذ ريغ الوقي ملو ةرمثلا ثلث" لماعلل نأ ىلع لخم ىلع هاقاس ولو زجم مل فدص لكامدحأ وأ الهج نإو ةقورعم

 اى
 كلذ ربغ الوقي لو ةرمثلاا تلثث لخنلا برلا نأ اطرشا نإو لنلا ٍترلويق ثلثلا دس امو ازئاج ناك اادسالت نال

 دب ةلأسلا ىلإ اني ةجاح الق لماعلل اهنم طرشام الإ اهبرل لخنلا رمت نأ امه قرفلاو هبصت م اع ل لاماعلا نال

 كريم لاماعلا بصنق قالا نم لاماعلا_ بصن نعس لو ثاثلا هسفنلا لحنلا بر طرتشإ اذإو قالا نل لماعلا بمضت

 نم ةرمثلا ىلمث لماعلل نأ ىلع هبحاص اىهدحأ قاسق نيلجر نيب لخنلا تناكولو ةاقاسللا تدسف ببصنلا لبح اذإو

 نأ ىلع هكببرش > قاس ولو هك<رع تلت ىلع هفصت ىف هكيرش ىقاس هنأ هانعم نال ازئاج ناك ثلثلا رخاللو لخنلا عمج

 تلآلا ىف هللا قزر اق هفصت ىف دحاص [هدحأ ضراق مرد فلأ امهاد نيلج ركزي مل نيثاثلا هحاصلاو ثلثلا لماعلل

 ثانلماعللا نأ ىلع هضراق ولاو هفص: ىف هحعر ثلث ىلع هفصن ىف هضراق اعإ3 ثلثلا هحاصلو لماعلل ناثلثلاف حبر نم

 نم هتمدخ عم هلل ٍلسو لادب ريغ هفصن ىف همدخم نأ لماعلا هل دقع نأ كلذ ىنعم نال زحي مل هبحاصل نيثلاو حبرلا

 لماعللا :ةرجأ الو نيفصت اهتن حيرلاق نضراقلا وأ اده ىف تاسملا لمع نإف ضرع ربغ عبجا ىلث ماع هفصن حبد

 نأ ىلع اعيمج ابيق المعي نأ ىلع ةقورعم ةنس امهنيب لن ىلع هحاص هدأ قاس ولو لدب ريغ ىلع لمع هنأل
 قاس ولو نيفصت امهتد رمثلاو ال اميستالق المع نإف ىنعم امهءاقاسل نك« ل نيثلثلا رخالاو ثلثلا اهدحأل

 هماقم لخنلا ىف موه نم هلام ىف احلا هلع ىرتك1 لماعلا بره مث ترمأف ةححص ةاقاسم الم الجر لجر

 هماقم هتثرو تماق تام نإو هماقم موق نم ةلع ىرركتو كلذ نم عنم ًاداسفو لخنلا ىف ةقرس هنم لع نإو

 مت ترمعاف لماعلا ايف لمع ولو هلؤق ساق ىق هطرش لماعلا قوتسو ه. اعوطتم ناك لخلا بر ققتآ نإف

 ةمش 06 ىلع لماعلا عجرو نيعال راثآ اهنآل لمءاعلا اهبق لمع مق هيلع قحالو اهرمتو اهذخأ امير اهقحتسا

 اهذَحأ ءاش نإو ةرمثلا ةلكمب -امهنم دحاو لك ىلع عجر اهير ابقحتسا مث اهالك أف ةرمثلا اممتقا نإف لمعام

 هاقاسولو هلثم رج" هلمعتسا يذلا ىلع لماعلا عجرو اهمرغ ىلا ةلكملاب لماعلا ىلع عقادلا عجرو امل عفادلا نم



00000 
 لوا مركملاو ّلحسلا ىلع الإ ةاقاسملا زوحم الف هلإ رظنلاب طاخحمال قرو فاعدأ نبب قرفتم اهرغ ردو

 ىلإ لصوبال ناكو لختلا ىلع لوخدلاب الإ هلمع ىلإ لصويال ضاي هيف ناكو ل ىلع هاقاس اذإو نيئس ةاقاسملا

 ' افلا ًالولو هدحو ادرفنمال لَّحئلا عم هلع قاس "نأ راج َرمَتِم ريغ نكف ءانللا ىق لّبلا كرنشب الإ هّقس

 هلو عرزلاو لخنلا نم فسنلا محل نأ ىلع لختلا ربح لهأ ىلإ عقد هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىتلا نع هنف

 ” نذإب الإ ضايبلا عرزي نأ لئلا ىف قاسملل سيلو كلذ زجم مل لحتلا ىنارهظ نيب تفصو 1ك عرزلا ناكو ٌفصنلا

 | 111 ل اناس نإو رثك وأ كلم لق مولمم زج, لع. الإ ةاقاسملا زوجت الو هريغ ضرأ عزو نكف لف نإف هبد
 ةرجآ هل ناكو زحي مل رم نم ًاعاص هبحاص ىلع ايهدحأ طرتشا ول .كلذكو زج مل طئاحلا ئم اهنسب تالت رم هل

 ' هحالص ودبي لبق رمتلا نم ءىشب ظفحمو لمعي نأ هيلع نأب ةراجإلا ىلع لختلا ىف لحد ولو لمع اهق هلثم
 ديرجلا فيرصتو هقيرطو ءاملا حالصإ نم رمثلا ىف دازتسم هيف ناك ام لكو لم اهف هلثء رجأ هلو ةدساف ةراجالاف

 - حالصالو داّرتسم هيف نييلف راظحلا دش امأف لماعلا ىلع هطرشزاج هوحتو لَخنلاب رضملا شيشحلا عطقو لّختلا رابإو

 ٠ لماعلا ىلع هةطرش زوج الف ةرمثلا-ف
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 نم ( فزملا لاق ) قف فوتلا هللابو هسايقو هل وق ىلع اهيف تبحأ لئاسم هدهو ( هللا همحر ىذا لاق ) هل كلذف ضار ملا

 ىرتشا نإف نيم م هنآل ا ناك فصنااب ايورمأ وأ انوره ام رشاف اهذ> لاق 2 رد هلإ عئد و ١ كلذ

 خلع ةبراضم وأ اضارق ما لاق نإف ( لاق ) رد ريب عبيبلا' نأل لطانق عاب نإو هلم عا هلو زئادف

 ىلع مثرد فلأب هضراق نإف دسافف اهدحأ وأ هالبج نإو زئاجف كلذ املع نإف نالفل حبرلا نم نالف طرشام

 هضصرات نإو-ةمولعم ءازح الا نال زئاجف لئماعلل ءاثلثو لاخلا ترا لك عدلا نم قبامو لماعلل ابحر ثلث نأ

 برل ام للثم ريصي ىتح لصحام عب هيلعف ريئاند هيدي ىف للص>ف مارد ىلع وأ مثارد هيدي ىف لصحف ريئاند ىلع

 لماعلا ذأ حبرو عابو ىرتشا نأ دعب_تام مث نويد هيلعو هطرم ىف اضارق الام عقد اذإو هلوق سايق ىف لاملا

 رقلاىف لب لاملابر لاقو ىلاع ىمفنل هتيرتشا لماعلا لاقو ادبع ىرتشاناو هلامنم ىقب ام ءامرغلا مسكفاو هر

 شضارقلا لام ن٠ هتيرتشا لماعلا لاق نإو ةنيبلا هرلعف .عدم رخآلاو هد. ىف هنأل هني عم: لماعلا لوق لوقاافىلاع

 لماعلا لاق ولو هيدي ىف مف قدصم هنآل هليع ع لماعاا لوق لوةلاف نارس> هفو كسفنل لي لاملا بر لاف ٠

 ضاردلا ىف لوألا ناك دقنأ نأ لبق فلألا كلب ىناثلا دبعلا تيرتشا مث ضارقلا فلألا عيمجم دبعلا اذه تيرتشأ

 هعب هلف هارت-شا ضرع هيدي ىفو عيديو ىرتشي نأ لماعلا لاملا بر ىهن نإو نمثلا هلعو لهاعلل ىناثلاو

 هنعب لاملاب ىرت_ثا ناك نإو هيلع ةعيضولاو هل حبرلاو هتمذ ىف ندءثلاو دعتم ورف ىرت_ثاف نبع هيدي ىف ناك نإو

 عجريو لوألا ىلع اهتمق اببحاصاف تكله نإف لوألا ىلإ ةعاسلا عجرت ىت> نادارتيو هلوق سايق ىف لطاب ءارثلاف

 ىنم لاملا عزن تفخ وأ تطلغ لاق مث افلأ تحير لماعلا لاق ولو عوفدملا نمثلا 'نادرتيو ىناشلا ىلع لوألا اهب

 وهو لطابف هلثع سانلا نياغتي ال اع عاب وأ لماعلا ىرتشا ولوهلوق سايق ىف هعوجر هعفني ملو هرارقإ همزل تبذكف

 نماض لامال وهو لطاب ءارسثلاف نمثلا عفد دلو مأ وأ اريزمخ وأ ارمح ضارقلا ىف ىرتشا ولو نماض لاملل

 ٠ هلوق سايق 2

 اظفل هم اهتعج ىش لئاسعَو ءاللمإ نم ةعومج ةاقاسملا

 ناكو مهل رمثلا فصن نأ ىلع رببخ لهأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قاس : هللا هحر# ( فإن ةلالاث )

 هلوق ىنعمو ( ىقنا:غلإلاو ) ىلف منش نإو جاف من اش نإ لوقي مث مهندبو هنيب صرخيف 5 هللا دبع ثعبس

 قسوأ ةريثعو قسو ةئأم اصرخ ا لخنلا صرح < نأ ىلف من كش نإو سلف منش نإ صرخحلا ىف

 تعفد ماتش نإ لوقف ارك قسو ةثام ابنه تحصف قسوأ ةريثع تصقن ًارع تراص اذإ اهنأ ردق مث اطر

 رغ :نم رع اعشو) نيسعت ال امص نأ لك ع مق هيف 1 مكل سل ىذدلا فضلا كلا

 نرد مكلتم اذكه نوك أ نأ ىلف متكش نإو مش تك اطر اهوءدتَو ا 9 كلو ةقصناو هفست

 ءزج بنما وأ لخنلا ىلع قاس اذإو : هللا همحر ( قناة ةلال(غ ) ةليكملا هذه ؟21 نمضأو كك هصأ كإ

 ةعوفدملا اهعرزب نأ ىلع ءاضيب اضرأ هيلإ عفد اذإو ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيلع قاس ىتاا«ةاقاسملا_ىبف مولعم

 ملو ملسو هيلع هللا ىلس هللا لوضر اهنع ىهن ىتلا ةرباخلا هذهف مؤلعم ءّرج هلف ءىث نم اهتم هللا جرخأ اف هلإ

 ةالصلا هيلع هنأل ا(هريغ نود مركلاو لخنلا ىف تفصو امب ةزئاج ةاقاسملاف ىرخألاب قعتسلا ىدتخا كوك

 هلإ رظانلا ةطاحإ عنع هنود لثاحال هرحش نم نئثا ١ عمتجم اهركو صرخلاب م ةقدص ذخأ مالسلاو
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 ريناندلا ىف الإ ضارقلا زوحم الو : ىلاعت هللا همحر ( ىف: ل5 ) فصنلا ىفع اضارق الام عفد هنع هللا ىضر

 ١ "نأ طرشوأ همالغ هعم لاملا بر لعجو هضراق نإو ( لاق ) اههبقو ءايشالل نامأأ ىع قلا مهاردلاو

 ةدمىلإ هضراقي نأ زوج الو ثاثلا لماعللو ناثلثلا لاملا برل ناكو زئاج وبف اثالثأ مالغلاو لماعلا نيبو هنيب حبرلا

 امهدحأ قفتري نأ ىلع وأ ةعلس هيلوي نأ طرتشإ وأ امهنيب قبامو هبحاص ىلع امهرد امهدحأ طرتشي الو ددملا نم

 باودوأ الخم وأ ةدحاو اهنيعب ةعلسالإ ىرتشيال وأ نالف نمالإ ىرتشي ال نأ طرتش وأ هيحاص نود ءىش كلذىف

 لاملاو حبرلاو هلثم رجأ هلف هيف لمع نإف دساف هلك كلذف لعف نإف اهباقر سبحمو باودلا جاتنو لخنلا رك بلطي
1 

 ' لاملا نم ىرتكي نأ هل ناك رفاس اذإو زئاجف فيصلاو ءاتشلا ىف ًادوجوم افنص ىرتش, نأ طرتشا ولو ( لاق ) هبرل

 ' ””ردق ىلع ةقفنلا تناك هسفنل لاعب جرخ نإو فورعملاب ةقفنلا هلو لماعلا اهلمعيال قلالامعألا نم ةنّولا_ ضعب هلك ص

 نماض براضملاف هنذإ ريغب ناكنإو قتع هنذإب لاملا بر ىلع قتعي نم ىرتشا اذإو هني عم لاملا باهذ ىف قدصم

 ىرتثي ةراجتلا ىف هل نوذألا دبعلا كلذكف هعبب ىف حبري نأ هل لحم نم ىرتشي نأ هرمأ امتإ كلاملاو هل دبعلاو

 ىلع قتعي نم دبعلا ءارسش ىف تانيبلاو ىوعدلا نانكذف (لاقو ( هل لاك الو فا اع هنأ حوسفم ءارشلاف هديس ابأ

 هل ةمذال هنأل حوسفم عببلا نأ هب عطق ىذلا هلوق سايق ( ىنزملا لاق ) زوجال رخآلاو زئاج اههدحأ . نالوق هالوم

 هلع قتعبالو ءاوسف هيف لضفال وأ لضف لاملا ىفو لاملا بر لام هسفن ايأ ضراقملا ىرتشا نإف ( قنا ل الا (

 هير هيفوتسي الو هلام لاما بر ضبق دعب الإ لماعلل حبرالو زئاج هعيبف هريغل ىرتشا ليكو ماقم موقي امنإ هنأل

 لقأالإ قبال قحرسخ ولو هل اكراشم ناك هبر ىلإ لاملا ريصينأ لبق اًئيش حبرلا 0 كلي ناك ولو هابأ عاب دقو الإ

 لمعلا لبق هلام ْذْخأ هبر ءاش ىتمو ( لاق ) اصقان هكسلم ًادئاز ائيش كلم نم نأل مرت ىقب امف ناك كاملا سأرز نم

 ىلع ضراقملا كرت ىذر نإف هثراوا راص لاملا بر تام نإو هنمجرخ ضارقلا نم جر نأ لماعلا ءاش مو هدعبو

 " نم ناكام عم هيدي ىف ناكام عيبيو هناكم لمعي نأ هثراول نكي مل لماعلا تام نإو هضارق خسفنا دقف الإو هضارق

 نإو كلذ ناك نارمسخ ناك نإو هثراول ناك لضف هيف ناك نإف ربك وأ لق امث كلذ ريغو رفسلا ةادأ وأ باث

 هرطش لمع ىذلل نوكي مث حب رلا رطش لاملابحاصلف حبر نإف نماض وهف هبحاصنذإ ريغب رخآ لاملاب لماعلا ضراق

 ظ اب أدتبي ىتح زوج نإو زوجمال دساف دقعلك نأ فورعملا ديدجلا هلوق لصأو اميدق هلوق اذه ( ىتزملا لاق ) تبي امف

 ْ (سراعلال نارسللاو حبرلاو زئاج ءارعثلاف نيعلا ريغب ىرتشا ناك نإو دساف وهف لاملا نيعب ىرتشا ناك نإف حلصي

  «١لوح ضارقلا ىف ةعاس لع لاح نإو ( قفا:_ةلالاق ) هلوق سايق ىف هلثم رجأ ىناثلا لماعللو ناضلا هيلعو لوألا

 ظ نأل لماعلا ىلع ةاكز الو هبحاص حبر ةصحو حبرلاو لاملا سأر ىلع ةاكزلا نأ امهدحأ . نالوق اهيفف حبد اهيفو

 ٠ سأرولإ ةعلسلا تعجر نإو هحم رب ط.اخ هنأل لاملا عم هاكز حبر ضراقمال راص موق دنم لولا لاح نإف ةدئاف همر

 - نأ دعب الإ حبرلا ىف لماعال ءىثالو لاملا برل اهنأل الو اهرب كرت اهنأ ىناثلا لوقلاو . لاملا برا ناك لاملا

 ' هعبب هل ناك حبر لاملا ىفو هابأ لماعلا ىرتشا ول لاق هنأل هلوقب هبشأ اذه ( ىتزملا لاق ) هلام لاملا بر ىلإ مس

 " حبر هل ناكول هللا همحر ىعفاشلا لاق دقو هيلوق دحأ ىلع هلوق نم ليلد اذهو هيلع قتعل اعيش هيبأ نم كامله ولف

 اكلم نم نأل اكيرمش ىقب امف ناك لاملا سأر ردقالإ قبال ىح رمسخ ولو اكبرمش هب ناكل هبر ىلإ لاملا عقد لبق

 نم جورأ-ا لماعلا دارأ ىتمو هلام ذخأ لاملا بر ءاش قمو : هللا همحر ( قفا لالا ') اصقان هكسلم ًادئاز ائيش
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 ةعفش هيف هل اصقشىرتشا هنأ هيلع ىعدا اذإو هللا همحر ( ىنزملا لاق) طخم نأ عيفشلل سيلو هل ةبه ىبف قرفتلا دعب

 نم اهارتشا هنأ ةنيبلا عيفشلا ماقأ ولو ةعفشلاب هل تيضق ع.يفشلا فلحو لكن نإف نيملا ركنا ىلعو ةنيبلا هلعف

 ءارمثلا عنم الو ةعفشلاب هل تيضق اهايإ هعدوأ انالف نأ ةنيبلا هيدي ىف ىلا كلذ ماقاف مرد فلاب بئاغلا نالف

 سايقلا ىف هل كلذف نالف ةصح عدأو نالف عابام ذخآ انأ عييفشلا لاقف اصقش لجر نم اعاب نيلجر نأ ولو ةعيدولا

 اهارتشا هنأ ىرتشملامعز ولو ءاش امهيأ ةصح ذخأي نأ عيفشلل ناك اصقش لجر نم نالجر ىرتشا ول كلذكو هلوق

 عجرب الو ىرتشملا ىلع نيفلأب هل ىضق نيفلأب اهايإ هعاب هنأ ةنيبلا عئابلا ماقأ مث فلأب عيفشلا اهذخأف مجرد فلأب

 دبعلاب عئابلا باصأ مث دبعلا ةميقي عيفشلا هذخاف ادبع نمثلا ناك راو ةقح عنيمج ىفوتسا هنأ رقم هنأل عيفشلا ىلع

 هصقش دذخاف عئابلا عجرو ةعفشلا تلطب ديعلا ق>تسا نإو صقشلا ةمقب ىرتشملا ىلع عئابلا عجريو هدر هلف اينع

 ةعفشل اذخأ عفشالو زو>حيف ىوعدلاب هيلع ىعدملا رقي نأ الإ ىعقاشلا ل وق ىف زحب صقش ىلع هاوعد نم هحلاص ولو

 ةنيب امهنم دحاو لك نالجر ماقأ واو لثم هل نكي مل نإ هتميق وأ لثم هل ناك نإ حلصلا هب عقو ىذلا قحلا لثع

 ةعفشلا هل تقولاب قيس ىذلاف ةنيبلا تتقو نإف هتعفشب هبحاص صةش ذخأ دارأو اصقش رادلا هذه نم ىرتشا هنأ

 ولو هاعدا ام ىلع هبحاصال امهنم دحاو لك تفلجو اعم ان رشا انركي نأ 0 ةراأل ةقفشلا تلطب انقو تقؤت مل نإو

 عيفشلا ناف عيفشلا هاعداو نالف كلذ ركتن افا ضفشلا ضخ هنو مثرد فلأب ىصقشانالف نم تعب دق لاق عئابلا نأ

 انس اناكنإت كاثلا مااست ىلع نانثا دهشف ءاعفش ةثالث صقشلل ناك اذإو شضفشلا دابر عئابلا ىلإ فلألا عقدي

 ةملسام ام سفتأ ىلإ نارحم امهنأل امهتدابش زج ملانلس انوكب مل نإو امبسقنأ ىلإ نارحيال امهنأل امهتداهش تزاج

 ماقأو هقع هلإ عفدو بئاغلا هيحاص نم ةيدن ىف ىذلا صهشلا ىرتشا هنأ لجر ىلع عسرفشلا | ىعدا ولو اميمحاص

 نييفوكلا لوق اذه هللا همر (ىنزملا لاق ) بئاغلا هبحاص ىلع عبيبلاب مسح لا ذفنو هتعفشب ذخأ هيلع كاذب نيلدع

 هيلإ هنم أربأو نمثلا ضقو عاب هناب هيلع ىضق بئاغ اذهو ٍبْئاغ ىلع ىضقيال هنأ ىف مهلصأال كرت ىدنع وهو
 لاقف رخآ عيفش ءاجف عيفشوهو اصقش ىرتشا ولو هللا 4حر ( ىنزملا لاق ) عيفشلل ةعفشلا اوجوأ كلذبو ىرتشملا

 هريغل هتعفش مزال نأ هل سلو هلثم هن ال هل كلذ ناك اهفصن ا لب وه لاقو عدوأ نمثلاب اهلك اهدخ ىرتشلا هل

 شرألا د عيفشلل 0ك ةحضوملا ش رأ ناماعب امهو صقش ىلع اهنم هحلاصق ادهم ةحضوم هةحش ولو ( ىنزملا لاق )

 لزب و مساق ةيئارصن وأ انارصن ناكإو عيفشلا ماق مث اضاقتو ريزنح وأ رم ع د ند 6 ىرشا ولو

 الو ءاوس ةعفشلا ىف ىمذلاو ملسملاو لاحم هدنع امل ةميقال ريزتخلاو را نال هلوق سايق ىف هل ةعفشال ءاوسف اماسم

 ”قفرتا فاو هاننو ىعفاشلا لو سايق هلك اذه مسقلا هيف حاصي الام الو ةباد الو ةمأ الو دبع ىف ةعفش

 ءالمإ ضارقلا رمت

 كاين نم كلذ ف لخد امو

 ليل ىأ نباو ةفينح ىنأ فالتخا

 ىذلا لاملا ىف هينبا حبر ريص هنأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ىورو ىللاعت هللا هحر ( قنانتلللاف (

 رمع نأو لعفف اًضارق هتلعج ول هباسعأ نم لجر هل لاقام دنع اضارق هلعحف ةنبدملاب هف احم رف قارعلاب افلست

 (م2 300)



 هال

 َكَلَذك سيلو ةمساقم ةنؤمو ةكراشم ءوس لخادلا ىف هلعو هف عئاش هقح نأل هب قحأ هكيرش نوكسيف ءىزجتم ريغ

 بلطف ملع نإف عيب عببلا هب عقو ىذلا نمثلاب ةعفشلا عيفشللو عاشم ىف الإ ةعفش الو هللا هةمحر ( قنا ةلالا ) موسقملا

 ىلع وهف هريغ وأ سح نم رذع هل ناك نإف بلطاا 1 لع نإف هتعفش تلطب بلطي ملف هنكمأ نإو هل ىبف هناكم

 ىرتشملا لوق لوةلاف نمثلا ىف افلتخا نإف كرتف ملعب أ اهعطقي اعإو هتنيغ لوط اههطقي الو هل ةءفش الف الإو هتءفش

 حد لوخدلا لبقابقلط نإف رهملا ةمقب عيفشلل ىبف اهب جوزت نإو ةعاساا ةم.ق, هل ىهف ةعلسب اهارتشا نإو هنيع عم

 تش نإو ةعفشلا لدعتو نمثلا لحعف تتش نإ 0 ليق لجأ ىلإ نمثب اهارتشا نإو. صقشلا ةميق فصنب اهملع

 دارأف هبيصن امثدجأ عابف نانبا هلو امهدحأ تاف نالجر-هثرو ولو هللا همحر ( ىف( :ءلإ/| ) لجألا لحب ىت> عدف

 ءاخأ نإ هيلوق دحأ نم حصأ اذه ا همحر ( ىنزملا لاق ) ناكي رمش ايف اال ءاوس اهولكلف ع لود ةعفشلا هود

 ذخأ ىف رخآلا ىلع هياوق دحأل ءاضق خألا ىلع معال ام ةرثك ىلع نيتعفشلا نيب هتيوسن ىفو ( ىنزملا لاق ) هييصنب قحأ

 ةميق امهلع لعج نأ ىف رخآلا نم رثك 1 انهدحأ دبع نم نيبيص: نيقتعملا ىف هلوق فلتخم لو ءابصنألا ردقب ءاعفشلا

 عيفشلا ةثرولو هللا هر ( ىف[: لالا ) انفصو ام ىلع هلوق نم تلذ ىضق نيرسوم اناك اذإ ءاوس امبنيب هنم قابلا

 « اضيأ تاقام دكؤي اذهو ( ىزملا لاق ) ءاوس كلذ ىف هنباو هتأرما ددعلا ىلع مهنيب موبأ هذخأب ناكام اوذدخَأي نأ

 فصنب فصنلا هنم ذخأ ناث ريضح نإف نمثلا عييمجم لكلا ذخأ ءاعفشلا دحأ رضح نإف هللا همحر ( قفانعلا ع )

 اهتءسق ضقن ثلاثلل ناك امستقا نانثالاناك نإف ءاوس اون وكي تح ندثلا ثلثب ثلثلا اههنم ذخأ ثلاث رضح نإف نمثلا

 امإو نمثلاب لكلا ذخأ امإ ءاملانم مده اهءاصأ ول كلذكو كرتلا وأ لكلا ذخأ الإ ضعبل نك ل مهضعب لس نإف

 « ىنبام مده الف دعتم ريغ ىنب هنأل عدوأ موبلا ءانبلا ةحيقو نمثلاب ذخف تتش نإ عيفشلل لبق ىنبو مساق ولو كرت

 عيفشلل نأ الولو عاش كرش هيف عينشال امف ىنب دقو ايدعتم نوكي ال فيكو طلغ ىدنع اذه هللا همحر ( ىتزملا لاق )

 مسقي فيكف عاشم قحم ةصرعلاو رادلا ف كبرش هنأل ةءفشلا قحتسي اعإ كب رمثاا ناكذإ اهيفش ناك ام اكرش هيف

 لاملاىف *ىطخللاو دعتم ريغ ىنيب فيكحف هل سيل امف ىنبو دساف كاذ ىف مسقلاو بئاغ عيفشلا وهو بيضصنلا بحاصو

 0209 02041 لير اقحساف اهانبف ىضاقلا رمأب ةصرع ىرتشا الجر نأ ول ىئرت آلآ ئعفاشلا دنع ءاوش ذماغللو

 همحر ( قثا ةلالا ) ءاوس كلع الام ءانب ىف *ىطخلاو دماعااف هللا هر ىعفاشلا لوق ىف هعلقيو هءانب ىنابلا مدهعو

 مسقلا لمتتال اهنأل اهل ضايبال رب ىف ةعفش الو ( لاق ] هدئاز ذخأ هل ناك تدازف لخنلا ىف صقشلا ناك ولو هلل

 00 ىلإ قيرط موقللو مسقلل ةلمتح نوكست رادلا ةصرع امأو اهب الو اهيف ةعفش الف كلمال ىتلا قيرطلا امأو

 العفي مل نإف ةطبغ تناك اذإ نايا نمل ةعفشلاب اذخأ, نأ ىصلا ىنأو متيلا ىلولو ( لاق ) ةعفشلا هيفف ءىش اهنم عسب

 راخلا ناك ولو ( لاق ) عئابلا مسي ىت> ةعفش الف رابخلاب اهي امهنأ ىلع اصقش ىرشا نإف اهاذخأ امام ايلو اذإف

 ا هنإف دحاو نمثلاو ضرع ةءعفشلا عم ناك ولو عن كلا هفو عئابلا كلم نم جرح دقف عئابلا نود.ىرتشملل

 1 هدو (هللا همحر ىتزملا لاق) ىرتشملا ىلع عيفشلا ةدهعو عئابلا ىلع ىرتشملا ةدبعو ندثلا نم اهتص ةعفشلا

 ناك عب فشلا اهذخأ مث ةعفشلا بو.ع نم عئابلا أربت اذإو ( ىزملا لاق ) هللا همحر يعفاشلا لوق ىنعم ىلع اهيف تبجأ

 ىرشلا ناكولو عئابلا ىلع ىرتشملا عجرو ىرتشملا ىلع نمثلاب عجر عييفشلا نم تقحتسا نإف ىرتشملا ىلع درلا هل

 اهنيعب ريئاندلا نأللطاب ةعفشلاو ءارسشلاف ىلوألا ريناندلا تقحتساف اهنزوب عيفشلا اهذخأ مث ”اناعأ داب هادا

 ” (ءاتشمال عئابلا طح ولو( لاق ) املدب عيفشلا ىلع ناك ةنناثلا رناندلا تقحتسا ولو هلوق ىف هتيعب ضرعلا ماقم موقت
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 رشي نإو ه.ر ىلإ هانددرو عيبأا انُضقن ىرتشملا رقأ نإف لج رم هبصغ هنأ حئابلارقأ مش ىرتشملا هضقو ادبع عاج

 رقملا هب ىلإ هماتسب نأ هيلعناك بيعي ىرتشملا هدر نإو هتميق نمضف :هسفن ىلع قدصيو عيبلا لاطب | ىلع قدصي الق

 ةميقلا بوصغمللو قتعلا در ع امهنم دحاو لوق لقي 1 بوصغملل هنأ عئابلا رقأ مش هقتعأ ىرتشملا ناك نإف هبا هل

 رسك نإو كلعال ام هعاب هنأ رقأ هنأل هنم دَحأ اب بصاغلا ىلع ىرتشملا عجريو قتعملا ىرتشملا نم هل اهانذَخأ ءاش نإ

 نإو هيلع ءىث الف الإو اروسكمو الصفم هتميق نيبام هيلعف الصفم عفانملا نم ءىثل حلصي ناك نإف ابلص ىتارصنل

 ةميق هل لعج نم ىلع جتحاو كلم هيلع ىرحبال هنأل مرح ةمق الو هيلع ءىشث الف اريزنخ هل لتق وأ ارم هل قارأ

 مسم اهقرحف ابعدي اهلك اهذقو مث مرد فلأب امَغ كيدي نيب ىرتشا ايسوحم تبرأ لاقف هلام امهنأل ريزنخلاو را
 هلك [و هلع لع فرقت تنأاو ريثك حب ر هيفو ىنيد ىف لالحو ىدنع هتاك د هذهو ىلام اذه كل لاقف ىسوحم وأ

 الو مارحلا ىف كل. اكيرش نوك 1 نأ كل بجو, ىذدلاب كلذ سيل لوقأ لاقف هتمق ىل ذَحَم هلع ةيزدلا ىف دحانو

 ؟ مارح كدنع امهو رجلاو ريزنخلا ةميقب تنكح فيكف لاق. كل قخ

 ةقرفتم ىتك ةئال نم 7 نم ةقفشلا رضتخ

 ,داحألا فاالت>| نمو كالام طاوم ىلع ءالمإو عضو نيب نم

 باوصلل قفوملا هاو ء هلوق ساق ىلع هف تيجوأ امو

 ةعفشلا )لاق لسو هيلعهللا ىلص ىننلا نأ ةماس ىنأو ديعس نع ىرهزاا نع كلام انزيخأ هللا همحر ( ىف[: تالاف )

 هللا ىلص ىلا نعرباج نع ريبزلا وبأو بويأ كلام ثيدح ريغ نم هلصوو «(ةعفش الف دودحلا تعقو اذإف مسقي مل مف

 قحأ راجلا » لاق حسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ عفار ىنأ نع ىور ام جت جتحاو كلام ثيدح ىنعم لثم مسو هيلع

 ق.رطرادلا نيبو هنيب نكي مل اذإ قَدَصل ريغ وأ اقيصا ناك" ةعفش مساقمللو مساقي مل ىذلا كيرمشلل ل وقأف لاقو «هبقصب

 ,تيطءأو اذفان ناك اذإ عارذ هنيبو كنيب نم تعنف مهمزلي راوجلا مساو ضعب نود اضعب تبطعأ ملف هل تلق ةذفان

 لكل نيينعم الإ لمتخال هقيسب قحأ راجلاف هل تلقف ؟ةذفان نكست مل اذإ عارذ فلأن م رثك أ ةبحر هنيبو كذيب نم

 ىذلا راحال ةعفشلانأ ىلع لدمسق اهف ةعفشال لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تبث اماف ضعب نود ناريجلا ضعبل وأ راج

 لهو لاق لمحلا نيب رسفملاو رسفم انثيدحو لمح هنأل انثيدح فلاخمال كثيدحو مساق ىذلا راجلا نود مساق م

 برعلاف تلق ىتعيحض اهنأل ىفأرما لب لاق ؟ ككيرهش مأ كيلإ برقأ كتأرمامعن تلق ؟كيريشلا ىلع راوجلا مسا عق

 ىشعألا لاق تلق ؟ نيأو لاق هتراج لجرلا ةأرما لومت

 ةقماوو انف تنك'ام ةقومومو (١٠.ةكقلاط كنإف ىب 1: راخأ

 ةقراطو ودغتسانلارومأكاذك >ةقلاط كنإف ىنس انتراجأ

 ةقراب كسأر قوف ىلازتال نأو اصعلا نم ريخ نيبلا نإف ىنيبو

 ةقئابب ىدل ىأت نأب تفخو ... ميلك ضانلا ىنمال ىتح كتسبح

 ةقئاذ تنأام لثم ىدل ةاتف قئاذ .ىلإف ىح ىف قوذو

 ىور ام ادانسإ تيثأ انئيدحو هللا همر ( ىف[: لالا ) ىشعألا قالطل اقفاوم قالطلا لزن ةورع لاقف

 عاب اعاشم عاب اذإ هنألمساقي مل نم نيبو مساقملانه قرف'اىف امهفرعأو اظفا امببشأو رباجنع ءاطعنع كلملادبع
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 اع دَح أىلاعت هلا عطق اذإف نيمدالل رخآلاو لجو زء هلل امهدحأ ناكح ةثرسلا يف هللا همحر ( ىقفان لالا

 ا أ الو هتميق نمض الإ توفيف ناودع وأ بصغ هنيعب الام نمص ًادحأ دجأ " ىأل هتميقق ذَحْوي ل نإف نييمدالل

 0118 رولا ةنم ضوعلا ىذلا-سدسملاب ةبصتغمل رخآلاو هلل امهدحأ ناكح ةبصتغلا ىفو رسعل افلام ارسوم كلذ ىف

 - لسو هيلعهللا ىلص هللا لوسرلاق اهسرغف اضرأ بصغ ولو قراسلا ىلع مرغلاو دحاا تبثأ اك بصتغملا ىلع دحااو كلذ

 . نإو كلذ هلف اهنفدبصاغلا دارأف ارب امفرفحولو ضرألا تصقتام دريو هسرغ عامي نأ هيلعف« قحملاظ قرعل سيل

 دري نأ هل ناك ابارت اهنع لقن ول كلذكو هلاحب كلذ دري ىتح قيوزتلا عزن هل ناك اراد قوز ول كلذكو هعفني م

 ” هجسنف الزغ بصغ ول لوقي هنأل هلوقب هبشأ اذه ريغ (ىتزملا لاق ) اهذخأ ىتلا لاحلاب اهايإ هيفوي ىتح اهنع لقنام

 كلذكف بصاغال كلذ ىف ق> الو بوصغملل ةعفنمو نيعال رثأ اذمف انبل هبرضف انيط وأ ريئاند اهعبطف ةرقن وأ آبو

 اذه نأ عم بصاغال كلذ ىف ق> الو بوضغملل ةعفنمو نيعال رثأ بوطب نبت مل اذإ رّئِلاو ضرألا نع بارنلا لقت

 بصغ نإو هللا همحر ( قفا لالا ) هيف هل ةعفنم الو هبخأ ىلع ةرضم هيف اهب هناوعأو هندب باعتإو هتقفنل 0

 الوثناك ولوهنزوو هلك لثم هلعف نزو وأ لك هل ناك ولو هني عم هلوق لوقلاف ةريشع اهنع لاقف تكلابف ةيراج

 دازام كيرمشتنأف تئش نإو صقن امل نماض كنأ ىلع غبصلا جرختساف تئش نإ بصاغال لبق هتميق ىف دازف هغبصف

 ناصقنل نماض تنأو هجرختةساف تئش نإف ديزي لام انهه كل سيل لبق ةميق هل نكت لف غبصلا قحم نإف غبصلا

 بوثلا صقنام نمض, نأ ىلع غبصلا جرم نأ هلو ناصقنلا نمض بوثلا صقتني ناك نإو هعدف تش نإو بوثلا

 هطلخف ًاتيز ناكولو هللا همحر ( قف(؛ *لإ] ) هوحن و بارتلا لقن ىف ىضمام ريظن اذه ( ىنزملا لاق ) كرت ءاش نإو

 هيلعف ناب ىف هبص وأ هنم ريشب هطلخ نإو هتيز لثم هاطعأ ءاش نإو هتليكم اذه نم هاطعأ ءاش نإف هنم ريخ وأ هلثع

 ناك نإو تيزاكف قّقدب ًاققد طلخ ول كلذكو هتميق وأ هتليكم تصقن امو هذخأ رانلا ىلع ءالغأ ولو هتيز لثم

 1 2 انإو ةذحا|ءاشنإ راخلاب هبرق هب ةفيضق انارفعزو ابوث هبصءنإو صقنام ةمنقو. هدر هدنع نفعف ادق

 طاح طخ وأ ةعله دحأ ارادج هلع ىب وأ ةنيفس ىف هلخدأق احول ناك ولو صقتام ةمبق هنمضو احبحص ةنارفعزو

 ناكقحتسا مث هلك أ نم همعطأف اماعطبصغ ولو عزني ملو طيخلا نمض ناويح وأ ناسنإ حرج هب طاخ نإف هبوث هب

 3 لبق دقف همرغ نإف هل بوهوملا ذخأ ءاش إو هل بوهوملا ىلع بهاولل ءىث الف همرغ نإف هب بصاغلا ذخأ قحتسما

 7 فلتأ دقو امل ىنعهال بصاغلا ةبه نإ هلوقن هبشأ هللا هحر ( ىنزملا لاق ) هب عجريال ندوه ىلع هب جاري

 هلصأن هبشأ ىدنع اذه هيلع هب عجر بصاغلا همرغ نإف هب عجري الو همرغ هيلعف بهاولل الو هل سلام هل ثوظرلا

 ولو باهذلا امدحأ امهنأل نمضي مل ابهذ مث افقوف رئاط نع اصفق حتف وأ ةباد لح ولو للا همحر ( ىفاةغلالاث )

 : هريغ وأ كيرحتب طقس مث هيفام عفديال لحلا ناكف ادنتسم تدث قزلا نوكي نأ الإ نمْص اقفدناف ةيوار وأ اقز لح

 ولو هنيع عم هلوق لوقلاف ةفوكلاب ىه بصاغلا لاقف اراد هبصغ ولو هيف ةيانج الو ناك دق لحلا نأل نمضي الف

 7 ناكف ةنئاف اهنأ ىلع اهتمبق ذخأ هنأل اهتمنق نم ضبقام درو. هيلع تدز ترهظ مث اهتمَيق ىدأف تعاضف ةباذ هبضغ

 ىص نس ىلع وأ تضيباف اهيلع ىنج نيعك ةئاغ ةباد عابت نأ زاجام اعبب اذه ناك ولو تدجو امل لطب دق توفلا

 كلذب شرألا لطبو امبقح عجر اداع اماف نسلا تتبنو ضايبلا بهذ مث اهنم سبأ نأ دعب اهشرأ ذخأف تعاقئاف

 0 زئاج عيبلاف اهايإ هعابف اهتقرع دق ىدي ىف ىهو كلنم اه-رتشأ انأ بصاغلا لاق ولو ( رخآ عضوم ىف لاقو ) اهبيف

 5+ هللا همحر ( قناه لا ) ىرخألا ىف ءزاجأو نيتلأسملا ىدحإ ىف بئاغلا عب عنم هللا همجر (ىّولا:لاق)



 2 بصغلا تاك 0

 وأ اضرعو الوط هيفرط نيبام ذخأي اريك وأ اريغص اتش ًابوث لجرل لجر قش اذإف هللا همحر ( قفا لالا )

 موسقيو ءاوس هلك كلذف ةحضوم هجش وأ ءامعأف كولمت ىلع هل ىنج وأ هْضْصْر وأ اريبك وأ اريغص ارسك ائيش هل رك

 نيب امكلذ كلام ىطعي مثهحرج نم ءىرب دق احورو احيحد وأ اروسكمو ا>,حص قيقرلا ريغ ناورحلاو هلك عاتملا

 رظني مث ةيانلالبق احيحص موقيف ديعلا نم هيلع ىنجام امأف هعفني مل وأ عفن هبحاصل ةيانجلا دعب قبام نوكيو نيتميقلا

 تناك ولو غلب ام كلذ اغلاب هتيد نم ةيانلا شرأ نم رحلا ىطعي اك احيحص دبعلا ةميق نم اهشرأ ىطعيف ةيانجلا ىلإ

 هصقنام ةميقو هتذخأ هدسفي يفىدبع ىلع ىنج نإ هنأ معز نم طلغ فيكو ( ىف[: ةلللاف ) تايد رحلا ذخأي اك اق

 تبثيو مظع نيحداسفلاب قح طقسيف ىناجلا هكاع هماسأ نأ الإ قح طقس هدسفأف ىللاعت هللا ةصعم ىتاجلا داز نإو

 نيب ىلاعت هللا هلح لصأل فالخ. لوقلا اذهو دسفأام ضعبب اضع كلي مف دسفأف ىصع نيح ىلع كلو رغص نيح

 ةيراج بصغ ولو (لاق ) سايقااو لوقعملا فالخو مثاضرب الإ مهلع كلعال مهكلم ىلع نيكلاملا نأ ىف نيماسملا

 ىواستتراص ىتح تصقن مث ًافلأ ىواس”تراص ىت> هلامنم ءانتعاو نمسل وأ هنم ملعتب هدب ىف تدازف ةئام ىوأست

 عيبلا ىف اذه كلذكو ةئاعست تصقنف افلأ ىواست ىهو اهايإ هبصغ ول هل نوكست امكابعم ةئاعستو اهذخأب هنإف ةئام

 اهقحتسا مث ىرتشملا اهدلوأف بصاغاا ابعاب ولو اهمدب ىف ماك بصغلا ىف اودلو نرذلا اهدلو ىف ؟سحلاو دسافلا

 اوطقس مو. اهدالوأ ةميق هنم ذخأو ةيح تناك نإ اهذخأو ةتيم تناك نإ اهتميقو اهررم ىرتشملا نم ْدخَأ بوصخما

 الو هرغ هنأل دلولا ةميق نم هنمضام عيم بصاغلا ىلع ىرتشملا عجريو اتيم طقس نم ةحيقب هيلع ع>ري الو ءايحأ

 رهمو اهصقن امو اهذخأ اهدلوأ ىذلا وه بصاغلا ناك اذإو هريغ ىلع همرغب عجري الف هفلتي ءىشلاك هنأل رهملاب هدرأ

 : دخلا هيلعو 1 مهم ناك ند ةمقو اهدلو 0 اهلثم نم هذحأ :ئرشلا ءالب اق. ايوت ناك نإف ة شن تا ماد

 اهلغشب مل وأ بصاغاا اهلغشف ةباد بوصغملا ناك نإو نادبألا ريغت ىلإ رظنأ امإو قاوسألا ريغت ىلإ ةميقلا ىف رظنأ

 ةلغلا سيلو هدري ىتح هذخأ نيح نم كلذ ءارك لثم ءارك هيلعف اهركي لو اهنكسإ ل وأ اهارك أ وأ اهنكسف اراد وأ

 بصاغلا نإلاق نم ىلع هللا همحر ىعفاشلا لخدأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهم هل ىضق ىذلا كلاما الإ نامغلاب

| 

 تسلا عفد ىذلا نحثلاب بصاغلا ىلع ىرشإا عع ل دقو هتمبق نيبو هيصغ موي احيحص هتمق نيب امو ىرذشلا

 لاق ءاركلا هيلعو نماض هنأ ىحر هيف بصنف اتيب وأ هب رزتئاف اصق ىرتك ١ اذإ هلوق ءاركلا هنع طقس ند اذإ

 الف ةهدودحم ةيناز 2 نك نأ امهادحإ نوتلزغم ىف الإ عاجلل ىنعم الو رهملاو دحاا هيلعف ةر> كا ةمأ 3ك ولو

 اماف حيرصلا انزلاو حيحصلا حاكنلا نيب ةببش نوك-: ةلزنمو اهربم اهلف حاكنب ةباصم نوكت ةلزئمو امل ربم

 اذإ اهل اوركحم نأ ىغبنا عاما نم اضوع ربملا الو اهيلع دحال هنأ دساف حاكنب تديصأ اذإ اهنأ اوفاتخم مل

 ةملاع تناك اذإ دساف حاكنب ةيصاعلا نم الاح نسحأ اهنإف اهسفن حبت مل اهنأل عاجلا ند اضوع رهمب تهركتس



 2 ةيراملا باتك 89-

 هللا ىلص ىنلا راعتسا هلعف ريغ نم تفلت نإو ريعتسملا ىلع ةنومضم ةيراع لكو : هللا همحر ( قفا تزازإن )

 ةيراعلا نمضيال نه لاقو « ةادؤم ةنومضم ةيراع» ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف هحالس ناوفص نم ملسو هيلع

 0 2 |ذ1 ةعبذولا ىف لوقت ام تلق ؟ نبأو لاق كلوق كرتت آذإ تلق نمض نامضلا ريعتساا طرتشا اذإ الق نإف

 ؟ أربيأ نماض ريغ هنأ فلستسملا ىلع طرتشا نإف تاق انءاض نوكييال لاق ؛ نماض وهأ نامذلا بزاضملا وأ عدوتسملا

 كلذكو تلق معن لاق ؟ امهيف طرسشلا لطب,و.هلصأ ىلإ انومضم ناكامو هلصأ ىلإ نومضع سيلام دريو تلق ال لاق

 ملف لاق نمضي الامل ةنومضم اهنأ طرتشي الو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا طرشش كلذكو ةيراعلا ىف لوقت نأ ىغبني

 دحأ اذه لاق لبف لاق هل هطرمش هرضام هفرع واو سهلا فرعءال اكريشم ناك هنأل هب ناوفص ةلابجل تلق ؟ طرش

 اهكتيرك أ ةبادلا بر لاق ولو ( لاق ) ةنومضم ةيراعلا نأ ةريره وبأو سابع نبا لاق دقو ةيافك اذه ىف تلق

 امير لاقو اهينترعأ لاق واو هنيمي عم بكارلا لوق لوقلاف ةيراع لب بك ارلا لاقو اذكو اذك عضوم ىلإ

 لجر راد نكس نم لعب هنأل هلصأ فالخ ىدنع اذه هللا همحر ( ىنزملا لاق ) ريعتسملا لوق لوقلا ناك اهينتبصغ

 رقم اذبف اربي ل ةءاربلا ىعدا نمو نمض ائيش فاتأ نم هلوقو ىنكسلا ةميق هلف اهفلت“اف هتعاس ىلع ىدعت نك

 ةميقلا ذخايو نيميلا رادلاو ةبادلا بر ركللا ىلعو ةنيبلا هيلعف ةءاربلا عدمو ةباد بوكرو ىنكس ذخأاب

 0 ن0 لاكدف تناك ىذلا ايعضوم ىلإ اهدر مث ةعيدو ىف ىدعت نمو : هللا همحر ( قفا )

 ةعقبلا بحاصل نكي مل ءانب اهف ىنبي ةعقب هراعأ اذإو هيلإ ابعفدي ىتح أربي الف انامثتسا لاملا بر هل ثدحم ملو ةنامألا

 نك-او اقلطم ءانبلا ىف هل نذأ وا كلذكو اتقو هل تقو ولو هجرخم مود امّاق هئانب ةميق هطعي ىتح هجرخم نأ

 . هسفن رغ اعإ هرغي مل هنألا هلع كلذ ناك كءانب ضقنت نأ كلغ ناك تقولا ىضقنا نإف لاق ول
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 ُِك

 امهنم ةدحاول جوزال ناتمأ هل تناك اذإو هب قلي هنإف مورلا ضرأ ىلإ جرخ هنأ فرع نكي لو هنبا هنأ مالسإلا

 هنم هانثروو- هنبا هانلعج هب هوقلأ امهسأف, ةفاقلا امهرأ تاق نيس ملو هبا ادحإ نإ كسلا داك دلو الر

 جرخ اءعأف امهنيب انعرقأو هنبا اهرنم ادحاو لعجت مل ةفاق نكت مل نإف همأو رخآلا هنبا انفقوأو دلو مأ ةمأ انلعجو

 ةثالثل هتافو دنع لاق ول : لوي هللا همحر ىعفاشاا تعمسو ( ىنزلا لاق ) همأو رخآلا انفقوأو همأو هانقتعأ همس

 ثاريم الو بسن هل تبث, ملو قع همهس جرخ نفث مهيب عرقي فورعمنبا هلو نيس ملو ىدلو ءالؤه دحأ هتمأل دالوأ

 آفوقوم اثروم لوبحملا نبالل لعجب نأ فورعملا هلصأ ىلع همزلي هللا همحر ( ىتزملا لاق ) ةثالثلا دحأب قتعت دلولا أَو

 ثروم هل نأ انماع دقف انبا مهيف نأ انلقع اذإو انبا ميف نأب البج نبالا اهأب انلبج سيلو فورعملا نبالا هنم عنع

 هللا همحر ىعفاشلا لصأو اعيمج اوعيبو ًارح مهيف نأ كلذب اناهط انبا مييف نآب البج نيالا مهاب املبج ناك ولو نبا

 البح اهم هلبح لعجي 1و ندلطصي َىَح ةدحاو ثروم فقود هنأ نيس مو مال الث ةدحاو الإ هراشق قلط ول

 وه ربك ألا ناك نإ دالوألا ةثالثلا ىف انأ لوقأو هللا همحر ) قرا لاق ) ءاوس سايقلا ىف ىدنع كاذو اذهو اهمثروع

 اذإ قرب فيكف هنف كشال رح لاح لك ىلع رغصألاف ةوتبلاب رح وهف نئالا وه رغصألا نك نإو دلو ل نإ

 قاياو لاح ىف نيك الا ةيرح نكمو لاح ىف :قربو نيلاح ىف طسوألا ةيرح نكم و قرلاب ةعرشلا ةلغ سقف

 نوكف ربك ًالاوه نبالا نوكي نأ نكءو نيفصن لورجلانبالاو فورعملا نبالل نيةيقر انوكي نأ نكميو نيلاح ىف

 ثارملا فصن فورعملا نباللف كشلا فقأو نيقيلا ىطعأ نأ ىعفاشلا لوق ىنعم ىلع ىدنع سايقلاف ًارارحأ ةئثالثلا

 ىءقاشأا ل وق قىنعم ىلع سايقلاو اوحلطصيوأ فرعي َّىَح فوقوم رخآلا فصغنلاو كفهدلا هلف نانا هب رقأ ىذلاو هنآ

 :هللا همحر ( ىف|* هللا ) اوحاطصي ىتحنبا ثرومو افقوي نأ رحو دبع مأ نارح وأ نادبع امهأردأ مل اذإ فقولا

 امراو هل نأ انغلب اولاق نإو ةنطابلا ةفرعملا لهأ نم اوناك اذإ نالف ريغ اثراو هل نوفرعيال مهنأ ةدابشلا زوو

 اولاق نإو هربت الو ثاريملل ليفكب ثراولا ىعد كلذ لواطت نإف وه 5 ملعي ىتح ثاريملا مسقي مل هريغ

 مم كوؤي هنأل هب مثدرأ و أطخ ناك ةطاحإلا ىلع مهنم كلذ ناك نإف معنال ىنعم ىلع تلبق ءريسغ ثراوال

 . معلا ىلإ

 همده05 ©) و



 : تيا

 " ىلإ اهفاضأ هنأل هلوق لوقلاف ةبه لاق نإف لثس مهرد فلأ ىلا نم هل لاق ولو قدصي الف جورخلا ىعدا مث نمُص

 "اةلوق لوقلاف ةبه لاق نإف اهفصن هذه ىراد نم هل لاق ولو هتثرو رقي نأ الإ همزلي الف نيبتي نأ لبق تام نإف هسفن

 7 'رقأ ام همزل اهفصن رادلا هذه نم هل لاق ولو هتثرو رقي نأ الإ همزلي مل نيبتي نأ لبق تام نإف هسفت ىلإ اهفاّضأ هنأل
 ' اله لاقو قع تملا رقأ ولو ءاش.قم اهنم هجرخم نأ هل ناك ىنكس ةبه وأ ةيراع ةبه كل رادلا هذه لاق ولو هن

 '"حصأ ىدنع اذهو لاملا ىف ةلاكولاب رارقإلا نم ىضم امف هلوق فالخ اذه ( ىنلا لاق ) هنم لبق هتأرما هذهو هنبا

 ةمألاو رح اهدلوف كتمأ ىهو اهنتجوز لب لاقف اهتدلوأف هذه ىيراج كنتعب لاق ولو هللا همحر ( ىفإنةلالاف )

 " لاق ولو . فوقوم اهؤالوو ةمأالا نم هدلول هثاريش تام نإف أربيو فلحمو نمثلاب هماظ امئإو ديسلا رارقإب دلو مأ

 مل لاق مث اهتضبقو رادلا هذه كل تبهو لاق واو قحتساو هلوكن عم هبحاص فل- فلحم مل نإف ركنأ الو رقأ ال

 ” الإ ةبهلا متت ال هنأال هيلإ امتددرو هبحاص ىلع نيميلا تددر لكن نإف اهضبق دقل هتفلحأ فلحأف اهتضبق نكست

 " ومفركنأ نإو هيلع فل'الاو قتع دبعاا هقدص نإففلأب هسفن نم هدبع عاب هنأ رقأ ولو . بهاولا اضر نع ضبقلاب
 . :هتفلحأ عيبا ضبقأ مل لاق مث عب نم قح ركذب لجرل رقأ ولو ٠ نيميلا ركتملا ىلعو فل'الا ىعدم ديسلاو رح

 فا'الاب دهش ىذلا معز نإف نيفلأب رخآو فلأب هرارقإ ىلع دهاش دبش ولو ضيقلاب الإ نمثلا همزلي الو ضبق

 7 تناكو هذهاش عم فلح ى رخآالا فلأالا دارأ نإف نيدهاشب فلأ هل تبث دف افلأ تدثأو نيفل الا ىف كش هنأ

 " نيمي الإ ذَخأب الف فل"الا ريغ نيفل الا نأ انيب دقف باث نك نم رخآلا لاقو دبع نك نم نيدهاشلا دحأ لاق ولو

 0000 ل7 و راكلأ هل لوفكللا نكنأو رابخلاب هنأ ىلع لاع هل لفكت هنأ رقا ولو“. امهتم دهاش لك عت

 ىعدأ ام طقسأو هرضي ام همزلأ هرارقإ ضعبي هنأ معز نمو رايخم زوحب ال هنأال هأربأو رابخلا ىلع هفلحأ ادحاو

 - رايخلا ىف افلتخا اذإ نيعيابتملا ىف لاق اذكو دحاو رارقإلا نأ فلتخم لل ىذلا هلوق هللا همحر ( ىزملا لاق ) هب جرخمل

 ادخاو كح الإ ادحاو الوق لعجأ ملو هلوق لبق هلصوو هفصوف ءىششب رقأ اذإ لاق دقو هنيمي عم عئابلا لوق لوقلا نأ

 .هرارقإ لصو نإف همزا دلبلا دقت مهردب رقأ اذإ همزل ايعدم لجألا ىفو ارقم ريناندلاو مهاردلا ىف هلعجأ لاق نمو

 3 .ةريثع الإ فلأ ىلع هل لاق ول همزاو هنبع نمو مهردلا نزو نم اصقن ىعدا هنأل ايعدم هلعج ىربط لوقي نأب

 ٠ .نمثلاب عجر تقحتساو اهصالخو اهارتشا راد ةدهع هل نمض ولو ( قفا:ةلالاف ) اذك ليواقأ هلو افلأ همزلن نأ

 ل هنأب اولوقي ملو هرارقإ ىلع اودبش ولو ةيبرعلاب رارقإلاك ناك ةيمجعأب ىمجعأ رقأ ولو ءاش نإ نماضلا ىلع
 . اهريغ ملعي تح ةحصلا ىلع وهف لقعلا

 ثراوب ثراولا رارقإ باب

 7 قحلبال هبسن نأ خأب اههدحأ رقأف نينبا كرت نميف نيبندملا لوق نم ظفحأ ىذلا هللا همحر ( ىفائتلالاف )
 اندنع لاقام حصأ اذهو هل تبث مل قح هيلع كلذب تبث ملامف ثروو ثرو تبث اذإ ىنعمي هلرقأ هنأل ائيش ذخأي الو
 7 هل اهبحاصرقأ نإو نإو رادلا ةطعن ملف عيبلا هل رقملا دحجف فلأب لجر نم اراد عاب هنأ رقي نأ لثم كلذو ملعأ هللاو

 ' رقأ نإف هل رارقإلا طقس هيلع اكولمم نوكي نأ طقس اءاف ءىث اهب هيلع كولمتو الإ هل كلم اهنإ لقي مل هنأ كلذو
 | كل وه 2 هلوقو ةعمز ةدملو نبا ىف ملسو هلع هللا نىلص ىنلا ثردحم جنحاو ث'كروو تروو همن تبث ةثرولا عمج 1
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 5 ضرأب لجر هيعدبف دلو ابعمو مورلا ضرأ نم مدقت ةأرملا ىف ِلاقو «رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا ةعمز نب دبعاي
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 الو لوأالل امدخ ىتاثلا ناكو ىتاثلل هيلع مرغ الو لوأالل تناك نالف نم لب ال نالف نم اهتبصغ لاق ولو بضاغ

 هرارقإ زوحنو مرغ كللمو قتع ىتف هديس هل نذأي مل نإف ةراجتلا ىف هديس هل نذأي نأب الإ لاملا ىف دبعلا رارقإ زوحم
 تررقأ ىلا هذه ئه .لاعف فلاب هاتاف تلأ لع نالفل لكر_ لاك وزو نا لع كد ن دحلاو عطقلاو لتقلا ىف

 ًآئيش عدوأ نم نأل هنيمب عم رقملا لوق لوقلاف ىرخأ كلتو ةعيدو هذه لب لاقف ةعيدو ىدنع كل تناك اهم كل

 نيقيلاب الإ همزلأ الف انيد هيلع نوكيف ىدعتيف عدوي دقو كلهم ملام هيلع هنأل ىلع نالفلو ىدنع نالفل لوقي نأ زئاجف

 اهعفد لاق ولو هيلع ةنومضم نوكتف اهف ىئدعتي دق هنأل انيد تناك انيد ةبراضم وأ ةعيدو مرد فلأ ىدنع هل لاق ولو

 نع لئس مرد فلأ ديبعلا اذه ىف هل لاق ولو ةناهأ هلصأ ام نامه طرش انماض نك ل امل نماض ىنأ ىلع ةنامأ ىلإ

 دبعلا ةميق ىلإ رظنأ الو هنري عم لاق اك ورف هب هارتشا هنم هل هنإ لاق اف ؟ هنم كل مك لق افلأ هيف دقن لاق نإف هلوق

 ىف لاق ولو نيدب ةبأ ىلع ارارقإ ناك مرد. فلآ ىأ:ثاريم ىق هل لاق ولو نانو نانمي دق امهعاأل ترمك وأ تلك

 ىف دبع ىف رفأ ولو ةنومضم تناك ةيراع مثهرد فلأ ىدنع هل لاق ولو ارارقإ ديرب نأ الإ ةبه تناك ىنأ نم ىتاريم

 لصرمل وأ لصو مث نالفل هوبأ هكرت ىذلا دبعلا نأ رقأ ولو هدب ىف وه ىذلا لوق لوقلاف هريغل دبعلا رقأو نالفل هدب

 هعطق دق لام ىف هرارقإ لاطبأ ىلع قدصي الو رخالل هيلع مرغ الو لوأالل وبف رخآ نالفل لب لاقف هعفدي ملوأ هعفد

 نإو ءالولا هل ناكو نمثلا در عئابلا امهقدص نإف هايرتشا مث ادرف هدبع قتعأ هنأ لجر ىلع ادهش اذإو لوأالل

 اعهتلإ نمشلا دريق امهقدتص :قح اقوقوم "ناك الام كرتو دصلا تام: َنِإف فودوم ءالولاو امجراردإ وع اب دك

 ىف نايرتشملا ولحم الو هذخأ هيلع ردق مث هعنم قح هل نم نأ هلوق لصأ هللا همحر ( ىنزملا لاق ) امهنود هل ءالولاو

 كرت امو هل ىلوم عاب هنأل دحاجلا ىلع اممل نيد نمثلاف اقدص امهلوق ناك نإف بذك وأ قدص نه قتعلا ىف امملوق

 نمثاا ردق اممل نأ نيقِلاو امل ومف كرتامو امهدبع زيف ايذك امهلوق ناك ن إو هنم نمثلا ذخأ امحلو هالولل وبف

 امهل نكي مل نمثلا نم لقأ كرت امناك نإو نمثلا نم رثك أ كرتو هعئاب ريغ ثراو هل نك مل اذإ تيملا لام نم

 اذك ةكس نم ىه لاق نإو قدص, مل فيزوأ صقن ىه لاق مث مارد ىلع هل لاق ولو هللا همحر ( ىف[: ءلازاؤ ) هريغ

 بوث ىلع هل لاق ول اك ةزئاج ريغ وأ دلبلا كلذ ريغب ةزئاج وأ ابطسوأ وأ مهاردلا ىتدأ ناك هنيع عم قدص اذكو

 وأ مرد ىلع هل لاق اذإ هلوق ىف هللا همحر ( ىتزملا لاق ) هدلب لهأ هسيلي ال ناك نإو هب رقأ بوث ىأ هاطعأ

 محردب ىرتشا ول اك دلبلا دقن بوثلا هبش» الو ةنزاو ىبف مارد ىلع هل لاق اذإ هلوق ىلع ءاضق ةنزاو ىهف تاحمرد

 ىلع هل لاق ولو هللا همحر ( ىفإ* لالا ) بوثلاب امبلبجل زب مل بوثب اهارتشا نإو دلبلا دقنب امهتفرعمل زاج ةعلس
 ىلع.هل لاق نإو نامهرد امبف ,هردو مهرد ىلع هل لاق ولو مرد هيلعف الإو ارانيدو انعرَد دا[ نإف رانيد ىف ترد

 مهرد هيلعف مهرد قوف وأ مهرد وأ مهرد تحن مهرد لاق واو مهرد بق مزال مهردف تدرأ نإ ليق مهردف مهرد

 هنأل رانيد هعم مهرد وأ مهرد عم مهرد لاق ول كلذكو ةءادرلا ىف هتحم وأ ةدو+لا ىف مهرد قوف لوعي نأ زاوجل

 ناكر انيد هعم ةطنح زيفق ىلع هل لاق ولو نامهرد هيلعف هدعب وأمهرد هلبق مهرد ىلع هل لاق ولو ىل رانيد عم لوقي دق

 رانيد ىلع هل لاق ولو نازيفق الإ هيلع نكي مل نازيفق لب ال زيفق ىلع هل لاق ولو ىل رانيد عم لوقي دق هنأل زيفق هيلع

 ةطنح ْريفقف رائيد ىلع هل لاق واو هعوجر لبق الق رانيدلا نع اعجار زيفقلا ىلع اتباث اممم ارقم ناك ةطنحزيفق ليال

 فلأ ىلع هللاق اذإو مرد وهفمهردب دحألا مو. هل رقأو مهردب تبسلا موي هل رقأ واو ةطنحلا همزلت لو رانيدلا همز

 رقأ نيح هنأل هنم لبقي مل تكله دقو ةعيدو يه هدعب نم لاق مث هنع تكس قاف لصو هنأل لاق كف ةعيدو مهرد

 (مج 66)



 م4 رارقإلا باتح نيم

 ةبراعلاو بمهأوااو قوقحلاب رارقإلا باب

 لجرلا لاق اذإف هرارقإ زم مل هعب زحن مل نمو ديشر رح غلاب رارقإ الإ زوجي الو هللا همحر ( قف[ تالا )

 كاللق هلام تلح سلف وأ 31 و لاَ نم ءىش مسأ هيلع عقب اك تيس اع ررقأ هل لبق دح> مش ءىث "ىلع نالفل

 مظع وأ ريثك لام وأ لام "ىلع هل لاق ءاوسو هبحاص لوكسن عم هقحتساو ىعدا ام ىلع ىعدملا فاح ىنأ نإف هريغ

 ”00 ارا اذإ تآرأ اضاف الو ًاريخ هلأ الق .ةأك زلا هنف بحتام ىلإ بهذ نم امأف لام مسا هيلع عقي اميإف

 نم باقلا ىف عقبام نأ ملعت ةماعلاو مثرد ىقئام مظع لاعع رفأ اذإ اليلق فلأ فلأ ىرب ةفيلخ وأ امظع مثردلا ىري

 سيل ذإمظعلا فاعضأ هتمرغأ ذإ نيكسملا تءاظو هفاتلا الإ ةفيلخ نم هطعت مل ذإ هل رقملا تماظف فلتخم امهيلوق جرخم

 ىلع هل لاق اذإو ةثالث ىبف ابلقي مل وأ ةميظع وأ ةريثك متارد "ىلع هل لاق ءاوسو سانلا مالك لمحم الإ كلذ ىف كدنع

 هذهىه اهب تررقأ ىتا فلألا نأ فلحاو اهريغ وأ اسولف تئش فلأ ىأ هطعأ هل لبق فلألا م ملو ردو فلأ

 امثرد الإ فلأ ىلع هل لاق اذإو ارود وأ اديبع لوألا فلألا لم ملرادو فلأ وأ دبعو فاأب رقأ ول كلذكو

 فلأ ىلع هل لاق ول كلذكو رثك وأ لق ءىش هذعب قبدو اهنم ىنثتسم مثردلا ناك اذإ تئش فلأ ىأب هل رقأ هل لبق

 ىف رك وأ ليدنم ىف بوث, رقأ نإو رثك وأ لق ائيش ءانثتسالا دعب قبب نأ ىلع هتربجأ دبع الإ وأ ةطنح رك الإ

 ذك لاف نإو نينثا ءاش اب رقأ اذكو اذك لاق ولو ادحاو ءاش امن رقأ اذك ىلبق هل لاق نإو رقحلل ءاعولاف بارج

 هل لبق امهرد اذكو اذك لاق نإ رخآ عضوم ىف لاق مث مهرد ىلع عقب اذك نأل نيمهرد هطعأ هل ليق امهرد اذكو

 هلوقب هبشأ وهو لوألا فالخ اذهو ( ىزلا لاق ) مثرد نم لقأ ىلع عقب اذك نأ لبق نم تك ١ وأ اه رد ةلطغأ

 ءاوس رضرملاو ةحصلا ىف رارقإلاو هللا همحر ( ىف: لا]|5 ) نيقبلا الإ ىطعي الو مثرد نم لقأ ىلع عقي اذك نأل

 زاجأ نف ثراو ثد-م مل نإو مزال رارقإلاف هبجحم ثراو هل ثدح ىتح تع. مف ثراول رقأ ولو اعم نوصاحتي

 هدلو ةمألا هذه نبا نأ رقأ ولو هرارقإ لطب اثراو راصفثراو ريغل رقأ ولو هدر هابأ نمو هزاجأ ثراول رارقإلا

 زوو الجْؤم نوك< دق ىذلا ءامرغلا ق+ كلذ لطب الو هتوع نارح امهو هنبا وهف تام مث اهريغ هل لام الواهنم

 ناك لوةب ىتح الطاب رارقإلا ناك ناك نيدب ل لجرلا رقأ اذإو اموبث دعب ةيرح لاطبإ زوحب الو هتوبث دعب هلاطبإ

 ىف هلوق فالخ ىدنع اذه هللا همحر ( ىتزما لاق ) هل ًارارقإ نوكيف هثراو وهو لام ىلع هد وأ للا اذه ىنأل

 000 5 لذ لاي رقم هلآل هعفدي .ةلعىضقنال هنإ هيلعام ضيق ىف نالفل لكو انالق نأ رق. لجرلا ىف ةلكولا باتك"

 ىدنع اذهو هريغ هثروو تام هنأ هيلع رقأو لجرالامب رقأ اذإ اذه كلذكو عد وأ| عفداف تئش نإ هللوق.و هكلعال

 هل ىذلا ركن أوايح تام هنأ رك ذ ىذلا ناك نإف هسفن ىلع امبيف هب رق أ ام همزلبف ءاوس ىدنع كاذو اذهو ىلوأ قحلاب

 ءاشممأذخأ, نأ رقما ناك ادحاوالإ هل قيقرلا اذهلاق واو ( ىف لالا ) امهيلع فلتأ امب هيلعاعج رةلاكولا كاملا

 هنأل ىناثلل هتداهش زوجت الو هنم اهبصغ هنأ رقأ يذلا نالفل ىبف نالفل ابكسلمو نالف نم رادلا هذه تدصغ لاق وو
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 الام هنلإ عفد ولو هيلع ةنايخلا هاوعد هنم هئربتال نومضم لعجطاف ىنتن> لب لاقف كلام كللإ تعفد دقو كلذ ىلعح

 ىرتشاو ىدعتلاب هتلاكو نم جرخ هنأل هل ماعطلاو لاملل نماض وهف اماعط هلثع هل ىرتشا مث هفلسف اماعط هب هل ىرتشي

 نأل دودرم هعيبف هلثع سانلانياغت.ال امب عاب نمو هسفن نم ىرتشي نأ ىصولا الو ليكولل زوم الو هب هرمأ ام ريغب

 نب رمشعب اهتيرتشاف ةرمشعب ةيراجلا هذه ىل ىرتشت نأ كترمأ لاق ولو هانعمو ىعفاشلا لوق اذبف هبحاص ىلع فلت كلذ

 ( ىزملا لاق ) ليكوال محلا ىف ةيراجلا ن وكستو هني عم رمآلا لوق لوقلاف نيرسشعب ىنترمأ لب لكولا لاقف

 هتعب لقف- نيرمشعب اه.رتشي نأ هترمأ -تنك نإ لوقيف رومأملل رمآلاب كالا قفري نأ اذه لثم ىف بح ىتفاشلاو

 ةيراج هل ىرتشي نأ هرمأ ولو ( ىلزملا لاق ) هن هعاتبي نمو جرفلا هل لحل تلبق دق رخآلا لوقيو نبرسشعب اهايإ

 لجرل ناك واو رمالل ال ىرتشملل ءارمثلا ناكو حاكنلا لطب اهريغ هجوزف ةيراج هجوزي نأ هرمأ وأ اهريغ ىرتشاف

 هلف هلكو نوك نأ قا بر ركنأو فلتو هعفدو هقدصف كنم هضبقب نالف ىنلكو لجر هل لاقف ق- لجر ىلع

 عجري نأ هل نكي ل ضباقلا مرغأ نإو ءىرب ليكو هنأ لعي هنأل ضباقلا ىلع عفادلا عجري مل عفادلا مرغأ اذإف رابخلا

 هلكوام فلحم نأ دعب عيبلا ضقن هل ناك ةئيسن اهعابف ةعلس عبي هلكو نإو ءىرب مولظم هنأ ملعي هنأل عفادلا ىلع

 كلذك و رمآلا هب ىضرام فلخم نأ هيلع سلو كتعلاب درلا هل ناك اع اهع باصات ةقلس ءارش ةلكو راو فلا

 اذه لكو دقو نيد ىلع نالفل لجر لاق ولو ىزملا ( لاق ) قيفوتلا هللابو هانعمو ىعفاشلا لوق وهو ضراقملا

 الو عد وأ عفداف تئش نإ هل لوقيو هكلعال لام ىف هريغ ليكوتب رقم هنأل هعفدب هيلع ىعفاشلا ضقي مل هضبقب

 بر ىضرام امهفلم نأ عئابلل سيلو بيعلاب ايرتشا ام ادري نأ ضراقمالو ليكوللو ( لاق ) عفدت نأ ىلع كربجأ

 . لالا برل امهيلع ةءابتلا تناكو نمثلا امهمزلو عبلا ضقتني ملايدعت ول امهنأ ىرت الآ لاقو لاملا
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 4 ةلاكولا بادكح هج

 ظفحم رمأف ةبآلا « ادشر مهنم متسن 1 نإف حاكناا اوغلب اذإ تح ىماتيلا اولتباو » ىبلاعت هللا لاق ( فزملا لاق )

 ناك نإف »ىلاعت لاقو هنيد ىف الدع هلامل احلصم غولبلا دعب نوكي نأ ىعفاشاا دنعوهو دشرلا مهنم سنؤ. ىتح مهلاومأ

 هلامم مقلا وه ىعفاشلا دنع هيلوو 6« لدعلاب هيلو لاميلف وه لع نأ عيطتسال وأ افيعض وأ اهيفس قحلا هيلع ىذلا

 ةكلام ليكوتب هيف موقي نأ ناك كلام ريغ هوبأو هيلإ كلذب هيبأ ةيصوتب هلامب موقي نأ زاج اذإف ( ىزملا لاق )
 هيلع ىضقام ليقع اذه لاق هنأ هنع رك ذو ( ىزملا لاق ) اليقع هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع لكو دقو زوجأ

 ىذر ركب ىنأ دنع هلعلو باطخلا نبا رمع دنع الإ هلكوي ناكهبسحأ الو ( ىف: لا ) ىلف هل ىضق امو ىلعف

 نامع كلذ لبقف رضاح ىلعو هنع هللا ىضر نافع نب ناْمع دنع رفعج نبا هللا دبع هنع اضيأ لكوو امبنغ هللا

 ءالكولا ىلع نامض الو مماكرب اوصويو مهتاموصخو مهقوقح بلطو مهلاومأ ىف اولكوي نأ سانللف ( ىزملا لاق )

 لجر نم لكوم لك نم لكوتلاو اونمضيف اودعت, نأ الإ نيضراقملا ىلع الو نيعدوملا ىلع الو ءايصوألا ىلع الو

 ةلاكولا نم مدخلا سيل ( ىف(: لال( ) زئاج رضحم مل وأ مصخ رضح رذع ريغ وأ رذعب جرختال وأ جر ةأرماو

 لق ءاش نإف ةموصخمب هلكو نإف ( ىنزملا لاق ) ليكوتلاب هل تبثي اح نوكيف لكوملا ىلع مصخلل ىضقي دقو ليبسب

 هلكوي مل هنأل هرارقإ همزاي مل هلكو نم ىلع رقأو تبث نإف تبث ءاش نإو خسف ءاش نإف لبق نإف كرت ءاش نإو
 ةلاكولا تلبق صاصق وأ هل دح بلطب هلكو نإف هللا همحر ىعفاشلا لاق كلذكو ءاربإلاب الو حلصلاب الو رارقإلاب

 هل رقي دق هنأ لبق نم هل صقملاو هل دودحلا رضحم ىتح صقأ مو دحأ مل صاصقلا وأ دحلا رضح اذإف ةنيبلا تيدثت ىلع

 كلذ لعجم نأ الإلكوي نآل يكولل سيلو هللا همحر ( قفا: :لالاك ) صاصقلاو دحلا لطبق وفعي وأ ةنيبلا بذكيو

 10 بلط نإف هنيمب عم هلوق لوقلاف نمثلا كيلإ تعفد دق ليكولا لاقف هعابف هعاتم عيدب هلكو نإو لكوملا هيلإ كلذ

 دعب لاق ولو هنمض فاتف هيلإ هلصويل ءاج مث هعنف هنكمأ نإف هعفد هيف هنكعال لاح ىف الإ هنمد دقف هنم هعنف نمثلا

 تلوح ةنامألا نأ عدم وهف نماض تنأف ىنتعنف كنم هتبلط دق هل هبحاص لاق ولو هنم لبقي مل كيلإ هتعفد دق كلذ

 " تماقوأ رقأ مث ركنأف ىنم هتضبقو ىعاتم عيبب كتلكو لاق ولو (كاق ) نيميلا ركتملا ىلعو ةنيبلا هيلعو ةنومض»

  ءىث ىدنع كلام لاقف هتعبف ىعاتم عيبب كتلكو لاق ولو تانامألا نم دوحجلاب جر هنأل نمض كلذب هيلع ةنيباا

 ملو هدنع وه سيلف هلهأ ىلإ ًائيش عفد نم نأل قدصم وهف هنمث هيلإ تعفد دقو اوقدص لاقف كلذب هيلع ةنيبلا ماقأف

 مل هيلإ هعفد هنأ ىعداف لجر ىلإ الام عفدي نأ ليكولا لكوملا رمأ ولَو هقيدصتو هتئامأ لصأ ىلع وبف هسفن بذكي

 معز ىذلا نءابو «مهيلع اودهش"اف مهلاومأ مهيلإ متعفد اذإف هىلاعت هللا لوقب كلذىف ىعفاشلا جتحاو ةنيبب الإ هنم لبقي

 اذإف» هؤانث لج هللا لاقو لاملا ىلع هونمتئا نيذلا !وسيل ىماتيلا نأ اكلاملاىلع هنمتئا ىذلا وه سبل هيلإ هعفد هنأ

 7 هيلع هنع'أي مل نمل هلوق نيبو هنمتثا هنألل بقي كيلإ هتعفد دق هنمتثا نمل هلوق نيب قرف اذهو ةيآلا «هلاومأ مهملإ متعفد

 .  لكوملل لاف العج هلكو امف لبكولل لعج ولو هللا همحر ( ىنزملا لاق ) هنمتما سيل ىذلا هنأل لبقي الف كبلإ هتعفد دق
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 ةراشإلا لقعي ناك نإو لقعيال سرخأ الو هيلع ىمغم الو ىذه مسربم الو نون الو غلبي مل نم نامض زوحب الو

 . دودحلا ىف الإ رخآ عضوم ىف اهزاجأو عضوم ىف هجولا ةلافك ىعفاشلا فعضو همزل نمضف باتكلاو

 ةكرشلا باب
 هللا ىلص للا لوسر اهكآف ريخ نع نيكرششملا كلم لجو زع هللا لازأ ةمينغلا اهنم هوجو نم ةكريثلا ىنزملا لاق

 اهنم جرخأف اهنيب عرقأ مث ءازجأ ةسمح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اههسقف ءاكرشش هيف اوناكو نونمؤملاو ٍلسو هيلع

 برضلاو لاومأالا مسق ىلع ليلد كلذ ىفو ( فزملا لاق ) اهلهأال اهسامحأ ةعب رأو هلهأال ىلاعتو كرابت هللا سمح

 اذإ مسقلا هلك كلذ ىفو تاراجتلا اهنمو هلوق ىف تاقدصلاو تابملا ىف ةكرشلا ابنمو ثيراوملا ابنمو مايسلاب اهملع

 اماقريف ابمسقل هجو الو سابحألا ىهو هلوق ىف تامرحلا تاقدصلا ىف ةكرشلا اهبنمو كيرشلا هبلطو مسقب مت ناك

 ىف ةكرشلا زوجتال هنأ ىعفاشلا لوق هبشي ىذلاو سأب الف ةنسب ةنس ىنكسلا نم اوضارت نإف اهنع كلا عافترال

 زوحم الو ريئاند رخآلاو اضرع امهدحأ جرم نأ الو مقلا ريغتل ةميقلا ىلإ ةلصافملا لا> ىف عجري امف الو ضرعلا

 عبي نأ ىدنع كلذ ىف جرخملا نإف ضرع الإ امهنك# ملو اكرتشي نأ ادارأ نإف متاردلاب وأ ريناندلاب دحاو لاع الإ

 نيكيرش هيف نانوكيو نيفصن امهنيب نيضرعلا عيمج ريصيف ناضباقتيو هيحاص ضرع فصنب هطرع فصن امهدحأ

 لاحم زوجتال ىمفاشلا دنع ةضوافملا ةكرششو ( لاق ) امهنم دح ال كلذ ىف لضفال اضراع وأ اسبح وأ اعاب نإ

 ايرتشا نإف نيكيرمش ايف نانوكيف امهاظلخم و هبحاص ريئاند لثم ريئاند امهنم دحاو لك جرم نأ ةحيحصلا ةكرشلا

 عاون أ. نم ىأر ام هلك كلذ ىف رجتي نأ هبحاصل امهنم دحاو لك لعج نإف هبحاص نود امهدحأ هعيبي نأ زوحم الف

 مو .تخسفنا ةكرشلا امهدحأ خسف ىمو نيفصن امهملعو الف اريسخ وأ احر امث هبحاص ماقم كلذ ىف ماق تاراجتلا

 ناك نإف هكيرشت يملا ىصو مساقو ةكرشلا ت>سفنا امهدحأ تام نإو امي ىت> عبي الو ىرتشي نأ هبحاصل نكي

 دارافأ انع هيداباصإف هاضيفو ادع اي ريشا ولو ةئاسفا ةحاكا ك2 ىلع ممهقي نأ بحاف ادشر اغلاب ثرارال

 كهح :ةفص ىرتشا اميه دجلاو لك نأ الرفع. نال ثا كك ) كاسمإلا رخآلاو درلا امهدحأ

 نأال زاجام :هكيرش هزاجأ. ولو هبحاص نود هل ىرتشاام ناك هلثمب .سانلا باغتيال اع انعهدحأ ىرتشا ولو ندكا

 هبحاص ىلعو ةنيبلا هيلعو عدم وهف ايش امهتكر يش نم هبحاص ىد. ىفىعدا امهمأو هلع زوحام ريغ ىلع ناك هءارش

 دبعلا ناك اذإو نيميلا هيلعو نيمأ ورف فات دق لاملا نأ معز امهمأو ةنيباا هيلعف هبحاص ةنايخ ىعدا اههعأو نيميلا

 ضبق دق عئابلا نأ عبي ل ىذلا كيرشاا رقااف مرد فلاب لجر نم هعابف َةعيب هباص امهدحأ رماف نيلجر نيب
 عئابلا ذخاايو رقملا ةصح وهو نمثلا فصن نم أرب, ىرتشملا نإف ىرتششملا هاعداو عئابلا كلذ ركنأو نمثلا

 واو ىوعدلا قحتساو هيحاص فلح لكن نإف ىعداام ضيق ام ةك-.رشل فاحم و هل سيف ىرعشملا نم نمثلا فصن

 ىدذلا كلذ ركنا نمثل عيج ىرتشملا نم ضيق عسا : ىدذلا هك رش نأ رقأ ىذلا وه عاب ىذلا كن د رشلا ناك

 تالذ ف هل 6 نق دف هن رذ نأ ع ئايلا رارقإب نمثلا فصن نه أربي ىرتشملا نإف ىرتشملا كلذ ىعداو عب ل

 ه.'[ لست ةكرشلا نم ةصخ ىلع ل هنأال هبحاص هيف هكراشيف قابلا فصنلاب ىرتشملا ىلع عئئابلا عجريو نيمأ

 اه كللع ةمساقم هكب رش ىلع ىعدبف امينين “لام ضعب هيدي ىف نوكحنأ امااف هبحاصل ائيش نمض.ال نأ ىف قدصي اعإ

 بصغق نيلج رقيب دبعلا ناك اذإو هاوعد قد>تساو هكبرشش فاح لكن نإف هكيرشل فاح وزوجي الف ةصاخ ضعبلا اذه

 الو عئابلا كيريثلا بيصن ىف زئاج عيبلاف لجر نم دبعلا اعاب رخآلا كيريشثااو بصاغلا نإ مث امهدحأ ةصح لجر

 قيفوتلا هللابو يعفاشلا لوق ىنعم ىف عسب ديدجتب الإ زجم مل بوصخملا هزاجأ واو بصاغلا عيب ذوي



 تا اي

 ةلافكلا باب

 لحو زعلاقو )» معز هب انأو ريعت لمح هب ءاجناو كلما عاوص دققت اولاق م هؤانُث لح هللا لاق ) قل لاق (

 ليفكلاا وه ةغللا ىف معزلاو « مراغ معزلاو » لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ينلانعىورو « معز كلذب مهعأ مهلس ١»

 ملسوهيلع هللاىلص لاق تعضو املف ةزانجىف ٍلسو هيلع هللا ىلصهللا لوس ر عم انك لاق هنأ ىردخلا ديعسىفأنع ىورو

 هللا لوسراي ىلع اهه هيلع َكاناوذر ىلع لاقف « كبحاص ىلع اولص »لاق نامهرد معن اولاقف( ؟نيدنم ؟بحاص ىلع لهو

 اريخمالسإلا نع هللا كاز )لاف هنعهللا ىضر ىلع ىلع لبقأ مث هيلع سف وسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ماقف نماض امل انأو

 مزال تيملا ىلع ناك ىذلا ندلا نأ ليلد كلذ ىفو انأ تلق ) ىئزملا لاق ك.خأ ناهر تككف م كناهر كفو

 . ع ةثالثل الإ ىننل ةقدصلا لال » لاقلسو هءلع هّللاىلص هللا لوسر نأ تاقدصلا مسقىف ىعفاشلا ىورو هنمض نأب هريغ

 ةلاخاب مرغلا همزل لمحم اهافةلاا لبق ةمرع ةقدصلا تناكف ( انأ تلق ) ةقدصلا تاحف ةلاع لمت الجر اهنم ركذ

 نأ هل نومضمللف اقح لجر نع لجر نمض اذإو ( قنا *:ل/]/ ) ةقدصلا هل تلح نأ ىلإ لوألا هانعم نم جرف

 كلذكو انأتلق ( ىنزملا لاق ) عرب مل نامضلا: عوطت نإو هيلع كلذب عجر مرغو هرمأب نمض نإف ءاش امهمأ ذخأب

 نع نماضاا كلذ ىدأ نإف سفن ةيدو حرج شرأو ةدبع نامضو رهمو ةرجأو نيدب ةلافكو نيد ىف نماض لك

 هنامذ ناكو قحلاب نماضلا ذخأ نإف هب عجريال اعوطتم ناك هرمأ ريغب هادأ نإو هيلع هب عجر هرمأب هنع نومضملا
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 ا لوألا نع نم ولو هلوق سايق ىف هدخأ هل نك ' هرمأ ريغب ناك نإو هصالخم هذخأ هلف هيلع وه ىذلا 5

 اوءرب هب هلاحأ وأ لاملا لصأ هيلع ىذلا نم هقح بلاطلا ضيق نإف زئادف هرمأب نماض نماضلا نع نمض مث نماض

 نماضلا نم هضبق نإو رخآلا نماضلا هنم *ىرب و لصألا هيلع ىدلا ىلع هب عجر لوألا نماضلا نم هضبق ولو اعيمج

 نلاطلا ارياف اهلا ةلئسملا تناك ولو لص'الا هلع ىذلا ىلع لوألا هب عجرو لوألا نماضلا ىلع هب عجر ىناثلا

 هلصأ ىلع قا نكلو ةلاو# سيل ىعفاشلا دنع نامغلا نأال لص الا هيلع ىذلا أربي الو ارب اعيج نينماضلا

 نع نماض .ليفك امهنم دحاو لكو مثرد:فاأ نيلجر ىلع هل ناك ولو انأ تلق ( ىنزملا لاق ) هب ذوخأم نماضااو

 ىذلا اهفصن هنع طقس فلألا نم امهدحأ بلاطلا أربأ نإو هبحاص ىلع اهفصنب عجر امهدحأ اهعفدف هرمأب هبحاص

 عاب هنأ ةنيب لجرلا ماقأ ولو 1 ىذلا اهفدن نم اهيحاص أربي ملو هبحاص ىلع ىذلا افصن نامه نم *ىربو هيلع

 هبحاص ىلع كلذ نماض ليفك امبنم دحاو لكو مرد فلاب ةنف ءاضيقوب ادع تئاغ لج ر نمو لّجزلا اذه نم

 انأ تلق ( ىزملا لاق ) بئاغلا ىلع فصنلاب عجرو نمثلا عيمح رضاحلا مرغو كلذب بئاغلا ىلعو هيلع ىضق هرمأب

 هرضح> اهعفدف لجرل هيلع مثرد فلأ هرمأب لجر نع نمض ولو بئاغ يلع ءاضقلا ركسنأنم هيلع انعماحم امث اذهو

 - مقديو بلاطلا ىلإ فلأالا عفدب نيردلا هيلع ىذلا ىلع ىفقو *ىربو فلح ائيش ضبق نوكي نأ بلاطلا ركسنأ مث

 نماضاا بلاط بااطلا نأ ولوهل بلاطلا ٍدظ هقح بهذي الف هيلع انيد هل تراصو هرمأب اهعفد هن ال نماضاا ىلإ افلأ

 ملظ ةيناثلا نأ رقي هنأال هنع اهنمض ىتلا فل'الاب الإ رمالا ىلع عجري ملو ةيناث اهعفدب هيلع ىضق ائيش ىلإ عفدت مل لاقف

 , هيلع نالف هب دهشام وأ رآ ىلع هل هب ىضقام لجرل نمْض ولو هماظ نم ريغ ىلع عجري الف هل بلاطلا نم

 - نامكلافوه نأ فرعيو هفرعبام دعب تيمنيد نم ولو ىعفاشلا َلاقو ةرطاخم هذهو اذه زوال ( قفانتلالاف )

 017 نع نام ولو كالبسا اذه نال ةراحتلاب هل نوذأملا ذبعلا ةلافك زوم الو هكرتب مل وأ ائيش تيملا كرت مزال

 ' لجرلاك ةأرملا نامضو لطاب هلك كلذ ىف نامفلاف هسفن نع مهنم دحأ كلذ نمضو ضراقم وأ ىصو ىد. ىف الام وأ
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 انأ تلق ( ىنزلا لاق ) زئاجف اموله٠ ءانب هناردج ىلع ءانبااو هحطس امهدحأل نوكي نأ ىلع رارقإلا دعب احلطصاف

 ىننينأ ىلعحلصلا زوحمالكلذك-ذ آقح هئانب ىف عرمش, نأ ىلع الام الجر ىطع. نأ هلاطب ىف هلوق ىلع سيقأ زوحمال

 كلذ تزجأ هحطس ىلع نكسيو هناردج ىلع ىنب نأ ىلع تيب ولع ىرتشا ولو ( قفا: لالا ) ءانب هناردج ىلع

 بدأ باتك ىف هعنم ريغ ىدنع اذه (ىنزملا لاق) ابيلع ىننيام لامحا ىف ضرألاك سيل هنأل ناينباا ىهتنم امس اذإ

 ولو ( ىف :لالاث )د حاولولعلاو لفسلا نوكي ىت>ولعلا رخاللو لفسلا امهدحأل نوكي نأ ىلع اراد امّقي نأ ىضاقلا

 ىبف اهولع ىلإ جرد ايف ناكولو امهنيب ىهف ةصرعلا ايعادتف رخآ ىدي ىف ولعلاو لجر ىدب ىف لفس لزانم تناك

 ضرأ ىف اعرز ل>ر ىلع ىعدا ولو اهتحن امب عفتنا نإو ارمث ذختت اهنأل ةدوقعم ريغ وأ ةدوقعم تناك ولعلا تحاصا

 اهدحأ هحلاصف نيلجر نيب عرزلا ناك واو هلصقي نيرضخأ هعرز عسي نأ هل نآل زئاجف مثهارد ىلع كلذ نم هحلاصف

 7 6 علقي نأ ىلع هكيرش ربحي الو رضضخأ عرزلا مسقي نأ زوال هنأ لبق نم زم مل عرزلا فدصن ىلع

 ةلاوألا باب

 لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع كلام انربخأ ( قفا لالا )

 هيلع لاحملا ىلع لوحتي قحلا نأ ةلالد اذه ىفو ( قفا لالا ) « عبتيلف ءىلم ىلع كدحأ عبتا اذإو لظ ىنغلا لطم»

 هنمرغي ملوأ هنمرغ امدعم تام وأ سلفأ اريقف وأ ًاينغ هيلع لاخلا ناك ادبأ هيلع عجري الف ليحملا هنم أربيو

 نم ىلع لاتهلا ريص الل يلا ىلع عجر ًاسلفم تام وأ سلفأ اذإ نسا نب دمحم لاق اك ناكولو ( قفا*ةلالان )

 هكا تتر اع ىالخأب مف ىريغ ىلإ راصف ىنع لوحت دق هقح نوكي نأ نم ولحم الو ليحلا ىلع تراث هقح نأل لحأ

 نإ نامل نب دمحم جتحاو هيلع لالا سافي نأ لبق هنم ىفأربأ لف ىنع لوح هقح ن وك ال وأ ئريغ شافأتنأل

 ىدنع وهو ( ىفإ: الاف ) م_سم لام ىلع ىوتال اهبحاص عحري ةلافكلا وأ ةلاوملا ىف لاق هنع هللا يضر ناُمع

 لئاسمهذه (ىزملا لاق) ةلافكسلا وأ ةلاوحلا ىف كلذ لاق ىرديال هنأل ءىش هف هل ناكام حص ولو نيبجو نم لطبي

 هضبقو مرد فلأب ًادبع ىرتشا ولو كلذ نم انأ تلق (ىزملا لاق) ةلاوحاا ىف ىعفاشلا تاباوج ىتاعم اهيف تير

 ةلاوحاا تلطب هدرف ابيع دبعلاب دجوىرتشملا نإ مث لاتحاف مثرد فلأ نيد هيلع هل لجر ىلع فاألاب عئابلا لاحأ مث

 (قىزملا كاق ) ًاثيرب هنم هيلع لاحلا ناكو عئابلا ىلع ىرتشملا هب عحر هب لاتحاا٠ عئابلا ضبق نأ دعب دبعلا در نإو

 قداصت مث مهرد فاأ هيلع هل الحر فلألا هذه ىرتشملا ىلع لاحآ عئابلا ناكولو (لاق) رظن ةلاوحاا لاطبإ ىفو

 نإف , امهريغل ًاقح امهلوقب نالطبب امهنأل ضقتنتال ةلاوحلا نإف لصألا رح هاعيابت ىذلا دبعلا نأ ىرتشملاو عئابلا

 لاقف افلتخا مث امنمضو مهرد فلأ, لجر ىلع لجر لاحأ ولو ةلاوحاا تضقتنا ةنيب كلذب تماق وأ لاتحلا امبقدص

 ليحلا لوق لوقلاف نامغلاو ةلاوحلا ىلع اقداصتو كيلع ىلا ىنتلحأ تنأ لب لاتحلا لاقو ايف ىلكو تنأ ليحل

 ةءاربلل عدم ليحلاو هني عم هلوق لوقلاف كيلع ىلاع ىنلحت ملو كل هضيقأل هيلع ىنتلحأ لاتحلا لاق ولو عدم لاتحملاو

 هلاح أ مث مرد فلأ هيلع هل لجر ىلع اهب بولطملا هلاحأف مثرد فلأ لج ر ىلع لجرل ناكولو ةنيبلا هيلعف هيلع ام

 . ثلاثلا ىلع بلاطلل تناكو نالوألا *ىرب مهرد فلأ هيلع هل ثلاث ىلع هيلع لاتحلا اهب
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 ءىثب هلع رقي لجر هنع حلاص ولو هاطعأ ام هبحاص هنم ذخأيو هاوعد ىلع ىعدملا عجريو لطاب حلصلاف ركذم وهو

 / ناطلسلا هحلاصق ةدفان قيرط ىلع احانح عرشأ ولو هب عوطت هنأل هيلع 2 نأ هنع ىطعأ ىذلل نسيلو حاصلا زاح

 )011 لجر ىدنق اراد ايغدا نيلجر نأ ولو عطق رض نإو كرت رضيال ناك نإف رظنو زحب مل كلذ ىلع لجر وأ

 . اهتم لخدم نأ هبخأل ناك ءىث ىلع هب هل رقأ ىذلا كلذ نم هحلاصف اهفصنب امهدحأل رقأف انيبأ نع اهانثرو

 " نأالإ هيلعحلاصي نأ لبق هزارقإب هيخألراص هنأل هيأ قحىف حلصلا لطبي نأ هلوق سايقفىغبني انأ تلق (ىزملالاف)
 امهدحأل رقأف اهفصن امهنمدحاو لك ىعداواه اع ةلأسملا تناك ولو ( ىف|.:ةلالا ) هيلع زوجف هرمأب حلاص نركب

 مل ناك نإف رادلا عيمجي امهدحأل رقأ ناك ولو هتموصخ ىلع ناكو ق> كلذ ىف رخالل نكي مل رخالل دحجو فصنااب

 "هيلع فصنلاب عجري نأ هيخأل ناك فصتلا هيخألو فصنلا هل نأب رقأ ناك نإو لكلا هلق فصنلا هل نأب رخالل رقي

 : ىذا ابنكس نأ ىلع" هحاص ولو هنم اهذخَأَف رادلا ىلإ عجر دبعلا قحتساف هضبق دبعب اب هل رقأ راذ ىلع هحلاص نإو

 آ0000 | 031101 لولا هعاق ةلس هني دبع ةمدخ ىلع اهنم هحلاط وأ اهنماهجرخأ ءاش نإ ةْيٌراَغ ىهق اتقو هيدن ىف" نوه

 : حلصلا نم زاج دبعلا تام ولو ( ىفا:_ لالا ) عببلا دري وأ حلاصملل دبعلا ىلع ةمدخلا نوكستو عيبلا زيحم نأ ىف

 لاصتا امهدحأ ءانبب الصتم ناك نإف امه.راد نيب ًارادج نالجر ىعادت اذإو قبام ردقب هنم لطب و مدختساام ردقب

 ٌ عزل لثم هناينب لاك دعب هلثم ثدحم ناك نإو هنم عطقنملا نود هل هتلعج نانبلا لوأ نم الإ هلثم ثدحم ال ىذلا نايذبلا

 ” اعيمج امهانبب الصتم وأ امهمانب نم دحاوب لوصوم ريغ ناك نإو امهنيب هتلعجو هللاب امهتفلحأ ىرخأ لاخدإو ةبوط

 .دقاعم الو نبللا فاصنأ الولخاودلا الوجراوخلا هيلإ نم ىلإ رظنأ الو امهنم دحاو لك فلحأ نأ دعب امهنيب هتلغج

 | عوذجلا ترردآو امهتفلحأ هيلعرخالل ءىث الو عوذج هيلع امهدحأل ناكولو ةلالد اذه نم ءىش ىف سيل هنأل دا

 ' دحا 0 هدأ ريَعو ءرماب عوذجلاب ل رلا رادحب قفتري دق لج رلا نأل نيفصن امهنيب رادجلا تاعجو املاح

  اربش هيطعأ اعارذ هطرع ناك نإ اءاش نإ امهنيب هتمسقو هبحاص نذإب الإ ءانب هيلع ىنيي الو ةوك هيف حتفي نأ أمهنم

 00000 كلا راذج كل نوكل رخآ اريش كتيب وأ كراد ةصرع نم ديزت نأ تئش نإ هل تلق مر رطل

 اذإ هيلع ءاشام امهنم دحاو لك لمحم نأ ىلع هاثلث رخاللو هثلث امهدحأل نوكي نأ ىلع احاطصا مث هامده ولو كال

 . ىفولعلاولجر ىدي ىف لفسلا تدبلا ناك نإ و نيفصن اهب هضرأ تمسق امهنم دحاو وأ اءاش نإو دساف حلصلاف هاني

 / بحاص ربي ' طمس نإ هل ض رأ ولعلا حطس وهل عب ا دكا فقس نذل نيفصن امهندب وهف هفقس انعادتف رخآ ىدن

 بحاص عنم هل سيلو هل كلذف ناك اك هولع ىنبي مث ناك اك لفسلا ىنبي نأب ولعلا بحاص عوطت نإف هئانب ىلع لفسلا

 ' ىلع متدحأ ربحنال رب وأ رهن ىف ءاكريشلا كلذكو اهمده ابمدهم. نأ ءاش ىتمو هل ناردجلا ضقتنو هانكس نء لفسلا

 8 تانيبلاو ىوعدلا باتك ىفلاقو هعزن ءاشىتم هلام نيع هلف هريغ خلصأ نإف ةعفنملا عنمي الو هريغ الو ررضا حالصإلا

 3و انأ تلق ( ىنزملا لاق ) لفسلا ىف قفنأام ةميق هنم ذخأ الام لفسلا بحاص دافأ اذإف ةفيذح ىنأ فالتخا تك 0

 7 لجرل تناك اذإو ( ثان غلا ) هيلع هيضاري نأ الإ ةريغ نم هذخأ هل سيلف عوطتم ىئثلا نأل هلوقب ىلوأ لوألا
 3 سيلف هكرت ىلع هحلاص نإف هريغ راد ىف عرشام عطق هيلعف لجر راد ىلع اهناصغأ تريثتناو تلعتساف ةرجش وأ ةلخن

 ١ ضبقامف زاج ضعب قبو ًاضعب ضبق نإف ضبقلاب الإ زم مل مهاردب ريئاند ىلع وأ ريئاندب مهارد ىلع هحلاص ولو زئاجم

 . هنمهحلاص مث لجرل قحي ممديأ ىف رادىف ةثرولا دحأ رقأ اذإو ضباقلا حلاصملا كلذب ىضر اذإ ضبقن مل امف ضقتناو

 | هيدي ىف اتيب لجر ىلع لجر ىعدا ولو ءىشب هتوخإ 0 عجريال عوطتم رقملا ثراولاو زئاج حلصلاف هنيعب ءىش ىلع



 ا

 ةيراضم لاق نإف هتلأس الاه هيدي ىف اوأر مهنأ اودهش نإف الام دافأ دق نأ ةنبب موقت تح هموزل نم هءامرغ تعنمو

 لفغي الو هسدح هل نكي مل تفصوام مك احلا ذيع رقدسإ ىت هنع كفدتشلا نك 1 هسخل ةياغ الو هنيع عم هنم تابق

 ريغ هنأل هل نكي مل لوألا فقولا نأل رخآ افقو ناطلسلا هل ثدحم ىتح هيف عنصام زئاجف الام دافأ اذإو هنع ةلئسملا

 هب“ الشتفك هنم ذخأي وأ ةلجأ برقو هرفش دعتا هعتم هعرغ دارآو رفسلا لجأ ىلإ نيدلا هيلع ىذلا ارا اذإو د

 ٠ هتيضرو هتعضو ثيح كح هل ليقو هنم عنم

0 
 مهملإ اوعفداف ادشر مهنم متسنآ نإف حاكنلا اوغلب اذإ ىتح ىماتيلا اولتباو » لجو زع هللا لاق ( قفا: علالاف )

 هارابت هللالاقو كلذ لبق ةيراجلا ضيحن وأ مالغلا متع نأ الإ ةنس ةريثع سمح غولبلاو ( ىف خلاه ) « مهلاومأ

 ىلع ةيالولا تيثأف «لدعلاب هيلو للملف وهلع نأ ع.يطتسيال وأ افيتض وأ اهيفس قحلا هيلع ىذلا ناك نإف » ىلاعتو

 ليقوهماقم هلامىف هنع هب ىنغال امف هماقأ هنأل هنع ءالمإلاب هيلو رمأو وه لع نأ عيطتسال ىذلاو فيعضااو هيفسلا

 لاومأ عفدب زعو لج هللا رمأ اذإف ملعأ هللاو هب هناعم هبشأ وهو هلقع ىلع بولغملا نوكي نأ لمتحم عيطتس.ال ىذلا
 نيدلا ىف حالصاا معأ هللاو دشرلاو ( ىف[ لالا ) دشرلاو غولباا وهو امه الإ مهملإ عقدي مل نيرمأب مهلإ ىماتيلا

 لاح ردقب فلت رايتخالاو ناعيلا ربتمم نأب لاملا حالصإ فرعي امنإو لاملا حالصإ عم ةزئاج ةداهمثلا نوك: بح

 قاوسألا نع ناص. نم مهنمو هرابتخا برقيف هدعبو غولبلا لبق عييبلاو ءارمشلاب سانلا طلاخيف لذتسس نم مهن ربتحلا

 نسحأ اذإف ريسيلا ءىشلا هيلإ عفدي وأهلإ جاتحام ءاريثو هسفن ىلع اهقافنإ نسحأ نإف هتقفن ىف ريتخيف دعبأ رابتخاف

 اهريتختف دعبأ ءارسثلاو عسيبلا ىف اهنطا ع ةلقل ا,حالص لع عم ةأرملا رايتخاو هلام هيلإ عفد هنع عدخم ملو هريفوتو هريزدت

 مالغلا ىلإ عفدي مك جوزنت مل مأ ت>وزت امام اهملإ عفد دشرلا اهنم سنوأ اذإف تفدوام لثع مراهلا ووذو ءاسنلا

 جتحاواغ و زت ركذي لو دشرلاو غولبلاب امهماإ املاومأ عفد ىف امهنيب ىوس ىملاعتو كرابت هللا نأل حكسني مل وأ حكن

 غولبلا براق نم ىلع رجم نأ ابجاو ناكاذإو ( ىتف|:ةلالاث )منع هللا ىضر ريزلاو ىلعو ناهعب رجحلا ىف ىعفاشلا

 ىذلاىنعملاو هيلع رجلا بحنال مف هل انالتإ 0 هلامل اعييضت دشأ غوابلا دعب ناكف هلامل ءاقبإو هل ارظن لقع دعو

 وهف رجحلا دعب هعباب نق كلذ ىلع دبشأ هلام هداسفإو هبفسل هيلع مامإلا رجح اذإو مئاق هيف هب هيلع رجحلاب رمأ

 قلطأ قالطإلا لاح ىلإ رجلا دعب عجر ىت.و هيلع رجح رجحلا لاح ىلإ داع مث رجحلا هنع قلطأ ىتمو هلامل فاتملا

 هتأرما هنع ثروت الف تومي هنأ يرت الأ لام فالتإب سيل لق ؟لام فالتإ وهو هنع هقالطإ تزجأ يلف لبق نإف هع

 الأ لاي تسيل 'ةأرملاو لا> لكب لام ديعلاف هني كالو هيلع عابيو هدبع هنع ثرويو هعبب الو ةنه اهيف هل لحم الو

 . هنود هلك هلام ذخأ هكل!املو هدس نود كاسمإلاو قالطلا هل نوكيف حاكسنلاو ةراجتلا ىف هل نذؤي دبعلا نأ ىرت

 تملا
 لحأ احلص االإ نيملسملا نيب زئاج حلصلا لاق هنأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ىود ( قفانخلالا )

 هاوعد ند هحخلاصف اقدح لدر ىلع لحر ئعدا ولو زاح عبيبلا ىف زو+ ءىذثل هيلع ةلكاضاف افرع نإف هثروم ن* ها

 د اندر
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 ' لاك اىركملا ساف مث ءاركلا شبقي لو ةنس هارك أ ولو ءامرغال تعب ماثكس مت اذإف هبحاصل ءاركلاف ىركملا

 7١ عي مك احلا دارأ اذإو صصحلاب مهيلع هدر نورخآ مدق مث هئامرغ نيب هلام كاحلا مسقولو ءاركشلا خسف ىرركملل

 سلفملا ءامرغل لوقب نأ ىعشو هتعاس ند نهرا قدح هنم عفديف كلذ ع ىدحل هلكووأ هرضحأ هنهر وأ هعاتم

 قزر نأ بحأو ةقث نم الإ ةدايزلاا لبعي الو زي نميف هعاتم ىلع ىداني نعو نمثلا هيدي ىلع 56 نع اوضترا

 دم وهو ائيش طعي ملو مهل دهتجا اوقفتي مل نإف هوكراش لدعم الإ لمعي ملو نكي مل نإف لاملا تيب نه اذه ىلو نم

 نحثلا ,ضبقي ىت> ايش ىريشا نم ىلإ عفدي الو عيبملا نع حالص هيف امو هقوس عضوم ىف عاببو لعج ريغب لمعي ةقث
 دق اهنأ اهب رصبلا لهأ ىريام ردقب نكاسملاب ىنأتيو ناويحلاب عيبلا ىف أددو سلفملا لام نف نمثلا نم عاض امو

 " هنع هلام فقو هنأ دهشي نأ هيلإ عفر اذإ ىغنيو ةناءأ هلمم مل الاح لاملا هفلسي ةقث مامإلا دجو نإو اك تل

 لعفام هيف زاجىلضف نإف فوقوم هنأ امهدحأ نالوق هيفف اذه نم لعف امو بم الو عبي نأ هل زحب ل كلذ لعف اذإف

 لاحم قتعي مل ىدأف فقولا دعب هبتاك نإ بناكملا ىف عطق دق انأ تلق ( ىزملا لاق ) لطاب كلذ نأ رخآلاو

 لوقأ هبو هئاءرغ عم لخدي ضيرملاك زئاج هنأ امهدحأ : نالوق اهيفف فقولا لبق همزا هنأ معز نيدب رقأ اذإو (لاق)

 سلفملا نويد نأ ىلإ نيتفلا ضعب بهذ دقو هئامرغ نع لضفي وأ هل ثدح نإ لام ىف هل مزال هرارقإ نأ ىناثلاو

 ااا اللب لاو كلع دقو ةمذ هل نأل هنع رخؤملا رخؤي نأ لمتحم دقو تملا ىلع اهل واح ل# لجأ ىلإ

 ادع هلع ىنح ولو ( ىنإ: لالا ) ءالمإلا ىف لاق هبو حصأ اذه انأ تلق ( ىزملا لاق ) توملا دعب كلع

 هل كرتيو ةرسيم ىلإ رظني ةرسعلا وذو رجاؤي نأ سافملا ىلع سيلو ( لاق ) ءاش. نأ الإ لاملا دَخأ هيلع نكي مل

 هنم قفنأ سبح هلام عيبل ناك نإو باريشلاو ماعطلا نم هموي هلهأو هيفكيام لقأو هنع هب ىنغ الام ردق هلام نم"

 - "نيب هلام مسق نم غرفي تح فيص وأ ءاتش ىف كلذ ناك ةوسكو ةقفن نم مهيفكيام لقأ موي لك هلهأ ىلعو هيلع

 لإ لكل ىف ةقكب ام دصقأ سبلبام.لقأ اهنع نم هل ىرتشا ردقلا ةزواجم ىلاوع اهلك هبايث تناك نإو هئامرغ

 5 همز نم كلذت او هيفكي | وع لقأاب رو هزم رف>و ءامرغلا لبق ةلاق سار ند نفك تام نإو هتنؤم همزلت نهو

 "قي لجر ىلع ادهاش ماقأ نإو ادب كلذ نم نأل همداخو هنكسم هيلع عابيو هئامرغ نهب ىقابلا مسق مث هنفكي نأ

 2 . مهنود هيلع هكلم متام الإ ممل سيل اوفلم نأ ءامرغلل سيلف هدهاش عم فاحم ملو

 تيملا ىلع نيدلا باب

 تيملا لام ىف ةدبعلاو ءاوس هلك اذبف هسيلفت وأ هتاح ىف وأ هتوم دعب نيدىف هيلع عب نم ( قثاذ لالا )

 هذن نم كلبف نمثلا ىضاقلا نيمأ ضبقو فلاب هراد تعيب ولو ىدنع كلذ ىف فالتخا ال ىحلا لام ىف ىبك

 ىلع در 2 عسب لام هل دجو نإف هيلع عيببملا ةدهعلاب سانلا قحأو هل تعيب ىذلا ميرغلا ىلع ةدبع الف رادلا تقحتساو

 ىرتشملل لاقيو هنيمأ الو ىضاقلا ىلع نامذ الف ءىش هل دجوي مل نإف هل مسي ملو عيبب هنم ذو" ام هنأل هلام ىرتشملا

 . ءاوس هئامرغك تيملا وأ سلفلا مرغ تنأ

 نيدلا هيلع نم سيح زاوج باب

 هلام نم هيلعردقام عب و سبح ربظي نإ وسحب ملوعفدو هل رهظام عسب نيدلا هيلع تبث اذإو ( قفانتلالاف )
 هيلخأو هللاب كلذ عم هفلحأو «ةرسيمىلإ ةرظنف ةرسسع وذناك نإو»زعو لج هللالوقل ةنيبلا هنم تلبق هرسعركذ نإف
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 عما برضو هتصحم هل ناك هلام ضع, دجو ولو هنوعفدي نيذلا ءامرغلا هل فلحأو هزي مل هزي مل نمو هزاجأ

 هل نوكي وأ هل كلذ نوكو ةرامعاا ىطعي نأ نيب هتري> تسرغف اضرأ وأ تينبف اراد تناكولو هتبقب ىف ءامرغلا

 مهل نوكيف علقلا صقن ام اونمضيو اوعلقي نأ ءامرغلاو سلفملا ءاشي نأ الإ ءامرغلل عابت ةراعلاو ض رألا

 (ىنزملا لاق) ءامرغلا هب صاخب نمثلا الإ هل نك مل اهوعلقي نأ ءامرغلا ىنأو ةراعلا ذخأب م نإ (رخآ عضوه ىف لاقو)

 سرغ# ضرألا كلذكو اكب رمش هب نوكي هعئابل غبص اذإ بوثلا لعج هنال ىلوأو هبشأ هلوقب ىدنع لوأالا انأ تلق

 ءاؤس امهو نيدبعلا دحأ قو نمثلا فصن ضبقف ةئامب نيدبع اناك واو ( ىف لا[: ) اكيرش اهب نوكم اهعئابل

 رخآلا ناك امهدحأ كلهو نيعست ضبقف ةئاع امهنهر ول 5 كلاملا نك ضبق ىذلا فصنو نمثاا فصن هل ناك

 ىهعا دحإو غم نما نذل لكس عيبا نم نهرلا سيل نأ هلوق لصأ انأ تلق ( ىنزملا لاق ) ةرشعلاب انهر

 ردقب الإ ةءلسلا نم هلوق ىف عحرب ل مثرد نلا ىف ةعلسلا ع نه قب ولو ( لاق ) ءىث قحاا نم قبام دحاو

 ءامزغا صاخب نأ ضرألا بحاصا ناك هضرأ ىف لقب عرزااو سلفف اضرأ ءارك أولو ( قفا: ةلالاف ) مثردلا

 اوعفد نأب ءامرغلاو سلفملا عوطتي نأ الإ هضرأ نع عرزلا علقيو سلفأ نأ ىلإ هدي ىف ضرأالا تماقأ ام ردقب

 لبق قسلا نع ىنغتسيال ناك نإو دعتم ريغ ناك عرازلا نال عَرْرلا دصحتس, نأ ىلإ ضرأ الا لثم ةراجإ هيلإ

 مل نإو عرزلا بحاص هاضري نأب كلام عموستققت | وذخأتف عرزاا دصحتسي تح هيلع اوقفنت نأب متعوطت نإ ءامرغلل

 نزولا وأ ليكلاب هعاتمذخأي نأ هلف هنم أدرأ وأهلثع هطلخف اتيز هعاب ناو ( لاق ) هلا هوعيبف عيببلا متتشو اوءاشت

 هاو حصأ وهو هعيرغ لام ادئاز الإ هلام ىلإ لصيال هنأال هيلإ هل ليبسال امهدحأ نالوق اهيفق هنم د ودان ةطلخ َنِإَو

 دجو.ال ىتح بلقتا طلتخا اذإ بئاذلاو ةدايز هيف هلام نيع اذه نأال تلي قيوسلا الو غبصي بوثلا هبشي الو لوقأ

 عم برذي وأ هتيز ةحق ردقب اكبرش نوكي مث نيزيحتم هب طولخلاو هتءز ةحبق ىلإ رظني نأ ىناثلا لوقلاو هلام نيع

 اكهلام نيع زيمتال وهو أدرأب طلخ اذإ هتيز لعج هنأل هلوقب هبشأ اذه انأ تلق ( ىنزملا لاق ) هتيزب ءامرغلا

 ردقي مل امو همسق ملظ الب نزو وأ ليكب ترزلا مسق ىلع ردق اماف هلام نيع زييمتلا هيف نكي الو غبص, بوثلا لعج

 ىفو هيف هلام نيع نوكي نأ نم هنم دوجأب هتيز طلخ عنعال كلذكسف ةميقلاب هيف امبكرشأ غبصلاو بوثلا مسق ىلع

 اهذخ اي لوقأ هبو امهدحأ نالوق اهيفف اهندطف ةطنح ناك نإف ( ىفإ: لا ) ةميقلاب ناكيرش امو ٍرظ همسق

 نإف هتدايز ءامرغللو هذخأاي هرصقي وأ هغبصي بوثلا كلذكو ( لاق ) هلام ىلع دئاز هن ال نحطلا ةميق ىطعيو

 مط عبو اب ءاكرش مهارد ةعبرأاب ءامرغلاو مثردب هيف اكيرش راصقلا ناك مها رد ةسمخ دازف مثرد ةرجأاب هرصق

 لوقأ اذهبو ةعبرأاب ءامرغلا عم برضو مهردب بوثلا ىف اكيرش ناك امهرد دازو مهارذ ةسمخح هترجأ تناك

 اعإو هلوقب هبشأ اذه انأ تلق ( ىنزملا لاق ) نيعال رثأ اهننال ةراصقلا ةرجأاب ميرغ راصقلا نأ رخآلا لوقلاو

 ىف عئابلل ةدايزلا لممال وهو قسلا نع ىدولا ريكو فلعلاو ماعطلا نع نءسلاك ةراصقلا نع بوثلا ىف ضايبلا

 ضور وأ امنع ىعرب وأ توناح ىف عيدي ريج الا ىف لاق دقو هلام نيع تسيل ةراضقلا ةدايز كلذكف هلام نيع كلذ

 ىف ىدنع انكح لام نايعأاب تسيل راث 1 ىه ىلا تاعانصلا هذه نع تادايزلا هذبف ءامرغلا ةوسأ ريج الاف باود

 وأ اسافف ًاثالث رايخلاب اعيابت ولو ( ىف|- لالا ) سايقلا امل كرتيف ائيش اهنم ةنسلا صخم نأ الإ دحاو سايقلا

 نكي مل هتفص نود هذخأ نإف ثدحتسم عيدب سيل هنال ءامرغلا نود هدرو عسيبلا ةزاجإ امهنم دحاو لكذف امهدحأ وأ

 سلف مث اراد ىرك أولو هتضفب قحأ ناك سلف مث ماعط ىف اهنيعب ةضف هفلسأ ولو ءامرغلا ىضري نأ الإ هل كلذ



 - رمل بتاتح رج

 : بئذ ىنأ نبا نع كيدف ىفأ نبا انربخأ ( قنا: ثلالاف ) لاق ىنزملا تعمس لاق مصاع نب دمحم ا:ثدح لاق

 9 رش ىأآ نع 6 فزملا نم كشلا مه 'قرزلا ةدلخ نبا وأ 217 ةدلخ نع عفان نب رمع نب رمتعملا وبأ ىنثدح لاق

 عاتملا 6-5 سافأ وأ تام لجرامعأ مس هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف ىذق ىذلا اذه لاقف سلافأ الجر ىأر هنأ

 وأ تام اذإ ءاش نإ لوألا عيبا ضقن هل لعج هنأ ناب كلذ ىفو ( قنا: ةلللاث ) هنيعب هدجو اذإ هعاتمب قحأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا يح دق توملا نود ةايحلا ىف سلفملا ىف ثيدحلا لبق نمل لاقيو ( ىف ةلملاو ) سلفأ

 هتايح ىف هيلع متكح اك هتثرو ىلع هتوم ىف سلفملا ىف اوك مل فيكف هتئرو ىلع اهب متدكحن ىحاا ىلع ةعفشلاب

 تيمللام الإ هل نوكمال نأ ثراولا لاح رثك أو اوكلم هنع ىذلا تروملل امن رثك أ ةئرولل متلمج دقف

 هب قحأ ملسو هياع هللا ىلص ىبنلا هلعج دقو تيملا ةثرول الو نمثلا عفدب هعنم ءامرغال لءجأ الو ( ىنانةلالاف )

 برقأل لعج دقف سلا ىلإ سانلا برقأ ىلإ عجر هلهأ كله اذإ سحلا ىف لاقو انأ تلق ( ىنزملا لاق ) مهنم

 وأررعب اهمندب ىف صقنب ةعلسلا تريغت نإو ( لاق ) زئاج ريغ ىدنع اذهو سيحملل لعجم ملام هتايح ىف سبا سانلا

 اهذخأ ءاش نإ ءامساا نم مده ةعفشلا ضقنت اكابكرت ءاش نإو نمثلا عيمجم اهذخأ ءاش نإ ءاوسف تداز وأ هريغ

 رمت لك أو اهضبقو ىرتذملا هانثتساو ربأ دق علط وأ رهن هيف الحم هعاب ولو ( لاق ) اهكرت ءاش نإو نمثلا ع.مجم

 الو هلك أ مويال هضبق موي رمثلا ةصح ىف ءامرغلا ةوسأ نوك«و هلام نيع ْذَخَأي هنإف تام وأ سلف مث ةحماج هتباصأ وأ

 ضرأ عم اعرز هعاب وأ رك وأ بطر رمثلاو سلف مث رصضخا دق اهيف رك عم ابعاب ولو ( لاق ) ةحماجلا هتباصأ موي

 ناكنإف ىرتشملا سلف مث ابيف عرزال اضرأ وأ هيف رع ال اطئاح هعاب ولو هلك هذخأ اكردم ةباصأ مث جر وأ جرخ

 ' نإ داصحلا ىلإ عرزلاو دادجلا ىلإ راملا قبتو ضرألاو لخنلا ىف رانخلا هل ناك تءرز دق ضرألاو ربأ دق لخنلا

 8 مهل كلدف القب عرزلاو دادجلا لبق رمثلا عسب ءامرغلا دارأ نإو ءاهرغلا عم برض ءاش نإو كلذ ا ءامرغلا دارأ

 نأال ىلبح هل تناك ىلبح تناك نإو ءامرغلل دلولاو ءاش نإ ةمألا هل تناك سلفأ مث تدلوف ةمأ هعاب ول كلذكو

 ملف ترعأأ مث اهيف رمتال الحم هعاب ولو دلت مل لما-لاك ىهف ربؤت مل اذإو ةدالولاك رابإلا لج ملسو هيلع هللا ىلص ىناا

 رايت>الاو سلفتلاب الإ هلام نيع كلعال هن"ال ةرمثلا نود لخناا هل ناك تربأ ىت> عئابلا رتخم يف كف

 مل اذإو ربو, ,زختلا لثف قشنا"اذإف هيبشأ امو فس ركلاك قشنبف ماكأ ىف رحشلا رك نم جر ناك اه لك كلذكو

 ىلعو هنيع عم هلوق لوقلاف سلفملا ركنأو رابإلا لبق ىلام نيع تريخا عئابلا لاق ولو رب ؤي مل لخنلا لثف قشني

 قدص نه ىوس ميرغال هلعجأو عئابلل هب اورقأ مهأال ًائيش رمثلا نم محل لعجأ مل ءامرغاا هقدص نإو ةئيبلا عئابلا

 ةكارقإ راجأ نق ءامرغلا ةيدكو سلفملا هقدص نإو زوحف نالدع ءامترذا, نم دهشي نأ الإ ىتب مف مهصاخم و عئابلا

 0 2 .ةريره ىلأ نع ىوري هنإ : لاقو « ةدلخ نب رمع هامسو ةصالخلاىف 4 مزح « قرزلا ةدلخنبا وأ : هلوق (1)
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 نأ بيسلا نبا نع ىرهزلا نع ٍتئذ ىبأ نبا نع كيدف ىنأ نب ليعامسإ نب دمحم انربخأ ( فان الان )

 هلصوو « همرغ هيلعو همنغ هل هنهر ىذلا هبحاص نم نهرلاو نهرلا قلغيال » لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيفو (قفا* ةلالاف ) ةسينأ ىفأنبا ثيدحنم هانعم لثم وأ هلثه سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريرهىف أن عبيسملا نبا

 مث «هريغ نمال هنم هنامفف ءىث هنم ناكنف هبحاصنم نهرلا » سو هيلع هللا ىلد ىنلا لاق ذإ نومضم ريغ هنأل لد

 مثردب انعكاخ نهمترا ول ىرت الأ هناصقنو هبطع همرغو هتدايزو هتمالس همنغو « همرغ هيلعو همنغ هل » هلوقب هدكأ

 ناكو بهذ همهرد نأل نهترملا ىلع همرغ هنأ معز متاخلاب نهترملا مرد بهذ لاق نف متاخلا كلبف امهرد ىواسي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ءاجام لاحأو اًئيش هل مرغي لو نهترملا نم هنمت ذخأ دق هنأل همرغ نم اًءيرب نقتارلا

 هلع دنع هقح ءاضق نهارلا عدي نأب نهترملا هقحتسإال « نهرلا قاغيال » مسو هيلع هللا ىلص هلوقو ( لاق )

 هلام لطب كله اذإ ناكول هنأل هنامتراب رطاخعالو هذخأب دعتم ريغ نهترملاو هبرا نهرلا كلم ( قفا: لالا )

 ايوهضم ةلام“ نوكي نأب ناهترالا كرب هل.اريخ ناكرو هل ةقيتو لاتو كرات للاهل اعإو هلاك ارطاخ 7

 ىلع عوضوملا الو نهمترملا نمضيال ءاوس ىنخو هك اله رهظ امو ) قنانخلالا ) هعرغ لام عيمج ىف

 هسيحف نهارلا هلأس مث نهرلا ىف ام هاضق نإف ىدعتلاب ةس.دولا نم هيف نانمضي اهف الإ ائيش نهرلا نم هيدي

 . نماض وهف هك وهو هنع

 656 (8 نوةو



 ' ةنوهرملا ردق ىف هلوق لوقلا ناك نهارال ةطنحم تطلتخاف ةطنح هنهرول م ةنوهرملا نم ةطلتخللا ةرمثلا ردق ىف

 عابي طئاحلا رمت باب ىف باتكلا اذه ىف هتئيب دقو هلوقب هبشأ اذه انأ تلق ( ىنزملا لاق ) هنيع عم ام ةطلتللا نم

 ةدايزلا ردق عدم نهارلاو هيدي ىف ةرعشلا نأل نهترملا لوق ةدايزلا ىف لوقلا نوكي نأ ىغبنيو ( انأ تلق ) هلصأ

 ىلعف ةرمت هنهر اذإو ( قفا لالا ) قيفوتلا هللبو ىدنع هسايق ىف هني عم هدب ىف ىه ىذلا لوق لوقلاف هيلع

 اهناوأ لبق اهعطق نهترملل الو نهارلل سيلو دبعلا ةقفن هيلع نوكي اك ايسيمشتو اهدادجو اهحالصو اهيقس نهارلا

 0000000 || اذإ نإَف [حالص نم ةنأل كلذ ىلع رخآلا ريِخ ايفطق دازآ امه-اف اهئابإ تقلي اذإو هب ايري نأب الإ

 تئج نإف اهحالص نم كلذ نأل هيف زرحم لزنم امل كيلع نهارال لبق ءاركب الإ هلزنم ىف ابعضي نأب عوطتي نأ هيدي

 . اهنم كدع ىرتك | الإو هب

 كلذ ريغو هديل امو طرمشلا نم نهزلا دسفيام باب

 افلأ ىتدز لاقف فاأ هل تناك ولو لطاب: طرستااف اًءيش نهراا عفانم نم نمترملا طرتشا نإ ( قفا: تلللاف )

 | )0| نإ لع فلان ادع ىدب.هللاق وأو اخوسفم نهرلا ناك هنافّرعي انهر, ام امهم كنعرأ نأ. ىلع

 مم 00 نأ ىلع نإ ةدلعأ ولو اًحوسفم نهرلاو عييلا 05 ل ا ىراد نهر الب ىلع كل ىتلا الو

 اذه ىلع هنم ىرتشا ناك ولو فاسلا ىف ةدايز كلذ نأل لطاب طرشااف نهرلا ةعفنم هسفل نهترملا طرشو انهر

 نأ ىعفاشلا لوق لصأ انأ ثلق ( ىنزملا لاق ) طرمشلا لطبيو نهرلاو هتابثإ وأ عييباا خسف ىف راخلاب عيبلاف طرشلا

 نورملا ىلع طرتشا ولو ( ىف( للاف ) زوج ام أدتبي تح زيجأ نإو زوجيال هنأ هريغو طرعشب دساف عيب لك

 ناك كلذ وحن وأ رهشب قحلا ل< دعب وأ اذك غلي قح وأ نهارلا ىضرب امبالإ قا: لحم دنع نهرلا عاببال نأ

 الإ لع لغات وأ ترعأ ام نأ لع الخ هنهر ولو قط لحم دنع لئاخ هعم نود. نوكنال قح:ادساف نهرلا

 آ0|| 07 وا لئاكلا نع هم لدي مو ءانهر ةيعاملاو لخبلا نفذ نهرلا ناك نهرلا ىف لادوهف تجتتام
 جيلا نأ ريغ ىرخأ هنهري نأ ىلع ًاراد لجر نم نهر لجرك اذهو نهرلا لبق بجاو قم نهرلا ناك اذإ

 كاف انأ تلق ( ىزلا لاق ( طرشلا هل مني م هنأآل رايخلاب حئابلا ناكو نهرلا خسف كار كلا اذه لع عقو نإ

 دودرملا دريو زئاجلا زنجيف ارح امهدحأ بيصيق نيدبع ةنهري نأ زاجأ نم لوقىف زئاج اذه رخآ عضوم ىف

 تاق ( ىزملا لاق ) زئاج ريغو ًازئاج ةقفصلا تعمج اذإ عيبلا دسفي اك دسفي رخآ لوق اهيفو ( ىزلا كاق )

 اذ_ه هههري نأ ىلع اعيابت ول لاق دقو هيبش هب عطق ىذلاب ىنملا اذه ىف هتاباوجو ىلوأ هتبثأو هب عطق امانأ

 عند ولو ( قنا ةلالاف ) نهرلا هل متي مل هنأل عيبلا ىف رابخلا هلف رمح هتعاس نم وه اذإف هايإ هنهرف ريصعلا

 هيف ناك نإ نهرلا نم اجراخ هيامو انهر قا ناك ىضرو نيمرملا هضيقو هيف اع هك::هر دق لاقف اقح هلإ

 رهاظلا نأل قملا ىف زوو اهف ام نود لوقي نأب الإ اهيف نهرلا زوم الف ةطيرخلا امأو هيف اع نهترملا لهجل ءىث

 نهرال نماض هنأ نمترملا ىلع طرشش ولو اهيف ام داري امنإو امل ةميقال نأ ةطيرخلا نم رهاظلاو ةميق هل نأ قحلا نم

 . نومضم ريغو دساف نهرلاف هعقدو



 عبرربت وأ جيدوت ىلإ ةبادلا وأ. قرع حف وأ ءاود برش كإ جاتحا وأ هنتحم نأ دارأف اريغص ادع وأ اهملع ىري

 . ةرضم هيف ام هعنعو ةعفنم نهرال هيف امن هعنع نأ نهر فل سلف

 كاملا نهر باب

 هفصنق هلع امن امحدحخأ أربأ نإو زئاجف نهمترملا ضبقو ةئاعب ًادبع اعم هانهر اذإو ( قنا: ةلالان )

 5[ نإف نيسم#+ امهنم دحاو لكل نوهرم هفصنف هاضفو ةئاع نياحر نم هنهر ولو نهرلا نم جراح

 كتفا ىذلل ناك نزوي وأ لاكي امث نهرلا ناكولو نهرلا نم جراخ هفصنف ةئاملا فصن هنم ضق وأ امهدحأ

 وأ مولعم ءىث الإ هدع نع نأ ىف لخرل لحر ندا 3 زوحم الو هك رش نذإ نمرملا مساق نأ هةفضصت

 قحلا ناكو هك اكنفاب 21 دارأ مث هل نذأ ام هنهر ولو ءىش نهرلا نم 0 2ك هنهر نإ مولعم لح

 ناك نإو نوهرملا هديع رسأ مجرغلا كلذ دري مل ولو همح ميرغلا ىفوي ىت> هلامىف عبتو هل كلذ ناك الا>

 دحاو لكل رقأو نيلجر هدبع نهر ولو هلحم ىلإ الإ هكاكتفاب هذخأب نأ هل نكي مل مولعم لجأ ىلإ هل نذأ

 دحاو ىدب ىف نهرلا سيلو هبحاص لبق ناك هضيقو هنهر نأ امينم دحاو لك ىعداو نهرلاب هلك هضيقب اهتم

 نهرلا ناكو فلحأ لوأ امهأ ركنأ ولو هلع نيعالو نهارلا لوق لوقلاف (هدحأ نهارلا قدصف امبنم

 ةريغ ؛نهرملا كلعام لشم نهرلاب كلع دنعلا هدد ق ىذلا نآل.قدصال رخالاو قدح :اهكلأ

 نهرلا برو نهمترملا رارقإ هيف عمتجا قوقلا نم قح هنأل قدص, نأ امهحصأ انأ تلق ( ىنزلا لاق )

 ةلمج ىف هابإ هضبقأ هنأ هل رقم نهارلا نأل هيدي ىف وه ىذلا نهمترملا لوق لوقلا نأ تبأر مث ( ىنزملا لاق )

 هضيق لق امينم دحاو ل نأ هيدي ىف ىدلا رد نأ الإ هيلع نهارلا ىوعد لقت الق ةيحاص ىلع ةيدن لضف هلو هلوق

 . هلبق هحاص ضبق نأ كلذب لعق
 ع

 ضرالا نهر باب

 نرسل ولو اهرحشو اهعاش نود نهر صضرالاف اهرحشو اهعانس لقي ملو اضرأ نهر اذإ ) قنات الا (

 نه جر> دق ع رمل اذإو ىعام الإ ندرلا ق لحديالو ضايباا نود نهر رجشلاف صضايب رجشلا نيبو ارحش

 ل ةرمثلا هدف تغاب اذإ كلذكو عاب نأ زاح لح ول قحلا نأل نهر اهرف لحلا ةعمو ةعب لحب كك هلع

 ءردشلا هذه نوككم نأ الإ اًضاضق وأ لكلا عم انوهرم ايتع نوكت نأ نب :نعارلا رخ تضود م2[ 1"

 زب "1 اهحالص ودب ل وأ ةربؤم وأ اعلط لحنلا نود نمكلا هنهر ولو نهارلا نذإب الإ اهعد هل وك الق نس

 ىلإ كري هنأ رمثلا نه فورعملا نأل نهرلا زوجف اهعبو اهعطق هقح لح اذإ نهترمال نأ اطراشت. نأ الإ نعرلا

 كرثت اهنأ سانلا ةفرعمل امحالص ودبي ت> راّلا عيب نع ىمن ملسو هيلع هللا ىلح هلا كوشات تأ فزت ل1 حلصي نأ

 ناك نإو ه.هر 0و الف ةعسب لحم ملام اهحالد ود لبق عرزو ع لك جكسحلا كلذكو امحالص ود 0

 نأل زي مل رخآلا نم نوهرملا لوألا جراخلا زيمتي الف هنم هريغ هدعب جرح ناكو ةئهرف جر ةىد ردك نف

 جرم ىح كرت نإف نهرلا زوحف ىناثلا هفحاب نأ لبق ةدم ىف عطقي نأ اطرتشي نأ الإ فورعغ سيل نهرلا

 نهارلا لورق لوقلاو دسفنال هنأ ىتاثلاو . عييبلا دسقب ا نهرلا دسفي هنأ امهدحأ نالوق اهيفف زيمتت ال ةرع هدعب



 ! هبا طرقا د 20 35

 ثدع 55 0 اذإ هنيع, عم نهارلا لوق لوقلاف ضبقلا دعب ثدح ىلب نهارا لاقو عببلا خسفأ انأف ضبقلا لبق هب

 5 عييبلا نأ ليلد اذه ىف انأ تلق (ىنزملا لاق) عيبا خسف هل ناك ضيقلا لبق ةقرس عطقوأ ةدرب نهرلالتق واو

 ”. قفوتلا للاب و ليا وأ نهرلاب هلبجل هتاثإ وأ عيبا خسف ىف رايخلا هل اعإو دساف ريغ ليخلا وأ نهرلا المج

 بيعي هيف هل سلد دقو هيدي ىف تام ولو عدلا خسف هل ناي مل 3-0 د كلذ ثدح ناكنإو ( قفا تنلالاف )

 - ىرتشملا عوطتف - انهر اطرتشي مل ولو نهرلا نم تاف امل راتخع نأ هل ن نك عنيبلا سف راتحيب نأ لق

 . انهر هسقن عبمملا نوكي نأ اطرتشا ولو ءىش قهلا نم قبو نهرلا نه هجارخإ ىلإ هل لبس الف هنهرف

 ىلع كنهرأ قالا هيلعىدلا لاق واو ىرنشملا ىلع اسوبحم نوكي نأب الإ عييبملا هكسلمي مل هنأ لبق نم خوسفم عسبلاف

 - ضبق هيدي ىلع عوضوملا نأ رقأ اذإو هدازام دربو هلاحم لوألا قلاو 00 العفف لجألا ىف ىقديزت نأ .

 و هلرت !ةلججو انآ تلق ) قالا لاق ) هماقم هثراو ماق تام اممعأو هضيفأ مل لدعلا لوق لبقأ ملو انهر هتلع» نهرلا

 |( الو 22 [3 نهرلا ىف نهترملا لوف لوقلاو قحلا ىف نهارلا لوق لوقلا نأ نهترملاو-نهارلا .فالتخا ىف

 ةثاع اذ_ه اكد.ع ىناتتهر نيلجرل لجر لاق واو ( قنا: خلالاف ) هيحاص ىوعد ىلع امهنم دحاو لك فاحمو

 34 كيرش دبش نإف نهرلا نم اجراخ هفصنو نيسم# انهر هفص: ناك رخآلا هبذكو امهدحأ هقدصف امكنم هتضيقو

 آل الو نيمحع انهر هنم هبيصن ناكو هعم نهترملا فلح الدع ناكو نهترملا ىوعدب ةّيلعدبملا فصن بحاص

 17 مث افلأ هاضقف نهر ريغي ىرخألاو نهرب (هادحإ نافلأ لجر ىلع هل تناك اذإو هب اهدرن هتدابش ىف

 7" هذه هتنهر لاق ولو هنيع عم ىضاقلا لوق لوقلاف نهر الب ىتلا ىه نهترملا لاقو نهرلا ىف ىتلا ىه ىضاقتلا لاقف

 00 وه اهازاكت وأ اهيف هلزنأو لجر ىنم اهاراكت وأ اهينيصغف هلإ اهعفدأ لو فلأب هيدي ىف لا رادلا

 . هنيع عم هلوق لرقلاف انهر ابماسأ ملو املزنف

 ة0 ع 0 نولركو وكر ل 0 ا ىلص هلأ لوس

 . هريغ نود نهرألا ةيقريىف اتح نمترمل أ بانلا ادم ةفرعملا لكضصأو 35 0 ني || عنك 0 رد

 2 قتعأ اذإ هنأ نهرلا نيبو اهدلو اهعبتيف عابت وأ قتعت ةمألا نيب قرفلاو هنفك هيلعف هقيقر نم تام نمو هنوهر

 ٠ هنود لوح هنأ الإ هكلم ىف دلولا ثدحو هكسلم لزب يف نهر اذإو هكسلم ريغ ىف داولا ثدحو هكلم كاز عاب وأ

 اةااعو اهعم كلذ ىف اهدلو لخدي مل تدلو نإو هريغ ق# ةستحع نوكتف اهرداؤ, اك هريغا هباسبح قحل

 0 عضوت نأ الإ ةمألا نهر 3 طق نهرلا ىف لخدي مل ةمألا دلوو هيف هسفن لخدأ ند الإ مزايال نيمضلاك
 0 ” ةيراجلا لقَم اهنم زيمتتال ةدايز نم تك الحم 0 افوح ةمدخلا م ديسال سدلو 4ث ةأرما ىدي

 : نأ نهارلا دارأف ةشام نهرلا ناك ولو اهلك نهر يدو اهنم ريدتم ِريغ رهف كلذ وو مظعت ةرمثلاو ريكس



 ا

 سيلف هسفن ىلع عاب ول ى مك هيلع ةدرءلاو تبملا ةمذ ىف نمثلاو قلاو هعاتم قحتسملا ذخأو نيمأ هنأل لدعلا الو

 نيمترملا ىلإ هتعفد لاق نإو قدصم وهذ عاض لاقف ندثلا ضيمف لدعلا عاب ولو ليبس ةدبعلا نم نهرلا هل عسب ىذلا

 رخآلاو ريناندب عب امهدحأ هل لاقولو انماض ناك ندب عاب ولو ةنيبلا عفادلا ىلعو هلوق لوقلاف نهترملا كلذ ركظأو

 0 ىح م احلا ا هتبقر ىف نهارلا ق>و ندرلا ن 0 امهنم دحاوب عب مل محاردب

 دارأ نإو هل كلذ ناك هحار>إ ىلإ اعد امه ا ك1 ل تريغت نإو هيف نهرألا مف هقرمصت 0 دلبلا دقني 2

 نأ رأ مل ةييغلا ىديعب اناك نإو نمض ام رضح ريغ ن م مك احلا رمأ ريغب هعفد ولو هل كلذف نارضضا> امهو هدر لدعاا

 هدس ىلع نوهرملا ىنح ولو لدع ىلإ مك احلا هحرخأو ةعفنم امف هل تسيل ةلاكو ىه ام إو هسدح ىلع هرطضي

 رخآ هل دبع ىلع نوهرملا هدبع ىنح نإف هلام نهر وهو هدبع ىلع هل نيد الف افع نإف صاصقلا هلف

 دبعلا ديسا تزجأ هب ىذلا هقحم هيلع ىنلا ديعلا نهترم ىديىف نوهرم لاملاف لام ىلع افع نإف صاصقلا هلف نوهرم

 هراتخم ىتح لام دبعلا ىف نوكي ال هنأل لام الب وفعلا نم ديسلا نوتزملا عنعالو ىتاجلا هدبع قنع نم ةيانجلا ذحَأي نآ

 هرارقإف صاصق هيف سيل امو ةئيبااك زئاج صاصق هيف اع نوهرملا دبعاا رارقإو نهر وهف ةيانلا دعب لضف اموىلولا

 هتبانح ىف عيب لعفتمل نإو نهر وهو عوطتم تا ةيانا عيمج هتيدف نإ هديسأ لبق نهرلاىف دبعلا ىنج اذإو لطاب

 تلق (ىزالالاق) زئاجف لوألا قْلا عم هب انهر نوكينأ ىلع هرمأب هادف نإو ديسلا ىلع اهب عجري مل نمترملا عوطتنإف

 ةيانملاب دبعلا رمأ ديسلا ناك نإف ( ىف( لالا ) دحاولا نهرلا ىف اق> دادز نأ زوجمال هلوق نم ىلوأ اذه انأ

 هتميق لثع ىنأي نأ ديسلا فلك ةيانجلا ىف عيبف ايمجعأ وأ ايبص ناك نإو هيلع ءىثثالو مث 5 وهف اغلاب لقعي ناك نإف

 هتعفنم ىذلا ريعتسلاك سيلو نماض ريغ هنأ نيرمألا هبشأف ةيانملا ىف عيبف ىجف هنهرب هل نذأ ولو هناكم انهر نوكي

 نوترملا بحأ نإف هديس دبعلا ىلع ىنح ايف مصخلاو هدبع مدختسإ نأ نهرلا ىف ديسالو هريعم نع دبعلا ةمدخم ةلوغشم
 ةطنحم اديعو ريناندب اديع هنهر ولو الطاب هوفع ناك نمترملا افع ولو انهر هذخأ ءىش هل ىفق اذإف هتموصخ> رضح

 ىلعامرعض, نأىلع هريجأو اماسم ادبع وأ افحصم كريشم نم نهري نأ هرك أو ارده ةيانلا تناك هبحاص امهدحأ لتقف

 ريغف (قفاةلالاو ) ىدوهملا محشلا ىلأ دنع هعردوسو هيلع هللا ىلص ىلا نهر امهاوسام هنهرب سأب الووسم ىدب

 . لطاب ىفارصصنلا نم ملسملا ديعلاو فحدملا ىف نهرلا نإ : رنكلا نهرا فاك

 نوم درا نهارلا فد باب

 قحاب سيل هنأو قحلا بحاصل ةقيثو ةدايز هنأ نهرلاب زعو لج هللا نذأ اذإ لوقعمو ( قفا: ةلالاف )

 نهمترملا ىذدد ١ ىلع وأ لدع ىد ىلع هناعض هنافرعيام هلام نم هةنهرب نأ ىلع اًئيش الجر عاب ولو هددذع نم ًآءزَح الو ةئمعب

0 

 رايخلاب عئابلاو هربخي مل نهرلاهضيقي نأ نهارلا عنتما ولو نمترملا هضيقي ىتح اءات نهرلا نكي لو ازئاج عببلا ناك

 لمح 2 ملف هني عب المح ةيطعي نأ ىلع هعاي ول اذكهو نهرلا نود هتمذب ضرد , ل هنأل هدر وأ نهرالب عبببلا ماعإ ىف

 لدتا وأ نهرلا اابجاناك واو ناقل هنا هل نورك صقن هلع لجشتل ١ ملهنأل عيبلا در ىرتشمال سيلو عيبلا در هلف هل

 راخلا عئابللو هب امهماعل زئاج عييبااو هب ليجلل دساف نهرلا طلغ ىدنع اذه انأ ت اق ( ىنزملا لاق ) دساف عنيبلاف

 كنهرألاق ولو ( قف|: هللا ) قيفوتلا هللابو هلوق ىنعمىف ةقيثولا نالطيل خسف ءاش نإو نهرالب عبببلا متأ ءاش نإ

 ناك لاف اببع نهرلاب ضيقلا دعب نهترملا باصأ ولو هنيعب امنح هنافرعي امولعم الإ زوحمال ًادساف ناك ىدبع دحأ

 (م-؟4ع)
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 |0001 قعةلإ عجر ىمو ( لاق ) نهرلا ىف عب ارسعم ناك ولو هناكم انهر تلعجف هتميق هنم تدخأ ًارسوم
 'نأل نهر هلاح ىلع وبف هريغ وأ حلص وأ وفعب ةيانْطا نم *ىرب مث نهرلا دعب ىنج ولو ( ىف[: هلال ) رح هنأ

 طقس, الف نهراالولح ىلقمقي دق اقتعهل تبثأ هنأل اخوسغم نهرلا ناك هنهر مث هريد ولو ًاحيحص ناك نهرلا لصأ

 َتناف راذلا تلخَد نإ هل لاق ولو هك-لم نم هجر نأب الإ ريبدتلا ىف مجري نأ هل نسيلو زئاج ريغ نهرلاو قتعلا

 امأ ةنهر مث هب ىصوأ ولف ةيصو ريبدتلا نإ ( قفا“ ةلالاف ) دقو انأ تلق ( ىلزملا لاق ) اذكه ناك هنهر مل رح

 " ىدأ نإ ربدملا ىف لاق ولو هنم هانعمسام رخآ ديدجلا باتكللا ىف لاق دقو هلوق لصأ ىف ريبدتاا كلذكف ؟ ًازئاج ناك

 'هلوق ضن اذه ريدتلا ف عوجر اذبف عجرو ضيفي ملوأ ضبق تاتب ةبه هبهو وأ رح وهف اذك ىنوم دعب

 نمترمال بجوأ دقف هنهر اذإو هتبقرب ىدصوأ ول مك هكلم نم هل جارخإ ريغب هريبدت لطبأ دقف انأ تلق (ىنزملا لاق)

 وبف اذك ىدأ نإ هلوقب ريبدتلا لطب فيكف هيف هدقع ىذلا قحلل هعب هديسل سلو هنم هتءقرب ىلوأ وهف هيف اقح

 نأب هريبدت لطي الو هريغا هيف ق> الو هلاحم هيف هكلمو هتبه ىف عجر تح هل بوهوملا هضبقي ملو هبهو وأ رح

 ' دقو هلوقب سقأ اذهف هعيب نم هديس عنمو ةنيد ىف هلع" ضيفاو ةعبب واةنم ةئتقزد قح-أ وه نم دب ىلإ هدب نم هجرخم

 الخ ريصينأ ىلإ لاح نإف ازئاج ناك اولح اريصع هنهر ولو: ( ىف *لا/ ) همهفتف ربدملا باتك ىف كل تحرش

 لحم ال.امارح راص هنأل خوسفم نهرلاف ركسي نأ ىلإ ريصعلا لاح نإف هلاحب نهرلاف هريثك ركسال اًئيش وأ ارم وأ

 الخ راص نإف نهر وبف ىمدآ ةعنص ريغ نم الخ راص مث ارمح ريصعلا راص نإف دبعلا تاق ادبع هنهر ول اك هعب

 اا 3 هلق ) نورلا لاقو ارح كيدي ىف راض م اريصع هكتتهر لاق ولو الإلح كلَذ نوكي الف'ىمدآ ةعنصب
 هل نهر الو رمخلا قارأ اذه لاق نمو عيبلا ىف بيعلا ثدحم م ثدحم هنأل نهارلا لوق لوقلا نأ امهدحأ نالوق

 دبعلا ىف بيعلاك سيل و لاح هنامترا هل لحم ائيش هنم ضبق هنأ رقي مل هنأل نهترملا لوق لوقلا نأ ىتاثلاو مزال عيبااو

  نهارلا نأل سيقأ ىدنع اذه انأ تلق ( ىنزملا لاق ) عيبلا خسف ىف رايخلاب نهترملاو هب بيعااو هكسلم لحب ىذلا

 . جراح رمثلاف ارمثم الع نهترا ولو ةقرفتب سيل اذه نأل ريغص دلو امو ةيراجلا نهرب نأ سأب الو ( لاق ) عدم

 حيحم نهر نم نهمترملا ىدي ىف كله امو ىرت نيع هنأل لخنلا عم هطرتشي نأ الإ ارسب وأ ناكاعلط نهرلا ند

 ١ ناكن إف خيطملاو لقباالثم اسباب هب عفتنيال ةريصق ةدم وأ هدغ وأ هموي نم دسفيام هنهر اذإو هيلع نامض الف دسافو

 نأ ىلع قحلا لحم لبق هعب نهارال نأ هخسف نمىنعنمو هتهرك هيلإ دسفي لجأ ىلإ ناك نإو عاببو زئاجف ”الاح قحلا

 لحم الب اضرأ هنهر ولو خوسفه نهرااف قا لحب نأ ىلإ عايبال نأ طرشش نإف طرش الب هقح قحلا بحاص ىطهإ

 ق> تغاب نإف قا لحب ىت> اهنم ضرألا ىلع ررضال هنأل اعلق هيلع سيلو نهرلا نم جراخ لخنلاف الم تجرخأف

 11 لت الب ءاضب ضرأ قلع ن مثلا مسق مث لخئلاب ضرألا تءيبب سانلا نويدب سلف نإو تعاق غلبت مل نإ و علقت مل نهترملا

 لاقف افلتخا مث الخعو اًضرأ هنهر ولو ( لاق ) لخناا نمت ءامرغااو ضرألا نم نهمترملا ىطعأف لخنلاب تغلبام

 ةلأسملاك مث هنيع عم هلوق لوقلاف نهارلا لاق ام نكمأو ةلالد نكست لو نهترملا ركسنأو الم اهيف تثدحأ نهارلا

 00| 1| نإف نهرا بر .رضعب نأب الإ هسقنل عيب نأ رح قل ةعبب نأ قحلا لح اذإ نهترمآ طرش ولو اهلبق
 هقرافي ملف هلثع سانلا نباختي امب عاب ولو هتلاكو امهدحأ وأ اخسفي مل ام هعيب زاج لدعلل طرمثلا ناك ولو هعيبب ك احلا

 نمترلا هضبقي ق> نهارلا نم هنمثف نهرلا عب اذإو دودرم هعيبف لعفي مل نإف ةدايزلا لبق هديزي نم ءاج قح

 . ماحلا نمضي مل نهرلا قحتساف لدعلا ىدب ند نمثلا عاضو نهرلا عابف الدع مك احلا ل ندهارإا تاه ولو
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 هلحم لبق هقح هلجعي نأ ىلع الإ هل نذأي مل هنأل هعبب هل نكي مل هنهأ هيطعي نأ ىلع هعيبي نأ هل نذأ ولو خوسقم عببلاو
 طرششلا يسفيال نأ ىنعملا اذه ىف ىعفاشلا لوقب هبشأ انأ تلق ( ىنزملا لاق ) ةلاحب نهز وهو هب - وفم عبلاو

 هعابق نع رع هل نأ ىلع ىنون عيب نأ الجر ترمأ ول هلوق نم نأ ىرت الأ طر هيف نكي مل عببلا دقع نأل علا

 طرشاا داسف هخسفي الف نمترملا نذإب نهارلا عاب اذإ اذكو نمثلا ىف طرشلا داسف هخسفيال ئاج عببلا نأ

 ناصاقت, وأ نهرلا ناكم نمثلا نوكي نأ اذه ىلع عيبا ذقن اذإ ىغبنيو انأ تلق ( ىنزملا لاق ) دقعلا ىف

 هل. بحو هنأأل- ةنع هيطعي نأ هيلع ناك ايش طّرتشي مو عابق هل نذأف لاح قحم نهرلا ناك ولف ( نان 08 (

 وأ سارغابف ناك نإف ةكولمت 0 اهنأل خوسفم نهرااق جارخلا ضرأ نم اضرأ هنهر ولو هنع نم هقح ذخأو هعب

 لجرك هب عجريف هرمأب هعفد نوكي نأ الإ هب عجربال عوطتم وهف جاَرْخا اهنع ىدأ نإو نهر وبف نهارال ءانب

 اثالث رايخلاب اديعىرتشا ولو عوطتم وبف لوألا نع اهءازك ىناثلا ىرتكلا عفدق اهارتكا لجر نم اًضرأ ---

 ليق ةتهرف ىرشملاو عئابلل وأ عئابلل ر احلا ناك نإو دبعلا ىف عيبلل باحيإو هرايخ عطق وهو زئاجف اهملق هنهرف

 دترملا دبعلا نهر زوحمو مات ريغ دبعلا ىلع هكلمو دقعنا:هنأل خوفم نهرلاف ثالثا دعب هكلم هل متف ثالثلا

 امم انهر لوألا نهرلا لعجم و افلأ هديزي نأ نهارلا هلأس مث نهرب افلأ هفلسأ ولو نهرلا لطب لتق نإف لتاقلاو

 اهارتك ١ مث ةرشعب ةتس اراد ىراكت ول م ىلو الا فاأالاب هلك انهر ناك هنأل رخآلا زي مل لعفف ىلوألا فلالابو

 وهو مدقلا ىف هزاجأو انأ تلق ( ىنزملا لاق ) لوأالا خسف دعب الإ ىناثلا ءار كلا نكي ل نيرعشعب اهنيعب ةنسسلا كلت

 اقح نهرلا ىف هديزي نأ زوحم كلذكق انهر قحلا ىف هديزي نأ دحاولا نهرلاب دحاولا قحلا.ىف زاجأ هن ال سنقأ

 الاقام وهف اقداصت نإف كلا ىف ةدابشلا تزاج نيفلأب هدب ىف نهرلا اذه نأ نهترملا دبشأ ولو ( قفا ةلالاف )

 بر لطبأ ولو خوسفه نهرلاف لام ىف وأ ىمدآ ىلع ةيانج همنع ىف تراص دق ادبع نهر ولو ( ىنات.ةلالاف 7

 نأ نم ربك أ اذهوافلأ ىواسي دبع'او ارائيد ىواست ةبانلا تناك ولو ةقتع ىف هل قحم هب ىلوأ ناك هنأال هقح ةئانجلا

 ةيانج نهرلا لبق ىنج هنأ نهارلا رقأمث هضبقف هنهترا ولو ىتاثلا نهرلا زوحالف لوأالا دعب هنهر مثق حم هنهرنوكي

 نمترملا نيد نم هتءذ أربت الو هدبع قنع ىف قم رقأ هنأال نهاراا لوق لوقلا نأ امهدحأ نالوق اهيفف اهب ىعدا

 نيلوق .نم ادحاو هنهرد ل 5 يس نا نهارلا رارقإ ىف لوق'ا ناك فلخ اذإف عام نهعرملا فلحم ل امو

 اهدحأ نالجرل نيمحم انحاو : ىذى رفأ اعإإ هن ال ار غرد ناك نو هلام نم دْحْوِي الو نهر دبعلا نأ 0

 وأ أطخ تناك نإ هدس زارقإب هتبقر ىف ةيانملاف هل وهو نعرلا نم كف اذإو نهرلا لبق نم رخآلاو انا لَك نم

 ارتسوم ناك اذإ هنأ ىناثلا لوقلاو اهم رق ل اذإ دتعلا ىلع هلوق ليي مل صاصق اهيف ادع تناك نإو صاصقال دمج هش

 هفلتأ اقح هدبع قنع ىف نأب رقي هن"ال هلع ىنحلا ىلإ عفدف ةيانلا شرأ وأ دبعلا ةمبق نم لقألا ديسلا نم.ذخآ

 وأ هتمق نم لقألا نمضيف هلق وأ هفلتأ وأ وسوم "وهو ىبح دقو هذبع قتعأ:ن 8 5 هايإ ةنهرب ةلع ىلا ىلَع

 جرخ ىمو هلا نهر ويف آرسعم ناك نإو نهر رملا ىلعال هلع ىنلا ىلع فلنا اعإو هلام نهر وهو ةيانلا شرأ

 سر ف هتميق نم لقألا هديس ةمذ ىفف عسب نهرلا نم جرخ نإو هقنع ىف ةبانطاف هكلام ىف وهو نهراا نم

 نمو همزل هريدي اع رقأ 0 نأ هك ءانلطلاو وه هنآل هلوقب اههيشأو ارحصأ اذهو انأ تلق ( فىزما لاق ) ةتباتح

 فلحن ل نإ لاق دقو « هناودعب نماض وبف قح هن هريغل ًائيش فلتأ نمو هريغ ىلع زحن مل ةريغ قح هب لظء اع زقآ

 تاك نإف نمرملا رضي مل هقتعأ هنأ رقأ ول ىنءملا اذهب ىعفاشلا لاق دقو هنم هب ىلوأ هيلع ينحلا ناك هملع ىلع نهترملا
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 قح ماابي فصاغلا ىلع انومضم ناكو انهر ناك هض.هف هضق ىف هل نذأو هنم هضق. نأ لبق هايإ هنهرف نهار ا

 : بما ,ضبق لعج اذإ هلوق لصأ هبش, انأ تلق ( ىنزملا لاق ) بصغاا نامض نم هئربي وأ هنم بوصاملا ىلإ هعفدي

 نومضم ريغ هدنع نهرا ذإ انماض نهرلا ىف بصاغلا لعمال نأ ازئاج ع.ببلا ف هضبق لعج اك ازئاج نهراا ىف

 ادع ئرخألا نود انهر ةضونقملا كاك ىرخللا ضيق: ملو امهاد>إ ضبقف نيراد هنهر ولو ) قناتنا (

 دق ةيراج هنهر ولو رجآلا ىنعي اهبوط وأ اهيشخ نم طقس امو اهلا انهر تناك ضرقلا دعب مده اهءاصأ ولو قحلا

 رإف ماع ىهف اهئطوف ضبقلا دعب اهبصتغا ولو نهرلا نم ةجراخ ىبف هب رفأ لمح اهم ربظف ضبقلا لبق اهنطو

 اح تناكام عست مل اهريغ لام هل ن نكي ملو اهلبحأ نإف قملا نه اصاصق وأ اهعم انهر نوككي اهصقنام هيلعف اهضتفا

 1 اصاصق وأ انهر 0 اهتميق هيلعف كلذ ئه تتام نإو ةدالولا اهتصقنام هيلعو اهدلو نود تعيب تدلو اذإف

 ناك اذإ ىنعي ( ىزملا لاق ) عابتو قنعلا نلطلم اهلا نانإالاو امتع نم ركدأ ان هلاتحإ:نوكم الو ( لاق ) قحلا

 قتعتو أطوت الو اهدّشل قابلاو ةئاملا ردقب اهنم عي ةثام قحلاو افلأ ىواست تناك نإف ( قفا: لالا ) ًارسعم

 'مآلا ىفو ( لاق ) دالوألا تابمأ قّتع باتك ىف اهقتعي عطق دق انأ تلق (.ىنزملا لاق ) اهقتعي نم لوق ىف هتومب

 | ىرف اهدس :اهكلم مث تفصوامب دلولا مأ تعب ولو ( ىف: :لالف ) هسفن رظ دقو ةرح ىهف اهقتعأ اذإ هنأ

 هتقو ىف زحي مل اذإ دقعلا نإ هلوق نأل هل دلو مأ ريصتال نأ هلوقب هبشأ انأ تلق ( ىنزملا لاق ) دلولا كلذب هدلو مأ

 'اهقتع تلطبأ اهقتعأ ولو ( لاق ) اهقتع نم ربك أ امل هلابحإ نوكيال لاق دقو زوجي امم أدتبي ىتح هدمب زب مل

 ما ريصآ وأ قتعت فيكف اهلا قيقر ىهف اهيف هقتع زوال نم ابقتعأ نم ىنعم ىف ىهف انأ تلق ( ىفزملا لاق )

 000 0 0 [(لتخال وهف رجلا هنع قلطأ مث روجحم اًبقتعأ نم قعم ىف ىعو ءاّرش نم ِثداخن دلو

 كنذإب اهتقتعأ نهارلا لاقف افلت>ا ولو نهرلا نم ت رخ نهترملا نذإب اهقتعأ وأ اهلبحأ ولو ( ىف[ ةلالاغ )

 ذخأ ًارسوم ناك اذإ امأف ًارسسعم نهارلا ناك اذإ اذهو نهر ىهو هنيع عم هلوق لوقلاف نمترملا ركنأو
 .ةميق هنم

 ا دلولا اذنه نأ معزو اهئطوب هل نذأ هنأ نيترملا رقأ ولو اصاصق وأ اهمناكم نوكتو هل ءالولاو قتعلاو ةيراجلا

 1 مآ ( قرلا لاق) هيلع نيم الو لصألا ىفو نمترملا قدصي الو هل دلو مأ ىهو هنبا وف نهارلا هاعداو امل جوز

 وأ اهتاكم انهر تناكو ةميقلا هنم تذخأ ًارسوم ناك نإف ءاوسف نهر ىهو اهلبحأ وأ اهقتعأ نإ هنأ ىعفاشلا لوق

 او ما ىعفاشلا العج اماف نهرلا ىف تعبو لابحإلاب الو قتءااب نهرلا لاطبإ هل نكي مل رسعم ناك نإو اصاصق وأ

 ٍ ب>أ هنأل ةمبق هيلع نكست مل ًارسوم ناك اذإ كلذكف نهرب تسي.و اهلبحأ هناك عبت ملو نمترملا نذإب اهليحأ هنأل

 'ققر اهنم هدلوو دح نهترملا انطو ولو ( قفا: ةلللاف ) مهفتف نهرب تسيلو اهلبحأ هنأك عابت الف نهترملا لذ

 3 ةقانةءداس وأ اثيدحرسأ نوكينأ الإ ةلاهملا هاوعد هنملبقأ الواهلثمر م هيلعف امهرك أنوكي نأ الإ رممالو هقحلبال

 5 ف #21 وب هتمقهيلعو ارحناكو داولا هب ق-اودحلا هنع ءىردله© ناكو امتطوىف هل نذأ ام رناكولو ههيشأ امو

 ا تلق( زملا لاق) هل دلو مأ تناك اهكام ىتمو هل اهحابأ هنأل هيلع مرغال رخآلاو مرغلا هيلع نأ هدحأ نالوق ربملا

 عي رلا باتك ىف اذه ىف ىنزملا مثو( دمحوبأ لاق ) ادبأ هل دلو مأ نوكت نأ ىغبنيال ىناوج اذه لثمىف ىغم دقانأ

 اق عاب , نهرلا عي ىف نهارلل نذاف لجأ ىلإ نه هراا ناكولو ( ىف( ةتلل/ا ) دلو مأ هل ن كب مل اهكللم ىمو

 . عييلاف عب

 نيك عم نيِرملا لوق لوقلاف طرسشاا نهارلا ركنأو هنع ينطعت نأ يبع كل ٍتنذأ لاق ولو هلا نهر رهو حوسفم

3 

 1 00 جداد ىلا ودا نذآ نأ انهر هناكم الو ائيش هنع نم نمرملا دو
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 نزوب امو لاكي ام طيضو فلسلا ىف ةدايرزلا باب

 حلصي امل حلص» انناز ناك نإف هسنح نم هب هنن هنأ هق فلسام كر قر تملسلا ع1 كدر (قئاتخلالاف )

 سلو هلبقيالا نأ هل ناك نم وأ ةعفنم نم ءىث ىف فلتخا نإف اعوطت هدايزلا تنأكو هضبق ىلع ريجأ هيف فلسام هل

 ريعشااو ناوزلاو ردملاو لصقلاو نبتلا نم ةيقن اهابإ هيفوي نأ هيلعف ةطنح تناك نإو ةفصلا هيلع عقتام لقأ الإ هل

 نودنم نيلجرلاو سأرلا نزولا ىف ذخأي نأ هيلع نكي رئاطمحل ناكولو ًافاج الإ رمتلا ذخأي نأ هيلع سيلو هريغو

 نوكيالثيح نمينذلا الو سأرلاو نزولا ىف دِخَأِي نأ هيلع نكي مل ناتيح محا ناكنإو ابءلع محل ال هنأل نيذخفلا

 نأ لبق مسلا عيب هنأل لاحم زحب مل هريغ سن+ ناكم وأ الك نزو ناكم وأ انزو ليك ناكم هاطعأ نإو محل هيلع

 ليك امو نزولا هلصأف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دبع ىلع نزوام لكف زاجحلاب نزولاو ليكسلا لصأو ىفوتسي

 ل 3 ام ريغ اضرع وأ اربت وأ اساخم ناك نإف هلحم لبق هقحم هءاحولو لصألاىلإ در سشانلا تدحا امو لكلا هلصأف

 ناك نإو اديدخ هنريمو هلك 1 زري تقف ايو رصم وأ الورك اكاناك نار د ل د 1 حور ىذ الو بوريشم الو

 ىلءفهتقو ىلإ ىهتني نأ ىلإ ةنؤم هيف همزاب هنأل هلحم لبق هذخأ ىلع هربت الف ىعرلا وأ فلعلا نع هب ىنغالف اناوح

 .٠ هسايقو هلك باللا اذه , اذه

 نهرلا باب
 امو نهرلا نيح ىف مزا قح لك كلذكف ق> نردلاو نيدلا ىف نهرلاب ءؤانث لج هللا نذأ ( قفا: الات ١)

 رهألا زئاج نم اضوبقم نوكي ىتح نهرال ىنعم الو ( لاق ) (ةضوبقم ناهرف» ىلاعتو كرابت هللا لاقو نهرلا مدقت

 نهارالف ضبقلا لبق نهرا تام ولو هريغو عاشم نم هضيقو هنهر زاج هعبب زاج امو ضبقأ نيحو نهر نيد

 قحلا عم نهرلادقعي ىتح انهر نكي ل هادف ىننيادت نأ ىلع ىراد كنهرأيلاق ولو هعنمو هثراو ىلإ نهرلا مملست

 ك احلا ناهترا زوحب ولاق نهر الف هلبق ام اف هدعبوأ هعم الإ زوال لاق ىعفاشلا نع عيرلا انثدح ( لاق)هدعب وأ

 نانماض امهف انمتريو افلسي نأ امأاف انمتريو الضفيو اعيس نأ كلذو هل رظنلا ىف هيلع امهنتهرو هل هلع روجحلا ىلوو

 وأ لفط نبال بأ وأ متيل ىلو نم لضفي امي الإ هناهترا زوجمال تلق نمو ضرقلا ىنعي فلسلا ىف هل لضفال هنأل

 نهرلاف ( لاق ) مزال نيدلاو ةنامأ نهرلا نأل ائيش نهري نأ هل زوم الف ةراجتلا ىف هل نوذأم دبع وأ بتاكم

 وأ مهلاومأ ليوحم ىلإ فوحلاب ةرورمغلا نم مهلاومأ اوعدوي نأ زوجم ثيح الإ اونهري نأ زوجي الف مهيلع صقن

 ضيق اذإو هل ضيقلا ىف هماقم موقي هنأل هسفن نم اًئيش هل نمت ري نأ زاج قح هيلع لفطلا هنبال ناك ولو كلذ هبشأ ام

 هايإ هراعأ وأ هبحاص نم نهرلا ىرك أولو قحلا نم هيف امت أربي ىتح نهرلا نم هجارخإ هبحاصل نكي مل نهرلا

 هضق نأل ضيق وف ايف هضيقي نأ هنكع ةدم هيلع تءادف هض.قب هل نذأو هدب ىف هل ةعيدو هنهر ولو نذرلا سفن ل

 الو هيف ىهو هلزنم ىلإ ريصي ىت> اضيق نكي مل هتيب ىف ةعيدولاو دجسملا ىف ناكولو (لاق ) انهر هضبق ريغ ةعيدو

 هلثم ىف نكميال اميف الإ زئاج نهراا ضبقب رارقإلاو هنود لئاحال هليكو وأ نهترملا هرض>اه الإ ضيقلا نوكي

 نأ لو“ امو بوثلاو ذبعلا ف ضبقلاو هتفلحأ هضبقب هل رقأ ناك ام نضبق هنأ نمترملا فلحم نأ نهارلا دارأ نإف

 صقشو صقشلا كلذكاو هنود كئاحال مس نأ رادو ضال نم لو الام ضبقو هنهار ىدب نم ةنهترد هذخأاي 1

 بصب نمترملا يدب يف ناك ولو كبريشلا ىدب وأ لدع يدب يلع نمترملاو نهارلا هعضي يت. لوخم نأ فسلا



 نسال هنأ ريغ نزوو ةفصب ريطلا ملل ىف فلسيو انزو هلصأ ناك نإو اليك ءىشلا ف فاس نأ سأب الو (لاقز لآ" 1 9 2 1 07 - 5 . 6 .٠ .٠

 ما ةتفص تطبض امو ناتحلا كلذكو هعضوم فصو اضعبم عام نآ لمتحا امو ريك وأ ريعصب فصوتق فرعي قع

  نانبااو اخ رألا ةرادح كلذكو زع ١ كس ُ امو ملا هيف زاد ضرع وأ لوط ند ىتق نادع وأ 58 بشح

 انيشألا هنم ريثعلاو رع ةفصو نزوب سانلا ىدبأ ىف رطعلا نم عطقتيال ام.ف فلسلا زوو ) لاق ( ةنآلاو

 ةلدايصلا عاتمو اتتفم هيطعي نأ هل. نكي مل احاحص اعطق وأ ةءطق هامس نإو ىعسي قح زوجم الو ضيبألاو رضخألاو
 نبل هطلاخام 8و تامرحم تايحلا نأل قايردلا ند تايحلا موحل هطلاخ ءىش ءارسش ريح الو نيراطعلا غاتك

 ءاطع ٠ زاجأو فورعملا كلذ سابع نبا لاق زئادف اضعب ضبقو ملسلا ضعب هلاقأ ولو نييمدآلا ريغ نم هم لكؤباال ام

 ضرع نه اقرفتب نأ لبق اضباقتو اءاشام بهذلاب دعب اعيابت ابهذ هيلع راصو ماعطلا هنع لطبف هلاقأ اذإو ( لاق )

 . اعضوم ةمتلل لعجأ الو هتزحأ

 هيف فل زوجيال ام باب
 سرر ع اهيفام هفصو الو اهقرل اهتناحم عرذ ىلع ردقيال هنأآل لتنلا ىف ملسلا زوج الو ) قثأ 00 اال (

 ةليطتسم ةديحص ةفاصةجر>دم ةْواَول تلق ول 0 لق ند ثتوقايلا ال دحربزلا ىف الو ؤاؤللا 3 الو هريغو بمعو

 '0 كلا ىف نات واقتم ةريك ىعو اينم فخأ ىرخأو. ةريغص ىهو ءىث نو نزولا ةلقثلا نوكت دقف اذك اهتزو

 اهناشل اددع لحرفس 0 نامر ل خرطل الو ءاثذق الو جئار الو زوح ىف عساا روج الو مظعلاب اهفصأ نأ طبضأ

 .فوصلا نم اهيفال سوءرلا نزو ارك رت ساثلا ىذأو ( لاق ) زوج اع فصويف نزو وأ ليم طبض نأ الإ

 (لاق) انوزوم الإ زحب مل هيف فلسلا زاجأف لجر لماحت ولف لك ؤرال هنأل كلذ هبشأ امو رخانملاو رفاشملا فارطأو

 ةاساا الو هتقاخ فالتخال عرذلا هيف نك. ال هنأل قرنم باهإ الو اهريغ دولح الو معلا دول ىف فاسلا را اال

 ٠ امولعم الحأو اريك وأ اريغصو اسنحو انزو ىمسي تح امز> لوقبلا ىف فاسلا الو نيلعن الو نيف> ىف

 بطاخم رم هنأ رمع نع دمحم نب مساقلا نع رامتلا حلاص ن دواد نع ىدرواردلا انربخأ ( قناع لالا (

 دقلا رم لاقف مهردب ندم هل رءسف امهر عس نع هلأسف سسز اههيف ناترارغ هيدا سو ىلصملا قودسا ةعتل ىنأ نبا

 يبلا كبييز لخدت نأ امإو رعسلا ىف عفرت نأ امِإف كرعس نوربتعي مهو ابيبز لمحت فئاطلا نم ةلبقم ريعب تثدح

 الو ىنم ةعزعب سبل كل تاق ىذلا نإ هل لاقف هراد ىف ابطاح ىلأ 2 ةيسقن بساد> 0 2 الق تدَس كف

 ثيدحلا اذهو ( .ىف|: لالا ) عبف تئش فيكو عبف تئش ثيحف دلبلا لهأل ريخلا هب تدرأ ءىث وه امنإ ءاضق

 ثيدحلا وأ كَ اذهو هنع ىور ند هاور وأ ثيدحلا صضعء٠: ىور ةكشلو كلام ىور ال فال سيل ىدقتسم

 ىف الإ مهسفنأ بيط ريغب اهنم ائيش الو اهذخأي نأ دحأل سيل مهلاومأ ىلع نوطلسم سانلا نأل لوقأ هبو هرخآو

 . اهنم سيل اذهو مممزات ىلا عضاوملا



 ع
 5 ] و
 كلذ رد عنطي ىق قحف اك "لإ هلحأ 0 واو نيمادس مال لالد ريع اذهو ىراصنلا ةداهشإ 7 انامع دق 5

 ا. ومام هذى لتملا نوكيو' ةماعلا دنع افورعم الاكم اس لزو. وأ ال< ات كف كفلسام ناك إذ ( لاق ) مولا

 لجن ناك نإو اذك وأ ةيناسيم وا ةماش لاف هلم ناكل نإو اذك وأ ىدرب وأ ىناحيصلاق ارت ناك نإف هلحىف .

 لآ جس تنس هدب

 اميتعو الاح لاق وأ اهواعم الجأو اددج دحاو لك ىف لاقو هب هناطيضيام افصو ةقرلاو ةرادحلاب دحاولا سنجلا ىف

 لسعلا ىف ىنغتسإ الو ًافورعم عضوملا نوكيو حصأ ىماسم اذك ماع داصحم كلذ فصي نأو ًاديدج وأ ماعطلا نم

 فقويال هنأل زي مل هأدرأ وأ ماعطلا دوجأ اظرتشا ولو كلذ ىف نيابتب هنأل ةريض>وأ ةرفص وأ ضايدب_ هفصي نأ نم

 *ىذو وأ وه دو_سأو هنس فدوو انماتحم وأ ايسادس وأ اسامح ايبوث اديع لاق اقر هيف فلسأ ام ناك ولو هلع

 نإو ىلبح اهنأ الو اهدلو اهعم طرتشي نأ زوحمالو ابفصو ةيراج تناك نإ كلذكو محسأ وأ رفصأ وأ ضيبأ

 لاق وأ عابر نيبنلا رف رمحأ قلخلا طيس بويعلا نم ىقأ ندوم ريغ ىنث نم نالف ىنب معن نم لاق ريعب قف ناك

 ىثو وأ نطق وأ ناتك نم سنكلاب باثلا فصيو اهئاتسأو اهناولأو اهسنجو امحاتتب اهفضأ باودلا اذكهو َلزاِ

 ضريبأ هفصي ساحتلا اذكهو ةدوح وأ ةقد وأ ةفافص وأكل رطو ضرع نم هعرذو هداب جسنو ناع وأ قار دتكمإ

 ىدح رك ذ زعام ما لاقمل ف ناك نإو كلذ ىف هل نك نإ نأ وأ اركذ د.دحلا فصرو را زاد

 نزولا طرتشيو دل وأ ذخ 0 وأ نيمسو مطق وأ عب عيضر عدج وأ ىن؟ وأ ةينث ةزعام محل وأ ىصخ ريغ وأ

 ىعارلا م فالتخا لبق نم عار زيعب ةصاخ ريحبلا مح ىف لوق.وكلذ وحب ىف ةمدعألا طارتشا 2 فولعملا 5 ا

 هدأ ناك رأ زعام نمس نمساا ىف لوةنو فلتأ ال دلبب تناك اذإ ديصلا موحخل ىف ملا زوجبو خوبطللاو ىوشلاو

 ةيضمح وأ كراوأ وأ دوع نيل لاق لبإ نبل ناك نإف نءسلاك نيللا فصيو هامس دلب فلتُم ءىث اهنم ناك نإو

 هدف نأل ضخلا نيالا ىف فاس الورةموي تلح لوقيو ةحصااو ندثلا ىف اهنالأ فالتحال| ةفواعم وأ ةعار لركو

 ةيبرملا ناهدألاو ةيلاغا بيطلا اذه ىف لخدي ( ىنزملا لاق ) هريغب حاصم وأ فرء,ال هريغب طلتخم لك اذكهو ءام

 نبالك أبالا فصونو صقن هذايز هتضومح ةدايز نأل اضماح انبا ىمسي نأ ىف ريخ الو ( قفا: ةلالاف ) اهزحمو

 لوقت .اهناؤلأ فالتخال اول ىميسو نادلبلا ىف ةفالتخال ]دك دلي ناَص فوس قر تلا ف كرش

 افدو اهريغ.نم'اطو>ف فوص فلتخا نإو نزوب الاوط وأ اراصق ىمدتيف لقثف هب هب قلعي امل الوسغمو ا
 هه

 نإو رم سأ وأ امقن ضد ١ 1 و2 وك دلب تر 113 لود و نملاو رولا فلتحام

 ىعئاشلا تعمس لاق عسب رلا انثدحو ( مهادإ لاق ) نزوب افاح ةامعإ ايد ا ناك نإو هامس هدي دحو هعدق 1

 37 الو قرع هيف نوكال نو ان اللدص رأ اننرسر وأ م وأ را ىلإ ىدح اهميف ةفلشسلا 2 ال 00

 ةيذيلا ىودسم لدح ةطحوش دوع ىسقلا ناديع 03 لوقزو رعرع وأ كارأ وأ ضمح وأ مم وأ 0 بتطحلا ف لوقيو

 شاب الو هنأ هنحر ( قفا لالاف ) اهصنو مألا ةرابع ىف اك ةراجحلا ىف ىأ اهيف فلسلا زوجي الو هلوق (1)

 ىمسي ق> اهيف فلسلا زوحب الو مظعلاو سانجألاو ناولألا ىف لضافت ةراجالاو .ناينبلا ةراجح ىف فلسلات

 ىلع فقن ل انإف ةيشنلا هذه ررحو طقن نودب رص:لاو مألا ىف اذك اسالدس وأ انرسر وأ دعب هلوقو ها خلا رضخأ

 ترسسكت تب رض اذإ ديدحلا بيحتال بالص ةرودم ةقولحم ةراد> ىاكلاو» مألا ىف لاقىلك الو هلوقو نيظفللا ةحص

 روك ذملا فنصلا اهب ىمس ةفورعملا ةيلكلا عمج فاكلا مضب هلعاو هطبذ انل رهظي ملو « ها براشلا ديريال ثيح نم

 2 ةصحصمم 1 ررد>ف )» ةيحالطصا ةيميستا ةرادحلا ند



 < 2 يدم

 نع باكلل لحم الو (لاق ) «ناطا 3 هر لك ها نم ضن انراص وأ ةلشام بلك الإ الك ىتتأ نم ) سو هيلع

 ناكأم وأ ةيشاموأ ثرحوأ ديص بحاصل الإ هؤانتقا زوي الو ىغبلا رهمو نهاكلا ناولح زاج هني زاج ولو لاحم

 35 ملعب دهفلا كلذ نم لك وي نكي مل نإو هتميقو هن لحو عيب هتابح ىف ةعفنم هيف امم كلذ ىوس امو مانعم ىف

 - ةعفنم هيف امن كلذ ريغو لغبلاو ىنإلا رامخاو رملا لثمو ةماعملا حراوجلا نم رقصلاو نيهاشلاو ىزابلاو

 4 كاذهبعأ امو سفانخلاو ناغزولاو ناذرجلاو ةراقلاو.ةثاغلاو ةّحرلاو ةأدحلا لثم ش>و نم هف ةعفنم الام 0

 ة احوبذم الو اح هنق ةغفنملل ىنعمال هنأل هلتق نم ىلَع ةملقالو هعد الو هؤارش زوخمال نأ - معأ و را

 لطابلاب لاملا لك أك

 : مسا بأب

 قزلا نم كشلا ©9)ريثك نبا وأ ريثك ىأ نب هللا دبع نع حسمت ىفأ نبا نع نايفس انربخأ ( قفانتلالام )
 لاق امي رو ةنسلا رمتلا ىف نوفلسي مثو ةنيدملا مدق هنأرسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ضابع نبا نع لابنملا ىنأ نع

 « مولعم لجأو مولعم ن 10 واس لك ىف يلصبلف اناسأ نه د رلسو هيلع هللا ىلص كلاقف ثالثلاو نيتنسلا

 زاج اذإو ( فا: :لالا ) هيف ليجلاو نهرلاب سأب الف مسلاو نهرلا ىف زرعو لج هللا نذأ دق ( ىف[ :ةلالاف )
 بطي ىذلا هئيح ريغ ىف انومضم افلس بطرلا زاجأ هنأ ىلع لد دقف ابطر نوكي دق رمتلاو نيتنسلا رمتلا ىف لسلا

 دلباا ىف ءىث هنم قبال قح بنعلا وأ بطرلا دقف نإو ( لاق ) هنيح ريغ ىف ابضعب ىف ناك نيتنس فلسأ اذإ هنأل هيف

 ة:, ليقو لباق بطر ىلإ كلذ رخؤي وأ هتصحم هفلسنم قب اع عجري نأ نيب رايخلاب فلسملا لق هيف هفلسأ ىذلا

 عب نع كح ىهمن هنأ لدف بفاسلا زاجأو هدنع سلام عي نع مكح سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنو هتصح

 آلآ ناك لجأ ىلإ انومض» ةفصب ملسو هيلع ىلص هزاجأ اذإف نايعألا عب كلذو انومضم نكي مل اذإ هدنع سيلام

 5 افازج فلسيال نأ ىعفاشلا راتخا ىذلاو انأ تلق ( ىنزملا لاق ) ”الا> ءاطع هزاجأف دعبأ ررغاا نمو زوجأ

 تاق (ىزملا لاق) هيف سأ ام فص 5 دّوسأ وأ حضو هنأنو ةنكتساو هن زوي هفص. ىت> امهرد ناك ولو اهريغالو باث

 ىذلاو هلدأب هبشأ اذهو ( ىنزملا لاق ) دس ىف ةنوزومالو ةليكم ريغ هتماس عفدي نأ رخآ عضوم ىف زاجأ دقف انأ
 نأو انوه اناويخ هيلع هب راصف ارض كلش ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نأ ناورحلا ىف مسلا زب رعود جتحأ

 كلف (ىفزاا لاق ) لجأ ىلإ ةرعبأ ةعبرأب ةلحار ىرتشا رمعنبا نأو لجأ ىلإ المج نيرمثعب المج عاب هنعهللاىضر ايلع
 اقرفتبنأ لبق هاركذف الجأ سلا ىف اركذي ولو ( قفا: لالاذ ) لجآلا فوصوملا ىف لجاعلا فازلانم اذهو انأ

 هيف فلسام نوكيو هقرافي لبق نمثلا عفدي ىح فاساا ىف زوجي الو ( لاق ) زم مل قرفتلا دعب هابجوأ ولو زاج
 كنولأسي م١ ىلاعتو كرات هللا لاق زاج مولعم لحأو 5 ملعلا لهأ دنع ةم واكو ةفصب هيف فلسام ناك نإو افوصودم

 0 ريخأتا ءاطعلاو داصحلا ىلإ زوجي الف اهب الإ املع مالسإلا لهأل لم ىف « جحلاو سانلل تيقاوم ىه لق ةلهألا ن
 1 انزجأ ولف امايأ هيف نوئسني باس> ىلع هريغ ىف اءاعو رهشيف اماع 1 دقو ىراصنلا حصف ىلإ الو هميدقتو كلذ

 )» :لابنلا ب نع كن هللادبع نع» ظفلب ايهيمج مألا خسأ ىف نول دما كدا تدثىزملا نم كشلا : هلوق )0(

 د ل سيلو «( ها حبحب فأن ١ هللا دنع ةهنع ىور مثالوم ىانكلا ل هللا دبع - بيهذتلا ةصالخحىفو

 , ةدهدصم هبتك «ىفأ» ةدايزب ربك نأ ل 1 هللا كيع
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 ائيشىرتشملا عمقا دايل رضاح 6 نك , 4ةد وسوم كناكولاو هر اح عيببلا هدمهع نأ راج صعب ند مصعب هللا فقررت

 مهسايتحاو اهسيح ىف مهملع ةنؤملل مهموي قوسب اهنوعيدي مهعلس اومدق اذإ ىداوبلا لهأ ناكامإو عسيبلا لضف نم

 لهأ مهل 0 اذإو اقزر م نم ساناا بيصرف رضاخلا معيام اعلإ سانا ةحاحو ةحماس هلق ند فرعي الو اهيلع

 ىنلا لاقو ةيدابلا لهأ عيب ىف نوكبام سانا بصي مف اه ماقملا ىف مهيلع ةنؤمال ةنآل ا اوصي رت نوهفملا ةئزقلا

 ةعامسلا بحاصف اهاقلت نش» ثيدحلا اذه ىف تعمسو ( ىف: لالا ) « عيبلل نابكرلا اوقلتنال » سو هيلع هللا ىلص

 اهمحاصل نأ ريغ 2 عبببلا نأ لّدد اذهو اَياث ناك نإ 0 اذهو ) لاق ( « قوسلا مدعي نأ' دعب راخلاب

 نم ضصمتنلا هحوب ررغلا ند نيمواستملا عصام لإ ريصت نأ لق ىوديلا نم اهءارعش نأل قوسلا مودق دعب رايخلا

 . رابخلا هلف نمثلا

 4 ند نأ كلذو ) ىف * *لالاف ( فاسو ع نع مصو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0 ) قئاه لالا

 كفل ا ىلع ةئاع اراد كنم تبي رتشا اذإ تك امو مولعم عسبلاو ةمولعم نامعألا نك نأ ملسو هيلع هللا ىلد

 الو مولعم ريغ نحهثلا راصو ةلدهج ع ام هل ةيراع كفاسلا ةئاملاو نيتئاع الو هدرفم ةثئاع اهرتشأ م تك نا

 الؤ طرش الب اهانإ ةتلم ولو 6 مك ىف اهايإ هيطعي نأ ىلع الو اهنم اريخ هضمش نأ ىلع ةئاع هقلسإ نأ ىف ريح

 عجر, نأ هل ناك ةدم هب هرخأف لاح هريغ وأ عد نم قح لجر ىلع هل ناك ولو اهنم اريخ هيضقيف هركشي نأ سأب

 . هيف عجري نأ هل بحيال فورعم اذهو همزلبيف اضوع هنم دخأ الو هكلم نم ءىث جارخإب سيل هنأ كلذو ءاش ىتم

 ةيلوم لام ف ىدولا فرصت باب

 تعضبأو ميت لامي رمع را دق هيلع نامض الو ىلي نم كارما ىددلا ركل بحأو ( قنانثلللاب )

 اراقع متيلا كامب ىرتشي نأ ىدولا رمأن انكاذإو مهيلت ماتيأ مثو رحبلا ىف ركب ىنأ نب دم ىنب لاومأب ةشئاع

 . ةجاح وأ ةطبغل الإ اراقع هل عبي نأ زحي مل هل ريخ هنألا

 قيقرلا فرصن' باب

 هب رقأ ام كلذكو هب عبتا قتع ىتمو ادبع ناك ام همزلي مل هديس نذإ ريغب دبعلا نادا اذإو ( قفا ةلالاف )

 ىف هلل امهدحأ نيئيشب رقأهنأل هانمرغأ ًارح راص اذإو هانعطق اهلثم ىف عطقي اهزرح نم ةقرسسب رقأ ولو ةيانج نم ٠

 رجب لو ءانمرغأ دافأ اذإف هيلع امي هرخؤن رسعلاكهب هانرخأف هل لام الو هلام ىف سانلل رخآلاو هانذخأف هيدي

 .٠ هدم لام ىف هرارقإ

 زوجال امو هعيب زوجئام 0 باب

 نأ ىراشتألا دوعسم هلأ نع نم رلا دبع نب رك ىنأ نع باهش نا نع كلام انريخأ ) قنا 0 االاذ (

 هللا ىلص لاقو ( ىتنإ“ خلال ) نهاكلا ناولحو ىغبلا ربمو بلكلا نك نع ىهن سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 (م- ؟ع)



5-0101 

 ىمالا ءارشو ةذبانملاو ةسمالملاو ةلبلا لبح عيب باب

 لبح عيب نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ( ىقفانتلللاف )

 اهنطب ىف ىلا جتنت مث ةقانلا جتنت نأ ىلإ روزا عاتبي لجرلا ناك" هلهاللا لهأ ةسانت.. اعب ناكو ةلجلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبمن دقو ادبأ جتنتال دقو هتقوب لهجلل خوسفف اذه ىلع عببلا ادقءاذإف ( قفاتشلالاف )

 بر لوعف ةماظ ىف وأ ىرتشملا ةسمأق ايوطم ةبوش لحرلا ا نأ اندتع ةسمالملاو ةديانملاو ةسم اللل] 2 نع رعد

 هضرعو هلوط وأ هفوج ىلإ ترظن اذإ كل رابخال سمللا هيلإ كرظنف عيبلا بجو اذإ هنأ ىلع اذه كعببأ بوثلا

 ضرعلاو لوطلا انفرع اذإ رابخ الو رخآلاب امهنم دحاو لك نأ ىلع كبوت ىلإ ذبنتو ىبوت كيلإ ذينأ نأ ةذبانملاو

 نوللاب نمثلا ىف فلتخم هنأل معط هلام قاذ نإو ىمعألا هارمش زوجم الو ( لاق ) مولعم نمش, كلإ هذبنأ كلذكو

 ألا ةلظفلب ىفاشلا دارأ نوك نأ هش ( ىفزملا لاق ) ةفصلا ىلع هل ضبقي اريصب لكو اذإو ةفصلاب ملسلا ىف الإ

 .همعط فرعيام ىرتشا نم ىنعم ىف ورف ناولألاب هل ةفرعم الف ىمعأ قلخ نه امأف ىمعي نأ لبق ناولألا فرع ىذلا

 : هيلع طاغت الو هميفتق هدسفب وهز هنول لهو

 كلذ وحنو شجنلا عيبو لوبجملا نمثلاب عيبلا باب

 23 كورن ربح ىنأ نع ةماسىب!نءةمقلع نب ورمعنب دم<نع ىدرواردلا انربخأ ( قفانتلللا )

 ًادقن فلأب دبعلا اذه كتتعب دق لوقي نأ امهدحأ ناهجو امهو ( قفا: لالا ) ةءد ىف نيتعبب نع ىهنلسو هيلع هللا

 دق لوقي نأ ىناثلاو ٠ لوب وهف نمثلا عبب اذبف تنأ تئشو انأ تئش امهأب كل بجو دق ةنس ىلإ نيفلأب وأ

 الك نك ضقام نآل كراذ ىل تيجو ىدبع كل تحو اذإف- فلأب كراد نعت نأ ىلع فلأب اذه ىدبع- كتعب

 شجنلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنو خوسفم كلذ ىف عسبلاف ىرتشا امف هدادزا عاب ام امهنم دحاو

 ءىشلا اهب ىطعيف عابت ةعلسلا رضحم نأ وهو نيدلا لهأ قالخأ نم سيلو ةعيدخ شجنلاو ( ىفان لالا )

 ىهنب هلل صاع وبف هموس اوملعي مل ول نوطعن اوناك امت رثكأ اهب ىطعنق ماوسلا اهب ىدتقيل اهءارمش ديربال وهو

 « ضعب عسب ىلع عيال » ٍلسو هيلع هللا ىلص لاقو شجنلا ريغ هنأل ذفان ءارمثلا دقعو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نوكيف ةعلسلا ايجاوتي نأ هيخأ عب ىلع عبس نأ مسو هيلع هللا ىبص ىنلا ىهن ىنعم ىف نيبو ( قناتشلالاف )
 . خسفيف نمثلا نم لقأب اهنم اريخ وأ هتعلس لثم هيلع ضرعيف اقرفتي نأ لبق لجر هيتأيف مدان ريغ وأ اطبتغم ىرتشملا

 مزال هيف عببلاو املاع ثيدحلاب ناك اذإ هللا ىصع دقو ًاداسفإ اذه نوكيف قرفتلا لبق رايخلا هل نأب هبحاص عب

 مارح نمثلا ( ىف: لالا ) كالح نمثلا كلذكو مزال هيف عيبلاو هب هللا ىمع سلدملا كلذكو ( ىزملا لاق)

 . :سلدلا لك

 علسلا قل نع ىهنلاو دايل رضاح مش نع ىهنلا بأبي

 ملسو ةلع هللأ ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىأ نع بيسملا نبا نع ىرهزلانع نايفس ان ريخأ ( قناتثلالاف )

 « ضعب نم مهضعب هللا قزري سانلا اوعد» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىرهزلا ريغ دازو «دابل رضاح عسسال

 سانلا اوعد » ٍلسو ةيلع هللا ىلص هلوق ىفنأل خسفي ملو ثيدحلاب اناع ناك اذإ صاع وهف دابل رضاح عاب نإف (لاق)



 نإ هتمبق وأ ًاماق ناك نإ هدر ىرتشملا ىلعف اضقتنم مئاقلا هيف ضقنام لك ىف تئافلا اندجوو عسبلا ضقتنب نمثلا

 امئاق هدبع عئابلا ذخأيف عيرابتي مل نم ىنعم ىف اراص لوقي ( ىزملا لاق ) رثك أ وأ نمثلا نم لقأ تناك اتئاف ناك

 سايقلا فالخ الإ الاقام لعأ ال لاقو هيبحاص فلاخو انلقام ىلإ نسحلا نب دمحم عجرف ( لاق ) افلتم هتميق وأ

 ءاوس تئافو مئاقف دقعلا خسفي نأ سلا نأل ةتئاف ىهو هاضقانت ةمئاق ةعلسلاو هاضقانت اذإ لوقعملاو ( لاق ) ةنسلاو

 نأ اهفقصو ليواقأ نم ىعفاشلا بحأ ىذلاف ضبقأ ىد ذدأ د امهنم دحاو لك لاقو انلت : ولو ( ىنزملا لاق )

 دهشأو هلام فقو ىلع دهشأ لام هلو باغ نإف هتعاس نم نمثلا عفد ىلع ىرتشملا ربحي و ةعلسلا عفدب عّئابلا رمؤي

 سانلا عدي الو هتعاس قحأ عئابلاو سلفم اذهف لام هل نكي مل نإو فقولا هنع قئطأ عفد اذإف ةعلسلا فقو ىلع

 ىرتشملا ىدب ند فاتق هنيعب امهذ وأ اًضرع نمثلا ناك ولو / لاق ( مهم اهذخأ ىلع ردقي وهو قرقحلا نوعناع

 خسفأ الو مارح نموأ اير نم هلام رثك أ نم ةعبابم بحأ الو ( لاق ) عبببلا ضقتنا عئابلا ىدي عم ةعلسلا تفلت وأ

 ٠ هيف لالحلا ناكمإل عيبلا

 اهضبق ولو دساف عييبلاف اهنع نم هيلع ةراسخال نأ ىلع وأ اهعيببال نأ ىلع ةيراج ىرتشا اذا ( ثان لالا )

 دلولا تام نإف اهنم جرخ موب هدلو ةميقو اهلثم روم هيلع 00 امر كك تدر اهدلوأ نإو اههتع زج مل اهقتعأف

 ' نمثلا نمرثك أ ناك اهتميق هيلعف تتام نإف لوألا ىلإ درت ىتح عببلا دسف ابعاب ناك ولو ءاوسف هدعب وأ محلا لق

 مثردب بدرأ لك ةريصلا هذه ىندب لاق ولو . ادساف ناك دان عئابلا ىلع طرتشاو اعرز ىرتشا ولو لقأ وأ دسافلا

 عيب ىف طرتشا ولو دساف هيف عيبلاف وحنلا اذه نم ناك ام لكو ادساف ناك ايدرإ كضقنأ وأ!ابدزإ فدءزت نأ لع

 نم رثك-أ عيبااىف رايخلا طرتشا ولو زاج فورظاانزو هنع حرط. نأ ىلع ناك نإو زاجام هفورظب هنزي نأنمسلا

 . عيبلا دسف قرفتلا دعب ثالث

 ررغلا م باب

 ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بيسسملا نبا نع رانيد نب مزاح ىنأ نع كلام انربخأ ( قالا )

 عيب اندنع ررغاا عود نمو لاحم زوم الو لحفلا بسع نع نع ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنو لاق ررغلا عسب نغ

 ىف لخدي امنو كلذ هبشأ امو اداصي نأ لبق توحلاو ريطلاو قبلا دبعلاو همأ نطب ىف لحلا عبو كدنع سيلام

 زب مل هدجوف اقبآ ىرتشا مهزجم مل وأ ديسلا هزاجأ دساف دقعلاف هلكو. لو لجرل ًادبع لجرلا عسي نأ ىنءملا اذه

 وأ كلاملا هزيجمأ ىرديال هديس نذإ ريغب دبعلا ىرتشم كلذكو هدجمال وأ هدأ ردي مل ذإ داسف ىلع ناك هنأل عيباا

 الو زاج ةعاشم اعرذأ اهنم ىرتشاف ابعرذ اماع ولو عرذألاب هلهلل زج مل راد نم عارذ ةئام ىرتشا ولو هزيحمال

 الإ اهعورض ىف نبللاو منعا رهظ ىلع فوصلا عب هركب سابع نبا ناك لوهجم هنأل عورضلا ىف نبالا عبب زوجم

 هيرتشي نأ زوم ( فزملا لاق ) هدولج نزو نم هنزو 5 ىرديال لوهجم هنأل ةرأق ىف كسملا عيب زوج الو ليكي

 ٠ افازج املع هب طيحم ىت> هنيعب هآر اذإ



 3 قواك

 وأ الماك ىرتشا مك هل ملسلا 5 هنأل عببلا درىف رايا ىرتشملاذ امنم ةفدصلا قدصملا كوخ اميلع لا> ع
 ”قبام لا

 ١" قدصأواو قادصلا باتكف لاقو لباقىلإرخأ ءاش نإوىتبام ةصحمب عجر دفنف بطرف فاسأ نإ لاقو نمثلا نم هتصخم

 7 عوجرلاو هفصن ذخأات نأ امل راخلا ناك هفصن قحتساف ًادبع اهقدصأ ولو (لاق) نهروهمىلع تمسق افلأ ةوسن عبرأ

 ملام ةميق ذخأات فيكو ءانعم ىف طلغ اذبف دبعلا نم قحتساام ةءيقام'اف ( هللا همحر ىتزملا لاق ) درلاوأ هتميق فصنب

 ” ءالمإلا ىف لاقو اهلثم ربهم امل ناك هلك قحتسا ول ا اهلثم رم فصن» عجرت اذه هلوق سايق لب ؟ طق هكدلم

 '00| |[ كلذ ندا نم اهتسحم اهدرب نأ هل سلف انثع امهادحإب باص'اق نيتراج وأ ةيراج ىرتشا ولو ”اطوملا ىلع

 ” ١ نوذ نامهسلا . ضع ليي نأ اهعيفش وهو مهس لأ ناد نم عد ولالا كرك 5 الإ درت الف ةدحاو ةقفص

 امهاضرب هادقع ءىثىأو دعب ملعي اعإو ةميقلا مولعمريغ عقو هنأ نمثلا نم هتصغ بيعملا دري نأ تعنم اكإو ضعب

 اهنم اهتميقب امهنم ةدحاو لك نأ ىلع نيتيراجلا نيتاهب ةيراجلا كانم ىرتشأ لوقأ نأ زوال ادساف ناك كلذك هيلع

 ع در هل نكي مل ةدالوب وأ توع نيتيراجلا ىد>إ تتاف نإف لاقو مولعم ريغ رمأ ىلع كلذ نأل عفرأ امهتيأ تيمس ولو

 ىرتشا ىتلا ةيراخلا ةميقو نيثالث تيقب ىلاو نيرمثع تتاف ىتلا ةميق تناك ةيراخلا نم بعلا ةميقب عجريو بيعب ىلا

 ةثالث وهو نمثلا رمدعب عجريف ريثعلا اهصقني بيعلا ناكو امسامحأ ةثالث ةيراجلا نم ةبيعملا ةصح راصف نوسمخ اهم

 ضقنيو هدرو هذخأ نيب رابخلاب وهف افئاز اهنم دجوف مهاردلاب رانيدلا فرص ولو أطوملا ىلع ءالمإلا باتك ىف لاقو

 سأب الف ةضفلا حبق وأ ةكسلا لبق نم افئاز مهردلا ناك نإف رخآ عضومىف اضيأ هيف لاقو ةدحاو ةقفص اهنأل فرصلا

 0000 0 ا لإ لك فاز نإو ةدحاو ةعبإ اهنألا ةلك فرصلا دز هدر نإف هنقننأ ىف ىرتشلا ىلع

 ٠ بهذ عي زوم الو ةعومجملا كلام لئاسم ىلع ءالءإلا باتك ىف لاقو ضقتنم عيبلاو هضيقي نأ هل نوكي الف ةضف

 ]ل8 25 ايياقم نم اقرفت نإف لثعب الثم الإ[ تورشملا وأ لوك أملا نم ءىثب الو قروب قرو الو بهذي

 ١١" ابيع دبعلاب باصأو ةئام هتميق دبعبو ةئامب راد نم هحلاص نإف عيبلاك هنإ حلصلا باتكىف لاقو دسف ءىَتت امهنم

 لاو هلك حلصلا ضقتنا دبعلا قحتسا ولو اهنيعب ةاأسملا هذه ىف لاقو اعم هزيحت وأ هلك حاصلا ضقني نأ الإ هل سيلف

 عاب نم ىنعم َّق ناك ر> هفصنو ديع هفصضن تتاكملا تاتك ىف لاقو قابلا درأ : عببلا ضعب بهذ اذإف قادصلا َّق

 . ىعفاشاا ىلوق ىلوأ هاربو ةقفصلا قيرفت راتخم هنأ هللا همحر ىتزملا نع

 يس[ مفدأ ال اهنم دحاو لكلاق اذإ و نيميابتملا فالتخا باب

 ١ 7 دوعسم نب هللا دنع نع هللا ديع نب نوع نع نال نب دمحم نع نايفس انريخأ هللا همحر ) قناه لالا ( :

 0 هنإ كلام لاقو (لاق) «رابخلاب عاتبملاو عئابلا لوق لوقلاف ناعيبا فاتخا اذإ »لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 7 عئابلا لوق لوقلاف اعيابت نيعيب اعأ » لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثدحب ناك هنأ دوعسم نبا نع هغلب

 ' 2 هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىفق ( ىفإ:ئلالاث ) « نادارتي وأ

 70 نم لقأب ةعلسلا ىعدب ىرتشملاو نمثلا ,لضف ىعدي عئابلاف ةئاسمخم ىرتشملاو فلأب عئابلا لاقف ادبع اعيابت اذإف

 77 لكن امهأف هب رقتال ام كمزلي الو هدروأ فلأب ةذخأ ىف رابخلاب تنأ ىرتشملل لبق اعم افلح اذإف نافلاحتبف نمثلا

 ىف نافلتخمو عيبلا ىلع ناقداصتم امهو لسو هيلع هللا ىلص ىنلا مح اذإو ( كاق ) هل كج هبحاص فلحو نيميلا نع
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 نمثلا نم لقاب هيركشل 6 لحا ىلإ ءىّشلا عسا لجرلا باب اند

 لحأ ىلإو ضرعو دقن لقأب ىرئشملا نم امركشاو لحأ ىلإ ةعلشلا لحرلا 0 ناي سارالو ) ىف 7 اال /

 هنم هترتشا مث ءاطعلا ىلإ اك مقرأ نب ديز نم هتعاب عب نع انلاسف ةيئاع تنآ ةأرعأ نإ نانا ندع لا

 هللا ىلص نا لرد عم هداج لطبأ دق هنأ مقرأ نب ديز ىربخأ تعتبا امشبو تيرتشا امدنب ةشئاع تلاقف لقان

 اذإو ةشئاعىلع اذه لثم تبثءال نحنو ديز عم وهو سايقلا انبهذف اوفاتخا اذإو ىباحص ديزو مولعم ريغ لجأ هنأل

 ؟ ىرتشملا ءاشو تش اب ىكلم عيبأ ال مل ىلام رئاسك ىل ةعاسلا هذه تناك

 اهعجو عيبلا ةفص قبرفت باب

 ىلوأ حرش هيف عجأل اعضوم هل تضيو ابعمجو ةقفصلا قيرفت ىف هللا همحر ىعفاشلا لوق فلتخا ( قزلا لاق )

 نيب وث ىرتشا اذإو ىليل ىبأ نباو ةفينح ىبأ فالتخا باتك ىف هللا همحر ( ىف: لالا ) 290هللا ءاش نإ هيف هيلوق

 ىرتشملا لاقو ةريشع هتميق عئابلا لاقف بوثلا نمت ىف افلتخاو ابيع رخآلاب دجوو هدب ىف امهدحأ كلبف ةدحاو ةقفص

 دارأ وأ نمثلا نم رثك أب بوثلا در دارأ نإف ىرتشملا مزا دق هلك نمثلا نأ لبق نم عئابلا لوقلوقلاف ةينامث هتميق

 نيعضوم ىف هيف لاقو عيبلاك هنأ حلصاا باتك ىف لاقو ةدايزلا هلوقب هيطعي الف نمثلا نم رثك "اب بيعلاب عوجرلا

 فصنب ةئاملا ذخأو دبعلا در ءاش نإ رابخلا هل نأ ابيع هب دجو مث ةئام هن دبعبو ةئاع راد نم هحلاص نإ نيفلتخ

 طورتشلا تاتك ىو ءازرملا لع لحرلا" زوكت ىف لاقو نييدش لك تعفو ةقفعلا نال راذلا ف درتسإو حلصلا

 اصةشىرتشا نإ ةعفشلا ىف لاقو نمثلا فصنب هفصن ذخأ ءاش نإو نمثلا در ءاش نإ هفصن ق>تساو ًادبع ىرتشا ول

 نبيرشعب ارانيد فرص اذإو كلام لئاسم ىلم ءالمالاىف لاقو نمثلا نم اهتصحي ةعفشلا تذخأ ةدحاو ةقفص اًضرعو

 عييبلا هضقانتيو رانيدلا نم اهتص ريشع ةعستلا ذَخأ اي نأ سأاب الف امهرد دحمب لو امهرد رششع ةعست ضبقف امهرد

 لاقو هذخأ ءاش ىتم ادم“ هكرت وأ قرفتلا لبق هناضباقتي ءاش ام رانيدلا ةصخم هنم ىرتشا ءاش نإ مث مثردلا ةصخم

 زاج سلع عاص ةئامو ةطنح عاص ةئامو رع عاص ةئام رانيد ةئا ىرتشا ول لوألا ديدجلا عوببلا كاك

 ةريش#» ةوجو ايدرب ةقفصلا تعمج اذإو ةعومجلا كلام لئاسم ىلع ءالمالا ىف لاقو ةئاملا نم هتم.قب اهنم فنص لكو

 نمثلا سدس ةوجعلاو نمثلا سادسأ ةسمخم ىدربلاف ةريثعلا سدس ةوجعاا ةميقو نمثلا سادسأ ةسمح ىدربلا ةميقو

 لكسإ نأل طسو زمتي ؟ىدرو دبح رع*الواظسو بهذي 'ىدرو دج بهذ زوال ءالمإلا ىفالأق ىلا اذعو

 فلس, نأ زوجي ال لاق ىنعملا اذهمو الوه# رمتلاب رمتلاو بهذلاب بهذلا نوكيف ةميقلاىف ةصح نيفنصلا نم دحاو

 كلام لئاسم ىلع ءالمإلا ىف لاقو لوب امهنم دحاو لك نب نأل ةطنح عاص ةئامو رك عاص ةئام ىف رانيد ةثام

 عاتباول هبتك ضعب ىف لاقو نمثلا نم هتصحب عيبم امهنم دحاو لكف نيفلتخم نيئيش تعمج اذإ ةقفصلا نإ ةعومجما

 اباك عورفلا هذه » هصخلم ام رصتخلا خسن ضعب ىف اندجو بابلا رخآ ىلإ ( ىف[: خللا ) : هلوق )١(

 ىييقلبلا جارملا ىلع اهضرعو رصتخلا نم ةميدق ةخسن نم ىوامربلا مئادلا دبع نب دمحم نيدلا سمث خيشلا اهلقن

 . ةحودصم 2 اهرقأاف



 و |

 مرحمام ىلعال لام ىنعم ىلع اقلطم عبيبلا هلوسرو هللا حابأ اك لحام ىنعم ىلع «عاتبملا هظرتشي نأ الإ »:هلوق ىنعف

 املاعبت ةمألا لمح زوحم اهل عبت هنأل الوهم ناك نإو هلامطرتشي نأ زوحم لاقىعفاشلاناك دقو انأ تلق (ىزملالاف)

 باتكلا اذه ىف لاق ام ىلإ هنع عجر مث اهنود رادلا قوقحالو ه«أ نود لخلا عيب زوحمالو امل اهت رادلا قوةحو

 دمحم هللا دبعوبأ لاق ) عيبلا هب ضقتني الو سيلدتلا مارحو ( ىف لالا ) حصأ هبلإ عجر ىذلاو ( ىنزملا لاق )

 لاق اذإو اضقتنم مرخغلا نمثلاب عيبلا ناكسييلدتلاب امرحنمثلا ناكولف ىدنع طلغ اذه لوقي ىنزملا تعمس ( مصاع نبا

 ناك ةدقعلا تعقو هبو امرحم نمثلا ناكولف مهفتف موثأم سيلدتلاب هنأ ريغ نمثلا ليلحم تبث دقف عيبلا هب ضقنيال

 مارب مارح آذإ اذبف عاب ا عئابلا سلد اك نمثلاب ىرتشملا سلدف ةيراجم اهارتشا ول 20تيأرأ ادساف عببلا

 سيلف مرحم ببس امهدحأ نم ناكولو زئاج هسفن ىف عيبلاو سيلدتلا هلع مرح امنإ كلذك سيلف عببلا هب لطبي

 نم ريصعلا 6 و ) قنات االاؤ ) مهفتف ءارتقلا دسقو عبيبلا منح تيسلا وه ناك ولو عييبلا وه بسسلا

 : عسببلا كفن الو هب هللا ىدعي ن فرسلاو 0 رعت

 هنأ هنع هللا ىضر نامع ءاضق هيلإ بهذأ ىذلاف ةءاربلاب ناويحلا نم ائيش لجرلا عاب اذإ ( قفا لالا )

 هاوس امل قرافم ناويحلا نإف ًاديلقت ؟"0هيلع هفقيو هل همس ملو هماع بيع نم أربي الو هماعي مل بيع لك نم ءىرب

 انفضو ام الول سايقلا ىف حصأ نإو رهظي وأ ىن# بيع نم أربب اهاقف هعئابط ل وو مقسلاو ةحصلاب ىدتفيال هنأل

 اس لك نم أرب وأ اهفالتحال اهاوم ولو اهرب مهل ىف تاويع كم أرب»ال نأ هريسغو ناويحلا قارتفا ند

 ربجبالو ملستلا عئابلا مزا نمثلا عفد اذإف ةعضاوم اهيف اههنم دحأل نكي مل ةيراخ هعاب اذإ ( قئاتشلالاف )

 ادساف عبيبلا نك روهطتو ضي َىَح نمثل عفد مزايال نك ولو هريغ كل هدب ند 1 ادد ىلع امهم دحاو

 ةفصلا عيب ىلع الو اهذخأ امحاصل نوكيف نيعلا ءارمش ةارتشمال ةيراجلا نأ رخآ داسفو نمثلا عفد تقوب لبجال

 ل لاك [9 1و الو ةدهس المح هنمادخاب نأ ىرتشمال الو لجأ ىلإ نيعلا عسب زوجمالو امواعم لجألا نوكيف

 .ءارغلا لق

 ةحنارم عيبلا باب

 اهنكلو تأطخأ لاق مث مهرد ةئاع ىلع تماق لاقو دحاو ةريثعلا ىلع ةحعارم هعاب اذإف ( ىقفانةلالاف )
 كلذ ىلع ماقأو ةئام نم رثك أ ابن« لاق نإف حب رلا نم هتصحبو امام سأرب ىرتشملل ةبحاو ىبف نيعستب ىلع تماق
 ىرتشالل ناك اماق عيبملا نكولو حب رلانم اهتص>و ةنايخلا تططح هناخ هنأ لع ولو اهل ب ذكم وهو هنم لبقي مل ةنيب

 بيعلاب هل سلدب اك امبنم نئاخلا ىلع امرح عقو امإ اعم امهلع مر ىلع دقعني مل هنأل عيبلا دسفأ ملو هدرب نأ
 . رابخلا كلذ ىف ىرتشمال ناكو امرح هن نم ذخأ امو امر سيلدتلا ن وكيف

 مدسيسيلل مساس

 ىرتشا ول » باوصلا لعلو افير# ةرابعلا ىف نأ رهظيو « خسنلا ىف اذك « ةيراخم اهارتشا ول » : هل وق(١1)

 . هححصم ا رر>و رظناف « ةفزا ارش

 , هةددحعصم هك ررد>ف » ناف رحم نيطفالا لعلو للا ّق نك )» يدتفيإ (2 كعب هلوقو )» ًاديلقت هلق )0



 - مم

 هدحو هعاتباىذلا دريو ايش اهنم دربال ةلغاا ىنعم ىف هلكف ةمأ دلوو ةيشام جاتنو ةلغ نم ىرتشملا كلم ىف ثدح اث

 هل نكي مل اهضتفاف اركب تناك نإو ةمدخلا نم ىقأ ءطولاف اهتطوف ابيث ةمأ تناك نإو هن هذخأ امع اصقان نكمل نإ

 باَصأ ولو. ©20نمثلا نم ةحيحصو ةبيعم اهتميق نيب امب عجريو ةصقان اهلبقي نأ هيلع نكي ملاك ةصقان اهدرب نأ

 ءارشش ىف ًادوجوم نأل امل كلذف كاسمإلا رخآلاو درلا امهدحأ دارأف اببع ةيراح'لجر نم ةدحاو ةقفص نايرتشملا

 ابعاب ناكولو درلا هلف ةطبس اهدجوف ةدعج اهارت_ثا ولو نمثلا فصنب فصنلل رتشم امهنم دحاو لك نأ نينثالا

 ةماق اذإ بسلا ةمق هل اعإو تملا ةنك نمو ك0 7 عئابلا ىلع عب رب نأ هل نكي مل بيعلاب لع مت اهضعب وأ

 لوألا بيعلا ةميق هل ناك بيع هدنع ثدح نإف هيلإ هب دري نأ مئابلا ىضريال بيع ةدنغ اهب ثدح وأ قتع وأ توك

 بيعلاىف افلتخا ولو ءىشب عجريالو اهسبح ىرتشملا ءاش نإ الإ هل كلذ نوكيف ةصقان اهلبقي نأ عئابلا ىضري نأ الإ

 اذهكتعبام هللاب فلحم ( ىنزملالاق ) بيعلا اذهنم ًائيرب هعاب دقل تبلا ىلع هنيع عم عئابلا لوق لوقلاف ثدحم هلثمو

 ىغبني ( ىفزملا لاق ) هيلإ هلصوي نأ لبق هبيصي مث *ىرب وهو هايإ هعدب دق هنأل بيعلا اذه هبو كيلإ هتلصوأو دبعلا

 ىريشلا ىلإ ةعقد لق هدْنع 2 هنأ لبق نم بيعلا اذه هب امو هابإ هضيقأ دقل هفلحم نأ هلوق لصأ ىف

 اقداص نوكي نأ نكمأ بيعلا اذه نم ًايرب هعاب هنأ ىلع الإ هفلم مل ولو عئابلا دنع ثدح ام هدر ىرتشملل لعجمو

 نيبب اذبف عئابلا دب ىف عيبلا دعب ثدح اع درلا هل نأل ىرتشملا انماظ دق 0 عفدلا ليق هدنع بعلا ثدح دقو

 0 تعمسو ( ىنزملا لاق ) هبهذم نم ًائفصوام ىلع هلصأ ىف مزال هنأ انفصو ام كل

 اذساف ةتمقو اححص ًادساف :هتمق نيب امو هدر كلف ادساف ةتيصاق هتريكف ةكوج ىف كرك ان نركك ©

 هتميق نيب ام ىدشبللو عال ءاشي نأ الإ درلا هل سيل نأ اهثدحأ نالوق اهيف رخآ عضوم ىف لاقو 1روسكم

 جنارلا ؟2دربال هنأل هلصأب هبشأ اذه (ىزملا لاق) نمثلا عييمجم عجريف ةميق ًادساف هلنوكي النأ الإ ًادسافو احيحد

 امهدحأ نالوق اهفف ىنج دقو هدبع عاب ولو ( فا خللا ) عئابلا ءاشإ نأ الإ اعوطقم بوثلا دربال اك ًاروسكم

 نم خوسفم عبيلا نأ ىناثلاو ةتانج شرأ وأ هتحق نم لقألا ديسلا ىلغو رتاج قتعلا نوكي يك زئاج عييبلا نأ

 عفدب ديسلا عوطتب نأ الإ لوقأ اذمبو هتءانج ةيانا بر ىطعيف عاببو عببلا دريف نهرلك هقنع ىف ةيانجلا نأ لبق

 [ز اج قتعلا نوكي ام هلوق انأ تلق (ىزملا لاق ) نهرلاىف اذه نوكم كر ثك 1 هتبانج تناك نإ دععلا ةمقوأ ةيانجلا

 ؟ هلثم زئاج عيبلاف ةيانجلا ىف قتعلا زاج اذإف قتعلاو عيبلا لاظتإ نيب نهرلا ىف ىوس دقو قتعلل هنم زوحم

 هعيبي نأ زاج امث هعم اعيبم نوكيف عاتبملا هطرتشي نأ الإ عئابلل هلا لام هلو ًادبع ىرتشا نمو ( ىن[نةلالان )

 نم»ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لئاق لاق نإف اذهنم مرح كلذ نم مرح ارامل وا

 ديعلاف دبعلا كلامل دبعلا لام نأ ىلع لدف ( ىف لالا ) « عاتبملا هطرتشي نأ الإ عئابلل هلاف لام هلو آدبع عاب

 نيدلاب نيدلا ءارششو ررغلا عبب اذ-ه ناك نيدب هارتشاو انيد نوكي دقو .الوهجم هلام طرتشا ناك ولو ائيش كمال

 ةيراخلا نالجرلا ىرتشا اذإو » :اهصنو مألا ةرابع اذه نم نسحأ « خلا نايرتشملا تاصأ ولو 2 هلوق )١(

 . 6 خلا ابيع اهم ادجوف لجر نم ةدحاو ةقفص

 خاسنلا ةدايز نم «الو» ةملك نوكت وأ اطقس انه لعلو لصألا ىف اذك « بععلا ةميق نم الو » : هلوق (؟)

 . هححصم همك يدنا زوطلا قه :ةروسكملا نوالاف كرا : جئارلا (©)
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 ضبقلا لبق عيبلا باب

 , اماهط عاتبا نم م لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انريخأ ) قنات خا الا (

 ىتح عابب نأ ماعطلا وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع هنع ىهم ئذلا اهأ سابع ن ١ا لاقو « هيفوتس ىتح هعبب الف

 ١ عسب نع ملسو هيلع هللا ىلص ىهن اذإو ( قفا ةلالاف ) هلثم الإ ءىث لك بسحأ الو هيأرب سابع نبا لاقو لاتكي

 7 عيب هيلع انسق كلذك عببلا هب زوجيف كمله ما هيف ىرتشملا لماكتي ملو عئابلا نم هنامض نأل ضبقي ىتح ماعطلا

 ىور دقو هعضوم ن٠ هلقني نأ هضبقف افازج هعاتبا نمو نمضي ملام حب رو ضبقي ملام عيب نال نشقلا لبق نورت

 ىذلا عضوملا نم هلقنب عرقا ن م ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثعبيف افازج ماعطلا نوعيابتي اوناك مهنأ رمع نباو رمح

 ا |0011 ]9 ٠2 لع نويشم ريغ هنأل بقي نأ لبق هعب هل ناك اماعط ثرو نمو هريغ عضوم ىلإ هيف هوعاتيا
 نأ لبق ماعطلا عيب هنأل زحي مل كل هلاتكأ لاقو هعئاب نم هلاتك ١ نم ىرتشملا رضحأاف رخآ اماعط عابو ماعط

 نوكيو هيريشمل هلك ىتح أربي الف اليك عاب هنأل زحم مل هترضح ىذلا ليكلاب هذخو ىسفلل هلاتك أ لاق نإف ضبقي

 هيف ىرجت ىتح ماعطلا عبب نع ىهن هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع نسحلا ىور اذكو ةئاصقت هلع يداي هل

 0000| || طا ةسقل الكو نوكي ال ةن ال .ةسفنل هترشإ ماعط نم ماعط هل. ىدلا_ شقي الو :ناعسلا

 عبي هل ناكام لصأ نأ لبق نم زي مل هايإ هفلسأ ماعط هيلع هل لجر ىلع هب لاحأف ماعط هيلع هل لح ولو ( لاق )

 هني عم ضباقلا لوق لوقااف ضبق نإفزجم مل هلك ىف هقدصف آماعط هاطعأ ولو هريغ ىلع ماعطب هل هنم عب هب هتلاحإو

 1 ا: ءاشام هته نجا نأ زاح افلس ةاعطلا ناك ولو دحجو امف

 1 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع كلام انربخأ ( ىقفا:ةلالاف )

 . نإو اهكسمأ اهنضر نإ اهبلخم نأ دعب نيرظناا ريخم وهف كلذ دعب اهعاتبا نف عببلل متغااو لبإلا اورصتال » : لاق

 0 مويا بالحلا نم كرتت مث ةاشلاوأ ةقانلا فالخأ طبر: نأ ةيرصتلاو ( فان ةلللاف ) « رنم اعاصو اهدر اهطخس

 . ةبحلا كلت دعب اهيلح اذإ مث كيل 0 ديزي 0 هاريق نيل اهل عمتجم ىتح ةثالثلاو نيمولاو

 - نأ طيحم لعلاو ىرتشملل رورغ اذهو هلوأ نع موي لك هناصقنل اهنباب سيل كلذ نأ فرع نيتنثا وأ ةبلح

 رم نم اعاص ادحاو انمي املدب ملسو هيلع هللا ىلع ىنا لعجأ نامتألاو ةرثكلا ىف ةفلتخم منغلاو لبإلا نابلأ

 7 بيلاب اهدر هلف ةيرصتلا ريغ ابيع اب باصأ مث انامز املحو ىرتشملا اهضر ناك نإف رقبلا كلذكو ( لاق )

 . نأ ىذق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل هكلم ىف ثداحلا نبللا درب الو ةيرصتلا نبلل ان رك نم اعاص اهعم دريو

 ٠ نامضلاب جارحخلا نأ

 بيعلاب درا باب

 5 باصأ مث هلغتساف امالغ عاتبا هنأ فاقح 0 داحم نع بئذ أ نبا نع مهنأ ال نم ىنربخأ ) قنانتلللا (

 - ىضق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةشئاع نع رمع ةورع ربخأف هتلغو هدرب زيزعلا دبع نب رمع هل ىضقف ابيع هب

 - ذخأت اذهف ( قفا: ةلالاف ) جارخلا درب فافخ نب دلخل يضقو هءاضق ٍرمع درف نامفلاب جارخلا نأ اذه لثم ىف



 د0

 ريثكو ليلق لك تعض ول كلذ ىلإ ترد ولو هظفحأ مل حئاوجلا عضو لبق مالك ناك لاقو اهركاد الا ك5

 5 لوقعم دع سابق الو ريال اذهف هن ودام عضوي الو ادعاصف تاع عطصوب نأ امآف 1-1 ةبانح ربخإ ءامسللا نه تيصأ

 ةنب ازملاو ةلقاحملا باب

 هللا ىلص هللا لوسر ىهن لاق هللا دبع نب رباج نع ءاطع نع جبرج نبا نع نايفس انربخأ ( قفا لالا )

 لخنلا سوءرىف رمتلا عبينأ ةنبازملاو ةطنحقرف ةئاع عرزلالجراا عيدي نأ ةلقاحملاو « ةنبازملاو ةلقاحلا نعسو هيلع

 عب ءاوسلخنلا ىف ةنبازملا ةئرهيك ثرحل اىف ةلقاملا : لاق ؟ةلقاغا ام ءاطعل تلق جيرج نبا نعو (لاق) رع قرف ةئاع

 لوقن اذهبو ( قفا ثلللاف ) معن لاق ؟ ىتربخأ مةلقاحلا رباج 1 رفأ ءاطعل تلقف جيرج نبا لاق حمفلاب عرزلا

 ءىش هنم زوي الف ابر دبب ادب ضعب ىلع هضعب ىف لضفلا ام هعبب دقعام لك رظني نأ ةنبازملا عانجو ايارعلا ىف الإ

 داز اف اعاص نيرشعب هذه كتربص كل نمضأ لوقي نأ امأف هفنص نم فازحي افازج الو افازج هنم ءىشب فرعي

 . ةنبازملا نم سدلو ةرطالاو راقلا نء اذبف ايما ىلعف صقن امو ىلف

 ايارعلا باب

 نأ ةريره ىفأ نع دمجأ ىلأ نباىلوم نايفس ىنأن ع نيصحخلا نب دواد نع كلام انرب>أ ىعفاشلا لاقىنزملا انربخأ

 ر< نبالاقو دوادزم كشلاقسوأةسمحىف وأ قسوأ ةسمخ نود اهف ايارعلا عيب ف صخرأ سو ةيلع هللا ىلص هلال وسر

 ائيدح ىعفاشلا ىورو (قزملا لاق) ايارعلا عيب ىف صخرأ هنأ الإ رمتلاب رمتلا عيب نعيسو هيلع هللا ىلص هللالوسرىهن

 هريغامإو تباثنب ديز امإ لسو هيلع هللا لصىنلا باحصأ نم لجرل ديبل نب دومحم لاق وأ:ديبل نبا دومحل تلقهيف

 بطرلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ اوكش راصنألا نم نيجاتحم الاجر ىمسو ةئالفو نالف لاقف ؟هذه ؟ايارعام
 اوعاتبي نأ محل صخرف رمتلا نم مهتوق نم لوضف مدنعو سانلا عم هنولك أي ابطر هب نوعاتبي مهدياب دقنالو ىنأي

 انربخأ اذه لثم ىلع لدي نايفس ثيدحو ( قفا ةللل[ث ) ابطر اهتولك اي مهمديأ ىف ىذلارمتاا نم اهصرخم ايارعلا

 نع ىمن ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر نأ ةمثح ىنأ نب لبس نع راسي نب ريشب نع ديعس نب ىحم نع ةنيبع نبا

 فلتخا ( ىتزاا لاق ) ابطر ابلهأ اهلك "اي رمتلا نم اهصرخ عابت نأ ايارعلا ف صخرأ هنأ الإ رمتلاب رمتلا عد

 فالتخا » باتك ىف لاق امو ربخلا هيف ءاجام ىدنع كلذ حصأاف راثكإلا تهركو ايارعلا ىف ىعفاشاا فصوام

 صخرأ اف ممتوق لضف نمارع مهلو مثدنع دقن ال هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلاىلإ اوكش اموق نأ ءالمإلا ىفو «ثيدحلا

 ىف هخسفأو ةسلا ىف هخسفأ الو قسوأ ةسمح نم لقأ ةيرعلا نوكت نأ ىلإ بحأو ( قناخ_ هلال ) اهف مه

 لخنلا سوءز ىف رمتلا عيب لصأو كش هنأل.قسوأ ةسمح ىف عيبلا خسفي نأ هلصأ ىف همزلي ( ىتزملا لاق ) رثكأ

 نيقي قسوأ ةسمخ نم لقأاف نيقيب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف صخرأ ام الإ هنم لحم الو نيقدب مارح رمتلاب

 ةيرعلا ىرتشي ىذلا عاتبي الو ( فا: ةلالاف ) كشلاب نيقيلا لط.», الف نيقيب ةسقعا تسدلو ربخلا هب ءاج ام ىلع

 رمتلا نم عفديف اذك ناك سبي اذإو اذك ابطر نآلا اف لاقيف رسثعلا صرخم !5 ةيرعلا صرخم نأاب الإ رمتلاب

 بحاص عييو ( لاق ) عيبلا دسف هعفد ىلق اقرفت نإف اقرفتي نأ لبق اهرعدب ةلخنلا ضبقيو ار اهصرخ ةليكم

 هللا لوسر نأل ناقلتحمال رحتلا ننء: هك تنعلا نء انارعلاو هطئاخ عي ىلع ىفأ نإو هل صخرأ نم لكل طئاحلا

 ٠ ام ةطاحإلا نود لئاح الو امهترعأ ىف صرألا نس ملسو هيلع هللا ىلص

 (م-7؟)
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 دارأ اذإ اهرضيو اهم رضتال تناك نإو رابخلا ىرتشمللف رحشلا قورعب رضت تناك نإف ارجش اهيلع سرغ

 نوكيو هعلقي وأ درلا ىف راخلاب تنأ ىرتشملل ىلق تيبأ نإو زئاج عيبلاف امتهس نإ رابخلاب تنأ عئابلل لق اهعلق

 ٠ كيلع دسفأ ام ةميق هلع

 هحالص ودبي ىتح رمثلا 0 ال باب

 ق> راغلا عيب نع ىهن سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سنأ نع ديمح نع كلام انربخأ ( قناتتلالاف )

 ىورو «اهحالص ودب, ىت> )رمي نبا سو هيلع هللا ىلص هنع ىورو « رمحت >2 لاق؟ىهزتامو هللا لوسراي ليق ىعزت

 ذخأي ميف ةرمثاازعو لج هللا عنم اذإ » مسو هيلع هللا ىلص هلوق ىفوذخأت اذهبف ( لاق ) ةهاعلا نم وجنت ىتح» هريغ

 هنأ ال اهنابإ ةياغ غلبت ىح كرت ىتلا ةرمثلا عبب نع ملسو هيلع هللا ىلص ىهن امتإ هنأ ىلع ةلالد« ؟ هيخأ لام مكدحأ

 ةفآلا اهلثم ىف نوكي ةدم كرترام عنع اعإ هعنع هلع ىفأت ةف 1 ال اهنم عطقيام نأ كلذو اهنم عطقي امع ىهن

 وأ رّمحأ راص اذإ هعيب ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص نذأ اذإو هناكم عطقي نأ ىلع هعب لحب رسبلا نودام لكو حابلاك

 عنتم لاحلا كلت ىف هتماع راصو الب هلك نوكي نأ نم اجراخ هلك أ عيطتساوجضنلا هيف ادب اذإ هيف نذأ دقف رفدأ

 ماك ال جضنلا لوأ ةيف ىري لصأ نم ةرمث لك كلذكو ( لاق ) هرسسبو هتماع ىف هتاون ظلغل ةهاعاا نم رهاظلا ىف

 نأ هحالص ودبف ابيط اراغص لكؤي. ءاثقلاو هزبرخ عسب لح هيف كلذ ىؤر اذإف بطرلا جضنك حضن زبرخللو اهيلع

 نوكيو امهحالص ادب اذإ زون لاق نمل هجو الو هرابكب هراغص قحالتي ىتح كرتي مث هضعب مظع وأ همظع ىهانتي

 ودبي ىتح زيرخلاو ءاثقلا عب زحب مل فيكو مرح اذهو امهنم جرخام لك ذخأي نأ امهلصأ تبثام امهمرتشمل

 ملام ءارشش امهحالص ودبل زاج ولو امهنم قام لو ري ملام لبو هحالص ودبي ىتح رمثلا عبب لحال اك امهحالص

 عسب نع مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن دقو نينس لخنلا لمحم ملام ءارعش لخناا رك حالص ودبل زاجل امهنم قاخخ

 اهريشت نم اهو>رخآ اهنكيام ىلإ تراص اذإ تناكو ماك وأ رمثق نم لئاح اهنود عدزو ةرم لكو (لاق) نينسلا

 للاحلل ضرألاب ةعوضوم الو اهرجش ىف ابعد زوحمال نأ ايف راتخأ ىذلاف اهورخدا اذإ اهيلع داسف الب اهفاكو

 ريثع ذخأي معلا لهأنم ادحأ دجأ لو (لاق) اهجل نود لئاحال اهدلج اهيلع ةحوبذم ةاش مل ءارعش ىلع كلذ سايقو

 نأ همزل اهلبنس ىف ةطنحاا عسب زيجأ انأف لئاق لاق نإف اهلبنس ىف ةطنحلاب ةطنحلا عب زيجم الو اهماك أ ىف بوبحلا

 اهنع سانلا ابعفري ىتلا ةرمشقالا قوف ةدحاو ناترسشق زوجلا ىلعو بارتلاب بارت ىف ةضف وأ 2١2اهنبت ىف هزيجب

  ةيلع تناك امو جئارلا ©0كلذكو ايلعلا نودب عفري نأ حاصي هنأل ايلعلا ةريثتلا هيلعو هعس زوخجن الف

 لقأ وأ ةئام ند وأ مهم فاأ نم مهسأ طنئاحلا ند دملا ؟ ىرديال هنأل ادم رحتلا نم ىنلسإ نأ زوج الو ناترشق

 ' نالوق اهفف ةاكزلا هيفو طئاح رم عاب نإو زئاجق اهنعب تالخم وأ هعبز ىنثتسا ولو لوهجي اذهف ك1

 ١ ذخأ ءاش نإ ىناثلاو دراا وأ نمثلا نم هتصغ ةقدصلا زواجام دا نأ ىف راثلا ىوشملل نوكي نأ اهدخأ

 32 نحف هلوف فالخ اذه ( ىنزملالاق ) ةرمثلا نم ريثعلا ذخأ ناطلسالو درلا وأ نمثلا عيمجم ةقدصلا نع لضفلا

 الو هنم هتعمم ىنإف هيلإ ترصل ةحب اجلا ىف هئيدح نهو نايفس نكي ملولو عئابلا ىلع ةحماجلاب هيلإ تماسو ةرمثلا

 )١( ها اذه هابشأو بارت ىف ةطنح وأ اهنبت ىف ةطنح عب زين نأ همزل » مألا ىف ىذلا خلا ةضفوأ « .
 2 + ةححصم ةنتك« سوماقلا يف ١ يدنملا زوألاو ءاهع هتدحاو ضوضعتلاك سامأ رع نونا رسكب جئارلا )0 1

, 

) 

: 

 ا َ
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 الو ازئاج نياق روزحب ليصف ناك هنأ كلذو زئاج هنأ ىدنع سايقلاف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدحلا

 سايقلا ىف هب سأب الف نافاتخم امهو ناويح اذهو مل اذبف لثمب الثم الإ لحال ناماعط امهنأل نيحوبذم نازوحي

 نوكيف اتباث سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدحلا نوكي نأ الإ فالتخا هلوقب نوكي نم مدقتم لوق هيف ناك نإ

 . سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقام

 رمثلا عيب باب

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هببأ نع ملاس نع ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ( قفانتلالاف )
 ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا لعج اذإف ( ىف[: للا ) «عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل امترمثف رؤي نأ دعب الخم عاب نم»

 ربؤي مل نإو لق نإو هطئاح نم ءىث ربؤب نأ رابإلا لقأو ىرتشملا كلا ادح هلبقام لعج دقف عئابلا كلا ادح رابإلا

 اهيف ناك نإو هلك ربأ ام ىنعم ىف وهف هنم ءىشث وأ هثانإ علظ ققشن ولو هلك ربأ ام ىنعم ىف نوكيف هبنج ىلإ ىذلا

 لك نأ نم هيف فلتخم ملام ىنعم ىف عببلا ىف هدعبو رايإلا لبق ىهو عئابلل اهرمثف ثانإلا رب وت نأ دعب لحم لوحف

 عئابلل داولاف تدلو نأ دعب تعبب نإف اهليازي مل هنأل اهنموضعك امل عبت اهلمحف تعيب مئاهبلا نمو مدآ ىنب نم لمح تاذ

 وهف ققشت اذإو ىرتشملل وبف ققشتي لو هزوج جرخ اذإ لخنلاك هلصأ عب اذإ سرك عاتبملا طرتشي نأ الإ

 م جرت ام لوأ ىف ىرتو ةزراب تجرخ ةرك لك نوكتف لختلا اهريغو بانعألا نم راما فلاخمو (لاق) عئابلل

 نأل عادلا هطرتشي نأ الإ عئابلل وبف ارمثم ارجش هعاب اذإف علطلا نم ازراب لخنلا ركأ ىنعم ىف وهف هرخآ ىف ىرت

 ىرتشملا ىلعنأ عئابلل ةرمثلا تناك اذإ لوقعمو ةمألا ىف اعدوتسملجلا نوكي اكرجشلا ىفاعدوتسم نوكي نأ قراف رمثلا

 ىرتسشملا ىلعف تسلا الإ اهحاصبال ناك اذإف رجشلا ىف طاقللا وأ فاطقلا وأ دادجلا غلبت نأ ىلإ اهرجش ىف اهكرت

 ةرهاظ ةرمثلا هيف نوكت ام ةرجشلا تناك اذإف هرم حالص هيفام ءاملا نم هل امإو قسلا نم ىنكي امو عئابلا ةيلخم

 زيمتال ناك نإو ةثداحلا ىرتشمللو ةحراخلا ةرمثلا عئابللف زيغ نإف اهريغ ةر ةجراخلا غلبت نأ لبق اهم جر مش

 عئابلل ىرتشملا هكرتي وأ هل اقح هداز دق نوكيف اهلك ةرمثلا عئابلا هماسي نأ الإ علا زوحمال امهدحأ نالوق اهيفف

 كلام لئاسم ىلع ءالمإلا ىفو باتكلا اذه ىف لاق كلذكو خوسفم عببلا نأ ىناثلا لوقلاو همقح نع هل وفعيف

 هكرتفزازجلا غؤلب دنع هزج اطرق عاب نميف لاق اذكهو زيرخلاو هرحش ىف ناحيذابلا عيب ىف لاق اذكهو خوسفم

 تلاثناف ةطنح هعاب ول انك عيبا ضقت وأ نك الب هل ىذلا لضفلا هل عدي نأ ىف راخلاب عئابلا ناك داز ىح .ىرشلل

 هبشأ ىدنع اذه ( ىنزملا لاق ) عسب مل ام عابام طالتخال خسفي وأ ةدايزلا هل ملسي نأ ىف رايخلا هلف ةطنح اهيلع

 ( ىنزلا لاق ) هيلإ هل ليبسال ام فلكي..الو هيدي ىف مادام نمثلاب نومضم هيلع مياستلا نأل ضبق نكي مل اذإ هبهذمم

 دَحاَو كك .ذإ اءاش اعهق نامارع امل ططخلا اذهو هقانلا ءىع عيبلا رضي مل ضبقلا دعب ناك اذإف انأ تلق

 هيلع عدم رخآلاو ةيدب ىف ةرمثلا تناك ىذلا لوق لوقلاف ايعادت نإؤ هيف ىلام ىردأ ال لوقي امهنم

 لك نم ةزعا دع ةرع كلام لصألاو لصف اش نم ايفان عيمج ىرتشمللف تعب ضرأ لكو ( ىفانةلالا:)

 ةزج عئابللف ارارم رحم اعرز ناك نإو دصحم ىتح كري عئابلل وهف عرز اهيف ناك نإو رمثم عرزو رمثم رجش

 قح ردلا كاد ذآ عيبا "ضقن بحأ نإ رابخلاب ىرتشااف هرذب دق بح اهيف ناك نإو لصألاكف ىتب امو ةدحاو

 ناك ولو ارفح اهكرتيال املاح ىلع ضرألا ةيوتو اهلقن عئابلا ىلهف ةعدوتسم ةراجح اهيف تناك نإو دصحبف غابي



 7-0 ا
 ام ريغ ىطعي نأ دحأل سيلف اهنابعأب مهارد ريناندلاب ىرتشا اذإو ( قنا :.ةلملا5 ) اهنمت ذخأ هل نكي مل تكله
 : ' 03 قرفتلا لبق ءاوس مهاردلاب ريئاندلا سح ءاش نإ رابخلاب وهف ابيع مهاردلا وأ ريناندلاب دجو نإف عيبلا هيلع

 رئئاندلاب دجو مث اضيامتو مهاردلاو رناندلا نيع ربخب كلذ اعيابت اذإو عببلا ضقن وأ رناندلاب مهاردلا سدس وأ

 هلأ اهدحأ ليواقأ هيفف قرفتلا دعب ناك نإو بيعملا هبحاص امهنم ادحاو لكلدبأ اقرفتي نأ لبق ابيع مثاردلا ضعبب وأ

 مو نابعألا عونت ريغ تافصلا عونتو (لاق) هلثع هبحاص ذخأ ابيع هب باصأف هضبق مث ةفصب املس ىرتشا ول اك هتجح

 يئاندلا نم تافصلاو نيعلا عب ناك اذإ ( ىنزملا لاق ) رانيدلا نم اهتصحم مهاردلا نم بيعملا در ةقفصلا ضعب زاجأ

 ؟عىف انوكي نأ مزل ءاوس ضبقلا لبق قارتفالا نم عببلا هب دسفي امفو ءاوس قارتفالا لبق ضبقلاب زوجي امف محاردلاب

 قع رانيد ةئام لطار ولو ( ىف[: لال ) رانيدلا نم اهتصح ردقب محاردلا دري لاق دقو اوس ضبقلا دعب بيعملا

 الآل رع ل ةيوارملا نودو هوركملا نم ريخ طسو. ترض نم رانند قئامي هوركم برض نم رانيد ةئامو ةيناورم

 لك ىلع موسقم نمثلا نأ رادو دبع نم ةقفصلا هتعجام نأ ىف افالتخا ملعلا لهأ نم تبقل نمت دحأ نيب رأمل

 000 31| ١ لكأ طسرلاو ”ىدرلا نم رثك 1 بهذلا نم دجلا ةمق ناكف نمكا نم هتمق ردقب امهم دحاو

 اهنم اهعبدو فارصلا نم مجاردلا ىرتشي نأ سأبالو لثم الثم الإ بهذلاب بهذلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ءاوس ةداع ريغو ةداعو رثك أ وأ نمثلا نم لق" اب اهضبق اذإ

 0 ل
 لاقو نزوب انزو اسباي نوكي ىتح عيبلا هيف لحمال هرئاطو هيسنإو هيشحو فنص هلك محللاو ( قفنا:ةلالاف )

 لوقي نأ محللا عامي هدح اذإ همزا دحاو فنص نامحللا لاق نمو هرخآ ىف لاق مث امهجرخف نالوق اهيف رْخآ عضوم ىف

 آذإف ( ىزملالاق ) هلوقينأ دحأل زوجال ام اذهو ادحاو افنص راهلانم امهريغو رمتلاو بيبزلا لعجيف رمثلا عام ىف

 ءامسألاو فانصألا ىلع اهنأو ةعماجلا ءامسألا ىلع سيل كلذ نأو لاحم زوحمال ًاسابق ًادحاو افنص نامحالا ريبصت ناك

 فانصأ لبإلاو منغلاو رقبلا نابلأ ناب بايلا اذه لبق عطق دقو ( ىنزملا لاق ) فانصأ ناحللا نان عطق دقف ةصاخلا

 "تفلتخا اذإف ةعومجلا كلام لئاسم ىلع ءالمإلا ىف لاقو ىلوأ فالتخالاب نابلألا لصأ ىه ىتلا ابموحلف ةفلتخم

 ةناَقك كلذىفو (ىزملا لاق) اهسانجأ تفلتخا اذإ ريطلا مول كلذتكاو الضافتم ندعي اهضعب ساب الف ناتيحلا سانجأ

 - قيفوتلا“قان و - انفصو ال

 محالا عب نع ىو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بيسملانبا نعملسأ نب ديزنع كلام انريخأ ( ىفناتشلالاف (

 هذه ًاءزج ىوطعأ لاقف قانعب لجر ءاجف هنع هللا ىضر ركب ىبأ دهع ىلع ترحم اروزج نأ سابعنبا نعو ناويحلاب

  نومرحم نم رلا دبعنب ركب وبأو ريبزلانب ةورعو بيسملا نباو دمحنب مساقلا ناكو اذهحلصب.ال ركب وب أ لاقف قانعلا
 ملعنالو فاتح ريغوأ افلتخعمحالا ناك ذخأت اذهب و (لاق) هبفنوصخربالو كلذ نومظعي الجآو الجاع ناويحلاب محللا عبب

 3 ملاذإ (ىلزلالاق) نسح اندنع بيسملا نبا لاسرإو ركب ابأ كلذىف فلاخسو هلع هللا لص ىنلا باحصأ نم ًادحأ
 و -
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 سأب الف دحاو فنصنم ناك نإو لجأ ىلإ الضافتم ضعبب هضعب عيدب سأب الف ةضفلاو بهذلاو بورشملاو لوكألا

 فصوو لجاعاا عقد اذإ نيضرعب ضرعو نيلطرب سا لظراو در لوأ حيبذلا اههب دنرأ نيريعب ىف ًاريعب فلسا نأ

 لكؤب امث نزويو لاكي ام ىلع ىدنع ًاسابق بطرب سباب هنم عابب الف نزو.الو لاك الامم برش وأ لك أ امو لجآلا

 نم« لوك أملا ريغ نمآاددع عام اع ةعيقن نأ نم اذ ل وأ ناكو رديالو قبال وأ رذديو قبر امو برش وأ

 نيتلخرفس ةلحرفس الو انزو الو اددع نيتنامرب ةنامر لوقلا اذه سايق ىلع حاصيالو اهريغو بشحخلاو بايثلا

 نيتلجرفسب ةنامرب سأبالو ديب ادب افازجو الضافتم هريغ نمسن# هنم سنج عاببو كلذ وحنو نيتخيطيب ةخيطبالو

 دعت دقف تاتقتال تناك نإو اهدايلبو اهحايله هب ودألا نم ناكامو كلذ وأو رك نم نيدع ةطنح دع قمل م

 ةعفنل بورمشمللاو لوك "لا ىنغم ىف اهعيمج .نأل توقلل بورّشملاولوك ءاملا ىلع ساقت نأاب .ئبف ةبورسشمو ةلوك ا

 لضأو اهريغو بشحلاو بايثلاو ناويملا نم بورمثملاو لوك ألا نم جرخام ىلع ساقت نأ نم ىلوأ ندبلا

 هنزو نوك عاصلا نأل لك [زرودلو نير انو هلثع دحاولا سنجلا عاب نأ زوحب الف ليكلا رمتلاو ةطنحلا

 لثمي الثم ةطنحلا ققدلا عب زوجمالو ا عاص نم رثك "اب عاص ناك اليك ولف هنم رثك أ وأ هنود عاصو الاطرأ

 الثم ضع. هضعب ىف ريخ الف بيبزلا لخام اف لثع الثم بنعلا لخخ سابالو كلذ و ىف الضافتم نوكي هنأ لبق نم

 ابار ضعبب هضعب ىف امف ىرحتلا ىف ريخالو سأاب الف سانجألا تفلتخا اذإف رثكيو هيف لقي ءاملا نأ لبق نم لثع

 زوال روزبو زوجو زولنهدو تريز لكو لثم الثم رمتلاب رمتاا نوكي ىت> ةو2 ىدع مثردو ةوجت دم ىف ريخ الو

 دحاولا سنلا نم زوجي الو ديب ادب الضافتم هب س'ابالف ناسنحلا فلتخا اذإف لثع الثم الإ دحاولا سنجلا نم

 صقهتنت امت را ضعب نم صقنت رانلا نأل خوبطعب هنم خوربطم الو اخوبطم ردد اعإ ناك اذإ لاحم هنم ءىنب خوبطم

 هطارتشال ىرأام ( ىنزملا لاق) اهيلإ ىهتني ةياغ سبيلا ىف رمتلل نوكي اك اهيلإ ىهتني ةياغ هلتسيلو ضعب نم

 هصقنت رانلاو دحاو رخدب ملامَو رخدا ام نأ سايقلا نأل ىنعم اخوبطم رخدي امنإ ناك اذإ  ىعفاشلا ىنعي -

 وهو عمش امهدحأ ىفو انزو اعب ول امهنأل عمشلا نم نييفصم الإ لحن لسعب لحن لسع عابمالو ( قف|:ةلالاث )

 ةظنح دعي ناوزوأ لصق ايف ةطنح دمىف ريخ الو اليك اعيب ول كلذكو مولعم ريغ لسعلاب لسعلا ناك لسعلا ريغ

 نم هلك ىف ديزبال نوك نأ الإ .هب'طلتخاام لك كلذكو ةلوهجو ةلضافتم- ةطنحم ةطنح اهمآل كلذ نم اق ءىشال

 اهارع رقبلا نيلو .فنص هنأاضو.هزعام منغلا نبلو اذه لثم ىف ريخ الف نزولا امئاف هنيت نم قد امو بارتلا ليلق

 ربَجالو ديدي الضافتم سأب الف نافنصلا فاتخا اذإ امئاف دحاو فنص اهءارعو اهرهم لبإلا نيلو فنص ايسيماوجو

 عاب,نأ سأب الف دبزلا هنم جرخأ اذإو منع ديزي منغ نمس ىف ريخ الو نبللا نم ءىثث دبزلا نأل منغ نباب منغ ديز ىف ٠
 ىذلا نبللا نم هتصح 5 ىردأ ال انبل ةاشلا ىف نأ لبق نم نيلب هبلح ىلع ردق, نبل ابيف ةاش ىف ريخ الو نمتو ديزب

 نيللا اعإو الدب ةيرصتلا نبلل مسو هلع هللا ىلدص ىننلا لعج دقو عسببال دسفأ وهف ةئيسن تناك نإو ادقن هب تيرتشا

 ملام لكو هجارختسا ىلع ردقيال دلولاك سيلو ءاش ىنأ هبحاص هجرختسإ هرشق ىف عببملا زوالاو زوجلاك عرضلا ىف

 صقتنيأ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل لا بطرب رمت عيب زوحم الو عيبلاك هيف مقلاف هيف لضافتلا زج

 ارم لثملا الورع بقعتملا ىف امهمنأل بطرب بطر عيب زوال كلذكف بقعتملا ىلإ رظنف هنعىهنف «؟سبي اذإ بطرلا

 ضبقلا لبق اقرفت اذإ امهئابعأب قرولاب بهذلا ناعيابتملا ناك اذإو ( لاق ) فاج حمقب لولبم حق زوجمال كلذكو

 الف اهميلست هيلع ناكهنأل اهعئاب لام نف ضبقلا لبق تكلف ابعاب ةعاس لك نأ ىلع لد عيبابي مل نم ىنعم ىف اناك



-)- 
 ناكف قلاط امادحإ هل نيتأرمال لاق اذإ هنأ ىلع للد ىدنع اذهو ( ىنزملا لاق ) عيبلا خسفل رايتخا ءطولاو

 عبيبلا خسفل ارايتخا ءطولا لعج اك ىرخألا تقلط دقو اهراتخا دق نكي نأ َهَبَشأ امهادحإ ءىطو نإف راخلا هل

 اقرفت مث قرفتلا لبق تحتنف ةميم تناكنإو هثراول رابخلاف اقرفتي نأ لبق امهدحأ تام نإف ( قفانثلالاف )

 عيب ىف نمثلا دقنب سأب الو دقعاا لصأ ىف زئاج طرسشب رايخلك كلذكو لمح وهو عقو دقعلا نأل ىرتشالل اهدلوف

 مايأ ةثالث رابخلا ىف ملَشو هيلع هللا الم هكا هلال نع ةذحلا لولو ثالث نمرثك !١ نانو ظرش روح الو زاخلا

 ىرتشملل الو نمثلاب عافتنالا عئابلل نوك. الو ةعاشس قرفتلا دعب زاح امل اثالث ئرتشا مف ذقنم نبا نابحلو ةارصملا ىف

 نأ هبشي هرمأ نأ كلذو هزواحن ملو هانعبتا ثالث هانفصوام ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هزاجأ اماف ةيراجلاب عافتنالا

 . ادح اثالث نوكي

 دس ايه ف نجل لت ميج ف م
 فرصلاو الجؤم الو الضافتم ضعبب ةصعب زوال اموابرلا بأب

 ظ ئيريس نب دمحم نع بويأ نع ىقثلا ديلا دبع نب باهولا دبع ىنربخأ ( قفا: لالا ) لوقي ىزملا تعمس

 بهذلاب بهذلا اوعيدت ال » لاق لسو هيلع هللا لص ىلا نأ تماضلا نب ةدابع نع رخآ لجرو راس نإ جسم نع

 ديب ًاديرمتلاب حاملاو حاملاب رمتلاو ربلاب ريعشلاو ريعشلاب ربلاو بهذلاب قرولاو قرولاب بهذلا اوعبد نككلو ب 0

 وهو ( قنانتلالا ) ىبرأ دقن دازتساوأ داز نث رخآلا دازو حلملاو رمتلا اهدحأ صقنو ( لاق ) 0" مكس فيك

 | ةناسإ نع قوز نم لوق انك رت اهعو_انلق هبو فرضصلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا.لوسر نع ثرداح الل قفاوم

 000 ]011 لا نركك لأ لمحيف رسنم كلذ لك و لمع هنأل ةئيسنلا ىقايرلا امتإ ) لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ) ىنلا لوق ىدأف هظفحف «ةئيسنلا ىف ايرلا» لاقف ؟ ةطن# رع وأ قروب بهذ نهفات نيفنص ىفأ ابرلا نع لثس سو

 ١ ابر قرولاب بهذلا » مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رمع لوق لمتحو ( لاق) ةلأسملا ىدؤي ملو ملسو هيلع هللا ىلَص

 ١ ىتح امهناكم نم ناعيابتملا قرفتيال نأ لمتحمو ءاطعإلا عم ذخألا نوكيف ىرخأ اب ذخأيو دب ىطعي( ءاهو ءاه الإ

 ' ىلع لد تيدحلا ىوار وهو ه.هذ هلإ درت وأ هقرو هبطعت ئىح هقرافتال سوأ نبا كلامل رمع كلذ لاق املف اًضياَقَتي

 5 ليكلاو نزولا ىفو ةدايزلاب دقنلا ىف (هدحأ . نيبجو نم ابرلاو اقرفت نأ لبق امهضباقت «ءاهو ءاهو» جر نأ

 7 ليكملا لوك املا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىمسام ريغ انمر> امنإو لجألا ةدايزب نيدلاىف نوكي رخآلاو

 ' لالوك ام ريغ امهنأل قرؤلاو بهذلا نم نزولا ىلع نزولا سيقن نأ زحم ملو ىمسام ىنعم ىف هنأل نوزوملاو

 ' انرشو لك وب امن نزوب وأ لاك ام وأ قرو وأ بهذىف الإ ابر ال بيسملا نبا لاق اذكهو امهاوس امل نائيانمو

 | لسن نأ زومنال اكماعط نم نوزوم ىف ًارانيد مستال نأ انمزا نزولا امبيلع انسق ولو خبحص اذهو ( لاق)

 ١ اهدحأ جس الو ءىث لك ف ناس مثردلاو رانيدلا نأ افالتخا نيهاسملا نيب لعأ الو قرو نم نوزوم ىف ًارانيد

 اه ربتىفالو اهيف ةاكزال هنأل زئاج اندنع وهو سولف ىف اردوأ ارانيد يس نأ ه رك نم سانلا نم نأ ريغ رخآلا ىف

 ” مهاربإ مهنم ددع زاجأ دقو هيف ايرال ام ساحنااو هلصأ ىلإ ربتلا ىف رظنأ اعإو ةفلتملا ءايشأالل نمثب تسيل اهءإو

 ١ قرولاو بهذلا ىنعم ىف مهارد قرولا بورضمو ريئاند بهذلا بورضضم نوكي افك ىولفلا ىف فلطلا ىسنكلا

 9 نأ زو الو ( قنا ةلألاف ) بورضم ريغ ساحناا ىنعم ىف اسولف ساحنلا بورضم نوكي الو نيبورضم ريغ

 ذك ادب نيلضافتم ازاج ناسنجلا فلتخا نإو هنم ءىثىفبورسثملاو لوك املا نم نزو. وأ لاك« انمب ائيش فلس
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 ٠ نم جرخام لكو بهذلا ىف فلست نأ زوحبال ىلا ةضفلاو ةضفلاف فلسإ نأ زوجمال ىذلا بهذلا ىلع سايق



 هيف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ننسو تاعيابملا نم هنع ىبنو هب ىلاعت هلل سا ام أب

 « متم ضارت نع ةراجن نوكست نأ الإ لطابلاب يشيب يسلاومأ اواك أتالو»زعو لج هللا لاق ( قفا ةل الان )

 مرحام الإ عوبلالحأ زعو لج هللا نأ انللدتسا ناعيابتملا اهب ىضارت عوبب نع سو هيلع هللا ىلح هللا لوسر ىمب املق

 نكي مل هب امهنم ضارت نع اقرتفاو زوجي ام اعبب .ادقع اذإف هانعم ىف ناك م وأ ,لسو هيلع هللا ىلص هيبن ناسل ىلع هللا

 ىفو ميدقلاو ديدجلا باتك ىفو ءالمإلا ىف زاجأ دقو ( ىنزملا لاق ) رايخ طرعشب وأ بيعب الإ هدر امهنم دحأل

 ذإ هب ىلوأ ةيؤرلا رايخ ىننب اذهو ( ىتزملا لاق ) هانعم ىف زئاج ريغ هلك اذهو ©90ةيؤرلا رابخ حاصلا ىفو قادصلا

 هب هله هضعب ري مل بوثلا عيب لطب هنأو ةفورعم نيعو ةنومضم ةفص امل ثلاثال ناعبب عيبلا نأ هانعمو هلوق لصأ

 . ةيؤرلا رايخ هل لعجب ىت> ال مأ بوث هنأ ىردي الو طق هنم اشري ملام ءارش يجب فيكف

 اقرفتي مام نيعبابتملا رايخ باب

 لك ناعيابتملا » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ( قئانلالا )

 اذإ ناك رمع نبا نأ رخآ ثيدح ىفو ( قفا: :لالاف )«رابخلا عيب الإ اقرفتي ملام رابخلاب هبحاص ىلع امهنم دحاو
 لجر نم ًاسرف انل بحاص عابف ةازغ ىف انك لاق ءىضولا ىنأ ثيدح ىفو عجر مث اليلق ىكم عببلا بجوي نأ دارأ

 رايخلاب ناعيبلا »لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ةزرب وبأ لاقف ةزرب ىنأ ىلإ هيف همصاخ ليحرلا اندرأ اماف

 لاقف هيلع اودغ مث ةليل اتاب امهنأ هريغ نم هتعمس دقو هظفح ناسح نب ىحخ رض ملامثيدحلا ىفو (لاق) «اقرفتي ملام

 ادهاش حب رمثلاقو عيبلا بوجو دعب ريم ءاطع لاقو عميبلا دعب دحاو ناكم ىنايقب ذإرابخلا امللعجو اتقرفت اكارأال

 نم رثك ألا لوقوهو ذخأت اذهمو ( نان لالا ) عيبلا دعب هبحاص اكدحأ ريخ وأ عيبب اضر دعب اّقرفت كنأ لدع

 مث نيءواستم نانوكي مث نيمواستم ريغ مواستلا لبق امهو (لاق ) نادلبلاب راثآلا لهأ نم رثك لاو زاجحلا لهأ

 ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا امل لعج امنإو اقداص ناك (تعيابت امتك نإقلاط ىنأرما لجر لاقف امواسن ولف نيعيابتمنان وكي

 فرصو نيعو ةعلس ىف نيعيابتم لكف نادبألا قرفت الإ نيعيابتم ازاصام دعب قرفت الف اقرتفي ملام عيابتلا دعب راخلا

 بجي ناك اذإو رابخ نع امبعب نوكي وأ كلذ ىلع نادبألا قرفت اقرفتي ىح عيبلا خسف امهنم دحاو لكلف هريغو

 هلع هللا ىلص هللا لوسر ريخ سواط لاق كلذكو عبيبلا دعب هيحاص ايهدحأ ريخ اذإ بحب كلذكسف عيبلا دعب قرفتلا ٍ

 « شرر# نم ٌؤرما ف مسو هيلع هقل لس هلا لوسو لاقق ؟ تنأ نم هللا كرمع لحرلا لاقف عببلا دعب ةاحر مسو

 وأ قرفتلا لبق ا اهقتعأف ةيراج ىرتشا نإف ( لاق ) عبيبلا دعب الإ رايخلا ام فاحم سواط ناكف (لاق)

 اهقتعأ نإف هكلم متي ملام قتعأ هنأل الطاب ىرتشملا قتع ناكو هل ناك عببلا ضقت عئابلا راتخاو رابخلا

 خسف عئابلا 31 هئابا نم ةلفغ ىف قرفتلا لبق اهلبحأف امثطوف ىرتشملا لجت ولو ازئاج ناك عئابلا

 هتمأ.يبف عئابلا اهثطو نإو ةهبشلاب ةقحلو دلت موي اينم هدلو ةئتقو التم رز ايرتللا لع نك خللا |

 « رهاظ ف.رحم ةرابعلاىفو انديب ىذلا لصألا ىف اذك «هلوق لصأ ذإ هلوق »ىلإ « زئاج ريغ هلك اذهو» هلوق )١(
 : ةيسس ةسل ررحو « رظناف



 انو" تا ا 2 1

 2ك 00-0 -
 كب الو برقلا برخ (؟)اهدلق ةاش تناك نإو ةلبقلا ةليقتسم ىنهو اهيمدي ىح ةديدحم مانسلا عضوم نم نعألا
 : 000 هكرتشي نأ زوجيو (لاق ) هأزجأ راعشإلاو ديلقتاا كرت نإو

 نع ةرقبلاو ةعبس نع ةيبيدحلاب ةئدبلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انرحن لاق هنأ هللا دبع نبا رباج نع

 رحب هنكع ل نإف ةلوقعم ريغو ةلوقعم امايق لبإلا رحنتو اهليصف ابعم قيس تجتتف ةقان ىذحلا ناك نإو ( لاق )

 هرخن ارمتعم ناك نإف هل هتهركو كلذ هأزجأ منغلاو ربل اول لير نإ داو قنا يذزو ةكدا

 حاحناك نإو هأزجأ ةكم حاجف نم رن ثيحو ةورملا دنع قاحم نأ لبق ةورملاو افصلا نيب ىعسيو تيبلاب فوطيام

 ]ج هللا لوقا اهنم لك أ اعوطت اهنم ناك امو هأزجأ ءاش نم رحن ثبحو قلحخم نأ لبق ةبقعلا ةرمج ىمريام دعب هر

 ,و اعوطت هيده ناكو معطأو هيده محل نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لك أو «اهنم اولكف امبونج تبجو اذإفهزعو

 لك أي الف هريغ وأ ديصلا ءازج نم ابجاو ناكامو اهيف هيلع لدب الو نيك اسملا نيبو اهنيب ىلخو اهرح اهنم بطع

 1 ٠ ةناكم هلعف اهنم بطع امو مرحلا نيك اسمل لك ام ردقب هيلعذ لك أ نإف ائيش اهنم

 يا
5 
_ . 
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 3 هح

 . 1م 2 ةقورعلا ةيرقلا



 ل

 دقو قح هدنع سايقلا ) ىازمللا لاق ( 0 0 هثئزح موصلاو مايصلل ماقملاب رم نأ فوخلال عوجرلاب 0 اذإ

 لاق هنأ رمع نبا نع ىورو نألا رصحلا بهذو وذدعلا رص> الإ ريصحال لاق هنأ سابع نبا نع ىورو اموي دم

 فاط الإو جحا كردأ نإف لاق همارحإ ىلع مقيف ) لاق 0 ودع هسد نم هال فوط ىد ءالاب ةسدح مر لمال

 نيب قرفااو هتوفتف ةرمعال تقو الو هأزجأ ارمتعم ناك نإف ىدهلا نم رسيتسا امو لباق نم جحلا هيلعو ىعسو

 وأ لاتقل فرحت. نأ نيكرشملا قل نل صخر دقو ماقأ نإ لتقلا فئاخ ودعلاب ريصحملا نأ ضرملاو ودعلاب رصحلا

 ةصخر لالحإلاو عوجرلاو مدقتلا ىف ةدحاو هلاح ضررلاو نمأ ىلإ نت فوخ نم عوجرلاب لقتنيف ةئف ىلإ زيحتي

 سامي نأ زاج ولو نيزافق الو ةماع حسم هيلع سقي لف ةصخر نيفحخلا ىلع حسملا نأ اك ابعضوم اهب ىدعي الف

 . ودعلا رصح ىلع جملا هتوفي ىتح ددعلا ءىطخعو قيرطلا ءىطخم ل> ساق. نأ زاج ودعلا رصح ىلع ضيرملا لح

 ٠ قيفوتلا هللابو

 ةارااو دبعلا مارحإ باب

 ديسالو راصحإلا ىنعم ىف امبف اهجوز نذإ ريب ةأرملاو هديس نذإ ريغب دبعلا مرحأ نإو ( ىنا:ثلالاف )

 نوفلاخمو ودعال كلذ سلو امهعنم 8_0 نإف هاتعم نم عشك ىفو راصحالا ف ودعلا قعم ىف اهو أامهعنم جوزااو

 . هفوخ نيفئا> ريغ امهأ ىف هل

 تادودعملاو تامولعملا مايألا هيف رك ذب باب

 (ىنزملالاق ) رحنلا دعب مايأ ةثالث تادودعملاو رحنلا موي اهرخآو ريثعلا تامولعملا مايألاو ( قنانتلالاف )

 هيشأف ةدحاو مايأ ىلع اعقي مل نإو ةدحاو مايأ ىلع اعقب ' نيمسالا نأ اوعمجأو نيفلتع نيمساب لحو زع هلل نهامس

 ( ىنزاالاق ) ىدنع ىعفاشلا لاقام وهو رخآلا ريغ مو. لك مسا نأ اك ىرخألا ريغ اهنم مايأ لك نوكت نأ نيرمألا

 اهيف تامولعملا نوكست نأ لطب اهعيمج ىف رحنلا زج مل ايلف اهعيمج ىف رحنلا ناكل رشعلا تامولعملا تناك ول لبق نإف ١

 ىف وه امنإو اهعمج ىف ردقلا سلو ) 1 نوف رحءقلا لع>و د اقابط تاو عبس » لحو رع هللا لاق هل لاقي

 . قفوتلا هللابو ىعفاشلا لاق امل ليلد كلذ ىفو زعو لج هللا لاق ا ًاروت نيف رمقلا نوكي نأ لطبفأ اهدحاو

 همسي مل نإو ىمسام ىلع وبف ًائيش ىمسف ايده هلل رذن نف منغلاو رقبلاو لبإلا نم ىدهلاو ( ىف|:ةلالاث ١)

 ادعاصف عذجلا الإ نأضلا نم هئزحم الو ىثألاو رك ذلا هئزحمو ادعاصف ىنثألا منغلاو 2)رقبلاو لبإلا نم هئزجي الف

 ثيحرحنتف رصخ نأ الإ ( قتعلا تيدلا ىلإ اهلحم مث» زعو لح هللا لوقل اهلحم وهو مرا نود رحش نأ هل نسلو

 اهفش برضو اهرعشأو نيلعن اهدلق ةرقب وأ ةندب ىدملا ناك نإو ةيديدحلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لعف امكرصحأ

 ىزعملا الو رقبلا الو لبالا نم هئزح الف» اهصنو مألا ةرابع حدب رصوه ام” ىزعملا هب دارملا «مغلاو» هلوق )١(

 . ةحوصحصم ( هأ عدجلا هدحو نأضلا نم *ىزحم و ادعاصف ىتألا

 (ميى- مر مز :



 ام

 0 لتق ىف اوكرتشا ولو دحاو ءازجف انراق وأ ناك ًادرفم مارحإلا ىف وأ ءرحلا ىف لتقام ءاوسو ( لاق )

 - زاج ولو هبحاصل هتميقو نيك اسمال هؤازج هيلعف ناسنإل ديصاا نملتق امو رمينبا لوق وهو دحاو ءازج الإ مهيلع
 ارا هب قرختو .هب ىحشت نأ زاج سنألا يح هنكح ريصن نأ ساتئتسالا ىلإ نشحونلا قمدنضلا لاح لوم .اذإ

 هلصأ ىلع لك نكلو هب ىحضي الو مرحلا هيزجم اديص نوكي نأ لبإلاو رقبلا نم ىنإلا شحوت اذإو ديصلا نم
 هجورخو قالحااو ىعسلاو فاوطلاب ةرمعلا نم هجورخو همارحإ نم جر نأ ىلإ هادف ديصلا نم باصأ امو

 نإف مارحإلا نم جرخ دقف مري مل نإو قا>و ةفرع دعب فاط ول اذكهو قالحلاو ىمرلا لوألا ناجورخ جحلا نم

 . ءىث هلع سيلف لحلا ىف ًاديص كلذ دعب باضأ

 رئاطلا ءازج بأب

 سابع نباو نامعو ردعل اعابتا ةاش هفق امام اهنم ناكاش ماج ريغو ماح نافنص رئاطلاو ) ىعفاشلا لاق )

 لاق مرحلا هءاصأ وأ ةكع بيصأ اذإ اذهو (لاق) بيسملا نب ديعسو رمع نبا مصاعو رمعنباو ثرحلاا دبع نب عفانو

 ىذلا ناكملا ىفهتم.ةةيففريطلا نمهاوس امو ةاش هيقو مامح وف ردهو بعام لكو (لاق) ةاش ىسبدلاو ىرمقلا ىف ءاطغ

  لعفا ةدارج ةثام نم ريسخ نامهرد خب لاق نيمهرد لاق كسفن ىفتاعجام نيتدارج ىف تمكل رمع لاقو ةيف بنص

 : ةطق ندحالو ماعط ةضيقب قدصت ةدارح ىف سابع نبا لاقو ةرك ةدارح ىف لاق 21 هنع ىورو كدسفن ىف تاعحام

 اهتميق ةضرب لك ىفف لكؤي ريط ضب نم ناك امو طايتخالاب ارمأف ةميقلا كلذ ىف ايأر امهنأ ىلع كلذ لدف تادارج

 نإو (لاق)ديص اهيف ن وكي دقو دصلا نم اهنأل مرح اهلك أب الو هيف اهءاصأىذلا عضوملا ىف !متميقف خرف اهيف ناك نإو

 5 َىَد اعدم ناك اذإ هيلع ءىمال نأ سايقلاو ةيدشإ نأ طايتحالاف كعب ع نإف فلا صقهتام ردقب هيلعف اريط فق

 'كالذكو ةلما فتنلا ضقتام ىذفو ًاعنتم ريصي ىتح .ءاقسو هطفلأو هسيح عنتمم ريغ ناك نإف هفتن نم تام هنأ معي

 . الماك هادق عنتعإال جرعأ راصف هرجف هدي

 هلذق مر حمال لح امان

 باكلا هبشأ امو روقعلاباكلاو بارغااوةأدحلاو ةرأفلاو برقعلاو ةيحلا لتقي نأ مرحملو ( قفانةلالا )

 اهو محلاو .نادرهلاو سفانخحلاو محلا ىف سلو ءاوس اكو كالذ راغص بئذلاو دهفلاو ردتلاو عسبسلا مم روهعلا

 ً نأ لع لدف ( امرح مدام ربلا ديص جلع مرحو م زعو لد هللا لاقو ديصلا نم سدل اذه نأل ءازح هج لك

 . هلبق احابم ناكام الإ ةصاخ مارحإلا ىف مرح نأ هيشيإل هنأل الالح مارحإلا لبق ممل ناك ام مهيلع مرح ىذلا ديصلا'

 - ملسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر رصحأو (ىدحلا نم رسيتسا امث مترصحأ نإف دزعو لج هللا لاق ( قفا: شلالاف )

 - نجس ىف سمح ناطلس وأ مسم وأ رفاك ودعب رصحأ اذإو (لاق) ةعبس نع ةرقبلاو ةعبس نع ةندبلا رحنف ةنييدحلاب.

 . هيرتشإ ايده دحي مل اذإو ىضقبف ابجاو نوكي نأ الإ هيلع ءاضق الو مر> وأ لح ىف رصحأ ثيح هراصحإلا ايده رع

 هلع ردق اذإ هب ىنأو لح ءىث ىلع ردقي مل اذإ هنأ رخآلاو ىده الإ لحال نأ امهدحأ نالوق اهيف اريسعم ناك وأ

 لاب اهههبشأ رخآ عضوم ىف (لاقو ) ردق تف ردقي ملو دحب مل نإف مايص وأ ماعطإ هيلعو .هأزجأ ردقي مل اذإ ليقو



 هب ةيصولاو جلا ىلع ةراجإلا باب

 نأ ا الإ ! رك وأ هفءدضل 0-0 ىلع رده (انإ هع نم لحرأ 0-05 نأ زوحب الو( قفا شلالاف )

 21 15 م نأ لق هزواحم نإو هداز دمت هلبق مرخأف اتقو هل تقو نإف 1 اذك عضوم نم رم هنع مرحم لوقي
 ام نم هلعفي ءىش نم هلع بجو امو كارتام ردقب ةرجألا نم دريو هلام نم مد هيلعف عجري مل نإو هأزجأ امرح .

 جحا مي نأ لبق تاث دسف. لولو هفن نع دسفأ امل جلا هيعو هتراجإ دسفأ هدح دسفأ نإف دحعاسلا لاب وك

 لقأب هنع جحأ ائيش مس مل ثراو كح نأ وما نم الإ لحجر نعم رح الو هلمع ردقب هلف

 ل الدار ل لجرل ىصوأ ولو هريغ هنع جحأ لبق مل نإف هب جحم دحأ دجويام

 ديصلا ءازج باب

 عونمم الك نأل ءاوس امهيف ةرافكلاو أطخ وأ ناك ادمع ءازجلا دصلا لتق نم ىلعو ( قفا كلالان )

 لق ةرافك نم هلع اوعحأ ام ىلع 0 نعؤملا لتقف ةراقكا ند اوفلتحا ام سابقو ٠ ذانككلا هلق ناكو ةمرح

 ءىطخلا نم سايقلا ىف ةرافكلاب ىلوأ دماعلاو ( لاق ) آدمع ديصلا

 ءازلا ةيفيك باب

 رقبااو ليالا معنلاو ( قفانتل ال 7 )» معنلا نم نتفام لكم ءازحف »زعو لح هللا لاق ) قفاتغلالا

 نم ءايشألا برقأ ىلإ رظن باودلا نم مرحلا باصأ آف رئاطو باود نافنص ديصلا نم لكأ امو ( لاق ) منغلاو

 هللا ىضر سابع ئاو رمع ناو فوع نب ندراا ديعو ىلعو نامعو رمع 00 دقو هل ىدفف معنلا نم اهيش لونقملا

 هند ىوسل ل ىو ةن دس ةماعنلا ىف ميك اح محق معتلا نم لعل َىش ناموا ةفلتحم نادأب 3 مثربغو مهنع

 نورك دقو رثعت لازغلا ىفو امك ىرشأل وهو 50306 عبضلا ىفو هر ىوسال وهو هرقد 2 نا و

 ةرفح الو اقانع نايواسال امهو ةرفجم عوبربلا ىفو قانعب بنرألا ىفو اهلثمو اهنودو | اقاعضأ اهنع ء نم رعت 5

 ةميقلاب اودكح ولو ةميقلاب ال معنلا نم لدبلاب اهش ديصلآ نم لتقيام برقأ ىلإ اورظن مهنأ ىلع كلذ لدف

 هءادف انمس ام ىلع ًاسانق اهؤادفف اههسل مل ديصلا نم ةباد لكو نامزألا قايناتو لا فالتخال تفلتحال

 ءادق 0 وأ 2 اديص اص اذإو هذه دالوأ رائؤص اهدالوأ راءص ىفو معنلا ند الإ ىدفنالو فلتخح ال اهنم

 ىدنفيو رخآ عضوم ىف لاقو ىثنألاب ىثألاو ركذلاب ركذلا ىدفيو ( لاق ) ءاطع لوق وهو ىلإ بحأ ححصلاو هلثع

 لقأ صقنلا ناك نإ كلذكو ةاش نب نم ريثعلا هيلعف ريشعلا هتمنق نم صقنف ايبظ حرج نإو ىلإ بحأ ثانإلاب

 كلكلا موق ءاش نإو هلثع هازح ءاش نإف دصلا لتق نإو هلصأب ىلوأ ةاشلا رشع هيلع ( ىنزملا لاق ) 15

 ءازجلا نم. ءىش قدصتي نأ هئزحب الو اموي دم لك نع ماص ءاش نإو هب قدصت مث ما مهاردلا مث مهارد

 هلتق ىف الإ هيلع ءازج الف هل نم لك أ نإو مرحلا نيك اسمل هيف ةعفنمال هنأل ءاش ثيحف موصلا امأف ىنع وأ ةكمب الإ

 ءاطعو ريبزلانبا نع اذه اوركذو ةرقب ةريبكلاىفو ةاش ةريغصلا ةرحشلا ىفو الالحوأ ناك امرحم هازج اًثيش مرحلا



 ده

 ةفرع كردي م نم بأب

 كردي مل نمو » لاق هنأ رمع نبا نع عفان ن نع ةبقع نب ىسوم ن ع ضايع ن , سأ انربخأ ( ىفإئتلالاف )

 ناك نإو ءاشنإ رمق وأ قلحيل مث ةورااو افصلا نيب عسيلو 4هب فطلو تلا تالف جحا هتاف دقف رحفلا لف ة ةفرع

 ظ لاق هنأ رمت نع ىورو « ىدبياو ججحإلف الباق جحلا كردأ اذإف هلهأ ىلإ عجريو قلحم نأ لبق هرحنيلف ىده هعم

 دهأو ججحاف الباق جحا تكردأ اذإف تللح دق مث رمتعملا عنصيام عنصا » جحلا هتاف دقو ىراصنألا بويأ ىبأل
 1 ء :

 ايده دحت ' نإف 22 دازو كالذ ىعم لكم دوسالا نب راب اضيأ هنع هللأ ىكر رمح لاقو )1 ىدملا ند رستسا م

 هنآ ةلالد رمع ثيدح ىفو ( لاق )ذخأت هلك اذهبف ( قفا ةلالإو ) « تعجر اذإ ةعبسو جحلا ىف مايأ ةثالث مايصق

 ش ردع زاص ةفارحإ نأ آل رمحلا لمع تويأل نأ لمعتعا

 ٠ ع 0 ٍ :
 اومرحا دقو يما اذإ ىمذلاو قدع اذإ ديعلاو غاب اذإ ىصلا بأب

 رجفلا عولط لبق ةفرع اوفاو مث اومرحأ دقو ىمذ ملسأ وأ دبع قتعأ وأ مالغ غلب اذإو ( ىفانتلالاغ )

 كلذ ىف امهلع دبعلاو مالغلا نأ هل نيبيال هنأ رخآ عضوم يفو ( لاق ) مد مهيلعو جحلا ارككلدأ دهن رحبلا و د

 ١ دبعاا ىلع نأ هدنع ني مل اذإف ( ىنزملا لاق ) مازحإب سيل رفاك وهو ةفرع لبق همار>إ نأل رفاكلا ىلع هبجوأو مد

 ْش بحي مالسإلاو مارحإب سيل رفكلا عم همارحإ نآل مد هلع نوكك ال نأ قجأ رفاكلاف ناماسم امهوءامذ ىضلاو

 2 احح ديرالو ةقرع ها 1 لك هلام 1 تاقرعب مالسالا عم جحلا هيلع بحو امتإو هلق ناك ام

 ' هجحدلا دسفأ ولو ( ىف[: هلال ) لوقن كلذكو هيلع مد 0 احح ديربال تاقملا زواج نك وأ مرحأ

 ” لص ىنلا نع ىور هنأل مالسالا ةدح نم اههنع زج مو اعأ متحا مث ةق رع لبق ءطوب قهارملاو قدك مْ ةفرع لق

 : : ١
 ' اذإو (لاق) «رجأ كلو معن» لاق جحأ اذهلأ هللا لوسراي تلاقف ايبص اهتفحم نم هيلإ تعفر ةأرما نأ سو هيلع هللا

 ش اذإو ( قف - ااا ىدهو كيعت ىدنع هانعم ىف كلذكو ) ىزلالاق 0 هدح 0 عماج اذإ جاجلاف اح> هل لمح

 1 مهاردلاو مثارد ةاشلا موقت اههدحأ نال وق هفو ةساح هلف لعفي ُ نإف هعد نأ ا هد نذإ ربع ديعلا مردحأ

 1 ىلوأ (ىزلا لاق ) ةاش هلع نرككف قدعي َىَد هيلع 0 رخالاو لحم م * اموي دم لك نع موصن مش اماعط

 1 انعم 32 قارهأ قتعأ اذإف هتمدخ عنمو هتبيغب الوم ظب الو لحم نأ هبهذع ىدنع هبشأو هلوقب

 ش ىطعي نأ ىزب و اكولمت ناكام موصلا الإ هنع زج م ةعغتمتلا امد لا عمت نأ هل نذأ ولو ) قفاخةلالاف (

 : .٠ اهنوم دعب هنأ نع قدصت | 1 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل ءاضق تيم نع ىلع َ ايم هنع

 | كاذب قلعت, امو نين رمع وا نيدححب مرحي نأ هل له باب
 ةرمعبوأ اعم نيترمعب وأ رخآ اجح هيلع لخدأ مث جحم وأ اعم نيترمع وأ نيتجحمب لهأ نم ( قفانةلال )

  نوك نأ نم ولخمال ( ىنزملا لاق ) ةيدف الو هيلع ءاضق الو ةدحاو ةرمعو دحاو ججح وهن ىرخأ اهلع لخدأ مث

 . ىنعمال هنأ ىلع لد لاح ىف نيموص الو نيترمع الو لاحيف نيتوح لمع لمعيال هنأ اوعمجأ اذإف ةحح وأ نيتءح ىف

 03 ٠ ىرخألا تاطبف امهنم ةدحاول الإ
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ِ 0 
 3-0 ١ ش

 كلذ مهموي اوفتأتسيف اودوعي مث ىضاملا مويلل نومريف لوألا رفنلا موي وهو دغلا دعب نم اوتأي مث رحنلا موي نم
 ليجعتلا دارأ نم نأ مهماعيو جاحلا عدويف لوأالا رفناا وهو ردنلا موي نم ثلاثلا موي ربظلا دعب مامإلا بط#ءاو

 تبرغ اذإف دغا نم ىمر ىدمي ىتح لجعتي مل نفل هرمأ عابتاو هتعاطو هللا ىوقتب مهجح اوم نأ ممرمأيو هل كلذف

 هزم ملو رخآلا .أدتباف داع مث لكي ىتح لوأالا أدتبا ىنم مايأ ىف نايمر هيلع كرادت نإو ىنم مايأ تضقنا سمشلا

 دمب ماعط دم هيلعف ةاصح كرتو ىمرلا مايأ ىضقنت ىتح كلذ رخأ نإف دحاو ماقم ىف ةاصح ةريشع عبرأب ىمري نأ

 تدنملا كرت نإو مدق تايص> ثالث تناك نإو ننكملا تاذق ناناشع تناك نإو نيكسل سو هلع هللا ىلص ىنلا

 مرحلا نيك اسمل اهحيذي ةاش مدلاو مدف لايل ثالث كرت نإو نادم هيلعف نيتللل كرت نإو دم هيلعف ىنم ىلايل نم ةليل
 اهيلع مايقلاىلو نمل الإ اهيف ةصخر الوم ريغ نود سابعلا.ةءاقس لهأولبإلا ءاعرل الإ ىنع تيبملا كرتىف ةصخرالو

 لهأ نم ةياقتسلا له ال صخرأ ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا“ نال مهريغ نم وأ مهنم اهيلع لمعتسا نم ءاوسو هم

 ىعسأأو فاوطلا نم ىصلا هنع زجع امو ريبكلا لعفيام هرمأ لك ىف ىصلا لعفيو ىنم ىلال ةكمم اوتيبي نأ هتيب

 ىنم مايأ ىمرلا نم هغارف دعب جاحلا ىلع سيلو هنع ىمر زجت نإف ىمريل هدب ىف ىضحلا لء>و هب كلذ لعفو لمح

 فرصناو فطي مل نإف هدعب نيتعكر عكريو تيبلاب فاوطلا عادولاو هدلب ىلإ فرصني مث تيبلا عدويفتيبلا عادو الإ
 اذإو عادو الب رفنت نأ امل صخرأ ٍلَسو هيلع للاىلص هللا لوسر نال عادو ضئاحلا ىلع سيلو مرحلا نيك اسملمدديلعف

 ةرم ءىطو ءاوسو هدح دسفأ دقف ةرخلا ىمري نأ ىلإ مرح نأ نيبام ةفشحخلا بمغف ةمرحللا هتأرما مرخلا باصأ

 نود اهنم ذذلت امو دحاو ىده امهنع ىزجيو هتأرماب لباق نم جحمو ةندب ىدحلا هيلعو دحاو داسف هنأال نيترم وأ

 مهاردلاو ةكمب مها رد ةندباا تموق دحي مل نإف منغاا نم اعبسف دحم نإف ةرقبف ةندب ذسفملا دحم مل نإف هثزحم ةاشف عاملا

 ماعطلا نوكي الو ري-> صن هيف تأي ملام هب رسعي هيلع بجاو لك اذكه !هوي دم لك نع ماص دحم ل نإف اماعط

 رايلا ىمر دعب هلهأ ءىطو نمو موصلا ىف مرحلا لهأال ةعفنم ال هنأال ءاش ثيح موصلاو ىتم وأ ةكعب الإ ىدحملاو

 سايقلاف الصأ وأ اعامجإ ةندبلا نكست مل نإ انأ تلق ةلأسملا هذه هيلع تأرق ( ىزملا لاق ) هجح متو ةندب هيلعف

 ليق نإف هنم اهأدتبا ىذلا تاقملا نم ءاضقلا هيلعف ةرمعلا دسفأ نءو ( ىف: ةلالاؤ ) ىدتع ىده اهن'ال ةاش

 امترمع ناكو انراق تناك امم لاق طك سلف معنتلا نم ةرمعلا ىذقت نأ ةشئاع مسو هيلع هللا يلد ىنلا رمأ دقق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل ءاضق تناك اهترمع نأ الاهب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهرمأف هتنسحتسا اعيش

 جلا كردأ دقف رحنلا موي نم رجفلا لبق ةفرع كردأ نمو ( قفا: الاف ) «كترمعو كجحل كيفكي كفاوطو امل

 « جحلا كزدأ دقف رحنلا موي نم رجفلا لبق ةفرع كردأ نم » مل سو هيلع للا ىلص ىنلا لوقب كلذ ىف جتحاو

 نأ سيلف ةرمع لمعب لح نإو ( لاق ) قالحو ىعسو فاوطب لحم نأ هرمآف جحلا هتاف كلذ هتاف نمو ( لاق )

 ىلإ هنم جر مل جح لمع هدنع هلمع ناك اذإ ( ىزملا لاق ) اجح هأدتبا دقو ةرمع ريصي فكو ةرمع راص هجح

 لعفي املعفا رمع لوق لوأتو ىعسلاو فاوطلا عم اهب ىمرلاو ىني تيبملاوهو جلا ىقابب ىنأي نأ هلوق سايقف ةرمع

 مارحإب الإ ةكم لخدبالو ( ىف ةللالاف ) ةرمع اهتأ ال ّجَحلا لدع نم ىعسلاو فاوطلا نأ دارأ امتإ ردتعملا:

 بسكوأ هلهأ عفانمل هلخدي نمو نيباطحال صخر نم انباسصأ نم نأ الإ نادلبلا عيمج, اهتيءانمل ةرمع وأ ج> ىف

 . . هيلع ءاشف الف عارحإ رحب اهلخد نمو دع يتاطخ لالو( تن[



 كك

 قم ىلإ دغاا نم ودغلاب مهر مأيو ةكمب ربظلا دعب ةجحلا ىذ نم عباساا مو. مامإلا بطخمو همامإ عم هجح مت ىتح

  تعلط اذإ ودغي مث دغاا نه حبصلاو ةرخآلا ءاشعلاو برغملاو رصعلااو رهظلا مامإلا اب ىلصيف ىنع ربظلا اوفاويل

 ” الخ سلج اذإف ىلوألا ةبطخلا بظخفرنملا ىلع ساجف مامإلا دعص سمشاا تلاز اذإف هتيبلت لعوهو ةفزع ىلإ سمشلا

 ندا ميو ناذألا ن٠ نذؤملا غارف ردقب لْزني ق> رخآلا مالكلا ففخو مالكلاىف وه دو ناذألا ىف نونذؤملا

 ةلبقلا لبقتسي مث تارخصلا دنع فقوملا ىلإ حوريف بكري مث ةءارقلاب ربحي الو. رصعلا ىلصيف معقب مث رهظلا ىلهيو

 « فقوم ةفرع لكو فقوم اذه » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل مهأزجأ ةفرع نم سانلا فقو اميحو ءاعدلاب

 " نيب مف فقوملا ىلع لبقأ لبجو لهس لك ةفرع » لوقي ىعفاشلا تعمس لاق عيرلا انثدح لاق مهاربإ انثدح ( لاق )

 ىنلا نأل ةفرع موص كرت جاحلل بحأو « بكبك نم لبقأ امو نيصح ىلإو نامعن قيرط ىلإ ىضفت ىتلا ةعلتلا

 ' عفد سمشلا تبرغ اذإف ةفرع موي ءاعدلا لضفأو ءاعدلا ىلع رطفملل ىوقأ هنأ ىرأو همصي مل سو هيلع هللا ىلص

  نأل نيتماقإب ءاشعلاو برغملا مامإلا عم عمج ةفلدزملا ىنأ اذإف عرسأ ةجرف دجو نإف ةنيكسلاو راقولا هيلعو مامإلا

 اههنم ةدحاو رثإ ىلع الو امهنيب حبسالو ةماقإب الإ امهنم ةدحاو ىف داني ملو اهم امهالص سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ىنلا مدق نميف تنك سابع نبا لاق للا فصن دعب اهنم جرخ نإو ةاش مد هيلعف امب تدب ل نإف اب تيسيو

 7 فذخلاىص> ردق نوكي ئمرال ىصحلا اهنم ذخأيو ( لاق ) ىنم ىلإ ةفلدزم نم ىنعي هلهأ ةفعض عم سو هيلع هللا ىلع

  ناذك وأ مارب وأ رمرم رجح مسا هيلع عقو اذإ أزجأ ذخأ ثيح نمو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىمر اهردقب نأل

 ىمر ولو هنع أزجأو هتهرك ةرم هب ىمردق اب ىمر نإو هزي مل هبشأ ام وأ اخنرز وأ الحك ناك نإف رهف وأ

 اذإف هزم مل اهضفنف لجر بوث ىف تعقو نإو هأزجأ ىصخلا عضوم ىف تعقوف تنتسا مث لمح ىلع ةاصح تعقوف

 ناب ىف راص اذإف ىنم ىلإ عفدي مث سمشلا عولط لبق رفسإ ىح حزق ىلع فهي مث اهتقو لوأ ىف حبصلا ىلص حببصأ

 7" ىمر الك هيدي عفريو تايصح عبس ىداولا نطب نم ةبقعلا ةرمج ىمر ىنم ىنأ اذإف رجح ةيمر ردق هتباد كرح رسسحم

 ىنلا نأل هنع أزجأ لالا فصن دعب رجفلا لبق ىمر نإو ةاصح لك عم ربكيو هيبكنم تحمام ضايب ىري ىتح

 هيفاوي نأ بحأف اهموي ناكو ةكمب حبصلا ةالص ىفاوتو ةضافإلا لجعت نأ ةماس مأ رمأ ملسو هيلع هللا ىلص

 اق وأ قلحخ مث هعم ناك نإ ىدملا رحني مث رجفلا لبق الإ تمر نوكست نأ نكمم الو سو هيلع هلل ىلص

  نأل ةاصح لوأب ةرمخلا ىمري ىتح ةيبلتلا عطقيالو طقف ءاسنلا الإ ءىث لك نم لح دقو هيده مح 0

 ىتح نوباي اولازي مل دهاجو سواطو ءاطعو سابع نباو رمعو ةرا ىمر ىت> ىلي لزي مل لسو هياع هللا ىلص ىننلا

 لبق هلل بيطت مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل تيبلاب فوطي نأ لبق هلل ءاش نإ ببطتيو (لاق ) ةرما اومر

 دعب نيمو. ىف هدارأ نم ليجعتلاو ىمرلاو رحنلا سانلا ملعبو رحنلا موي رهظلا دعب مامإلا بطخمو تيبلاب فوطب نأ

 .لعفي ام كسن لبق اكسن مدق وأ ىمرلا ىلع ةضافإلا مدق وأ ىمري نأ لبق رحم وأ حبذي نأ لبق قلح نمو رحنلا

 لعفا » لاق الإ رخأ وأ مدق ءى نع ذئموي لكس ام سو هيلع الس ىلا نأ جتحاو ةيدفالو جرح الف رحذلا موي

 ئه مايأ ىمري مث نهريغو ءانلا ءىش لكي نم لح دقو ةضافالا ىو ضرقفلا فاوط تيبلاب فوطيو )»ع ا الو

 وأ نيتاصحب ىمر نإف عبسب ةئلاثلاو عبسب ةيناثلاو تايصح عبس ىلوألا ةرملا سمشلا تلاز اذإ موي لك ىف ةثالثلا
 ف امر ىاثلا ف ةسن اموىناثلا مويلاىف هامر ىمرلا نم اًئيش لوألا مويلا نمىس نإو ا ةدحاو ةرم ىف ثالث

 دغلا نم ىمرلا اوعدبو مهتليل ىفىنع تيبملا اوعدبو اوردصي نأ رحناا موب ةرملا ءاعرلا يمر اذإ سابالو (لاق)ِثلاثلا



 تت ”/ -_-

 كلذ ريغو ىعسلاو فاوطلا نايبو مارحإلا دنع مزايام باب

 ةأرملا لستغتو ادك ةينث نم لخديو ةكم لو>دل ىوط ىذ نم لستغ نأ مرحملل ب>أو ( قنانخلالا )

 ىفوطتال نأ ريغ جالا لعفيام ىلعفا» ضئاحلل مالسلا هيلعهلوقو كلذب ءامسأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأل ضئاحلا

 همظعو هفرش نم دزو ةباهمو اع ركتو امظعتو افيرسثت تيبلا اذه دز مهللا »لاق تببلا ىأر اذإف (لاق) « تيبلاب

 انبر انيحف مالساا كنمو مالسلا تنأ مهللا » لوقتو ( لاقو ) «ةباهمو ام ركتو امظعتو افيرعشت هرمتعا وأ هجح نم

 نع ىود ملعأ مل ىأل هلبقي الو اهلبقيو هديب ىناملا ملتسإو دوسألا نكرلا لبقيف مالتسالاب فاوطلا حتتفيو « مالسلاب

 *ىدتبيالو فاوطلان ود ءىث ىلع جرعي مل هنأو ىناملا متساو دوسألا رجحلا الإ لبق هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هئادتبا دنع لوقيو (لاق) رجفلا تعكر وأ ضرف توف فاخم وأ ةب وتكسملا ىف مامإلا دحب نأ الإ فاوطلا ريغ ءىشب

 دمحم كيبن ةنسل اعابتاو كدهعب ءافوو كباتكب اقيدصتو كب انامإ مهللا ربك أ هللاو هللا مساب » مالتسالاو فاوطلا

 نأ عابطضالاو (لاق) رمعمث فاط نيح عببطضا ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل فاوطلل عبطضيو « سو هيلع هللا ىلص

 مالتسالاو ةفس لكن ئح افوشكم نعألا هبكبنم نوكف نعألا هكتم تحب نمو رسألا كس لع هنا لكيت

 رجحلا نم فاوطلا *ىدتبيو اعبرأ ىشعو اثالث لمريو ( ىف: لال ) عفش لكىف هنم ىلإ بحأ رتو لكىف

 ببحلا وه لمرلاو ًاثالث هللإ ىهتنا ىتح دوسألا رجحلا نم لمر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل اثالث لمريو دوسألا

 هنكع مل نإف لمر مث فقو ةجرف دجو فقو اذإ ناكو لمرلا هنكمي مل نإو ىلإ بحأ تيبلا نم وندلاو ىعسلا ةدشال

 نم بنت نأ بحأ الو ايراقتم هشم“ ةكرح كرحتف ءاسنلا ةرثك ةعنع نأ الإ فاوطلا ىف ةشاخ رس نأ تاحإ

 هيلع *ىثالو ءاسأ دقف مالتسالاو لمرلاو عابطضالا كرت نإو عبرألا ىف ضي ل ثالثاا ىف لمرلا كرت نإو ضرألا

 هيعسىف لوقيو (اروكشم ايعسو اروفغم ايذذو اروربم اجح هلعجا مهللا» هلمرىف لاقو ربك دوسألا ردحاا ىذاح اكو

 باذع انقو ةنسح ةرخآلا ىفو ةنسح ايندلا ىف انت 1 مهللا مرك ألا زعألا تنأ كنإ ملعت امعفعاو محراو رفغا مهللا »

 نة ةراهطلا نم ةالصلا هب *ىزحم امي الإ فاوطلا ءىزي الو ايدو نيد نم بحأ امب كلذ نيب امف وعديو « رانلا

 رادج ١ ىلع وأ زجحلا كلسف فاط نإو هأزجأ هفاوط ىلع ىن نإو أدتباو ًاضوت ثدحأ نإف سجنلا لسغو ثدعلا

 ناورذاشلا ( ىنزملا لاق ) لاحم هزجب مل فاوطلا سكن نإو فاوطلا ىف هب دتعي مل ةبعكلا ناورذاش ىلع وأ رجحلا

 هلع ؛فؤطلا ةءارحأل تلا ”نتاسأل انام ناك ول هنألا تلا شاضأ لح هسحأاو هع |[ را تت

 ىفو « نورفاكلا اهعأ اي لق » و نآرقلا مأب ىلوألا ىف أرقي ماقملا فلخ نيتعير ىلص غرف اذإف ( قفا: ةلالا )

 افصاا باب نم جرم مث هاتسيف نكرلا ىلإ درع مث ( قنانةتلإلاف ) « دحأ هللا وه لقدو نآرقلا مأي ةيناثلا

 ناك اذإ ىتح ىشميف كزني مث ايندو نيد نم بحأ اب كلذ نيب امف هلا وعديو للهمو ربكيف اهيلع قريف

 نيرضخألا نيلملا ىذاحم ىتح ًاديدش ابعس ىعس عرذأ ةتس نم وحنب دجسملا نكر ىف قاعملا رضخألا ليملا نود

 اميس مت ىتح افصلا ىلع عنص ام اهيلع عنصيف ةورملا ىلع ىقري ىتح ىشي مث شابعلا رادو دجسملا ءانفب: نيذللا

 نه غرف دقو لضفأ قلحلاو رق وأ قلحو رحن ىده هعم ناكو ًارمتعم ناك نإف ةورملاب مثعو افصلاب دس

 ءاسنلا ىلع سيلو سابع نبا لوق وهو ملتسم ريغ وأ املتسم فاوطلا حتتتفي ىتح ةيبلتلا رمتعملا عطقي الو ةرمعلا

 ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا لوقل هترمعو هدحا دخاو فاوط هأزجأ انراق وأ اجاح ناكنإو نرصقي نكلو قلح

 همارحإ ىلع مقيو هنارقل ىدحلا نراقلا ىلع نأ ريغ « كترمعو كدىحا كيفك كفاوط » ةنراق تناكو ةشئاعل
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 نيفخ سبلياف نيلعن دحيال نأ الإ ني هخ الو اسنرب الو ةماع الو اصيم مرحلا سبل الو ( ىف: ةلالان )

 الو هلك كلذب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأل ليوارس سبل>ارازإ دحب مل نإو نيبعكلا ن. لفسأ امهعطقلو

 ةيطغت ىلإ جاتحا نإف هبجو ىطغي نأ هلو هسأر ىطغي الو بيطلا نم ءىث الو سرو الو نارفعز هسم اب وثم سدلي

 ةدحاو ةيدف هيلع تناك هناكم ىف هلك كلذ لعف نإ ر> وأ درب ةدش نم كلذ لعفف نيف>و طبع بوث سبلو هسأر

 ايسان بيطتنإو ةيدف هلعف هقلحف ةضارر قلح ىلإ جاتحا نإو ةيدف ةسل لكل هيدع ناك ءىش دعب ايش كلذ قرف نإو

 رمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ملاءلاو لهاجلا نيب بيطتملا ىف قرفلاو ةيدفلا هيلعف ادماع بيطت نإو هيلع ءىث الف

 نأ ليلد اذه ىف (ىزملا لاق) ةيدفب ربخلا ىف هرمأي ملو ةرفصلا لسغو ةبجلا عزب قولخ هيلعو مرحأ دقو ىنارعألا

 هتأرماىلع عقب مئاصلا ىفلسو هيلع هللاىلص ىنلا نع ثيدحلا ىف ىور اذكهو ©0١ربألا ىف نكي مل اذإ ةيدف هيلع شلل

 مشامو ( ىف لالاؤ )ءاضقلا هيلعنأ اوعمجأو ءاضقلا هيلعنأ ا ملو «لعفاو قتعأ» لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف

 نهد نإو هيلع ةيدف الف ببط ريغب هدسج نهد وأ اجرتأ وأ ًاحافت لكأ وأ ًابيط ذختبال امم ضرألا تابن نم

 جاجشلا مرحلا نهديو (ىنزملا لاق) رعشاا ليجرتو نهدلا عضوم هنأل ةيدفلا هيلعف بيط ريغ نهدب هتيل وأ هسأر

 نهد. لاح لكب تيزلا هل زوي هنأ ىدنع سايقااو ) قاما لاق ) ةيدف الو سأرلا نه رعش اهيف سيل عضاوم ىف

 غبصي نارفعز هيف صيبخ نم لكأ امو ( قفا: هلللاف ) هلك أ ام بيط هيف ناك ولو ©0بيط ريغب رعشلا مرحملا هب

 نإو رثأ هل دال اساي اببط سم نإو بيطلا نم سيل رفصعلاو هيف ةيدف الف اكلهتسم ناك نإو ةيدفلا هيلعف ناسالا

 ىهوةبعكسلا دنع سلحبو هدسج نم ءىشب هسء ملام بيطلا ىرتشيو راطعلا دنع سلجم نأ هلو ةيدف الف حير هل قب
 ناتيدف هيلعف ادماع بيطتو قلح نإو ىدتفا كلذ دمعت نإف هلسغ بيط هدبب قلعف ةبطر اهنأ ملعي الو امم نإو ره

 دم ةرعش لك ىنف ةقرفتم تناك نإو مدف تارعش ثالث قاح نإو نادف نيترعش قلح نإو دم هيلعف ةرعش قلح نإو

 ركب لعق َنِإف مرا رعش قلحح نأ لحملا سيلو لحلا رعش مرحلا قاحو ءاوس أطخلاو انف دمعلاَو رافظألا كلذكو

 لصي مل نإف اهب قدصتو ةيدفب لالحلا ىلع عجر امتان وأ ناك اهركم هرمأ ريغب لعف نإو مرحلا ىلع ةيدفلاف مرح

 هبشأ اذهو لحما ىلع ةءدفلاب عجريو ىدتفي نأ هيلع طخ مث هنم ىعامس ىف تبصأو ( ىتزملا لاق ) هيلع ةيدف الف هيلإ

 لاستغالاب سأب الو:ىدتفابيط هيف ناك نإف بيط هيف نكي ملام لحكلاب سأب الو ( قفا لا ) يدنع هانعع

 محاسوأبهلا ًابعيام لاقف ةفحجلا مامح سابع نبا لخدو مرح وهو لسوهيلع#للا ىلصهللالوسر لستغا ماخلا لوخدو

 حكنيالو امرحم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مجتحاو ارعش عطقي ملام مجتخو قرعلا عطقي نأ سأب الو (لاق) ائيش

 نأب سأب الو دساف حاكتلاف مكنأ وأ حكت نإف لاقو كلذ نع ىهن ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل حكت, الو مرحلا

 . ضرألا ىف الزانو لمحلا ىف لظتسإو ةقفنال ةقطنملا مرحلا سبليو ةدعاا ضقنت ملام ةقيلطت اهقلط اذإ هتأرما عجارب

 : رر>تلف 0 افيرع وأ اطقس ةرابعلا ىف لعلو لفل ف اذك خلا ثيدحلا ىف ىور اذكهو 5 هلوق )0(

 . ةدوعصم هك

 ةكشفن همك رظنإاو لضالا فانك خلا هيف ناكولو » هلوق (0)

 - 1 1غ اخ



 ل”

 جبملا تيقاوم باب

 لهأو ةفحملا ن٠ اهريغو برغملاو رصصمو ماشنا لهأو ةفيلخلا ىذ نم ةئدملا لهأ تاقيم ) قنانخلا] از (

 تبقاوملاو ىلإ بحأ ناك قيقعاا نم اولهأ ولو قرع تاذ قرمملا لهأو نرق نميلا دحن لهأو ملهي نءبلا ةماهت

 كلذ تاقيم هتاقيم ناك هدلب نم تأي ملو هريغ تاقبمب رم مهأو ةرمع وأ اجح دارأ نمت اه رع نم لكلو اهلهأل

 وذح نم لهم ىتح ىخأت ارحب وأ آرب كلس نمو ءاوس نارقلاو ةرمعلاو جهلا ىف تيقاوملاو هب "ي: ىذلا دلبلا

 هتاقيمكلذو هنمءرحأ مرحم نأ هل ادب مث هزواجف ةرمع الو اجح ديريال تاقيم ىلع ىنأ ولو اهئارو نم وأ تّقاوملا

 اذدو عرفلا نملهأ هنأ رمع نبا نع ىورو هزواحبال هلهأ نم مرخ ثدح ئم هتاقيش تاقملا نود هلهأ ناك ن نمو

 , هنم لهأف هل ادب مث اهريغ وأ ةكم نم عرفلا ىلإ ءاج وأ هنم لهأف هل ادب مث امارحإ ديريال هتاقيع رم هنأ اندنع

 . هتلحار هب ثعبنت ىتح لوم نكي مل هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىورو

 ةيبلتلاو مارحإلا باب

 نيضيبأ ءادرو ًارازإ سبلو درحتو هتاقيم نم همارحإل لستغا مار>إلا لجرلا دارأ اذإو ( ىفا:ةلللاف )

 احح ىوني نأ هيفكيو ىل هتلحار هب تبجوت اذإف ف مث نيتعكر ىلص» 2 2 نأ لبق بحأ نإ همار>إل بيطتيو

 سابع نبا بيطتو هءارحإل بيطتو لسغلاب رمأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىورو هيف هلوخد دنع ةرمع وأ

 دا / نإو جح وهف ادح ديرب ةرمعب ىل نإو ةرمع ىهف ةرمع ديرب وهو جم ىل نإف (لاق) صاقو ىنأ نب دعسو

 ةستفامدخأ:ىلنإو ءاش (مهعازانقا هلف:ةزدع الو امسح ود لو مارحإلا ن2 ىل نإو ءىثب سلف ةردع الواح

 ندموأ املا نآف ما مالسلا هيلع ليربج ىناتأ» ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ل وقل ةيبلتلاب هتوص عفريو نراق وهذ

 اعفار لاح لكىلعو ًاربطتمو ابنجو الزان وابك ارو ًادعاقو اماق مرحلا ىليو (لاق) « ةيبلتلاب مهتاوصأ اوعفرب نأ ىعم

 فارشإلادنعو قافرلا ماطضا 217 دنع ةيبلتلا نوبحتس فلسلا ناكو عضوم لك ىفو تاعاما دجاسم عيبج ىف هتوص

 كيبل » لوقي نأ ةيبلتلاو (لاق) لاح لك ىلع هبحتنو راحسألابو راهنلاو لالا لابقتسا ىفو تاولصلا فلخو طوبم لاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيبلت اهمأل «كل كيرشال كلملاو كل ةمعنلاو دخلا نإ كيبل كلكيرشال كيبل كيبل مهللا

 ىري نأ الإ اهزواجي الو اهنع رصصقيال سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيبات درفي نأ راتخأو هيلع ديزي نأ قيضي الو

 ةيبلتلا نم غرف اذإف اذهريغ داز هنأ تدثي ه>و نه هنع ىوريال هنإف « ةرخآلا شيع شيعلا نإ كل 2لوقيف هيجدعب ايش

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوري هنإف رانلا نم هتحرب ذاعتساو ةنملاو هاضر هللا لأسو ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلع ىلص

 سبلت نأ اهل نإو ةيبلتلاب امتوص ضفخم نأ اهل رتسأو رتسلا نم هب ترمأام الإ لجرلاك كلذ ىف ةأرملاو (لاق) سو

 بوثلا هلع لدستو هرم الف اهمجو ىف اهمارحإو نيزافقلاو نيفخلاو راخلاو ليوارسلاو عردلاو ءابقلاو صيدقلا

 مرح نأ لبق مارحالل بضتخم نأ ىلإ بحأو تدتفا ةدماع اههجو ترم نإف اهسأر رمت و هسع الو هنع هيفاحنو
 (0ىهو مرحم الو ءانهلا نم ائيش اهمدبب ةأرملا حسمت نأ ةنسلا نم لاق رانيد نب كلا دبعو ديبعنب هللا دبع نعىورو

 اهتتيه ىلع فوطت نكلو اهيلع لمر الو اليل فوطت نأ امل بحأو لفغ

 . هحجصم هبتك . « مضلا » نم لاعتفا مبماحدزا ىأ : قافرلا ماطضا (1)

 « لفغةقان » موق نمذ رك اهيلع رثأ ال باضخلا نم ةيلاخ ىأ ءافلا نوكسو نيغلا مضب لقغ هلوق ()

 , هحجعم هتك . ةغللا بتك يف اذك «ةمالغ الو اهبلع رثأ ال

 (ماع ١ ع) :
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 لهأ نم فرعيام ىلع هلاق لوقي نأ هبشي جحلا درفأ'هنإ لاق نمو ( قفا لالا -) « ةزمع اهتلعو ىدحلا تقس

 نيح ةورع بسحأو جب همارحإ أدتبا دقو الإ جح ىلع امقم نوكي ال ادحأ نأ بَ هللا لوسر دفو كردأ ىذلا©2ٍعلا

 . لاقو ىنعلا اذه ىلع هجح ىف لعفي لوقت ةشئاع عمس هنأ ىلإ بهذ جحم مرحأ ملسو هيلع هللا ىلك هللا لوسر نأ ثدح

 نإو اذه نم رسيأ فالتخالا نم ءىثش سيل هجر ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيداحألا هف تفلتخا مف

 ىلإ ةرمعلاب عتمتلا نأ ىلع لدي افالخ هيف لعأ الام مث ةنسلا مث باتكلا نأل حابم هنأ ةهج نم احببق هيف طلغلا ناك

 ءاضقلا هيلع لزنف ءاضقلا رظنني لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ هنأ تبثو هلك عساو نارقلاو جحلا دارفإو جحلا

 تلبةتساول» لاقو ةرمع اهلعجمب نأ ىده هعم نكي ملو لهأ مونم ناك نمنأ هباحصأ رمأو ةورااو افصلا نيب مف وهو

 ر< ناو رباجو ةشئاع ثيدح تبثأنبأ نفث (لئاق لاق نإف) «ةرمع اهتلع+ و ىدحلا تقس امل تربدتسا ام ىرمأ نم

 ثيدحلا ءادتبال هقايس نسحو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رباج ةبحص مدقتل (ليق) ؟ نرق لاق نم ثيدح نود سواطو

 راظتنا فصو ن. نألو هنم رمع نبا برقو هنع اهظف> لضفو ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا نع ةشئاع ةياورلو هرخآو

 جملا نم“ هللا عسو اهف رايتخالا بلط جحلا ضرف لوزن دعب ةنيدملا نم جم ملذإ ءاضقلا 0 هيلع هللا ىلص ىنلا

 ءاضقلا رظتني جحلا ىف هنع ظفح كلذك ءاضقلا رظتناف نينعالتملا ف ىتأ دق هنأل ظفحأ نوكي نأ هبش» ةرمعلاو

 لوقلصأف هاوس ثيداحأ الل اضراعم نوكي ىت> نرق هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع سنأ ثيدح تبث نإ (ىزملالاق)

 رثك 1 ناكهلل هلمع رثك نم نأل دحاو ضرف ءادأ نم لضفأ جحلا تقو ىف نيضرفلا ءادأو ضرف ةرمعلا نأ ىعفاشلا

 . هللا باوث ىف

 كلذ ريغو تبقاوملا نآيب و ةرمعلاب عتمتلا نإ باب
 ةدعقلا ىذ وأ لاوش ىف جحلا, لهأ اذإف ةبآلا (جحلا ىلإ ةرمعلاب عتع نق » زعو 1 للا لاق ( ىف« ةلالا) -

 جرخال نأ هيلعو (لاق) رانيد نب ورمع لوق وهو جلا ىف لخدي نيح موصي نأ هل نإف ًاعتمتم راص ةدحلا ىذ وأ

 دعب جرم هنأل ةفرع موي همايص رخآ ىف ةئالثلا مايألا نم هلام رخآ نوكي نأو ايده دجم مل اذإ موصي ىتح جنا نم

 نأو اهنع ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنل ىنم مايأ الو هيف ماصي الو رحنلا موي هيف موصال موي ىف نوكيو جحلا نم ةفرع

 مايأ موصي لاق نم نوكي دقو هارأ تنك دقو هنم جراخ وهو جح ىف اذه لوقأ نأ زجب ملو لح دقف اهبف فاط نم

 هللا ىلص ىنلا نأ ىف فالخال هنأل سابق اذه هلوق (قزملا لاق) اهنع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن هنع 0
 كلذكف هنع لسو هيلع هللا لص ىنلا ىهنل رحنلا موي مايص زجم مل اذإف رحنلا موي نعو اهنع هيهن ىف ىّوس ملسو هيلع
 امع قدصت تام ىتح مصي مل نإف هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبساا موصيو (لاق ) اهنع لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنل ىنم مايأ

 2 ىدهأ نِإو ىدهحلا هيلعسيلف ىدملا دجو مث موصلا ىف لخدو تعي مل نإف ةطن> ن م ادم موي لك نع همصب مف هنكمأ

 | ١أ/ نمو تقاولا برقأ ذئنح وهو نينليل نود هلهأ ناك نم مهيلع ةعتمال نيرذلا مارخلا دجسملا ورضاحو نسحف
 ريص» نأ ىلإ كثذ زواج نإف فوطي ىت> تيبلاب فاوطلا هدهع رخآ نك مل نم عجري هنمو رضحلا ةالص ىلص هيلإ

 . مد هأزجأ ًارفاسم

 , هححصم هبتك . ررحف « افيرح مالكلا ىف لعلو لصألا ىف اذك خلا دفو كردأ ىذلا : هلوق (1)



 تقوف ( ىف: خلاف )جح مث جحب لو نينس عست ةنيدملاب ماقألسو هيلع هللاىلص ىلا نأ هللا دبعنبا رباج نعىورو
 . تو نأ ىلإ هيلع بحب نأ نيبام جحلا

 ةرمعلاو جحلا تقو أ 2 بأب

 ةدعقلا وذو لاوشجلا رهشأو ( فان للا ) ةيآلا «تامولعم رهشأ جحلا دزعو لجدللا لاق ( قفا لاا )

 لادع نب راج نأ ىودرو جا هلا هتاف دقف رحنلا مو. نم رجفلا ىلإ هكرذدي 1 نق ة ةفرع مون وهو ةحالا 6 نم عستو

 ًالئاقثنك ان ناهدرف جحلاب الهم ءاجالجر تيأرأ هلىلبق هنأ ءاطع نعو ال لاق ؟ جلا رهشأ لبق جحلاب لهسأ لئس

 لج هللا لوق لجأ نم جالا رهشأىف الإ جلاب مر نأ دحألىغبذيال لاق ةمركع نعو ةرمع اهلعجا هل لوقأ لاق ؟ هل

 لخد لجرك ةر < نوكت اهنإف لعف نإف جا رهشألبق جع نأ دحأل زوم الف (لاق) «تامولعم ربشأ جلا هزعو

 هللا لودمر ةنس فلاح ةنسساا ىف ةرم الإ رمتعال لاقنمو ءاشؤم ةرمعلا تقوو (لاق) ةلفان نوكتف اهتقو لبق ةالصيف

 |ىضر ىلعو اهسفن ةشئاع لعف فلاخو نيترم ةدحاو ةنس نم دحاو رهش ىف ةشئاع رمعأ هنأل سو هيلع هللا ىلد

 . هللا ممحر سنأو رمع نباو هنع

 جمحلاك ةبجاو ةرمعلا ناد تا

 نكت نأ نارءاارهاطب ةشاو هب هردعلان رهف مدن ةرغفلا و جحلا اومأود» ٠ رك د لح لا لاق ( قنا: لالا )

 ىف .اهتنيرقل اهنإ هدبب ىسفن ىذلاو سابع نبا لوق كلذ عمو جحلا لبق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمتعاو ةبجاو.ةرمعلا

 (لاق)ناتبجاو ةرهعو ةجح هيلعو الإ هللا قاخ نم دحأ سيل لاق ءاطع نعو « هلل ةرمعااو جملا اوعأو» للا باتك

 نأ هبشأ ةلفان تناك ولو ايده جحلا عم ةرمعلا نارق ىف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو انيبكم 20 نم هريغلاقو

 باتكلا ىف نأ ىورو « ةمايقلا مون ىلإ جحلاىف ةرمعلا تلخد » سو هيلع هللا لص لوشتر لاقو جحلا عم نرمتت ال

 . رغصألا جحلا ىه ةرمعاا نأ مزح نب ورمعل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هبتك ىذلا

 كلذ ريغو نار قلا باب

 رحتعا نإو عتمتملا نم الاح فخأ نراقلاو امد قيرمو جحلا عم ةرمعلا نرقي نأ هئزعو ( قفاةشثلالا )

 نءجرخ جحلا دعب ةرمعلا دارأو جملا درفأ ولو تاقيملا نمال ةكم نم هأشنأ جملا ءىشني ىتح ةكع ماقأ مث جحلا لبق

 امتاقيم نم عضاوملا برقأ نم اهم مرحأو تاقيملا تاقملا نم جحلاب همارحإب هنع طقسف ءاش نبأ نم لهأ مث مرحا

 نأ ىلإ بحأو (لاق) رخالا ىف هدحأ لوخدل هلبق ةرمعلا مدق اذإ جحاا تاقيم طقس, امك لحلا نود امل تاقيم الو

 رمعأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل معنتلا نف كلذ هأطخأ نإف اهنم رمتعا لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل ةنارعلا نم

 دارأو اهب ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل ةيبيدحلا نف كلذ هأطخأ نإف تيبلا ىلإ لحاا برفأ ىهو اهنم ةشئاع
 : نم ةركشا لحش ك

 كلذ ريغو ةرمعلا نع محلا دارفإ نارب باب

 درفأ ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا نأ اندنع تباثا نأل درفي نأ ىلإ ب>أو جحلا رص: ىف ( قفانةلللاف ١)

 ال تريدتسا ام ىرمأ نم تابقتسا ول » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ ثيداحألا فالتخا باتك ىف لاقو

 هدجح يم 0 ريمضلا ىلإ ف ف يضأ ةكم ىلإ ةيسل 09 عب وفك مألا لصأيىف هلثمو رصخ ]ف 1 انييكم )هل وق )0(



 ةنسلاو باتكلا ةلالدب البس هيلإ عاطتسا غلاب رح لك ىلع جحلا ىلاعتو كرابت هنلا'ضرف ١( قف|نتثلالاف )

 اع.طتسم نورك نأ اهدحأ ناه>و ةعاطتسالاو ) قفا ب 3 اال 7 اهربغ هيلع سدلف هرهد ىف ةدحاو ةرد 6 ند*و

 داز»ملسو هيلع هللا لص ىنلا لاَقف ؟ةعاطتسالا ام هللا لوسراب لق ةنأآل ةلحارو دازب جحلا هعغلسأم هلام ند ادحاو هن لم

 اذإ هعبطل نك“ ىلع رداق وهو لاحم 1 ىلع تنشب نأ ردقيال هند 3 ابوضعم 10 نأ رخآلا هحولاو )» ةلحارو

 برعلا ناسل ند فورعمو ردق م جحلا ضرف همزا نم اذه نوكف 1 ند وأ هل هتعاطب هنع جل نأ هرمأ

 نأ سابع نبا نع ىورو ىنعيطب ني وأ ةراجالاب ىنعإ نوت طيخأ وأ ىراد لأ نأل عيطتسم انأ لح رلا لوم نأ

 كسمتسإ نأ عيطتسإال اريبك اخيش ىنأ تكردأ هدابع ىلع جملا ىف للا ةضيرف نإ هللا لوسرا, تلاق معتح نم ةأرما

 معن ) لامف ؟ كلذ ةءفني لبق هللا لوسراب تااقف ( معن »مسو هيلع هللا ىلص ىلا لاقف ؟ هنع جحأ نأ ىرتلهف هتلحار ىلع

 امناضقك هنع جملا اهءاضق ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لعجف ( ىف املا ) « هعفن هتيضقف نيد كيبأ ىلع ناكول اك

 ىلد هللا لوسر نع ءاطع نع ىورو هب 0 هيلع هللا ىلص ىتلا 2 اع هند عمج نأ ىلوأ ءىش الف هنع نيدلا

 الإو هنع بلف ت>>> تك نإ 0 ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا لاقف ةمريش نع كببل لوقي الجر عمج هنأ مسو هيلع هللا

 . كِلْذَع جح الحر زوهجف تل نإ جحح مل ىبك خشن لاق هنأ هنع هللا ىكر كلاط ىنأ نب ىلع نع ىورو « جب جحاف

 مل نإو هنع ىضق تام نإف جحلا همزل دقف هدلب نم سانلا ريسم هنكمأف لجرلا عاطتسا اذإو ( ىفاةتل الاف )
 دبال ام ىلع ردقي ملو شطعوأ بدج ماع ناكنإو همزاي مل لب اقنم هنكم ىتح شعب ملو هنم جحلا وندو هراد دعبل هنكي

 اذإ جحلل رحبلا بوكر هيلع بجوأ نأ ىلع نيب ملو همزايلل ليسال دجاو ريغ نوكي نأ هبشأ ودع فو ناكوأ ةنم هل

 رجاتسيلف ( فإن لالا )سايقلا وهو لاما سأر نم ةبجاولا ةجحلا الاق اههنأ سواطو ءاطع نع ىورو هيلع ردق

 الو هنع ىبف جح نكي مل نإف ةرم ضرفلا ىدأ دقنم الإ هنع جب الو هتاقيم نم رجؤرام لقأب ةرمعلاو جل ىف هنع

 الإو هنع بلف تججح تنك نإ » هل لاقف نالف نع ىلي الجر عمس هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورو هل ةرجأ

 هريخاف (؟ةمربش نمو» ! كح و :لاقف «ةمربش نع كيبل » لوقي الجر عمس هنأ سايعنبا نعو «كسفن نع ججحاف

 . هطرف تناك ةرمعوأ هضرفناكج> هيلعو اعوطتممرحأ ولكلذكو (لاق) «ةم ريش نعجح مث كسفن نع ججحا »لاقف

 ىخارتلا ىلع هنوكو بلا ضرف تقوذنايب باب

 فاخم و جملا ىلعركي ابأ سو هيلعدللا ىلص هللا لوسر رمأو ةرجملا دعب جحلا ةضيرف تازنأ ( قفانشلللاف )

 جحلا ىلع نيرداق نيماسملا رثك | فاخت و ءىشب الوغشم الو اب راحمال كوبت نم هفرصنم دعب ةنيدملاب ٍلسو هيلع هللا ىلص

 رو هيلع هللا ىلص ةللالرودمر كرتام اهتقو جر قدح ةالصلا كرت نك ناكولو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جاوزأو

 عادولا ةجح ىهو مالسإلا ةجح الإ جلا ضرف دعب ملسو هيلع هللا ىلص جحم ملو هنع نوفلختملا كرت الو ضرفلا

 اضل. و

 ' نإ سيسي ايف
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 مايصاا باتك نم هل تعمجام باب ىف ( لاقو ) فن'اتسا رطفأاف موصب افاكتعا رذن نإف هفاكتعا ضقن ةجاح ريغل

 دسفيال فاكتعالا ىف لئاسم نم عضوم ىف (لاقو ) هفاكتعا دسفأ لعف نإف فكتعملا رششابرال راثآلاو نكسلاو

 نع جحلاو موصلاو فاكتعالا ىف ىهنم هنأال هلوقب هبشأ اذه ( ىنزملا لاق ) دحلا بجويام الإ ءطولا نم فاكتعالا

 فاكتعالا ىف ةرشابملا تناك موصلا ىف لازنإلا وأ دحلا بجويام نود ةرشابمب جح الو موص هدنع دسفي مل املف عاملا

 لاق ) اعباتتم هتيبحأ اعباتتم لقي ملو رهش فاكتعا هسفن ىلع لعج نإو ( ىف[: لالا ) سايقلا ىف ىدنع كلذك

 نإو هلثم ىلإ فكتعا راهنلا فصن ىف لخدف اموي ىون نإو ( لاق ) اقرفتم هئزحم هنأ ليلد كلذ ىفو ( ىزملا

 مويلا نم سمشلا بورغ ىلإف نيموي لاق نإو سمشلا بورغ ىلإ رجفلا لبق هيف لخد مو. فاكنعا ىلع هلل لاق
 ف مدقف نالف مدق. موي فكتعأ نأ ىلع هلل لاق نإو ةلل هفاك.تعا زوحيو ليللا نود راهنلا ةين هل نوكي نأ الإ ىناثلا

 ىف مدق ذإ نوكي نأ هبشي ( ىزملا لاق ) هاضق ردق اذإف ًاسوبحم وأ ًاضيرم ناك نإف ىقبام ىف فكتعا راهنلا لوأ

 لوأ يف مدقي دقو موي فاكمعا لك ادق نوكي ىح رخآ ري نم مولا كلذ نم ىضماف راذهم ىمعب نأ رانا 01

 يح ًاموب فن اتسا ولو موي مي ىتح هئاضق نم دب الف موي ضعب ىضقيف موي ضعب ىضم دقو سمشلا عولطل رابنلا

 الك ايو ةفكسملاو فكتملا سلب نأ س'اب الو ( ىتإ: 2 0(1') ىلإ حأ ناك الوطرم ةفاكسما توك
 0 رسل ىف هدلألا عضوت نأ ساب :الاو تن مث تدتعاف ت>رخ اهجوز كله نإو اءاش اع اييطتيو

 .مهيلع ةعجالهنأل اوءاش ثيح ن وفكتعي نورفاسملاو دبعلاو ةأرملاو هريغ كنب 0 حكشي نأ سالب الو تّثطلا

 ةهمم0 6)
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 ةءارقلا بلطو ناضمر ,ىف هقدصلا لضف ته بأي

 نع سابع نبا نع ةبتع نب هللا دبع نبا هللا ديبع نع ىرهزلا ع نع دعس نب مهاربإ انربخأ ) ا 7

 ليربج ناكو ناضهر رهش ىف نوكي ام دوجأ ناكو ريخاب سانلا دوجأ ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا اج

 ةلسرملا حبرلا نم ريخلاب دوجأ ناك هيقل اذإف نآرقلا هيلع ضرعيف ناضمر ىف ةليل لك ىف هاقإي. مالسما هلع

 0000 |[ ىلإ ةف لئانلا ةجاحلو هب ءادتقا نام نرش ىف دوجلاب ةدايزلا لجرلل بحاو ( قش ةلا)
 ٠ مهبساكم نع ةالصلاو موصلاب مهنم ريثك

 فاك ءألا باب

 نب ةمل_س ىنأ نع ىميتلا ثرحلا نب مهاربإ نب دمحم نع داحلا ىنأ نع كلام انربسخأ ( قفنتخلالاف :)

 ناضهر رهشنم طسوألا رمشعاا ىف فكتءي ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق هنأ ىردخلا ديعش نأ نع نمحرلا: دبع

 ناك نم » سو هيلع هللا ىلص لاق هفاكتعا نم !هتحيبص نم جرم ىتأا ةليللا ىهو نيرسثعو ىدحإ ةليل تناك انلف

 ءامىف اهتحيبص ىف دجسأ ىنتيأرو »لاق «اهتيسنأ مث ةليللا هذه تءرأو» لاق «رخاوألا رنثعلا فكتعياف ىعم فكشتعا

 شرع ىلع دجسملا ناكو ةلذلا كلت نم ءامسلا ترطف «مرتو لك ىف اهوسمتلاو رخاوألا ريثعلا ىف اهوسمتلاف نيطو

 ءاملا رثأ هفنأو هتهبج ىلعو انيلع فرصنا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىانيع ترصبأف ديعس ون أ-لاق دجسلا تفكوق

 رعثعلا ىف اهنأ ىلع لدي حسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدحو ( قفا ةلالاف ) نيرشعو ىدحإ ةحيبص ىف نيطلاو
 ثيدح ىورو اهلك اهيف اهيلط كرت بحأ الو نيرشعو ثالث وأ ىدحإ ةليل هيف نوكي نأ هبش, ىذلاو رخاوألا

 الآ ثلا لخ ديال ناكو هلجرأف هسأر ىلإ قدي. فكتعا:اذإ لَسو هيلع هللا عِلَص هللا لوسر'ناك تلاق اهنأ ةشئاع

 11 لا قف ةعارفكتملا لخدي نأ سأب الف ( قفا خلاف ) ضئاح انأو هتلسغف ةشئاع تلاقو ناسنإلا ةجاحل

 فئدعالا ناكول( زا |لاق) قي رسثتلا مايأو ردنلا مويو رطفلا موي ىفو موص ريغبزو# و ةنسح ةنس فاكتعالا و لجريو

 لل نآشمر ىف لسمو هيلع هللا لص هفاكتعا ىفو عوطت ريغب ناضمر رهش موص زج مل عوطت وه اميإو موصلا بجوي

 , متاصلا هنم جرخ موصلل انراقم الإ زوحمال فاكتعالا ناك ول رخآ ليلدو هلل مكحر اومهفتف فاكتعالل مص, مل هنأ ىلع

 رءأدقوموصلا ريغبادرفنم تبث موصلا نمهيف جرخو ليللاب فاكتعالا نم هنمجر مل امافموصلا نم هيف هجو رخل ىلبللاب

 نادارأنمو( قفا ةلالا ) اهيفمايصالوةيلهاجلا ف ارذن هياعتناك ةليل فكتعي نأر مع لسو هيلع للا ىلص هلال وسر

 فاكفالا ىف. طرتشم نأ سأب الو رشعلا متأ دقف لاوش له اذإف بورغلا لبق: ةيف لخد رخو الا ةرتقفلا بكت

 هفاكتعاو جرخ ءاش ىتم امايأ ىوني الو فكتمي نأ سأب الو تجرخ ضراع ىلك ضرع نإ لوقي نأب ةبجوأ ىذلاأ

 هلّرتَم ىلإ لوبلاو طئاغلل جرو ( لاق ) ةعملا ىلإ ةعجلا نف هريغ ىف فكستغا نإف ىلإ بحأ عماجلا دّجسللا ىف

 سان:الو هغارف دع منقي الو هيلع ءىش الف هيف لك أ نإو هلزنم لخد اذإ ضيرملا نع لأس نأ شأب الو دعب نإو

 001 الو لادح الو تاس هدسف الو امام نكي ملام بحأ ا ع ثدحم و ءاماعلا سلاحي و طيخمو عييديو ىرتشي نأ

 1١ 1+ ناك نإو ةراثملا دعصي نأ انذؤم"ناك اذإ سأب الو (لاق) ايجاو ةفاكتعا ناك اذإ ةزانجلا دهشي الو ىضرملا

 ضرم .نإو هفاكتعا نم جرخ لعف نإف بي نأ هيلعف ةدامش هيلع تناك نإو ةالوال ةالصلاب ناذئالا .هرك وب

 جرح نإو أدتا ردع ريغ نم اًئيش هنري دعب 56 نإف ىنب هنع ىل> وأ *ىرب اذإف تحاو هفاكتعاو ناطاسلا هحرخأ وأ
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 انيكسم مون لكل نامعطيو نارطفي محلا ريكا خيشلاو مهلا ةأرملا لاق « نيكسم ماعط ةيدق رك ىلا

 موصلا ضرف لزننيح تاز اهنأ معزنو اهؤرقت كلذكو «هنوقيطي »ان وءرقي نيرسفملانم هريغو ( قفا تالاف )
 ىلع دازف« ًاريخ عوطتن ف نيكسم ماعط ةيدفلاق لجو زع هللا نأل ىنعلا اذهىلع لدي ةبآلا رخآو لاق كلذ خسن مث

 متم دهش نف» لاقف نيب مث هقيطيالنم مايصلاب رمأي الف لاق«<-ل ريخ اوموصت نأو»كاق مث ل ريخ وبف 0نيكسم
 ليوأتلا نع هيف ىنغتسم ليزنتلاىف نيب اذه (ىزملا لاق) نآرقلا رهاظب هبشأ وهو ٍبهذن اذه ىلإو « همصتلف رهشلا

 . مئاصلا يف فولخ نم بحأ ان ىثعلاب ةهرك أو هريغو تطرلا دوعلاب كاوسلا موصلا ىق هركأ الو ( قنات نا/|)

 عوطتلا م باب

 اهنأ ةحلط تنب ةشئاع هتمع نع ةحلط نب ىحم نب ةحلط نع نايفس ان ربخأ ىلاعت هللا هر ( قفا لالا )

 لاق «هيبرق نكلو موصلا ديرأ تنكىبإ امأ دلاقف اسيح كل انأبخ تلقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع لخد تلاق

 ليقف فرصنا مث ةعكر رمع عكرو رطفأ مث ميمغلا عارك غلب تح هرفس ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماص دقو
 نبا نعو كلذ لثم هنع هللا ىضر ىلع نع تدثي امو صقن ءاش نمو داز ءاش نف عوطت وه امإ لاقف كلذ ىف هل

 ملو ةعكر ىلص لجر ىف سابع نبا لاقو اَسأب عوطتلا موص ىف راطفإلاب نايريال انك امهتأ رباجو هللا همحر "سابع

 نإو ماتسإ نأ بدأف ةالص وأ موص ىف لخد ن : ىلاعت هللا همحر ( ىف( ةلا]إ ) بستحاام رجأ هل اهعم لصي

 . دعي مل ماهلا لبق جرح

 مويمِلا ىف لاضولا نع ىعتلا باب
 لِقق لاصولا نع ىهن ملسو يلع هللا لص هلا لوس نأ رمح نبا نع عفان نع كلام انربخأ ( فاتن لاف )

 هللا ىلد هلوسر نيب هللا قرفو ( قنا:ةلالاف ) «قسأو معطأ ىلإ مام تسل ىلإ ) لاق لصاوت كنإ هللا لوسراب

 ٠ مهنع اهففخ هيلع اهتك رومأ ىفو مهملع اهرظح هل اهحابأ رومأ ىف سانلا نيبو ملسو هيلع

 ءاروشاع مويو ةفرع موب موص باب

 نع ليلخلا نأ نع ةعزق ىلأ نع هريغو روباش نب دواد انثدح لاق ةنييع وب نايفس انربخأ ( قناعلالاو (

 مايصواهلت ىلا ةنسلاو ةنسلا ةراقك ةفرع موي مايص )ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةداتق ىنأ نع ةلمرح ىنأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا كرئلو

 قيررشتلا ماياو ىحضالاو رطفلا ىموي مايص نع ىعنلا با

 اهنع للسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنل قيرمثتلا مايأو ىحضألا مويو رطفلا'موي مايص نع ىهنأو ( قفانةلالاف )
 .' هنع عجر مث هيزحم لاق ناك دق (ىزملا لاق) اندنع هنع زحب مل ايده دحمال عتمتم اهماص ولو



 دال

 ماصينأ زوحيالىعفاشاا لاق عيرلا انثدحلاق يهاربإ انثدح (لاق) نيادع الإ موصلاىف لبةيال نأ هيلوق دخل 13 نسم

 مهب ىلصو رطفأ لاوزلا لبق احص نإو 20لاق طايتحالا هنألو نيدهاشب الإ ماصي نأ زوحي الو دحاو لجر ةداهشب
 نكي مل نإو هيف ركذ امل دغلا نم دبعلا ىلصي نأ ىلإ بحأو هموي ىف ةالص الف لاوزلا دعب ناك نإو ديعلا ةالص مامإلا

 ملاذإو هموي ىف زاج ىضقي نأ زاج ول هنأل سيفأ ىدنع وهو دغاا نم ىلصيال هنأ رخآ لوق هلو ( ىنزملا لاق ) اتباث

 هنأل رهش دعب موي ىحض ىف مزل مويلا ىحض لثم دغ ىحض ناك ولو دعبأ هدعب امف ناك تقولا برقأ ىف ءاضقلا زب

 هيلع لخد ىتح هيلع ردقي وهو هضقي ملف رفس وأ ضرمل ناضمر رهش نم موصلا هيلع ناك نمو لاق:مويلا ىحض لثم

 ىنلا دعب نيكس 1ك موب لكشل ارفكتو هيلع ىذلا هدعب نم ىهقي مث رهشلا موصي نأ هيلع ناك رخآ ناضمر زهش

 ءأزجأ اقرفتم ىغق نمو (لاق) هيلع ةرافك الف تام ىتح ءاضقلا هنكع مل نإو هنع معطأ تام نإف سو هيلع هللا ىلص

 سيلام وأ ةاصح علب نإو (لاق) الفن وأ اضرف ىنم مايأ الو رحنلا موي الو رطفلا مون ماصي الو "ىلإ بحأ آعباتتمو

 ارك اذ ناك اذإ رطفأ دقفهسأر فوج ىلإ لصي ىت> طعتسا وأ هفوج ىلإ لص, تح هحرج ىواد وأ نقتحا وأ ماعظب

 دماعوهو ةضمضملا ف فو+ا وأ سأرلا ىلإ لصو دق هنأ نةيتسا نإف قفر قشنتسا اذإو ايسان ناك اذإ هلع ءىث الو

 ةقسف ةضمشلا دارأ ناك نإ امأف ًاداردزا ثدحم ىح ةمزلبال ىلبل ىنأ نبا باتك ىف (لاقو) رطفأ هموصا رك اذ

 ىف كشيال لكألا ناكاذإ (ىزملا لاق) هنم فخأ وأ نايسنلا ىنعم ىف أطخ اذهو ديعي الف هجارخإو سفنلا لاخدإل

 متاصدنأ ملعي ءاملا هفوج ىلإقباسلاو مناص هنأ ملعبال امهاك نأل هبشأ ىسانلاب وهو عامجإب ًارطفم رجفلا ىفاوف ىلا

 ىرحتف ريسأ ىلع روهشلا تهمتشا نإو ( ىف( ::لالإ ) رطفلاب ىلوأ ىدنع دعبألا ناك ىسانلاب هبشألا ىف رطفأ اذإف

 مجتحم رمع نبا ناك مجتعو هيف سطغف ضوحلا لزنيو لحتكي نأ مئاصللو هأزجأ هدعبام وأ هقفاوف ناضمر رهش

 « مج احلا رطفأ» ثيدح ناثيدحلا تدثولو تشر ايش ةماجحلا ىف ملعأ ال و ( قنا هلال ) عب راانمتعمس امو لاق ئه

 ©©9لوأالل خيسان مئاص وهو مجتحا سابع نبا ثيدح نإف مئاص وهو مجتحا ملسو هيلع هللا ىلصىنلا نأرخآ ثيدحو

 رهش موصولاق قيرلا باحم هنأل كلعاا هرك أو هدعب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةماجحو حتتفلا نمز هنأو نابب هيف نأو

 رهش نم مايأ دعب رافكسلا نم ملسأ وأ ناماغلا نم ملتحا نمو دبعو ةأرماو لجر نم غلاب لك ىلع بجاو ناضمر

 ةعاشملاو حِبقلا طغالا نع همايص هزني نأ مئاضلل بحأو ىضم امف امهيلع ءاضق الو موصلا نالبقتسإ اهنإف ناضمر

 عيطتسيال ىذلا ريبكسلا خيشلاو لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلذ ىف ربخلل مئاص ىفإ لوقي نأ ٌمتوش نإو

 ىلعو » زعو ل> هل وق ىلا سابع نا نع ىورو 9913 نم دمع موب لك نع قدصتب ةرافكلا ىلع ردقيو موصلا

 |0045 طفلا رردلو ه6 ضقب » ةحسن قو لضالا ىف اذك « هلوق دحأل ضعن. » ةلوق(1)

 مهنأ ةنيبلا ممتءادف لاوشو ناضمر لاله ىأ اغ نإو» مألا ةرابعو لصألا ىف اذك « خاا احص نإو» هلوق (؟)

 ملعب امو « ها خلا ديعلا ةالص اولص لاوزلا لبق ةنيبلا ممتءاج نإف ةنيبلا ممءاج ةعاس ىأ اورطفأ رطفلا موب اوماص

 : يصنع هنحكا ١ افا

 )١( هححصم هبتك . اهررحف ةفرحم ةرابعلا نظأو لصألا ىف اذك حتفلا نمز هنأو « ناب هيف نأو .

 ةيآلا رف نأ دعب فاشكلا ةرابع «خلا هنوقيطي نيذلاىلعو» زعو لج هلوق ىف سابعنبانع ىوروهلوق (؛)

 هنعو اوموص ممل لاقيو هنودلقي وأ هنوفلكي ىأ قوطلا نم ليعفت هنوقوطي سابع نبا أرقو » ةروهمشملا ةءارقلا ىلع

 هنوقيطي امهلصأو هنوقوطتب ىنعع هنوقيطيو هنوقيطيو ءاطلا ىف ءاتلا ماغدإب هنوقوطيو هنوفلكش, ىنعع هنوقوطت

 . هححصم هبتك . انهام ملعب اذهبو « اصخلم ها قوطلا نم لعيفتو لعبف نم املأ ىلع هنوقورطتيو
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 سو هيلع كا ىلص ىناا لاقف لتكملا قرعلاو نايفس (لاق) رع اهف قرع ىأ انكشسم نيتس ماعطإ دج الو نيعباتنم

 ىف لد نإو ( قنا الام ) ادم نوتس وهو اعاص ريثع ةسمح .لتكملاو ( قفا ةللإو ) هب قدصتف بهذا
 عاجلاب الإ ةرافك الو ةبوقعلاو ءاضقلا هيلعف ناضمر موص ىف ادماع لك أ نإو هموص متي نأ هلف ةبقر دجو مث مودلا

 ىف.وأ هبيغي ىتح اهريد ىف لخدأ نإو ةرافك الو رطفأ دقف زي ىت> هتأرماب ذذلت نإو ( لاق ) ناضمز رهش ىف

 ءاضقلا اممملعو اترطفأ امهدلو ىلع اتفاخ اذا عضرملاو لماحلاو ةرافك-لاو ءاضقلا هيلعف موصلل ارك اذ طولت وأ ةمدم

 لكألا هل حبأ نم رفكي فيك ( فزاملا لاق ) ةطنح نم دعب نيكسم ىلع مون لك نع امهنم ةدحاو لك تقدصتو

 هل حاب, لكو رفاسلاكو ضيرملاك لماحلا نأ سايقلا ىفو رطفأو لكأف لكألا هل حبي مل نم رفكي الو راطنإلاو

 هيلع لعجي ملو ( ىتزملا لاق) « ةرافك الو ءاضقلا هيلعف ادماع ءاقتسا نم .ربخلاب جتحاو ءاوس سايقلا ىف وبف رطفلا

 ةلبقلا تكرح نمو ( لاق ) مّئاصلا اهعلتبي ةاصحلا ىف اولاق اذكو ادماع رطفأ دقو ةرافك هيف هتماع ءاملعاا نم دحأ

 رطفيهنأ رخآ لوق هيف لوقي عيبرلا تعمس ( مهاربإ لاق ) لضفأ هكرتو هموص ضقتني مل لعف ناو هل اهتهرك هتوبش

 ىنلا نع ىورو قيرلا هب ىرجيف ماعطلا نم هيف ىفو هنانسأ نيبام ىقب هركملا ىنعم ىف نوكيف هبلغي نأ الا

 ىورو (لاق) ىمأو وه ىنأ هيرإل عكسلمأ ناكو ةشئاع تلاق ملاص وهو لبقي ناك هنأ سو هيلع هللا ص

 جرفلا نود ءىطو نإو (لاق) خيشال اهمناهركي الو بابشلل اهمناهركي اناك امهنأ سابع نباو رمع نبا نع

 رمش نم ناموي وأ مود هل ىضف لجر ىلع ىمغأ .اذإو رطفي مل لزنأف رظنلاب ذذلت نإو رفك ملو رطفأ لزنأف

 حيبصأ نإ كلذكو مئاص كلذ هموي ىف وهف راهنلا ضعب ىف قافأ نإف ءاضقلا هيلعف برش الو لكأ نكي لو ناضمر

 ىناثلا مويل'و قفي مل وأ قافأ ملاص ىدنع وهف هيلع ىمغأ مث ليللا نم ىون اذإ ( ىنزلا لاق ) ظقيتسا مث ادقار

 تضاح اذإو ( ىف[: ةلالإ ) مئاصب سيلف اقيفم حبصأف ليللا ىف وني ل اذإو ليلا ىف هوني مل هنأل مئاصب سيل

 وه ئذلا اهتقو ىف ناك ام الإ ةالصلا نم ديعت نأ اهلع نكي لو موصلا تضق تربط اذإف اهيلع موص الف ةأرأا

 هللا لوسرا اعابتا روحسلا ريخأتو رطقلا ليجعت بحأو ( لاق ) ةالصلا باب ىف تفصو اك ةرورضااو رذعلا تقو

 رهش ىف ارطفي نأ اممل ناك ىمئاحلاب اليم نيعبرأو ةتس نوكي ارفس ةأرملاب لجرلا رفاس اذإو سو هلع نا ىلص

 هريغل ءاضقالو انيد ©20ناضمز رهش ىف موصي نأ. دحأل سياو امهأزجأ امهرةس ىف اًماص نإف.هلهأ أبو ناضدر

 هنع هللا ىّر ةزمخ لاقو رطفأو .رفسلا ىف سو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ماص هريغل الو ناضهرل هزجم مل لعذ نإف

 تحب لك ١ نأ: فل ناككازطقم“ [ناهتر رفس نم ٌكِحر مدق نإو ( لاق ) « رطفاف تئش نإو مصف تش نإ »

 نأ ولو ىلإ بحأ ناك كلذ كرت ولو اهعما# نأ هل ناك تربطف اضئاح هتأرمآ تناك ناو دحأ هاريال

 ىور ( فزملا لاق ) امقم هيف لخد هنأل هموب رطفي مل ارفاسم رجفلا دعب جرح مث رجفلا .لبق موصلا ىون امه

 هعم .سانلا .مايصو منمغلا عارك غلب: ى> ناضمر ىف ةكم ىلإ هجر ىف ماص هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 ىأت:نمو ( لاق ) -ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لعفام هرظف زوحيال ناكولو راطفإلاب هعم ماص نم رمأو رطفأ مث

 هسفن لضترعت الو دج: ءازنألا تحب لك أب نأ هل لح لاوشأ لاله- ىأرت نإف مايصلا ةلعبجو هدحو لالحلا

 اذه ( ىزملا لاق ) نيلدع الإ رطقلأ“ةيؤر ىلع لبقأ الو ( لاق ) ناطلسلا نم ةبوقعلاو هللا ضرف كرتب ةهبنلل

 ةيفح هضم هبتك:«ةرحف رك وأ: اذن »نع خسانا نم فر هلعاو خسنلا ىف اذك « اند » هلوق )١(

 (م-15ع)
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 . م4 مايصلا باتح ايو

 يملا فلا باب

 لبق مايصا ىؤني نأ الإ ةرافك الو رذن الو ناضمر رهش نم .ضرف مايص دحأل زوح الو ( قفا: لالا )

 هللا لومر نأن كلذ. ىف جيتحاو كاوزلا لبق موصلا ىون: نأ اًئيش معطي ملو خبصأ نإ سأب الف عوطتاا ىف امأف رجفلا

 رمث مود هيلع بحب الو« ماضى[ »لاق ال اولاق نإفع؟ءادغنم له»لوقيف هجاوزأ ىلعلخدي ناكرلسو هيلع هللا ىلد

 ىنلا كلوقل ناضمر نم نيثالثلاو ىداحلا نأ معف نيثالث نايعش لك وأ ناك دق لالحلا نأ نةيتسإ ىت> ناضمر

 موب مايصلا مدقتي رمعنبا ناكو «اموب نيثالث ةدعلا اولك أف يلع مغ نإف هورت ىتح اوموصت ال» ملسو هيلع هللا ىل<

 لدع هتيؤر ىلع دبش ولو مايصلا ب>وو ةلبقتسملا ةليلل وهف هدعب وأ لاوزلا لق ىؤر لالحلا نأ نادهاش دبش نإو

 بح أ نايعش نم امو. موضأ ءالسلا هيلع ىلع لاقو هنع هللاىضرىلعنع هاورو طا.:ءالاوه.فرثالل هلبقأنأ تيأر دحاو

 مايصلا ةيث ةلثل لكك: ىف هيلعو (لاق) نادهاش الإ بيغم ىلع لبةيال نأسايقلاو (لاق) «ناضم رززم و.رظفأ نأ نم ىلإ

 موصيمث عاجنم ابنج حببصي ناكيسو هيلع هللاىبصىنلا نأل همودمتأو.لستغا مالتحا وأ عاج نءابنج حبصأ نمو دغلل

 هظفل ماعط هيفىفو رجفاا علطنإو داعأ بحب ملو بجو دق للا نأىري وأب جو دقو بحب مل رجفلاىر» ناك نإو (لاق)

 نو فك فدو دف هجارخإ ريغل كرم وأ اًءيش ثكم نإف هناكم هحرخأ اعما# ناك نإو هموص دسفأ هدردزا نإف

 نباب ءقىلا ىف جتحاو رطفي مل ءىلا هعرذ نإو رطفأ ادماع ًايقت نإو هيلع ءاضق الث قيرلا هب ىرجاف ةناتسأ نيب ناك

 قرضحمب ام برقأ (ىزملا لاق ) ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هانيور دقو ( فزملا لاق ) امهنع هللا در رمع

 رآدلا لجرلا مدهو ققدلا .ةلب رغو قيزطلا ىف رابغلا نم سانلا بلغ ام رطقي ال هنأ قيرلا هب ىرخم امف ىعفاشلل

 هبشيف هيف لخديف هحتفي نيح قلحلا ىلإ للصي كلذ نم ناكامو هاوفألاو فونألاو نويعلا.ىف ,كلذ نم رياطت: امو
 بحأ ىذلا لاق ىمفاشلا نع ربخأ عيبرلا تعمس لاق مهاربإ ىنثدحو (لاق) قءرلا هب ىرحب ام ةلق نم ىعفاشلا لاقام

 هفالخ لمتحم و هلبق اعوطتم نوكي نأ رمع نبا بهذم لمت و هءوص, ناك اموض نوكي ال نأ كشلا موي رطفي نأ

 وصي نأ ىون ولو هتداعإو همايص هيلعف هل كلذ نابتسا مث معطي ملو ناضمر نم همون نأ ىري ال حبصأ نإو ( لاق )

 ضرف هنأ ىلع همصي مل هنأل هئزحب مل ناضمر نم هنأ هل ناب نإف عوطت وهف الإو ضرف وهف رهشلا لوأ ناك نإف ادغ

 هأزجأ ناضمر نم هنأ هل ناب مث كش موي ىف ناضمر نم هدنع ادغ نأ ىلع لجر دقع ولو كشلا ىلع هماص اعإو

 هنع ةدحاو ةرافكلاو ءاضقلا امهملعف ادماع جلوأو هتأرما ءىطو نإو هيلع ءىث الف رجفلا ىف اكاش نك أ ند

 قع ةرافكسلاو (لاق) ىسانلا لك ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نع ربخلل هيلع ءاضق الف ايسان ناك نإو اهنعو

 ىنلا دع نيكسملكسا ادم نيتس ماعطإف عطتس مل ناف امهأدتبا امم رطفأ نإف نيعباتتمني ربش مايصف دحي مل نإف ةبقر

 نيرو مايص عيطتسإ الو ةقر دج ال هنأ ءىطاولا هرخأ ال مك هيلع هللا ىلص ىنلا نا جتحاو ملسو هيلع هللا ىلص



 - ق8

 را تا 1 طفلا ةاكز ةليكم تاب

 دعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ 1 نبا نع عفان َنَح كلام انريخأ 5 ىلاعت ل 0-42 ) قفا الأ (

 ةيريكرم 3 نس و ) ىف 8 5 االاذ ) ريعش 04 اعاص وأ ع ند اعاص سانلا ىلع ناضمر نم رافلا ةاكز نضدرف

 ىلع باغألا ناك توق ىأو ( لاق ) ةاكزلا هيف امو لجرلا تاتقي ام لقبلا نم رطفلا ةاكز نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 عاصي اعاصىدأ اذه ند ىدأ امو اسز وأ 0 وأ ًاريعشوأ اساعوأ ةرذ وأ ةطنح ناك رطفلا ةاكر ةنم ىدأ لدرلا

 ةهطنح عصآ 0 ىدأ عورض سر عاص نع ىدأ ول ناك تموق ولو ةاكزلا موقت الو سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 اطقأ اودؤ.ال نأ ةيدابلا لهأل ىلإ بحأو ةمبق الو اقيوس الو اقيقد ىدؤيال هسفن بحلا الإ ىدؤيالو ( لاق )

 برقأ توف ند نودؤي مهنأ هبق كشأ ال ىذلاو ظل تانقي دقو توق ُثفلاف اتوق مهل ناك نإو هنأل

 ةداعإ مهملع رأ مل اطقأ اودأ ولو. ةاكز اهيف ةرك نم نودؤيف اهيف ةاكزال ةرمت اوتاتقي نأ الإ م نادلبلا

 زيحب وأ ةاكز اهيف ةرمث ناي ملاذإ تاتقب مف اهلعحي مل هنأل ةداعإ مهيلع ىري نأ ىضم ام سابق ( ىزملا لاق )

 عاص فصنو ةطنح عاص فصن لجرلا جر نأ زوجي الو ( قفانثلللاف ) ةاكز هيف نكي مل نإو توقلا

 سس وسم نم هجرخم الو اريعش جر نأ هل نكي 1 ةطيند هتوق ناك نو دحاو فص نمالإ ًاريع-ش

 اهريسخ هل راتخأف ةفلتخم ًابوبح هتوق ناك نإو هأزجأ هنول الو همعط ريغتي مل اميدق ناك نإف بيعد الو

 ناك نإ همحر ووذ ىلإ بحأو لاملا اك هلع مسقت نم ىلع اهمسقيو ٠ هأزحأ هحرذأ نأ نمو

 لاقف املاس لدحر كاع 0 ىلاعت هللا ءاش نإ هأزحأ هدنع عمج نهم دنع امحرط نإو لاحم مهمقفن همزاتال

 ٠ هيلإ اهعفديال نأ ىرأ نكساو « ىلب : لاقف ؟ ناطلسلا ىلإ اهعفدي رمع نبا نكي ملأ

 عوطتلا ةقدص ف رايتخالا بأبي

 ةراره قل نع هيأ نع ةورع نب ماشه نع ضايع نب نأ انربخأ : ىلاعت هللا همحر ( قنات الا

 اذكبف ( لاق ) « لوعي نء مدحأ أدبلو ىنغ رهظ نع ةقدصلا ريخ » لوقي ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر عمس هنأ

 ءاش نم مث هتبارق مث لفنلا نم هب ىلوأ ضرفلاو ضرف لوع, نم ةقفن نأل لوعي نعي مث هسفنب أدبي نأ بحأ

 ا ةقدصلا نع كدلوو تك ىنتاغش دم تلاقف كام هل سيلو اعازص ا دوعسم نبا ةأرما نأ ىورو

 : :يعأ هللاو » مهيلع قفنأف نارحأ كلذ ىف كال » لاقف كلذ نع مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةووو 6 ههه



 - نع

 رطفلا ةاكز همزات نم باب

 1ضرف ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: ةلالا ف )

 1 4 نيماسملا نك 1 ركذ دمعو 2-5 لك لع ريعش نم ع وأ 6 ند 1 سانا ىلع ناضمر 00 رطفلا 5

 نيهسملا ىلع الإ اهضرغي مف ) قنا غلالاف ( )»ع نونؤع نعم 2 لاق رجا ثيدح 0 داو هيلع هللا ىبص هنع ىورو

 هل نوكيال ىتح دحأ ةنؤم هتمزل نم لكف. نونومي نمث ةأرملاو مف محهديس ىلع مهضرف امنإو مهل لام ال دي.علاف

 هتاهبمأو هثابآو ءارقفلا ىنهزلا رايكسلاو راغصلا هدلو نم هتقفن ىلع هانربجأ نم كلذو هنع رطفلا اك 5

 لاقو م6ايح مع اذإ ممعج ر 0 1 نإو بيغلاو روضحلا هدع نع ىدؤيو امل مداحو هند>وزو ءارهفلا ىنمزلا

 00117 0 ز] ز ز ز >0 0 1[ 1 1 121 1#

 ىرقلا ىداوب هناماغ نع ىدؤي ناك هنأب رمع نباب كلذ ىف جتحاو مهتايح ملعي مل نإو باتكسللا اذه نم عضوم ىف

 " هققر قيقرو لاح لك ىلع ابوضغم وأ انوهرم ناك نه ريو (قفا:لالاف )ىلوأ هلوق نم اذهو ( فزملا لاق )

 دمحم لاق سم هال لكلا ربطنال هنأل هنع كرب ' راق رع نحيف ناك نإو ءاوس ةراجتلاو ةمدخلا ققرو

 : عوطتي نأ الإ مهنع اهنم ىكز لاومأ مل هتيالو ىف هدلَو ناك نإو هيف ةعفنمال ىذا بوضعملا تعمس لاق مصاع نباو

 / مهنم هدنع ناك نهي ىري نأ هيلع بحب امنإو هأزجأ هسفن نع اهجرخأف نوع نمت رح عوطت نإف مهنع ىزجيف

 ظ هل دلو نإو هتلل نم تام نإو هنع ى ريف لاوش ةليا سمشلا تباغو ناضمر روش نم موي رخآ راهن نم ءىث ىف

 دحاو لك ىلعف رخآ نيبو هئيب دبع ناك نإو كلذ هماع ىف هيلع ةاكز الف ادبع كلم وأ دلو سمشلا تبرغام دعب

 1 اا ل1 د ا/ 1 ناك نإف ةتاكز فصنأ هلصو هنلعق نح ةفضتو ةفصت كلع ناك ولو هنم كللعام ردقب امين

 ' 13 لارش لهأف راخلا هل نأ ىلع ادبع عاب نإو هموي ىف بستكا امل كلام هنأل رخلا هفصن نع فصنلا ىدأ همويو
 وهو هل كلملاو ىرتشملا ىلع ةاكزلاف ىرتشملل رايخلا ناك نإو عئابلا ىلع رطفلا ةاكرف هذفنأ مث عييبلا ذافنإ رتخم

 هنأل هلوق لصأ ىف طلغ اذه ( ىنزملا لاق ) ىرتشملا ىلعرطفلا ةاكزف اعيمج اهل رايخلا ناك نإو تعلاب درا احما

 : اقرفتي ملام رابخلاب اعيمج امهنأل ىرتشملل متي مل كلما نأل قتعي هنأ هعابف هتعب نإ رح ىدبع لاق ول لجر ىف لوقت

 آ000001 | نإ[ ) امهتيب ساقلا ىف قرقاال ثقوب ظرمشلا نايخ ىف ورك قرقتلا رابخؤ امهف نادبألا قرفت
 ا0000] || ١١ كارم نم هريغو نيدلا ىلع ةأدبم ةلامق ويدعو هنع طفلا ةاكزف ققر هلو: لاوش لهأ .نيخ

 مهكلم ىف مهنأل ةثرولا مهنع ىكز نيد هيلعو لاوشلبق تام ولو مهثيراوم ردقب ممتاكز مهلعف لاوش لهأ مث اقيقر

 هكلم ىلإ جرخ هنأل هءلع ىبف لبق نإف هتاكز انفقوأ لاوش لهأ مث تاه ثلثلا نم جرخم دبعب لجرل ىصوأ ولو

 ةاكزف اولبق نإف هماقم نوموقي هتثروف هل ىصوملا تام ولو هكسلم نم جرخم مل هنأل ثراولا ىلع ىهف در نإو

 | 419 امو ةمويل ثوقي نه توقو هتوق هدنعو لاوش هيلع لخد نمو هوكلم هكلمب مهنأل مهسأ لامىف رطفلا

 - نك<ي مل نإو مهضعب نع ىدأ مهضعب نع ىدؤيام الإ همويل توقلا دعب هدنع نكي مل نإف اهادأ مهنعو هنع رطفلا ةاكز

 هسفن نع اهئادأ كرت ىف هل صخرأ مل رطفلا ةاكزل ادجاو توقي نمث دحأ ناك نإف هيلع ءىثث الف هموي توق الإهدنع

 نم اهريغو اجاتحم ناكاذإ اهئادأ دعب اهذخأي نأ سأب الو هريغ ىلع ةضورفم اهمأل هيلع بحن نأ ىل نيببالو

 رحلا ىلعف ارح اهجوز نإف اهنع ىدؤي نأ هيلعف ابتاكم وأ ادبع هتمأ جوز نإو عوطتلاو تاضورفملا تاقدصلا نم

 . ديسلا ىلعف هنم ابعنم وأ هيلع اهلخدي مل نإف اهديس ىلعف اجاتحم ناك نإف هتأرما نع ةاكزلا



 - ماث-

 ةاكزلاف ةردا وأ ةرفصلا هيف ىرت نأ لبق احيحص اكلام ل رع كلم نمو ( قنا:كلالاف هدبع هلع قتعام

 خوسفم ايف عيبلاو ايف رشعلاف 200 اهحالص ودببام دعب ةرمثلا ىرتشا ولو ىهزت نيح انكر ردالا اهكلات لع

 اهحالص ادب نإف اهدحب ذخأ اهدحم نأىلع اهحالص ودب لبق اهارتشا ولو هل سيل رخآلاو هل امهدحأ نيدبع هعانول اك

 هكرثلا' انضر ولو. اهعطق طرتشا دقو. ابكرت ىلع لّخنلا بر ربحت الو ةاكزلا عنميف عطقت نأ زوحيال هنأل عيبا خسف

 خسف نأ ىلاثلاو كتل 'ىلع ريجم نأ : امهدحأ . نالوق اهيفف ىرتشملا ىبأو كرتلا عئابلا ىذر ولو ىرتشملا ىلع ةاكزلاف

 لع اسايق عببلا خسفي نأ هلوقب نيلوقاا نيذه هشأف ( ىنزملا لاق ) ةاكزلا بوجوب لطب مث عطقلا اطرتشا ا

 كلذنيف :كوقلاو :اهطسو رقع نمش .ذخأ تصر دقو ةرع لجو كليتسا 1 د ( قفا: لالا ) اهلق ةلأسملا خسف

 هيلع تردق اذإ هم خسفأو هريغ ىزحال هلهأ ىلع همتسقي وأ هلثع ىنأي نأ هيلعف ائيش قدصملا عابواو هع عم هلوق

 . هخسفأ الو اهلهأ ىلإ تاصو اذإ هتقدص ءارش لجرال هركأ وى( قنانخلالا )

 نذملا ةككر تل

 جرخ اذإف اقرو وأ ابهذ الإ نداعملا نم جرخم امم ءىث ىف ةكزالو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: تلالات (١

 0 1 ا.هذ ريصي ىت> هيف ةاكز الف ليص>تلا وأ ندطلا وأ رانلاب جلاعي ىتح زيمتم ريغ ناكف قرووأ ب هذ اهنم

 بارت عب ز والو هكاهتسا نإ هنيمع عم هلوق هيف لوقلاو نماض قدصللاف اقرو وأ ابهذ لصحم نأ لبق اعيش هنم عفد

 ةاكزلا نداعملا ىف نأ ىلإ انتيحان لهأ ضعب بهذو ( قئانثلالا) ) ةريغب طاتخم قرو وأ بهذ هنأل لاحم نداعملا

 نيرششع هنم بهذلا غلبي ىتح هيف ةاكز الف ةاكزلا هيف ليقامو ( لاق ) سما امفف زاكر نداعملا نأ ىلإ بهذ مر يغو

 هيف لمعلا عطقف دقاح ريغ ندعملا ناك نإف ةعاتنملا مايألا ىف باصأ ام مضيو ( لاق ) قاوأ سمح هنم قرولاو الاقثم

 ٌتقوال دبع بره وأ ضر ةلع وأ هادأ رذع ريغل لمعلا كرت عطقااو لق وأ هل هنع عطقلا 0 مضي مل هفن أتسا مش

 لاقو ( ىزملا لاق ) لوألا ىلإ رخآلا لمعلاب هنم باصأ ام مض هيف لمعلا عطقي لو دقحف عبات ولو تفصوام الإ هيف

 لأ هل تش ىلاذإ ( ىنزما لاق ) ”ضرألا ىف قولخلا ريتلاو ند.ملا ىف ةاكزلا فقاو هيف انأ ىذلاو رخآ عضوم ىف

 . قفوتلا هللابو ىدنع سايقاا وهو هلوقب قثأ نم كلذب هنع ىنريخأ دقو هلو ري ةدئاف هلعجم نأ هب ىل وأف
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 هم اهذحأ نأ ةدملا دخلا اذإ قدس كر هاك با
 ةقدص محلاومأ نم دح » ملسو هيلع هلل ىلد هبل ىلاعتو كرات هللا لاق : ىللاعت هللا همح ر ) ىف 0 اانا (

 نأ مهل ءاعدلا مولع ةالصلاو ) قفا 0 االآؤ ( )» مل 0 كتالص نإ مَياع لصو اهم مركزنا مث ربطت

 هلعجو تيطعأ اهف هللا كرِجآ » لوقي نأ بحأو هل وعد نأ ءئىرما ةقدص ذخأ اذإ ىلاولا ىلع قدف مهنم ةقدصلا

 . 1( ا مف كلل كرابو كل اروهط

 رصتخلا دارم وهو )» هأ لوألا اهكلام لام ند ةرهثلا ىف ةاكزلاف 2( مألا ةرامع خلا اهيف رشعلاف - هلوق 2

 طئاخلا بر امهذ> أن إف ةاكزلا اميفق اهحالص ودس ئحا فاكر نإف ملا ةرابع ( عبيبلا خسف اهحالص ادب نإف »هل وذو

 . هححصم هبتك « امهنيب عيبا انخسف امهعطقي



: 0 
 ىف اذكهو لوملا لبق هنود ممل راص هنأل ةاكز هيلع نكي مل ءامرغلا هضبقي نأ لبق لوحلا لاح مث لوملا لبق هودجو

 نهر لاملكو (لاق) هلضف ءامرغللو هذ هلام نه رمال نوكيف ءىشال نهترملاك اهنم اهتقدص ىلا ةيشاملاو رمثااو عرزلا

 1 ع ىليلىفأ نبا فالتخا باتك ىف لاق دقو ( ىنزملا لاقو ) نييدلا لبق ةاكزلا هنم جرخأ لوحلإ هيلع لادف

 ليجعتهءلءذ هذخأ ىلع ردقب نيد هل ناك نإو (لاق) روبشم هيلوق نم لوألاو هيلع ةاكز الف املثم هلعو مثرد اتئام

 نوكيالزأ نيلوقنم دحاو الإ هخ زوم الف هلع ردق مث انامز ماقأف قرغ وأ هيصغ وأ هلام دحج ولو ةعيدولاك هناكز

 ىضمامل هنع لزي مل هكدلم نأل ةاكزاا هيلع نوكيوأ هيلع بولغه هنأل هضبق موي نم لولا هلع لوحم ىتح ةاكز هلع

 هلإ همض لام هل ناكف ةاكز هلثم ىف نك< مل نإو ىفم ال هاكز ةاكزلا هلثم ىفام كلذ نم ضبق نإف نيتسلا نم

 اهيع لاح مث ةنس ةطفل فرع اذإو (لاق) ىضم امل ىكز ةاكزلا هيف تبث هبلإ عج اذإ ام ضبق اذإف هبسح الإو

 لوقلاو اهبحاص ءاج ىت> طق اكلام امل نكي مل هنأل اهدجو ىذلا ىلع ةاكز الف اهببحاص هءاج مث اهكزي ملو لاوخأ

 ةنسلا دعب طقتلملا دب ىف اهماقم ىف هنع ةاكزلا طوقس ىف وأ هلام اهنأل ىغم امل ةاكراا هيلع نأ ىف تفصو اك انف

 دقو هنع لزي مل هك-لم نإ هلوقل ةاكزاا هيلع نوكي نأ ىدنع هلوقب رمألا هبشأ ( ىلزملا لاق ) اهلك أ هل حسيأ هنأل

 هلوق نم فاتخم ملا ىغَقف اهلاو>أل اهاكز اهدجو مث الاو>أ اهبصغ وأ همنغ تلض ولو منغلا تاقدص باب ىف لاق

 اراد ىرك أ ولو.( قنا: هلالاف ) قفوتلا هللابو منعا لاوض ىف عطق ام ةاكزلا هيلع نأ ىف هيلوق دحأل اذه ىف

 قو ًارانيد نيرششعو ةسمح ىز لوحلا لاح اذإف الجأ طرت_شي نأ الإ لاح ءاركلاف رانيد ةئاع نينس عبرأ

 ثالث ازانيد نيعبسو ةسمح ثاّثثا لوحلا ىفو ارانيد نيرششعلاو ةسّخلا ةاكز ردق الإ نيتنسل نيسمح ىتاثلا لوخلا

 ضبق ولو ىضمام ةاكز ردق الإ نينس عبرأل ةئام كز عبارلا لوما ىفو نيبلوألا نيتنساا ةاكز ردق الإ نينس

 اناا 21 |١ قادص هم الو هل مس امف الإ ةاكز هيلع نكي ملو ءاركلا خسفتا رادلا تمدهنا مث لاملا ىركملا

 ةدم | تاثسلا ةعفنم ةمالس الإ *ىث اهبنم كلعال ةراحالاو فصالا ضةهتا قاط نإف لاكلا لع يك

 ابكلمي ةلاح العجي هنأال تاراجإلا باتك ىف هلصأ فال اذه ( ىتزملا لاق) ةراجإلا نم ةصح اهل نوكي

 كاملا ىف ءاماعلا ليواقأب ىد_:ء هشأ انهاه هلوقو الجأ طرتشي نأ الإ ةعلسلا نمثك ىركأ ام لس اذإ ىركملا

 رذع هل نكي مل نإ ءاسأ دقف لولا لاح ىتح ىلاولا همسق. ملف اومنغ ولو ( لاق ) ةاكراا ىف ربعام ىلعال

 نأ مامالل نأو هنيعب هيف دحأال كمال هنأال مسقلا دعب الوح اه لبةتسي ىتح بهذ الو اهنم ةضف ىف اكز الو

 نيماسملا بوني امل اهنم مسو هيلع هللا ىلص ىنلا مس لزع اذإو اسمخ بيف نأالو هنكع نأ الإ هتمسق مهعنع

 ٠ هنيع كلامل سيل هن الدق ةاكزالف

 حدو راخلا ةاكزإا هيف تح ىفذلا لاكملا ق عبيبلا باب

 كلذ ريغو 4م ضيف امو قدصملا و

 مون نم لولا لا>إ ضبقي ملوأ ضبق امههوأ ىرتشملا وأ رابخلاب هنأ ىلع احيدص اعبب عاب ولو ( قنات الان )

 3 لخد ىذلاريغتلاب درلا هيراشأو لوخحلا لاخلا ا قلم ند هحور# ميال هنأل ةاكزلا هيف هيلع تيجو عئابلا كالم

 راي متي كلملانأ ةعفشاا ىف وىرتشملا راع وأ امهرايخم مني كلملا نأ رطفلا ةاكز باب ىف لاقدقو ( ىنزملا لاق ) ةكزلاب هيف

 انك ةملح لحر فاتح م هلوق نأل هلصأب هيشأ ىدنع رابخلاب اهي اناك اذإ لوألا ( ىنزلا لاق ) هدحو ىرتشملا

 مك 4 الولف نادألا قرفت اقرفتي مل ام رايخلاب اعيمج نيعب ا.تملا نأ هدنع ديسلاو قيدع هنأ هعابق ةعدبال نأ هذعع



 د هأ 7

 هلوح ىفام مضيفأ ةاش لوحلاب ةمئاسلا لبإلا نم سمح ىف نأ ىرت الأ ةيشاملا ةاكز كلذك سيلو ريثع عبر ةاكزلا

 قااهانعما نأل لوح ىف ابهضي مل مثغب ارقب وأ رقبب البإ لدبأ ول هلوق نمو رشثع عبر ةاكز هلوح ىفام ىلإ ةاش ةاكز

 ضرع لوحىلإ ضاخم تنب وأ نوبل تنب وأ عببت وأ ةاش اهتاكز ةيشام ةدئاف مغي نأ قتال كلذك و فقلت ةاكزلا

 ولو ( قفا ةلللاث ) هارتشا اهب ىتلا ةيشاملا دافأ نيح نمال هارتشا نيح نم ضرعلا اذه لوحف ريثع عبر هتاكز

 ريناندب لوحلا دعب هعاب ولو دلبلا دقن نم بلغألا ريناندلا نك نإو محارذبالإ موي مل ثرد ىتئاع ضرعلا ىرتشا ناك

 ريناندلاب ىرتشا ول كلذكو مهاردلا ضرعلا هب ىرتشا ام لصأ نأل مهاردلا ةميقب ريناندلا تيكزو مهاردب ريناندلا موق

 مث ًارهش رشع دحأ رانيد ةئام هدنع تماقأ ولو ريناندلاب موق ضرعو مجاردب هعاب ولو ريناندلاب الإ ضرعلا موقي مل

 موي نه كلوحلا اهيلع لوحم ىتح مهاردلا ىف الو ةريخألا ريناندلا ىف ةاكز الف رانيد ةثام وأ ثرد فلأ اهم ىرتشا

 الف ةراجتلا هب ىون نإف ءارش ريغب كللم ول كو بف ةراحن ريغل اضرع ىرتشا ولو ايسفنأب اهبف ةاكزلا نأل ابكلم

 اهفلع ون اذإ ةعااسلا اذههمشي الو لعف ول بحأو ةاكز هلع نكي ةشقل هاون مش ةراجتلل اًئيش ىرتشا ولو هلغ ةاكز

 ضرعلا كله موي نم ضرعلا نم يكز ةاكزاا هلثم ىف بحت ام لقأ كلي ناكولو اهفلعي ىتح ةمئاسلا نع فرصني الف

 هنع تطقس لقأ لوحلا لوحم موي هتمبق تناكو ارانيد نيرشعب هارتشا ول هنأ ىرت الأ اهنمعب هبق تلوم ةاكزلا نأل

 اوناك اذإرطفلا ةاكز ققرلا ىف ةراحتلا ةاكز عنع الو ( لاق ) هب ىرتشا امفال عيب اذإ هنأ ىفو هيف تلوح اهنأل ةاكزلا

 اذإو ناعإلا مسا همزا نمل روهط ىضش امتإ لا اوسيل نيذلا رارحألا ددع ىلع رطفلا ةاكز نأ ىرت الأ نيدسم

 اهاكز ايف ةاكزال سارغ لخنلا ناكم ناكولو عرزااو لخنلا ةاكز اهاكز اهثرو وأ ةراجتلل اعرز وأ الحم ىرتشا

 . ءاوس تفصوام ىلع ثرحلاو ةيشاملا ىف ءاطلخلاك قرولاو بهذلا ىف ءاطلخلاو ةراجتلا ةاكز

 ةبارقلا لامىف ةاكزلا باب

 لوحلا لاحو ةعلس اهب ىرتشاف فصنلا ىلع اضارقمثرد فاأ لجرلا عفد اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف: _ةلالان )

 هلام سأر هيلإ ملسي ىتح ادبأ لاملا برا كلل اهنأل ايلك ىزت هنأ امهدحأ نالوق اييفف نيفلأ ىواست ىهو اهيلع

 ةاكزاا نأ ىلاثلا لوقلاو ملعأ ّقاو هبشأ اذهو حبرلا امدتقا هلام سأر هل لس اذان ان[ رص لداعلا نك دل كك

 ناك نإ اهاكز لماعلل تراص موي نملوح اهيلع لاح نإف ةئامسمح ةاكز تفقوو ةئامسخلاو فلألا ىف لاملا بر ىلع

 ق>مسمل حي رالف اماسم لماعلاو اينارصن لاملابرناكولو اهب طيلخ هنأل اهاكز مثرد ةئام الإ همر غلبي مل اذإف اماسم

 هر هل حس نإف هلك كلذ ىم+ ىناثلا لوقااو الوح هحمرب لبقتسي مث لوألا لوقلا ىف هلام سأر ىنارصنلا ىلإ مس

 نك نأ ىدنع هلوقب ىلوأ ) قىزملا لاق 0 لف لاكلا قف هل ناك دك نينسلا نم هيلع رمام ىدؤي اك ةتاكز ىذا

 ضقت مث لاملا ىف ةكرش هل ناكول لوق. هنأل ضارقلا ىف ءانعم اذه نال لاملا سار لصع ىح ه2 لانا 12

 . لاملا سأر ءادأ دعب الإ هل حبر الف كرش ىقابلا ىف هل ناك حبرلا ردق

 ةمينغلاو رودلا ءاركو ةطقللا ةاكزو ةقدصلا عم نيردلا باب

 لوحلا لبق ناطلسلا هيلع ىدعتساف اهلثم هيلعو مجرد اتئام هل تناك اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفانغلالاف ١)

 ثيح هلام مل لعجونيدلاب هيلع ىضق ولو اهتيقي هءاهرغ ىضق مث اهتاكز جرخأ لوحلا لاح ىتح نيدلاب هيلع ضقي لو



 هم ُكهادل

 الو هفيسةيلح الو ها ىف ةاكزاال لاق هيف ةاكزال لاق نمو هفحصمو هتقطنمو هفيس ةيل>و هعاخ ىكز ةاكزاا هيف

 وأ آهذ ىلحت نأ ةأردلو ةاكزلا هيفف ةأرما ىل> هسفنل ذم ا وأ بهذ نم هذحما نإف قرو نم اك اذ ةييطنم

 سبل هنأل آعمج نياوةلا ىف ءاكز قرو وأ بهذ ن. ءانإ ةأرما وأ لجر ذخما نإف اك اهبلح ىف لعجأ الو اقرو

 اهماح رسكنا نإو هته ىلعال هنزو ىلع هتاكز امنإف نعفلأ اغوصم هتمقو ًآفلأ هنزو ناك نإف هذاخما امهنم دحاول

 مل كلذل هدصرأ وأ ةيراع وأ ةبه همدخ وأ هلهأ نم ةأرما هاطعأف هازتشا وأ الخ لجر ثرو ولو هنف ةاكزاالف

 ىف ةاكزلا هيلعف هل حلصي ال امل هدصرأ نإف هل حلص» امل هدصرأ اذإ هيف ةاكرأل لاق نم لوقف ءاكن هَبلَع نك

 نأل هلصأب هبشأ اذهو 'ةاكز ىلحلا ىف سيل ةاكزلا باتك ريغ ىف ىعفاشلا لاق دقو ( ىنزملا لاق ) اعيمج نيلوقلا

 لمعتساا ىف سلو ةاكزل اامهف قرولاو بهذلا كلذكف ةاكز اهنم لمعتسملا ىلع سدلو ةاكز ةيشاملا ىف نأ هلصأ

 : : 3 اههنم

 ةاكز هيف نوكي ال ام باب
 هيف ةاكز الف رحب ةيلحو ناجرمو توقاي وأ دجربز وأ ولْوا نم ناك امو : ىلاعت هللا همحر ( قفا تالا: )

 ا ءىث ف 0 الو ( قفانتلالاو ) رحبلا هرسد ءىث وه اعإ رينعلا ىف سا.ع نبا لاق رينع الو تلسد ىف الو

 . تفصوام ىلع ثرحلاو ةيشاملاو قرولاو يهذلا فلاخ

 ةراجتلا ةاكز باب

 نع « ةماست ىنأ نب هللا دبع نع ديعس نب بحب نع ةنيبع نب نايفس انريخأ : ىلاعت هللا همحر ( قفاتشلالام )
 كتاكز ىدؤت الأ لاقف اهلمحأ ةمدآ ىقنع ىلعو باطلا نب رمع ىلع تررم لاق اسامح هابأ نأ سامح نب ورمع ىنأ

 اهدجوف اهبسدف هدب ناب اتصرف عضف لام كاذ لاقف ظرقلا ىف بهأو هذه ريغ ىلام نينمؤملا ريمأ اي تلقف؟سامحاي

 مث لوحلا لبق ةئاهلث تراصف مرد ىتئام ىف رحنا اذإو ( ىف[: لال ) ةاكرلا اهنم ذخأف ةاكزلا ايف تبجو دق

 الارق اع[ زاابنم سبل هنأل اهيلإ حبر ام مضي الو الو تداز ىتلا ةئاملاو الو نيتئاملا ىز لوحلا اهيلع لاح

 لولا لوحيف ةراجتلل اطرع اهب ىرتشي مث رهشأ ةتس مرد ىتثام كللع نأ هبشي الو هيف ابفرصام عاب مث اهريغ

 ضرعلا راصو ةراحتلا ةينب ضرعلا ىف تلوم ذئنيح ةاكزاا نأل هصقنب وأ هتدابزب ضرعلا موقيف هيدي ىف ضرعلاو

 اًضرع ىرتشاولو (لاق) غلبام اغلاب هنع نم ةاكزاا تذخأ لوحلا دعب ضرعلا نع ضناذإف الو اهيلع بسحب مهاردلاك

 ءاريشاهنألبلغألاب هتموق ام ومها ردوأريناند هدلب دقن نم بلغألاب موق ةراجتلا ضرع ىلع لوحلا لاحف ضرعب ةراجتلل

 ىف ماقأو ةاكزلا هتميق ىف بحت ةراجتال ضرع هيدي ىف ناك ولو هب موق ىذلا نم هتاكز جرخمو ( لاق ) ضرعب ةراجتلل

 ناكمامهدحأماقو اه«نيلاملا ىلع لوحلا لاح دقف رهشأ ةتس هيديىف ماقأف ريئاندب ةراجتلل اضرع هب ىرتشا مثرهشأ ةتس هيدي

 ةقدصلا هف بحن ءىش وأمثاردب وأريناندب ةراجتلل اضرع ىرتشا ولو هتاكز جرم و هيديىف ىذلا ضرعلا موقيف هبحاص

 مث ضرعلا نمت دافأ موب نم لولا لوحم تح ضرعلا موقي مل هموب نم ضرعلا كلذ هب ىرتشا ام ةدافإ ناكوةيشاملانم

 ١ اهاكز رهشأ ةتس هيدي ىف تماقأف ريئاند وأ مهاردب هعاب مث رههشأ ةتس هيدي ىف ضرعلا اذه ماقأ ولو لولا دعب هبكزي

 يف دقنلاو ةراجتلل ضرعلا ةميق ىنعم نأل دقنلا دافأ نيح نم ضرعلا لوحف ادقن هتدئاف تناكاذإ ( ىزملا لاق )



1 

 قرولا ةقدص باب

 ديعس ابأ تعمس لاق هنأ هيأ نع ىنزاملا ىع نب ورمت نع كلام انريخأ : ىلاعت هللا هر ( قفانتثلالا: )

 اذإف ذخأت اذهبو (لاق)(ةقدص قرولا نم قاوأ سمح نود امف سيل »سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر لاق لوقي ىردخلا

 ليقاثم ةعيس نزو مالسإلا مثارد نم مثارد ةرسثع لكو مالسإلا ماردب مرد اتئام كلذو قاوأ سمح قرولا غاب

 لذف اهلوأ ةنزاولا زاوج زو وأ لقأ وأ ةبح صقنت مثرد اتئام هل تناك ولو ةقدص قرولا ىنف مالسإلا لامع بهذ

 قلك اف نك ملءريغ قسو ةئام نم ةميق ريخ ىدر قسوأ ةعبرأ هل تناك ول ام اهمذ ةاكز الف اهريغ ةنزاولا ىلع

 ًادحأ هب 7 العا شوشملا قرولا هل هرك أو اهردقب اهنم ةدحاو لك نم ذخأ -ةديج قروو ةئيذر قرو هل تناك

 واو امهنم ةدحاو لك نم ةقدصلا جرخيف اههنيب زيع ىتح رانلا اهلخدي نأ هيلع ناك بهذب اهطلخ ةضف هل تناكولو

 ةقدصلا جارخإ هيلعفرانلاب تعمج نإ ايش ن وكلف رك 5 تيب فقس امم هوه وأ مال ىلع ا ةضف هل تناك

 ىصحأ هكتع ائاغ وأهلا اند فانأ 2 مخ امو قاوأ سمح نم لقأ هيدي ىف ناك اذإو ةكلبتسم ىبف الإو اهنع

 1 لوهلا لاح مث دترا نإو هباسحبف اطاربق واو داز امو اهريثع عبر ىدأ اهاضتقا نإف ةيئاغلا رظتناو ةرضاحلا

 نك لتق نإو ةدرلاب ضرفلا هنع طةسإ الو ةاكزلا هيفف ملسأ نإف فقوي ىناثلاو ةاكزلا هيف نأ امهدحأ نالوق

 كرا لجرلا ىدؤي نأ مارحو (ىلزملا لاق ) هانعم ىلع لوألا لوقلاىدنع هلوقب 2 (ىززملا لاق) لوقأ اذهبو ةاكز

 ملعأ هللاو ىنعي « هيف اوضمغت نأ الإ هيذخآب متسلو نوقفنت هنم ثيبخلا اومميت الو ) زعو لج هللا لول هلاك 0

 . دنع ببطلا اوكرتتو يسفنأل ه وذحأت نأ ثيحام ةاكرلا ىف ارطخل

 ةاكزلا هيف بحن ال ام ردقو سىهذلا ةقدص باب

 ًاديج الاقثم نيريثع غلبي ى> ةقدص بهذلا ىف سيل نأ ىف افالتخا ملعأ الو : ىلاعت هللا همحر ( ىفانتلالا )

 الإ ةضف قاوأ سن اهعم هل تناكولو ةقدص ابنم ذْحْؤي مل لقأ وأ ةبح تصقن نإف ًاربت وأ ءانإ وأ ًائيدر وأ ناك

 اعم ناولح امهو نارسشعيو ناضرم امهو بيبزلا ىلإ رهتلا عمجم ل اذإو ةاكز امهنم دحاو ىف نكي مل لقأ وأ اطاربق

 ني 6 الو ةضفلاو بهذلا نيب عماج ع كف قرولا ىلإ بهذلا 00 نزولاو ةقلخلاو نحمثلا ىف اب رامت دش

 سيل بهذلاف كلذك و لق اهسنج نمتسيل لاق نإف ارقب الإ مضت لبق اهريغ اهيلإ تممض لاق نإف لقأ ىف اهذخأف

 نإف « هرخآو لولا كدا 5 الاقدم نب رسشع ار وح بهذ ىف ةاكز لحر لع بحب الو (لاق) قرولا سذح نم

 3 نإ رثع 2 0 2 الوح مم لءقتسلت قى اهيف ةاكز الف ا نب رثع ا مش 1 تعمل

 ا ةاكز باب

 ىلع تناك اهمأ ةشئاع: نع هيب نع ء مساقلا نأ ١ نحر لا دبع نع كلام انريخأ : ىلاعت هللا همحر ( ىنأ 00 ااناذ (

 جرخإل مش آايهذ هيراو>و هتان 0 ناكدأ 0 نبا نع ىورو 1 4م جر الق اهردح ع اماتأ اهحا تاند

 لاق نف هيف هللا ريختسأ ام اذهو ةأكزلا ىلا يف نأ صاعاا نب ورمع نب هللا دبعو رمع نع ىوريو (لاق ) هتاكز

 (م-دمم) :



00 

 عرزلا ةقدص بأب

 ةاكزاا لءج انإ هنأ ىلع ةلالد «هداصح موي هقح ارنآو» ىلاعتو كابت هللا لوقىف ىلاعت هللا نحر( ىقفانتلالان )

 قورو ةقدصا|هتيففاخطوأ اوسو اًريخالوك أم تاتقيورخدبو.سسو نويمدآلا هعرزب .نأ عج اث(لاق) عرزاا ىلع

 سلعلا نم ذخؤيف تاتقيو عرزي امم اذهو ةرذلاو ريعشلاو ةطنلا نم ةقدقلا ذخأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 فنص مضي الو دحاو فنص حمقلاو سلعااو قسوأ ةسمح دحاولا فصلا غلب اذإ اهلك ةينطقلاو تاسااو ةطنلا وهو

 سدعلا عمجم ةينطقلامساف اهريغىلإ درفنممساب تفرع ةبح الو ةطنح ىلإ ريعش الو ففنص ىلإ مساب درفنا ةينطقلا نم

 طبنلا نم رمثعلا رمع ذخأ دقف لبق نإف بوبحلا مسا اهعمج دقو هبحاص نود مساب دحاو لك درفني مث ليق صخلاو

 مخيفأ بيبزلاو ةينطقلا نم ريشعلا رمع ذخأو بيبزلاو رمت نم زمثعلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ذخأو لبق ةينطقلا ىف

 دخْؤيال اك ةيرب ةرجش بحنم الو لظنحلا بح نم الو اتوق ناك نإو ثفلا نم ذخْوي نأ نيد الو لاق ؟ هلك كلذ

 خيطبلاو ءاثقلا كلذكو لوقبلا بوح نم الو شويفسالا الو ءافثلا نم الو ةقدص ءايظلا نم الو شحولا رقب نم

 اهكفت وأ ءاود الإ لكؤي هملعأال ىنأل سمرتلا نم الو مسمسلا نم الو لجفلا بح نم الو رفصعلا نم الو هبحو

 ا 11 كك[ 119 ىرتنتو هركوا هسا سنو سادنو سنن ق> شب ام ءىث ةاكز دَحْوَب الو راذبألا نم:الو

 ةمساقم ريثعلاو هناصقت فالتخال ابطر ضعبب هضعب عيب زيجأ الو اسباي هذخأو دجوي مل نإ هتميق در وأ هدر هيلع

 ولو هعبي هيف اكيرمش ناكو تفصو امل هدرب هترمأ ًارمت ريصيال بطر نم وأ ًآبيبز ريصيال بنع نم هذخأ ولو عييبلاك

 مرغ هيلع نك« لو هل هتهرك ةنزاوم ًابنع همسق

 تاقوأ ىف عرزلا تاب

 دصحتف عضاوملا ضعب ىف فلختست مث دصحتف جرختف ةرم عرزت ةرذلا : ىلاعت هللا همحر ( قفا تلالاف )

 هقحالتو عرزال دحاؤتقو هنأل رهش دعرذبو مويلا رذب اذكهو ىرخألا هتدصح ترخأت نإو دحاو عدز وف ىرخأ

 هنأ اهنم ليواقأ هيفف فيصو عب رو فيرخ ىف ةفلتخم تاقوأ ىف تارم ثالث ةنساا ىف عرز اذإو (لاق) براقتم هيف

 ىرخألا ةنسلاىفكردأ امو ةدحاو ةتسىف كردأام مضينأ اهنمو اهريغ ىف هضعب كردأ نإو ةنس ىف عرز اذإ دحاو عرز

 امهداصح وناعرزلا ناك اذإورخآ عضوم ىف ( قفا :لالإذ ) و مضيال فلتخم هنأ اهنمو ىرخألا ىف كردأام ىلإ مض

 . نامضيال ناعرز امهفةئسلا نع را داصحو ةئسلا لق اهددأ رذب ناك نإو دحاولا عرزااك امهف ةنس ىف اعم

 . اهريغ ةنس عرز ىلإ ةنس عرز مضي الو

 ضرألا تجرخأ امف ةقدصلا ردق باب

 برغ وأ حضنب قسام هانعم الوق لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىنغلب : ىلاعت هللا هحر ( ىف[ نتلالان )

 افلا كلذ ىف لعأ الو كلذ ىنعم رمع نبا نع ىورو ريثعلا هيفف ءامس وأ نيع نم هريغب قس امو ريشءلا فصن هيفق

 رظني نأ سايقلاف برغلاب قس ىتح هب فتكي لف ريثعلا هيف نوكي ام وأ ليس وأ رهنب اذه نم تس امو لوقأ اذه. و

 كلذ ردقب هيف ديز رثك أ ليسلاب شاع نإو ريشعلا عابرأ ةثالث هيفف نيفصن امهب شاع نإف نييقسلا ىف شاعام ىلإ

 رشعلا ذخأو هني عمعرزلا برلوق لوقلاو تفصوامسايقلاو هب هتقدص نوكيف راك ]4/ شاع اميبأ رطب لق دقو

 : هباسحتق رثك وأ لق ام داز اموضرألاجارخ عم ريشعلا ففصن اذكهو رشاعلا قدصملا ذخأو ةعسنلاملا برل لاك نأ

 بديضنيت» لاب
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 مس / ا

 اذإو مضي مل لباق ماع ىف ترمأ اذإو نارهمثلاو رهمشلا اهنيب ناك ولو دحاو ماع رم اهنأل ضعب ىلإ كلذ ضعب مضيف

 ةعالطالإ مضتالرخآ اماع لخناا كلت عالطإك ةرخآلا غولب دعب ىتلا عالطإلاف دحم نألبق تعلطأ رمث عالطإ رخآ ناك

 نارصم الو رورءجلا ذخْؤي الو سيبكلاو ىدربلا نم رمتلا ديج طئاخلا بحاصل كرتيو (لاق) البق ماعلا ىلإ

 ذَْؤِيف هلك ًارورعج وأ هنم ذْخْؤِيف هلك ايدرب هرمت نوكي نأ الإ رمتلا نم طسو ذخؤيو قبح نبا قذع الو ةرآقلا

 : نافلتع امبف نيلمح ةتس وأ نيلمح رخآلاو اتقوا ىف لمح دحاو ةنلخغ لح هل ناك نإو (لاق) هنم

 ضررا سسلاو لخلا هك اذخو ند ك١

 نبا نع ىرهزلا نع راملا حلاص نب دمحم نع عفان نب هللا دبع انربخأ ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالا )

 ىدؤت مث لخنا' صر مصر » مركلا ةاك ز ىف لاق ملَسو هيلع هللا ىلص لوسر نأ ديسأ نب باتع نع بسملا

 مهم وركس اناا ىلع صر نم ثعبي ناكرسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هدانسإبو «ارع لخنلا ةاكز ىدؤت ام ابيبز هتاكز

 نأ ىلع هللا كرقأ ام ىلع كرقأ هربيخ حتتفا نيح ربيخ دوبل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأب جتحاو ممرامتو

 اوناكف ىلف منش نإو مكلف منش نإ لوقي مث مهيلع صرخيف ةحاور نبا هللا دبع ثعني ناكف لاق « تيب و اننيب رمتلا

 ةرفصلا وأ ةرخلا طئاحلا ىف ىري نيح كلذو عببلا لح اذإ صرخلا تقوو هللا هحر ( ىف|: لملم ) هنوذخأب

 اهيفام لك ىري تح اب فيطيف ةلخنلا صراخلا ىنأيو (لاق) هنم لك ورام هيف دجويو بنعلا هومتي نيح كلذكو

 طئاحلا عيمجم كلذ عنصيو ًارع اهليك ىلع اهينبيف اذكو اذك ا رمت اراص اذإ صقنيو اذكو اذك ابطر اهصرخ لوقي مث

 ةحن اج هتب اصأ هن أهلهأ رك ذ نإف هصرخ ىلع ريثعاا ذخأ ابيبز وأ ارم راص اذإف هنيبو هلهأ نيب ىلُخ مث بنعلا اذكهو

 ًاطخااذبف اذك ىقب امو اذكوهو تذخأ ام ةليكم تدصحأ دق لاق نإو اوفلح اومهتا نإف اوقذص هنم انيس وأ ةتيقذأ

 نأ هنكمأو سبام دعب ناك نإف نيرملا ىلإ هتريصام دعب قرس لاق نإو ني«أ اهيف وه ةاكز اهنأل قدص صرخلا ىف

 عضوم ىف لاقوهيلع نامضالف هنكع مل نإو طرفف ىدؤي نأ هنكمأ ام نمض دقف نامرساا لهأ ىلإ وأ ىلاولا ىلإ ىدؤا

 ًاريس وأ ابطر هكاهتسا نإوهيلوق لوقلاو اهطسو رسثع نمثب ذخأ هيلع صرخ دقو ةرك لجر كلهتسا ولو اذه دعب

 صر نأ دعب اهعطقنإو لخنلاب رح كا معي شطع هطئاح باصأ نإو هصرخ ةليكم نمض صرخلا دعب

 لحم نأ لبق ةلخمأ رم نم عطق نمو ةعوطقم اهرمثع وأ اهرمشع نماذخ وو اهعطق هل ناك ابن نم ريثك هيلع لطب

 !ةر دع ند ايطر لك أ نإو هلخ نع هففخم وأ همعطب وأ هلك 1 نأ الإ هل كلذ هك رع هيف هلع 0 مل هع

 هريثع هيلع ريصيل هصرخ لعفي مل نإف ابطر هريثع هعم عد نم رمأيل ىلاولا لعأ ارك ن وكل ناك ناو ةطط د

 بنعلا ىف ناكو لخناا ىف تاق امو ابطر هريمع ةميق هنم ذخأ لكأ نإف هنأ ردع ذخأو هبطر غلب امف هير قدص مث

 نأ بحأ لكىفو ( قفانلالاف ) هريغ ةءاور نبا عم ثعب هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوو دقو هلثم وهف

 ريغ رجشلا نم ءىث ةقدص ذخؤت الو دحاو ىاح زوخم اك دحاو صراخ زوجي لبق دقو رثكأ وأ ناصراخ نوكي

 لك. هنأل :نوجزلا "ىف ءىثا الو توف اعداكو اهب ةفدسلا دحأ ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف لخنلاو بنعلا

 هانماع اتوق زاجحلاب ناك هنأ ال ةبكاف هنأل رخديو سيبو امدأ نوكي ات هريغو زوللا ىف الو زوجلا ىف الو امدأ

 . صاخ بنعلاو لخنلا ىف ريخلا نألو
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 . جر نأل رقبلاو لبإلا نم لمعتسا امع اهوليزأف قرولاو بهذلا نه لمعتسا امع ةاكزلا متلزأ اذإف رقبو لبإ

 ٠ دحاو كلذ ىف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق

 اهنم قادصلاو ةيشاملاب ةلوابملا باب
 لوحم قح ةاكز الف اهريغ فنصب. افنص وأ رقس ًارقب وأ منتإ امنع وأ لبإب البإ لداب اذإو ( قكأة لالا: )

 ولو رارفلاب ال لوحلاو كلملاب ةقدصلا بحجم امنإو ةقدصلا نم رارفلا هرك أو اهك-امب موي نم ةيناثا ىلع لوحلا

 ةصقان اهدر هل نكي مل بيعلاب اهدر دارأ مث الوح هدب ىف تماقأ ولو لوحلا اهم فئااتسإ لوألا لتقف اهدحأ در

 لزي مل هكلم نأل امهنم دحاو لك ىكز ةدساف ةلدابملا تناك ولو ندثلا نم بيعلا ايصقن ام عجريو هيلع اهذخأ امع

 ةقدصلا صقنب عيبلا دري نأ نيب رايخلاب اهبعاتبم نأ ا(هدحأ نالوق اهيفف ابعاب وأ اهب لداب مث اهيلع لوحلا لاح ولو

 رايخ الف اهريغ ةيشام نم اهيف هيلع بجو ام قدصملا عئابلا لاملا بر ىطعأ نإف لاق اذهب لاق نمو عببلا زيحم وأ

 اددحي نأ الإ زوحم الف كللعال امو كلممام عاب هنأل دساف عبيبلا نأ ىتاثلا لوقلاو *ىش عببلا نم صقتني مل هنأل عاتبملل

 اهقلط مث اهتقدص تذخ'اف لوحلا اهيلع لاحو اهضبقت مل وأ اهتضبقف اهنايعاب ةاش نيعبرأ اهقدصأ ولو افن اتسم اعبب

 ولو فصنلا نم اهتصح نم ةقدصلا تناكو اهيف تبجو ىتلا ةميق فصنبو منغلا فصنب اهيلع عجر اهب لوخدلا لبق

 اهقدصأ موي املاح تناكو صقنت لو دزت مل اذإ اذه ءىش اهنم دخؤي ل هنأل اهفصنب اهيلع عجر اهريغ نم اهنع تدأ

 اهجوز ىدي ىف يذلا فصنلا نم ذخأ هتكاهتساف ابفصن تذخأ ىت> لوحلا دعب ابجرخم مل ولو هنم اهتضبق موي وأ

 . اهتهشب اهلع عي ةاش

 ةاكزلا اهيف بحي ىنلا ةيشاملا نهر باب

 هنهري نأ ىلع اعبب هعاب ولو نهرف ىقب امو اهنم تذخأ ةاكزاا اهيف تبجو ةشام هنهر ولو ( قفا: ةلالاف )
 البإ تناك نإف ةقدصلا اف تبجو لوح اهيلع لاح ولو هل سيل ًائيشو هل ًائيش نهر نك عيبلا خسف هل ناك اهايإ

 ضخام اهنه عابي الو نهرلا نم ًاجراخ اهنم جنن امو انهردىقبام ناك و امقدص تفوتساف اهتم عب مثلا اهتضيرف

 . نهارلا ءاشي نأ الإ عضت قح

 راهلا ةاكز باب

 : ةعصعص ىنأ نن نمحرلا دنع نب هللا دبع نب دمحم نع سنأ نب كلام انربخأ هللا همحر ) قنانتلالاف (

 - رمتلا نم قسوأ ةسم> نود امف سيل » لاق ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر نأ ىردحلا ديعس ىنأ نع هيبأ نع فزاملا

 ىنلا دمي دادمأ ةعبرأ عاصلاو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عاصب اعاص نوتس قسولاو ذخأت اذهبف ( لاق ) « ةقدص

 اهومستقاف الم اوثرو نإف دحاولا ةقدص ناقدصي لخنلا لصأ ىف ناطيلخلاو « ىمأو وه ىنأاب » سو هيلع هللا ىلص

 لبق اهومستقا ءاكرشش مهو ناك اهبوجو لوأ نأل ةقدصلا مهلعف قسوأ ةسمخ اهتعامج ىف ناكو اهرأ عيب لحام دعب

 ىف زئاج ريغ ىدنع اذه ( ىنزملا لاق ) قسوأ ةسمحخ هتصح غلبت ىتح مهنم دحأ ىلع ةاكز الف اهرم عبب لحم نأ

 ١ لك عم ضرعب ضرع هدنع زوجمال كل هعم ناك نإو افازج رمتلا مسق زوجمب الو عييبلاك هدنع مسقلا نأل هلدأ
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 ريغ نم اههرسي ناك نإو امهنم ْدَحْوِي الف امبقح ىف ال كروب اعإف امبيلإ عفد ام اهرسي ناك نإَف لوطا لف

 قام” ةاككو ر لاا بر لح ولو ةقدصاا لهأ ريغ نم اهو الإ تاب ١ لوكا نال 01 عفدام اهرنم ذخأ اذخأ ام

 اعوطتم هلام نمىطعأ هنأل هب خوجرلا هل نكي مل ىطعملا دنع هلام نيع دجوف لوخلا لبق هلام كللهو لوحلا لبق مرد

 مىطعءأ امو هيلع ةاكز الف مثارد ةسم الإ مرد اتئام لاملا بر ىدي ىفو لوحلا لبق ىطعملا تام ولو باوث ريغا

 ىتثام تدفأ نإ لاقف مهارد ةسمح جرخأف ةاكزلا هلثم ىف بحال لام هل لحر ناكولو ىنعملا اذه ىف هقفنأ وأ هب قدصت

 هيلع لا> نإ هيلع سبل اًئيش لت دق نوكيف ةاكزاا هلثم ىف بحت لام ببس الب ابعفد هنأل هنع زحي مل اهتاكز هذبف مرد

 هنم ىطعأ ام هنع ىزحف ةثلاث ةاش اهنم ذخأ ةاش تداز دقو لولا لاحف ةاش قثاء نم نكتاش لحع اذإو لو> هيف

 لاحفنيتاش امنم ذ>أول لولا دعب هيلع بي اعإ قحلا نأل ةثلاثلا ةاشلا ىف هيلع قحلا نيتاشلا هعدقت ظقسي الو

 . ةاش هيلع در ةاش الإ ايف سيلو لولا

 ةقدصلا جارخإ ىف ةينلا باب :

 نع قرو الو قرو نع بهذ هئزحم الو ضرف هنأ ةشب الإ هزي مل هتاكز جارخإ ىلو اذإو ( قفاتغلالا (

 هلام ناكف ةلفان وأ ه اكز هذيف املاس تئاغلا ىلام ناك نإ لاقف مارد ةريشع جرخأ ولو هيلع ب>وام ريغ هنأل فهذ

 نإ بئاغلا ىلام.نع لاق ولو ةلفانو ضرف نيب ةكرتشم الع اعإ صااخ ضرؤ دصق ةينلاب دصقي مل هنأل هئزحم مل املاس

 ىمو ابهسقيل اهجرخأ ولو هلقي مل نإو اذكه بئاغاا نع هءاطعإ نأل هنع تأزجأ ةلفانف املاس نكي مل نإف املاس ناك

 هلام رم ىقبام ىلإ عجر طيرفت ريغ نم اه>رخأ ىلا هند تءاض ولو محاردلا سدح هل ناك هلام كللبف مهارد ةسخ

 امهنع تأزجأ هيلإ اهعفد ىف ةن الب هناكز لحجر نم ئلاولا ذَخأ اذإو هلع ءىث الف الإو هاكز ةاكزلا هلثم ىف ناك نإف

 هسفن نع اههسق لجرلا ىلوتي نأ ب>أو هسفنب اممس#, الو ناطاسلا وأ هيلو هنع ابمسقي نأ امل مسقلا ىف ءىزحي

 ١ ع امتادأ ند نعي ىلع نرد

 ةيقاكلا نع ةقدصلا طقسام باب

 اباث اذه ناك اذإو « ةاكز منا 1 قى لاق هنأ سو هلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىود ( قنات تلالا ١

 لءاوعلا لبإلاو ربا ف سيل نأ سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر باحصأ ضعب نع ىورو ةمئاس ريغ ىف ةاكز الف

 ءاعامل نوكيو فاعلا ىف ةنؤم امل نوكيال نأ نارمأ اهيف عمت< نأ كلذو ةيعارلا ةئاسلاو ةءاس نوكت ىت> ةقدص

 هئافلخ مث سو هيلع هللا ىلصّنأ لوسر دبع ىلع حضاونلا تناكدقو اهلضفب طبحت ةنؤم فلعلاف تفلع نإ امأ ىعرلا

 لماوعلا تناكنإو (لاق) هئافلخ نم ادحأ الو ةقدص اهنم ذخأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىور ادحأ معأ ىف

 ىنلانأ ىورو.ةقدص اهنم ءىش ىف نأ ىل نيب الث ر>آىف ىعرتو نيحىف فاعت اع تناكوأ ىرخأ كرتتو ةدم ئعرت

 ةيشاملا نم ءىث ىف الو ليخ ىف ةقدص الو (لاق) «ةقدص هسرف الو هدبع ىف مسملا ىلع سنل »لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص

 رقبلاو لبإلا ىف نولئاق لاق (ىزملا لاق) كلذ ىف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةئسس ةلالدب منغلاو رقبلاو لبإلا ادع

 ةاكزاا اهيف ضرف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل اه ةاكرااف ءاوس ةفولعم ريغو ةفولعمو ةلمعتسملا ريغو ةلمعتسملا منغلاو

 قرولاو بهذلا ىف ةاكزلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرف كلذكو قيفوتلا هللابو مهل لاقي نيذدملا لوق وهو

 ةيشاملا نأ 6قروو بهذ ىهو هيف ةاكز الف قرولاو بهذلا نم لمعتسا ام نأ متمجزف رقبلاو ليإلا ىف اهضرف اك
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 هف اطلتخا ىذا ماعلا ىف نيطيلخلا ةاكز ايكزي مو: الروح ىلع انماد>او لك ةششام تيكز اعئاش انوكي ملو ةاكزلا

 تناك نإف اطلتخا موي نه لوحلا امءلع لاح دق هنأل نيط.اذا ةأاكز ايكز انه اك ناطيلخ اهو للباق ناك اذإف

 رفص ىف ةاش فصنو مرحلا ىف ةاش فصن امهم ذخأ رفص ىف رخآلا لوحو مرحلا ىف (هدحأ لو>و نينامت اههتيشام

 نع ابعابرأ ةثالث ةاش نيكيرشلا نم قدصملا ذخأ ةاش نوءبرأ رخآ دليب (هدحألو ةاش نوعبرأ نيلجر نيب ناكولو

 3 هلام ىلإ كحر 10 مضأ ىأل نورمثع هل ىذلا ع اهعرو ةيئاغاا نيعب رأآلا تدحاص

 ةقدصلا هيلع بجبن نم باب

 ةأرما وأ اهوتعم وأ اريغد ناك نإو رارحألا نم كلملا مات كلام لك ىلع ةقدصلا بحتو ( قنانتلللا )

 هلاو ىلع ةقفن وأ ثاريم وأ ةيانج هوجولا نم هجوب هلام مزلام مهنم دحاو لك لام ىف بخيت ا كلذ ىف مهنيب قرفال

 لاق هنأ سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نع ىورو ةرطفلا ةاكزو عرزااو ةيشاملا ىف كلذ ءاوسو جاتحم نمز دلو وأ

 نأ ةشئاعو رمت نباو باطخلا نب رمع نعو « ةاكزلا ابلك أتال ىماتنلا لاومأ ىف لاق وأ - ميتيلا كاومأىف اوغتبا »

 قتع نإف هيلع ماتريغ هكلمو زجعلاب الإ هالوم كمل نم جراخف بناكملا لام امأف ( لاق ) ىماتيلا لاومأ ىف ةاكزلا

 . هتعاس نم دافتسا هالوم ناكشف زجحع نإو هتعاس نم دافتسا اك

 لا اهدا تاز ةقدصأا هه تح ىذلا تقولا تاب

 بحأو مهناقدص ذخأيف لوحلا لوا> عم ةقدصاا لهأ ىفاويف قدصملا ىلاولا ثعبب نأ بحأو ( ىفانةلالاف )

 بر ىلعو ةيشاملا لهأ هايس ىلع اهذخأيو (لاق) افي وأ ءاتش مرا ناك ام دنع ةاعسلا تيأر اذكو مرا ىف كلذ

 الهأ توب ىف اهذخأب نأ قدصملا ىلعف ءاملا نع ةيشاملا ترج اذإو هلع اهتقدص ذ ْوَل' املا اهدرو, نأ ةيقاملا

 ىنأي ىتح كلذك اهدعف ةدحاو ةدحاو هنم جر قضم ىلإ اهرصصخمو ةيعار اهعبتي نأ هلغ سيلو مهينفأو

 ؛اهتايعأ لع

 كوضر نأ عفار ىنأ نع راسي ْنِب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام انَريخأ ىلاعت هللا هنحر ( قنانةلالا )

 اهايإ هيضقأ نأ ىرمأف عفار وبأ لاق ةقدصلا لبإ نم لبإ هتءاجف اركب لجر نم فاستسا ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 ن٠ هيضقي ام اهلهأل فات دقو الإ هل لحتال ةقدصلاو ةقدصلا لبإ نم ىضقيال هنأ طيحم دعلا ( ىف شلال )

 ىلص ىنلا باحصأ ضعب نعو «هنيع نع رفكلو ريخوه ىذلا تأيلف » كاب فلاحا ىف لسو هيلع هللا ىلص لاقو مهلام

 لبق هدنع عمجم ىذلا ىلإ رطفلا ةقدصب ثعبي ناك هنأ رمع نبا نعو ثنحم مث رفكبو فاحم ناك هنأ ملسو هيلع هللا

 هيلع هللا ىلص نا لوسر نأ ه. ىلوأ وهام عضوملا اذه ىف لعجنو ( ىنزملا لاق ) ذخأن اذهبف ( لاق ) نيمويب رطفلا

 طرفدقو مهل هعفدلبق هنم كلهف مهل ىلاولا فاست اذإو ( ىفان لالا ( املول> ىليق سايعلا ةقدص فاست مسو

 الإ هل حالص الام هل ذخأاي ىذلا متتيلا ىل وك سيلو مهيلع ىلويال دشر لهأ مريف نأل هلام ىف نماض وهف طرفي ل وأ

 اغلبي مل امل امهنأل نامهسلا لهأل (هلاومأ نم هذ+ ا نأ هلف لوحلا لبق اتامو هافلت اف اريعب نيلجرل فاستسا ولو هب

 ارمسيأ ولو ةقدصلا ايفوتسا دق اناك لوحلا دعب ا:ام ولو هاغلي مل لوح ىف تلح دق ةقدص ىف اه قحال هنأ انماع لرملا
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 + سوو ادجوب

 ر هوب ددا



 اهاكز اهدجوف الاو>أ اهبصغ وأ تلْض ولو هايش ثالث هيلعف نوعبرأو نانثا ىهو ةثلاث ةنس اهيلع تلاحف ةاش تحتنف

 نإ هنم ذخْؤَتف ريعب اهنم عابي اهءاقر ىف اهيف ىلا ةاشلا نأ امهدحأ نالوق اهيفف منغلا نم اهتضيرف ىبلا لبإلاو املا وحأل

 ةاش لو> لك ىف هايش ثالث لاو>أ ةثالث اميلع لاح لبإلا نم سمح ىف نإ ىناثااو نياوقلا هيشأ اذهو اه تأمل

 سيلف اهنم ادحاو ص نإ اهم ويعل ةاش اهدحاو ىوسال ليالا نم ع ف لوقي هنأل 4 لا لوألا ) قزملا لاق )

 انف. تناك لتق نإ اهتقدص تذخاآ :ثات ناف هتنقوأ ةمنع لع لولا لاكف درا ولو ( قفا ةلالاث ) ةاش هيلع

 الو ةلاهطا ىعدي نأ الإ الدع مامإلا ناك نإ رزع هتقدص لغ ولو ءىبلا لهأل اهسامحأ ةعبرأو سا لهأل اهسمح

 ىف لغبلل نكي مل اك منغلا مك اهدالوأ مَ نكي مل ءابظلا لوعف همنغ تبرض ولو الدع مامإلا نكي ل اذإ رزعي

 . ليلا جس نامرسلا

 اللا ند

 نيطيلخ نم ناك امو ةقدصلا ةيش> عمت نيب قرفي الو قرتفم نيب عمجم ال ) ثيدحلا ءاج ( قفا: لالا )

 ةيشاملا ام-ةي ملام نيكيرمشلا نأ هيف كشأ ال ىذلاو هللا همحر ( ىف[: لالا ) « ةيوسلاب اههنيب ناعجارتي امهتإف

 اهتقدص هنم ذخْؤيف اهدحأ ىدي ىف لبالا دجوتف منعا اهيف لبإلا ىف نيطيلخ انوكي نأ ةيوسلاب امبعجارتو ناطيلخ

 امهبنم دحاو لك فرع نإو اهمتيشاع ناطلاخت, نياجرلا ناطيلخلا نوكي دقو ( لاق ) ةيوسلاب هكيرش ىلع عجريف

 اقدص اذكه اناك اذإف ةظلتخم امهتلوحف نوكيو اَعَم انقسو آعم ايل و اح ريو احن رب قح نيطلخ نان وك الو ةتنشام

 ىف اقر: نإف نيماسم نانوكيو اطلتخا موي نم لوحلا اههيلع لو« ىتح نيطيلخ نانوكي الو لا> لكب دحاولا ةقدص

 نيكب رش اناك اذإ اذكهونينثالا ةقدص ناقدضي و نيطيلخ اسيلف لوما لو نأ لبق ل>ف وأ تس وأ حرسم وأ حارم

 ةقدص اوقدصو ةدحاو مهنم تذخأ ةاش نورسثءو ةئام مهل تناك ول ءاطلخ ةئالث ناك اذإ افلا معأملامو (كداق)

 نأ الإ زب مل هايش ةثالث هيف تناك مهلاه قرفت ول نيذلا ةثالثا ءاطلخلا لام نم نيتاش نيك اسما اوصقنف دحاولا

 ىف لوقأ اذهبو ( لاق ) دحاولا ةقدص ءاطاخلا اوقدص مهل ةاش مهيلع تناك ةثالث نم ةاش نوءعبرأ تناك ول اولوقي

 تناك امأ قسوأ ةرثع الإ هيف سيل ناسنإ ةئام ىلع ةأز هتقدص اطئاح نأ ول تيأرأ طئاحلاو عززلاو اهلك ةيشاملا

 جي رج نبا نع ىورو رمعلا لهأ نم هريغو ءاطع لوق مث هسفن ثيدحلا ىنعم ءاطلخلا ىف تلق امو ؟ دحاولا ةقدص هيف

 ىنعمو (لاق) « كش ىذلا ىعفاشلا » ةاش مهيلع لاقف ةاش نوعب رأ مهل نوكي رفنلا وأ نينثالا نع ءاطع تلاسلاق

 امتإو ةاش ةئامو نبرشع ىف ءاطلخ ةثالث نهب قرفبال (ةقدصلا ةيش> قرفتم نين عمج الو عمت نيب ق رفيال» هلوق

 اذإف ةاش ةئام هل لجرو ةاشو ةاش ةثام هل لجر قرتفم نيب عمجم الو ءايش ثالث اهيف ناك تقرف اذإ اهنأل ةاش مهيلع

 لاملا بر ةيشخو ةقدصلا لقت نأ ىعاسلا ةيشخ ةيشلاو هايش ثالث اهيفف اتعمج اذإو ناتاش امهلعف نيقرتفم اكرت

 ذخأو ىعاسلا لظف ءاوس امهندعو ةاش امبيلع تبجو ولو ( لاق ) هلا- ىلع لك رقي نأ رمأف ةقدصلا رثكست نأ

 نع ذخأ ام ةميق فصنب هطيلخ ىلع عوجرلا ةاشلا هنم ذوخألا دارأف ىفر ةاش رخآلا منغو همنغ نع اههدحأ مغ نم

 تناكولو (لاق) ملظ ةايزلا نأل ةيذث وأ ةعذج تناك نإ هيلع بجوام فصن ةميقب الإ هيلع عجري نأ هل نكي مل امهمنغ

 هلوحل ةاش فصن لوألا بيصن نم لا أ اهيلع لولا لاح مث اهفشن عاب مث رهشأ ةتس هد. ىف تماقأف ةاش نوءبرأ هل

 اها بحل مثغب كجر هطلاخف ةاكزاا اهيف بحي مَع هل تناك ولو هلو ةاش فصن هنم ذخأ ىناثلا هلوح لاح اذإف لوألا



 "لها فات ملانو اذخ'ان اذهبف ( ىف( خلال ) «مهلاومأ متاركو كايإ » ذاعمل لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ْش مهنأ ىلع لد اهنم ىلعأ وأ همنغ ىف تناك اذإ ةينث وأ ةعذج نم لقأ ذخؤيال نأ ىف تفصوام عم تماع امف علا

 ةدحاو اهلك منغلا تناك اذإ هل تبجو ىتلا نسلا ىعاسلا راتءو عوطي نأ الإ ىلعأ ذخْوي الو ةيحضأ زومتام اودارأ

  عوطي نأ الإ انآض ثناك نإ ةعذخم وأ ازعم تناك نإ ةينثي ءاج نِإف ©9)هءر ريخ ةذثلا قوف اهلك تناك نإف

 '0000 | ]983 لع تنجو ىلا نشلا نم ةمق رثك أ تناك نِإَو ةحضأ زوخمآل ضَفن ا نوكي نأ الإ اهنم ىطسف

 عيت اهيف بحي نأالإ رقبلا اذكهو روك ذ منغاا ضرف ىف سيل هنأل لاحم لبقت الف اسيت نوكست نأ الإ ةيحضأ تزاج

 ١ ىثنأناكم اركذ ذخأنال ىنعملا اذهب لبإلا ىف لاق كلذكو عدت نم اريخ ناك اذإ هنم لبقيف ارو ىطعيف ناريث رقبلاو

 | ل لجسلا نركب ناب الإ ةشاملا بر ىلغ ةلخسلاب دتعي الو ( لاق) اروكذ اهلك هتيشام نوكست نأ الإ

 - نيعب رأ لخسلاب متتىح لخسلاب دتعي الف ةقدصلا هيف ام منعا نكست ل اذإف ادعاصف نيعبرأ منغلا لصأ نوكيو لوحلا

 لعفي ملف اهقدصي نأ هنكم اف نوعبرأ هل تناكولو ( لاق ) ةيشاملا بر لوق كلذ ىف لوقااو لوحلا اهم لبقتسإ مث

 | دا ةاش نيعب رأ نم لقأ امنأل قابلا ىف ةاكز الف ةاش اهنم تتام ىتح هنك< مل ولو ةاش هيلعف اهضعب وأ تتام ىتح

 هاكزلا هلثم ىف بحنام قب امف ناك نإف هنع زن مل تكله ىت> ىلاولا وأ اهلهأ ىلإ اهعفد هنكم ملف اهلوح دعب اهجرخأ

 ءاج مثتابمألا تنام مث لوحلا لبق نيعبرأ تجتن ولو اطول ىبف اهجاتت ريغ نم ةدئاف لكو هيلع ءىث الف الإو ىكز

 1 عد ىف وأ لاصف ىهو قدصملا ءادف لإ ىف اذه ناك وأ ةمممو ىدج ني وأ ةمهم وأ ايدج نوعب رأ ىهو قدصملا

 تناك نإ ادحاو الإ دمي مل نإو آر رقلا نمو أ منغااو لبإلا نم ذخأو اذه نم فنص لك نم ذخأ لوجت

 56 لك 15 1 تاق تثش نإ لق عيت بجوو اثانإ لوجعلا تناك اذإف ىناف نام رأ تناك ناو نينؤلت ركل

 ' اهركح نأل ةقدصاا راغصلا نع لطبي مل هنأ ىف ىعفاشلا جتحاو لضفلاب عوطتم تنأو ىثنأ اهنم تيطعأ تّكش نإو

 ' ىنرلا عد ىل لبق امل هنأ لبق نم ةريبك هفلكن الو تابمألا لوح اهيلع لاح اذإ كلذكسف تابمألا عم تابمألا مح

 - هنم ريخ هدنع ناك اذإ ذخأات ام اريخ عد ىل لبق هنأ تلقع ةذثااو ةعذلا ذخو منغاا لحفو ردلا تاذو ضخاملاو

 امهرد نبريشع ىوست نوعبرأ هدنع تناك اذإف هلام رشع عبر هبشي امو ريبكلاو ريغصلا نيب لدعلا ذخو .هنودو

 : الإ نكي م نإف ريبك هدنعو اريغص ذخآ الف هلك هلام ةميق تذخأ لب الدع ذخآ ملف امهرد ني رهشع ىوست ةاش هتفلكو

 . ىلو رورعجلا هنم تذخأ رورعجلا الإ نكي ل اذإف رورءجلا ذخآ الو رمتلا نم طسوألا تذخأ امك ريغصلا تذخأ ريغص

 " نم صقنن ملو اهدحت مل اذإ نسلا نم انصقن كلذك دبجلا دج لال ةدوجلا نم انصقن نكسلو ليكلا ددع نم صقنن

 |0000 ]| اتلاف ةقلت البو ةنابردو ابارعو سيماوجو آرقب وأ ءاوس تناك ازعمو ان اّض تناك ولو ددعلا

 - ردقب لك نم ذخأاي لاق نف ةيديع سمحو ةيبحرأ رشثعو ةيرهم رمثع نيرششعو اسم هلبإ ناك نإف هتصح ردقب لك
 0 ا رأ نع نبدلبلا دحأ ىف ىدأ ولو ةيديع سمحو ةيبحرأ ىدمحو ةيرهم ىدمح ةميقب ضاخم ةنبا ذخأ اي لاق هتصح

 ا ط ىدصألا لاق ولو ةفلحأ همهتا نإف هقدصي نأ رخآلا دليلا بحاص ىلعو ءآزجأو كلذ تهرك ةقرفتم ةاش

 | 1١ الاكل لوحلا سأر نم اهنيعب ةثاملا هذه هل نأ َنادهاشلا دبش ولو هفلحأ همهتا نإو هقدص لوحلا اهيلع لحب مل وأ

 ا ادا ىو اناث ةلس اهيلع تلاحف ةاش تجف نوميزأ ىكو» ةنس هب ترم ولو قدص اهنيرتشا ماين

 )١( دال قرت اا هك ها توجرأ لجر ! تناك اذإو » ماما اذه ىف مألا ةرابع « خلا ةينب ءاج نإف » هلوق | :

 هدكسم اك « خلا ناك نإ ةينثب هيتأاب نأ ىلع ةيشاملا بر قدصملا



2000 

 تنجح نإ هل لبق حاحص لبإلا رئاسو كلذ ريغ وأ برج وأ مايه وأ ضرع نيسعم :ناضرفلا نك نإو هه رألا

 نبرشعلا وأ نيتاشلا ىفرايخلاو انذخأو لفسأ ىعىتاا نسلا وأ انددرو ىلعأ ىه ىتلا ن.لا كنم انذخأ الإو حاحصلاب

 لفسأ وأ نينسب :ىلعأ :تناك نإ كلذكو نامر سلا لهأل ريح وهام الإ ىعاسلا رات الو ىطعأ ىذلا لإ اهرد

 اديحصهفاكي مل ةبيعم اهلك تناك نإو حيحصدلع لبإلا ىفو اضيرم ذَخَأِالو (هرد نيعبرأ وأ هايش عب رأ نيب راخلاف

 هلبإ تناكولو عوطت, نأ الإ اضخام هنم ذخأي نأ هل نكي مل ةعذج هيلع تبجو اذإو بيعملا ربج ْذْخَأِيو اهريغ ن

 نم ةاش وأ اهماكم اعوطت اهنم اريعب ىطعت نأ ىف راخلا كل لبق اهنم ريعب نم انك ربك 1 تناكو ةاش اهئَسرفو ةبعم

 هلع نأ لبق اعإ هنأل دلللا ىف ىلغألا ىلإ رظ:أ الو ةعذجف ان اض وأ ةتقفءازعم همتغ تناك نإف ةحصأ روع كَينَع

 :) نكي مل اءاثا تناك ول مك اهنود ةقدصلا هنم ذْخَأي مل امارك لإ تناك اذإو منغلا ةقدص ىف زوي هدلب ءاش نم ةاش

 نامضلا هيلعف اهءفد ىف طرف نإو هيلع ءىث الف تصقن ىت> هنم دِحَأِب ىف ىعاسلا هيلع دع اذإو امارك اهنم ذحْأت نأ

 هنبأ نع دم# نب سوي نب ىمرح انثدح لاق دمحم نب مه اريإ انثدح نيعأ وهف ىعاسلا ىدب ىف صقن وأ كله امو

 . هلثف سا نع نم نب هللا دنع نب هما ن 2 نب دامح ن

 ةمئاسلا رميا ةقدص با

 نيعبرأ نمو اعيبت ةرقب نيثالثْنم ذخأ اذاعم نأ سواط نع سيق نب ديمح نع كلام انريخأ ( قفا ةلالغ)

 اصن ةنس٠ نيعبرأ نمو اعدت نيثالث نم دخان نأ داعم د1 سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىورو ( لاق ) ةنسم ةرقب

 ذخ ا, ناك اذاعم نأ سواط نع ىورو ًافالخ هتيقل علا لهأ نم دحأ نيب هيف معأ الاماذهو ( ىف شلالات )

 نيم ائيش هيف عمسأ مل لاقو اعيش هنم نأ ىنأف كلذ نودب ىنأ هنأو ةنسم ةرقب نيعرأ نءو اعيدت ةرقب نيثالث نم

 اذاعم نأو ذاعم مدق: نأ ىلق سو هيلع هللا ىلص نا لوسر ىفوتف هل اسأاف هاقلأ تح سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 ةضررفلا غلب ملام صقورلا ( قنانتلالاف ) ءىذب مو هيلع هللا لص ى وذا ةناف رد مل لاقف رقيلا صقوب ل

 لضءألا دخأ ةردب ىف ايهو نينساا ىدحإ هيلع تب>و اذإو ءىش نيتضيرفلا نيب مف سيلو د 0 هلك اذمو ) لاق )

 ٠ لبإلا ىف تلق كحاحص اهيفو بيعملا ذخأاي الو ىرخألا هفلكي مل (هادحإ دجو اذإو

 ةكاسلا مدل ةقدص باب

 هللا ءاش نإ ركدأ ام ىنم» منغلا ةقدص ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تباث هللا هحر ( قفا ةلالاف )

 ىدحإو ةئام مم غلبت : ىح اهتدابز ىف ءىث الو ةاش اه فق اهتغلب اذإف نيعب رأ غل م ىح ةقدص معلا ىف سبيل نأ وهو ىللاعت

 ىف ءىذال م م هايش ثالث اميفق امتعلب اذإف ةاشو نكتئام غلبت ىح ءىث امدايز ىف سلو ناتاش اهمففاهتغلب اذإف ني رشعو

 دعتو اهيف ءىث الف ةئثام نع صقن امو ةاش ةئام لك ىف مث هايش عبرأ اهيفف اهتغلب اذإف ةئاعبرأ غلبت ىح اهتدايز

 اهذخأت الو ىعارلا اب حوري ةلخسلاب مهيلع دتعا هيعاسا هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاق ةلخسلا مهيلع

 هرايخو لاملا ءاذغ نيب لدع كلذو ةيذثلاو ةعذجلا ذخو مهلا لحف الو ضخاملا الو ىبرلا الو ةلوك لا دحلان لو

 انغلبو ( قفا لالا ) حبذلل دعت ةنيمساا ةلوك لاو لماحلا ضخاملاو اهدلو اهعبتي ىلا ىع ىفرلاو ( ىف: ةلالاف )

 (م- ظاع)



 املا نيالا ضر بإب

 ىعفاشلا كش سنأ نب نالف نبا وأ سنأ نب ىنلا نع رمع نب هللا دبع نب مساقلا انربخأ ( قثاتغلالان )

 ةيلع هللا ىلص هللا لوسر اهضرفىتلا ةقدصلا ةضيرف هذه م>رلا نمحرلا هللا مسب » ةقدصلا هذه لاق كلام نب نأ نع

 عبرأ ىف هطعب الف اهقوف لئس نمو اهطعلف اهببجو ىلع اهلئس نف اهب زعو لج هللا رمأ ىتاا نيداسملا ىلع سو

 ضاخم تنب اهيفف نيثالثو سمح ىلإ نيرششءو اسمح تغلب اذإف ةاش سمح لك ىف منغلا اهتودامق لبالا نم نيرشعو

 تغلب اذإف نأ نوبل تنب اهيفف نيعب رأو سمح ىلإ نيثالثو اتس تغلب اذإف رك ذ نوبل نباف ضاخم تنب نكست مل نإف

 تغلب اذإف ةعذج اهيفف نيعبسو 0 ىلإ نيتسو ىدحإ تغلب اذإف لجلا ةقورط ةقح اهيفف نيتس ىلإ نيعبرأو نص

 اذإذ للا اتقورط ناتم> اهيفف ةئامو نيرمشع ىلإ نيعستو ىدحإ تغلب اذإف نوبل اتنبا اهيفف نيعست ىلإ نيعبسو اس

 هدنع تسيلو ةعذج هتقدص تغلب نمو ةقح نيسّمح لك ىفو نوبل تنب نيعبرأ لك ىنف ةئامو نيرمدع ىلع تداز

 هلع تقلب اذإف امهرد نيرشع وأ هلع اترسيتسا نإ نيتاش ابعم لعجمو هنم لبقت اهنإف ةقح هدنعو ةعذج

 « نيتاش وأ امهرد نيرشع قدصملا هيطعيو ةعذجلا هنم لبقت اهنإف ةعذج هدنعو ةقح هدنع تسيلو ةقحلا

 ىورو ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر نع هريغو ةماس نب دامح ةهج نم تباث كلام نب سنأ ثيدح ( قفانتلالاف )

 لك ىنف » هلوق ىلإ هلوأ نم ىنءملا اذه ىكحف اهيلع دياي نك ىلإ ةقدصلا ىف رع باتك ةخسنء هده نأ رع نا نع

 ةاكزلا بحت الو ( قفا: ةلالاف ) ذخأت هلك اذو ( قنا هلال ) « ةقح نيسمخ لك ىفو نوبل تنب نيعبرأ

 نكست ملف ضاخم تنب هيلع تبجو نإو *ىث نيتضيرفلا نيب امف الو ءىث لبإلا نم سمح نود امف سيلو لوحلاب الإ

 'ةكودوم ضاخخ ةباو رك ذ نوبل نبا ذحأب نأ هل نكي مل ضاخم ةنباوت نوبل نباب ءاج نإف رك ذ نوبل نباف هدنع

 ثالث اهيف نوكيف نيريثعو ىدحإو ةئام لبإلا نوك: نأ ةقح نيسمح لك ىفو نوبل تنب نيعبرأ لك ىف نأ ةنابإو

 '0 "اى اهيتدابز_ىف سيلو نوبل اتنباو ةقح اهيفف اهتلك اذإف نيثالثو ةئام لمكت ىح *ىث اهتدايز ىف سيلو نويل تانب

 000 | راو ةلام لكم ىح ءىم اهتدابز ىف سيلو نوبل ةنباو ناتقح اهتفف اهتلك اذإف نيمبر او ةثام لكس ىتخ

 " امتدايزىف سيلونوبل تانب عبرأ اهيفف اهتلك اذإف نيتسو ةئام لئكستىتح اهتدايز ىف *ىثث الو قاقحثالث اهيفف اهتلك

 1 3 نينامتو ةثام غلبت ىتح اهتدايز ىف ءىش الو نوبل تانب ثالثو ةقح ابيفف اهتلك اذإف نيعبسو ةئام لكست ىتح *ىش

 "  ةئباو قاقح ثالث اهيفف'اهتغلب اذإف نيعستو ةثام غلبت ىح *ىش اهتدايز ىف سيلو نوبل اننباو ناتقح اهمفف اهتغلب اذإف

 0 اهذخأ نوبل تانب س# نم اريخ اهبنم قاقح عبرأ تناك نإف اهتفلب اذإف نيتئام غلبت ىت> امتدايز ىف ءىش الو نوبا

 3 ناك ىدألا فنصلا لاملا بر نه دحأ نإف كلذ ريغ هل لحال اهذخأ اهنم اريخ نوبل تائب 02 تناك نإو قدصملا

 0 / قرغيالو دجو ىذلا ذخأ رخآلا دحب ملو نيفنصلا دحأ دجو نإف ناعهسلا لهأ هيطعيف لضفلا جر نأ هيلع اقح



0 

 هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا نع ىورو هسأر لبق نم الس تيملا لو (لاق) ةسمخ وأ ةثالث ارتو اونوكي

 نع ىحي انثدح لاق حابصلا ىنأ نب لضفلا انثدح لاق دمحم نب مهاربإ انثدح (لاقز ةسار لبق نم لس سو هيلع

 هذخأو هل جرسأف اليل اربق لخد ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ سابع نبا نع ءاطع نع جاجح نع ةفيلخ نع كاهملا

 نم الجر نأ نيريس نبا نع ءاذحلا دلاخ نع مشه نع عينم نبا انثدح لاق مهاربإ انثدح (لاق) ةلبقلا نم لبق

 . ربقلا لجر لبق نم هلخدأف كلام نب سنأ هدهشف تام راصنألا

 هربق تيما لخدأ اذإ لاقبام باب
 كيإ هماس ميللا هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مس » هنولخدي نيذلا لاق هربق تملا لخدأ اذإو ) قثاتم الأ

 ىلإ ريقف وهو هباذنع نع ىنغ تنأ وفعلا لهأ تناف توذع نإو هنذف هتبقاع نإ هب لوزنم ريخ تنأو كب لزنو

 لك هفك او كباذع نم نمألا كتمحرب هل عمجاو ربقلا باذع نم هذعأو ةناكتس رفعأو ةتانسخ ركشأ مهللا كح ر

 ٠ « نيمحارلا محرأ اي كتمحر لضفب هيلع دعو نييلع ىف هعفراو نيرياغاذ ىف هتكرت ىف هفلخا مهللا ةنْلا نود لوه

 كما لهل انين ب اا

 لاّمحا نع مثؤافعضو مثرايخ اهب صخم نأو مهتءزعتب رجألا ءاجر تيملا لهأ ةيزعت بحأو ( قئانتلالاف )
 هتبارقل ىفارصنلا ةيزعتىف لوقيو «كيلع فلخأو كرجأ هللا مظعأ» لوقيفىفارصنلا هببأ تومي ملسملا ىزعيو مهتبيصم

 مهتليلو مهموي ىف تيملا لهأل اولمعي نأ هناريجو تبملا ةبارقل بحأو (لاقو) « كددع صقن الو كيلع هللا فلخأ »

 . ريخلا لهأ لعفو ةنس هنإف مهعسإ اماعط

 * تيللا ىلع ءاكبلا باب
 عنمو نزحلا ديدحت نم حونلا ىف امل ةحاين الو بدن الب ءاكبلا ىف صخرأو ىلاعت هللا همحر ( قثان حلالا )

 ءاكس بدع تدملا نإ » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنأ هنع هللا ىضر رمع نع ىورو مثالا مظعو ريصلا

 هللا نإ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثدحام هللاو رمع هللا محر تلاقف ةشئاعا سابع نبا كلذ ركذو هيلع « هلهأ

 ميسح ةشئاع تلاقو (لاق) «هيلع هلهأ ءاكبب اباذعرفاكسلا ديزي هللا نإ »لاق نكسلو « هيلع هلهأ ءاكبب تملا بذعيل

 ةشئاع تورام ( ىف|- لالا ) ىكبأو كحضأ هللا كلذ دنع سابع نبا لاقو « ىرخأ رزو داو تر الو نادل

 لاقو « ىرخأ رزو ةرزاو رز ال » زعو لج هللا لاق ةنسلاو باتكلا ةلالدب هبشأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 باذع ىف ديز امو « هيلع ىني الو كيلع ىنيال هنإ » هنباىف لجرل مالسلا هلع لاقو « ىعست امب سفن لك ىزجتل »

 ةيصعم ىهو امهم وأ ةحاينلابو هيلع ءاكبلاب نوصوي اوناك مهمنأ ىنتلب (ىزملا لاق ) هريغ بنذبال هل هباجيتسابف رفاكلا
 ٠ هريغ بنذبال  ىمفاشلا لاق مك اباذع هننذب دازي نأ زوجبف اننذ هل تناك هدعب تامعف اهم رمأ نمو
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 ' نم ىلوأ رحلا ىلولاو مهنيب عرقأ اووتسا نإف مهبففأو مهلضفأف ةلاح دمحم مل نإف بسس! لإ مهبحأف ةحرداق

 . كولمملا ىلولا

 ةزانجلا ىلع ةالصلا باب

 نايبصااو ءاسنلاو لاجرلازئانج تعمتجانإو تقو لك ىف زئانجلا ىلع ىلصيو ىلاعت هللا همحر ( قفا االاف )

 انأ تلق ( ىنزملا لاق ) مامإلا ىلي ام لاجرلا مث مهنولي نايبصلا مث ةلبقلا ىلي ام ءاسنلا اولعج ةردابملا اودارأو

 ٠ ءاسنلاو لاجرلا نيب هالصلا ىف مملعج اك نايبصلا نيبو نبنيب ءاسنلا نوكي 217 هانعم ىف ىنانخلاو

 نفدلاو ةالصلا ةيفيك ىفو ةالصلل ةزانحاا دورو دنع مايقلا.نسي له باب
 ىضر ىلع ثيدحم جتحاو خوسنم زئانجلا ىف َمايقلا لاق ىعفاشلا نع عيرلا انثدح لاق مهاربإ انثدح ( لاق )

 ىريخأ لاق جيرج نبا نع دمحم نب جاجح انثدح لاق ىصيصملا لسم نب فسوب انثدح لاق مهاربإ لاق هنع هللا

 اماق سانلا ىأرف بلاط ىنأ نب ىلع عم ةزانج دهش هنأ هنأ 0 سلا نإ دوعسف ند شلق نع ةنقع نإ قوت

 موقي ناك ام دعب ساج دق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نإف اوساجا ًاطوس وأ ةردب مهنلإ راشأف عضوت نبأ نورظتني

 . هلثم ىلع نع دوعسم نع ريبج نب عفان ىربخأو جديرج نبا لاق

 01 01 نأ, لوا نمو .ءانجلا لع ريكشلا باب
 هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباح نع لدقع نب:دمحم ن هلأ دبع نع دمحم نب مهارإ ؛| انريخأ ( قفانعلإلاف )

 باتكلا ةحم افب أرق هنأ سابع نبا نع ىورو ىلو الا ةريبكستلا دعب نآرقلا مأب أرقو 00 هللا ىلص

 بسللا نبا نعو ةزانجلا ىلع 1 لك هيدب عفر ناك هنأ رمع نبا نعو ةنس اهنأ اوماعتل تلعف امتإ لاقو اهم رهجو

 عفريو ةيئاثلا ربك مث باتكلا ةحافب أرقي مث هيبكتم وذح هيدي عفريو تيملا ىلع ىلصملا ربكيو ( لاق ) هلثم ةورعو
 هيدي عفريو ةثلاثلا ربكي مث تانمؤملاو نينمؤدلل وعدنو ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا ىلع ىلصيو هللا دمحم مث كلذك هدب
 ربقلا ةماظىلإ اهيف هؤابحأو هبوبحو اهتعسو ايندلا حورنه جرخ كدبع نباو كدبعمهللا» لوقيف تيملل وعديو كلذك

 لوزيم ريخ تنأوكب كزن مهللا هب ٍلعأ تنأو كلوسرو كدبع ادمحم نأو تنأ الإ هلإ ال نأ دهسشي ناكو هيقال وه امو

 ىف دزف انسحم ناك نإ مهللا هل ءاعنش كيلإ نيبغار كانئج دقو هباذع نع ىنَع تنأو كتمحر ىلإ اريقف حبصأو هب

 ضرأالا فاجو هربق ىف هل حسفاو هباذعو ربقلا ةنتف هقو كاضر كتمحرب هقلو هنع زواجتف اًئيسم ناك نإو هناسحإ

 هنيع نعول, مث ةعبارلا رك مث « نيمارلا مح رأي كتنج ىلإ هثعبن.ىح كباذع نم نمالا كتفحرب هقلو هننج نغ

 م  مامإلا ريبكست رظتني ملو حتتفا ةالصاا ضعب هتاف نمو ( لاق ) مالسلاب رهجيو ءاعدلاو ةءارقلا ىنحمو هلاك و

 نزاورمع نعوربقلا ىلع ىلص هنأ سو هيلع هللا ىلص هللا لرَضَر نع ىورو . ربقاا ىلع ىلص كردي مل نمو هناكم ى

 هب ممرقأو مههقفأ مهنم هلخديو نيدوجوم اوناك ام لاجرلا الإ هربق ثيملا لخدي الو ( لاق ) هلثم ةشئاعو رمع
 نأ بحأو ( ىفان لالا ) ربقلا تلزنأ اذإ بوثب اهيلع رتسيو انمحر اهب ممرقأو اهجوز ةأرملا لخدبو امحر

 نأ دعب هسايق نهو مالا مالك نم ذخؤي ىدلاو لصأالا ىف اذك «نايبصلا نييو نونيب ءاسنلا نوكي» هلوق )١(
 ع : هةحدعصم هتك: لمأت ع خيسانلا نم فيرع هنأ رهاظلاو )» نايدصلا نيبو ءانسغلا قب ور 0( ةرايعلا ىف قلعالا
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 هيلع عضوو مالسلا هيلع مهارإ هنبأ ربق حطس هنأ ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر نع انغل و ( لاق ) عساو هل كلذ

 ا هيلع كل ىلد ىلا ربق ترأر لاق مساقلا نع ىورو هربق ىلع شر مالسأا هيلع هنأو ةصرعلا ءايصخح نم ءابصح

 ا دهعتنو لح رلاك اهلسغ ىف ةأرملاو ) لاو 1 صصخ الو رولا ىندت الو ( لاق) ةدطسم 1 رى ىأو

 ةيطع مأ كلذب رمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل اهفلخ نيقايف نورق ةثالث اهسأر رعش رفض. نأو لجرلا هب دهعترام

 نأ بحأو ( ىزملا لاق ) باوثأ ةثالثو دازإو رامح باوثأ ةسمخغ نفكتو ( ىنزملا لاق ) اهتلسغه مايو هتنبا ىف

 ةنؤمو ( قفا 0 الاف ) هيلع طخ مث امهم هرم ىعفاتش | هب لاق دقو ءايلعلا لوق نم هيف تدار ان اعرد اهدحأ نيك

 القم الو ًارسومال اطسو ناك نإ باوثأ ةثالثف نفكلا ىف اورحتشا نإف هئامرغو هتثرو نود هلام سأر نم تملا

 نفكو لسغ لهتس, مل نإو لهتسا نإ هيلع ىلصيو طقساا لسغو (لاق) اريصقت الو افرسسال فورعملاب طون+لا نمو

 ٠ هنيفكت ةفافل هيراوت ىتلا ةقرخلاو نفدو

 لسغبإ و هيلع ىلصير نم و الرمل باب

 اومعطيمل نإو برها اهنف عطقني هدم اود وأ ماعطلا اراكأو اوشاع نيذلا ءادهشلاو هللا همحر ) قثا 98 0 اال

 مهنع عزت و مثؤايل وأ ءاش نإ اهم اولتق ىتلا ممايثب ن ودفكت كرذقملا ىف نودررتلا مهلتق نيبذلاو ىنوملا نم 3 2

 نب راح 0 ىورو م,يلع ىل_صيإ الو نولسغي الو سائلا سايل ماع ند ع ' امو دولحلاو ءارفلاو فافلا

 امل هنأ ريغ ديبش رمعو ( لاق ) مهلسغي لو مهيلع لصي مل هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع كلام نب سنأو هللا دبع

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هجرخأ نمالإ اهنم جرخال ةنس ةالصااو لسغااو هياع ىلصو لسغ كرتعملا ىف لتقي مل

 ةراخإ لمه بأب

 نيدومعلا قاب ذاعم نئ دعس ةزانح ىف ل هانا ملسو هيلع للا ىلص هللا لومر نع ىورو ) قئنانت اانا (

 ماع ردا ريس ىدومع نيب ل نامع نأو هلهاك ىلع نيدومعلا نيب فروع نبا رد رس ل 4 صاقو ىنأ نإ لوس نعو

 نيب لح ريبزلا نبا نأو صاقو ىنأ نب دعس ريرعس ىدومع نب نس هنأ ةهردره ىنأ نعءو عضو َىَح هقرافي ملك

 هترساب مث نغألا هقتاع ىلع ةمدقملا ريرمسلا ةرساي عض نأ بناوجلا نم اهلمح هجوو ( لاق ) روسملا ريرسس ىدومع

 هلمح رثك أ نوكي نأ تببحأ سانلا رثك نإف ةرخؤملا هتنماي مث رسسألا هقتاع ىلع ةمدقملا ريرسلا ةنماي مث ةرخؤملا

 : نسحف لمح نأ نهو نيدومعلا نيب

 ةزانجلا مامأ ىشثملا باب
 هيلع هللا ىلص ىنلا نأل لضفأ اهمامأ ىتثملاو ىشملا ةيحس قوف وهو عارسإلا ةزانلاب ىثملاو ( ىف( ئغلالات ) 1 7< م - 0 6 07 :

 ٠ ةزانجلا مامأ نوشع اوناكنامعو رمخو ركب ابأو سو

 تيما ىلع ةالصلاب ىلوأ نم باب

 ديلا مث بألا هتبارق ق>أو ةصاخلا رومألا نم اذه نأل ىلاولا نم ةالصلاب قحأ ىلولاو ( قفاتقلالا )

 ءايلوأ هل عمتجا نإف ةيصع هب مهمرقأ مث بأالل خئالا مث مأالاو ب'الل خأالا مث دلولا دوو دلولا م بألا لبق نم
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 - ْ قلح ىأر ن< انباحدأ نهد هأزحأ ةرد حارقلا ءاملاب لسع نإو هنافكأ 7 ريصن مش بوث ىف فش 2 هلسغ هيلع

 ا بجعأ هك ذو ) ىلا لاق ( هيك ١ نم مهنمو رافظألا ملقتو رعشلا
 6 فا للشتاو ليلق نع ىلب ل ريض هنأل

 7 ىلص ىنلا لوقل هسأر رمخم االو هطونح الو هلسغ ىف بيطلا مرحملا برقي الو ( ىف[: :لالإ ) ريصملا كلذزسح

 7 ثعبي هنإف اببط هوب قتال و لسوهياع هللاىبصهلوقلوهسأر اورمخم الو امهيف تامنيذللا هيبو:ىف هونفك» سو هيلع هلل

 تملا برقب نوكي نأ بحأو ( لاق ) ابيط هبرقي ملو هسأز رمحم ملف امرحم ىفوت نامعل انبا نإو « ايبلم ةمايقلا موي

 ممالوأو ) لاق هخأ ريس ند هيلع د هب ثدحت.ال انش تملا ند ىأر اذإف هلسع م غرف ىح عطقنتال ةره

 قيدصاا ركب ابأ اهجوز سيمع تنب ءاممأ تاسغ اهجوز ةأرملاو هتأرما لجرلا لسغيو هيلع ةالصلاب مثالوأ هلسغب

 انريدتسا ام انرمأ ند انلقتسا ول ةشئاع تلاقو ملسو هيلع هللا ىلصدهللا لوسر تلد ةمطاف هتأرما ىلعو ؟اةنعا هنبأ ىدذدر

 نم هل لحم الام اهيف اهذحأل لحب ىنعم ةدعلل سيلو ( لاق ) هؤاسن الإ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسغام

 لسفف ايلع رمأ سو هيلع هللا ىلد ىنلا نأل هيلع ىلصي الو هتزانج عبتيو نينارالا نمادتاإرق ملسملا لسغيو هبحاص

 . بللاط ابأ

 ُّط ود 0 كفل 5ع بأب

 هللا لوسر نأل ةمامع الو صيق اهبف سيل طاير ضب باوثأ ةثالث ىلإ نفكسلا ددع بحأو ( فإن ةلالاث )

 قبعي ىتح دوعلاب رمجيو ( لاق ) ةمامع الو صيق اهيف سيل ةياوحس ضيب باوثأ ةثالث ىف نفك لسو هيلع هللا ىلص

 قوف عضويف تيملا لمحم مث طونملا اهنيب امف رذيو تيملا ىلت ىتلا مث اهيلع ةيناثلا مث اهعسوأو اهنسحأ طسبب مث اه
 اغيلب الاخدإ هيتيلأ نيب هلخدب مث روفاكلاو طونحلا هيف لعجبف بحلا عوزئم نطق نم ائيش ذخأي مث ايقاتسم اهنم ايلعلا

 مث هتتاعو هيتيلأ ذخأت فرطلا ةقوقشم ةقرخ هيلع دشيو عزعزو لمح اذإ هكيرحت دنع هنم ءاج نإ ائيش دريل رثكيو

 هتمرح هب لوانتي احبق كلذ ىف نأل وسلا غالبإ نم لاقام بحأ ال ( ىنزملا لاق ) عساولا نابتلا دشي اك هيلع دشي

 كلذ قوف نم دادشااو هيتيلأ ىلإ مخي مث اهتحم نطق ةرفسو هيتيلأ نيب اف نطقلا نم ةزولاك لعجم نكللو

 ةير كانا نم ةتمارك ىف نسحأ اذبف هنم رهظي نأ نم كلذ هعنع ”ىث هنم ءاج نإف هلع دشي نابتلاك

 عضومو هينذأو هينيعو هيرخنمو هيف ىلع هعضيف روفاكلاو طونملا هيلع عضبف نطقلا ذخأيو ( قاتلا )

 نفكلا نم تملا عضويو هدجاسم ىلعو روفاكلاب هتيحلو هسأر طنمو اهيلع عضو ةذفان حارج هب تناك نإو هدوجس

 هقش ىلع هيلي ىذلا بوثلا قيض هلع ىش مث ةسارا دع نه ىقس امن نم لقأ هيلجر دنع نم هنم ىقبس ىذلا عضوملاب

 كلذك اهلك باوثألاب عنصي مث جايسلاب ىحلا لمتشي 5 تفصو © رس لإ قش لع نحالا توثلا قيض ىد مث نعألا

 ْ غلب ثح ىلإ هلجر روهظ ىلع هيلحر ىلعام دري م" هبجو ىلع هدرب مث ةمايعلا عج بايثلا نم هسأر دنعام عمجا مث

 هسأر اودسوو نعألا هبنج ىلع هوعجضأو اهولح ربقلا هولخدأ اذإف هلع اهودقع نافك لا رشتنت نأ اوفاخ نإف

 2 دحالا ىلع نيالا بصنيو ههجو ىلع بكني الثل همدقم نم دحللا ىلإ هوندأو هرهظ ىلع ىقلتسي الثا هودنسأو ةندلب

 ” لحال وىحاسملاب لاهممث اعيمج هيديب بارتاا ربقلا ريفش ىلعزم حرطينأ ةلاهإلاوهيلع بارتلا لاهم مث نبللا جرف دسيو

 ءابسلا هيلععضونوءاملا هلعشريو ربش ردق ضرألا هجو نعصخشيو ادجعفترب الثل هبارتنم ريك 1 يلا ف دون

 يىروو اذإ ف رصن. نأ دارأنموءاش نم قرط لك دقفربقلا نم غرف اذإف تنك ام ةمالعوأ ةرخصهسأر ع عطضويو
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 4-0-5 نااا باتح 0-0

 تيملا ضامثإ باب
 دش نأو هيلع ردقيام لبسأب هينيع ضاغإ هب مهةفرأ ىلوتي نأ تيلا ءايلوأ هب ادسام لوأ ( قفا خا/لان )

 هيعارذ دريو قبطني الف هوف حتفنيف لفسألا هيل ىخرتس الثل هسأر قوف نه اهطب ريو ةضيرع ةباصعب لفسألا هل

 امههدع 2 هنطب ىلإ هيذ>ف دريو ةدكر لصافمب كلذ لعفيو هيذخف ىلإ امهدرب وأ اههدع مش هيدضعب اميقصاي ىد

 هب ىطغي بوث ىجسرو ديدح وأ فيس ةئطب ىلع لهو ةبايث ةئع علب و هلساغ ىلع هنيل قابتي ىت> هعباصأ نيلبو

 . سرس وأ حول ىلع لع و هدسد تك

 ابجوز ةأرملاو هنأرما جوزلا لسغو تيملا لسغ باب

 ىراويام هيلع حرطيو هلصافم نيبلت داعي مكاليلق ردحنملاك نوكبو هلستغم ىلإ تملاب ىشفيو ( قئانتلالاث )
 مهراصب | نوضغيو هيلعهتن وعم نم هل ديال نمو هلساغالإ دحأ هاربالف هيفلسغي ىذلا هعضومرتسيو هترسيللإ هيتبكر نيبام

 ءانإلا ىف بصيق عومجلا ءاملا نم هب فرغي ءانإ نيءانإ ذخَتيو قب امو لسغام لساغلا فرعيل هريغ نكمل امف الإ هنع

 نأ الإ ىلإ بحأ ءاملا نم نخسملا ريغو رخآلا بصي مل هيلي ىذلا ءانإلا ىلإ تيملا لسغ نم رياطت اف تيما ىلي ىذلا
 نيتقرخدعيو هدب تملا ةروع سع الو ع ىف لسغيو هب لسغيف نخسملا الإ هيقني الام تيملاب نوكي وأ 5 نورك

 ًارارمإ هنطب ىلع هدب رعو اتيفر اسالجإ هسلحيف هلساغ أدبي مث هرهظ ىلع تيا قليو هلسغ لبق كلذل نيتفيظن

 ذخاي مث لسغتل اهقلي مش كلانهام قني ىتح نيتقرلا ىد>إ هدب ىلعو هنم جرخ نإ ءىث ىنخل هيلع بصي ءاملاو ا

 ىف هيعبصأ فرط لخديو ءاملاب هنانسأ ىلع اهرميف هاف رغفي الو هيتفش نيب هيف ىف ةغبصأ لخادم ادم مث قرا

 امهحرمسو امهقني ىت> هتيحلو هسأر لسغيو ةالصلا ءوضو هئضورو الانه ناك نإ ائيش ىقنيف ءام نم ءىشب هيرذنم

 هب عنصيف رمسألا هقش ىلإ دوع, مث هقاسو هذخفو هبنجو هردص قشو ىنميلا هقنع ةحفص نم هلسغي مث اقيفر اح رست

 هقش ىلإ هفرحم مث انكمتم هاري وهو ىنميلا هقاسو هذخفو هافقو هريظ لسغيف رسسألا هبنج ىلإ هفرحم مث كلذ لثم

 هعيمج ىلع بص, مث كلذ ىصقتسيو ةقرخلاب هيتيلإو هيذخف نيب امو هيمدق تحتام لسغيو كلذ لثم هب عنصيف نعألا

 نأل اسمخف ءاقنإلا غلبي مل نإف ثالث بحأ امف تملا لسغ لقأو 20( لاق ) روفاك هيف نوكي نأ بحأو حارقلا ءاملا
 ىف نلعجاو ردسو ءاع كلذ نكيأر نإ رثك أ وأ اسمح وأ ًاثالث اهنلسغا» هتنب ا لسغ نمل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا

 عبتتيو هأزجأ ةرخآلا ىف الإ لعم مل نإو اروفاك حارق ءام لك ىف لعجب و (لاق) روفاك نم ائيش وأ اروع ةرخالا

 السغ ةهيسح ردسا كعب حا رقلا ءاملا هيلع بثتص اكو خس ولا نم اهتمام جر 0 جرم لو 5 هرفاظأ نيبام

 هك سر ةشكال و راك ذأ خلا ًاثالث لسغي نأ بحأ ام لقأو و مألا ةرابع )0(



4 

 .اولأسيو نيماسمللو ةبدجلا لهأل ةبصخلا لهأ قستسإ نأ نسحف ةبصخ ىرخأو ةبدج ةيحان تناك نإو اهوعزن قم

 نميلو 0 هنأل نورفاسملا هلعفيو ةيرقو ةيداب ندم عمجال ثح قستسإو عساو هللا دنعام نإف نييصخملا ةدايزلا هللا

 . هتاولص فلخو ةالص ريغب مامإلا سئس نأ ىزجيو ةبطخو ةالص نه راصمألا لهأ لعفيام نولعفيو ضرف ةلاحإب

 ءاةستسالا ىف ءاعدلا باب

 هللا ىلص ىنلا نأ بطنح نب بلطملا نع حابر نب دلاخ ىنثدح لاق دمحم نب مهارإ انربخأ ( قفا تلالاف )

 ىلع مهلا قرغ الو مده الو ءالب الو قحم الو باذع افس مل ةمحر اءقس مهللا» لاق قستسا اذإ ناك ملسو هيلع

 هللا ىبلص هللا لوسر نأ هنأ نع ملا نع ىودو ( قن 0 الاف ) )»ع انيلع الو انيلاوح مولا رجشلا تبانمو تارظلا

 اذه مهللا م احس اقبط اماع اللع اقدغ اعبيرم امينه اًمرم اًةيعم اثيَغ انهما مهللا 0 لاق قستسا اذإ ناك ملسأو هيلع

 الإ وكشن الام كنضااو دبجلاو ءالبلا نم قلخلاو مئاهبلاو دالبلاو دايعلاب نإ مهللا نيطناقلا نم انلم الو ثغلا

 انع عفرا مبللا ضرألا تاكرب نمانل تبنأو ءاسلا"تاكرب نم انقساو عرمفلا انل ردأو عرزلا انل تبنأ مهللا كيلإ

 ءاملا لسرأف ارافغ تنك كنإ كرفغتسن انإ مهللا كريغ هفشكي الام ءالبلا نم انع فشكاو ىرعلاو عوجلاو دبجلا

 : زواحبال ءاعدلا ىف تقوالو هلك اذه لعفي نأ بحأو « اراردم انيلع

 ا ةالصلا كرات ف 2 باب

 نإغ كاندتتسا الإو تيلص نإف كريغ املصيال رذع الب اهتقو جر ىتح ةالصلا كرت نمل لاقي ( قفانتلللاف )

 نإ نسح كلذو لتق الإو اهبف ىلص نإف ائالث باتتس, لبق دقو كانلتق الإو تنمآ نإ لوقنف رفكي اك كاناتق الإو تدت

 كارت نء» ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقل اثالث هب رظتني ملو لتق بتي مل نإ دترملا ىف لاق دق ( ىنزملا لاق ) هللا ءاش
 الو لق نع هنأل هلوق ساق ىف ةكح هلق ناعإلا هاراتك ردع الب ةالصلا كرات لعح دقو « هقنع اوب رضاف هنيد

 . ثالث هب رظتني

 هه006) 6
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 فوسحلاب أدب تونقتقو ىف هب فسخ نإفلبللا ةالص اهنأل ةءارقلاب هجم هنأ الإ كلذك ىلص رمقلا فسح نإو ةعجلا

 سانلا ضو ًاراهنو اليل فوسحلا ةالص دعب بطخمو دارقنا ةالص امهنأل اتتاف نإو رجفلا تمكر لبقو رتولا لبق

 ىتح لصي مل نإف دايعألا ىلصي ثيحال ةعملا ىلصي ثيح ىلصيو زعو لج هللا ىلإ برقتلاو ةبوتلاب مثرمأيو ريخلا ىلع
 ىلص افساخ باغ نإف فوسخلل لص مل سمشلا علطت وأ ىلحت ىتح لصي ملف ردقلا فسخ وأ ةيلحنم وأ ةفساك بيغت

 نإف اهومأ تلجتف مرحأ وأ تعلط نإف سمشلا عولط لبق غارفلل فف#غو سمشلا علطت ملام حبصلا دعب فوسخلل

 أدب امهد_حأ توف فاخف نارمأ عمتجا اذإو ابعيمج ىلحم نةيتسإ ق> فوسلا ىلع ىهف لئاح وأ باحس اهللج

 ىدنع زوجي الو هأزجأ نآرقلا مأب الإ فوسلا نم ةعكر لكىف أرقي مل نإو رخآلا ىلإ عجر مث هتوف فام ىذلاب

 . نيدرفنم ةالصلاب رمآو اهاوس يف ةعام# ةالصب رمآ الو نيدرفنمو مامإب مقل الو رفاسل 2

 ءاقستسالا ةالص باب

 ةحم ا رلا ريغت عطقي امو ءاملاب افظنتمج رخو ديعلا ىلصي ثيح مامإلا تستسو ىملاعت هللا همحر ( فات )

 هللا لوسر نع ىوريو ةفاك سانال هتسحأ اذه نم مامالل هتيبحأ امو ةناكتسا ىفو عضاوت بايث ىف هريغو كاوس نم

 ءاقستسالا ىف جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىورو ةئه ندا نيديعلاو عا ىف جرخ هنأ ملَسو هيلع هللا ىلص

 ءاسنلا رابكو ءاقستسالل اوقظنتيو نايضفلا 3 نأ بحأو (لاق) الذبتم لاق هاور ىذلا بسحأ لاقو اعضاوتم

 كلذ نم مبعنمأو نيماسملا ستسم عضوم ىف ءاقستسالل مالسإلا فااخم نم جارخإ هرك أو نهم ال ةهال دو

 اوبرقتيو ملاظملا نم اوجرخمو اثالث اوموصي نأ كلذلبق سانلا مامإلا رمأيو كلذ نم مهعنمأ ل نيزيمتم اوجرخ نإو

 ىلصي مث (ةعماج ةالصلا» ىدانيو دحبام عسوأىلإ عبارلا مولا ىف مهب جرو ريخنم اوعاطتسا امب زعو لج هللا ىلإ

 ادعو رك ىنأو ملسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر نع ىورو امههف رهو ءاوس نيديعلا ىف ىلصي !نيتمكر مامإلا 2

 اعبس ءاقستسالا ىف نوربكيو ةبطخلا لبق نولصيو ءامتستسالا ىف ةءارقلاب نوربحم اوناك مهنأ مهنع هللا ىضر ىلعو

 نيديعلا ةالص لثم ربك لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو 0 ناجح نعو اعد

 نيتبطخلا ىفسانلا ليقتسم ةرخآلا ةبطخلا رصقي بطخيف موقي مث سلجم مث ىل وألا ةبطخلا ب طخم مث لاق اسمح و اعبس

 ىلإ ههجولوحم مث «ًاراردم يلع ءامسلا لسرب * ًارافغ ناك هنإ عيد أو رتستسار رك ل وافغتسالا امهف رثكتو

 نعألا هقشىلع ىذلا لفسألا هفرطو نعألا هقتاعىلع ريسألا هقشىلع ىذلا لفسألا هفرط لعجف هءادر لوحموةلبقلا

 امو نعألا هقتاع ىلع رسسألا هقتاع ىلعام لعج جاس هيلع ناك نإو هأزجأ هسكني ملو هلوح نإو رسألا هقتاع ىلع

 هيلع تناك هنأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىورو كلذ لثم سانلا لعفيو رسسألا هقتاع ىلع نكألا هقتاع ىلع
 هعم سانلا وعديو رس وعدبو .(لاق ) اهبلق هيلع تلقث املف اهالعأ هلعجبف اهلقسأب ذخأي نأ دارأف ءادوس ةصينخ

 نكماف مهللا انتدعو امك انيجأف انترمأ ككانوعد دقف كتباجإ انتدعوو كئاعدب انترمأ تنأ مهللا» مهئاعد نم نوكيو

 مامإلا أدبيو نوءدببو ايندو نيد نم ءاّشي اع وعدب مث (انقزر ةعسو انايقس ىف انايإ كتباجإو انفراقام ةرفغمب انيلع

 هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصيو ممر ةعاط ىلع مهضحيف ههجوب سانلا ىلع لبقي مث هب مع و همالك هب لصفتنو رافغتسالاب

 الإو هللا مهاقس نإف لزني مث علو ىل هللا رفغتسأ لوقيو نيتبآ وأ ةبآ أرقيو تانمؤملاو نينمؤملل وعدبو سو هيلع

 اهوعزني ىتح ىه اك ةلو< اهورقأ مهتيدرأ اولوح اذإو (لاق) هللا ممقسإ ىتح ءاقستسالاو ةالصلل دغلا نم اوداع
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 دمع

 نيديعلا ىف ريبكتلا باب

 مآمإلا أذبي نأ بح'اف ( لاق ) تاولصلا ىف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربك ار يبكتلا ( قفاتتل الاف )

 ١ قلخ ربكو ربك مث ىضق مامإلا ةالص نم ءىث هتاف نمو نسحف هللا ركذ نم داز امو اقسن ًاثالث ربك أ هللا لوقيف

 "ولو ( قنا: : لال(: ) ضئارفلا فلخ الإ ربكبال هب ىلوأ ىدنع اذه لبق ىذلا ( ىنزملا لاق ) لفاونلاو ضئارفلا

 0 لاوزلا دعب ناك نإو ديعلا سانلاب ىلص لاوزلا لبق كلذ ناك نإف سمألاب ناك لالملا ناب رطفلا ىف نالدع دهش

 ل نإو ًائيش هيف رك ذ نأ بحأو مايصلا باتك ىف لاقو ةفرعك هريغ ىف لمعي مل هزواج اذإ تقو:ىف لمع هنأل اولض

 'ىضقي نأ زاج ول لاقف جتحا هن ال هب ىلوأ لوألا هلوق ( ىزملا لاق ) دغلا دعب نمو دغلا نم لمعي نأ اتباث نكي

 . هللابو لد يىدنع ةيلوق دحأ باوص ىلع هلوق نم اذهو ( ىنزلا لاق ) برقأ هتقو ىلإو زوحأ رهظلا دعب ناك

 2 قافولا

 رمقلاو سمشلا فوسك ةالص باب
 " ثيح ىلإ مامإلا هجوتيو ءاوسف رصعلا دعب وأ راهنلا فصن ىف سمشلا تفسخ تقو ىأ ىف ( قفانثلالا )

 وأ اهظفحم ناك نإ ةرقبلا ةروسب نآرقلا مأ دعب لوألا مايقلا ىف أرقيو ربكي مث ةعماج ةالصلاب رمأيف هعما ىلصي
 | عفري مث ةرقبلا ةروس نم ةيآ ةئام ةءارق ردق هعوكر لعجمو لبطيف كدي مث اهظفحمال ناك نإ نآرقلا نم اهردق

 7 هعوكر ىليام ردقب عكر مث ةرقبلا نم ةيآ ىتئام ردقو نآرقلا مأب 0 انبر هدمح نمل هللا عمس لوقيف

 - عكد, مث ةرقبلا نم يآ نيسمحو ةثام ردقو نآرقلا مأي أرقيف ةيناثلا ةعكرلا ىف موقي مث نيتدجس دجسيف عفرب مث لوألا

 - ةرقبلا نم ةيآ نيسمح ردقب عكري مث ةرقبلا نم ةيآ ةئام ردقو نآرقلا مأب أرقيف عفر, مث ةرقبلا نم ةبآ نيعبس ردقب

 اهنأل ةءارقلاب سمشلا فوسخ ىف رسيو هأزجأ نآرقلا مأب أرق اذإف هنع رصق وأ اذه زواج نإو دجسإ مث عفري مث

 | "ماقف عم سانلاو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلصف نسمشلا تفسخ لاق سابع نبا نأب جتجاو راهثلا ةالص نم
 " مث لوألا مايقلا نود وهو اليوط امابق ماقف عفر مث اليوط اعوكر عكر من ةرقبلا ةروس نم اوحن لاق اليوط امابق
 ١ اعوكر عكر مث لوألا مابقلا نود وهو اليوط امايق ماق مث دجس مث لوألا عوكرلا نود وهو اليوط اعوكر عكر

 ١ .نود وهو اليوط اعوكر عكر مث لوأالا مايقلا نود وهو اليوط امايق ماقف عفر مث لوألا عوكرلا نود وهو اليوط

 5 تول نافسال هللا تأنآ نم ناتبآ زمقلاو سمشلا نإ» لاقف سمشلا تلحن دقو فرصنا مث دجس مث لو'الا عوكرلا

 ا ل هلع ىلإ تنك“ لاق ةنأ سابع نبا نع فصوو «هللا رك ذ ىلإ اوعزفاف كلذ متيأد اذإف هتامحل الو دحأ

 35 سابع نبا نأ ىورو هتءارق ردقام هعمس ولو رسأ هن 5 ) قنانشلالا افرح هنم تعمسامت لسو هيلع هللا ا

 7 هيلع هللا ىلص ىنلا تيأر اك تيلص امنإ لاقف انبطخف بكر مث نيتمكر ةعكر لك ىف نئتمك ر رمقلا فوسخ ىف ىلص

 7 فزؤسخو ديع عمتجا نإو ( ىفانةلااؤ ) نيتعكر ةعكر لك ىف ىلص هنأ نائع نع انغابو لاق ىلصي لسو
 7 ىلصي مث فودحلاب ءىدبو اهب موقي نم رمأ مامإلا رضح نكي مل نّإف ةزانجلا ىلع ةالصلاب ءىدب ةزانجو ءاقستساو

 ع مث فوسحلا ةالص ىلإ اهنم جرخ مث فغ>و اهالص ديعلا توف فاخ نإو رخآ موي ىلإ ءاقستسالا رخأ مث ديعلا

 7 ففخو فوسحلا ةالصب أدب ةعجلا تقو ىف ناك نإو امه لاوزلا دعب بطخم نأ هرضي الو فوسخللو ديعال بطخخ

 7 يىلصي مث فوسخلا اهبف ركذيو ةعيجلل بطخم مث اههبشأ امو دحأ دحأ هللا وه لقو نآرقلا مأب 15 لك ىف أر قف
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 ةربح درب سبلي ناك مسو هيلع هللا ىلص هنأ ىورو «سانلا رك ذو رطفلا ر>أوىحضألا لجت نأ مزح نب ورمع ىلإ

 ىلإ جورخلا لبق معطي ناك لآ ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورو ودغاا لبق رطفلا موي معطيو ديغ لك ىف متعيو

 موي كلذ نولعفي الو ةالصلا لبق رطفلا موي نولك أي نوماسملا ناك لاق بيسملا نبا نعو هب رمأيو رطفلا موي نابجلا

 ريكف ىلصملا ىتأي قح ريكف سمشلا تعلط اذإ رطفلا موي ىف ىلصملا ىلإ ودغي ناك هنأ رمع نبا نع ىورو ردنلا

 ناودغي نيح ريبكتلاب نارهجي اناك امهنأ ةماس ىنأو ةورع نعو ريبكشلا كرت رينملا ىلع مامإلا سلج اذإ ىتح ىلصملاب

 مث ةماقإ الو ناذأ الب «ةعماج ةالصلا »ىدون ىلصملا مامإلا غلب اذإف دحام نسحأ سني نأ بحأو (لاق) ىلصملا ىلإ

 قدح هك ركل عفريو مارحإلا ةريبكت ىوس تاريبكت عبس ربكي مث هيبكنم وذح هيدب عفيف ريبكتلاب مرحم

 نم غرف اذإف هدجعيو هدمحبو هربكيو هللا للهم ةريصق الو ةليوطال ةيآ ةءارق ردقب نيتريبكت لك نيب فقيو ةيبكنم

 ةيناثلا ىف ماق اذإف دجسيو عكري مث هتءارقب ربحمو « دبجلا نآرقلاو  ق»ب أرقي مث نآرقلا مأب أرق تاريبكت عبص

 اك ةريصق الو ةلدوطال ةنآ ةءارق ردقك نيتريبكت لك نيب فقيو شولخلا م مايقلا ةريبكت ىوس تاريبكت ىمحر يك

 دبشتيو دجسيو عكرب مث « رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا»بو نآرقلا مأب أرق تاريبكت سمح نم غرف اذإف تفصو

 اولصو اسمح اعبس نيديعلا ىف اوربك رمعو ركب ابأو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناب جتحاو هفلخ نم أرقي الو ٍلسيو

 «ديجلا نآرقلاو * ق»ب رطفلاو ىحضألاىف أرقي ناك ٍلسو هيلع للا ىبصىننلا نأ ىورو ةءارقلاب اورهجو ةبطخلالبق

 ابلاغ ىورب اذه نأل هيلع سانلا دريو ملسي ربنملا ىلع رهظ اذإف بطخم مث (لاق) « رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا و

 هديت بش, نأو ءىث ىلع دمت»ي نأ بحأو ةفيفخ ةسلج امهنيب سلجم نيتبطخ اهئاق بطخمو هنم نوعمتسيو نوتصنيو
 هتيصعم نع فكلاو هؤان؛ لج هللا ىلإ برقتلاو ةقدصلا ىلع مهضحو هللا ةعاطب محرمأ رطفلا ناك نإف هندب عينجو

 هنكمأ ثيحو ةقيرطو دجسملاو هتيب ىف اهدعبو ديعلا ةالص لبق موم املا لفنتي نأ سأاب الو (لاقث) فرصنبف كني مث

 نيديعلا ىلصيو هدعب وديعلا لبق نايلصإ اناك جيدخ نب عفارو ىدعاسلا الهس نأ ىورو اهدعبو ةعتلا لبق ىلصي اك

 ءاسنلا ريضحاذإب >أو نيديعلا ةئيملا تاذ ريغ زئاجعلا روضح بحأو (لاق) ةأرملاو دبعلاو رفاسملاو هتيب ىف درفتملا

 هيلع هللا ىلص ىنلانع ىورو ىلحلاو غبصلاب نايبصلا نيزتو بايثلا نم ةرهش نسبلي الو ءاملاب نفظنتي نأ نديعلا

 نم رذعلا ناك اذإو (لاق) مومأاملاو مامالل كلذ بحأو (لاق) ىرخأ نم عجريو قيرط نم ودغي ناك هنأ ملسو

 الو (لاق) رطفلا موي ىفددسملا ىفريطم مو. ىف شانلاب ىلص رمع نأ ىورو دجاسملا يف ىلص. نأ هترمأ هريغ وأ رطم

 غرفي ىتح سلج بطخم مامإلاو ءاج نمو رصملا نم عضوم ىف سانلا ةفعضب ىلصي نم مامإلا رم اي نأ اسأاب ىرأ

 ليف نمزحم نم ىلع نآّو انو رحت فك مامإلا مهملع ىحضأ ديعلا ناك اذإو (لاق) هتنب ىف وأ هناكم ىضق غرف اذإف

 رقبلاو لبإلا نم زوحبام نسإو زوحمال امو ىحاضألا نم زوحم امم مثريو ديعي نأ مامإلا رحت تقو بحي نأ
 لك فلخ ربكي لازيال مث ءاطعو نسحلا لاق كلذكو (لاق) اهلك قيرمثتلا مايأو رحنلا موي نوحضي مهنأو منغااو

 رحم انغلب و عطقي مث حبصلا دعب ربكيف قيرمثتلا مايأ رخآ نم حبصلا ىللصي نأ ىلإ رحنلا نم رهظلا نم ةضيرف ةالص

 2 عسبت مهل سانلاو ىنع ةالص رخآ حبصلاو لاق سابع نبا نع كلذ



 ل اسوا

 ىلإ هسرح ىذلا فصلا رخأت ولو ( ىثا* لاا ) نافسع موي سو هيلع هللا ىلص ىنلا ةالص وحن اذهو اعم اعينج
 ”ىرخألا ةفئاطلاب ىلص مث لس مث نيتعكر ةفئاطب « فوحلا ىف ىلص ولو سأب الف هسردف ىناثلا مدقتو ىناثلا فلا

 يرق زاوج ىلع لدي ىدنع اذهو ( ىنزملا لاق ) لخمأ نطيب ٍلسو هيلع هللا ىلح ىنلا ةالص اذكبف لس مث نيتمكر

 اَّلسو هيلع هلا ىلص هل ةلفانو محل ةضيرف ةيناثلا ةفئاطلاب ىلص ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل ةلذان ىلصي نم فلخ

ي نأ نحل سيلو ( قفاتلالاه (
نآل ودعلا بلطيف فرحا ةالص ىلص

 ضرف ةالصلاو عوطت مهبلطو نمآ ه
 .اهبلصي الو

 . افئاخ الإ كلذك

 فوخلا ةالص ىلصت, نا هل نم بأب

 | ةلاموأ جسم مد دارأ نمو قيرطلا عاطقو ىغبلاو رفكبلا لهأل احابم وأ اضرف ناك لاتق 1 ( قفانتلالاف ١

 نمو فوخلا ةالص ىلصي نأ مهلتاق نماف ديبش وبف هلام نود لتق نم لاق ٍملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نإف هعرح وأ

 الو لاتقل نيذر-تم ريغ مثرابدأ نيكرسشملا نيلوم اوناكولو داعأ لعف نإف كلذ هل سيلف هل ل الام ىلع لتاق

 )الو ليس مهشع ولو (لاق)ز صاعل 0 ةصخرلاو نوصاع لئذمح مهنأل اوداعأ نوءموي اوناكو ةئؤ نإ نيزيحتم

 . مماكرو مهمادقأ ىلع اودع نوئموي اولص ةوحب نودحب

 ةزرابملاو سابللا ةيهارك ىف باب
 برحلا هتأجاف نإفةبهذلا رارزأب ءابقلاو بهذلاب ةجوسنملا عردلاو جاب.دلا سبل هركأو ( ىنانازلاث )

 الو ردب موي ةزمح معأ دق قلبألا ا ملعي نأ ءالب برحلا ىف هسفن نم ملعي ناك نل هركأ أ[ الو سانالف

 بلكلا ىوسام دلج هتادأو هسرف سبليو (لاق) هيلع هللا ىلص ىنلا 0 لفو ةرخاو دف ررا دقتارلا ةرك 1

 . سرفلا ىلع دبعت الو سرفلل ةنج هنأل كلذ وو دسأو ليفو درق دلج نم ريزنخلاو

 نيديعلا ةالص باب
 ودغلل رجفلا دعب لسغلا بحأو نيديعلا روضح هيلع بجو ةعجلا روضح هيلع بجو نمو ( قفا ئلالاف )

 رحنلا ةليلو رطفلا ةليل ىف ىدارفو ةعامج ريبكتلا راهظإ بحأو (لاق) هأزجأ كرات لسغلا كرت نإف ىلصملا ىلإ

 ةالصلا نورظتنيو مهلا اوذنخأل حبلا اولص اذإ نودغيو مهقاوسأو مثدجاسمو مهزانم ىف ارفسو نيميقم

 ( ىنزلا لاق ) ةالصلا مامإلا حتتفي تح باتكلا اذه ريغ ىف لاقو ةالصلا ىلإ مامإلا جرم ىتح ودغلا دعب نوربكيو

 ناضمر رهش ىف ىلاعت هلال وقب جتحاو ماكتي نأ زئاجف بطخم ملو همامإ مرحب لو ةالص ىف نكي. نم نأل سيقأ اذه

 رطفلا ةلل نوريك ركب ىنأو ةماس ىنأو ةورعو تيسملا نبا نعو 6 5 ادهام ىلع هللا اوربكتلو ةدعلا اولكتو »

 1 مامالل بحأو ( قفا: ةلالاؤ ) ةيباتلا ءرك دف اجاخ ناك نم الإ اه ةردلا هللا شو ريكسلاب نوزهجم دهسلا ىف

 " نوسمميو مثاعلا نوسبليو سانلا يثعو ةماع سبليو ىلصملا ىلإ ىثع نأو ممم قفرأ وه ثيح مهم ىلصي نأ

 طق ةزانج الو ديع ىف بكرام ملسو هيلع نا لص كنان لوسي نأ ىرهزلا ئورو :اودخ. نأ لبق عهنطأ نم

 هيف ىفاوي ىذلا تقولا ىف ماءإلا جورخ نوكي نأ بحأو بكر يف فعض, نأ الإ كلذ بحأو ( قفانخلالا: )

 بتك ملسو هيلع هللا ىبلص ىنلا نأ ىورو البلف كلذ نع رطفلا ىف جورخلا رح>ؤبو سمشلا زربت نيح كلذو ةالصلا



 ك1

 ناتفئاطلا لص دقو م6 ل * اودهشت مهملعن أم ردق مامإلا عم 2 م ةريصق ةروسو نآرقلا مأب أ ملع ترقب ١

 اذإو 2 ىلاعتو كرات هلل لوق جتحاو هنم ىرخألا تأ ام اهمامإ ع امهم ةدحاو لك تذخأو مامالا و م

 كالو متارو نم اونوكلف اودعس اذإف مهتحلسأ اوذخالو كعم مهنم ةفئاط:مقتلف ةالصلا مهل تاق مهيف تكد

 عاقرلا تاذ موي كلذ وحن لعف ٍدسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأب جتحاو ةيآلا « كعم اولصيلف اولصإ مل ىرخأ ةفئاط '

 تناك نإو ةفئاط نم لقأ هسرغ نأو ةفئاط نم لقأي لص نأ هرك 1و ريك اف ةثالث ةقئاطلاو ( قنانخ اللا ١

 ْ مهسفنأل اوعأو اسلاج تبث نإو 0 يشنال اومأو اماق تيثو نيتعكر ىلوألا ةفئاطلاب ىلص نإف برخملا ةالص

 ةالص تناك نإو مهب مسي , مش اهم ققبام ىضقت ىتح اسلاح تدشإ مش * قبام اهم ىلصف ىردألا ةفئاطلا ىأت مش زئاحف ْ

 اي لصف ىردألا ةفئاطلا 237 مث هعم ىتلا ةفئاطلا متت ىتح ةثلاثلا ىف امئاق وأ ةيناثلا ىف اسلاج رظتنيلف رضح ٍ

 تبثو ةعكر ةقرفب مث مهسفنأال اومأو امتاق تبثو ةعكر ةقرفب ىلصف قرف عبرأ مهقرف ولو ىرخألا ىف تفصو ظ

 ءاسأ هنأ امهدحأ نالوق اهف ناك اوعأو اسلاج تبثو ةعكر ةقرفب مث اوهتأو امناق تنثو ةعكر ةقرفب مث وعأو اسلاج

 نأآل اهداسف لبق هتالص ل امهنأل ةناثلاو ىلوألا ةالص مثتو ةدساف مامإلا ةالص نأ ىتاثااو . هيلع ةداعإ الو

 بحأو ( لاق ) لع« مل نم نود هب متئاو عنص امب نيتبقابلا نم مدع نم ةالص دسفتو رخآ دعب ادحاو ًاراظتنا هل

 نوكي نأالإ حمرلا ذخأي الو ادحأ هب ىو وأ ةالصلا نم هعنع وأ اسحن نكي ملام ةالصلا ىف هحالس دْحَأِب نأ ىلصملل

 نإو اوماس مث وبسلل اودحس اوضق اذإف اهس هنأ نوميفي ام هفلح نم ىلإ راشأ ىلوألا ىف اهسولو سانلا ةشاح ىف

 دشأ افوخ ناك نإو ىلوألا ىف هورسل هعم ىرخألا ةفئاطلا دحستو موو اوددس مامالا دعب مم اورسو وه هسا ل

 اولصيف مهتعزه نوكتفميفاتك أ اوكري نأ اولو نإ اوفا ىتحودعلا ةدراطمو لاتقلا ماحتلاو ةفياسملا وهو كلذ نم

 مهسوءرب نوئموي مهمادفأ ىلع ضرألا ىف امايقو عاود, ىلع ادوعقو اهليقتسم ريغو ةلبقلا لبقتسم تكتم فك

 عفان لاق اهيلبقتسم ريغو ةلبقلا ىلبقتسم رهع نبا لاقو  انايكر وأ الاجرف متفخ نإف » لجو زع هللا لوقب جتحاو
 ةعكر فوخلا ةدش ىف هسرف ىلع ىلص ولو ( لاق ) سو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر نع الإ كلذ رك ذ رمع نبا ىرأ ال

 كورلا : لمع نال ادار تك رف فردا هده لإ راع مث اناا نانزَص نإو ةلقلا ةهحارد ىرخا لكن لد نمأ مث

 هتيسورفل الغش لقأو ابوكر فخأ سرافلا نوكي دق انا تلق ( ىزملا لاق ) لوزنلا نم رثك أ بوكرلاو فيفخ

 عبات نإ امأف ةنعطلا نعطيو ةبرمضلا ةالصلا ىف برضي نأ سأب الو ( ىف: لالا ) سراف ريغ ليقث لوز' نم

 اودع مثونظف البإ وأ ةعامج وأ ًاداوس اوأر ولو هتالص تلطب لوطيام لمع وأ نوعطملا ىف ةنعطلا ددر وأ برضلا

 ممنأل نوديعيال ءالمإلا ىف لاقو اوداعأ اوكش وأ ودع سيل هنأ مهل ناب مث ءاعإ نوثمو. فوخلا ةدش ةالَص اولصف

 نماليلق ودعلا نك نإو ( ىفانةلللاف ) اوديعي نأ ىدنع هلوقب هبشأ انأ تلق ( ىنزملا لاق ) ةدوجوم ةلعااو اولص

 مكرو اعيمج مهم مامإلا 7 ممَوأر مهيلع اوامح نإ ءىث محرتسدال ىوتسم ىف مهنونمأ. اريثك نوملسملاو ةلبقلا ةيحان

 الوأ هوسرد> نيذلا دجس 2102نيتدحسلا دعب اوماق اذإف ودعلا نورظني فص ضعب وأ-هيلي افص الإ اعيمج مهب دجسو

 دن رحب مث نوديشش مث مثودس رح نيذلا دحص اوسلحو نبت دس اودحس اذإف مهم هس رخ فص ضعب وأ اقص الإ

 نورظن اوماق نيذلا دحدس )) مأالا ةرابعو ء خسنلا ف ذك خلا افص الإ الوأ هوسرح”نيذلا دجس : هلوق (1) ش

 هعم اودجس نيذلا هعم دحسو دجسو ًاعم اوعفرو عفرو آعم اوعكرو عكر مث هعم اوماق مث مامإلا
 5 اا افص الإ الوأ

 , ةططتطل هكا لمأتف

 الفن



 دديع

 ْ انللا تاعوا نحو 1-0 لجرلا ملكتي لوقي وهو ىنافطغاا اكلس ملكو 51000 نبا ةلتق 0

 | 4ر01 كو + تفصوام ىلع ليلذ اذه ىفو ( ىنزملا لاق ) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ابهيف ملكت اهقالص

 ةزئاج ريمأ ريغو دلب ىلع بلغتمو 0010 ريمأ نم اهالص مامإ لك فلخ ةعّلاو هللا همحر 0 ١

 0 الإ هدحاسم ترثكو مظع نإو ريصم ىف عمج الو دع اهريغ ىف ةالصلا ءىزجم 6 رفاشمو دنع فلحو

 " هللا ىلص ىنلا نأل اعبرأ اهمنولصي رهظ ىه اءإف اهدعب امو ةعجلا ىبف لاوزلا دعب اه أدبف هيف عمج اهمأو اهنم دحاو

 0 ىف زاج ولو هيف الإ عمج مهنم ادحأ ملعنال دجاسم ةنيدملا لوحو هدحسم ىف اولص هدعب نمو ملَسو هيلع

 رئاشعلا دخاسم ئف.زاحخل

 مذا ىلإ ريكبتلا باب
 ١ ل لاف هلع هَنَأ ىضر ةريره ىنأ نع ٍبيسملا نبأ نع ىرهزلا نع ةنيع نب نافس انأبنأ ( قئان تلال |
 الساعة 

 ىف ة حار نمو ةندب برق اع كف حاز مث ةبانخلا لسغ ةعمجلا مو. لستغا نم» ملسو هب هلع هللا ىلص هللا لوسر

 اك انرازلا ةعابسلا ىف حار نمو نرقأ اشنك برق امن أكف ةثلاثلا ةعاسلا ىف حا حار نمو ةرقب برق امم اكبف ةيناثلا :

 .«ركذلا نوعمتسإ ةكئالملا ترضضح مامإلا جرخ اذإف لاق ةضيب برق امن أكف ةسماخلا ةعاسلا ىف حار نمو ةجاجد برق :

 ) أ تاضآ نيب كبشي الو هب وكر و هتيشم ةيجس ىلع ديزيال ايشم الإ ىقؤتال نأو اهيلإ ريكتلا بحأو ( ىف[ تاالاث ٍ

 1 . « ةالصلا لإ دمعت ناك ام ةالص ف دحأ نإف » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقل

 ةضحلا ةعيهلا تاب

 ) هل ىف لاق لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ قابسلا نبا نع ىرهزلا نع كلام انربخأ ( قئانخلالأم )

  هرضيالف بيط هدنع ناك نمو اولستغاف نياسملل اديعىلاعتو كرابت هللا هلعج موي اذه نإ نيماسملا رمثعماو» عملا نم

 ل لعو رفظو رعش ذخأو لسغب فظن, نأ بءأو ىلاعت هللا هنحر ( يتنا ةلالاؤ ) « كاوسلاب ميلعو هنم سع نأ

 38 ادحأ ىذؤي الثلو ةنسلل اعابتا اهبيطيو هيلع ردقام هبايث نس>تسو انتو هدسج عيمج نم حيرأا رييغت عطقي امل

 دعب غيصي الو هلزغ عنصي امم ههيشأ امو ىرطقلاو نميلا بصعب هزواج نإف ضاببلا ىلإ سبلام بحأو هبراق

 1 درو ىدتريو متعي نأو رثك أ ةئيملا نسح نم مامالل بحأو هب نوهتشي امو بيطلا ءاسنلل هرك أو نسحف جسنيام

 . دربب ىدتريو معي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك لاي هنإف

 فوألا ةالَض باب

 ا ا نكرقلا مأب أرقن 0 تيقن لا ةعكرلا 0 مايقلا لاطأو اعاق 0 ب غرف اذإف ودعلا هءاجو

 ١ ىقلا ةي ةناثلا ةعكرلا مامالا امم ىلصيف عردألا ةفئاطلا قاأتو ودعلا ءاحو فقتؤ فرصنتو مست مش ل ةروسو

 نادم ارو اسلا> تدثيو ةريصق ةروسو نأ رقلا مأي م, ةايتإ دعب اهقاأر هي ةيلع تيقب



 هال

 مز جأ اهوريضضح نإو رذع هل نم الو ضيرف الو ةأرما الو دبع الو رفاسم ىلع ةعمج الو ) قنانتلالا ؛

 مملع ةعمجال نيذلا نم ىلص نفث ةعاج ىلصي مث مامإلا فارصن اى > اتي ىتح ىلصي نأ رذعلاب ةعمجلا كرت نمل بحأ الو

 ضرم نمو ( قفا: ةلللاك ) مامإلا دعب اربظ اهداعأ مامإلا لبق ةعمجلا هبلع نم ىلص نإو مهمتأزجأ مامإلا لبق ٠

 ناكو ةبارق وذ هل نكي مل نإ كلذكو ةعمجلا عدي نأ سآب الف هسفن توف فاخوأ هب الوزئم هآرف دلاو وأ دلو هل

 هب لوزنمل رمع نبا ابكرت ةعمجلا هل عدي نأ سأب الف ةعمجلا تقو ىف هنع لغش هل هريغ مق هل وأ هريغ هل مقال اعئاض ٠

 . املصي ىتح رفاسإ الف رجفلا هل علظ نمو.

 ةعيس ا اا ف بجي امو ةبطخلاو ةعمحال لسغلا باب

 هأزحأ ةعمجلا موي نم ردفاا عولط دعب لستغا نمو متحم لك ةعمجلل لستغي نأ ةنسلاو ( قا: ةلالاف )

 « لضفأ لسغلاف لستغا نمو تمعنو اسف أطوت نم » لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نال دعي مل لسغلا كرت نمو

 لجر فأي نأ الإ دحأ عكري الف عوكرلا عطقنا دقف نونذؤملا نذأو ردنملا ىلع مامإلا ساجو سمشلا تلاز اذإف

 «؟ تمكرأ » هل لاقف بطخم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاو دجسملا لخد ىنافطفلا اكيلس نأ ىورو . عكريف عكر نكي م
 هتعمس ,ىث دعب امرعدأل تنك ام لاقو بطخم ناورمو امهعكر ىردخلا ديعس ابأ نأو « نيتء؟ر لضف» لاق ال : لاق

 «ةفيفخ ةساج امهنيب ساحن نيتبطخ امناق مامإلا بطخمو سانلا تصنيو » ( لاق ) ٍلَسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نم

 نوعمتسيو مامإلا ىلإ مههوجو سانلا لوو بطخم ملام مالكلاب سأب.الو اسلاج بطخيف اضيرم نوكي نأ الإ

 «محرلا نمحرلا هللا مسي»ب اهتدتبي نآرقلا مأب ىلوألا ىف أرقي نيتعكر سانلاب ىلصيف ةالصاا تحيقأ غرف اذإف ركذلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصيو دهشتي مث « نوقفانملا كءاج اذإ »و نآرقلا مأب ةيناثلا ىف أرقيو ةعجلا ةروسبو

 ًارهظ اهمتي نأ هيلعف ةعلا نم مامإلا ملسإ نأ لبق رصعلا تقو لخد ىتمو هفلخ نم أرقي الو ةءارقلاب مامإلا رهو

 ةعكر اهبسح ىرخألا مأ كردأ ىلا نمأ ردي مف ةدجس كرت نإو ةعجج ابعأ نيتدجس ةعكر مامإلا عم كردأ نمو

 هتفت 1 نإ هلوق ىنعمو « ةالصلا كردأ دقف ةعكر ةالصلا نم كردأنم ) لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل ًارهظ اهمنأو

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاوتسا ةبطخلا ءادأ ىف ىكحو اهتادجسب ةعكر اهلفأو نيتعكر ىلص هتفت مل نمو

 ماق مث سلج مث ىلوألا بطخف ماق مث نونذؤملا غرف ىت> حارتسملا ىلع سلجو ملس مث امئاق حارتسملا ىلت ىتلا ةجردلا

 بحآو ( لاق ) سوق ىلع لبقو اداّعا هتزنع ىلع دمتعا بطخ اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىورو ةيناثا بظخف

 اههرقيوأ ىرسيلا ىلع ىنميلا لع نأب امإ ةيديو هدسج نكسي نأ تببحأ لعف. مل نإف ههبيشأ اموأ كلذ ىلع دمتعي نأ

 همالك نوكي نأو عمس, ىتح هنوص عفر نأ بحأو الامث الو انيع تفتاي الو هبجو دصق هبجوب لبقيو امهعضوم ىف

 ماهفألا ىلع هيف ةلجعلا الو هنم ركشتسيام الو هدمو مالكلا عيطقتو طيطمتلا ريغو ىعلا هبشيام ريغب اب رعم انيبمالسرتم

 ىلع ىلصيو هللا دمحم نأ امهم ةبطخ ما هيلع عقيام لقأو اعماج اغلب اريصق همالك نكيلو دصقلاب حاصفإلا كرت الو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصيو هللأ يي ىف ةنآ أرمو هتعاطو هللا ىوقت ىضودو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 هزجوأ نم اذهو ضعب ىلإ هوجو نم مالكلا ضع نعل عج ةطحلا نأ الوقعم نأل ةرخألا ىف وغانرو هلا ىرقتلا قدر 2

 ةرخآلاىف أرقي نأ بحأو (لاق) ةالصلا عطقيال 2 نكي مل دجسف لزنف ةدحس أرق اذإو نقل مامإلا رصح اذإو

 ضرف درلا نأل مهضعب هيلع درب نأ تيأرو هتهرك بط مامإلاو لجر ملس نإو متلو ىلإ هللا رفغتسأ لوقي مث * ةبآب
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 امهئيبو الإ نيتالصلا عج نوكيال هنأل عمجلا هل نأ امهنيب ابيرق الصف كلذ ناك عمجلا دارأ ولام ردقب سام برت ىف

 هللا ىلص ىبنلا منأ ام متي هنأ امهنيبام لصف لطي ملف نيتنثا نم ملسف اهس نم لك كلذكو عمج لك كلذكسف لاص#|
 نوكيال نأ نيتالصلا عمج لاصيإ ىدنع كلذكف ي-هلا ىف ةالصلا لاصتال امطق كلذ نكي لو لصف دقو ملسو هباع

 . لوطي الام رادقع الإ امهنب قيرفت

2 

 اهرمأ نم هريغو ةعّجا بوجو باب
 هنأ ىظرقلا بعك نب دمحم نع ىمطخلا هللا ديبع نب ةاس ىنثدح لاق دم نب مهاربإ انرخأ ( ىفانشلالاف )

 « اكوام وأ ايبص وأ ةأرما الإ لسه لك ىلع ةعملا بجن » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لوقي لئاو ىنب نم الجر عمس

 لهأ ىلع بحي ةعجلا نأل ءادنلا مبرثك أ عمسإال قح هلهأ رثك نإو ردملا لهأ ىلع ةعملا بحتنو ( فانتا الاف )

 تاوصألاو ًاعمتسم مصأب سيل ناكو اتيص ىدانملا ناكو ءادنلا عمش اذإ رصمملا نم اجراخ ناك نملك ىلعو عماجلا رمصملا

 ءادنلا ٍلع ىلإ ليبسلا مهل ناك اذإ نكساو ةعرج مدألا ىلع نآك ام مهءيمج عمس, تح انلق ولو ها حييرلاو ةئداه

 .٠ لزانلاو ءانملا ةعمت#ع ةنرق تناك نإو ةيآلا )»ع ةالصال ىدون اذإ (١ ىلاعتو كرات هللا لو هل ةعا مهلعق مهم هعمسلا نع

 هلقع ىلع بولغم ربغ اغلاب ارح الجر نيعبرأ اهلهأ ناكو ةجاح نءظ الإ افيصالو ءاتش اهنع نونعظيال ابلهأ ناكو

 الجر نيعب رأب عمج ةنيدملا مدق نيح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ثيدحلا لهأ هتبثيال اب جتجاو ةعمجا مهيلع تبجو

 زيزعلا دبع نب رمع نع هلثمو « ةعجا مهيلعف الجر نوعبرأ اهيف ةيزق لك » لاق هنأ هللا دبع نب هللا ديبع نعو

 ق> اودوعي مل نإو ةعملا ةالص اولص مهناكم اوعجر مث هنع اوضفنا مث نوعبرأ مثو مم بطخ نإف ( ىقفاتلالاف )

 قب نإ امهدحأ نالوق اهفف مهب همار>إ دعب اوضفنا نإف ارهظ مهم اهالص لعفي مل نإف ةبطخا ءىدتبي نأ تيبحأ دعابت

 نوعب رأ هعم نوكي ق> لاح مهم ال رخآلا لوقلاو ٠ ةعمجلا مهمتأزجأ ةعامج ةالص هتالص نوكت ىح نانثا هعم

 نينثالاو دحاولا عم هنأل ىنعم ةعجلا ممنأز جأ نانثا هعم قب نإ هلوقل سيل انأ تلق ( ىنزملا لاق ) ةالصلا مهب 0

 مرحأ هنأل نينثاب تزاج ولف نيعب رألا نم لقأ هدنع ةعما مهب بحت ةعاج الو ةعا ىف درفنلا ىعم ىف لابقتسالا ف

 مث ةعكر ىلص ناك نإ هب هبشأ وه ىذلاو اذه هانمم ىف هجو اذهل سيلف نيعبرألا, مرحأ هنأل هسفنب تزاج نيعب رألاب

 هؤادأف هب الإ مهلالو مهب الإ هل ةءمجالو ادرفنم ىرخأ ىلص ةيكار لج ر هم كر دأ وا اك فسم ير كلا لص اوكف

 انادحو اونن ثدحأ مث ةدكر مم ىلص ول هنأ هلوق نم كلذ ىلع لدي, امثو سايقلا ىف ىدنع هب 2 مهمادأك مهم ةعكر

 عبت هدوجس مامإلا ىفق ىتح دوجسلا ىلع ردقي ملف محز مث مامإلا عم عكر ولو ( قفا:_ةلالاؤ ) ممأزجأو ةعكر

 ةعكرال دجس, نأ هلنكي مل ةيناثلاىف مامإلا عكري ىتح دوجسلا هنكع مفىلوألاف كلذ ناك نإف اهب دتعاو ماق اذإ مامإلا

 ىفهعم مكربف ةيناثلا عوكر لبق رذعلل اودجس امنإ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نأل هتمامإ نم جر نأ الإ ىل وألا

 نإ: ىاثلا لوقلاو هيلع امث غرفيىتح عكر ولو هعبتيال اهدحأ : نالوق اهيف ءالمإلا ىف لاقو ىرخألا طقستو ةيناثلا

 هل بسم اإ دوجسلا نأ ىلع آساق هلوقب هبشأ ىدنع ل وألا انأ تلق (ىزملا لاق) هاوس امف هعبتو هب دتعي مل تافام ىضق

 مث هعم ةناثلا عكر ةعكر نع اهس نإ لاق دقو عوكرلا كاردإ طوقسب طقةسيو عوكراا كاردإب ىلصي مامإلاو ءاج اذإ

 مدقتف ةعمجلا ةالصيف ثدحأ نإو (قفنانشلالا )قد وتلا هللاب و ليلد هنلوق لحال هلوقنم اذه ىفو اهنع اهس ىتاا ىذق

 ةريبكستلا هعم كردأ ن 16 , ل نإو نيتمكر مهب ىلصي هنإف هثدح لبق مامإلا عم لخد ناكدقو هرمأ ريغب وأ هاندا لكر

 ٠: مامإلا ثدح دعب همارحإ ناك اذإ اذه نوكي نأ هبشي انأ تلق ( ىنزملا لاق ) ائدتبم راص هنأل ارهظ اهالص
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 امأإو مقم ةالص هتمزا مقم وهو اهنقو هيلع لخد اذإ كلذكسف اهمزلت مل نكت ملنإو اهتمزل اهيلع ىمغأ وأ تضاح

 ىلصي نأ هل سيلو ( قنا: لالا ) تقولا رخآ ىلإ ريخأتاا هل عسو امتإو ناكمإلاو تقولا لوأب هدنع بحت '

 اهضرفناك ولو عب رأ هضرفلصأ ىلعناك رصقلا وني ملو مرحأ نإف مارحإلا عم رصقلا ىوني نأ الإ رفسلا ىف نيكد '

 ةضيرف ةالص زيجب وهو ةجح نوكي فيكو ةجحم اذه سيل ( ىتزملا لاق ) مقم فلخ رفاسم ىلصام نيتعكر

 و نيتمكرلا لثم عبرألا ىفو ضرف رفاسملا اتعكهرو ةضيرف ضعب الو ةضيرف ةلفانلا تيلو ةلفان فلخ '

 ةلع نأل رضح ةالص اهيلصي نأ هيلعف رضح ىف اهركذف رفس ىف ةالص ىسن نإو ىلاعت هللا همحر ( ىتفإ:لازإز ) .
 اعيرأ اهببلصن نأ هيلعف رقسىف اهركاذف رضح ةالص ىن اذإو رصقلا بهذ ةلعلا تبهذ اذإف رفشلاو ةنتلا ىع رضقلا

 لاز اذإف رفاسم وهو امناق ةالصلا تقو مادام رصقلا ىف هل صخرأ امبإو اهنم لقأ هئزحي الف عب رأ ضرفلا .لصأ نأل

 مرحأ ولو نيرفاسملا نم هفلخ نمو اعبرأ ابعأ ماقملا ىون مث رصقلا ىوني مرحأ نإو ( لاق ) ةصخرلا تبهذ اهنقو

 لع ناك مامإلا ثدعاف ىرذ الؤؤم فلح وأ مقم فاخ مرحأ نإو رمع#ي نأ هل نكي مل رفسلا ىون 06

 الإ هيلعن كي مل نيتهكر ىلص هنأ مومألا م اع نإف هتالص تدسف نيرفاسمب رفاسم مامإ ثدحأ نإو اعبرأ متي نأ رفاسملا

 فعارلا ىلعو مهعيمج ىلع ناك امقم مدقف نوميقمو نورفئاسم هفل>ز فعر نإف عبرأ الإ هزحم مل كش نإو ناتعكر

 ءىدتبي فعارلا طلغ اذه ( ىتزملا لاق ) مم ةالص ىف ايف ناك ح ةالصلا مهنم دحاو لكي مل هنأل اعبرأ اولصي نأ

 رفاسم هنألناتعكر الإ وهلصي مل اعبرأ هثدح دعب فلختسملا ىلص ولو مامتإ رفاسملا ىلع الو هيلع سيلف مقمب مأي مو

 دعبألا كلس نإف رخآلا ىف رسمتي الو امهدحأ ىف رصقي ناقتيرط هل ناكاذإو هللا همحر ( فإن لارا .) مقع متأي م

 ىدنع اذهو ( ىنزملا لاق ) رصق دعبألا كلس نإ ءالمإلا ىفو رصقي ملالإو رصق برقألا ىف ةنوزح وأ فوخل

 رفاسملا حسم حسمب الو رصقي نأ ةيصعم ىف رفاس دحأل سيلو هللا همحر ( ىف: ةلالاف ) حابم رفس هنأل سيقأ

 نورفآسملاو ىلصي هنإف نيرفاسمو نيميقع رفاسم ىلص نإو ةيصعم ىف هرفس نم ىلع فيفخم الو داعأ لعف نإف
 ءاش نإ ةالصلا رمصقي نأ هل صخر اهنإو متي نأ هلف رفاسم لكو اعبرأ اومتي نأ نيميقملا رمأيو مهب لسي مث نيتعكر

 هللا ىبصهللا لوسر نأب رفسلا ىف نيتالصلا نيب عملا ىف جتحاو  ةالصلا متي نافع نب نامع ناكو ماعلا هلف أ نإف

 ءاشعلاو برغملا نيب عمج رمع نبا نارا اعلا برخغملاو رصعلاو رهظلا نيب كوبت ىلإ هرفس ىف عمج ملسو هيلع

 تلاز اذإ نكت ردا ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالص نع كربخأ الأ لاق سابع نبا نأو ءاشعلا تقو ىف

 اهنيب عمجم ىتح رهظلا رخأ لاوزلا لبق رفاس اذإو كلاوزلا تقو ىف رصعلاو ٌرهظاا نيب عمج هلزنم ىف وهو سمشلا

 هب قفرأ هنأل ةفرعي لعف اذكهو كلذ لثمءاشعلاو ترثلا ىف ةسحأو ( قفا لالا ) رصعلا تقو ىف رصعلا نيبو

 كلذ ىفامل برغملل لوزتلاب عطقني الفرفسلا هل لصتيل برخملا ريخأت ةفلدزملاب هب قفرأو ءاعدلا هل لصتيل رصعلا ميدقت

 . ممجلاو تفصو اك عمجلا هلف رصقلا هل نم نأ ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ةنس تلدف سانلا لع ندحلا 5
 وني لو اهتقو لوأ ىف ىلوألا ىلص نإو عمجلا ةينب الإ اهتقو نع ىلوألا رخؤي الو ءاش نيتقولا ىأ ىف نيتالصلا نيب

 نم ىلوأ ىدنع اذه ( ىنزملا لاق ) عمجلا هل ناك عمجلا ملستلا عم ىون نإف عمجلا هل نكي مل عمجلا ملستلا عم

 ةينب ىلوألا حئتفا نم الإ عمجيال ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا نيب تاعاجلا دجسم ىف رطملا ى ذ عمجلا ىف هلوق

 رطم ىف كلذ ىرأ كلام لاق رفس الو فوخ ريغ ىف ةنيدملاب عمج ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأب جتحاو عمجلا

 عمجف عمجلا وني لو ملس نإ ىدنع سايقلاو ( ىنزملا 1 نفسلا ىف. هلاك نطل ىف ةتسلاو ( قنات لالا (

 (م-186ع)
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 ” لوءرقي اوناك مثدعب ئهو اوءرقي نأ ىلق نورقفتف ًارابك نوهسإ اوناك ىذ٠ ن٠ نأ مثؤرقأ م,هؤي لق اعإو امهنم

 "اووتسا نإف مدقلا ىف لاقو نسحف بسنلا وذ مدقف اووتسا نإف مهئسأ مهمأ اووتسا نإف اوهقفتي نأ لبق ًاراغص

 فالخىف ةباغ غاب ند مأ نإف ) لاق / )2 شارف نكد ةع الا مسو هيلع هللا ىبص هللا لودسر لاق هق لاقو هرج ممدقأف

 ةناآلو ىفالو هنذإب الإ ل>ر تدب ىف دحأ مدقتي الو ( لاق ) جاجحلا كفاح. رم نبا نص 1َرَحأ نيدلا ىف دجلا

 5: هيذأت نا ىدؤب كلذ نأل هريغ وأ لحر تدب ىف الو هرمأ ريغب ناطاس

 ةارملا ةمامإ باب

 تءاقف رصعلا ةوسنب تلص ا ةشئاع نع ءاطع نع ثيل نع دمحم نب مهارإ انريخأ ) قنا 0 الاف (

 ةيرآج رمأب نك هنأ امهنع هتلا ىضر نيسحلا نب ىلع نعو نبطسو تماقف نهتمأ اهنأ ةماس:مأ نع ئورو نهطسو

 . نهطسو موقت ءاسنب ةأرملا ىلصت نأ ةددشلا ند لاق ملص نبا ناوفص نحَد ناضمز ىف هلهأب موقت هل

 علا عمجاو ارذاسملا ةولصإ تاب

 لوسررفاس ةالصلا ريصقي نأ هلف ىمثاملاب اليم نيعب رأو ةتس نوكي ًارفس لجرلا رفاس اذإو ( قنانةلللاف )

 برقأو ) قفا 98 *لالاف ( نافسعو فئاطلا ىلإو ةدح ىلإ 1 سابع نا لاقو رصقف الايمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 (لاق) درب ةعا ا هم وع كلذو كلام لاق ردقف مير ع رفاسو ىمثاملاب الميم نوعب رأوة ة4ءص 05 كل كالذ

 هر نإو ىسفن ىلع اطايتحا مايأ ةثالث ند لقأ ىف رصقأ نأ الف انأ امأف 5 ةئسلا نع ةيعر رصقلا كر 1 أو

 ةرخآلا ءاشعلاو رصعلاو رهظلا». ىف الإ رص الو ) لاو مأو رع هلع هللا ىلص هللا لوسر رد 3 حايم رصقلا

 ىنلا ماص دقو هأزجأ هيف ماص نإف ىضقيو هرفس ىف ناضمر مايأ ىف رطفي نأ هلو نارمصةي الف حبصلاو برغملا امأف

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ م ةعبرأ ماقأ نديف حتحاو ماصو ةالصلا منأ مايأ ةعبرأ ماقأف رفسلا ىوب نإف ايودب ناك نإ

 ماقأف 7 مدقو رصقب 000 قع ماقأ 0 هيلع هللا ىلص ىنلا نو مال كس ءاضو دعب 5 رجالا مقل لاق لخو

 | هيف جرح ىذلا ةيورعلا ع الو ًارئاس هيف ناك هنأل هيف مدق ىذلا مويلا تسلا مو رص مدل ةفرع لإ هحور> لبق

 نراك لأ تفكوام ةشاف مايأ ةثالثث ماقم ارجات مهنم مدقي نأ برضو زاجحلا نم ةمذلا لعأ لجأ رع نأو ارئاش

 عجأ ند بيسملا نبا نعو مأ اعبرأ ماقأ نم نافع نإ نامَع نع ىورو ةماقإلا ماقم هزوا>ح امو رفسلا ماهم كلذ

 داعأ رق نإو مأ جورلا ىلع مزاع وهو ضرم وأ ةحاحل اعرأ زواح اذإف ( ىقنانتلالان ) مأ عب رأ ةماقإ

 نا وأ ع ع نزاوه بره حتفلا ماع مل ماسر هس لع هللا ىل ى || رمدق رصقيف برد وأ فوذخ ف نراك نأ الإ

 هللا لوسر ماقأ اعكم عمج ملام رمدقب لازبال هنأ نيمويلاو مولا حجل "د لع ماقأ نإ ) ءالمإلا ىف لاقو 0 ةرشع

 روهعشمو ) قزلا لاق نينح كك جرح قى رصف هرشثشع نا وأ هرعثع عم حفلا ماع 2ك ملسو هيلع هللا ىلص

 ىنلا رصق اذإف ( ىنزملا لاق ) ًادغ جرخأو مويلا جرخأ لوقي رصقي رهشأ ةتس ناجيب رذأب ماقأ هنأ رمع نبا نع

 ءاوس اهريغو برحلاف ةماقإ تقو ىلع مّرع الو رمع نبا 2 ةريثع نام وأ ةريثع عبس هب رح ىف مسو هنلع هللا ىلص

 رمق ةالصاا تقو رخآ ىف جرخ نإف ( قنا خلال ) آيهذم ناك لئاق هلاق ول ىعفاشلا لاق دقو سايقلا ىف ىدنع

 ق> لصت ملف ةالصلا ةأرملا تنكمأ نإ لوقي هنأل مني نأ هلوقب هبشأ ( ىلزملا لاق ) رصقي مل تقولا دعب ناك نإو



 نك ظ
 ةعكرلا هذه تاطب دقو ىلوألا نم ةدجس ىدن اذإ مامإلا عم اهتكر ةيناثلا ةفئاطال فوألا ةالص ىف ىعفاشلا لوق لصأ

 مأب اهيف أرق. ةعكر ىلصنمل زاجأ دقق نآرقلا ماكر نع نك 1 اذه نرك لَو (لاق) هدنع مم أز جأو مامإلا ىلع ةناثلا

 هنمامالسإ اذهنكي ملو داعأ لعمث رفاكب مثئا نإف ( ىف|: اال ) تفصوام ىنعمىف وهو همامإ اهب أرقي مل نإونارقلا

 مرحأ نمو ( ىف: ةلالاو ) ةرهاظلا لاوحألا ىف امامإ نوكي نمؤملاو لاحب امامإ نوكي ال رقاكسلا نأل رزعو
 هعم ةالصلا ءئدتبيو ةلفان هل نان وكي منسإو نيتعكر لكك نأ ىلإ بحأف ةعارجب مدقتف مامإلا ءاج مث هريغ وأ دحسم ىف

 سو هلع هللا ىلك لا 6 حتتفا نيدلا ةالص فاام اذهو ةءامج ةالص اهلعجب مث دارفنا ةالص اهحتتفي نأ هل تهت

 مامإلا عم لخدي لئاق لاق مدقلا ىف لاقو ةعاج ةالصاا اوحتتفا مهنأل مهمأف عجر مث لستغاف قرض انت مث ةالصلا

 حصو مثهرمضي لف ةالصيف نكي مل ملسو هيلع هللا ىلص ىننا نأل سنقأ ةلصأ ىلع ىدنع اذه ( ىنزملالاق ) ىضم اع دتعيو

 هب متئاو مرحاف ءاج مث ةالصلا ضعبب ركب وبأ هقيس كلذكو مارحإلاب هوقيس دقو مهم أذتبا مث محل مامإ الو ممارحإ

 لسو هلع هللا ىلص هلعق ىلع ىدنع ساقلا وهو نيثدحلا ندم لوقلا اذكهو ركو.أ

 امهنم دحاو لك ماق ةأرما وأ داك ىن> نأك نإو هنيع نع مومألملا ماق الحر لجر مأ اذإو ) قف 3 للان (

 فاخخو هدحو ركب وبأ عكرو سنأ فلخ ةدرفنم ازو#و اسنأ مأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىورو هدحو هفلخ

 هتأزجأ ةأرما هيدي نيب تلص نإو ( لاق ) ةداعإب هرمأب ملف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل كلذ يك انف ةنك رلأ هن وقت نأ

 لجر ىلص نإو ( لاق ) ةزانجلا ضارتعاك ةلبقلا نيبو هنيب ةضرتعم ةشئاعو ىلصي سو دلع فالس ع 9 ناك هتالص

 ىلص كلذ هأزجأ مامالا هالصب دحسملا رهظ قوف وأ هنسو ةئس فوفصلا ل اصتن داو هفرط ىف مامالاو دحسملا فرط ىف

 نأ نم سانلا هفرعيام هبرقو دحسملا برق ىلص نإف ( لاق ) دحسملا ىف مامإلا ةالصب دجسملا ربظ قوف ةربره وبأ

 اذإف كلذ وحم وأ ةئاملث وأ عارذ ىقثام ردق ىلع هئانف وأ دعشلا نع اعطةنم ىلصيف هنود لئاحال دحسملاب ءىش لصتي

 ليم ىلع ىلصي نأ تزجأ اذه نم دعبأ تزجأ ولو ىرخأ ىف مامإلاو ةنيفسااو ءارحصلا كلذكو هزحم ل كلذ زواج

 ىدنعوهوَتقأت الم لب الا ىف برقلا زاحأ دق (ىزللالاق) ادهم لوقأ الو اهماع نم مامالا ةالصب لص نأ ءاطع بهذمو

 فوفصلا لص نأ الإ هزحب ملدحسملا برق راد ىف ىلص نإف ( ىفات خلال ) رب الإ كرا تنقأتلا نأل ىلوأ

 اهب رجح ىف نيلص ةوسل أ ةشئاع نع ىورو دجسملا نم ةنثاب ع لاح *ىزح الف اهولعىف امأف اهسو ةئسد لئاحالو

 نتي مل هسفنل متأف مامإلا ةمامإنم جرخنمو ( ىف: غلالاف ) باجحفف هنود نكنإف مامإلا ةالصب نيلصتال تلاقف

 كلذ مصاو هيلع للا ىبص ىنلا عاف هسفن] ىلصف ةعم حتتفا ام دعب ذاعم ةالص ند جرح لحرلا لآ لق نم دعب نأ

 3 ةداعالاب هرمأ ةماعت مق

 عع

 هعال/ا ةهفصو مامإلا ةالص بأب

 هللا لوسر نم ةالصمتأ الو فخأ طق دحأ فلخ تيلصام كلام نب سنأ لاق ام ةمألا ةالصو ( ىف|: لالا )

 / لسو هيلع هللا ىلص

 مدق نإف دحاو ىف كلذ عمتجم مل نإف ىلاعت هلا باتكل مهؤرقأ مههؤي » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل مههقفأو

 م ٌؤرقأ مممؤيف ( لاق ) « فيعضلاو مقسلا مه نإف ففخياف » لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ىورو

 نسأ ىلع ناذه مدقيو نسحف همزلي ام لع اذإ مشأرقأ مدق نإو نسحف ةالصاا ىف هب ىنتكي ام أرق: ناك اذإ مههقفأ



 مأيقب 0 7 دوعتب اأق مامإلا ةالص بأب

 ملتحا وأ غلب نم ةالصو ثدحت ام ةلعب 9

 نبذلا ىلصو ًادعاق ىلص نإف فلختسإ نأ ةالصلا ىف مايقلا عطتسي ملاذإ مامالل بحأو ( قفا: ئلالاف )

 رخآلا هلعفو هيف ىفوت ىذلا هضرم ىف ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لعف كلذكو مهايإو هتأزجأ امايق هفلخ

 7  ىلصي نأ حبحصلا ىلعو اماق ردقي مل اذإ اسلاج ىلص نأ ضيرملا ىلع ىلاعتو كرابت هللا ضرفو لوألا هلعفل خسان

 مايقلا كرت نإف هتالص متأف ماق مايقلا ىلع ردق مث ةعكر اسلاج هسفنل ماهإلا ىلص نإف هضرف ىدأ دق لكف امناق

 | مث ةعكر اًمتاق ىلص نإ كلذكو هنوعبتيف ةالصلا ىف مايقلا هكرتو هتحصب اوملعي نأ الإ مهتالص تو هسفن ىلع دسفأ

 تقتعأ مث سأرلا ةفوشكم ةعكر ةمأ تلص نإو هنالص ىلع ىنيبو دعقي نأ هلف ةعنام ةلع هتباصأ وأ مايقلا نع فعض

 اهتالص تلطب اهنم اديعب:بوثلا ناكوأ لعفت مل نإف اهمتالص ىلع ىننتو اهنم ابيرق بوثلا ناك نإ رتتسن.نأ اهلعف

 ءىءوي اًضيرم ىلصملاو نمأي مث افئاخ ىلصملاو هدحب مث ابوث دحمال انايرع ىلصملا كلذكو انأ تلق ( ىنزملا لاق )

 لوق ىنعم وهو فلكام ىلع ىتب امو ففاك اه ىلع زئاج ىضمام نأ نسم مث نآرقلا مأ نسحب الو ىلصي وأ حصي مث

 كلذوع مهوب رضيو ةالصااو ةرابطلا مثوماعيو مثدالوأ اوبدؤي نأ تابمألاو ءابآلا ىلعو ( قفا: لالاف ) ىعفاشلا

 2 ضا فلا فهر ةقبب دع نام لمعلسسا و1 ضخ وأ ملتحا نفل اولقع اذإ

 كلذ ريغو موماملاو مامإلا ةين فالتخا باب

 مهن أ ز جأ رصعلا نوون. هفلخ اولصف موق ءاجو رصعلا تقو ىف رهظلا موقب مامالا ىلص اذإو ( قفانلالاف )

 ىلصي مث ةبوتكللا:هغم ىلصي نأ لبج نب ذاعا لسو هيلع هللاىلص هللا لوسر زاجأ دقو هطرف لك ىدأ دقو اع ةالصلا

 ىنبف ماق مامإلا لس اذإف ةمتعلا نم اهب دتعي مث تونقلا مامإلا عم ىلصي ءاطع ناك دقو ةبوتكم مهللو ةلفان هل ىم هموقب

 فل ةضيرف ىلصلا كلذكف ةضيرف ىلعملا فلخ ةلفان ىلصللا أي نأ زاج'اذإو ' ( ىنزملا لاق ) ةمتعلا نم نيتعكر

 - هرظتني مل عكار وهو لجرب مامإلا سحأ اذإو هللا همحر ( ىف( ةلللاف ) قفوتلا هللبو ةضيرفو ةلفان ىلصملا
 ١ ىدنع ىلوألاو هراظتناب سأابال هنأ هنع مهضعب ةياور ىف تيأرو انأ تلق" ( ىتزملا لاق ) هلل ةصلاخ هتالص نكستلو
 70 نحلي ن. ةمامإ هرك أو دبعلابو ىمعألاب تؤيو ( ىف: لالا ) اهنايتإ ىف رصق نم ىلع ابميدقتل باوصلاب ىلوأ

 ةمامإ هرك أو مهن أ جأ اهريغىف ناك نإ و ممنود هتأزجأ نآرقلا مأ ىف ةيمجعلاب ظفل وأ لاحأ نإف ىنعملا ليح دق هنأل

 الو ةأرماب لجر مناي الو غالأ الو ترأ مؤي الو ةالصلا ىف *ىزجيام أرق اذإ أزجأ مأ نإف ةافااف وأ ةمتع هب نم

 7 "ىراقلا داعأ أرقي نعي ىمأ مأ نإف امهب متثا نم ديمي الو عدبلل رهظملاو قسافلا ةمامإ هرك أو داعأ لعف نإف ىثنخم
 نم زوجيال فيكف ةالص ىف سيل بنجلاو بنج, منا نم ةالص زاجأ دق ( ىنزملا لاق ) هأ زجأ هلثم هب منثا نإو

 - هسفن نع لصم الك نأ هلصأو ىلصملا نع ربطلا عضوي ملو ىمألا نع ةءارقلا تعضو دقو ةالص ىف ىمألاو ىماب متئا

 ملسو هيلع هللاىبدىنلا نأب جتحا دقو رصقي ل ىذلا عيطملا فل هئزحم الو لسغلا كرتب ىصاعلا فلخ هئزحب فيكف

 07 ةأرماو بنج فاخ لصم لك نأ سايقلا ( ىتزملا لاق ) مهفنف ةءارقلا دقف نم دشأ مايقلا دقفو مايقب ادعاق ىلص

 35 ىلع اسايق هريغ ىلع اهداسفب هتالد هيلع دسقتال ةسفنل لصد لك نأل اخ ملك م اذإ هتالد هئز رفاكو نونحمو



 كش "2 تح

 ىلصي ىتح رثولا هتاف نإو (لاق ) لفاونلا ع..ج كرت نمت الاح أوسأ اههنم ةدحاو كرت نءو اهببجوأ الو امهنم

 ضقيمل رهظلا ماقت ىتح رجفلا اتمكر هتتاف نإف ( لاق ) رجفلاو ءاشعلا نيب امف رتولا دوعسم نبا لاق ضقي مل حبصلا

 هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمح نبا نع ىرو « ةبوتكملا الإ ةالص الفا ةالصلا تمّقأ اذإ » لاق ةريره ابأ نأل

 ةيوتكملاو ةعوطقم مالسب ىنثم ىنثم لفاونلا نأ : اهدحأ ٠ ناتلالد كلذ ىفو « ىنثم ىنثم ليالا ةالص لاق ٍلسو

 تحف ارفاسم ناك نإو امقم ناك اذإ اذعاقو امناق ىنثم ىنثم ةلفانلا ىلعف ةدحاو رتولا نأ ىرخألاو ةلوصوم

 رهش مايق امأف ( لاق ) هب ترجوت انيأ هتلحار ىلع رتولا ىلصي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك هتباد هب تهجوت

 رمع نع ىور هنأل نوريشع ىلإ بحأو نيثالثو عستب نوموقر ةئيدملاب مهتيأرو هنم ىلإ بحأ درفنملا ةالصف ناضمر

 رمع نبا لعفي ناك كلذكو ريخألا فصنلاىف الإ ناضمريف تنقي الو ( لاق ) ثالث نوراويو ةكمب نوموقي كلذكو

 هموقي نأ ىلإ ٍبحأ طسوألاف اثالثأ لللا أزج نإف هلوأ نم ىلإ بحأ لبللا رخآو ( لاق ) ىراقلا ذاعمو

 معن لاق ؟ ءىش اهلبق سيل ةادحاوب رتوي نأ زوحنأ ىعفاشلل تلق كلامو هفالتخا باتك ىف انأ تلق ( ىتزملا لاق )

 رتولا ىف ةجحلاو ةدحاوب اهنمرتوي ةعكر ةرمثع ىدحإ ىلص, ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعفام هراتخأ ىذلاو

 كدحأ ىثخ اذإف ىنثم ىنثم ىلإللا ةالص » لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور . راثآلاو ةنسلا ةدحاوب

 ةعكر ةريشع ىدحإ ىلص, ناك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نعو « ىلص دق ام هل رتوت ةعكر ىلص حبصلا

 نأك نامع نأو هتجاح ضعبب رمأي ىتح رتولا نم نيتعكرلاو ةعكرلا نيب لسإ ناك رمع نبا نأو ةدحاوب اهنم رتوي

 سايعنبا لاقف ةدحاوب راوأ ةيواعم نأو ةد>اوب رثوي ناك هنأ صاقو ىلأ نب دعس نعو هرتو ىه ةكارب لثللا ىع

 لقأب رتوي نأ بمال هلوق كلام ىلع ركنأ دقو ثالثب رتوي هلوق نم ىلوأ هب اذهف انأ تلق ( ىلزملا لاق ) باصأ

 ىلع ركنأو امهدعب ام امهلصف دقف نيتنثا نم لس نم نأ جتحاو رتولا نم نيتكرلاو ةمكرلا نب مسيو ثالث نم

 رولا نم تونقلا عضوم ركذ ىعفاشلا ملعأ الو ( ىنزملا لاق ) هب ىلوأ ةدحاوب رتولاف برغملاك ثالثب رثوي ىفوكلا

 وهو «هدمح نمل هللا عس»لوقي عوكرلا دعب هسأر عفر نم ناك املو حبصلا تونقىف لاق امك عوكرلا دعب هلوق هبشيو

 وعدي مث امئاق ربكي نأ هرمأي عوكرلا لبق تنقي لاق نم نألو هبشأ ءاعد وه ىذلا تونقلاب عضوملا اذه ناك ءاعد

 . سايق الو لصأب تبا ةالصلا ىف ةدئاز ةريبكت هذبف عوكرلل وه اعإ مايقلا دعب ريك نم مح اعإو

 0 رذعلاو ةعاجلا لضف باب

 ةعاجلا ةالص » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رم نبا نع عقان نع كلام انربخأ ( ىف|نةلالاف )
 اهتايتإ كرت ىف ةعاملا ةالص ىلع ردق نا. صخرأ الو ( قفا: ثلالاف ) « ةجرد نيريثعو ع.بسب دفلا ةالص لضفت

 ىلإ بحأ تاعاجلا ترثك ثيحو مظعألا دجسملاو هنع أزجأ رغص نإو دجسم ىف وأ هتيب ىف عمج نإو رذع نم الإ
 اولص الأ لوقي نأ حيرلا تاذ ةليللاو ةريطملا ةليللا ىف هيدانم رمأ, ناك مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىورو هنم
 طئئاغلا نأل لوقأ هيف لاق « ةالصلا لبق هب أدييلف طئاغلا دحأ دجو اذإ » لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هنأو مكلاحر ىف
 هل تصخرأ هللإ ناقوتلا ةديدش هسفن تناكو ةجاح هيلإ هبو رطم ماعط وأ هرطف رض> اذإف لاق عوشخلا نع هلغشب

 ءاشعلا عضو اذإ » لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رخآ عضوم ىف جتحا دقو ( ىنزملا لاق ) ةءاخلا نايتإ كرت ىف
 نم همزلي امن هسفن ةعزانم هلغشي الثا ىنمملا اذه ىلع هلوأتف ( ىتزملا لاق ) « ءاشعلاب اوءدباف ةالصلا تمقأف
 . ةالصلا ضرف
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 ىلإ لايعألا بحأ م لاق هنأ مالسلا هيلع هنع تدثو « دفولا امهنع ىنلغشف امهيلصأ تنك ناتعكر امه » لاقف ةماس مأ

 نوكي نأ زوجي الف حبصلا دعبو رصعلا دعب مهزئانج ىلع سانلا ىلصو ماودلا لضف بحأف « لق نإو اهمودأ هلل

 هذه نم سيلو ةكعالإ تباث كلذ ىوس امف ىهنلاو تفصوام ىلع الإ اهنع اهيف ىهمن ىلا تاعاسلا ىف ةالصلا نع هبه

 رتولاو رهظاا ىلع تح رجفلا تعكر ىسن نميف هلوق فالخ اذه انأ تلق ( ىنزملا لاق ) فلتخع ءىش ثيداحألا

 ةالص ركذ نمو ( قنات ةلالأز ) هلصأي ىدنع هيشأو هلوقب ىلوأ اذه لبق ىذلاو د.عيال هنأ حبصلا ىلص ىتح

 ىفق مث اهب أدب ترضح ىتلا تقو توف فاخ نإف اهب أدب ةالصلا جراخ رك ذ نإو ىضق مث ابمعأ ىرخأ ىف وهو

 ا ايكرت زيجأ ال ةدكؤم ةعاج ةالص : امهدحأ . نابجو عوطتلا ىعفاشلا لوقي انباحصأ لاق ( قزملا لاق )

 0١ اذ ل ندددك وأ اهضعب ةالصو درفنم ةالضو ءاقستسالاو رمقلاو سمشلا فوكو نرديعلا ةالص ىعو اهلع

 عنيمج كرت نمت الاح أوسأ امهنم ةدحاو كرت نمو رجفلا اتعكر مث دحهتلا ةالص نوك نأ ه.ثيو رتولا كلذ

 ضقي مل رهظلا ماقت ىح رجفاا اعل ر هتتاف نإو ضقي مل حببصلا ماقت ىت> رتولا هتاف نإ اولاقو لفاونلا

 ىت> رجفلا اتمكر هاف نإو ضقي مل رتولا هتاف نإ ( لاقو ) امببجوأ مل نإو امهم ةدحاو كرت ىف ٍلسمل صخرأ الو

 ناك وأ اًضرف نكست مل نإ و ةدك اوم اهم ر ركع وأ ةنانج وأ ةضيرف ةالص اماف اولاقو ضقت, مل رهظلا ةالص ماقت

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس نع ةلالدلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن ىنلا تاقوألا ىف لصيلف اهلفغأف الص

 لاقف حبصلا دعب ىلصي اسيق ىأر مالسلا هياع هنأبو « اهركذ اذإ اهلصيلف اهنع مان وأ ةالص ىسن نم » هلوق ىف

 اهو لاقف ةملس مأ امهنع هتلأسف رصعلا دعب نيتعكر ىلص هنأبو هركني ملف رجفلا اتعير لاقف « ؟ ناتعكرلا ناتاه ام»

 اهمودأ هللا ىلإ لاهعألا بحأ » لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص هنع تبثو « دفولا امهنع ىنلغشف امهيلصأ تنك ناك

 نيبو دكوأب سيل ىذلا عوطتلا نيب ءاضقلا ىف متيوس اذإف مهل لاقي ( ىنزملا لاق ) ماودلا لضف بحأو « لق نو

 نايلت نيتللا رحفلا ىتمكر مث دك وأ وه ىذلا رتولا ءاضق متيبأ ملف دكوأي سيل ىذلا عوطتلا ماودل ضرفلا

 لكش.م ريغ لوقلا نم اذهو ؟ لك وه ىذدلا نوضقت الو كا سيل ىذلا نوضقتفأ ؟ دكوأ اه نيتللا ديك اننا ىف

 اهنع مان وأ ةالص ىن نم » عوطتلا ءاضق ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق مجاجتحا نمو قيفوتلا هللابو

 محط لبق دعبلا ىلعال برقلا ىلع ءاضقلا نوكيف اولاق نإف اذه ىف هب متججتحا ام مفلاخ دقف « اهركذ اذإ اهلصيلف

 رجفلا عولط نم امهتاضق دعبل راهنلا فصن رجفلا تعكر ىضقيال نأ متلقام ىنعم ىلع ىغيني ناكل كلذك ناكول

 نأ هل نآ رجفلا دنع حبصلا ىلص نإ اولوقت نأ ىغبني ناكو دعابتم اذهو ربظلا لص, ملام ىضَقي نولوقت منأو

 ىثخ اذإف ىنثم ىنثم ليللا ةالص » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل برقأ رجفلا ىلإ اهتقو نأل رتولا ىغقي

 .٠ هب مللتعا ام لاطيإ كالذ ىفو هنول وقتال منأو تقولا 0 بيرق اذهف )» را حيبصلا 1

 ناضمر ربش مايقو عوطتلا ةالض باب

 ىنارعأالل ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقل ةليللاو مولا ف سمح ضرفلا : ىلاعت هللا هحر ( قفانلالا )

 ةدكؤم ةعامج ةالص (هدحأ نابجو عوطتلاو ( ىف: ةلللاث ) « عوطت نأ الإ ال » لاق ؟ اهريغ ىلع له لاق نيح

 0 و درفنم ةالصو ءاقستسالاو رهقلاو سمشلا قرد نيديعلا ةالص ىهو اهيلع ردق نمل اهكرت زيجأ الف

 ةدحاو كرت ىف مسا صخرأ الو رجفلا اتعكر مث دجهتلا ةالص نوكب نأ هبشيو رتولا كلذ دكوأف ضعب نم دكوأ

 دي ب: ا نوب

 ايم
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 هبنج ىلإ وأ ربق قوف ىلص نإو همر بهذت مل نإو لوبلاك ضرألا ىف رّخلاو ناولد الإ هرهطي مل نانثا لاب نإو مظعا

 نبل برض نإو ءاملا الإ هرهطي الف ©20هيف قرفتي اعإ ضرألا هفشنتال سجن نم بارتلا طلاخ امو هأزجأ شن مو

 هنم عضوم ىف ىلد نإ ضرألاك طاسبلاو ائيش ربطتال رانلاو لوبلا نم ضَرَأْلا هب رهطت امب الإ رهظي مل لوب هنف

 هللا لوق لوأتو هيف معقيالو ارآم دجسملا ىف بنجلا رع نأ سأب الو ءأزجأ هبايث هيلع طقست ملو سحن قابلاو رهاط

 هيف ضئاحلا رم هركأو ( لاق ) ةالصلا عضوم ىدنع كلذو ( لاق ) « ليبس ىرباعالإ اينج الو ) هركذ لج

 مارحلا دجسملا اوبرقي الف » زعو لج هللا لوقل مارحلا دجسملا الإ دجسم لكىف كرمثملا تيب نأ سأب الو ( لاق )

 دجسملا ماظعإ بحأو تيبرو هيف سلجم نأ ىلوأ بنجلا لاف كرمتملا هيف تاب اذإف ( ىنزملا لاق ) « اذه مهماع دعب

 ىنلا لوقل رايتخا لبإلا ناطعأ ىف ةالصلا نع ىهنلاو ( ىف: لالا ) هيف دعق. وأ كرشملا هيف تيسي نأ نع

 ىداولا اذ_ه نم انب او>رخا » ةالصلا نع اومان نيح لاق 5 ( تفلح نح نم نح اهنإف » سو هيلع هللا ىلص

 ناطيش مسو هيلع هللا ىلص ىننلاب رم دقو ناطيش هيف اعضوم الو ©0ليإلا ةساجنلال هب رق هركف « اناطيش هن نإف

 يلا ترق مْضوم نطعلاو رعب الو هيف لوبال ىذلا ةالصلا هيف زوجت ىذلا منعا حارمو هتالص هيلع دسفت ملو هقنخف

 : هلق تيس ىذلا حارملا ال ءاملا اهريغ دريل ليالا هيلإ ىحاتي ىدلا

 عوطتلا ةالص اهيف هركي, ىتلا تاعاسلا باب

 ةضررفلاو ةزانجلاو ءاضقلا اهيف زوجو

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةريره ىنأ نع جرعألا نع نابح نب ىي نب دمحم نع كلام انربخأ ( ىفاخشلالاف )

 ىنلانع رذ ىبأ نعو « سمشلا علطت ىت> حبصلا دعب ةالص الو سمشلا برغت تح رضعلا دعب ةالصال » لاق لسو

 نأ ىحانصلا نعو « ةكمب الإ ةكمب الإ ةكمب الإ ) لسو هيلع هللا ىلص ىنللا لاقو كلذ لثم ٍلسو هيلع هللا ىلص

 اهنراق توتسا اذإف اقراف تعفترا اذإف ناطيشلا نرق اهعمو علطت سمشلا نإ » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةالصلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهنو « اهقراف تبرغ اذإف امتراق بورغال تند اذإف اهقراف تلاز اذإف

 لوزت ىتح راهناا فصن ةالصلا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلك هللا لوصر نأ ىردخلا ديعس ىنأ نعو تاعاسلا كلت ىف

 متم ىلو نم فانم دبع ىنباي » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ معطم نبا ريبج نعو ةعجا مون. الإ سمشلا

 لوقأ اذهبو ( قفا الاف ) راهن وأ ليل نم ءاش ةعاس ةيأ ىلص وأ تيبلا اذهم فاط ادحأ نعنع الف اًميش سانلا هَ

 ةزانج وأ ضرف ةالص امأاف مامإلا جر ىتح ريجّتال ةعملا موي الإ عوطتلا نع تاقوألا هذه ىف ةالصلا نع ىبنلاو

 هللا لوسر نع ةلالدلاب تاقوألا هذه ىف ىلصتف اهلفغأف اهيلصي ناك وأ اضرف نكست مل نإو ةدكؤم اهب رومأم وأ

 دعب ىلصي اسيق ىأر مالسلا هيلع هنأبو « اهركذ اذإ اهلصيلف اهنع مان وأ ةالص ىسن نم » هلوق ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص

 امهنع هتلأسف رصعلا دعب نيتعكر ىلد السلا هيلع هنأبو ةركشي ىف رجفلا اتمكر لاق ؟ ناتعكرلا ناتاه ام لاقف حبصلا

 داسجألا تبهذ نإف» مألا ةرابعو خسانلا نم ةدئاز «الإ» لعاو لصألا ىف اذك ء.ءاملا الإ هرهطي الف“: هلوق )١(

 مرجلا ند ريمتم ريسغ بارتلا نإف رع الو اهيق ىبدرال رباقملاك 0 اهم ريما الق اهم طلتم ىتحنارتلا ىف

 ةفححصم ةشك ءطا ع طلخا

 )١( ها هسحصم هبتك  رظناو خسنلا ىف اذك « ناطيش هيف اعضوم الو : هلوق ,



3900 
 ٠ ىلع ىصيو دهشتيو ةعبارلا ىف سلجم و ةعكر لك ىف كلذ لعفي ىتح موقي مث تفصو اك ىرخألا دج مث اسااج لدتعي
 2 كرت مف يلا لمح عيضو هتالص هتأزحأ كلذ لعف اذإف « لع مالسأا » لوهي ةم.لست مسإو سو هللعدللا ىلص ىنلا

 أرق نآرقلا مأ ريغ نسم ناك نإو هربغ هثزحمال نآرقلا مأ ناكم هربكيو هللا دمحف نآرقلا مأ نسال ناك نإو

 ملْنإو اهعأو هيلإ عجر ةعكراا ىف وهو افرح نآرقلا مأ نم كرت نإف (لاق ) كلذ نود «ئزجيال تايآ عبس اهردقب

 . داعأ كلذ لواطتو ةالصلا نم جرخ> 3ع 0

 أاهردقو ةءارقلا لوط باب

 اهيبش رهظلا ىفو لصفملا لاوطب نآرقلا مأ عم حبصلا ىف أرقي نأ بحأو : ىلاعت هللا همحر ( قفا تالاف )

 ا ةفاللا كءاج اذإ نا و ةعما هروس ءاشعلا:ىف ارقي نأ بحأو ءاشعلا ىف هؤرقي امث اوعرصعلا ىفو حبصلا ةءارقب

 : اههمشأ امو تايداعلاب برغملا ىفو لوطلا ىف اهممشأ امو

 هريغو كحسم نم ةذاقلا عضاومو ةساحنل ا ةاليصلا بأب

 باطخلا نب رمعب كاذ ىف جتحاو اوديعي لو داعأ موقب بنجلا ىلص اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قف[ علال )

 هداسفإ ىف ىانعم ناك ولو ىمامإ داسف ىلع دسفيال كلذكف ىمامإ لعف ىنع ءىزحم ال اك لوقي (ىنزملا لاق) سابعلاو

 فىراهط الو ىنالص لطبت ملو هل ىعابتاو هتمامإ تلطب دقو فرصنأ الو ىنبأو فرصنيف ثدحم نأ زاج ا.1 هانعم

 ءافاعتيامو ثيغارباا مد لثم اليلق ناكو حبق وأ مدنم ةساحن هبوث ىفو لجر ىلص ولو ( ىف( *ل/|( ) هرهطضاقتناب

 00000 1 ارإ ف ذلعأ كلذ نعم ىف نك امو ار وأ ةرذع وأ "الوب اليلق وأ اريثك ناك نإو دعي مل نانلا

 اًضرف هنم ليزع تقولا باهذ سيلو دؤم ريغوأ هضرف ايدؤم نوكي نأ نم ةساحنب ىلص نم وده.الو ( ىنزملا لاق )

 رخالاو رهاط امهدحأ ناب وث هعمناك نإو ( قفانتلالا )لهادأ دق ضرف ةداعإ هيلع بجومب تقولاناكمإ الو هدؤب مل

 ًأضوتي هنإفسحن رخآلاو رهاط امهدحأ ءام نم نءانإ كلذكو هئزحنو هيف لصيف نيب وثاا دحأ ىرحتي هنإف هفرعيالو س<

 "نم ةأرملا بوث باصأ نإو هريغ هئزيال هلك هلسغ بوثلا نم ةسادنلا عطوم ىف نإو هئزحيو ىرحتاا ىلع اهدحأب

 هلهأ لجرلا هيف عماج ىذلا بوثلاو ضئاحخلا بوب ىلصي نأ زوي و هيف ىلصت مث هيقنت ىت> ءاملاب هتصرق اهضيح مد

 7 ىح جرم نم جرخ امو لاوبألا لصأو هنم ىلإ بحأ هريغو ارذق هيف لع, ملام هآزجأ ىفنارصصن بوث ىف ىلص نإو

 ْ ماعطلا لكأي ملام ىصلا لوب ىلع شرلا نم ةنسلا ةئاع تادام الإ س< كلذ لك هل لكؤيال وأ هل لكؤي امم

 نأل سأب الف هكرفي ملو هب ىلص نإف ىنملا كرفيو ىلإ بحأ ناك لسغ ولو ةيبصلا لوب نيبو هنيب قرف ىل نيبتي الو
 2 سابعنبا نع ىورو «هيف ىلصي مث سو هيلع هللا لص هللالوصر بارت نت ىلا كرفأأ تنك و: تلاق' اهنع هللاىضر, ةشئاع

 056 اذإ هم لكؤي ام دلج ىلع ىلسيو ( ىفا:ةلالاف ) طاع وأ قاصبك وه امنإف ةرخذإب كنع هطمأ لاق هنأ

 نإف ايكذ هخل لكؤيام مظعبالإ هعظع نم رسكسلا ام لصيالو ىح وهو هنم ذخأ اذإ هشررو هرعشو هفوص ىفو

 7 ناسنإ رعشب اهرعش ةأرملا لصت الو هبيس> هللاو هلك ايم راص تام نإف هعاق ىلع ناطلسلا هربجأ ةتيم مظعب هعقر

 3 ىنلا لوقل ءام نم بونذ هيلع بصي نأب رهط, ضرأ وأ دجسم ىف لجر لاب نإو لا هم لكؤي الام 0 الو

 . ولدلا وهو ( قفا شلالاف ) « ءام نم ابونذ هيلع اوبص » دجسملا يف لاب نيح ىنارعإلا لوب ىف ملسو هيلع هللا ىلص
 م

2 



 رع

 ركشلا دوحسو وبسلا دوحس باب

 نةيتسا ام ىلع ىني نأ هياعف اعب رأ مأ ىلص اثالثأ ردب يلف هتالص ىف كش نمو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ للا: )

 كلذ ىف جتحاو ملستلا لبق وهسلا ىندجس دجس ديشتلا نم غرف اذإف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأق كلذكو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةنيحم نبا ثيدحبو سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىنأ ثيدحب

 ةعبارال ساحب هنإف دعقي مل وأ ةعبارلا ىف دعق دجسي مل وأ دجس ةسماخلا ىف هنأ ركذ نإو ( لاق ) ملستلا لبق دجس هنأ

 سولإلا ىلإ عجرب هنإف هباصتنا لبقو هعافترا ىف ركذف ةيناثلا ةعكرلا نم سولجلا ىسن نإف وهسلل دجسيو ديشتيو

 نإو وهسلا اتدجس هيلعو ىنبو ماق ركذف ىلوألا ىف سلج نإو ىفمي هنإف هلادتعا دعب ركذ نإو هتالص ىلع ىندي مث

 نأ دعب ركذ نإو ةيناثلا لبق متت تح ىلوأالل دجسيلف امّئاَق لدتعا ام دعب ىلوأ نم ةدجسل سان هنأ ةيناثلا ىف ركذ

 تو كوألا مح نم تناك اهيف دجس اذإف لمع الك ةيناثلا ىف هلمع نإف ىل وألا نم ةدجس ىبن هنأ ةيناثلا نم غرفي

 ةدجس الإ ةحيحص ىلوألا نإف ةعكر لك نم ةدجش ىبن هنأ ةعبارلا ىف رك ذ نإو ةناثلا تطقسو ةدجدلا هذهم ىلوألا

 ةياث ةثلاثلا تناكو ةياثلا تلطبو لوألا تعو لوألا 2 نه تناك ةدجس اهنف دحس اماف لمع الك ةناثلا ىف هلمعو

 ةيناثلا يح نم تناك ةدجس اهيف دجس اماف لمع الك هلع ناك ةثلاث هدنع تناكىتلا ةيناثلا متي نأ لبق ةثلاث ىف ماق املف

 مالسلا لبقو دهشتلا دعب وهسلل .دحسيو نيتمكرت ىف موق. مث ةعبار هدنع تناك ىلا ةثلاثلا تلطبو ةناثلا تحف

 دحس له كش مث وبسلا نقيتسا نإو هيلع وهس الف ؟ال مأ اهس له كش نإو ( لاق ) هسايقو هلك بالا اذه ىلعو

 هيلع سلف 100 وأ ن.ءوهس اهس نإو ىرخأ دحص نيتدحس وأ ةدحس دحش له كش نإو اهددس ؟ ال مأ وهسأل

 رسي امف رهج وأ دوجس ىف وأ عوكر ىف ركذ وأ حاتتفالا ةريبكت ىوس ريبكست نم هنع اهس امو وسلا اةدجس الإ

 ارق رككذ نإ ملس نأ دعب وملا ىدجس رك ذنإو ندبلا لمع ىف الإ ومدل دوجس الف ربحي امف رسأ وأ ةءارقلاب

 دجسي ل نإف هعم دجس همامإ اهس نإو هيلع دوجس الف همامإ فلخ اهس نمو دعي ل كلذ لواطت نإو مسو امهداعأ

 هتالص نم قم 1 همامال اعابتا ءاضقلا دعب امهدحس هتالص ضعبب همامإ هقيس دق ناك نإف هفلخ ند دجس هماعإ

 طقس لعفي مل اذإف هلعفل اعايتا هعم تكردأ امف ىضرف نم سيلام هعم ددسأ اعإ هنأ هلصأ ىلع سايقلا ( ىنزملا لاق )

 ملستلا دعب ورسلا اتدحس تناك اذإ لوقي هللا همحر ىعفاشلا تعمم (.ىنزألا لاق )..ةسفن_نع ىلكي لكو ةعابتا ىَع

 ماكت نإو هتالص تلطب ادماع ملكت اذإف ( قنات الاف ) لوألا دهتلاعأ زجأ ملستلا لبق اتناك اذإو امل دهشت

 ايهاس ةنيدملاب ماكت هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور هنع هللا ىكدر ةريره بأ نأل وهسلل دحسو ىبب ا.هاس

 كلذو ةشيخلا ضرأ نم مدق ال ةكع ةالصلا ىف مالكلا نع هيمن نم دوعسم نبا ىورام ىلع اليلد كلذ ناكو ىنبق

 ىلع ىشاملاو ءابإ بك ارلا دجسيو ركشلا دوجس بحأو ( ىف: لال ) دمعلا ىلع كلذ نأو ةرجحلا لبق

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورو ( ىزملا لاق ) ًارهاط الإ دجسإ الو ربك اذإ هيبكتم وذح هيدي عفريو ضرألا

 . قلخلا صقانلا شاغنلا ( ىنزملا لاق ) اركش ةماملا حتف هغلب نيح ركب وبأ دجسو هلل [ركش ددسف ضاق ك1 هيأ

 ةاضلا لمع نم "ىزام لقا باب

 «محرلا نمحرلا هللا مس»ب اهتدتبي نآرقلا ماب أرقيو مرح نأ ةالصلالل نم *ىزعام لقأو ( قفا ةلا/(:)
 2- عفر مث ةيدحلا ىلع ادحاس نس ىح دحس و امئاق لدتعي ىح عفريو كك نفط يح كريو | : أ نإ
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 نيب قرفالو ةدايز سابع نبا دبش ىف نأ الإ فنعي ل دوعسم نبا دهشتي ذخأ نم حابم امهم دهشتلا لاق ىعقاشلا

 دوجسلا ىف اهطب قصات نأو ضع. ىلإ اهضعب مضت نأ امل بحتسإ ةأرملا نأ الإ ةالصاا ىلع ىف ءاسنلاو لاجّرلا

 ةعكار هفاحنو اهبابلج فثكت نأو ةالصلا لل ع.يج ىفو عوكرلا ىف ال كلذ بحأو نوكي ام رتسأك اهذخفب

 ءاسنلل قيفصتلاو لاجرلل حيستاا اعإف تقفص اهتالص ىف *ىث اهعان نإو اهتود ضفخم نأو اهمايث اهفصت الكل ةدجاسو

 ءىث اهنم رهظيال ىخ اهنالص ىف رتتست نأ ةرح تناك اذإ ةأرملا ىلعو ( لاق ) سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاق اك

 نأ بحأو اهأزجأ سأرلا ةفوشكم ةمألا تلص نإف ةالصلا تداعأ كلذ ىوس *ىش اهنم رهظ نإف اهافكو ايبجو ألإ

 *ىزحم مل رتسي الوهتعام فص. بوث لكو أزجأ ليوارسس وأ دحاو رازإ ىف ىلص نإو ءادرو ص. ىف لجرلا ىلصي

 فنأتسا لواطت نإو كلذ لواطت, ملام ىنب ةالصلا بلص نم ائيش ىسن وأ ايهاس ملكت وأ ملَس نمو * هيف ةالصلا

 لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نال فن انك, ةمالس نيبو همارحإ نيب اف ثدحأ وأ ادماع ملص وأ ماكت نإو ةالصلا

 فرصنيوهرضي مل كلذ هبشأ ام وأ ةيحلتق وأ هيدي نيب راملا هعفد لثم اليلق المع ةالصلافلمعنإو « ملستلا اهلي »

 تاف نإو (لاق ) نمايتلانم بم مالسلا هيلع ناك امل نيميلا تدبحأ ةجاح هل نكي مل نإف هلامثو هنيع نع ءاش ثيح

 مأب اهاضق ةعكر اهنم هتاقو اب رغم تناك نإو هتاف اك ةروسو نآرقلا مأب امهاضق رهظلا نم ناتمكر مامإلا عم الجر

 001 ل1 4 ىف ةقكرلا هذه لعج دق ( ىنزملا لاق ) هتالص لوأ وبف ةالصلا نم كردأ امو دعقو ةروسو نآرقلا

 ىلوألا مح نم اذه سيلو دوعقلاب برغملا نم ةثلاثلا ىنعم ىف ايلعجو ةثلاثلا ؟> نم اذه سيلو ةروسو نآرقلا مأي

 عضومىف ىنعملا اذهب لاق دقو هتالص رخآ هيلع قابلاف هتالص لوأ كردأ ام لاق اذإو ضقانتم اذهو ىلوأ ةرخآ اهلعجف

 ىعازوألا نعو هتالص لوأ وبف كردأ ام نأ هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع ىور دقو (  ىزملا لاق ) رخآ

 حصأ اذهو اهبف مسيو دعقيو رسسو نآرقلا مأب ةثلاثثا ىف أرقيف ( ىزملا لاق ) هتالص لوأ وهف كردأ ام لاق هنأ

 هتالص ءىدتبي هنأ اوعجأ دقو همامإ ىلع اهداسفب هيلع اهدسفيال هسفنل لصم لك لعجم هنأل هل<أ ىلع سبقأو هلوقل

 ىلضيو ( قنا لالاث ) اهرخآ اهنم هيلع قابلا كلذكف ابضعب مامإلا عم هتاف نإف اهب مارحإلاب اهيف لوخدلاب

 تئجاذإ »لاق هنأل سو هيلع هللاىلص هيبن ةعاطب ةنس ةيناثلاو هضرف ىلوألاو ةالص لك ةعاما عم ةرمىلص دق لجرلا

 (لاق) عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا لعجو أموأ *ىموب نأ الإ عطتسي مل نمو ( لاق ) « تيلص دق تنك نإو لصف

 هن أ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع انغلبو ( لاق ) سانلاو ذيعتسي نأ باذع ةيآ وأ لأسي نأ ةمحر ةآ أرق اذإ بحأو

 . اهيف دجس ةدجسلا أرق اذإو هيلع دسفت ل ايف وه ةالص ةأرما هبنج ىلإ تلص نإو ( لاق ) هتالص ىف كلذ لعف

 اك لد هنأ ةنع هلا ىصر ر< نع ىورو ركش ةذجس اهنإو م« نص) ةدحص ىو ةدجيس ةريثع عب رأ نآرقلا دوجسو

 هيلع هللا ىلص ىنلا دجسو ( لاق ) نيتدجس ايف دس. رمع نبا ناكو نيتدجس اهيف نأب تلضف لاقو نيتدجس جحلا

 دجس, ملْنمو ادوحس لصفملاىف نأ ىلع ليلد كلذو ( قنانتلالا ) «مجنلاو»ىف رمعو(تقشنا ءامسلا اذإ »ىف مسو

 لجو زع هللا نإهنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاقو كرتو دجس ٍلسو هيلع هللا ىلص ىناا نأاب جتحاو ضرفب تسيلف

 ةكش نوكد اه ءانبلا نم هيلع ناك نإ اهرهظ ىلعو ةلفانلاو ةضيرفلا ةسككلا ق لصي ودع ءاشن نإ الإ الع اهبتكي ل

 . ةدرلا ىف كرتام لك دترملا ىغقيو « تيبلا نم ءيش ريغ ىلإ له. مل نكي مل نإف لصم



 دلة دا ىاوينح> . نواكن>
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 يدع

 لثم ةيناثلا ةعكرلاىف لعفي مث دوجستلا نم مايقلا ىف الو دوجسلا ىف هيدي عفري الو امناق لدتعي قح هيدبب ضرألا ىلع

 عباصأ ض.ةيبو ىربسلا هدخف ىلع ىريسلا هدب طسبو ىنتملا بصنيو ىرسيلا هلحر ىلع ةناثلا ىف ساحب و كلذ

 لجو زع هلل صالخإلا ةحّبسملاب ىوني ( قزملا لاق ) ادهشتم اهب ريشي ةحبسملا الإ ىنميلا هذخف ىلع ىنمللا هدب

 نييرخألا نيتعكرلا ىلصي مث افاق لدتعي ق> هيدي ضرألا ىلع ادمتعم اريكم ماق 1 نم غرف اذإف ( لاق )

 ىنميلا هكرو نع اعمج ةاميجوخأو عيمج هيلخر طامأ ةعبارلا ىف دعق اذإف ارس نآرقلا ماب امهف ارق كلذ لكم

 هذخف ىلع ىرسيلا هفك طسبو ةلبقلا ىلإ اهعباصأ هجوو ىنميلا بصنو ىرسيلا عحضأو ضرألا ىلإ هعقع ىض'أو

 هللا لص ىنلا ىلع ىلصي مث ادهشتم اهب راشأو ةحبسملا الإ اهعباصأ ضبقو ىنميلا هذخف ىلع ىنميلا هفك عضوو ىرسيلا

 ىلع ففخمو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلاو دبشتلا نم لقأ اردق وعدو هدجععو هللا رك ذبو ملسو هيلع

 دق هللا همحر ( ىزلا لاق ) هفلخ نم أرقي مل رهج اذإو هفلخ نم أرق رسأ اذإ هنأ الإ هلعف لثم نولعفيو هفلخ نم

 نالوقي مهاربإو مصاع نب دمحم ( لاق ) نآرقلا ماب ره> نإو هفلُخ نم أرقي لاق هنأ ىعفاشلا نع انباحصأ ىور

 عيزلا تءمسو دمحم لاق نآرقلا ماب رهجم مل وأ رهج مامإلا فلخ أرقي ( قفا لالاف ) كوقي عيبزلا انعمس

 ىتح ىآلا ضع ددر ادرفنم ىلص وأ مآاق نآرقلا نم تانآ عبس نم لقأ نسحأ نمو ( قفا: ةلالاف ) كوم

 هللارك ذ ليطي نأ هرك أ مل هدحو ناك نإو ( ىنإ: لالا ) ةداعإ ىنعي هيلع رأ مل لعفي مل نإف تابآ عبس هب أرق

 «هّللاةحرو يلع مالسلاو ةلاهغ نع مهلا ةمحرو ع مالسلا» هنيع نع ملسي مث ةباجإلا ءاجر ءاعدلاو هديجتو

 نع ءاش ثيح فرصنيو لاجرلا لبق نفرصنيل تبّديف ءاسن هعم نوكي نأ الإ ٍلسي ةعاس تيثي الو هادخ ىرب ى>

 رسأ اريصع وأ ارهظ ةالصلا تناك نإو رمينبا هلعف «ميحرلا نمحرلا هللا مسي » نيتروس لك نيب أرقيو هلامثو هندع

 رهج ًاحبص تناك نإو امهمقاب ىف رسأو امهنم نيبلوألا ىف ره> ابرغم وأ ةرخآلا ءاشع تناك نإو ابعيح ىف ةءارقلاب

 «دجلا كل انبر هدمح نمل هللا عمس » هلوق نم غرفو حبصلا نم ةناثلا ةعكرلا نم هسأر عفر اذإو ( لاق ) اهلك اهنف

 ىنقو تيطعأ امف ىل كرابو تيلوت نميف ىناوتو تيفاع نميف ىففاعو تريده نميف ىندها مهللا ) مناق وهو لاق

 ةعبارلاىفةسلجلاك اههذ.ةسلخلا و« تلاعتو:انبر تكرات تءلاو نم لذيال هنإو كلعئىضقب الو دن كنإ تنسفاف >

 نع ىرادلا رفعج :ىنأ نع معن وبأ انثدح لاق ىزغلا ورمع نب دمحم انثدح لاق مهاربإ انثدح ( لاق ) اهريغ ىف

 ىف تونقلا ىف جتحاو ايندلا قراف تح تنق, سو ةيلع هللا ىلص ىنلا لازام لاق كلام نب سنأ نع سنأ نب عيدرلا

 اهاوس ةالصلا ىف مهلتق دعب تنق مث ةنوعم رب لهأ لتق لبق تنق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور ام حبصلا

 لوقي نأ دبشتلاو هللا همحر ( ىف[: لالا ) ةرخآلا ةعكرلا دعب ىلعو رمع تنقو اهاوس ىف تونقلا كر من

 نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالس هتاكربو هللا ةمحر وىنلا اهمأ كيلع مالس هلل تابيطلا تاولصلا تاكرابملا تايحتلا )

 ىلع ىلص دبشت اذإف هتالص رخآ ىفو ىلوألا ةسلجلا ىف اذه لوش. «هللا لوسر ادم نأ ديشأو هللا الإ هلإ ال نأ كبشأ

 دمحم ل آ ىلعودمحم ىلع كرابو مهارإ لاا مهادإ ىلع تيلص م" دمع ل ١ ىلعو دمحم لع َلَص مهللا »لوقف ىنلا

 ىفوكلا ىلعألا دبع نب لصاو نبا ىلعألا دبع انثدح ( لاق ) «ديجم ديمح كنإ مهاربإ لاو مهاربإ ىلع تكراب اك

 ىنات 5 » لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىنأ نع ىربقملا نع سايلإ نبا دلاَخ نع ميعن وبأ انثدح لاق

 اهب رهجف محرلا نمحرلا هللا مسب انب أرقف انب ريكف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ماقف ةالصاا ىنملعف مالسلا هيلع ليربج

 انربخأ عدرا لاق مهاربإ انثدح ( لاق ) ىفق مث اهنأ ىرخأ ىف وهو ةالص رك ذ نمو ( لاق ) « ةمكر لك يف



 دك 1 5

 ' نود هنع طقاس هلك هللا ضرف نأ رت_سو دوجسو عوكرو دوعقو مايق نم ةالصاا ىف ىلصملا هنع زجعام ىلع سايقلا

 طقسأ هنع ناك ةلبقلا نيع ىلإ هجوتلا نع زجع اذإ كلذكف دعي ل دعب نم ردق اذإف انايرع ءاعإلا نم هيلع زدقام

 آونبو اورادتساف تلوح دق ةلبقلا نأ مريخ اف تآ مهاتأ مث ةلبقلا ريغ ىلإ ةعكر ءابق لهأ ىلص مث ةلبقلا تلوح دقو

 '0007 ليل شرفلا الخ متازجأ ام اًضرف الإ ملوملا ةلبقلا نّيِع باوص ناك ولو ةلبق ريغ ىلإ اولص مهنأ مهنيقي دعب

 ! ساقف لخدو ( ىزملا لاق ) هللا كمحر مبفتف رهاط ريغ هنأ نقّتسا مث هب هلهط رهاط ءام يغب "اضوت نم ءىزجم ال

 وهو ردق اذإ ديعيال هنع طقاس كلذ نأ امل وأ اهيف هب رمأ ام وأ ةالصاا سفن نم هيلع امع زجع نم نأ بابلا اذه

 ىف اسوبحم ناك وأ هب هلسغام دجال مد هب وأ لئالدلا هيلع تيفخ وأ ةماظ ىف ىلص نميف هلوق نم هيلوق دحأاب ىلوأ

 لف موي موص وأ اهلمكيي رف ةالسص ىف مالغ لخد ولو ( ىف: لاله ) ردق اذإ ديعيو هنكمأ فيك ىلصي هنأ سحب

 موي موص هنكعال ( ىنزملا لاق ) ةداعإ هيلع نأ نيبي الو ديعيو متإ نأ تببحأ ةنس ةريثع سمح لئكتسا تح هلئكي

 بورغلا لبقرصعلا نم ةعكر كردأ نم نأ ىرت الأ لضم ريغ اهتقو رخآ ىف وه ةالص هنككو مناص ريغ هرخآ ىف وه

 ا او رذللا ناكمآل ةالصلا دعف هلوأ نم.هموص *ىدتنت نأ موي رخآ ىف ةنكع الوراوأ نم رصع" *ىذتبب هنأ

 .٠ زحعلا عم فيلكت الو ةردقلا ناكمإ عافت رال موصلا

 كلذ ريغو نارقلا دوحس ددعو اهدسفي امو اهتم روحب امو ةالصلا ةفص باب

 هلوق الإ هثزحي الو هدعب الو هلبق ال ريبكتلا لاح ىف هتالص ىون هدحو وأ امامإ مر>أ اذإو ( قئاتلالان )

 قح امامإ ناك نإ ربكي الو ملعتي نأ هيلعو رك ذلا كلذكو هناساب ربك ةيب رعلاب نسحم مل نإف ربك ألا هللا وأ ربك أ هللا

 لوقيمثهردص تحن اهلعجم وىنملا هفك ريسألا هعوك ذخ ايو هيبكنم وذح ربك اذإ هيدي عفريو هفلخ فوفصلا ىوتست

 الز الل لاو فاحت و كسنو ىالص نإ ناكرسدلا نم انأ امو افننخ ضرألاو تاومسلا رطف ىذلل ىه+و تهخو »

 - ماابالترم أرقم( ميجرلا ناطيشلا ند هللاب ذوعأ»لوقيف ذوعتي مث( نيهاسملا نم انأو ترمأ كلذبو هل كيرمشال نيملاعلا

 ' (نلاَصلا الو و لاقاذإف ةبآ اهدعونآرقلا مأب أرق ملسو هيلع هلل ىلد ىنلانأل«محرلا نمحرلا هللامسب»ب اهئدتبيونآرقلا

 . نع ةلالدلابو «اونمأاف مامالا نمأ اذإ» سو هيلع هللا ىلد ىنلا لوقل هفلخ نم هب ىدتقيل هتوص ام عفريف نيمآ لاق

 هفلخ نم عمسيلو هللاهمحر ( قئاةةلالاف ) اب رههاب مامإلا رمأو اهب رهج هنأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 001 [ر يروا وهو هيف ناكف اماق“ريبكشلا أدتبا كدب نأ دارأو اهمن٠ غرف اذإف ةروسب نآرقلا مأ دعب أرقي مث مهسفنأ

 ' الو هقنعو هرهظ دعو هعباصأ نيب قرفيو هيتيكر ىلع هيتحار عضرو ريبكتاا ءىدتبب نيح هيبكنم وذح هيدب عقريو

 )» مظعلا ىنر» ناحبس عكر اذإ لوقيو هيبنجنع هيقفرم ىفاحنو ايوتسم نوكيو هعفربالو هرهظ نع هقنع ضفخم الو

 / اذإف هيبكنم وذح هيد عقريو «هدمح نمل هللا عمس» عفرلا عم هلوق أدتبا عفري نأ دارأ اذإو لاهكلا ىتدأ كلذو ًاثالث

 ةَقلَخ نم اطوقيو « ذعب ءىث نم تئشام ءلمو ضرألا ءلمو تاومساا ءلم ذَا كل انب رد اض.أ لاق ًااق ىوتسا

 ا وكي قح هئادتبا عم ىوه مث امناق ريبكتلا أدتبا دجسيل ىوه اذإف سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع لوقلا اذه ىورو

 "هلجر عباصأ ىلع نوكيو هفنأو هتهبج مث هادي مث ءاتبكر ضرألا ىلع هنم عقيام لوأاف هدوجس عم هريبكست ءاضقنا

 . هرتسيام هيلع نكي ملِإ قح هيبنج نع هيةفرم ىناحيو لكلا ىلدأ كلذو ًاثالث« ىلعألا فر ناحبس » هدوجس ىف لوقيو

 "وحن كلذك اربكم عفري مث ةلبقاا وحن هعباصأ هجويو 2 نع هنطب لقيو هيلجر نيب جرفيو هبطبإ ةرفع تئير

 العم ضهم ادعاق ىوتسا اذإف كلذك ىرخأ ةدحس دحسو ىنميلا هلحر بصنيو ىريسلا هلجر ىلع املاح لدتع



 كك

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هانظفح ىذلا هن"ال نعنثا نونذؤلا نوك نأ بحأو هأزجأ ىلصو نذأو سانلا

 دحيم نإف اعوطتمدحم وهو مامإلا ممقزري الو دحاو دعب ادحاو اونذأ رك[ نوندؤوملا ناك نإف موتكم مأ نباو لالب

 هقزرب نأ زوحم الو م سو هيلع هللا ىبص ىنلا ميسم ن0 م نم الإ هتزري الو انذؤم قزري نأ سان الق اعوطتم

 ملسأو هلع للا ىلد هللا لوسر لاق 4 ِ ءاح ا ناذ' الآ بحأو قر مكلام لكل ن ل تامدملا نمالو ءىنلا نئم

 نأ الإ امدو كول ةالصلا ليجعت مامالل بحتس و ( نين ذ ٌؤءلل رفغو ة ع 6 لل دشر اف ام نونذؤااو 2 ايوص ةمئ الا 00

 دقو «ةالصلاب اودرب أفرها دتشا اذإ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأال تاعا#ا دجاسمىف اهب دربيف را دتشي

 اهنلع نوكي نأ اهقو لوأ ىف لفعللا لقأو نأ ردع هزار ىلإ ناو 2 تف ل1 كور ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا لاق

 0 نأ هيا وفعلاو نينسحمال 0 اعإ هللا ناوطرو احراخ تافآلاو ل لعشلاو ناي سنلاب ةرطاخملا ٠ نمو 07 5

 . ملعأ هللاو 03 ن.رمدقملل

 نيا الإ ض رف الو ةلقلا لافت

 تنثلار ىلإ هير. لإ ةناتح الو نار دردش ةلث هلقأ لاو ةحر رد داع اكل زو الو ) قفا لالا (

 ىورو ءاوس هريصقو رفسصاا ليوطو 5 رفسأا ف ةلفاناا امهادحإ نيتلاح ىف الإ هتؤر ع رده ناك ام مارا

 هلع هللا ىل_ص هنأو هب ته>وت اميأ رفسلا ىف هتلحار ىلع ىلص, ناك ٍدسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا ني

 نأ نع ةلالد اذه ىفو ) ىتتأ 9 اانا 1 ةل>ارلا ىلع رتوي ناك هنع للا ىذر ايلع نأو ريعبلا ىلع رتوي ناك ملسو

 ىنلا لاف اهريغ ىلع له لاق نيح ىنارعأالل ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقا سلا الإ ضرف الو ضرفب سيل رولا

 «اناهر وأ الاحرف مفح نإف) لحو زع هللا لوعل فروا ةدش ةناثلا ةلاطاو « عوطت 0 الإ الو مسو هيلع هللا ىلص

 نإو باوحلابف انياعم ناك نإ تدبلا ىلإ الإ نيتلالا نيتاه ريغىف ىلصي الف امايقتسم ريغو ةلبقلا ىليقتسم رهع نبالاق

 مهلا ناك نإف هيحاص عابتا امهدحأ عسب ١ نيا>ر داهتحا فئلت>|نإف ةلقلا ةه>باود ىلع لثالدلاب داهتحال او ابيهم 00

 عمسرالو هعابتا ه4ةوسو ىعأ ناكو نيءاسملا ند هلد نمو رخآ عضوم ّك لاقو م الك د لحرب ىبَع لئالدلا تء.فحو

 مدعل اهلهد 0 نسو معلا مدعل ةليقلا لهد 8 نيب قرفال ( ىنزملا لاق ) هعامتا لئالدلا هلع تيفح ًاريص»

 لاخب كريثم ةلالد عبتت الو ( لاق ) ءاوس امبف ى<ألاك :لئالدلا هلع تيفخ نم ىعقاشلا لع دقو رضا

 اطخ نم عجري نأ هياع نأل فام[ ت21 لإ هلسلا كا مث قرسملا ىلإ ىلصف دهتجا نمو ( قفا للان )

 ةهج كلتو فرحنم هنأ ىأر مث ًاقرش 0 هملعأ ته هعم ىلصام ىمعألا ديعيو اهتيج باوص نيب ىلإ اهتيج

 لحر هللاق 2 لدحر 4 دهمداأ اذإو هثا 0 ا ف رد 1 هعم ناكنإو ىذكم اع دنعو فر < : نأ 4 اع ناك ةدحاو

 ( ىزلا لاق هدا محا لود هل ندم هن كا هنأل هنع 56 ىدم امو هل لاق ثيح فرع هقدصت كب أ دق رخآ

 مث ةلبقلا ىحأات ىل هنأ كلذو لات ناب ةئرك كلذ نأ اطخأ هلأ لع مث دهتجا نميف مايصلا باتك ىف ىعفاشلا جتحا دق

 ىنعملا اذ ةراهطلا باتك ىف اضيأ جتحاو ةفرع "طخ ىف كلذ ءىزحم كهنع تأزجأ أطخأ هنأ ةالصلا لاكدعب لع

 ىذلا نأ هدنع بلغألا ناكف ةناث أضوتي نأ دارأ مث ىلصف سجن رخآلاو رهاط هنأ نيوءانإلا دحأ ىف ىخأت اذإ لاقف

 اهاخأتي ةليقلاك سيلو 0 ءام هعم نأل معيب اهالص ةالص لك ديعيو مهحديو امهم دحاوب ع 5 رهاظلا ره هكر

 ةلبقلا "اطخأ نإو هتالص زاجأ دقف ( ىزملا لاق ) موقل ةلبق ىهو الإ ةيحان نم سيل هنأل هريغ ىف اهاري مث عضوم ىف

 .اذهو ( ىنزملا لاق ) ةالصلا لاح ىف اهنع زجعال نيعلا ةباصإ هيلع لع ملو فلك ام ىدأ هنأل نيعضوملا نيده يف
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 حبصلا نم ةعكر كردأ نهو رمدعلا كردأ دقف سءشلا برغت نأ لبق ةعكر كردأ نء » لاق حسو هيلع هللا ىلص

 ءاشعلاو برغملا نيبو ةقرعب رهظلا تقوىف رصعلاو رهظلا نيب ع هنأو ») حبصلا هكردأ لك سمشلا علطت نأ لق

 ةرخاآلا تقوىف مارحالا ءردأ نإ ىعفاشلا لاق دقو دحاو تارورضال امهقو نأ ىلع لدف ةفلدزع ءاشعلا تقو ىف

  ةعج اهمعأ نيتدحسب ةعكر ةعلا نم كردأ نم نأ ىعفاشلا معزو ءىثشب ىدنع اذه سيل ( ىنزملا لاق ) اعيمج (هالص

 « ةالصلا كردأ دقف .ةعكر ةالصلا نم كردأ نم » رسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقل اربظ ابمتأ ةدجس اهنم كردأ نمو

 كلذكو تلق ( ىنزلا لاق ) نيتدجسب ىعفاشلا دنع ةعكرلاو ةعجج اهالس هتفت ل اذإو هتفت ل نإ ىدنع هلوق ىنعمو

 لاكي الإ امل اكردد نوكيال «رصعلا كردأ دقف سمشلا برغت نأ لبق دكار ةداشلا نم كردأ نم ) مالسلا هيلع هلوق

 الا لع قس ةلارق دحاف تبغا لبق عارحإب ابعم ريظلاو امل اكردم نوكي فيكف نيتدجتس

 نذوب الو تاولصلا نم هل ماقي امو نادك اة باب

 اهنع ههجو الو هامدق لوزتال ةلبقلا البقتسم الإ هتماقإو هناذأ ىف نوكي نأ لجرلل بحأ الو ( ىفانةلالاث )

 الرش يع نإ دبق) هلا الإ ملإ ال نأ دبشأ هللا الإ هلإ ال نأ دهنثأ ربك أ هللا ربك أ هللا ريك أ هللا ريك 1 ْناوكَوسَو

 نأ دبشأ هللا الإ هلإ ال نأ دبشأ هللا الإ هلإ ال نأ دبشأ لوقف هتوص دميف عجري مث هللا لودر دهم نأ" دبشأ هلأ

 هللا حالفلا ىلع ىخ حالفلا ىلع ىح ةالصلا ىلع ىح ةالصلا ىلع ىح هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ هللا لوسر ادمح

 ىوتليو ( لاق ) ناذألا اذه ةروذحم ابأ لع حسو هيلع ءالآ لص هنأ لومار ناب جتحاو «هللا الإ هلإ ال ربك أ هللا ربك أ

 رهط ىلع نوكيو هينذأ ىف هيعبصأ عضي نأ نسحو ىحاونلا عمسيل الامثو انيع حالفلا ىلع ىح ةالصلا ىلع ىح ىف

 هناذأ ىف ملكتيال نأو هب ٍلسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر رمال توصلا عفر بحأو هأزجأو هتهرك انج نذأ نإف

 برغللا دعب قح قدنحلا موي سبح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأب جتحاو نذؤي ملو ماقأ هتقو تاف امو دعي مل ملكت نإف

 نذؤي ملو نيتماقإب ةفلدزعو نيتماقإو ناذأاب ةفرعب عمجو نذؤي ملو ةالص لكل ماقأاف الالب رمأف لبللا نم ىوهب

 ةعامج ىق ىلص, نأ دح ال بحأ الو ناذأ ريغو ةماقإبف ةرخآلا ىفو ناذأابف امهنم ىلو الا تقو ىف عج نم نأ لدف

 تببحأ نذؤملا عمت نءو اهأزجأ لعفت مل نإف مقت نأ ةأرءال بحأو هأزجأ هلعفي مل نإف ةماقإو ناذأاب الإ هدحو الو

 ةماقإلاو رضحلا ىف هنم فخأ رفسلا ىف ناذأالا كرتو هلاق غرف اذإف ةالص ىف نوكي نأ الإ لوقيا» لثم لوي نأ

 لاق نإف دعو هيلع 0 ىلص ىنلا نذؤم ةروذحم وبأ لعفي ناك تللدكفو نيترم ةالصلا تتماق لو لوهي هنأ الإ ىدارف

 7" لاق دق ( ىنزملا لاقو ) نيترم اهلعجتف ربك أ هللا ربك أ هللا ىنأت تنئاف هل لبق ةماقإلا رتوي ناب لالب رمأ دق لئاق

 هيلع هللا ىبص ىنلا نذؤم لالي نع هاورو نيتر“ «مونلا ند ريح ةالصلا )وهو تيوثتلا حيبصلا ناذأ قف كبت مدملا ىف

 ( ىنزملا لاق ) مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هكحم مل ةروذحم ابأ د ديدحلا ىف ههركو هنع هللا ذر ىلع نعو مسو

 ىنلا لود ىفو ةدايزلاب ديشتلا ىف ذخأ مرابخ"الا ىف هب ىلوأ ةدايزلا نأ هِئلَوق ساقو تببلا مسو هيلع هللا ىلص

 سانلا ىلعهفارشإل ةقث الدع الإ ةعامجا نذؤم له ال نأ بحأو ) لاق ( لعفب 5 لاق نم كرتو هيف ىلص هنأ ةدايزب

 هيف ىنغي الو طيطع ريغب السرت- نذؤي نأ بحأو هعماسل قرأ توصلا نسح نوكي نأو ١2)اتيص نوكي نأ بحأو

 ىأو اثراق املاع الضاف هب ىلدملا نوكي نأ بحأو ( لاق ) أزجأ امهب ءاج امفكو انيبم اجاردإ ةماقإلا بحأو

 نم عمسي نأ ىرحأ هنإف توصلا نسح نوكي نأو » مألا ةرابع خاا قرأ توصلا نسح نوكي نأ هلوق )١( 171107

 ل لمأت « خلا قرأ توصلا نسحو فيعضلا هعمدس ال
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 اهتضاحتساو أهربطو 3 ل ضيح باب

 ) نروطي قدح نهوب رقت الو سلا ىف ءاسذاا اولزتعاف » ىلاعتو كرات هللا لاق : هللا ةمحر ( قفأ 0 االاؤ

 ءاملاب نرهطت ( ىف: ةلالاؤ ) « هللا ؟رمأ ثيح نم نهوت اف نربطت اذإف ضحملا نم » ( قفا لالاف )

 ايش ةضخلا كلف هحاار هلذاوسلا لإ ترش ا[ دك اش اهمد ناك نإف ترظن مدلا ةأرملاب لصتا اذإو (لاق )

 اهلعو ربطلا وهو ةضلا تسلو قرع ورش قرشا قيقرلا رخحألا مدلا اهءا>و مدلا كلذ بهذ اذإف ةالصلا عدتلف

 سو هيلع هللا ىلض هللا لوسر نأل مايأ ةثالثب رهظتست نأ اهل زوم الو ابجوز اهمتأي و لص تفصو © لت

 بهذ اذإ رع هلع هللا ىلص لا امل لوقي الو « ىلصو كنَع مدلا ىله عاق ب ةضرحلا ديرب اهردق بهذ اذإف » لاق

 هلع ناك كك تت رظن اهتشم نكد هف رعت مش تفدو اع 5 مد لصفمي , نإو ) لاق ( ةقراع هب ىو الإ اهردق

 رطل 0( مَسو هيلع هللا ىلص ل لودمر لوقل هيف ضخم تن اكل هول ةالصلا 0 اهرهد نم ىضم امق اهضيح

 لستغتلف كلذ تفلخ اذإف ةالصلا عدتلف اهءاصأ ام اميصي نأ لبق ربشلا نم نب مضخم تناك ىلا مانألا_و ىلاتللا دع

 تلصو تلستغا كلذ بهذ اذإ مش ضيح ضرما مايأ ىف ةرزدكللاو ةرفصلاو ) لاق 0 « ىلص# مش توك نزةثحستل مش

 ةضاختسم اهنأ. تءقيتسا اموي رسشع ةسمح تزواج اذإ مث ةالصلا نع تكسمأ هب ال ةفرعمال امدتبم مدلا ناك نإو

 ةليلو موي كلذو ءاسنلا هل ضيحم ام لقأ الإ ةالصلا كرتت نأ امل زوم الف ةضاحتسالا نم الع ضدلا تقو لكشأو

 سافنلا رثكأو ريثع ةسمخ ضرملا رثكأو ( قف|[نغلالاف ) امو. رمثع ةعبرأ ةالصلا ىضقتو لستغت نأ اهيلعف

 لسغ دعب ةضيرف ةالص لكل اضوتي ةطاحتسملا لثم عطقم, الف ىذملاب ىلتبس ىذلا ( ىف: هلال ) اموي نوتس

 هيصعيو هحرف

 هيف رذفلاو ناذآلاو ةالعأا تفر كا

 لوأ وهف سمشلا تلاز اذإف ةرورضو رذع تقوو ةيهافرو ماقم تقو نانقو ةالصال تقولاو ( ىنانشلالان) ٠

 لخد دقق ةدايز لقأب كلذ زواج اذإف هلثم ءىش لك لظ ريص, ىت> امئاق رهظلا تقو لازيال مث ناذألاو رهظلا تقو

 رابتخالا تقو هتاف دف هزواج نف + لظ ريص, ىتح امناق رصعلا تقو لازيال مث ناذألاو رصعلاو تق

 دقف سمشاا برغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم » لاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل تتاف لوقأ نأ زوخم الو

 قفشلا باغ اذإف دحاو تقو الإ برغملا تةوالو نآذألاو بر#ملا تقو وهف للا تدرغ اذإف « 0 كردأ

 دعب الإ ناذأ الو ليللا ثلث بهذي ىتح امئاق ءاشعلا تقو لازيال مث ناذألاو ةرخآلا ءاشعلا تقو لوأ وهف رمحألا

 ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا هيف انعبتا نكسللو سايقب كلذ سيلو للاب اهلبق نذؤي اهنإف حبصلا الخ ةالصلا تقو لوخد

 ملام رجفلا دعب امناق حبصلا تقو لازال مث «( موتكم مأ نبا ىداني ىت> اونرشاو اولكف لدن ىداني الالب نإ » هلوقل

 ىلص ىنلاب ليرب> ةمامإ ىلع كلذ ىف دمتعاف اهتقو جرح دقف اهئم 3 ر ىبصي نأ كف سمشلا تعلط اذاف نفس

 رذعلا تقو وه رخآلا ثقولاو ( لاق) كلذ ىف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ئوز آلي ٍلَسو هيلع هللا

 لبق ىص غلبو قارضت يسأو سافن وأ ضيح نم ةأرما ترهطو قافاف لك ىلع ىهمغأ اذإف :ةرورضلاَو

 كلذكو « ءاشعلاو برغملا اوداعأ ةعكري رجقلا لبق كلذكو «  رصعلاو رهظلا اوداعأ ةعكرب سحشلا بضم

 ل نآ جتحاو تارورضلاو رذ_لا ىف تاولصلا كاردإ تقو كلذو حبصلا اوداعأ ةعكرب سدشلا عولط لبق
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 14 راج رهط ىلع هيف> سبل حد امفك ( ىازأا لاق ) ةراهبطلا لاك دعب هلق ىذلا عم هسابل نآل حل نأ هل زاح

 حسم نأ هزم مل لق نإو لجرلا ضعب هنم ناب ءىش فخلا مدقم نم قرم نإو ( قفاذ_ةلالاث ) ىدنع حسملا

 نوكينأ الإ نيب روجلا ىلع حسعالو كلذ هرمضي م نيبعكلا قوف نم هقرخ ناك نإو مدقلا عسيمج رتاس ريغ فخ ىلع

 نأ هأزجأ هماقم ماقام وأ بش> فخ نم سل امو نيفخلا ماقم اموقي ق>ح نيبعكلا ىلإ نيمدقاا ىدلجم ناب روجلا

 كلذ ىف ءاماعلا نيب ٍلعأ الو انأ تلق ( ىنزملا لاق ) امملع حس مدقلا ىف لاق نيقومرج ىلع حسم الو هيلع حسع

 قفرم ناقومرجلا كلذكف قئرملا نيفخلا ىلع حسملاب ديرأ اعإ معزو مهنع هدارفتا نم هب ىلوأ مرعم هلوقو ًافالتخا

 1 ىفأ نبا باتكو مدقلا ىفو هيمدق لسغ امهحسم دعب هيفخ عزن نإو ( لاق ) هيبش فخلاب وهو

 رهط ضقتنا امنإو ثدحلاب الإ ةنساا ىف ضقتنيال ءاضعألا لسغ نأل ىلوأ اذه لبق ىذلاو انأ تلق ( ىنزملا لاق )

 حسللا دعب ءاملا نم مودعملا دوجو ناك املف ءاملا مدعل مميتلا حسك امهر ورظ مدعل ناك امهيلع حسملا نأال نيمدقلا

 ىوس ءاضعألا رئاسو لسفلا بجوبو حسملا لطبي ح.لادعب نيمدقلا روهظ كلذك ناك لسغلا بجويو حسملا لطب

 . ناث ثدحم الإ ةناث ابيلع لسغالو لوسغم قيمدقلا

 نيفحلا ىلع حسملا فيك باب

 ةريخلا نع ةريغلا بتاك نع ةويح نب ءاجر نع ديزب نب روث نع حم ىبأ نبا انربخأ ( قفانشلالاف )
 فخلا ىلعأ حسم ناك هنأ رمع نبا رثأب جتحاو هلفسأو فخلا ىلعأ حسم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةيعش نبا

 فارطأ ىلع ىنميلا هفكو فلا بقع تحن ىرسيلا هفك عضي من ءاملا ىف هيدي سمغي نأ بحأو ( لاق ) هلفسأو

 داعأ رهاظلا كرتو فلا نطاب ىلع حسم نإف ( لاق ) هعباصأ فارطأ ىلإ ىرسيلاو هقاس ىلإ ىنميلا رع مث هعباصأ

 . هأزجأ هضعبي وأ ديا؛ لكب مدقلا رهظ ىلع حسملاب ىنأ امفيكو هأزجأ نطابلا كرتو رهاظلا ىلع حسم نإو
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 دايعألا َو ةعمحال لسغلا بأب

 ١ ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نأل امل لاستغالا ةعجللا ةالص دارأ نم لكل ةنسلا ىف رايتخالاو ( قفا لالا "
 تمعنو اهبف أطوت نم » ملَسو هيلع هللا ىلص لاق هنأل راتخالا بوجو ديرب « متع لك ىلع بجاو لسغلا » : لاق 7

 هَل لوسر نأ تملع دقو ؟ اشيأ ءوضولاو حار نيح امهنع ها ىضر نامل رمع لاقو « لَضفأ لسفلاق لستغا نمو |
 ناكاذإ امل هلسغ هيزحبو (لاق) رمت هكرت امو نامع عجرل.هبوجو املع ولو لسغلاب رمأي ناك سو هيلع هللا ىلص -

 لسغلا كلذكو ( لاق ) تملا لسغ نم لسغلا بحأو ( لاق ) هأزجأ اعيمج امل لستغاف ًابنج ناك نإو رجفلا دعب 7

 ةبانجلا نم هزحت مل ديعلاو ةعمجال لسغاا ىوننإو ةالصلا هتأزجأ دبعلاو ةعمجال لسغلا كرت نإو ًارايتخا ةنس دايع"الل '

 ايضفم هسم نم ءوضولاو تملا لسغ نم لسغلا ةبانإا لسغ دعب ىدنع بحب نأ لسغلا ىلوأو ةباتللا ىونب قح ٠

 ” اإ دك كالو هك: قس ردالو ةعجا لسع مث هب تلق سو هيلع هللاىلص ىنلا نع كلذب ثيدحلا تبث ولو هلإ

 ا ف وأ اريرتح سم نإ اوءمحأو ىلوأ وهف ةعجلا لسغ دك أت" تنث دقف تش مل اذإ ( ىزملالاق ) هريغ "ىزحال

 . !؟ نهؤملا هيحأ ىف كلذ هيلع بحب فيكف هباصأ ام لسغ الإ هلع ءوضو الو لسغ ال هنأ



 اوبل

 نس ىذلاو سجحتلا ىذلا داتا باب

 « ًائبخ لاق وأ آسحن لمحم مل نيتلق ءاملا ناك اذإ » لاق هنأ مسو هيلع هللا ىلص ىتلا ْنَع 0 ندر
 هللا لوسر نأ 0 ىعفاشلا را دانسإب مسو هلع هللا نىلص عل رح هاور 7 ندا نأ ىعفاشلا ىورو

 جدرج نبا لاق « رجم لالقب » ثيدحلا ىف لاقو « اسمن لمحم مل نيتاق ءاملا ناك اذإ » لاق مسو هلع هللا ىلص

 برق سمح ناتلقلا نوك-: نأ طايتحالاف ( ىنا:_ةلللاف ) ائيشو نيتبرق وأ نيتبرق عسن ةلقلاف رجث لالق تبأر دقو

 موحلو ضياحلا ايف حرطت ىهو ةعاضب رتب ند أضوتت كنإ هللا لو سراي لبق هنأب جتحاو رابك زاجحلا برقو ( لاق )

 .. سجنلا هريش ل اريثك ناك اذإ.ءيتادسوتبال قدمو لاق“ « ءىمةسجسال ءالإ رت لاك شالا انو

 ىور امف لاقو (ةمعط وأ هحر ريغام الإ ءىش هسحتبال ارورط_ءاملاقل>) لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنا نعكورو

 عسب ر رأ » لاق هنأ سابع نبا نع ىورو اندنع مز.«زو هفر نال انإ اق تام حب ند مزمز حزن هنأ سابع نبا نع

 افيظنت وأ لعف ناك نإ اهحْزنف اهف ربظ مدلا نوكي دقو سو هيلع هللا ىلص ىنلا فلاخمال وهو ءاملا ركذف « نيخجمال

 همعط ريغت رف تناك ةساحن ”ىأ 1 مد هيف عقوف زاجحلا برق.نم رايك برق سمح ءاملا ناك اذإو ( لاق ) ابجاوال

 هسحابال ىذلا ريثكلا نيبام قرف اذهو ادعاصف برق سمح هيف نأل رهاط هلا وهو سدني مل هر الو هنول الو

 ةتيلاتجرخأ اهنول وأ ابحر وأ ابمعط تريغق رمي ىف ةتيم تعقو نإف هريغي ملام هسدني ىذلا ليلقلا نيبو هريغام الإ

 ةماقب تسيل ةساحن هتطلاخف برق سمح ءلقأ ءاملا ناك ادإو ( لاق ] كلذب ربطتف اهريغت بهذي ىتح رئبلا تحزنو

 دحاو سجن مل اًريطف ادعاصق برق س# اعيمج ناءاملا نوكي ىتح رخآ ءام ىلع بص وأ ءام هيلع بص نإف هتسحن

 طلتخمال ام ليلقلا ءاملاىفعقو نإو امهيف ثدحم ةساجنب الإ اربطام دعب اسجل كلذ دعب اقرف نإف (لاق) هبحاص امهنم

 نقيتسإ ناءانإ رفسلا ىف هعم ناك اذِإو هب اضونع نييل هنأ هب ساب الق بطلا نهدلا وأ .دوعلا وأ ربتعلا لكك

 نكمت ةرابطلا نأل رهاطلاب ًاضوتو هدنع بلغألا ىلع سجنلا قار او حانت نيك نسل رجالاو نسب تاهرشل ١

 رهاط هلصأ ىلع ءاملاو

 نيفاعا ىلع حسملا باب

 هنأ نع ةركب ىنأ نب نمحرلا دبع نع دلخم ىبأ رجالا نع باهولا دبع ىنعي ىعثلا انريخأ ( ىف: الات )

 نأ هيفخ سبلو ربطت اذإ ةليلو آموي مقمالو نهلايلو مايأ ةثالث رفاسملل صخرأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ثدحأ مث نانرهاط امهمو نيفخلا هياجر لخدأ مث ءوضو وأ لسغب مقملا لجرلا ربطت اذإو ( لاق ) امهيلع حسم

 مايأ ةثالث حسم ارقاسم ناك نإف هبق ثدحأ ىدلا تقولا ىلإ كلذو ةللو اموي ثدحأ ام تقو نم امهيلع حسم هنإف
 تقو باهذ دعب ىلصو حسمو ًاضون نإف حمسملا عطقنا دقق تقولا زواج اذإو هيف ثدحأ ىذلا تقولا ىلإ نييلايلو

 حسم حسم ماقأ مث ارفاسم حسم ولو مهقم حسم متأ رفاس مث ريضهلا ىف حسم ولو ةالصلاو هيلجر لسغ داعأ حسملا

 نأ ثدحأ اذإ هئزحم مل فخلا اهلخدأ مث ىرخألا لسغ مث فخلا اهلخدأ مث هيلجر ىدحإ لسغف "اضوت اذإو مق

 هسبل مث هترابط مامت لبق سوبلملا لوألا فخلا عزن نإف هفخ دحأ هسابل لبق هلاك ًارهاظ نوك قح حسم

 م - ٠١ ع)



 ءاملا دجم مل نإف ( لاق ) قيفوتلا هللابو هلثم ممدتلاف ءوضولاب ةالصلا ءادأ ىف هرجأل مظعأ ناكااف هرخآو تقولا لوأ

 دا ف عوجلا "رع نإ اح ريغ ن.ءثلا دحاو وهو هعضوم ىف نءثب هدحجو نإو داعأ هلحر ىف ناك هنأ مَع 2

 لجر بنجأف ءام لجر عم ناكولو محيتيو هيرشي نأ هيلع نكي مل نمثلا نم رثك أب هيطعأ نإو محتلا هل سيلف

 نايحلا ممتيو هيلع ءاملاب اودوجم نأ ىلإ مهبحأ تيملا ناك ءاملا معسإ لو لجر تامو ضيحلا نم ةأرما تروطو

 شطعلا|وفاخ نإف هب مهقحأ وهف ءام تيملا عم ناك نإف هلسغ ىلع ردقي مل نفد اذإ تيملاو ءاملا ىلع ناردقي دق اءهئأل

 . هثاريم ىف هنأ اودأو هومعو هوب ريش

 ءاملا دسفيام تأب

 هكردي امه تناك ةساجن تناك ةساحن ىأ وأ مد وأ لوب وأ رمح ةطقن ءانإلا ىف عقو اذإو ( قنانخلالام )

 هريغ وأ هب أضوت مث فيظن ءانإ ىق هءوضو عمج مث لجر أضوت نإو ةرابطلا ةب ءىزحن الو ءاملا دسف دقف فرطلا
 ءوضوااللب نم نأ كشالو أضوت سو هيلع هللاىلص ىننلا نأل سجن, سيلو ةرم ضرفلا ءوضولا هب ىدأ ةنأل هزي مل

 نم ةراهطلاب مهسفنأ ىف ًادبعت سانلا ىلع نأل هب أضوتي الو هلعف نيماسملا نم ادحأ الو هلسغ هماعن الو هبايث بيصرام

 سخن دقف ءانإلا ىف باكلا غلو اذإو . ةسا<ي ريغ نه ءام هساع نأ الو دبعت ضرأ الو بوث ىلع سيلو ةساحن ريغ

 نإف ( لاق ) مسو هيلع هللاىلص هلل ا ل كج حا كارم حم ةانإلا هنم لدخو ةقيزج ناك

 نالوق هيفف هببشأ ام وأ ةلاخغ وأ نانشأ نم فيظنتلا ىف بارتلا ماقم موقي اع هلسغف ابارت هيف دحيال رع ىف ناك

 لوقت اك تفصو اك هنم فظنأ وأ بارت نم افلخ نوكي امب رهطي رخآلاو بارغلا هضامب نأب الإ ربطي ال نأ امهدحأ

 اهءاقنإ ىقنت اهنأل ةراجحلاك ءاجنتسالا ىف فزخلا لعج هنأل .هلوقب هبشأ اذه انأ تلق ( ىتزملا لاق ) ءاجنتسالا ىف

 باعإلا ف ثشلاو ظرقلال مع لمعام لعج اكو رثك أوأ هءاقنإ ىقنن هنأل بارتااك نانشألا لمح نأ همزلب كلذكف

 زاجحلاب نوكت. ةرجش ثلا ( ىنزملا لاق ) بارتلا ىنعم ىف ءانإلا ريبطت ىف نانشألا كلذكف ثشلاو ظرقلا ىنعم ىف

 ويتْاو بلكلا سمامو رهط هيلع ىنأت ةدحاو هلسغ نإف ىلإ بحأ اثالث كلذ ىوس ةساجنلا نم ءانإلا لسغيو (لاق)

 ىوسام ساقو هيلع هساقف باكلا نم الاح أوسأ ريزنْلانأب جتحاو رذق امهف نكي مل نإو هسحن امهنادبأ نم ءاملانم

 هصرقت مث هتحن نأ توثلا بيصي ةضيحلا مد ىف ركب ىنأ تنب ءامسأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ ىلع تاساجنلا نم كلذ

 اال دم نر ردلاو تلكلا ىوعام لصفب ءوضولا زاوج ىف جتحاو اعبس كلذ ىف تقوي ملو هيف ىلصتو ءاملاب

 ةداتق ىنأ ثيدحبو « اهلك عابسلا تلضفأ ابو معن » لاق ؟ رجلا تلضفأ اب ارد كتم ةنأ مسو هيلع هللا ىلص

 طقس اذإ ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقبو « سجنب تسيل اهنإ ») لاق ملسو هيلع هللا ىلع قاب لوسر نأ ارا ىف

 سمغو ( لاق ) ريزنلاو بلكلا نم تركذام الإ ةساحن ايحألا ىف سيل هنأ ىلع لدف « هولقماف ءانإلا ىف بابذلا

 (رخآعضوم ىف لاقو ) هسحن ءانإ ىف امهوحموأ ءاسفنخوأ بابذ تامنإف لكؤيال بابذلاو هلتقي سيل ءانإلا ىف بابذلا

 . مهعم هلوقو ءاملعلا لوقب ىلوأ اذه ( ىتزملا لاق ) ةلئاس سفن هل امت ناك اذإ هسحي هلثم هسجني ىذلا ءاملا ىف عقو نإ

 باعاو (لاق ) نيتيم نالوك أم امهنأل هسجنت مل توحوأ يم ةدارج هيف تعقو نإو (لاق ) مهنع هدارفنا نم هب ىلوأ

 هعب لحو ربط دقف هوخ وأ برعلا هب غبدي ا غبد ةتيم باهإ اأو ( لاق ) مدآ ىنب ىلع اسابق اهقرعو باودلا

 لبق هنأل رعش الو فوص الو مظع غابدلاب رهطي الو نايح امهو ناسحي امهنأل ريزن> وأ بلك دلج الإ هيف *ىضوتو

 : ءاوس هدعو غابدلا
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 ءاملا دو>و ةالصلا ىف ناك نإو ضقتني محيتلا كلذكف رهطلا ضعب ىف ضيحلا دوج ول ضقتنت روهشلا نإ تك مث

 مهيتلاب عمجم الو ( لاق ) ىلوأ هلوقب ىدنع اذهو ثدحلا ناك اذإ ةالصلا ىف ناك نإو ؟*ىضوتملا رهط ضقتني اك

 لوقو « ةالصلا ىلإ مث :3 اذإ » زعو لج هلوقل لوألا بلطلا دعب ام.:و ءاملل ايلط ةضيرف لكل ددحم لب ضرف ىنالص

 0و فصلا _ و اللا لعو لفارد ةدجرالا دعب ىلصيو (لاق) «محيتب الإ ةبوتكلا ىلصت ال » سابع نبا

 . هز مل هوحنو ةوارذ وأ ةرون وأ خندزب مهين نإو نآرقلا دودص

 مميتلا عماج باب

 مم. نأ رفاسمللو هبلط دعب ءاملا زاوعإو ةالصاا تقو لوخد دعبالإ مهني نأ رفاسنل سيلو ( ىف: ةلالاف )

 ءاتش ىف ضيرم مميت: الو رمع نبا ردا و نآرقلا رهاظب كلذ ىف جتحاو رمدق وأ لاط رفس مسا هيلع عقبام لقأ

 ضرملا هنم نوكيوأ فلتلا هنم نوكي نأ ءاملا هسع نإ فاخم ضرم نم.ىنط هب وأ روغ هل حرق هب نم الإ فيص الو

 ضعب ىف ناك نإو ( لاق ) ىنضاأ ةدش ءاملا هسم نإ فاخ اذإ مهيت, مدقلا ىف ( لاق ) ءرب ءاطبإل الو نيشلال فروخ لا

 هلسغ نإ فام مد هحرق ىلع ناك نإو رخآلا نود اههدحأ هئزحمال مميتيو هيلع ررمض ال ام لسغ ضعب نود هدسج

 ءىمو. ىلص ةبشخ ىلع اطوبرم وأ سحمن عضوم وأ ش> ىف رصملا ىف ناكاذإو مدلا لسغ ىلع ردق اذإ داعأو مديت

 رسكسلا عم طوم رئابلاب ودعي الو داعأو قوصللا عزت اقوصا مميتلا عطوم ىلع قصلأ ولو (لاق ) ردق اذإ ديعيو

 : اهدحأ . نالوق اهيفف رئابجلا تيقلأ اذإ فلتلا *ىضوتم ريغ ريسكلا فاخ نإف نيفخلاك ءوضو ىلع الإ اهعضي الو

 رسكسا هنأ هنع هللا ىضر ىلع ثيدح حص نإو ديعبال رخسآلا لوقلاو ءوضولا ىلع ردق اذإ ىلدام ديعيو اهملع حسعي

 ىلوأ (ىنزملا لاق ) هيف هللا ريختسأ امن اذهو هب تاق رئابحلا ىلع حسع نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هرمات ةيدنز ىَدَحَإ

 دقو هريغو ربط نم هكرت ىف هل صخر امقو ىلصملا هنع زخم ام لك كلذكو دعي الو هئزحم نأ ىدنع قحاب هلوق

 دحاولا ضيرملا 0 ملاق سجنلاو ملاد اهتالص ىف ثدحلاو ةضاحتسملا ديعتال نأ مرعم ىعفاشلاو ءاملعلا تعمجأ

 ءاعإ ءىموي ةلبقلا ريغ ىلإ ىلصي فياسملا الو نايرعلا الو مهيتلاب ايلص اذإ شطعلا فاخم ءاملا هعم ىذلا الو ءامال

 ىف هئطوب ءام هعم ناك نم ىعفاشلا لاق دقو ةداعإلا عفرو ىلصملا هنع زجعام حرط 7 مهعامجإ نم كلذ ىفقف

 سحب هب سيل نك اهلسغ نإ فاخم مد هحورق ىلع نم كلذكو ( ىزملا لاق ) دحب مل نك وهف شطعلا قاخو هر

 فول ةزانجال مهيتي ىريغ لاقام زاج ولو ةزان الو ةبوتكل رصم ىف حيحد مميت الو ( قفاتغلللا ١ و

 نع ىورو . دعبأ هنود امف زو نأنم ناك دكوألا توفل هدنعزم مل اذإف ةبوتكسملاو ةعئإلا توفل كلذ همز توفلا

 هلسغي الام ءاملا نم رفسلا ىف هعم ناك نإو ( قفا لال ) اتضوتم الإ ةزانج ىلع ىصيال ناك هنأ رمع نبا

 نأل مدقلا ىف لاقو ائيش هئاضعأ نم لسغ, الو مميت, رخآ عضوم ىف لاقو ىلصو مهيتو ءاش هندب ”ىأ لسغ ةبانجلل

 مودعملا ضعب نم دجو ام مكحف مدعل لدي لك أل ىدنع قحلاب هب .ثشأ اذه ان اق ( قرم لإ ( هندب روطيال ءاملا

 دوحول هضغ لسغ همزا ولو لدبلا الإ هيلع سيلو مدعلا محك ضعبلا حف ةيقر ضه, دحم أطخ لتاقلاك مدعلا ئ

 ليلد كلذ ىفو هءاعت دحأ اذهب لوقي الو لدبلا لاكو ضعبلا دوجول ةبقر ضعب قتع هفزا لدبلا لاكو ءاملا ضعب

 رخآ ىلإ هرخأ ول ءالمإلا ىف لاقو ةالصلا ليجعت ىنابحتسال ممدتلا ليجعت بحأو ( ىف ةلالاف ) قفوتلا لابو

 نيبام ىلصي نأ ةنسلا نأل ىلوأ هلوقب ليجعتلا نأك انأ تلق .( ىنزملا لاق ) ىلإ بحأ ناك ءاملا دحب نأ ءاجر تقولا
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 ذبعَت امإ سجنب نءؤملا الو ديلا ىف ةضيحلا تسيلو (لاق ) هبحاص لضفب امهنم دحاو لك لستغا دقف دحاو ءانإ نم

 | 01 لللَو لك ىف هحاص لظفب أضوت امينه دحاو لك نأ رمع نبا ىوزر ام كلذكو ةتالاح ضعب ىف ءاملا سام نأ

 ليقلاب قفريو ىنكي الف ريثكلاب قرم دقو هب هللا هرمأ ام ىلع الإ ءىضوتملاو لستفملا هب رهطتي امف تيف وبال هنأ
 . عاصلاب لستغاو دملاب أطون هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىناا نع ىور امع صقنبال نأ بحأو ( لاق ) ىنكيف

 مميتلا باب

 متسنال وأ طئاغاا نم ين دحأ ءاجوأ رفس ىلعوأ ىضرم متك نإو » ىلاعتو كرابت هللا لاق ( قئانثلالا (

 اذإ لوقعمو 0 هبجو حسمت م ملت هنأ ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورو ةبآلا « ءام اودحم ملف ءاسنلا

 7 ةبرض : لاق هنأ رمع ن نعو هيلع ءوضولاب ىل وي امىلع م م.تلاب ىل وي نأ نيدلاو ةجولا ىلع ءوضولا ن رم الدب ناك

 ضرأ لك نقم ا وهو ديعصلا ىلع هيدبب برض» نأ ممدتلاو ( قفا _ةلالاف ) نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو هجولل

 ىلع برضيف ةضيرفلا مهبتلاب ىونيو ةساحي' هطلاخم' ملام رابغ هنم ديلاب قلعي ام هريغو امتاحطبو اهردمو اهخبس

 ىرخأ ةبرض برضي مث ءوضولا ا كك هبجو هديب خس مث بارتلا ريث ىتح هعباصأ قرفيو ةبرض بارا

 مث هقف رم ىلإ عارذلا رهظىلع اهرع مث اهعباصأو ىنمتلا هفكرهظىلع ىرسيلا هفكعضيف ىنميلا ةعارذ حس مث * كلذك

 هدب نم ءىث اهسعمل ىنميلا هفكن طب نوكيو هماهنإ رهظ ىلع اهرع مث هعوكىلإ اهب لبقي مث عارذلا نطب ىلإ هفكر يدي

 "ناك ام ائيشقبأ نإف امهعبادأ نيب للخو ىرخألاب نيتحارلاىدحإ حسو ىنميلا ىف تفصو ا* ىرسسيلا امب حسمبف

 حسعو دوعإ نأ هلع ناك هبجو لبق ه.دبب أدب :نإو ىلصي مث مميتلا نم هيلع ىقب اه داعأ ىلص ق> ءوضولا هيلع رع

 مهيتأ ةبانحلا ىت رلو (كاق ) هارحأ ىفتلا ىلع هيدب ىرمدإ مدق نإو ءاوس ءوضولا لثم هبجو دعن انو 5 ىح هيد

 ١ ىأ ةفرعم ىدنع ثدحملا ىلع سيل ( ىزملا لاق ) مميتلا نم رثك 1 هيلع نكي مل ةبانجلا ركذول هنأل هأزجأ ثدحلل

 00| ا لا ةمنأك ثادحألا ى] ةفران هلع ناك ولو ثدحلل رهطت. نأ هيلع اإو هنم ناك ثادحألا

 ًآبنج تناك امإو ضرحلا ىونت ةأرما تلستغا وأ لوب هثدح نأ لع مث حير نم أضوت ول بِجول. هيلع تاولصلا

 - ناك ولو هماعن دحأ اذهب لوقيالو هنمرهطت ىذلا ثدحلا لع, مهنم ادحأ *ىزحي مل ءاسفن تناك امنإو ضيحنموأ

 هب ىلصي نأ عوطت وأ ةزانج ىلع ةالصا وأ فحصم ةءارقل أضوتي نمل راجامل هل أضوتي امل ةينلا ىلإ جاتحم ءوضولا
 ' أل الو اضوت تادحألا ىأل الؤ ضورفلا ىأل ىوتنال نأ هآزجأ ٌضرفلل أضوت ملو ضرفلا هب ىلص اماف ضرفلا

 " مميتاذإو ًاضوت بنجم سيل ىذلا هدجو اذإو لستغا مميتلا دعب َءاملا بنجلا دجو اذإو ( لاق ) لستغا ثادحألا
 - هلوخد دعب ءاملا ىأر مث ةالصلا ىف لخد نإو ءاملا ىلإ دوعي نأ هيلعف ءاملا ىأر مث ءاملا بلط دعب همميت نم غرف

 ” ل[ اك ءاوس اهريغو ةالصلاف مميتلا رهط ضقتني ىدنع ءاملا دوجو ( ىنزملا لاقو ) ةالصلا هتأزجأو هتالص ىلع ىف

 دقو ةالصلا ىف ثدحلا هرض امل ةالصلا هربط ضقت عنم ىذلا ناك ولو ءاوس اهريغو ةالصلا ىف رهطلا ضقث ام

 ”اندأ دق امهءنأو نارهاط امهنأ ءاملا مدعل رفس ىف رخآلا مميتو امهدحأ ا نيلجر نأ مرعم ىعفاشلاو اوعمجأ

 ' رهطلا ضقنىف اناكال ملف ءاوس ةالصلا لبق ربطلا ضقن ىف امهنأ ءالا مهيتملا دجوو ءىضوتملا ثدحأ نإف ربطلا ضرف

 ' اموي الإ اهب تدتعا نإف روهشلا صحت مل نم ةدع نأ ءاملعلا هعانجىف لاق دقو 212قرفلا امو ؟ ءاوس اهيف لوخدلا دعب

 )١( زرحو « خسنلا ىف اذك« خلا ءاماعلا هعاتح ىف لاق دقو : هلوق 0000
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 لاقي ارك امهؤاقتلا كاذف امتاتخ ءاذح هناتخ نوكيف جرفلا ىف ةفشحلا بيغت نأ امهؤاقتلاو ناناتخلا قتلا اذإو ( لاق )

 لجرلاناتخ ىذاحم نأ نيناتخلا ءاقتلا ( ىنزملا لاق ) امملع لسغلابجو دقف اماضتي مل نإو ايذاحم اذإ ناسرافلا وتلا

 ةأرما ناتخ نم لفسأ ركذلا لخديو لعتسم ةأرملا ناتخ نأ كلذو اهئاتخ هناتح بيصي نأ ال ةأرملا ناتخ

 نإو ( قنا: ةلللاف ) ناسرافا' قتلا سرافلا سرافلا ىذاح اذإ لوقت برعلا : لوقي ىعفاشلا تعمسو ( ىنزملا لاق )

 لسغلا بجوي ىذلا لجرلا ءامو امهملع لسغلا بجو دقف ةأرملا نم كلذ ناكوأ امان وأ ًادمعتم قفادلا ءاملا لزنأ

 بجو دقف قفادااءاملا ةأرملا تأر وأ لجرلا ركذ نم ىنملا جر ىتف علطلا ةحئار هبشي ىذلا نيحثلا ضيبألا ىنملا وه

 . ابمد عفترا اذإ ءاسفنلاو تربط اذإ ضئاحلا لستغتو ( لاق ) ءاوس هدعبو لوبلا لبقو لَسَعلا

 ةالصلل هءوضوأضوتب مث ىذألا نم هب إم لسغي مث ءانإلا امهطاخدإ لبق اثالث هيديلسغيف بنجلا أد ( قفا ةلالاف )

 معي ق>هدسج ىلع ءاملا ضيفيمث تايثح ثالث هسأ ر ىلع مث هرعش لوصأ اهب للخم ءانإلا ىف رششعلا هعباصأ لخدب مث

 نإف (لاق) سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نع اذه و ىورو هدسح ئم هيلع ردقام ىلع هيدب رعغو هرعش و هلسح عجحح

 أزجأ هكلدي مل نإ هنأ ليلد هدلج ىلع ءاملارسو هيلع هللا ىلص ىننلا ةضافإ ىفو هرضي الف هدسج ىلع هيدي رارمإ كرت هأ زد 1١ نا هنا ل 3 ع مو هل 1 ها ةضافا ىفو هر 5 ه ل0

 للد ءوضوب هرماب ملول ستغا ءاملا دحو اذإ مهيتملا بنجلا 5 ىفو (لاق) « كدلح ةسسمأك ءاملا تدحو اذإ 0هلوقو

 فناتسإو هئزحيو ءاسأ دقف قاشنتسالاو ةضمضملاو ةباندال ءوضولا كرت نإو ( لاق ) ضرفب سيل ءوضولا نأ ىلع

 ةبانجلا نم ندبلا رئاس عم هلسغ ضرف اك ثدحلا نم هجولا لسغ ىلاعتو كرابت هللا ضرف دقو قاشنتسالاو ةضمضملا

 نم جاتحم امنأ الإ ةأرملا لسغ كلذكو رخآلا نم هئزحم الو امهدحأ نم قاشنتسالاو ةضمضملا كرت هئزحم فيكف

 هللا ىلص ىنلا تلأس ةملس مأ نأ ىورو . لجرلا هيلإ جاتحم امم رثكأ ىلإ رعشلا لوصأ ءاملا غلي ىتح اعراس 2

 ثالث هلع حن نأ كيفكي اممإ ال » لاقف ؟ ةبانملا نم لسغال هضقنأتمأ ىسأر رفض دشأ ةأرما ىنإ تلاقف .ملسو هيلع

 ىذخ »لاق ضيا نم لسغلاب ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر اهرمأ املو ساقتلاو ضحلا نم اهلسغ كلدكو اهارجا

 دن مل نإف ) قفا: هلال ) مدلا رثأ اهم ىعبتت ةشئاع تلاقف « اهب ىرهطتف  كسم نم ةعطقلا ةكرفلاو  ةصرف

 ضئاحلا وأ بنجلا لخدأ نإو (لاق ) امهأزٍجأ لسغلا ىف ةأرمملاو لجرلا هب أدب امو فاك ءاملاف لعفت مل نإف ابيطف

 . هرمضي مل انف ةساحب الو ءانإلا ىف امهديأ

 هريغو.بنجلا لضف باب
 تيأر لاق كلام نب سنأ نع ةحلط ىنأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع سنأ نب كلام انرب>أ ( قات تلالاف )

 نم عبني ءاملا تيأرف هنم اوضوتي نأ سانلا رم أو ءانإلا ىف هدب عضوف ءوضولاب ىفأ ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نامز ىف اوٌُؤضوتي ءاسنلاو لاجرلا ناك : لاق هنأ رمع نبا نعو مثرخآ دنع نم سانلا ًاضون ىح ةعاسإ

 هللا لص هللا لوهزو .انأ لستغأ تنك تلاق_اهنأ ةمئاع نع ىورو اع دحاو ءانإ ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لو

 ضئاح ىهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سأر لسغت تناك اهنأو ةبانجلا نم ىنعت دحاو ءانإ نم ملسو هيلع

 ةشئاعو لستغا اذإ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل ضئاحلاو بنجلا لضفب لستغيو أضوتي نأ سأبالو ( ىفا:ةلالاف )



 اكل اريد وأ الش 170110107 وئز ز الو 7 هاو تيلاو ىحلاو 719 ردا نك هرخا نااو ةنعف نت

 12 نم جرخام لكو اهملع دبعت الو اهل ةمرحال هنآل ة ةميهم نم كلذ سم نم ىلع ءوضو الو ربدلا نم اهسفن ةقلخلا

 '007 مامتسا الو تفصو اك ءوضولا تجوي ةلك كلذف هريغ وأ: للب وأ 'قدؤ“وأ ىذم وأ مدوأ دود نم لبق وأ

 كلام نب سنأ ىور امل هيلع هبجوأ نأ نيبي الو أضوتي نأ ادعاق مئانلل بو ( لاق ) حرر هنم جرخ وأ مان نم

 لا ىضر رمع نبا نعو ادوعق لاق هبسحأ نومانيف ءاشعلا نورظتني اوناك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاحضأ نأ

 هيلع بلغ اذإ ناك رظنلا ىلإ انرمص ول ىعفاشلا لاق دق ( ىنزملا لاق ) أضوت, الف ىلصيو ادعاق ماني ناك هنأ امهن

 هيلع للا ىل< ىنلا ناك لاق هنأ لاسع نب ناوفص نع ىورو انأ تلق ( ىنزملا لاق ) ناك هتالاح ىأب أضوت مونلا

 طئااغو لوب نم نكل ةبانج نم الإ نويلايلو مايأ ةئالث انفافخ عزننال نأ ارفس وأ نيرفاسم انك اذإ انرمأي لسو

 ىف ثدحلا ىوتسا ادحاو.ثدحلا ىنعم ىف « ىمأو وه ىمأب « ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نبلعج اماف ( ىئزملا لاق ) مونو

 لوبلاو طئاغاا ثدح كلذك فلتخال منانلا لاح فالتخال مونلا ثدح فلتخا ولو ادعباق وأ ناك اعجطضم نوعيمج

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورو رطفم ريغ ايسانو رطفم ادماع موصلا ىف لك الا نأ نابأ اك مالسلا هيلع هنابألو

 1 اهدطضم امون عجم نم ةشئاع نع ىورام عم «ءاكولا قلطتسا نانرعلا تمان اذإف هسلا ءاكو نانيعلا »لاق هنأ

 دمف (ىنزملا لاق ) اضوت امتاق وأ ادعاق مان اذإ نسا نعو ءوضولا هيلعف امون عمجتسا نم ةريره ىنأ نعو ادعاق

 ىف مئانلا كلذكف أضوت ناك فيك هيلع ىمغأ نم ىنعم ىف رظنلا ىف ىعفاشلا هلعج دقو رظناا بجو. فالتخا

 هتأرما لجرلا ةلبقرمعنبا لوقبو «ءاسنلا متسمال وأ هزعو.لج هللا لوقب ةسمالملا ىف جتحاو ًاًضود ناك كفك ءانعم

 نع ةرسسب ثيدحب ركذلا سم ىف جتحاو رمع نبا لوق ىنعم نم بيرق دوعسم نبا نعو ةسمالملا نم هديب اهسجو

 تااق هنأ ةشئاعنع ىورام عم جرفلاب ربدلا ساقو «أضوتيلف هركذ كدحأ سم اذإ »ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 « هيلع موق دبع ىف هل اكرشش قتعأ نم » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأب جتحاو تأضوت اهجرف ةأرملا تسم اذإ
 وأءىق نم كلذ ىوس نم ناك امو ( لاق ) رك ذلا ىنعم ىف ربدلا كلذكف دبعاا ىنعم ىف ةمالا تناكف

 قاصياا الو ريغتملا ءاشجلا ىف ءوضوال هنأ كلذ ىف ءوضو الف ثدحلا جر ريغ نه جرخ مد وأ فاعر

 ها رمع رع نا نأب جتحاو هدسج نم ءىتلا باصأ امو هاف لسغي نأ هيلعو ثدحلا جر ريغ نم امه>ورخل

 كنع مجاحملا رثأ لسغا سابع نبا نعو هدب لسغي ملو ةالصلا ىلإ ماق مث هيعبصأ نيب هكسادف مد اهنم جرخف ههجوب

 0 ( لاق ) ءوضو مجتحلا ىلع سيل مساقلا نعو ىلص مث ةفوصب هفنأ حسف فعر هنأ بيسملا نبا نعو كبس>و

 '00 لصف هاش فتك لك أ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور امل ءوضو رانلا تسم اهف الو ىلصملا ةبقبق ىف سلو

 ىف كش مث رهطلا نقيتسا نمو ( لاق ) ءاوس وهسلاو دمعلاب وهف ءوضولا بجوأ ام لكو ( لاق ) أضوتي مو

 . كشلاب نيقيلا لوزي الف رمطلا ىف كش مث ثدحلا نقيتسا وأ ثدحلا

 لسغلا بجو, ام باب

  ةثئاعنع هيأ نع مساقلانب نمحرلا دبع نع ىعازوألا نع مسمنب ديلولا وه ةقثلا انربخأ ( ىفانتلالاث )
 3 نم هاورو ٠ هانلستغاف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو انأ هتلعف « لسغلا بحؤ دقف ناناتألا قتلا اذإ » تلاق اهنأ

 .اثدح (لاق) « لسغلا بجو ناناتخلا قتلا اذإ ) ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق : تلاق هنأ ةشئاعنع ىرخأ ةبج

 3 هلّدم تيدحلا اذه يف يعازوألا نع سم نب ديلولا انثدح اولاق هريغو قشمدلا رماع نب يدوم انثدح لاق مهادإ
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 مث نيترم نيت رم طول مث «هب الإ ةالص ىلاءت كرابت هللا ليقبال ءوضو اذه» لاق مث ةرم ةرم اضون ٍلسو هلع هلل ع

 ءوطووىلبق ءاينألا ءوضوو ف وضو اذه»لاقم“ اثالث اثالث أطون مث نيترم هرجأ هللا هانآ نيترمنيت رم أضون نم »لاق

 نانذألاتسيلو ةنسال كرت هينذأ حسعو قشنتسإو ضمضمت, نأ هكرت ىفو (لاق) «مهيلعو هيلع هللاىلص مهارإ ىليلخ

 نينذألاقوفام ىلءنكي مل امل هنأب جتحاو املاح ىلع ةنس امبف امهيلع هحسم ىتزِحبَف سأرلا نم الو السغيف هجولا نم

 ىلإ وهو حسم قنعلا ىلإ اههيليام ىلع الو امهيلإ سأرلا رعش تبانم ىلا امت امهءاروام ىلع الو سأرلا نم اميلي امم

 . ريصقت نع امهبقلح جح نم أزجأ سأرلا نم اتناكول ( ىزملا لاق ) دعبأ سأرلا نم نانذألا تناك برقأ سأرلا

 الإ ىزجي الو سأرلا ضعب حسم نه ىزحنام نيب قرفلاو ( ىف|:ةلالاف ) املاح ىلع ةنس امهمنأ حصف سأرلا
 هريغ نم لدبال لصأ سأرلا ضعب حسمو هماقم موقي لسغلا نم لدب هجولا حسم نأ مميتلا ىف هجولا لك حسم

 ىلإ عحر ههجو لبق هيعارذب أدب نإو ( كاق ) رمت نباب كلذ ىف جتحاو هأزجأ هلسغو هءوضو قرف نإو ( لاق )
 مهوجو اولسغاف » لاق ىلاعتو كرابت هللا هركذ م ءالو ءوضولا ىلأ اي ىتح هبجو دعب انوكي ىتح اميلسغف هيعارذ

 ءوضولاب ىلص نإف (نيبعكلا ىلإ ىنزملا هأرق اذكه) «  نيبعكلا ىلإ ملجرأو سو ءدإ اودسماو قفارملا ىلإ ميدنأو

 ةورملاو افصلا نإ » زعو لجو زع هللا لوقب جت>او ةالصلا داعأو هئوضو نم ءالولا ىلع ىنبف عجر ءالو ريغ ىلع

 لبق ىرسي مدق نإو ( لاق ) « هب هللا أدب اهب أدين » لاقو افصلاب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أدبف « هللا رئاعش نم

 مدق نإ ( مهارإ 0 انح الإ نايقلا ءءارق ند عنتع الو ارهاط الإ هس الو فحصملا لمحم الو هأزجأ ىنع

 ٠ ةالصلاو ءوضولا ديعي رخأو ءوضولا

 ةباطتسالا باب

 ةريره ىنأ نع حلاص ىنأ نع مكحنب عاقعقلا نع نالجع نب دمحم نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ( قفا ةلإ]ا )

 ةلبقلا ليقتسي الف طئاغلا ىلإ كدحأ بهذ اذإف دلاولا لثم يل انأ اعإ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ىف كلذو ( قفا: ثلالاف ) ةمرااو ثورلا نع ىمنو « راجحأ ةثالث جنتسيلو لوب الو طئاغب اهربدتس الو

 ىراحصال فلاخم ءانيلا نأ لدف سدقملا تيب لبقتسم نيتنبل ىلع سلج دق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل ىراحصلا

 سيل راجحأ ةئالثب بطتسيلو ءاملاب جنتسيلف ءىث هريد نم وأ هرك ذ نم جرخ وأ طئاغلا نم ءاج نإو ( لاق )

 ءاجنتسالاك لوبلا نم ءاجنتسالاو ءاملاب هرهط دق نوكي نأ الإ ةرم هب حسم دق رد“ حسع الو مظع الو عيجر اهبف

 قن اف ههبشأ امو بشخلا عطقو رجألاو فزلا نم ةراجحلا ماقم موقي اب باطتسا نإو هلامشب ىجنتسيو ءالخلا نم

 رشتني مل اذإ راجحألاب بيطتسي ميدقلا ىف لاقو ءاملا الإ هيف هئزحم الف جرخلا ادع نإف جرخلا دعي ملام هأزجأ كلانهام

 نأ ءىزي الف مظعلابو ”ىزجيف هنيمد بيطتس نأ نيب قرفلاو هلو>و عضوملا كلذ ىف ةماعلا نم رسثتنيام الإ هنم

 «, 'ىتح داعأ قني ملف راجحأ ةثالثب حسم نإف رهاطب سيل مظعلاو ةراهط ةباطتسالاو بدأ اهنع ىهنلاو ةادأ نيميلا

 ةثالث هل رح باطتسا نإو هب باطتسي نأ غوبدملا دلخلاب سأاب الو ءاملا الإ هجرخمال اتصال رثأ الإ ًارثأ قبب ل هنأ

 بجوي ىذلاو ( ىف: :لالإإ ) سجن الو مظعب بيطتسي نأ *ىزحم الو ىقثأ اذإ راجحأ ةثالثك ناك فرحأ

 وأ مونلا ناك اللق سواجلا ىوتّسه نع الئازو ادجاسو امك ارو امئاقو اعجطضم مونلاو لوبلاو طئاغلا ءوذولا

 لجرلا ةسمالمو ربدلا نم جرم حيررااو عجطضم ريغ وأ ناك اعجطض» ضره وأ نونجب لقعلا ىلع ةبلغلاو اريثك

 فكلا نط جرفلا سمو اهلبقي وأ امهنيب لئاح ال هيلإ ىضفت وأ اهدسج ىلإ هنم ءيشب ىضفي نأ ةسمالملاو ةأ رلا

 روق"



 تق 1 كنت

 هزار لا تأ

 لكو مزألاو موناا نم ظاقيتسالا مفلا هيف ريغت لاح لك دنعو تاولصلل كاوسلا ب>أو ( قفانةلالان )

 « ةالص لك دنع كاوسلاب مهترهأل ىتهأ ىلع قشأ نأ الول » لاق ٍهسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل مقلا ريغ ام

 . قةشي مل وأ قش هب مثرمأل ابجاو ناك ولو ( ىف: غلا )

 ءوضولا ةين باب

 ريغب ءوضولا زاجأ نم ىلع جتحاو ةينب الإ مهيت الو ءوضو الو لسغ نم ةراهط ءىزحي الو ( قفا: الاف )

 اذإو (لاق ) ناقرتفي فيكف ناتراهط امهو ةين ريغب ممبتلا زوحم الو «تاينلاب لامعألا»إسو هيلع هللا ىلص هلوقب ةين

 مث ًاضوتف ىون نإو ( لاق ) ةضيرف هب ىلص نإو أزجأ نآرق دوجسل وأ ةزانط وأ فحصم ةدارقل وأ ةلفانل أضوت
 د دربتل هلسغ ناكام ديعيف ءاملاب فظنتي وأ درت نأ ةين ثدحع ملام ةدحاو ةن هتأزحأ هتنن تدزع

 هيلع هللا ىلص هللالوسر نأ ةريره ىنأ نع ةماس ىنأ نع ىرهزلا نع ةنييع نب نايفس انربخأ ( قفا ةلالا )

 ىتزملا لاق «هديتتاب نيأىرديال هنإف ًاثالث اهلسغي ىتح ءانإلا ىف هدب سمع الف همون نم كدحأ ظقيتسا اذإ جلاق دسو

 نم غرفي مث هللا ىمسإ نأ بحأف *ىضوتم ريغ ناكوأ مون نم ةالصاا ىلإ لجرلا ماق اذإف ( لاق ) ثالث ىف كشأ

 اثالث قكنتسإو ضمضمت,يو هفنأو هيفل ةفرغ فرغف ءانإلا ىف ىنميلا هدب لخدب مث اثالث امهاسغيو هيدي ىلع هئانإ

 هسأر رعش تبانم نم ائالث ههجو لسغيف هيدي ةيناثلا ءاملا فرغي مث قفريف امتاص نوكي نأ الإ ءاملا هميشايخ غلسو

 هت تتبن نإو اهلك ههحو ةريش لسغ درهأ ناك نإف هنقذو ههجو نم لبقأ ام ىلإ ةبحالا ىهتنمو هينذأ لوصأ ىلإ

 هرعش ناك اذإ هأز>أ رعشلا تحن ىناا ههجو ةرمشب ىلإ ءاملا لصي ل نإو هيضراعو هتيحل ىلع ءاملا ضافأ هاضراعو

 نإو اثالث اثالث لسغااىف ءوذولا ىف نيقفرملا لخدبو كلذ لثم ىرمسبلا مث قفرملا ىلإ ميلا هعارذ لسغي مث اريثك

 نأ بحأو امممف هيلع ضرف الف نيقفرملا نم ام,عطقأ ناك نإو نيقفرملا ىلإ امهنم قبام لسغ نيديلا عطقأ ناك

 1 امم بهذي مش هسأر مدهعإ أدس هغدصو هسأر عي ىرحتب نأ بحأو ًاثالث هسأر حسك مث ءاملا هعضوم سمول

 هينذأ ىخامص ىف هيعبصأ لخديو ديدج ءامع امهنطابو اهرهاظ هنذأ حسعو هنم أدب ىذلا ناكملا ىلإ امهدرب مث هافق

 لسغلا امهلعو مدقلاو قاسلا لصقتم عمت امهو ناثتانلا امه نابعكلاو نيبعكلا ىلإ اثالث اثالث هيلجر لسغي مث

 هللا ءاش نإ ءوضولا لك أ كلذو كلذب ةربص نب طيقل وسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأل امبعباصأ للخمو نيةفرااك

 امهدحأ ىف هيزحب (لاق ) نالوق اهيفف لعفي مل نإو هجولا نع ةبحالا نه طقسام ىلع ءاملا رع نأ بحأو ( لاق )

 سأرلا نم سأرلا ا نم طقسام لعجال هنأل هلوقب هبشأ هيزحب انأ تاق ( ىنزلا لاق ) رخالاىف هيزحي الو

 ملو ةرم ههجو لسغ نإو ( قفا ةلالاف ) هجولا نم هجولا رعش تبانم نم طقسام لعجمال نأ همزلب كلذكف

 اهضعبب وأ عدم ها ضع عمو ةرد ةرد هيعارذ لشعَو رذق اههمف نكي مو ءانإلا 0 اهلحدب نأ لق هيد لسع

 2. 0 1 ةئصاش حسم سو هيلع هللا ىلص ىنلا 0 جتحاو هأزخأ هسأر رعش تاانم نع جر ملام

 ىلا ناب جتءاو هأزحأ نكسعام ةرم لك معو هرم ةرد هلحر يلسعو سأرلا 0 ناتعزنلاو ) قنانثلالاف /
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 ا انكلاونب ف يتم ندين ود اننييضيي سنان تابت
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 ىعفاشلا سيردإ نب دمحم لع نم باتكلا اذه ترصتخا هللا هنحر ىزملا ىغ نب ليعمسإ ميهاربإ وبأ لاق

 هق طانخم و هنيدل هبق رانبل هريغ ددقتو هديلقت نع هم هيمالعإ حم هذارأ ند ىلع هب رقأل هلوق قعم نمو هللا همحر

 . قيفوتلا هللابو « هسفنل

 ةراهطلا باب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىورو « ًاروهط ءام ءاملا نم انازنأو » لجو زع هللا كاق ( قفا: لالا )

 00 وأ 7 ذأ حلام وأ بذع رحب نم ءام لكف ( قفا: ةلالاؤ )و «هتتيم لحلا هؤام روهطلاوه» رحبلا ىف لاق هنأ

 ةيهاركل 20 بطلا ةهجنمالإ سمشملا ءاملا هرك أ الو زئاج هب رهطتلاو ءاوسف نخسم ريغو نخسم جلث وأ درب وأ

 وأ رفصع وأ نارفعز وأ ءام قرع وأ رجش وأ درو ءام نم كلذ ادع امو صربلا ثروي هنإ : هلوقو كلذ نع رمع

 الف هنم جرخ وأ هطلاخام ىلإ فاضي قح قلطم ءام مسا هيلع عقبال ام كلذ ريغ وأ زبخ هيف لب ءام وأ ذيبن

 , هب رهطتلا زوجي

 ةينالا باب

 غبد باهإ اميأ » ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب جتحاو تغبد اذإ ةتيملا دولج ىف أضوتيو هللا همحر ( ىفانتلللا)

 امهو ناسحن امهنأل ريرتَخ وأ باك دلج الإ تغبد اذإ عابساا نم هل لكؤي الام دولج كلذكو ( لاق ) « رهط دقف

 وأ حورلا تاوذ تومي توعبال شيرلاو رعشلاو فوصلا ناك ولو هدحو باهإلا الإ غابدلاب رهطي الو ( لاق ) نايح

 ىف نهدي الو ( لاق ) ءاوس هدعبو غابدلا لبق هنأل اممظع ىف زاجو اهنسو ةتملا نرق ىف كلذ ناك غابدلاب رهطي ناك

 غبدي مل نإو هيف ءوضولاب سأب الف هل لكؤي يكذ لك دلج امأف ( لاق ) كلذل رمع نبا ةيهاركب جتحاو ليف مظع
 امإ ةضفلا ةينآ ىف برعش, ىذلا » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقل ةضفلاو بهذلا الإ ةينآلا نم هركأ الو ( لاق )

 نم ءوضولاب سأب الو (لاق) ةضف ىلع ايراش نوكي الثل ةضفلاب ببضام هرك أو ( لاق ) « منهج ران هفوج ىف رجرحم

 , ةننارصت ةرج ىف ءام نم هنع هللا ىضر رمع أضوت هتساحم معي ملام هثوضو لضفبو كرمشم ءام

 , ةدحعدحعصم 0 )» نع»- هادعق عانتمالاو روفنلا قىنعم ةيهاركلا ندض )0(

 (م-١1؟ع)





 اني

5 
2 4 

56 

2 
 باتحك

8 
8 
98 

0006 
276 

2 47 

532 22353655583959 222890353629335 



 01 ل ةقلكل ان دع وللا ةحسنلا لغ احجصم

 ههه0 9 نه٠٠
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 ٍ <« قزملا رصتخا»



 ففحت فكيشنمل آف

 - /ه قا

 هتأرما ةصح تيقبو ةباتكلا نم هتصح تعفر ىدؤي لبق تام مث ةباتكلا ىف ادالوأ تدلوف اهاضرب اهيلع بتاكف

 اولاق ولو اوقر ىدؤت نأ :لبق تتام وأ تزجم نإو اوقتع تقتع نإف مهمأ عم ةباتكلا ىف اودلو نيذلا هدلو فةوو

 .اًوقتعي نأز حمل اهقتعلطب ايلف مرمأ قتعب نوقتعي اوناك اعإ ةباتكسلا ىف اوطرتشي مل مهنأل مهل نكي ل قتعنف اهنع ىدؤن

 تاكملا لن

 لاق جيرج نبا نع ثرحلا نب هللا دبع انربخأ لاق : ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ )

 لاق ؛ ىتباتك لبق سانلا قم *ىدتبأ ءافو عدب مل هيلع سانال انيد كرتو الام كرتو ىتاكم سلفأ ءاطعل ىنعي هل تلق

 ؟ةنسىل هلمع كلم دق هتأ هيلع لح هموحم نم مجنب مهصاحأ امأ ءاطعل تلق جر ج نبا لاق رانيد نب ورمع اهللاقو معن

 تام هنأل ساناا نويدب ءىدب نيد هيلعو بتاكملا تام اذإف ذخأن اذه و ىلاعت هللا همحر ( ىف[ لال ) ال : لاق

 ىلاعت هللا ءاش نإ زجع سلفأ مهلوقو زجع اذإ كلذكو ديسلا لام ىقب امو هيلع ديسلل نيد الو ةباتكسلا تلطبو اقبقر

 هدسو هديسل سيل هلام نأل ةباتكلا كيق نيدلا ىدؤيف ةباتكلا ىلع ناكاذإ امأف ةباتكلا تلظن ردع ادإ

 ريغو هيلع اهانج ةيانج وأ هكساهتسا لام نم هيلع هديسل ام لك لطب ةباتكسلا تلطب اذإف هريغ رغك هلام ىف ذئنيح

 هل نوكيال هنأل نيد هيلع هديسا نك« مل زجع اذإ بتاكملا "نأ ءاطع معز اذإو نيد هدبع ىلع ديسل نوكيال هنأل كلذ

 . ءادألا لبق هتوع ليت ةباتكسلا نأل توع نأ هفلاخمال هلثم ابتاكم مادام الإ نيد هيلع

 هزاز هس اككلا كا

 تاقلاق جيرج نبا نع ثرحلا نب هللا دبع انرب>أ لاق : ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 مث هتاتك ىدؤف تناكملا كلذر هتنلا ,ثرتف توم 2 لجرا تاك لحرف ال1 21-5

 مطوق نم بجعيو سانلا نم دحأ كلذ ىف فلاح نأ نظأ تنك ام لوقو امل ءّوالو لوك نك لاقت مث قع

 ج.ءرج نبا نع ثرحلا نب هللا دبع انربخأ لاق ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا انربخأ لاق ( عينرلا انربخأ ) هؤالو امل سيل

 ثاريملا ىف هل راص ىذلل هتباتك ىضق مث (هدحأل بتاكملا راصف ايتاكم كرتو هل نينبا نع ىفو: لجر ءاطعل تلق لاق

 هيلع امتددرؤ هبتاك ىذلل هّوالو عجر ءاطع لاقو رائيد نب ورمع اهلاقو اعيمج هناثري لاق؟هثرب نم بتاكملا تام مث

 لجرلا هبتاكي بتاكملا ىف لوقن رانيد نب ورمعو ءاطع لوقيو ىلاعت هللا همحر ( ىف: :لالإ ) ةرم ريغ كلذ لاقف

 ماقام هقاقرإ هل نكي مل اهدقع الل هنأل هتباتك دمع ىذلل هءالو نأ ةباتكسلاب قتعبف بتاكملا ىدؤي مث ديسلا تومي مث

 نأ نينبالل نإ نينباو ابتاكم عدبو توع لجرلا ىف ءاطغ لوقب كوقن الو هل الإ هؤالو نوكي الف ةباتكسلاب بتاكملا

 ىدأ ام ةثرولا مستقتو زوجمال بتاكملا عيبو عب مسقلا نأ ىل نم امهدحأل بتاكملا ريصي ىتح تيملا لام امستقي

 ةصح ىلإ بتاكملا راصف بتاكملا زجع لبق اومستقا نإو هوم-تقي نأ مهل ًادبع راص بتاكملا زجع اذإف بتاكملا

 : عأ هللاو . هسأ ةثرو نيبو هنيب وهف هنم ذأ امو لطاب مسقلاف مثدحأ

 ءالولا باب
 نلءالولااء[و قروأ ةظرشو قداشتا اضن سو هيلع هنا لص لودر كاف ىلاعت هللا همحر ( قفانتلالاف )

 قدع همدقتب 0 الإ دحأ يلع ءالو دحألزوحي 0 ملف «بهوب الو عابيال بسنلا ةمحاك ةخءالولا لاقو لاق« قتعأ

 . لعأ هللا و نيماسملا ةعامج يلع هلقعو هل ءالو الو رح وهف قتعي مل نمو

 ”>>»ي



--2 : 
 اياصولا له ىلإ راص اذإف مثاباصو اوفوتدسا ىتد ثاثلاب ءاكرشش اياصولا لهأ نأل متاياصو اياضولا لهأ ىلإ لصي ىتحأ

 ' ةعامج ىصو الو كاحلا رمأب عفدي مل اذإو بتاكملا قتع مهيراوم ثيراوملا لهأ ىلإو مهقوقح نيدلا لهأ ضبق دعب

 "دبع تام مر خآ ىلإ كلذ لصي لبق بتاكملا تام نإف تملا بيسب قح هل ناك نم لك ىلإ لاملا لص, ىتح قتعي الف

 : 5 تام ولو ادبع تام اهنم هقح هكب رش ىلإ هلإ عوفدملا عفد ملف انههدحأ ىلإ ةباتكلا عيمج عفدف نالجر هبتاك ول اك

 ش افقد ْنِإف هديسس ىلإ هتتتاكمب بتاكملا هلسرأ لجرك عضوملا اذه ىف اذه ناكو ًارح تام هقح هكبرش ىلإ هعفد

 اًكرب بناكملا نكي مل بتاكملا تعي لو اهعفدب مل ولو آدبع تام بتاكملا توع ىت> اهعفدي مل نإو قتع ىح بتاكملاو

 00000 اا ازال قلع ضاكملا هل[ [يعقدف بئاكملا ةباتك"ضبقب الجر لكوتديسلا:ناكولو اه ارح الو اهنم

 ىلع اوتبثأ موق ىلإ هتباتبك بتاكملا عفد ذو هيلع ىلوم مهلك ةعامح ىصو ىلإ وأ 5 اح رمأب فتاكملا عفد اذإ اذكهو

 لهأ ىلإو ةثرولا ىلإ عفدف اياصو هلو نيد ةيلع نكي مل نإف مهنيد ىلع لضف هتباتك ىف نكي مل نإ قتع مهنويد هديس

 نود ثراد ىلإ عفدف ىدعت ولو مهلك اوضبقي ىتح قتعي مل هيلإ عفدي مل دحأ مهنم :ىقب نإو قتع مهبيصيام ردقب .اياصولا

 . هنيد نيد ىذ لك ىلإو هقح ثراو-لك ىلإ ريصي ىتح قتعي مل نيدلا لهأ نود نيد بحاص ىلإ وأ ةثرولا

 بتاكلملا توم

 - تلق لاق جيرج نبا نع ثرحلا نب هللا دبع انربخأ لاق : ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ )

 7 هتباتك نم ىقبام هنع ىضقي لاق ؟ هتباتك نم هيلع ىقب ام رثكأ عدبو رارحأ دلو هلو تومي بتاكملا ءاطع ىنعي هل

 هب ىضقي ناك هنع هللا ىضر بلاط نب انلع نأ اومعز لاق ؟ دحأ نع اذه كغلبأ : تلق هينبلف لضف نم ناكامو

 ىربخأ لاق جيرج نبا نع ثرحلا نب هللا دبع انربخأ ىلاعت هللا هحر ( قناة ةلالاف ) لاق ( عيرلا انربخأ )

 4 ىقبام هينيل مش هيلعام هنع ىضقي لوقب ناك هنأ هنأ نع واط نإ

 ورم لوقبو ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا ) ملعأ ىلاعت هللاو هديسل هنأ ىنعي : ىلاعت هللا همحر ( ىفانتلللا )

 هنع ىور وهو هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع هغلب هنأ ءاطع ىورام امأو ذ>أن تباث نب ديز لو وكو

 ةئبلا ءارأآم رانيد نب ورمع لاق
 كى

 1 هيف تباث نب ديز لوقب لوقن اعإو ؟ آل مأ هنع تبثأ ىردأ الف ىدأ ام ردقب هنم قتعي بتاكملا ىف لوقت. ناك“ ةنأ

 00 نم ةلعام ءادأب الإ قتعال بتاكملا نأ معلا لهأ نم ريثك بهذمو انبهذم لصأ ىلاعت هللا همحر ( قناتنا )

 - لام هلوبتاكملا تام اذإ انلوق ىف زب ملاذكه اذه ناكاذإف ادجاو ًارسوم ناك نإو هنم هديس هئربي نأ وأ ةباتكلا
 لحم مل لاحم تام نم ةنأل اققر تام دقو هدسل هلامو تضقتنا دق هتباتك نوكت نأ الإ لضفو 0 ءاقو هف

 نكي ملرح وع هدم لاقف تام ادبع نأ ول ىرت الأ ارح توملا دعب نرك نر الف رح ريغ تام دقو توللا دعب هلاد
 مل هدلو مأو هتباتك ىف اوداو دلو بتاكملا عم ناك نإو هل دم مل لجر هفذق نإو ىوملا ىلع عقبال قتعاا نأل ًارح
  نمتيملا ةصح هعم بتاك نم عفريف اعم اوبتاك قيقرك مهف مهيلع بتاك رابك داو هعم ناك نإو قيقر مهف اهيلع بناكب

 . - الو هتباتكى ف هل اودلو دلوالو رارحأ دلوىدؤ, لبق ثيملا بتاكملا ثررالو ةباتكلا نم هتصح وه هيلع نوكيو ةباتكلا

 ٠١ مهنع عفريوادبعتام هنأل هلا دس دحاب ءاوسف نودتج او هعم | وياك نوفلا» كلو ةتاتك ىف ناك نإف لا هعَم اويتانك"

 2 ققرءدلومأو مهف ىدؤيإ نأ لبقتاف اهيلع بتاكي ل نم 3 ةمأ ند هاك اوداو دلو هعم ناكاذإو ة ةباتكسلا نم هتصح

 3 2 كللم ول كلذكو قتعبال نم قتعب اوقتعي ' توملاب هع نك تاطب 5 قتع ول همتعب نوقتعي اوناك اعإ مهنأل هد.سل هلامو

 1 دبسلل ةكوامم ةجوز هل تناكولو ةباتكلا نمةصح هلأل ةباتكلا ىلعف ءاضرب هيلع بتاك نم امأف اوقرأ تام مث همأو هابأ



 ارح

 نكي مل ليق ؛هنوعيبيال ملف لبق نإف اقيقر دري ملزجعب هتبقر كلم الولو كلعي ناكام هنم اوكسلُف تيملا ماقم بتاكسملا

 نوكيال ملف ليق نإف هنع هوكسلم امتإ مهنأل هلاح نم لقأ ىف وأ هلثم اونوكي نأ نودعي الف هعيبي نأ هنع هوثرو ىذلل

 دبعلا ديس نيب لاح ىذلا دقعلا وهو بتاكسملا هب ماقام دبعلاو ديسلا مزاي ىذلا دقعلل ليق؛هبتاك ىذلا نود ءّوالو مهل

 ةثرو ىأف هديس مزاو طرشلاب همزل ءالولاو قتعلاف هل ىدأ اذإ هءالو نأ دقعلا ىف ناكو ىدأ ام هلامو هعبد نيبو

 ىذلل فوقوم بتاكملا زحعي لبق هنمقتعأ ام ءالو نأ لبق نم هيلع موقي لو اقتعم هنم هبيصن ناك بتاكملا قتعأ تملا

 نأكو *ىث هتبقر نم ةباتكلا نم هأربأ وأ هقتعأ ىذلل نكي ل زجع نإف هبتاك ىذلل هالو ناك ًاعم هوقتعأ ولف هئئاك

 الوأ ةباتكسلا ذل هلك 2 فاو دل ناكو هيلع موق زدع اذإف هيلع موقيإ نأ رخآ لوق هيفو هتبقر نم هبيصت ىلع ىقب ن“

 5 هييصن قتعيو هأربأ نه بيصن نم أربب هنإف ةبانكسلا نم مهضعب وأ ةثرولا هأريأ ولو هد.ع اذه قدر تلطن

 دارأو هزيجعت مهضعب دارأف هدؤب مف هموم نم م لحف ابتاكم موقلا ثرو اذإو ةباتكسلا نم هبتاك ىذلا ءأربأ ول

 وهف هزجعإ مل نمو هل قيقر هبيصنو هريجعت هلف زحع نق هبيصن ىلع مهلك نأ امهدحأ نالوق اهيفف هزحه.ال نأ ضعب

 مهنأ ىتاثلا لوقلاو هريغل هءالو نأل هزجعي ل ىذلا ىلع موقي الو هبتاك ىذلل هنم قتعام هالوف قتع اذإف ةباتكسلا ىلع

 نل نكي ملو هلك ازجاع ناك هريجعت مهضعب دارأو هيلع اوعمجم مل نإو ةباتكسلا ىلع ناك هزيجعت كرت ىلع اوعمجأ نإ

 زوج الف نينثا نيب ادبع ناكو ةباتكسلا ءادتاك اذه لعحأ لاق نأ اذه لاق نم بهذ امإو هزيدعت كرت مهنم ىب

 تيملا ماقم نوموقي مثو مثريغل هؤالوف هوثرو اذإو قتعملا ىلع قتعيف اعم اوبتاك اذإ مثو رخآلا نود هبتاكي نأ امهدحأل

 نورك مث امنإ زجع اذإ هتباتك ىئدتبع اوسيلو ءالولا مل نأ ىف هماقم نوموقي الو زجع نإ هقرو ةباتكساا ذخأ ىف

 هتثروف بتاكملا ديس ةثرو نم دحأ تام اذإو هكرت دارأ ىتم هزي: ىف هقح كرت دحأ عنمي الو هزيجعت ىف مهل اقح

 اراغص اوناك وأ ةثرولا كلذ ركنأو هيلعام ضبق امهايأ نأ ادهشف نانبا هلو بتاكملا ديس تام ولو هماقم نوموق.

 بتاكسملا *ىرب نيلدع ريغ اناك نإو هيتاك ىذلل هؤالوو رح بتاكملاو امهتداهش تزاج نيلدع اناك نإف مهلك ءاسن وأ

 ادهشامهنأل املس يل ءالولا نأل امهلع قتعت الوءاهنم راغصاا ةصحو ركنأ نم ةصخ ةيمراو ةباتكلا نم اع نصح ن“

 بتاكملا دارأو تتاكملا ديس تام اذإو نيرسو» اناك نإ قتع هب امهمزا» ائيش العف امبماعأ ال امهربغ لعفب ارقأو

 بتاكملا احلا رمأر اكو راغص ةثرو تيملل ناك نإف كاحلا ىنأي ىت> اهعفدي الف ةباتكسلا نم هيلعام عفد نم ةقيثولا

 ابيع رابكلا ةثرولا ناكن إف هقتعأو راغداا بيصن ىلولا ىلإ و مهميصن ردقب رابكسلا ةثرولا ىلإ ةباتكسلا نم عفدي نأ

 سيلو بتاكملا قتع هعفد اذإف هل كلذ ناك ليكو مهل نكي مل نإ مهل هضبقي لدع ىلإ ةباتكلا عفدي نأ بتاكملا لأسف

 ليكو نكي ملنإف مهل ليكو وأ مهيلإ الإ عفديال اذه هعفديل احلا ىلإ هب ءاجف هنع اوباغ مث لجر ىلع مهل نيدك اذه

 نيددلا ىف سيلو قتعلاب سبحم الف دبعلل اقتع ةباتكسلا ىف نأل هيلع وه ىذلا هبحاص نم هضبقب رمأي لف كاحلا هكرت

 نيدال وأ نيد تبلا ىلعو مميصوىلإ هيلعام بتاكملا عفدف نيروج#م ةثرولا ناك نإف نيدلا بحاص هنع سحم ءىث

 لهأو راغصلا ةثرولا ىلإ لصي لبق ىصولا ىدي ىف كلذ كاله اذإو رح بتاكسملاف هل اياصوال وأ اياصو هل وأ هيلع

 هتكرتو هاياضوو -هنيد ةيلإ ىصوأ ناك اذإ تلا ءامم موق ىصولا نآل لاح لكي تتاكحلا قع هن( اس ولا ل الا

 لصي قح قتعي مل امثدحأ ىلإ عفدف نايصو تيملل ناك وأ روجحم ريغ غلاب مهيف ناكنإف روج ريغ غلاب مهيف سيلو

 أربب مل اياصو هلو نيد هيلعو ىص مهيف سيلو رابك ةثرو نع تام تملا نك نإ كلذكو غلابلاو نييصولا ىلإ

 نيدلا ىضقنإف نيدلا ىضقي ىت> ةثروال نوكيال ثاريملا نأل مهنيد نيدلا لهأ ىلإ لصي ىتح ةثرولا ىلإ عفدلاب بتاكملا



 تول نر

 ابار ىرسال وهو راني 3 كلا هوبتاك لاقف ث عم جري رهو تناك نأ و ولو ةلطاب ةيصولا 1-1 هلاع

 ةرتنأف تزجعوأض رتل نإو توك اهع تبتاكت 2 ىتلا هب اتكلا,تيضرنإ لق نيس# ىلع هلثم تتاكبألو

 1 رب 3 ود لا 10 50 ل 0 3 نإ 3 وأ ادبع

 . الكشم ناك اذإ هقيقر دحأ بتاكب نأ ىدوأنإ الو هجولا اذهىف ىثن>الو ادبع

 ضرملا ىف ةباتكلا

 راج لقنإو ءىثىلع ثاثاا نم جرءوهو ضراا ىف هدبع لجرلابتاكاذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىفانةلللا )

 ادافأ نإف ةفوقوم هتباتكف ثاثلا نم جرخعال ناك نإو هتباتك نم رثك أ تانب قتع هقتعو زاج هقتعأول هنأل

 ْ ةباتك ىلع هبتاكو ثلثلا نم هب جرخعالام دفي مل نإو لاح لكب ةباتكللا تزاج ثلثلا نم بتاكسملا هب جرغالام

 لطب هلثم ةباتك نم لقأ ىلع تناكاذإ اذكهو ثاثلا ىف تزاجو تاتب عسب تسيل اهنأل نيثلثلا ىف ةباتكلا زجت مل

 تناك نإف ةراتكلا تلطب هلاع طي نيد هيلع ناك نإو ةيصوالو نيد هيلع نك مل اذإ ثاثلاىف ةزئاج تناكو نيثلثاىف

 ٠ مهملع أدبي لو اياصولا لهأ صاخ ايياصو هعم

 ٍ ديعلا ديس سالفإ

 رم هيلعام ذأ ءامرغال ناكو ةباتكسلا ضقتنت ل سلفأمث هدبع لجرلا بتاك اذإو ىلاعت هللا همحر ( قنا ل الاف )

 قتع هدسولإ هادأولو هنم هذخأ ءامرغالنأكو هعنم ديسال نكي مل هل< لبق هيلعام بتاكملا لجعولو هلحم دنع ةباتكسلا

 ,2مل هلام 5 احلا فقوأ اذإو هلام 5 اها فقيقح هلدتب انك زوو هلام نمتاف اكورف تافنإف هنم هذخأ ءامرغلل ناكو

 قتعيمهقتعأ اذإ كلذكو عيبفدبعلاو ىدأام ذخأو قتءيملىدأنإف ةدودرم ةباتكلاف هلامىضاقلا فةودعب هبتاكنإف هتبات و

 تبتاك لبلاقو كلامىذاقلا فقودعب هتبتاك اولاقف ءامرغلاو درسلا فاتخا اذإو قتعي مل هنيدب ءافو هلدجوي ملنإو عبو

 ' اذا دمللاب رف قحاذه اعإ هسفن ىلإ هر ءىثث اذهىف سيلو ديسلا لوق لوقلا ناك ةنيبالو ىلام ىضاقلاتفقو لبق

 هيي عم دبعلا لوق لوقلاف اهلبق دبعلا لاقو فقولا دعب ةباتكسلا تناك يامر هلاو تسلا اعف هناك ءاذإ كلدك وردتعلا

 هلام ىضاقلافقو لبق اثيش ةنم ضبق هن اب سيلفتلا دعب ديسلا رق'اف ةحيحص ةباتك بتاكملابتاك اذإو ةنيبلا مملعو

 هلام ىضاقلا فقو دعب اعيش هنم ضبق هنأ رقأ نإو هل ةءارب وهف قح هيلع هل مسرغلا هب رقأام كلذكو هلوق لوقلاف

 ' ٠ مهقوقح ءامرغلا ىلإ ىدأ اذإ هتمذ ىف هيلع انيد دبعلا هب اوعيتي وأ ديسلا هيدؤي ىت> هنم ديعلا أرب :

 طل ديس تارك

 | رولا ىلإ ىدأ نإف الاي ةباتكسلاف ديسلا تام مث هدبع لخرلا بتاك اذإف : ىلامت للا هحر ( قفا: ةلالا:)

 ” اهاضرب هديس ةايح ىف هديس تنب جوزت بتاكملا ناك نإو مل ثاريم وهف زجع نإو هبتاك ىذلل هؤالو نك

 ”فالتخاب اهابأ ثرتال تناك ن إو هنم اهئاريم ردق تكلم دق اهنأل حاكسنلا دسف اهيبأل ةثراو تنبلاو ديسلا تام مث

 ةثرولاماقو هثرتال اهنأل حاكنلا دسفمل هتومدعب تداسأولو هلاحم حاكتلاو الاعب ةباتكسلاف اهيبأل لئاق اهنألوأ نينيدلا



: 20 
 هوعيبُق ىتاكم ءاش نإ لاق واو هيف مهكلم ردق ىلع ممل ةيصولا نأل هتثرول كله كلذ نأل ©)هدبعا ىصو

 بتاكملا لاقف رح وهف ىتاكم زجع نإ لجرلا لاق اذإو . عبي مل اشي مل نإو عبب ةباتكلا ىدؤي لبق هبتاكم ءاشن

 هلام اوبلط زجاعب سيل ةثرولا لاقو تزجع دق لاقفهمودن نم مجن ل> اذإو ارح نكي مل تزجع دق مجنلا لولح لب

 لاق اذإو ازجاع ناكو ءافو مهل دجيام فلحأ ءافو هل دجوي مل نإو ازجاع نكي نكي مل همحنب ءافو اودجو نإف

 دق لاق نإف زجعلاب كاضرب الإ عابتال ليق ىنوعيدت نأ تش دق لاق ىح زجعي ملف هوعيبف ىتاكم ءاش نإ هتيصو ىف

 اوعض هضرم ىف لجرلا لاق اذإو .ةباتكسلا ىلع ناك ام هعبب زوجيال. هنأل ةلطاب ةيصولاف ضري مل نإو عسب هب تيضر
 رخآ نم هنع كلذ اوعضي نأ مملو لق نإو هتباتك نم اوءاشآم هنع اوعضو هيلعام ضعب وأ هتباتك ضعب ىتاكم نع

 نم اوءاش نإو لاخلا نم اوءاش نإ هنع اوعضو لجآو لاح نيد نم هيلع ءىشب لجرل ىصوأ ول اك املوأو هموي

 هموجن ضعب وأ هموحم نم امحن هنع اوعض لاق ولو . نيدلا نم نيدو بتاكملا ةباتك نم هلك كلذ نأل لجألا

 نأ مهل ناك هموجا ضعب نم هنع اوعض لاق ولو اوءاش مجن ىأ اوعض, نأ ممل كلذو امج هنع اوعضي نأ الإ لنك /

 هنع ففام هنع اوعض لأق نإف هنم ءىش هنع عضو هنأ امجن هنع اوعض, نأ هلوق ىف انيب نأل اوءاشام هنع اوعض

 هتاتك نم لام اذ وأ هتاتك نم اللق وأ هتباتك نم اركك هنع اوعض وأ ةتاتك ىم اءزج دنع اوعَص وأ ةناك ٠

 عم هلع لقثي كلذكو هتباتك نم دنع فمع لدتلا نأل اوءاعاكئاودك نأ مهيلإ ناك هتباتك نم لام ىذ ريغ وأ

 تعضو ةدايزو هتباتك نم هيلع ةيقابلا ةئاملا هنع اوعُص لاق ول كلذكو اللقو ًاريثك نوكي كلذكو هتباتك ىف هريغ

 هنع اوعضو هتباتك نم قببام رثك أ هنع اوءذ لاق ولو هيلع سيلام هنع عضيال هنأل.ائيش ةدايزو هلوق نكي ملو ةئاملا

 هغصن لثمو هتباتك نم ىقب ام رثك أ هنع اوعُض لاق ولو هتباتك نم قبام رثك 1 كلذ نأل اوءاشام ةدايزو فصنلا

 عضو هعابرأ ةثالث لثمو لاق نإ اذكهو ء هنع اوعضو ىذلا فصن لثمو اوءاش اع فصنلا نم ربك أ هنع اوعضو

 ةباتكلانع لضفلاو اهلك ةباتكلا هنع تعضو هعم هلثمو ةباتكلان م هيلعام رثك أ هنع اوعض لاق ولو « لاق اه هنع

 هل كلذ نكي مل اهلك اهوعضي نأ تئش دق لاقف هتباتك نم ءاشام هنع اوعُض لاق ولو « هيلع سيلام عضو هنأل لطاب

 ىقب اذإ لاق ام لك هنع عضويو ءىث هنم عوضوملا ءىشلا نم ىقب دقو الإ نوكي ال ءىثلا نم عضويام نأ الوقعم نأل
 . ةباتكسلا نم ءىش كلذ نأل رثك وأ لق ةباتكسلا نم ءىث

 تتاكي نأ ديعلل ةيصولا

 اياصولا لهأ صاح ثلثلا نم جرم دبع ٍبتاكي نأ لجرلاىدوأ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قا ةلالاف )

 ةيصو الو هيلع نيدالو هريغهل لامال ناك نإو كلذريغىلع ةثرولا ربجت ال هلثم ةباتك ىلع بتوكو ادقن هتميق عيمجب

 قيقر وهف هثلث بتاكي نأ اشي مل نإف بتاكت مل تئش نإو كشلث ىف انبتاك تئش نإ لبقو هتباتك ىلع ةثرولا ربجت مل

 ىدوأ ىذلا هدنسل هئالو ثلثف قتع مو كلذ نم صقنال هلثَم هلع تتاكي ام ىلع تتوك هثلث تناك نأ ءاش نِإَو

 ةثرول هلام لام هل ناك نإ هنأل هل كلذ نكي ل ىتميق ثلث لجعأان أل اقف املاح ةلءاسملا تناك ولو بقر هاثلثو هتباتكب

 نأ مهيلع نكي مل هتميق ىثلث يسنلجع متدش نإ لجر لاق نإف هديس ةثرول ناك الام هل لجر بهو نإ كلذكو هديس

 طيحم نبد هيلعو بتاكي نأ ىدوأ ولو هلمتغال هثلثو ةباتكب مهد نم هيثلث اوجرخم الو الجاع هوقتعيالو كلذ اولبقي

 )١( نيعضوملا ىف نأل خسنلا ضعب ىف اذك ٠ لم انو .
 )م1١-م(



 ا ا لا
 " هنأل ةلطاب ةيصولا تناك ل جرا هب ىصوأ مث ادساف اعبب هءاب ول كلذكو ةلطاب ةيصولاف ايتاكم هاري وهو هب ىدوأ

 هكلم نم اجراخ الو بتاكمبي سيل هنأل نيهجولا ىف ةزئاج ةيصولا نأ : ىناثلا لوقلاو . هريغل هاري وهو هب ىصوأ

 . هب لوقي ىذلا وه ىدنع ىناثلا لوقلا ( عيرلا لاق ) دسافلا عببلاب

 سال! ةنضولا

 نم هيلع قبام وأ هتميق نم لقألاب قتع هقتعب بتاكملا ديس ىصوأ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: تالا )

 | عضو دقف هقتع ىدوأ اذإ هنأل ةثامسح قتعأاف ةئامح هتباتك نم هيلع قب يدل افلا تاكل هتمق 0 ع

 قتع اذإو فلألاب قتعف نافلأ هتاتك نم ىقبو الأ هته ناك هناك قَدَع دقق هتباتك عضوف 22 اذإو هئايكاآ

 قتعف هنع تعضو اذإ ةطاتك نآل هقّدع ةنرسرل يل هتباتكب هل ىصوأ وأ كا اوءض لاق نإف ع امك تر

 هتباتك نم مجنب هل ىصوأ ولو ةلاحثلثلا نه بسم ةلاح وأ انيد ةباتكسلا تناك ءاوسو ةباتكسلا وأ هتميقنم لقألاب

 اوعض لاق نإف اءواش نإ اهلق'اف ةفلتخ هموحن تناك نإوامدقتتم وأ ارخأاتم اوءاش محن ىأ هنوطعي ةثرولل كلذ ناكل

 نم مب ىأف تتاكملا ك كلذدف وه ءاش هموم نم مب ىأ هنع اوعض لاق نإو اذكمف ماش هموم نم مب ىأ هنع

 نه مجن طسوأ هنع اوعض لاقف ةفلتخم موجن هل تناك نإو ارخأتم وأ ناك امدقتم ثلثلا نم هنع عضو ءاش هموحم

 نه اهرهاظب ىلوأ امهنم دحاو سيل لجألا ىف ابطسوأو ددعلا ىف ابطس وأ لمتحم هموحم نم محن طسوأف هموجي

 ىعدا نإف لجألاىف اهطسوأف منش نإو ددعلا ىف اهطسوأف منش نإ هموجن نم محن طسوأ اوعض ةثروال لاقيف رخآلا

 اوءاشاهيأ نمطسوألا هنعاوعضوو لاقام نوملعي ام ةئثرولا فلحأ هنععضو ىدلا ريغ هب هل ىصوأ ىذلا نأ بتاكسملا

 لاملاوأ ددعلا نم طسوألا اوعضت نأ مللق لقأ اهرخآو املوأ مون ةثالث هيلع تيقب تناكو املاح ةلأسملا تناكولو

 اودارأق محنأ ةعب رأهءلعتناك ولودحاوهدعب ودحاو هلبقىذلا ىناثلا وهو هوعضف لاجآلا نم طسوألا عضو متدرأ نإف

 طسوألا مساب ىلوأ دحاو سيل هنأل ثلاثلا وأ ىناثلا اوءاشنيمجنلا ىأ هنع اوعضو ةلجؤملا موجنلا نم طسوألا عضو

 اهلف ارتو هموحن تناك اذإ نيمحن هدعبو نيمحت هلبق نأل ثلاثلا وهو طسوأ امل ناك ةسّ> تناك ولو رخآلا نم

 000007 0002 اهنم ناكف لاما ددع ةقلتع هموجت تناك نإف .ناطسوأ اهلف: اعفش تناك اذإو دحاو مجن طسوأ

 لقأ وأ َةَيوِجَن رثك 1 هنع اوعض لاق نإف ٠ اوءاش اهأ هنع اوعضو هموجن نم امجن هنع اوعض لاقف“ ةثالث اهنمو

 لقأ لاق اذإو اددع اهرثك 1 رثك أ لاق اذإ هنع عضويف ددعلا الإ اذه لمتخم الو هب ىصوأ ام هنع اوعضو هموجن

 ددع 1 هموجن طئموأ هنع اوعض لاق نإو طسولا عضومو لاملا عضوم لمتحا طسوأ لاق اذإو اددع اهلقأ

 1: دحاوو .ريثع دحاو ةعبرأ تناك نإو اهرثك الو ايلقأ ال.ىذلا طسوألا هنع عضو مجنأ ةثالث هيلعو لامملا

 | 019 0 ردللا اوءاش نإ نع اوعضو اددع هموجت طسوأ هنعاوعض لآقف نوعيرأ دس اوو .نوثالث .دحاوو نوريشغ

 لاق ولو هسايقو هلك 3 اذه اذه ىلعف رخآلا نم طسوألا مساب ىلوأ امهنم دسحاو سيل هنأل نيثالثلا اوءاش

 . اهنم هليقام اوءاش نإو اهنم رخؤملا اوءاش نإ ددعلا ىف ع ثلث هنع اوهضي نأ مهل ناك هتاتكا ثلث هنع اوعْض

 رثك أ وأ لقأ وأ ثلث وأ مجن نم تفصو امب هبتاكمل ىصوأ ولو اهنم ةريثع وأ اهعبر وأ اهفصن لاق نإ كلذكو

 ىصوأ ولو اقيقر راصدقف زجعف هنع عضوي ءىثب هل ىصوأ اذإو بتاكمال كلذ ناك ةيصولا بتاكملا لبقي مو

 نأ ررجتال هنآل هنع .ةصولا .تلطن .ةيصولا ضيفن .لبق بتاكملا زدع نإف ةيصواا تزاج هنيعب لا بتاكمل



 - اه

 لدحرلا بتاكاذإو ءامحألا ىلع عشقا امعإ برذذلا نأل هب رمضت نأ 0 / تام مش لحر ىلع عقو ول 0 نأ ىرت الأ

 م نإو رح تا كناكم ترد نإ لق الح دق اناك نإف اةيقر در امه رحأ قدحتسا 2 قتعف اههاداف نيمحمق نيئيش ىلع

 ةنزإو رااند لع تاك ول اذكهو ٠ :ىث اهتم قعتشاف اضع ىداقل ءانشأ ىلع سناك وا ]دكهو كرش كد 1 5

 هدم ظ 5 قتعو أميعم م, طع 5 ليييعم معادأف كيمع ىلع بتاك ول اذكهو 03 هلع طرش اع الإ قدعت م اصقن د

 امماكحأ نم 0 4 اتكلانأل قدعلا مَ هسح رادحا نإو قتعاا در هدر راتحانإف ةيمعب مهم ترعملا درهلناك بيعلاب

 اهادأق نيدبع ىلع هيتاك ولو ةباتكسا ىف هل كلذ ناك عسيبلا ضمتو بيعملا در بيعب هل ساد نمل نوكي ناكاش عيبلاك

 بتاكسال ليق مل«, ل وأ بتاكسملا هب لع بتاكلا هل هساد بيع ىلع امهنم ربظ مث امهقتعأ وأ هدب ىف اتا نيبرعم

 3 هلاك هلع 0 دؤت ١ لا كريجعت كاذيساف هدؤت , نإو تَدَدَع اييعمو اديدص ديعلا نيام ةمق تدأ نإ

 ضورعااو بارعثلاو ماعطلا ىف اذكه اذهو اهناصقن هطعت وأ ةنزاو اهدؤت نأ الإ قتعت مل اصقن ريئاند هللإ تيدأ ول

 تلت ال اهلك تتاكت الك

 هن تاككلا 21

 ةيصولا 'زخن ل لجرل هبتاكمب لجرلا ىصوأ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف|ن لالاؤ ) كاق ( عيررلا انربخأ) ”

 اذهىضرم نم تم نإ لاق نإو ( لاق ) ةباتكلا ىلع ناك ام لاحم هريغ كلم ىلإ هكسلم نم هجر نأ كلميال هنأل

 ةزئاج ةيصولا نكست ل هلبق وأ هتوم دعب بتاكملا زج ولو « ةلطاب ةيدولا تناك نالفل هبتاكل نالفف تم قم وأ

 تم ملف نالفل هل سيل دبعا نالفف تم ىتم لاق ول امك هب هل ىدوملا كلم ىلإ هجارخإ كلميال وهو هب هل ىدوأ هنأل

 تناك هايإ هضيقأو لجرل هيتاكم بهو ولو هب ةيصو تتاكملا زوعو هكدلم دعب هل ثدحم ىت> هل نكي ل هكلام ىتح

 هبهو ول كلذكو هته كلعال وهو هنهو هنأل ةلطاب ةرملا تناك هضيق ىذلا ىدب ىف بتاكملا زجغ ولو ةلطاب ةيمللا

 اهلمح اذإ هل ناكو ابتاكم ناكام ةيصولا تزاح لحرإ هتباتكب ىصوأ ول هنكلو هزدءف زجعلاب ىذرو هايإ هضبقأو

 نجعف هبتاكم ةباتك لجرال كجرلا ىندوأ اذإو هتاتك دقع :ىذال .هٌوالوو رح تتاكنملاو اهلك اهاد اب نأ ٌتلتلا

 وه وأ هل وهف زجع نإف نالفا ىتاكم ىلع ىلام لجر لاق ولو ةيصولا تلطب دقو هتثرول قيقر وهف بناكملا

 ىذلل وهف زجع اذإو اهم هل ىصوأ ىذلل هتباتكف ةباتكلا ىلع ناكاف هب ىدوأ ام ىلع ةزئاج ةيضولا تناك نالفل

 دارأاف هنع زجعف هموحن نم محن لحف لجرل هدبع ةباتكب ىصوأ اذإو هريغ وأ هتباتكب هل ىصوملا ناك هتبقرب هل ىدوأ

 اذكهاو "خل ريصت تبق نأل ةثارؤلل كلذف هرعت ة:رولا دارو كللد ةمعش هر و رس نة هل

 هتبقر هل نأل هزجع, نأ زجع نإ هتبقرب هل ىدوأ ىذلل ناك زجع نإ رخآل هتبقرو لجرإ هبئاكم ةباتكب ىصوأ ول

 هل هتباتكسف اهلحم لبق هموحن لجع نإف اهلخت لق ةموحمن لجع نإ لجرل هبتاكم ةباتك نأ لجرلا ىصوأ اذإو

 قمع هب هل ىضو أ انهنإ ةنألا هل ىصوملا ةيطو تلطباو الجمال ناب رمح مو ايلهستت لع ىناكلا رح ل لد ند

 م<© ىأو لاق اك ناك نالفل هل لبق هلدع ىتاكم ةباتك نم محن لكل اق واو ةيصولا تلطب ىنعملا كلذ نكي مل اذإف

 هديع تاك الحر نأ واو ة>يحص ةءاتكللا تناكاذإ هلك اذهو هتثروا وهذ هلجعي مل محم ىأو نالفل وهف هلدع

 اهلا ةلأسللا تناك ولو هدبع ىلع ةباتكك ال هنأل ةلطانآ ةّضولا "تناك لجرل دبع ةباتكب ىصوأ مث ةدسافةباتك

 اذإ امأو ةدشاف ةتباتك نأل بتاكمب سبل لوقي نأ الإ ةلطاب:ةيضولا نأ امهدحأ نالوق:اهيفف لجرل ةتبقرب ىضوأاف
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 | كالوم ىلإ كتباتك عيمج تبدأ نإ بتاكسملل لبق هالوم ىلإ ىدأ ام قحتسا موي تلح دق اهلك بتاكملا موي

 تفصو !كرظتاو-هلام فقوأ لام بتاكملاو بئاغ بتاكملاو تقحتسا ولو كزيجعت هلف هدؤت مل نإو تقتء دقف

 « اًققر تام ىدؤي لبق هتينغ ىف تام قمو هزيجعت هد.سلف الإو ىدأ نإف بئاغ وهو همومي لحم باكا ىف

 بتاكملا ىلع وأ هيلع هديسنم رارقإب هديس ىلع هقحتساف لجر ءاج نإف بتاكملا لبقنم ىدأ ام قحتسا اذإ اذكهو

 هلامل هديس نم فالتإ اذهو رح بتاكملاف لا هكلم نم هل جارخإ وأ ديسلا هيلع هب رقأ ام بناكملا دح+و

 ديساا ىلع عجري نأ هقحتسا ىذلل ناكو اذكه ناك ديسلا هفلتأ دقو بتاكسملا ىلع هديس ىلإ ىدأ ام قحتسا ولو

 بتاكسملا عفد نيح ديسلا ىلع دوهش دهش ولو « هفالتإ ىلع ديساا طلس هنأل بتاكملا ىلع وأ هلام فلنأ هنأل ءاش نإ

 0 اال اذ تد[ دك كنان رح تنأ تلق ام دسلا لاقف رح تنأ بتاكملا لاق هنأ تقحتسا ىتلا هتاتك هلإ

 'لبقو ةباتكلا ءادأ دعب هيلع اوديش ول كلذكو . اكوامت ناكو ةباتكلا ريغ ىلع هل قّتع ثادحإ دارأ ام هللا

 لاق هنأ ةباتكلا نم هيلإ ىدأ ام قاقحتسا دعب هلع اوديش نإف ر> تنأ هل لاق دقوأ رح اذه لاق هنأ عاتملا قاقحتسا

 | لاق وأ رح تنأ لاق هنأ ةباتكلا ىدٌوي لبق هيلع اودهش ول كلذكو هل قتع ثادحإ اذه-ناكو ار> ناك رح تنأ

 ْنأو رهاظلا ىف رح هنأ ىرت الأ هل ليق ؟ تقحتسا اذإ هيلع قتعيال ل ليق نإف دعب وأ ةباتكلا ىدؤي نيح رح اذه

 "لطب مث ءادألاب قتع دق هنأ ىلع رح اذه هل لاق اذإف ءاوس هكرتو رح تنأ ديسلا لوق نأو رح هنأب < احلا

 ش هلإ هيؤف ةتيم وأ رمح ىلع هديس هيئاك ديعلاك اذه سيلو هةريغل كلم هنأل ءادألاب ىذلا مس ل اذإ قتعلا لطب ءادألا

 "نأ ديس! ىلع امارح نأ ريغ هنود هل كلع هيلع دحأ هقحتسإ ملو ديسال مس دق اذه هتميقب ديسلا هيلع عجريو قتعيف

 كلِع دحأ را قحتسا ولو هنم دبعلا هرغي مل ءىش ىلع قتعلاب ديسلا اضرب قتعلا انعتوأو ةباتكلا اندسفأف هكاع

 ديل لاق ولو هت تتاكملا .ىلع عجر قتع اماف هيلع كالع نأ ىلع الإ همتعي مهنأل 0-0 ىف ديعلا قئعي , ديسلا ىلع

 هقتعي مل هنأل ءىشب ديسلا هيلع عجري ملو ارح ناك انالف برضوأ انالف لتقف رح تنأف انالف تبرض وأ انالف تلتق نإ

  ”ىدأاذإو هبرضالو هلتق هل لخم ال نأ برض وأ لتقب هرمأ ناك نإو هدبع قتع أدتبا نك ناكف هلع كلع ءىث لع

 " لجرلل ىغقي اك رهاظلا ىلع هقتعأ امنإإ هن"ال هقتع ىضاقلا در قحتسا مث ىضاقلا هقتعأف هيلع هبتاكام هدي ىلإ بتاكملا

 آف 2 هل هل لاق ولو لو الا كلملاب ابكلام ىلإ رادلا.درر دنعلا قحتسا اذإف دبعلاب لجرلا .اهرتشن رادلاب

 'ءادأ ريغ ىلع هل قتع ثادحأ رح تنأ هلوقب دارأ ام ديسلا فلحأو اقيقر دبعلا در قحتسا مث رح تنأ هيلع هبتاك ام

 . دنع رح تنأ هديس لاق ولو ةباتكسلا قدعتست ىتح هدنعو اندنع سهلا ىف رح وه ةكضلا رح ترا هلوق نأل ةباتكلا

 ريغىل» هلقتع ثادحإ رح تنأ هلوقب دارأ هوملع ام هتثرو فلحو اقيقر در ىدأ ام قحتساف تاممث ةباتكسلا ءادأ

 -تنأف هفصي ادبع وأ ارانيد نيس ىلإ تيدأ نإ همالغا لجر لاق ولو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: لإن ) ةباتك

 "نإ هدبعل لاق اذإو « بتاكملا ىف تفصو ناك رح تنأ هئادأ دنع هل لاق ولو اقيقر دز قحتسا مث كلذ ىدأف رح

 ! اذهو دبعلا اذه ىنتيطعأ نإ هلوق ىنعم نأل اةيةر در قحتسا مث قتعف لاقام هاطءأف بوثلا اذهو ديعلا اذه ىنتيطعأ

 |0006 كت وز نإ همالغل لاقول اذكهودح تنأف اذك <لإ تدأ نإ بتاكسال هلوقك هكسلم ىل حصف بوثلا

 ' لكنأل ارح مل ادساف اعيب انالف عاب وأ هعابف رح تنأف انالف تعبوأ رح تنأف كتعب نإ لاق وأ ادساف احيوزت هجوزف

 | 035 لع قس سيل اذه نآلا ارخ ناك هارثغق رح تن اف. انالف تبرض نإ هل' لاق ولو 6 ةحصلا ىلع وهانمتإ اذه

 ىابحألا ىلع عقي امإ برضلا نأل قتعي مل تام ام دعب انالف برضف رح تنأف انالف تبرض نإ لاق ولو « هكلمع

 يا احل
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 - ل تام ديقيزشاب

 نع مهلك اوزجعف ةدحاو ةباتك هل ًاديبع بتاك اذإو هنم هْذْخَأ جارخلاك هتيدأت ناكو ءادألاب ارح نكي مل ةباتكسلا كل

 ىدأ نإ كلذكو اهنم هنصحم هذ ايورةباكلاىلع «ردف ماش نأ رطب واش ىلا 2 نإ هللا لا

 ةباتك اوبتاك ديبعك محو هزيجعت هلف دؤي ل نمو هزيجعت هل نكي ملو قتع ةباتكلا ىلع ىدأ نف ضعب دؤي ملو موضعي

 نع بتاكملا زهع اذإو ىدؤي نم زيجعت هل سيلو ةباتكلا ىلع ءاش مهعأ رقيو ءاش مهأ زجعي نأ هلف اوزجعف ةقرفم

 زجعفهدبع لجرلا بتاكاذإو هلام هديسلو ادبع تام هيدؤي نأ لبق تامث هرظنأو هديس هزجعي ملف هموحم نم محم ءادأ

 تأاتويف ةدم ىلإ مثوبأ هرظنأ ولو هناكم مجنلا كلذ ءادأاب هوذخأاي نأ هتثرولف ديسلا تام مث ديسلا هرظنأو م<أ نع

 هزيجعت ىف نوموقي محو هزيجعت ملف الإو هادأ نإف الاح هب ذَحأايو ةرطنلا ىف عجري نأ مهيبأل ناك امك الاح هب ذخأ

 هزيجعت هزيجعت دارأ ىذلل ناك هزيجعت مهضعب و هراظنإ مهضعب دا راف م نع زجعف ابتاكم موقلا ثرو اذإو مهببأ ماقم

 ىلا هما دخل كاب مدحأ هزجعإ مود هيدي ىف ناك نإو ةباتكلا ىلع هنم هبيصن ناكف هراظنإ هراظنإ دارأ ىذللو

 هنم كلعام ردقب اموي هذخ ان نأ كل هزجدع ىذلل ليقو هزجعي مل ىذلا كلعام ردقب هل كرتو هنم كلمام ردقب هزي

 هنم كبيص:ردقب هيلع قفنت نأ كيلع ناك ضرم ول كلذكو مولا كلذ ىف هيلع قفنت نأ كيلعو همدتخم وأ هرحاؤتف

 هديس ىلع بتاكملل ام هتصح ىف تتاكمملا ىلع هلو هتصح ىف هيلع هبتاك ن؛ دحاو لكل ا>يحص ناك هتباتك لَْأ نأل

 لطا اذه ىف ةياتكللا لصأ هبحاص نود هتباتك ءادتبا اهدحأ ديري نينثا نيب ديعلاك اذه سيلو هبتاكم ىبع ديسللو

 اوزجعف ةدحاو ةباتك ًاديبع لجر بتاكو لو ٠ ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاف ) ةزئاج ةحيحص لوألا ىف ىهو

 زجعأ لاقف زجعف هدبع لجر بتاك ولو ةباتكلا نم هتصح لك ىلعو هل كلذ ناك مهضعب رارقإو مهضعب ريجعت دارأاف

 فصنب هيلع عجرو قتع اذه ىلع ىدأاف لعف نإف هضعب بتاكي نأ هل نكي ملاك كلذ هل نكي ل كضعب رقأو كضعب

 : عأ هللاو ١ هلك قتع هكلم وهو هفصن قتع اذإ هنأل هلك هقتع متو هتمق

 ككل اع عسب

 اهنأل لاوحألا نم لاحم الو دقنب الو نيدب بتاكملا ةباتك عب زيي الو ىلاعت هللا همحر ( قفانثلالاف )

 رم اب هتباتك ىرتشملا ىلإ بتاكملا ىدأ نإو لطاب عيبلاف تعب نإف زجع ءاش ىتم هنإف بتاكملا ىلع ةنومضع تسيل

 ةناتكلا ىئرتشم دريورح وهف اهتم *ىر. ىف دسلا رم اب اهم اربي بناكملا نآل قدعف هلك و ىلإ يدوي اذ قد د2

 نم ذخأ ام عئابلا دري كلذكو لثم هل نكي ملو تاف نإ هتميق وأ لثم هل ناك نإ هلثمو هيدي ىف امن اق ناك نإ ذخأ ام

 "تاكل ةاتلا نكي

 ةءاتكلا قاقحتسا

 بتاكملا ىد اف ليكب ماعط وأ ةفصب ةيشام وأ ضرع ىلع هدبع لجرلا بتاكاذإ ىلاعت هللا همحر ( قنا:ةلالاف )
 امو هل ناكام ذخأ ديسللو اقبقر تام امنإف ىتاكملا تامام دعب بتاكملا ىدأ ام قحتشسا مث قتعو ةباتكلا عيمج

 لام ىف شرألا اوعفد نيذلا عجر رح شرأ ذخاف بتاكملا ىلع ىنج ىل ةءللذكو هوضق اون نإ ترو د
 قحتساف املا ةلاسملا هدهتناك ولو اهتايعأاب تقحتسافربناند ىلع بتاك ول كلذكو دبع شرأ نم لضفلاب بتاكملا

 نم جرخم ملو هيلع قحتسا امب بتاكملا عبتاو ايضام قتعلا ناك هتفص ىلعو يداهم كفنص نم 'ىش ساكللا ىلا

 تناك نإف هقحتسا نم هذخأ ىح وهو هادأ ام دعب بتاكملا هيلع بتاكام قحتسا ولو هنم ذخأ امهديس ىدي نم
 بحل

- 



 ع وفا ١

 را 0 - 5 0

 ءرظند هنأل بئاغلا مودق ىلإ هرظني نأ ناطلسلل نكي ل هريضحأ بئاغ *ىث ىل لاق نإف هعب زدق هرظنيف هناكم هعدب

 نقر لعل بسال هتمذ ىف نيدلا نأل نيدلا ىف ةرظنلا لأسي راك اذه سيلو هلام هيلإ ىدؤ, الو هسفنب دبعلا توفيق

 وهف ةتباتك خف وأ ءزجع دق هنأ هديس هيلع دهشأف همحت لحف ابئاغ ناك اذإف هيلعام ءادأب هسفن عنم امنإ دبع اذهو

 ىلع ناك هب هرظنأ"وأ هنم هأربأ وأ هب هزجع ىذلا مجالا هنم ضبق هنأ هديس ىلع ةئيب ماقأو هتبيغ نم ءاج نإف زجاع

 | الولحاو ةجانل لع هدنع تنشأ ىح هرجع نأ غبي ل هزيجعت هلأسف ناطلساا بتاكملا ديس ءاج ول اذكهو ةباتكلا

 تتاكملا لعجو هل و هرظنأ الو هل ضباق الو هنم هضّق الو هنم هأربأ ام هفلحو ةموحم نم ع

 هف 0 قضم لقو:لخأ ىلإ هموحم وجم نم ( محب ةتر اظن لك لاقف ناطلس ١ كك ءاح نإو لاق ةحح هل تناك نإ هتحح

 وهزجعي ملءرظنأ ال نأ ىل ادبف لجأ ىلإ وأ لجأ ريغ ىلإ هترظنأ دق لاق نإو لاق لح هموحم نم محن ىف عنصام
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 تلطبأ الإو هسفن هيلإ وأ هلكو ىلإ تيدأ نإ لاقو هترظن ىف عجر دق هبحاص نأ هماعأو هرضحأف هدلب 0 هل

 "لكو هل نكي مل نإف هللإ ىدؤي ىتح لبكو هديسل ناك نإ رظني نأ هل نكي مل هرظنتسا نإف هيلإ كب تثعبو كتباتك

 'ءىشب هناكم هيتأي نأ الإ هدلب اح هزجع الإو لجألا كلذ ىلإ ءاج نإ الجأ هل برضف هديس ىلإ هريسم زدق هرظنأ

 1 ةاح ائيش ميرغلا ىلع عيني وأ هناكم هيلإ عقدي رغب هيتأي وأ كلذ هب زواجمال هعب ردق هرظنيف هتعاس نم هل هعيدب
 لل تلق ىمو هدبع لام هنأل .هديسا ميرغلا ىلعام لعجو هزجعو هل هشبح'رضاح ءىث ميرغلل نكي مل نإف اضيأ

 كلوق ىف لبف لئاق لاق نإف زيجعتلا دري مل لاملا رضحأ مث ديسلا وأ ناطلسلا هزجعف هزيجعت ناطلسلا ىلع وأ هزيجعت

 :ريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انرب+أ ) تفصو امب لوقعم وه تاق ؟ رثأ ناطلساا نود هزجع» نأ ديسلل

 امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نب هللا دبع نأ هربخأ اعفان نأ ةيمأ نبا ليعتسإ نع جيرج نبا نع ثرحلا نب هللا دبع

 لاق تنأ اهحاف تزجع دق لاق كتباتكومحأ آذإ لاقف تزجع دق ىنإ لاقف هءاج مث افلأ نيئالث ىلع هل امالغ بتاك
 'قتعأف لاق ىتيراج لزتعا رمع نبا لاق نبا وأ نانبا هلو دبعلا.اهاحف هقتعي نأ عمطي وهو اهحما هنلإ ترشأف عفان

 0000 7 12103 لآك ةديرغ نب بيع نع ةبع نبا انبحأ لادحر ( قفا: ءلازإت ) هدعب هنبا رمع نبا

 دس هلأسف بتاكملا مجم لح اذإف بتاكملا ناطلسلاو ديسلا زجعي ىلاعت هللا همحر ( ىف لالاف ) قرلا ىف زجع

 دو مس كك اجلا 0ع ديلا ركن اف كرمأب نالف ىلإ وأ كلكو ىلإ هتيدأ وأ كلإ هتبدأ دق لاقق هءادأ

 | الهام ءاج ”نإو..هدهاش 0-0 اع ءارب أو هعم ةفلخأ .ذهاشي ءاج- نإف ثالث“ هرظحام ربك أو اموي

 ا! هدغ وأ هموي نم هب ءاح نإف هريغب هاعد لدعي ل نإو هعم هفلحأ لدع نإف هنع لاس لجعي ملوك احلا هق رعب

 ىعدي امف ةنيب هل نوكت نأ الإ هتزجع دق ىتأو ةبئاغ ةنيب ركذ هنأ دهشأ ةبئاغ ةنيب رك ذ نإو هزجع الإو هدعب

 : "ايلنإو هتمدخ ةميقو هجارخ نم ذخأ اب هدس ذخأو هتباتك تدثأ اهب ءاج نإف هنم هل ءالوم ءارنإ وأ همحم عفد

 بتاكملا تامو هموجت رخآ وهو مجنلا كلذ نم هئاربإب ةنيب تءاج مث طريشلا دمك هرجع نإو زيجعتلا هيلع مت اه

 ا دذإك دقف هموحم رخآ ٠ نكي مل نإو هتحبقو هنم ذخأ اع 1 رح تام هنأل را ر>ألا هتثرول اثاريم هلام لعج

 لدا ىح ابيلع نكي مل ةباتكلا ىلع كتتررفأ دق زيجعتلا دعب هديس لاقف ناطلسلا وأ هديس بتاكملا زجع اذإو اقيقر

 تتاكملا ةميقب اعجارتو قتعلا تابثإب قع قتعلا كل تبثأ دق لاقو ىلؤألا ةباتكلا ىلع هنم ىد ات ولو اهريغ ةباتك

 كل تبثأ هلوق نأل قتعلا ركذي ملو ىلوألا ةباتكلا كل ثبثأ دق لاق ول كلذكو ةدشافلا ةباتكلا ىف ناعجارتي اك

 35 دق لقي ملو ىدأ اني ناك امهنم يدأات مث هزجت ولو ءادألا ىلع يلوألا ةباتكلاب قتعلا كل تبثأ ىلوألا ةباتكلا
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 نألمتحم سيلو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تباث وهو ذخأن ًاذهيف لعأ ىلاعت هللاو طلغلا ىهتنم هبف طلغي دقّىذلا
 مل ةباتكلا كرنب ىضري وأ زجعي ىتح بتاكملا عابنال نأ ىف افلاخت ملعأ ملاماف ازجعي مل نإ ةبتاكملاو بتاكملا عب زوحيب

 هفالخ ىلع سانلا عييمج نم تفرع نمو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اتباث اثيدح دجأ مل ىأل تيدا قع ادق نك

 هديس ىلع بتاكملل طرش ةباتكلا نأ وه هلع ةلالد ثيدحلا ىف نوكب نأ امهارحأ وهو اذه ريغ ثيدحلا ىنعم ناكف

 نيينمملا ىلوأ وه اذهو اهئادأب الإ هجرخت الو هديس كلم نم هجرخم مل هل ةقيثو اهنأل ةبانكلا لطبأ بتاكملا ءاش تف

 ق> ئذ لكل نوكي ام امللاطيإ هلو اهلف ةباتكلا لاطبإ بتاكملا وأ ةيتاكملا تيضر اذإف لوقأ هبو ملعأ ىلاعت هللاو اهم

 هب ملكت نأ كرتف رح تنأف اذكب تملكت نإ هل لاقيو املو>د كرتف رح تنأف رادلا تلَخد نإ دبعلل لاقي اكو هلاطنإ

 بهذتو قتعلاوأ ءارسشلا ةشئاع اهيلع ضرعتو ةبااتكلا ىف نيعتست ةريرب نأ ىر' الأ نيبجولا نم دحاو ىف قتعي الف

 ىل< هللا لوسر ملعب اهقتعتف ةشئاع اهمرتشتو اهلهأ ضرع امج ةشئاع ىلإ عجرتو ةشئاع تضرع امب اهلهأ ىلإ ةريرب

 تزجع .دق بتاكملا لاق ىف زجعلا وأ ةباتكلا كري ةريرب اضر نم تفصو ام ىلع لد اذه لكف لسو هلع هه

 هل كلذ لبق هزجعب ىضرأ ال هديس لاق نإو معي مل وأ ةباتكلا ىلع ةوق وأ لام هل لع هيلإ كلذف ةباتكلا تلطبأ وأ

 ءادآ نم كِل ريخ ةلامو هَتفرحو هتوق لضف دحف ءْرِجأو ةمدختساو ناك تح كلام دف كواع كل رف كبد 11

 تعفرو اهنم جرخ ةبانكلا كرب ىضر وأ هسفن مثدحأ زجعف ةدحاو ةباتكىف ديبع وأ نادبع ناكول كلذكو هموجت

 ىم هلبق وأ مجنلا لولح دنع هسفن بتاكملا زدع ءاوسو هديس هقتعأ وأ تام ول عفرت امك هتصح ةباتكلا ىف هعم نمع

 ةباتك ديدجتب الإ هل كلذ نكي مل ةباتكلا ىلع دوعأ لاق مث ةباتكلا لطبأو هسفن زجع نإو زجاع وهف هسفن زجع

 لوألا طرمشلاب قتعف هديس ىلإ ىدأ مث ةباتكلا لطيأو هسفن رع نإو ءاوس هدس ةببغ ىفو هديس دنع هسفن هزيجعتو

 فاحأنأ بحأ نإو هل لالحهنم هديس ذخأ امو اكولمت ناك ةباتكلا خسفب ىضر وأ هسفن زجع ها تماق مث

 ىنملاب رح تنأ هل لاقو هموحم رخآ هديس ىلإ عفدف املا ةلأسملا تناك ولو هل كلذ ناك ةباتك ددجام هديس هل

 قتعي نأ محلا ىف هيلعو هقرتسي نأ هللا نيبو هنيب امف هل ناك ةباتكلا خسفب هاضر الو هسفن زيجعتب هل لع الو لوألا

 هتباتك ببسب هقتعأو هل كوامت وهو هنم هذ_خأ هنأل ًائيش هنم ذخأ ام هل بسحمال اهلك هتميقب هيلع عجريو هيلع

 . هتميقب هلع عجرف

 هاضر الب تبتاكملا زجع

 نم مي نع بتاكملا زجعي ىح ابخسف ديسلل سيلف ةبتاكملاب بتاكملاو ديسلا ىضراذإو ( قفا ةلالان )

 ق- نود ديسلا ق- نأل ابخسف ديسلا راتخم ىتح اههلاحم ةباتكلاف ةباتكلا تخسف دق لقي لو زجع اذإف هموحم

 امهنأل ذئنيح هل نوكيف اهخسفي ةقح ديسلا كرتي نأ الإ اهيف هلعام دؤم ريغ وهو ةباتكلا ىلع تبثيال نأ بتاكملا

 نإف ةباتكلا ىلع وهف ةباتكلا ديسلا لطب ملو هدؤي ملو ةباتكلا مو نم محن لح ىتف ةباتكلاب اضرلا ىلع ناعمتجم

 هيلع لاح ضعب وأ مجنو الإ هزيجعت هل نوكي الو هزيجعت ديسال نكي مل ةليوط وأ ةريصق ةدم نم مجنلا لواح دعب ىدأ

 رثك وأ لق هيلع لحام هلأسف رضح اذإف ه:رضحب الإ هزيجعت ديسلل نكي مل دلبلاب ارضاح بتاكحلا ناك اذإو هيدؤي الف

 مل هناكم هيلع امب بتاكملا ءاج ولو تلطب دقف ابخسف وأ هتب انك لطبأ دق وأ هزجع دق هنأ ديشأف ىدنع سيا لاق

 ناظلسلا هب ءاج اذإف هريغ فأ نااتلس دنع اذه ناك ءاودسو اكول هنم دا ا هديسل ناكو انتاكم نك“

 اًئيش ريضحم نأ الإ هراظنإ ناطلسلا يلع الو ديسلا يلع نكي مل هدس كلذ لأس يأ همحم هلإ ىدؤت ةدم ةرظن هلاميف ظ

 ل
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 'انانو [ذكوءاذك وأ ةتاتك لك وأ هتاتك عييمج هافو هنأ دوهشلا دهشي ىتح ادبأ دبع هنأل تام اذإ هتئثرو لوقو

 ىقب امف لوقلاف كلذ ىلع اوديزي لو كتب انك ركل تيفوتسا دقاق هنأ دووتتلا ادهم نإو دوهشلا هلع تنثآ امن همزلف

 كتباتك رخآ تيفوتسا دق لاق ولو هيف ىنثتسا دق هنأل ءافيتسا اذه نكي مل نالف ءاش نإ وأ هللا ءاش نإ كتباتك

 . ءانثتسا اذه نأل ءافيتسا نكي مل تئش نإ

 اهدحا هقتع نينا نيب بتاكملا

 ىد ائيش اهنم دؤام وأ هموحي ضعب ىداف مل ًادبع نالخرلا تتاك اذإ ىلاعت هللا ههحر ) قى 3 االاذ (

 لام هل ناك نإف هل 2 ال ىذلا هذيعو هردمو هدلو مأ هقدع نوح ام” رد هم هييصتق ةهنم ةيدصل اههدحأ قع

 ىناثلا فصنلاف لام هل نكي ل نإف امهدحأ هقتءي نينثا نيب نوكي دبعلا ىف ا نوكي اك هلك قتعف بتاكملا هيلع موق

 ا] ال 0| انناكملا ناك ةنصن ةمق ءادأب ارسوم لوألا ناك نإف رخآلا هقتعأ مث امهدحأ هقتعأ اذإو هلا بتاكم

 ءالولاو ,زئاج رخآلا قتعف ًارسوم نكي مل نإو لوألا قتعملل ءالولاو لطاب رخآلا قتعو هتءبق فصن لوأالا قتعملا

 0 اريسوم ناك نإ هيلع موقيوهقتعك ورف ةقتعل و ةباتكلا ند هيصل اهدحأ هنع عضوف نيذثا نيب ناك ولو أامهدب

 . تروي تتاكما) كفا وهو هل ءالولاف قدعَأ اذإ هنإو هلام ل هءاع هل 06 هأربأ اذإ

 تا

 ناك هبناك مث هدبع وأ هبتاكم اهاضرب ايبث هل ةنبا مكن الجر نأ ولو : ىلاعت اهحر ( ىفانعلالات )

 هللا تلو بام ولو ائيش ابحوز نم تكلم دق اهنأل حاكتلا دسف هل ةثراو هتنباو ديسلا تام نإف| زئاجحاكنلا

 ا ءاربأ اذإ كالدكو هبتاك ىذلل هؤالوو رح هقتعأ ىذلا بيصنق ةثرولا نم دحاو هقتعأ نإف حاكنلا ىلع اناك ةثراو

 50 0 لاحم هلع موه الو لاد لك ارح هييصل ناكو ءىش هتءقر ىف هل نك 5 زدع نإو رح هيصخق هيلع هل

 هل نوك نأ زوحي ال هنأ هيلع هعوقت نم ىنعنمامإو هج اتك دقع ىذلل ءالولا اعإ هب هل ءالوال قتع هنم هءاربإو هانإ

 ل نأ هل نك زجعف قر هيف هل , ول هنأل هيف هقر بدس هيلع هقتعأو زدعلا دع هقتعيف زودع مام ءالولا

 قتع هاقتعأ اذإ 1 ىنعم ىلع هتقر اثرو امهنكاو هيلع الام اثرو ا كر امهقتع 0 ١ ءاقتعأف رخآو هثرو ولو

 ةعئاع نع < نبا نع عفان نع كلام ان ريخأ لاق ىعفاشلا انرب>أ لاق ) عسيبرلا ان ربذأ ( ةباتكلا دقع ىذلل هؤالوو

 كلذ ت رك دف انل اهءالو نأ ىلع اًيكعيدن.ابلهأ لاقف اهقتءتف ةيراخ ىرتشت نأ تدارأ اهنأ اهنع ىلاعت هللا ىضر

 « قتعأ نمل ءالولا إف كلذ كعنعال » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 لسرم كلذو ةشئاع نع لقي و ةرم نع كيفهم نإ ىح َنَع كلام انريخأ ىلاعت ل همحر ) ىن 52 * ااا /

 عفان ثيدح ٍتسحأو لاق ةشئاع نع هببأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ ىلاعت هللا همحر ( 0 اللا )

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا اهماعأف ءالولا مهل تطربشا تناك عفان ثيدح ىف ةشئاعو هبشأ هنأو دنسم هنأل اهلك اهتيثأ

 اماشهلعلو ملسو هيلع كام كب را لولا مهل تطربش اهنإ سياف اذكه ناك نإو امل ءالولاف تقتعأ نإ اهنأ

 فقي مف ءالولا ممل طرسشت نأ اهرمأ هنأ ىأَر امإ «كلذ كءنعالو»لاق ملص و هيلع هللا ىبصىنلا نأ عمس نيح ةورع وأ

 فرخا اذه ىوس امف ةقفتم ةئالثلا ثيداحألاو لاق معأ هللاو امنع هللا يضر رمع نبا هيلع فق وام يلع هظفح نم
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 ةيانجلا تناك بتاكملا ىلع بتاكملا دبع ىتَح ولو اهنم رثكأب عيب الو ةياتآلا ردقب هلم عيشي نأ هلف بتاكملا ىلع

 هل كلذ سلف ةيانلا شرأ دارأف ادمع وأ القع تناكاذإ امأف صتقي نأ هل نوكف صاصق انف نوكي نأ الإ ارده

 نأ الإ 2 هتيانجف هعبب هل دبع ىلع بتاكملا ىنِح اذإو اهانج ةيانج الب هعبب هل نوكي اك رظنلا ىلع ةعب هل نكلو

 بتاكملا كلمول كلذكو لاحم هديس ىلع ديعلل نوكي الف لام امأق صاصقلا هل ا صاصق اهف ادمع ةيانجلا نوكت
 ريغ اهو ةئم ادا نأ لاملا رايت>ا ملل سلو صاصقلا اههلق صاصق أهمق هنن انح < تناك نإف امهملع ىندف 3 وأ هانأ .:

 نأل لامع هاعبتي نأ امل نكي ل قتعو اقتع ولو طخ ةنانكلا تناك ول الامم نتلاب نآالو بتاكملا كلم نم نيجراخ

 ةناتحك هلع ةحاح تناك ةعم بتاك هل نبا ىلع بتاكملا دبعلا ىنج ولو هكلم نم نيجراخ ريغ اهو ناك كاذ

 | نكي مل ادمع ؛تناك ولو زبك هرقل كؤلع نيالا نأل اهوفس نز هل نوكم الو ن.الاا17 هدحا ل

 نبالا قدع ىح ملل ةنم ذخأي ل نإف هل نشرألا ك5 نبالل سلو اهشرأ هذم ا نأ هيلع ناكو هنم صتخش نأ

 . ةيف هيلع دحأل ليبسال هل لام هقح نأل قتعي مل وأ بألا قتع اهوفع هلف هنم اهذخأي ىلق

 كل 0

 عقاو قتعلاف هقتعأ قع دؤي ل وأ هلإ ىدئاف هديع لجرلا بتاك اذإو ) قفانتل الا ( لاق ( غيبرلا ربخأ )

 كنع تعضو. دق لاق مث هبتاك ولو ءىش هنم ديسلل سبل هل هلك ةباتكلا ىف دافأ ىذلا هلامو ةباتكلا ةنع تاطب دقو

 ولو ةباتكلا نم هيلإ ةءاربلاب ةباتكلا لصأ ىف هقتعأ دق هنأ لبق نم رح تنأ هلوقك ناكو ًار> ناك الك كتباتك

 ةءاربلاب الإ قتعبالو ىنثتسا ام الإ ةباتكلا نم اعيد ناكر رناند ةرشع الإ وأ ارانيد الإ ةباتكلا كنع تعضو دق لاق

 ىذلاو رخؤملا نم تعضو ىذلا لاق نإ د.سلا لوق ةباتكلا نم ديسلا ءانُئَتسا لصأ ىف لوقلاو ةباتكلا رخآ نم

 مزلأ مهسفن أ نع نوب رعب اونو 3 5 ْنإف هتئرو لوق لوقلاف دسلا تام نإو هلوق لوقلاف مدقملا عضولا نم ترخأ

 هنععطودهن أ طيح ام الإ هنع عضي الو هل لاملا راصنمل كلذب مئاق هنأل ةباتكلارخآنم عضولا نوكينأ بتاكملا ك احلا

 عضواذإو لوألا نم الدب رخآلاناكف هلفام وأ هنع عضو ىذلا عضو هنأ ةطاحإ ىلع اهرخآ هنع عضو اذإ وهو لاحم

 ةباتكلا نم هيلع قبام وأ هتميق نم لقألا ثلثلا نم جرخ نإف فوقوم قتعلاف ضرملا ىف هقتعأ وأ بتاكملا نع دسلا

 رقأ ىمو ةبانكللا ىلع 6 قالا ناكو ةفنم قتعام ردع ةباتكلا 0 هةنع عض وف ثلثا لمح ام هةنم قع الإو 2 وبف

 ىنجأالل هرارقإ زوحن اك زئاج هزارقإف هتحص ىف وأ هف توع ىذلا هضرم ىف بتاكملا موحم ضبقهنأ بتاكملا دس

 هنع عضو نكي مل كتاتك نم مثرد فاأ كنع تءضو دق لاقف ربناند ىلع هدبع لحرلا بتاكاذإو هلع نيد ضبقب

 ا رانيد ةئام كتاتك نم كنع تعضو دق لاقق مثارد ىلع هنتاك ول كلذَكَو متارد مهماع سبل هنأ لبق نم ائيش

 كلذكو هيلع هل سيل اًئيشهنع عضو امنإ هنأل ائيش هنع عضو نكي مل رثك أ وأ لقأ وأ مهاردلا نم هيلعام لثم اهتميق

 نيسمح كنع تعضو دق تلقو مثرد فاأ ىلع هتبتاك ديسلا لاق ولو هريغ فنص نم هنع عضوف هيلع هبتاك فنص لك

 ىعداف ديسلا اذهلقي مل ولو ارح بتاكملا ناكو اعضوناك ارانيد نيسمح ةميق ىهو فلألا كنع تعضو ىنعأ ارانيد

 لاق نإ فاألا عضو دارأ هوماعام ةثرولا تفلحأ نيب ملو ديسلا تام ولو اذه دارأ ام هتفلحأ هديس ىلع تتاكملا

 ىلب لاقف ؟ كتفو دق ٍتسلأ هذيسل لاق'وأ هنم تيفوتسا ذك'لآق هذس نأ تتاكملل دووشلا دهش اذإف ناسك هلق قك

 لوقو هنمي عم هلوق لوقلاف اهرد الإ ىنفوب مل لاق نإف ديسلا لوق لوقلا ناك ىموحم رخآ اذه بتاكملا لاق

 اند دولا
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 فوتس ءدنس نأل بتاكملا ق قتع لضفو ءافو اذ وأ هبتاكم ىلع ىقب ام ءافو اهيف ةيانج هديس هيلع ىج ىبح هديس

 اهلإ ةيانجلا عفد ىلع ديسلا ربخأ ال ىنأ ىرت الأ ةباتكلا ىف هيلع ىذلا لثم بن :اكملل بجو اذإ هيلعام عنيمج همزا امم

 عقدا نأ ىلع هربجأ ملالام بتاكملل تدجحو نإو هبلإ لضفلا عفد ىلع هريج اف هتباتنك نع لضف اف نوك نأالإ

 يناكملا لام ىلع ديسلا ادعف بناكملا مون رخآ لح ول كلذكو رثك أ وأ هلثم ديسلا دنع هلو هيلع قبام ديسلا ىلإ

 يتاكملا ةلكوب انيد ؤذتقا ول كلذكو ةلاح هموم تناك اذإ بتاكملا قتع بتاكسملا نم ملع الب هل قبام هنم ذْحَأَف

 كلذ لعجم نا لش نأ الإ قتعي مل هلإ دسلا هدرف لحمل هموحم تناك نإو بتاكملا قع هنذإ ريغب بتاكملا ىلع هسحو

 0 اذهو اصاصق هلعجم نأ ىلع ٍبناكملا ربجم ملو تلح هموم نكت مل اذإ هايإ هئاطعإ ىلع ديسلا ريجمو اصاصق

 ال ىلع ةاجلاب دسلا عزل ناك نإف اضاصق تناك هبتاك هنم ىذلا فنصلا نم بتاكللا :ىلع ديسلا ةيانج تناك
 1 . مصب وأ هللعام رخآ هيلإ ابن نم عفديو اهضيقي ىح اصاصق 0 و امم قتتعل ل ةباتكلا هنم ىذلا فنصلا ريغ

 رانيد نيسمح ىوست ةطنح عاص ةثام بتاكملا ىلعو بتاكللا ىلع ىنجي نأ كلذو صاصق اهنأ ىلع حلصإ احلص

 تناك نإو اصاصق اذه نوكي الف بتاكملا ىلع امت انت رثك أ ىه لبإ وأ قرو وأب هذ ةيانجلاب ديسلا مز امإو

 اةتطند' لثم عاص ةئام بتاكملا ديسلا قرح ول نكلو هل بجو ىذلا ريغ بتاكملا ىلع ىذلا نأل ةلاح ةناتكسلا

 كب ل هتطنح نم ارش وأ ًاريخ ناك نإف بتاكملا ديس هرك نإو اصاصق ناك ةلاح بتاكملا ىلع ىلا ةطنحلاو

 :أ:ديسلا ىضدب وأ اًضاصق اهلعي نأ هيلع ىتلا ةظنحلا نم اريخ ةقرحلا ةطنحلا تناك اذإ بتاكملا ىضري ىتح اصاصق

 اهم لاتحم 3 الإ اصاصق نوكت الف بتاك لا ىلع هل ىتلا ةطنحلا نم ًاريش قرح ىتاا ةطنحلا تناك اذإ اصاصق العجم

 "ىلع ديساا ىنِج نإو اذه فلتخم مل بتاكسملا ىلع ةيانج ةطنحلا ناكم ناكول اذكهو ديسلا ىلع هاضرب بتاكملا

 لاح بتاكلا ىلعام ناك وأ بتاكملا ىلعام رخأت اصاصق بتاكملاو ديسلا اهلعحف شرأ اهب همزل ةيانج بتاكملا

 ىلع هتبانج تناك ةيناث ةيانج بتاكملا ىلع ىنجف ديسلا داع مث اهاضرب رثك أ وأ بتاكملا ىلءام لثم اهب ديسلا مزلي

 'نأب قتعي هنأب معي مل هئأب لتعا نإو هنم صتقيال امث تناك نإ رحلا شرأو هنم صتقي امم تناك نإ صاصق اهيف رح

 ًادبع الجر لع لجر نءلبقيال اك هنم كلذ لبق, مل قتعيف اصاصق نوكيف هتباتك نم قب ىذلا لثم هيلع هبتاكمل ريصي

 5 ول ام ةهيشلا عضولل دوق الو رح ةيد هنم دَخْوِي هلأ رخآ لوق هفو ( عيرلا لاق ) هقتعب ملي لو قتعام دعب هلتقف

 الالخ سيلو ىنرحلا لتق ءادتبالا ىلع هل لالح هنأل ىنرلا قرافي وهو دوق الو رح ةيد هيلعف همالسإب معي لو ايبرح

 تتاكملا كولر ىلاعت هللا همحر ( ىف[: ةلالاف ( أ ىعفاشلا لوقو ( عيبرلا لاق ) دبعلا لتق ءادتبالا ىلع هل

 0 ىلع هتانجك هلع هتتانحو ءاوسق ملعي م وأ هقتع يالا مع دقو هقتع دعب ةيان> هلع ىندف هريغ وأ ديسلا داعو

 ةموحم رخآ ناكو هل همزلاملثه هيلع لح دق ناكو هتميق فصن هءزلف هدب عطقف بتاكملا ىلع بتاكملا ديس ىنِج ولو

 مزل تاف أطخ ىرخألا هدب عطقف ديسلا داع نإف هب قتع اصاصق بتاكمملاو ديسلا هلعجف لحت مل ول كلذكو هب قتع
 نع هديس نذإب افعف بتاكملا ىلع ىنِح اذإو رح وهو هيلع ىنِح هنأل ىرخألا ديلا ىلع ةنانجلاب رح ةيد فصن هتلقاع

 'بتاكم تنأو تناك ىتاجلا لاقو رح انأو ةيانلا تناك لاقف قتعو بتاكملا ىلع ىنج اذإو لاح وفعلاف ةءانخلا شرأ

 نأ ةداهشلا هل هالوم عطق نإف هبذك وأ بتاكملا ىلوم كلذ ىف هقدص ءاوسو ةنيبلا بتاكملا ىلعو ىناجلا لوق لوقلاف

 تيضق هتبثأ اذإف هعم ادهاش هتفاكو ائيش هسفن ا هب رحنام هتداهش ىف سيل هنأل ةداهملا تلبق رح وهو تناك ةيانملا

 : . ب نأ بتاكملل سل نم يد اذإو ةءانحلا ردقب عع نأ هلف هوبأ هيلع يجو هانأ بتاكملا كالم اذإو د ةيانحب هل
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 بدؤي نأ بتاكمالو هدلحم نأ بنذأ نإ الو هدحم فر نإ تاكا دل سلو لان هللا همحر ( قناتتلالا ١

 اعإف صاصق اهرف 220ةيانج ىتاكملا دبع ىلع ىنَ> اذإ اذكهو رح ريغ .ىلإ نوكيال دخلا نأل هدحم نأ هل سيلو هدبع

 شرأ عي ءافيتسا ىلع الإ هيف حلاصي الو ًاريثك الو اليلق لقعلا نم وفعي نأب هدنع الو: ساكمالا سلو لفشل

 فالتإ هل سيلو اهكسلم دق هنآل امن« اعيش الو ةدايزلا عضي نأ هل نكي مل دادزاف حلاص اذإو دايدزالا وأ هب حلاصام

 دوقلا نع وفعلا دارأ نإف دوقلا وأ شرألا ذَحأ ىف رايخلا هلف ادمع ةيانجهدبع وأ بتاكلا ىلع ىنِح اذإو كسل ءىش

 امطاطبإ هل سيلف اصاصق وأ الام هدبع ىلعو هيلع دمعلا ةيانلاب كلع هنأل لطاب هوفعف شرأ الب هدبع وأ ةسفن ىف

 وهو افع هنألدوقلا هل نكي لو لاملا ذخأ هل ناك قتع مث افع ولو هلام فالتإ اذهو هلام فالتإ نم اعون# ناك اذإ اعم

 ليبس الو بهم نأ كلعال وهو لعف هنأل هذ>أ هل ناك قتع مث هعطو وأ بتاكم ايش بهو ول !كلاملا فالتإ كلعال

 هققر ىلع الو هيلع ةيانحلا 0 نم اًئيش بتاكملا ىدب نم 1 الو بئتاكملا ىلع ةيانح عض» نأ ىلع تتاكملا ديسا

 زجعي ىت> هل راص ام ءىث ذخأ ىلع لبس هل نكي مل مصأ ىمعأ نيلجرلاو نيديلا عوطقم ةيانجلا نم بناكملا قب ولو

 هنم بتاكملا ىلع قفنيو لدع ىدب ىلع بتاكملا لام عضيف ؟ احلا فب نأ ىلع بتاكملا لقع تهد: نإ ليلا لذ

 تتاكملا قيقر سفن ىلع تءاج ةيانللا تناك نإف فلتمال اهقققرو ةبتاكملا اذكهو زجعي وأ قتعي ى> هنع ىدؤيو

 راصو ةباتكلا تلطب دقف امهنادأ لبق ةيتاكملاو بتاكملا سفن ىلع تءاج ةيانلا تناك نإو فاتحمال اذكبف ةبتاكملاو

 ىفهلام ايفوتسإ ملام امهملع ىنح امو ام2سفنأ ىفو ةانكلا نابتاكملا فوتس ملام هيلع ىنح نإ املام ىف هلف امهديسأ امهلام

 مث اهشرأ فصن ذخأو اهنم أري صاصق اههذ ةيانج هسفن بناكملا ىلع ىنح ولو نيبتاكم ريغ هل قيقر ىلع ةنانلا ىف

 اهمف ام لقأ ىلع بتاكملا اهنم حلاصف ادب ةيانخلا تناك ولو ناك ثدح بتاكملا لامو قابلا فصنلا ىلوملا اذحأ تاه

 ناسن!نععضو ول اك هذ>أ ىلوءالف لضفلا كرت هيناكم نأل هبتاكم د/ ىف بجو ا لضفلا ىلوملا ضبق فصنلا وهو

 تاموأ بتاكملا زجت اذإ هل بوهوملاو عوضوملا نم كلذ ذخأ هالوا ناك قتعي لبق تام مث ةبه هل بهو وأ هيلع انيد

 ديس ةبانجو هيلع ىنح مو. موق, بتاكم ريغ دبع هتحقو هتمق ىف بناكلا ىلع ةيانطاو لاق ةيانطلا كالت ريغ نم

 مهاومأو مهسفنأ نود امف مهل ىنجألا نمضيام مهل نمضيو ءاوس ىنجألا ةءانجو هلامو هقيقر ىلعو هيلع بتاكملا

 همزاب ةيانج مهملع ىنح نإو هل الام راص هنأل هنع طقس توء وأ زجعيق> دؤي ملف مهل هنمض نإ هنأ الإ كلذ فاتخمال

 ةلاح ةيتاكسملاو تتاكملا تام نإف. سلا اهم ذخلأ ًاصاصق اهاع نأ ىتاكملا ءاشف هتباتك بتاكملا نع ىدؤ.ام امق

 وهو هلتَقف بتاكملا ىلع ديسلا ىنح نإو ديسال الام اذه راصو ةباثكلا هنع تلظب و ًادبع تام هب اصاصق ايلعي كنق

 زجعيو هل بجو امث بتاكملا قتعإ مل لجأ ىلإ رك |[ را لفأ ذأ راد هتباتك نم هيلع قب اعإو رانيد فلأ ىوسإ

 تلعج دق لوقي ىح قتعي مل رانيد الإ هيلع قبب ملو هريغ وأ حاصب ةئامسمح هل تبجوف هدب عطقف هيلع ىنج ول كلذكو

 ديم ىنج نإ اذكهو ادبعناك تام ىتح هلقي ل نإف هلوقي موي ارح ناك تام مث توعب لبق هلاق اذإف اصاصق ىل بجوام

 اهتلعج دق بتاكسملا لقي لفلم مل رانيد بتاكلا ىلع تب امنإو رانيد فلأ همزلت ةيانج بتاكملا لام ىلع بتاكملا

 لاق نإ كلذكو  هلوقي نك ار خ ناك ةباتكلا نم لع اع اضاصق المدي دك لاف نإ اعمر تاه تا 2 اك

 لم مل اذإ هلك اذهو هلضفب هعيتاو ارح ناكو اصاصق ناك ىالوم مزا ام اصاصق ةباتكلا نم ”ىلع قبام تلعج دق

 هرجعي مو هلك لحذت هيلعأم عيج نآ الإ انثك | وأ حن صساوا ب الإ ضاكملا لع ى غ5 20000
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 د عت

 ةدحاو لك ىف هيلع نأ رخآلاو اهبيف ناكرتشي ةءانجلا وأ ةدحاو ةمق نم لقألا هيلع نأ امهدحأ . نالوق اهيفف قتعف

 . ةريبك ةيانجلا تناك اذإ اذكهو ةيانجلاوأ هتمبق نم لقألا امهنم

 هاف تبتاكلا لع ىنحام

 لاقو جيرج نبا نع ثرحلا نب هللا دبع انريخأ لاق : ىلاعت هللا هجر ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 اك هزرخم هلام نم هبتاك هنأ لجأ نم جيرج نبا لاق رانيد نب ورمع اهلاقو هرذن هل 222يبتاكملا بيصأ اذإ ءاطع

 هلام نم لام هلع ةياثجلا راند نب ورهعو ءاطع لاق اك وه : ىلاعت هللا همحر ( قنا ةلالاؤ ) معن لاق ؟ هلام زرحب

 نم ءالول نوكي الو نمز وهو ىدؤي دق هنأل لمعلا نع بتاكملا ٌرجعف هتنمزأ نإو لاحم اهذ>أ هديسل نوكبال

 . اقيقر-تام هنأل هالومل اهلك ةيانجلا نوكتف ىدؤي لبق تاوع نأ الإ ءىث ةيانجلا

 هبئاكم ىلع ديسلاو ٌةديس لع بتاكلا ةيانج

 ىنجأ ةيانجك ىهف «سفن ىلع ىف اتال هبتاكم ىلع ديسلا اهانج ةيانج لك : ىلاعت هللا همحر ( قفانتلالاف )

 اهب هصاقبف هتباتك نه لاح ءىث هيلع هل نوكي نأ الإ نييبنجألا نم اهذخ" اي اك اهلك هنم بتاكملا اهذخأاي هلع

 ءىشب ديسلا عبقي ملو ىدؤ. لبق تام نإ ادبع تامو ةباتكتلا تلطب هسفن ىلع ىفأات ةيانج هيلع ىنجول نكلو ديسلا

 ةيانجلا شرأ هيطعي نأ ىلاولا بتاكملا لااسف هدب عطقف هدبع ىلع ديسلا ىنِج ولو قتعي مل نإ هدبع ىلع ةيانج اهنأل

 بجو اك كتباتك تناكو كيلع امب اصاصق هتلعج نإ لاق هب قتعي ناك نإف ةيانجلا ءادأب هبيصيام رظن أرب, نأ لبق

 وه نمضام ايح هتيد نم ديشلا نمض بتاكملا تام مث كلذ راتخا نإف كل ناك نإ الضف هنم تذخأو كقتعأ كل

 ,صاصفالو تناك ةيانجلا نأل ادمع ةيانجلا تناك ولو هيلع صاصقالو تاممث توع لبق قتعيف هريغ دبعىلع ىج ول

 هيلع ىنجف هتباتك نم ءىث بتاكملا ىلع قب اذإف اقيقر تام هنأل ةيانجلا تلطب تام ىتح كلذ رت مل نإو هنيبو هنيب

 ةباتكسلا تناك نإو ءاش امهمأ صاصق ىبف اصاصق نوكتت نأ ءاشف ةلاح ةباتكلاو اهلثم هيلع هل نوكي ةيانج ديسلا

 هل بحال ةيانج بتاكملا ىلع ديسلا ىنج نإو هديس نود كلذ بتاكملا ءاشي نأ الإ اصاصق نكست ل ةلاح ريغ

 هن زواحن ةيانجلا نوكت نأ الإ ةيانحلا عيمج هانيطعأ ةيانجلا ءرب لبق اهب اولجع بتاكملا لاقف هب قتعيام اب
 ةبانجلا ضقتنتف تومي هلما ىردنال ان ال اهايإ هيفويف أربي ىتح اهابإ هطعي مل تامول هن تزواج اذإف تامول

 ىنج الا ةيانجك هيلع هتبانجف بتاكملا ىلع بتاكملا ديس ادع نم وأ هوبأ وأ بتاكملا ديس نبا ىنج اذإو هديس نع

 [01] اهونع دئلح هل نوكف اهيف وتس لبق بتاكملا تومي نأ الإ اهوقعي نأ دسلل نوكي الو لاح فلتخت ال

 ملعأ هللاو ؛ هل تراص

 هقيقرو بتاكملا ىلع ةياانجلا

 هديس دارأو صاصقلا ٍبتاكملا دارأاف ادمع ةيانجدبع بتاكملا ىلع ىج اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفاةةلالان )

 صتقي نأ بتاكساا سيل هنأ رخآ لوق اهيفو ( عيرلا لاق ) هندب و هلامنم عونمم هديس نال صاصقلا بتاكمللف ةيدلا

 صتقي ملول هذخأ ديسلل ناك ىذلا شرأالا لطبأ دق بتاكملا نوكيف ديسلل كلذ ريصيف زجع دق هنأ لبق نم

 )١( حارجلا ىف الإ نوكتال روذنلاو « هلقعو هشرأ هل يأ « هرذن هل » هلوق .
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 نمضي ل الإو هديس ىلإ در ةيانلا فصن نع لضف هفصن نع ىف ناك نإف ةءانلا ىف هفصن عاب هعدي وأ همزلي امب

 اذإ مهل ققر هنأل اوءاشام فصنلاب اوعنصو (م) اكولمت ديسلا ىلإ ىناجلا راص هنأل ةيانلا فصن طقسو ائيش هديس

 نكي ل ةباتكسللا ىلع نوك أو لبإلا نم اسمح ىدؤأ لاقف ةئام ةميق لبإلا نم رع اهتمبق ةيانج هيلع ىنج اذإو زخت

 اذإف زجعي قح ءىث ةيانجلا نم. هنع لطسالو اهتم رثك أ وأ هتمقق تنا6 اذإ اهلك ةيانللا شرأ ىدؤي ىح هل كلذ“

 : عأ هللاو « اهفصن هنع لطب رع

 سل كيبع ةبانح

 نيب هدْبع ىف بتاكملا ريخ ةيانج مثدحأ ىنحف ديبع بتاكملل ناك اذإو : ىلاعت هللا هحر ( قف|تةللا ١

 تتاكملا هارتشاول ةطبغ ىني موب دنعلا ناك اذإ هذبع ىن مو. هذبع ةمل 0 وأ 3 انحلا شرأ نم لقألاب هن دقن نأ

 بتاكملا دبع ىنج ولو بتاكمال ناك ءىش لضف نإف هتءانج شرأ ةيانجلا بحاص ىفويف عابيف عدي وأ هب هيدفي اع

 نأ كاد 0ك ةئام ةمق ةيانحلاو نءرشع هتمق 9 صردم مث ةئام هتميق 0 ىناحلا ديعلاو رح لحر ىلع

 ارششلا زجم مل نيرسشع نم رثك أب دئنيج ةاريشإ ول هنأ لف نماةلا كلذ نك ل نيرمع نم ربك | ةئاع هكتفي

 ىنحلا ىلإ ىدأف مك احلا هعابو ءارمثلا زاجهكتفي موي هب ءارتشا اذإ ايىنجموي هتميق نم لقأن هكتفي نأ هل نوك اعإو

 وهو بتاكملا دبع ىنج ولو هديعىنحم رحال فلاخم عضوملا اذه ىف وهو كلذ ريغ بتاكملا ىلع ءىث الو هتمرق هلع

 هيدفي نأ ءاشف دجو اذإف ءىشثب هيدفي نأ هل نكي مل بتاكملا دبع قبأ مث رثك أ وأ ةئام اهتمبق ةيانج ةئام ىوسي

 اهريغ همزلي مل الإو هيلع در ءىش لضف نإف ةيانلا تيدأو هيلع عب لعفي مل نإف هل كلذ ناك هيدي موي هتميقنم لقأب

 ءالؤهلك نأل هل هؤارششزاج اهريغ وأ ةحوز وأ محر ىذ نم ارح ناكول هكلم هلنم هارتشا وأ بتاكسما! بهو امو

 نأ هلنكي مل ةيانج ىنحف ارح ناكول هكام اذإ هيلعقتعينم وأ هدلو وأ همأ وأ هوبأ بتاكمال بهو واو هعبب هل كولمت

 جر نأ هلسيلو هادف اذإ هعب هللعجأ ال ىنأىرت الأ هيلع ماتب سيل هكلمنأ لبقنم ةيانجلا نم لق نإو ءىثب هيدفي

 مهماسإو مهمدفي نأ هل نوكيال ةيتاكسملا دلوو هدلو مأ نم بتاكمال دلو ول دلو اذكهو هسفنل رظناا ريغ ىف هلام نم

 نذإب الإ هل زوجيف هعيب هل سيل نمت ادحأ ىدف.الو بتاكملا قتعب قتعي هلام قب قبامو طقف ةيانلا ردقب مهنم عاببف

 هل سيل امك هيدفي نأ بتاكمال نكي مل ديساا لام ىلع وأ ديسلا ىلع ىنج هعب بتاكمال سيل نم ضعب نأ ولو دسنلا

 نم عيب ديسلا ضري مل نإو هيدفي نأ زوجيف هيدفي نأب اضرلا ىلع ديسلاو وه عمتجم نأ الإ نيينجألا نم هيدفي نأ

 بتاكملا ىلع قتعي نم ضعب ىنج اذإو هقرب قري وأ بتاكملا قتعب قتعي ىت> هلاخ ىتبام رقأو ةيانجلا ردقب ىنالا

 نإو وفعي نأو ةيانلا ردقب هنم عيدي نأ هلف هقيقر ىلع هعب بتاكمال سيل نم ىنج نإف لتقلا هلف ادمع ضعب ىلع

 لتقيال وهو هقيقرب٠ هدلاو لتقي نأ هل سيلف بتاكمال ادلاو نجح ىذلا نوكي نأ الإ دوقلا هلف ًادمع ةيانجلا تناك

 اذكهو ةيانجلا شرأ ىف هع وأ هيدفي نأ نيب ديسلا ريخ زجع ىتح اهدؤي يف ةءانج بتاكملا ىنج اذإو « هلتق ول هب

 هديس ىدب ىف وهو ىنح 0 نك هديسل هلام ريصيق بتاكملا زدعي قح هنع بتاكملا ىدؤيالو ىنجب بتاكلا دبع

 هل نوكيف هلك هعيدب نأ نيب ديسلا ريخ ةيانللا نع لضف ديعلا ىف ناك :اذإو © ةيانطا قى هلع عيب امإو هادق امإق

 ناك قدعلا ىدهم قتعف ىدأ قَد اهدؤب ف 3 0 < تتاكملا ىح اذإو ة هب انحلا ردع هنم 2 وأ ةبانجلا ع نع لضفام
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 ىدف اهلاع ةلأسملا تناك قل 3 وم نود هلع ندع م اذإ ةيانحلا نأل ةياندلا وأ هتمق نم لقألا ةنانحلا فق هيلع

 يدأ م ىرخأ ةيانح تتاكملا يند > اذإو 5 5 انحلا 0 0 هتميق نم لقألا هد د ءادألاب قدعف دؤب و ديسلا هْيدَع ف
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  هذسو جالا اش نإو هدلس زوعن ١ ام ةباتكلا ىلع و م اوف وتسأو مة وقح نوسندالا دو ابو هلع هود مم

 0 هل كلذف هزجمب وأ هيد قوتسإ قد هلع موق نأ مهنم دحاو ا نردخالاو همم هرظنأ ىدو زودعع م هراظنإ

 شرأ نم لقألاب هيدفي نأ عوطتي نأ نيب هديس كالا ريخ 2251©2جلا هزجع وأ بتاكملا ىضر وأ ديسلا هزج اذإو

 لعفي مل نإو هقر ىلع وهف لعف نإف هتبقر وأ هتقرس وأ هبصغ وأ عاتم قيرحم نم ةيانجلا يح ىف ناك ام لكو هتبانج

 22 نيد هلع ناك نإو رخآلا ىلع مهنم ادحاو مدعبال اصاصح هنم اركح ىف ناك ام عيمجو ةيانجلا لهأ ىطعأف هيلع عسب
4 1 

 عاب نأ همز اف هلع ناك ءاوسو هب هع قدع ىمو هتمذ ىف كالذ نال مهصاخم ُ هريغ وأ 6 ند لحار هانإ هنادأ

 00 لع لا دعو لجر لع هتباتك ىف ئح ول : كلذلكو ءىش لبق. ىشب:أدسال اعمت2 وأ ضعب لنق هضعب اقرفتم هِئف

 20 اوفوتسإ ىتح هعب نيقابلل ناك مهضعب ىضق وأ هل هذيس حلاص وأ ةيانجلا لهأ ضعب هأربأ نإو هنع ىف اعيمج اصاخم رخآ

 ٠ ىلع كاك هذ 0 الام لكو هتأرماو هيبأو هديس نبا ىلع بتاكملا ةيانحو هنعأ ىلع مهل ريشا نمو م 1 وأ

 وقعت نأ ةهديسل سلو ةديسل ماتيأ ىلع هتانح ةللدكت » ملاومأ 2 ىلع هتءانح ككاو 0 فلتح ال ىنجألا

 : ن1 راك طخ اسف بتاكسملا ةيانج تناك نإو ايح هيلع ىنحلا ناك نإ ائيش اهنم هنع عضرالو مهنم دحأ نع هتبانج

 هتصح وفعي نأ هلف هعم هريغ ثراو هل ناك نإو هتيانج هبتاكم نع وفع. نأ هلف هريغ هل ثراو الو هيلع ىنيلا ثراو

 ايح هيلع ىنيلا بتاكملا ناكو هديسل بتاكم ىلع بتاكملا نج نإو هنم هريغ ةصح وفعي نأ هل سيلو ثاريملا نم

 ريسخ هئادأ نع زجع نإف هتميق وأ هيلع هتيانح شرأ نم لقألا بتاكملا ىدؤي نيبدنجألا ىلع ةيانجك هيلع هتياندف

 هتيانج شرأ بتاكملا ىطعيو عاببف عدي وأ ةيانجلا وأ هتميق نم لقألا هيلع نجهل هديس ىدؤي نأ نيب هديس

 تءاج ةيانج هديسإ بتاكملا ىلع انج نإو ائيش ءىش هديس هل نمضي مل ءىثش قم مل نإو هديس ىلع در قب امو

 هديس دب بتاكملا عطق نإف اهافع ءاش نإو اةيقر دريف هزجعي وأ اهب هذخأ ءاش نإ هديسإ ةيانجلاف هسفن ىلع

 تتاكلا عسبت ناك ام هحو ىأب قتع وأ ةباتكسلا ند هديس هأرأ وأ قتعف هديس ىلإ تتاكملا ىفدأو ٌدَْلا 0

 وأ ةيانجلاب هعابتا نم هل ناكام هتثرول ناك ديسلا تام مث بتاكملا اهدؤي ملو ديسلا اهنم أرب نإو هتيانج شرأب

 همزلام كلذكو « هعم اوبتاك نيرذلا نود هيلع ةنانملا تناك مثدحأ ىنعف ةدحاو ةباتك هديبع بتاك ولو عابيف هنوزجعي

 ةيانجلاب همزليام ىدأ نإ هدحو بتاكملاك نوك<و هباحصأ نم ادحأ مزات الو هوجولا نم هجوب ق> وأ نيد ند

 نع عفريو هيلع عابب وأ اعوطتم هيدفينأ نيب هديس ريخ مث ةباتكسلا تلطب و اقيقر ناك زجع نإو ةباتكسلا ىلع وهف

 هب هنادأ نيد نم همزلام امأف هريغ وأ عاتم قير نم هيف عابر همزا قح لك اذكهو « ةباتكسلا نم هتصح هباحصأ

 ةيانج هديس ىلع ٍتتاكملا نج نإو قتتع اذإ همزل الإو هادأ نإف آيتاكم هتمذ ىف وهو هيف عابي الف اعئاط نيدلا بحاص

 نإو ةباتكلا ىلع وهف ايف همزلام ىدأ نإف هتباتك لطبت ال هريغ ىلع هتيانجك هيلع هتبانج تناك هسفن ىلع ىنأت

 تأت ول كلذكو لقعلا | وءاشب نأ الإ صاصقلا اهيف هيلع مهل ناك ادمع تناك نإو ةثرولا ءاش نإ اقيقر در زجع

 05 نإ شرألا هنم دحأ وأ دمعلا ىف هنما صتقا نإ هتباتك لع تتاكملا "ناك تتاكملا: دس سفن ىلع ةءانجلا

 هتيانحف امهدحأ ىلع .ىنح نإف ىني مْ هبتاك لدحرلا دعك وهف ةبانج ا(هدحأ ىلع ىنحف امل ادبع نالجرلا تناك اذإف

 هفصنت ىدفب نأ نيب هيف كبرشاا هديدم ريخو زحاع وهف دؤب ' نإو ةباتكسلا ىلع و ىدأ نإ هيلع ه.تاكم 1

 مسي نأ نيبو « شرألا نم لقألاب هيدفي نأ نيب , مك احلا هريخ نأ : دارماو , خسنلا ىف 7

 لمذا : ةنيقر

 غ0
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 هدردم لع ىت اناكملا هلا ظإ

 دوقلا هديسلف ادمع هديس ىلع بتاكملا ىنج اذإ : ىلاعت هللا همحر ( قفا هلال ) كاق ( عبرلا انربخأ )

 الاح شرألا دوقلا هيف سيل اف هثراوو هدسبلو ةيانلا نم هذيس تام نإ هديس ثراول كلذ كلذكو دولا هيف امف

 ةباتكلا ىلع ورف اهادأ نإف 58 مل وأ هتيانج نم هديس تام ةباتكلا لطبت الو ةباتكلا ىلع وبف هادأ نإف بتاكملا ىلع

 شرألا امأ دوقلا ممل نوكيف دوق اهيف ةيانج نوكت نأ الإ ةيانجلا تلطب هزمت اذإف ءاش نإ هزيجعت هلف اهدؤب مل نإو

 نييدنجأو هديس ىلع بتاكملا ىنج اذإو هديس ثراول همزلي مل شرأ هديسل همزاي مل اذإو شرأ هديسا ادبع مزاي الف

 طقسرزجع اذإف زد ملامرخآلا نم ىلوأ مهنم دحاو سيل بتاكملا نم ةيانإلا شرأ ذخأ ىف ءاوس نويبنجألاو هديسف

 نيتيانْطلا نع زدع نإف اعوطتم هديس هيدفي وأ زج اذإ اهمف عاب نيينجألا ىلع هتيانح هتمزاو هديس ىلع هتيانح شرأ

 قلو اعوطتم ةيانللا ىئرأب ديلا ةيده نآ'الإ ةتاتح ىف ةعبو هدمت نيد دالانك ةاكلا لع 5020212

 نإو ةباتكلا ىلع وهف اهادأ نإف هتمبق وأ ةءانلا شرأ نم لفألا نمض ةيانج اهدحأ ىلع ىنحف نيلجر نيب ابناكم نأ

 مف نيد هل نوكي الو هفصن كلام هنأل ةيانلا فسن هنع لطب هزجع اذإف هزيجعت ىنجمللف ةباتكلا عم اهنادأ نع زجع

 د عب لعفي مل نإف هتميق فصن وأ اعوطتم ةيانإلا ش رأ فصن نم لقألاب هيدفي نأ هكبرمشل ناكو هنم كلع

 بتاكملازجع نإف رخالل ام ةيانلا ىف هيلع امهنم دحاو لكل ناك ةيانج اعم امهماع ىنح بتاكملا ناك ولو ةيانلا ش رأ

 ةجضوم امهنم دخاو لك ' ىلع ىج هنأك امهنم دحاو لك ةنانح نشرأ فص طقش و رجاع وقاد [افأ ةاارخ ف

 هنم عابيق هنم هبيصن ملسي وأ فصنو نيريعس هنم هبيصت ىدفي نأ نيب امهم دحاو لك ريخيف لبإلا نم رشع امهتحبقو

 ةحضوم امهدحأ ىلع ىح ولو قرلا نع نوكف اصانضو امهتحصوم شرأ نوكي وأ ةيعاض ءدح ات تنك نا

 اهيف ةمومأملا .نئزرأ فصتو هنم هكبرسش كلعام فضت ىف هيلع نجمات ةحضوملا شارأ ففدضن ناك هم ا ل

 .هساقو هلك تالا اذه "اذه لعق نم دك رض كالع امف ةمودام ةلغ ىف

 هقيقرو بتاكملا ةءانج

 ءاوس هلك كلذلف ةيانج ةيتاكملاوأ بتاكملل دبع وأ ةيانج بتاكملا ىنج اذإو : ىلاعت 1 همحر ( قئانشلالا )

 وهف ةيتاكملا عماج ادأ ىلع ردق نإف ةيانطا.وأ ىن> موب امهنم ىتالا ةميق نم لقألا اههتيانج ىف بتاكملا وأ ةبتاكملا ىلعو

 لف ابن دان هل سيلف لحل ىلإ اعرحص اهل م2 حلاص نإف ةلاح تناك اذإ ةباتكلا لبق اءدؤي نأ هلو هلاحم بتاكم

 لبقو ةيانملا لبق ةباتكلا ىدؤ. نأ هلو هديس نذإ ريغب ائيش هلام نم هذيز. نأ هل سدلو-هلام نم ةدايز اذه نأل ايلحت

 نيد هيلع ناكنإو ىنجألا نيبو هنيب امف هل زوال ام ةدايزلا نم هديس نيبو هنيب امف هل زوم هنأل ةباتكلا موحم لم

 اوموقي لامةااخريغوأ تناك ةلاح امبلبق ةباتكلاوةبادكلا ليقامهمدؤ, نأ هل ناكن الاح ةيانجلاو نيدلاو ةباتكو ةيانجو

 هيلع رحلا فلاخم هنأ الإ هلام كالا بقي ملام ضعي نود هئامرغ ضءب ىضقي نأ رحال نوكي اكهلام ؟ احلا فقيو هيلع

 ديزي نأ هل سيلو هلام نم ةدايز كلذ نأل هديس نذإ ريغب هلحم لبق نيدلا نم هيلع اثيش ىدؤي نأ هل نوكم الف نيدلا

 لاح ريغ هلام ىنجألا ىلإ ىدؤي نأ هلو هديسل هلامو هلام لاملا نأل هديس ىلإ كلذ ىدؤي نأ هلو هديس نذإ ريغب هلام نم

 هدنع نكي مل نإف اعرش هيف مهلعجو مهنويد سانلا ىلإو هتباتك هديس ىلإ هنع ىدأ هلام ؟اخلأ فقو اذإو هديس نذإب

 نأ هديس ءاش نإو نويبنجألا كلذ ءاش اذإ اعم بتاكملاو ديسلا كلذ هرك نإو ىنجألا لم ىف هزجع هلك اذه ىدؤيام
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 دهسا لحام ءىتثب اذه قتعو هدس 5 هلعف اعإو هلكو هنأل هقتمك كلذ قتع بتاكملا قتعب بتاكملا دس هلكو

 اا ناكل ١ ال[ طا نيدك تناث رغ ىدب ند (ع)هنأ اهنم هوجو نم لطبي بتاكلا ةباتك ميو ديلا

 )000 الو ىرتشلا هذ>اب ءىث رثغ زاجأ دقق هتباتك عب زاجل نم نإ ىرت ال وز ءىد ةناتككلا نم هدرلت الن

 بتاكم ىلع نيد عيب هنأ لبق نم لوألا نم حبقأ هيلع لخد هل ناك زجت اذإ لاق نإ هنأو رلا ةمذك بتاكملل

 ذبعلاف الإو ىرتشملا اهذخأ نإ بتاكملا ةباتك عب دمع ىف لاق نإف طق ةبقرلا عت ملو اكلم بتاكملا ةيقر هل تراصف

 اوه بتاكملا ةمذ ىف ىرتشملا الو عئابلا معي الام عسب هنأ لبق نم امارح ناك تلق اك ناك ولو لاحم اذه لبق . هل

 ' زاجأ دمف زئاج اذه نأ معز نإف عسب كل نالف ىدبعف سلفأ نإف رح ىلع انيد كعببأ لاق الجر تبأرأ هتبقر ىفوأ

 ةبقر اهب ىرتشملا كلعيال نأ ىلوأو تفصو امل دري نأ ىلوأ بتاكمللا ةباتك عيبف زئاج ريغ هنأ معز نإو مع ملام عب

 هنأل هؤاضق درو ارح نكي مل هقتعأم هتباتك ىرتشا ىذلل اقيقر هلعجف بتاكملا زجعف كاح اذه زاجأ ولو بتاكملا
: 

 ْ .: ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو دسافلا عييبلاب هكلعإال

ْ 
 ظ 4ع و ثناكلا ةيه

 ظ لبق هبهو وأ هعاب نإف زجعي ىتح هبه الو هبتاكم عبي نأ لجرل زوجم الو ىلاعت هللا همحر ( ىف: ”لالاؤ )
 000 كلم الام قتعأ هنأل الطاب قتعلا ناك هارتشا ىذلا هقتعأ ولو لطاب عييبلاف زجعلا رات وأ بتاكسملا زجعب

 ْش زجعلاب هاضر دعب اعيب هل ثدحم ىتح اخوسفم عيبلا ناك رجعلاب عبلا دعب ىضر مثزجعلاب ىّضري وأ زجعي لبق هعاب ول

 هلام بتاكملا ىلع درو عيبا خسف هل الام ديسلا ذخأو زجعلاب ىضري وأ زجعي لبق بتاكملا بتاكملا ديس عاب اذإو

 ْش ىدب نم بتاكملا لام عزن لجر نم هلامو هعاب ول كلذكو ةتم.هل لحام لاو هموحم نم محب لد نك نأ الإ

 قلع تلج نكت مل نإ هلام ىف هديس ىلع تاكل هن عجر ىرتشملا ىدب ىف لاملا تاف نإف هتباتك ىلع ناكف ىرتشملا

 ' نإ ءاش امهعأ بتاكملا نمض تفي مل نإو ةباتكلا ىلع ناكو اصاصق ناك اهضعب وأ تلح تناك َن إف اهضعب وأ ةباتكسلا

 لحو نيتنس ىرتشملا ىدي ىف ماقأف ليلق لام هل وأ بتاكملل لام الو هعاب ولو هديس ءاش نإو هلام كلتما ىذلا ءاش

 !ئ اههدحأ نالوق هيففهيلع الح نيذللا هممدن ىف ئعسيل نيتنسرظني نأ بتاكل لأسف عببلا انددر مث هموم نم نامحي هيلع

 ءابسلا الو ضرملاب هرظني ١ ص وأ ضرم ول كل سدحلاب هراظنب ١ ملاَظ وأ ناطلسص ةسدح ول مك هل كلذ نورك

 هتباتك هنع كلذ ىدأ نإف هموحن نم عببلا ىلع امهبف هبلغ نيتللا نيتنسلا ةراجإ ةميق هديس ىلع بسحم نأ هل ناكو

 قتع هتباتك نع لضف نيتنسلا ند هتراحإ ىف ناك نإو زحاع ورش الإو هادف لح امن ىقب اع ديسأا هلع ج2 الإو

 ” هسبحف هلثم ةراجإ هلعف رثكأ وأ ةنس هسرحف هيلع ادع مث ديسلا هبتاك ول اذكهو ةمجنم ةباتكلا تناك اذإ اذه ىلعو

 مدي ءاشن نأ الإ هلح دعن هموحت نم ءىذن تتاكملا رظني ملو هتراجإ هنم ذخأاف هيلع عجر هريغ هل سباحلا ناك نإف

 ' ماذا وهف ةدساف ةباتكلا تناكاذإ اذهو عيبلاب هسيح وأ هسيح نإ هل ديسلا سيح ردقب رظني هنأ ىناثلا لوقلاو
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 ٠ هريغو هعدو هئا ريش هماكحأ عيمج ىف بتاكي

 ا يل

 ِ )ع



 با"ذةدح

 كك ةعاطق 5

 هموجبت لحم لبق هانأ نإف هل زوم مولعم ءىث ىلع هدبع لجرلا بتاك اذإورن ىلاعت هللاهنحر ( قن[ ضان )
 هلأسف ةلاح ريغ هموج تناك نإف هل لحب مل قتعلا هل لوعيو اعيش هنم هنع عضي وأ هريغ ائيش هنم ذحَأِب نأ هيلع ضرعف

 لجعتي نأ : رح ىلع لجأ ىلإ نيد ىف زوحبال ام هل كلذ زم مل قتعيف قابلا نم هئربي نأ ىلع الاح ابضعب هيطعي نأ

 هأربأ هنأل هب بتاكملا قتع, لو هنم ذخأ ام بتاكملا ىلع در بتاكملا ىف اذه لعف نإذ اضعب هل عض, نأ ىلع هنم هضعب

 ةم.هل ايهد سةيلع عجرو ر>تبتاكملاف هل هثدحأف اقتع تتاكماا ثدحم نأ ىلع اذه لعف نإو هنم هئرببإ نأ هل زوحنال امم

 قتعلاب تلطب :اهنآل ءىش ةباتكلا نم تتاكملا لع ديسلال روح الو هدسافلا هب اكل لعأ ىف تلد 1ك كا عيب هقتعأ هنأل

 هنم هذخأي ءىثب هنم ديسااضريو زجعلاب بتاكملاضريلف امل اذه حصي نأ ادارأ نإف تفصو امك ةميقلا هْيلَع هل نوكيو

 ضرعب هبتاكولو ( لاق ) ءىشب هيف ناعجارتيال زئاج ةئم ذدخأ ام ىلع قتعلاو ةلطاب ةباتكلاف لعف نإف هقتعي نأ ىلع

 ناكف قتعلا هلجعيل هنع عضو هنأ امهدحأ : نيرمأل زحي مل هقتعي نأ ىلع ضرعلا ةمق نم لقأ ريناند هلجعي نأ دارأف

 عاتبا هنأ ناثلاو ٠ امهنم دحاو لك ةصح ملعت ملف هنيعب فوصوم ءىثىلعو هلاك هك.لع ال نم قتعىلع اموسقم هنمل>ءبام

 تالحولو فاتعال هريغ اًئيش هب هنم ا نأ دا آد ءىش هيتاك نإ اذكهو هنم ديسلا هضيقي نأ لبق هلع هل اًئيش هنم

 ازئاج ناكاقرفتي نأ لبق ديسلا هضبقيو هب نايضارتي اضرع وأ مارد هنم اهب ْذخَأي نأ دارأف ريئاند ىهو اهلك هموجت

 وأ اًضرع هنم اهم دحام ةلاح ريناند رح لجر ىلع هل ناك ول ام هيلع ام ءىرب بتاكملا نأ ىلع هضدق اذإ ارح ناكو

 ةئام ديساا ىلع بتاكملل تناك ولو ءىنثب اعجارتي ملو بناكملا قتءو زاج اقرفتي نأ لبق ضبقو اهم نايضارتي مارد

 هدي ىلع هل .قلا ةئاملا لمح نأ ديسلاو بتاكملا دا راك هلا ون نم مثرد فلأ بتاكملا ىلع ديسالوةلاح رانيد

 هتباتك تناك ولو ًادقت هتباتكو اضرع هيلع هنيد ناك ول كلذكو نيدب نيد هنأل زي مل هيلع ىنا فلألاب اصاصق

 ءاضقلا لثم وه اعإ عسب ريغ ذئنيح هنأل زاح اهملثع اصاصق ةعاتك لعجب نأ دا رأف ةلاح ريناند هديس ىلع هئيدو ريئاند

 هل ىتلا ةئاثملاب هلع ىتلا ةئاملا هعببي نأ دارأف رانرد ةثام هدلشل هيلع ثلحو راند ةئام لجر ىلع سناكملل ناك لل
 ا

 ادهس يلو هئربيو زاج ةئاملاب هيلع لاتحم نأ د.سلا ىضرو لجرلا ريضدف لخرلا ىلع هلا>أ نإ نكنلو زحب لحرلا ىلع

 ولو بتاكملا نع ةلاملا زمن ملاليمح اهم هاطعأ ولو ديسلا هأربأ اذإ دبعلا قتعو عب ريغ ةلاوملاو ةلاوح وه امتإو اع.

 انيد هيلع هل امب هعبتو ازئاج قتعاا ناك هقتعأف هيلع اع هرذؤرو هقتعي نأ هدس لأسف هموحن بتاكملا ىلع تلح

 انيد هيلع ناكو قتعلا زاج هلاحم هيلع ةباتكسلا ىف هنيد نوكيو هقتعي نأ هلأسف لجأ ىلإ موجنلا تناك ول كلذكو

 . لاجآ وأ لجأ ىلإ وأ ةلاح اذك “ىلع كلو ىنةتعأ ديسلل لاق دعك اذهو هلام

 هتقرو ستاكشملا ةياكك عب

 عيد نأ هل زوج الف لحم 5 وأ ةلاح مو هيتاكم ىلع ل>رآإ تاكو ىلاعت هللا هر ) قثأ 3 اانا /

 نإف هدر ىرتشملا هضبق نإو هيف خوسفم عيبلاف دحأ نم هعاب نإف دحأ نم لاح ريغ وأ الاح اهنم اًئيش الو هموحت

 امعابق كاع و مول هبتاكم ىلع لجرل تناك نإ هن هذحاأ ىدلا نمثلا عئابلا هيلع درو هتميق وأ هلثم در هكلهتس

 لجرك اذه سيلو لطاب عييبلا لصأ نأل تتاكملا قَد مل اهنم هب ىضريام وأ بتاكملا نم ىنجألا اهضبقف ىنجأ ن

 (ملا



 ل "ةةغ د

 ١ 3 او لاح لكب لام الإ هفف نوكيال نييمدالا كالبتسا امو تايانجلاو هيز# هريغو اًديش هلام م حر نأ هل نوكي الف

 ل وأ ديسلا هزاجأو بتاكللا قتع ىت> ديسلا هدري لف ديسلا نذإ ريغب هلعفف هلام ىف هلعفي نأ بتاكملل زوم ال تلقام

 وأ ةه كلذ ند لعف مف اا اذإو دّعلا دعي ىتأت لاحم ال دقعلاب ةدسن أو :ىش لك زيجأ انعإ قآل ز+ , هز

 _نذإ ريغب هل ادبع تتاكملا قتعأ ولو كالذ زاج .هقتع دعب وأ هديس نذإب .هتباتك نم هيدب ىف وه نل ًآرمأ وأ زوحم ائيش

 قتعملا دبعلا تام ىت> اقتع دبعال بتاكملا ثدحب لف بتاكملا قتع ىتح ديسلا كلذ درب ملف هيلإ ىدأف هبناك وأ هديس

 امب عيب وأ ةبه نء هديس نذإب بتاكملا أدتبا امو تيه ىلع عقبال قتعلا نأل اقع نكي مل تيملل قتعلا ديدحم دارأف

 كلذ مس اذإف لاملا بهاذ هديس ىلإ عجريف زجعي الثل هلام فالتإ نم عنمب امنإ هنأل زئاج هل وبف هلثع سانلا نباغتيال

 هقتعأف هدبع قتعي نأ هبتاكمل لجرلا نذأ اذإو ( لاق ) هل زاج رحال زوحم امت هيف عنص اف هلعف مث هلءفي لبق هديس

 اذه ىف زوحي الف دؤسا ل وأ هتاك ىذلا لوألا لبق رخآلا تتاكملا ىدأو هنتاكف 1 لام بتاكي نأ هل قد نإ

 اماف «قتعأ نمل ءالولا» لاقرسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف لطاب ةباتكلاو قتعلا نأ امهدحأ . نيلوةنم دحاو الإ

 سل لاق اذه لاق ٠ نمو هل ءالوال وهو هتب تك قتعي نم تتاكي الو قتعي نأ زب ل ءالو هل زوحبال بتاكملا اك

 هف هلام نم ع م ةباتكسلاب قتعلاو لاحم هنم هلع دوعيال هلام نم جري ءىث كلذ تامهلا الو عوببلاك اذه

 زوجي كلذ نأ ىناثلا لوقلاو . لاح هقتع زجي مل رحل الإ نوكال ءالولا نأ افلانع وعن مل املف ءالو قح قتعملا ىلع

 بتاكملا قتعنإف بتاكملا ىلع ادب أف وقوم ءالولاف هلبق هيتاكم وأ بتاكملادبعقتع اذإ هنأ امهدحأ : نالوق ءالولا ىفَو

 هنأ ىناثلاو . قتع هذبع دبع هنأ لبق نم بتاكملا ديسل ءالولاف توع ىتح قتعي نإو قتعملا كلاملا هنأل هل ءالولاف

 دس هبتاكم وأ قتعملا بتاكملا دبع تام نإف هؤالو هقتعب هل نوكيال نيح ىف هنذإب قتع هنأل لاح لكب تتاكملا ديسل

 نإف هل وف هقتعأ ىذلا بتاكملا قتع نإف هؤالو فقوي تفصو اك ثاربمللا فقو نم لوق ىف هثاريم فقو قتعيام

 هتثرؤلف اتبم ناك نإف هبتاكم قتعم توع موب ايح ناك اذإ قتعملا بتاكملا ديسا لاملاف زجع وأ قتعي لبق تام

 همحر ( ىفاذهلالاث ) هءالو هل نآل نتاكحلا انيسل ىاقلا لوقلا ىف هئارتمو هسفنن دقتعأ نم مهل كلذ نوكي اك لاجرلا

 هديسل زئاج كلذف ةقدص وأ ةبه وأ هلثع سانلا نياغتيال عيب هبتك ىذلا هديس بتاكملا ىطعأ ام امأف ىلاعت هلل

 لحم امكالإ امهنيب عيبلا لحي مل هبتاكم ديسلل 3 اذإواءاخ فك ءالحاف هدعل لام هنألا هبا هعتصاول رح نم هل روح 5

 ااا ىف ةنم دخأ ام كلذكو .هبحاص نم هعاب نإ امهم دحاو لك لام ىف فلتخم ال ىنجأ رح نيبو هديس نيب

 ديسلا امف نياغتلا امهنيب زوجيو نييدنجألا نيرا نيب لح امب الإ امهنيب عيبلا لحم مل هيتاكمل ديسلا عابام كلذكو

 ناعبابتي نيرحانيب عببلا زوجي اكو اههذدحأل: الام نوكي نأ ودعبال.هنأل نثك نإو دّسلا نم بتاكملاو بتاكملا ن

 نأل المح هب ذخأو انهر هيف نهرو لاحم هيف هلضف 2 نيد ةلاغ نم اًكيش عسب نأ بتاكمال سيلو امهاضرب

 بتاكماا سيلو هديس نذإب الإ براضمال زوجيام الإ نيدلا ىف بتاكمال زوجي الو سلفي ليملاو ميرغاو كلم نهرلا

 ةميقلاب امإو نمثااب امإ هضباق ىلع نومضع عببلا نأال نمثلا ضبق اذإ ثالث راخم عسي نأ هلو ادحأ براضي نأ

 سيلو فالستس نأ هلو هنادأ ىذال رظن ريغو هل رظن كلذ نال هدم هل نذأب م نإو نيدلاب كدت نا بتاكمالو

 نأ بتاكملا سيلو نوهضم ريغ نهرلا ن الث هلاك نم اًئيش فلتي نأ هل 0 هنأال هريغالو فاس ىف نهري نأ هل

 ءارش نم تهرك امو فلس ىذلا ىلع فلتلا نأال ماءظى تفاستي نأ هلو فلتي دق نيد كلذ نال ماعطىف فاسإ

 . هديسل ههرك أ الو هدلاوو هديس دلو نيبو هئيب هوركم وهف رظنلا ريغىلع عوببلا نم هريغو بتاكملا



 - 5م ْ
 دلو ةميقو رقع نم ىرتشملا مزلام توفعو عسبلا در توفع دق ديسلا لاق ول كلذكو . زحن مل هدرأ ال نأ ىضرأ

 هيف ناك لوألا هلعف نأل لعفأ ال لاق 1إ بتاكملل كلذ ناك هوفعأ ال بتاكملا لاقف عببلا نم تاف نإ *ىث ةميق 37

 ىلع اعمتجا اذإف هنم ءىش وفع ىلع اعيمج ارب مل هوفعأ ال ديسلا لاقو هتوفع دق بتاكملا لاق ول كلذكو . زئاج ريغ,

 82 22+ نى دالوألا تاهمأ 2 ىف داولا مأ الو اقيتع قتعملا ديعلا نك 1و 0 اميعد زاح هف عب ثتادحإ

 دلت ًاثطو داولا مألو قتع اقتع دبعال ىرتشملا ثدحأف كلذ ناكاذإف ارئاج اعيب هدحو بتاكملا هعيبب وأ ديدج عسي ظ

 تامنإ هتثرولو امبعيبي امهديسا ناكولمت ةمألاو ديعلاف زئالا عببلا دعب كلذ ثدحم مل نإو دلولا مأ مح ىف تناك هنم

 أدتبا اذإف فلتخمال اذه ىف هلثمب سانلا نباغترال اع بتاكملا عابام لك اذكهو امبكلام امل كلذ ثدحم نأ لبق

 اعم هادارأ وأ هل هنذإ دعب عيبلا در ديسلا دارأ نإو 00 عييبلاف هلثع سانلا نياغتيال اع هديس نذإب عببلا بتاكملا

 نباغتبال امب هلام نم ائيش عيب نأ بتاكملل :نذإلاب ديسلا رقأ نإو درب الف ازئاج ناك عبببلا نأل كلذ امل نكي مل

 عببلا امهمزليو عبباا دعب كلذ ناك اذإ ءاوسف هبذك وأ بتاكملا هقدصو دعب ىذإ ىف تعجر دق لاق مث هلثمب سانلا

 ىرتشملا لاقف هلث سانلا نب اغتيال امب بتاكملا عاب نإو عببلا دريف عببلا لبق هب نذإلا نع هعوجرب ةنيب موقت نأ الإ

 وأ لق ايش هلام نم بتاكملا بهو نإو نيميلا ديسلا ىلعو ةنيبلا ىرتشملا ىلعف ديسلا ركنأو د.سلا نذإب كلذ ناك

 ديسلا نذإب اهأدتبا':اذإف ديسلا”نذإب اهتدتني ىدع تناكملا ةبه زوالو هودرم ,وهق دسلا ءزاجأ نإف هل 2 17

 زاح هتبه ىلع اعم اعمتحا اذإف هديسل وأ هل الإ نوكيال بتاكملا لام نأ اذه تلق انعإ و رخلا ةبه زوحم اك تزاح

 تتاكملا ءارتشو لاق ةبهلا نم لقأ كلذو هلثع سانلا نياغتبال امي هديس نذإب بتاكملا عابام زوجي كلذكو كلذ

 هعب ىف اذاق اك هتميق هيلعف بأ اكملا ىدب ىف كلله نإف هلثع سانلا نباغتيال امب اًئيش ىرتشي زن وجال نافاتحال 0

 وأ ايش بتاكملا ىرتشا ولو ( لاق ( هعب زوجي ام هيلع زاج هديس نذإب هلثع سانلا نياغتيال اع هؤارشش ناك نإف

 نيلاحلاىف بتاكملا قع ىتح هب معي مل وأ هماسي مل وأ هماسو ديسلا هدري ملف ديسلا هب ملعف هلثع سانلا باغتيال امم هعاب

 هل امم ناك نإ هلثع وأ هل لثمال امت ناك نإ هتءقب هعابتا بتاكملل ناك تاف نإف هعاب نم هذخأ بتاكسلل 0

 اهرقعهيلعو هيلع دودرم اهيف عيبلاف تدلوف قتع وأ اهلبحأف هلثع سانلا نياغتيال امي ةيراج بتاكملا ىرتشا ولو لثد

 نذإ ريغب هلثم سانلا نياغتيال امم ةيراجلا عيب ىف هل نوكي كلذ ناك اك كالعال رح اهدلوو دلو نيح اهدلو ةحبقو

 نأل عييبال زي ريغ قتعلا ناك هقتعأ مث تتاكملا قتعىتح عيبلا دري ملف هلثع سانلا نب اغتيال اع ًادبع ىرتشا ولباذكهو

 نأ ىلع ازئاج ءاريشو اعبب ىرتشا وأ بتاكملا عاب ولو ىلاعت هللا همحر ( ىفإ: لال ) ادودرم ناك عيبلا لصأ

 رايخلا ىف ديسلا ماق بتاكملا تام ىتح رايخلا مايأ ضم ملف لغأ وأ اثالث رايخلاب هعيابمو بتاكملا وأ رايخلاب بتاكملا

 الب ازئاج ءارعش ىرتشا وأ بتاكملا عاب ولو ( لاق ) عيبا ءاضمإو درلا هلف رابخلا بتاكملل ناك اذإف بتاكملا ماقم

 درلا رت مل هنأال عيبلا بجو بتاكملا تام ىتح هيف اعيابت ىذلا امبماقم نع هعبو بتاكملا قرفتي ملف رايخ طرش

 بهاولا بيثأف باوثلل ةبمللا زاجأ نم نال باوثلل بمب نأ بتاكمال زوجي الو لو الا دقعلاب زئاج عيبلاف تام ىتح

 زوجي الو هب اوضرامهنم مههزاب مهنم اضرلاك اهلعجو هتبهىف عوجرلا بهاولل لءجي مل كلذ لبقو هتبه ةميق نم لقأ

 تارافكلان م ايشالو لتق الو راهظ ةرافك الونيع ةرافك رفكي نآالوهلامنم ريثكب الولاقب قدصتبنأ تتاكملل

 ىتح كلذ رخأ نإف ابتاكم ناك ام موصلاب الإ هلك كلذ رفكي الو هلام نم كلذ ريغ وأ هديش هيف هل نذأ ول جحلا ىف

 امايص نوكت تارافكلا نأال هتيانج فالخ تارافكلاو هلامل كلام ذئنيح هن ال هلام نم رفكي نأ هل زاح قتعت



 لوط نم نعال ناك نإف هب لعاا لهأ لأسال مأ ريغتبأ هف جك 8م كو ةضنق ىلع بتاكملا ديس ةيلع ربجأ ل

 2 كلذو بتاكملا ىلع لحم ام دعب الإ هنم هضقي نأ دبسلا مزاي مل ريغتي ناكنإو تفصوامو صاصرلاو ديدحخلاك وهف سدحلا

 0س كيس زعبي مو ك1 و1 ةنسر >أتف ءىذ اده نم 0 صقتلاب هسفنىف ر رعت اع هلك ناو حلاو رارالاو ريعشلاو ةطنخلا

 اذهو لاق ءاضق هدخ 1 اعإو لاح هنأل هنم هئربي نأ الإ هضبق ىلع ربج هتقو ريغ ىف هنأل هضرقأ ال هدسس لاق مث بتاكملا

 آذإ ةباتكلا هنم لجعتي نأ بتاكملا دبس مزمل نأ ىف كغلب لف لئاق لاق نإف . لاجالا ىلإ عوببلا باتك ىف بوتكم

 تيتأىلإ لاقذ هءاج سنأل ابتاكم نأ هنع هللاىضر باطخلانب ردع نع ىور ٠ معن لبق ؟اهلع لبق بتاكسملا اهب عوطت

 ايعضأف اهذ+آ لاقف ىنأف لاق ه.سحأ اهملمقي نأ اسنأ رمأ مث ثاريملا ديرب اسنأ نإ لاقف اهلبقي قنا سنا لإ قنات

 بتاكملاو هبعأ هنأكو ةالولا ضعب نع اذهب اهيبش ىور هنأ حابر ىفأنب ءاطع نع ىورو . سنأ اهلبقف لاملا تيب ىف

 حيحصلا بتاكملا ديس هيلع ربي ام ذخأ ىلع هيلو ربج هتع مث هدبع لجرلا بتاك اذإ ءاوس اذه ىف هوتعملاو حيحصلا

 بتاكملا ىلع لوادت اذإو ٠. كلذ ىلع نيروجحملا ءايلوأو ديسلا هيلع ربحبام ىلع نيغلابلا ديسلا ةثرو ربجن كلذكو

 ائيدحوامدق كيلع لحام عيمج دأ بتاكسملل لاقيح هلكلذ نكي مل هزوعأ انأ لاق مث ديسلا هزجعي لو 0

 ب زجاع ورش ثردح وأ مسدق كلذ نم ءىَ نع زجع نإو ب اتكلا ىلع وهف لعق نإف

- 

 ديسلانأل ةعفشلا هيف بتاكمالف ءىش اههف بناكماا راد ىف اصقش ديسلا غاب اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاف )

 ةعفشلا هيف هديسا ناك عئابلا ناك بتاكملا نأ ولو ىنجألا لام نم عن ام ابتاكم ايح ناكام بتاكملا لام نم عون

 بتاكسملا عاب اذإو ( لاق ) هلثع سانلا نياغتي اعب عاب اذإ هديس نذإ ريغب وأ هديس نذإب عاب بتاكملا ناك ءاوسو

 نأ ول ىرت الأ ةعفشلل املست كلذ نكي مل ةعفشلا ىل لس دق ديسلا نإ هنذإب ىرتشا ىذلا لاقف صقشلا هديس نذإب

 ةيشو ا هنذإ نآل ةقفشلا املست كلذ نكي مل هصقش عمد نأ رادلا ىف هل كرش هل نذأف صقش راذلا ىف هل ناك ادنجأ

 زاج بتاكملا هب عابف هلثع, ساناا نباغتءال اع هصقش عيبي نأ بتاكسال بتاكملا ديس نذأ ولو عفش نأ هلو ءاوس

 املست هنذإ ناك ام ىل هفلحأ ىرتشملل لاق نإف ةعفشلل املست اذه نوكي الو عيبلا ىف ةعفشلا ديسلل ناكو. عيبا

 1 « عببلا دعب ةعفشلا لس لاق اذإ هفلح اعإو عفشتسإ نأ هل ناك عسبلا لبق ةعفشلا مس ول هنأل هفلحم مل ةعفشال

 هل كلذ نكي مل ةعفشلاب هذخا انأ هديس لاقف هريغ وأ عاتم وأ دبع وأ ضرع نم هيف ةعفش ال ام بتاكملا 0 ولو

 اًئيش عع نأ بتاكماا زوج الو ىنجألا عاب مف ةعفشأإا هل نك مكالإ هيتاكم هعاب عى ىف ةمفشلا هل ْن 5 و

 لق فالتا نم عونك ذئموي وهو فالتإ هلثع سانلا ن ١ اع ال 6 ةعب ْن ل هلثع سانا نباعت اع الإ هلام ند

 ١ لعف تاق نإف در هنيعب دحو نإ) دساف هيف عيبلاف هديس نذإ ريغب هلثع سانلا نباغتي ل ع عاب اذإ ه ارشكاو هلام

 ١ لطاب هيف قتعلاف ىرتشملا هقتعأف اديع عاب ىذلا ناك نإو « هتميقف لثم هل نكمل نإو لثم هل ناك نإ هلثم هيرتشم

 : ”اظقس موي اهدلو ةميقو اهرقع رشا نع هدودرم ةم الاف ئرتشماا تدلوف ةمأ تناك نإ كلذكو «دودرم وهو

 هيلعف ىرتشملا | مط وف تدلو نك ١ نإواهدلو ةميقو اهرةعو اهتمهبق ىرتشملا ىلهذ تتام نإو ر> اهدلوو اهدلو

 - 0 5 عنيبلا ذافنإ لكاس هده ىف ديسلا دار ولو 8 0 صقنام درو اهدر هيلعق ضد نإو اهدرو اهرهع

 22 ناك اذإ زوجف انا ديسلا نذإب اعب بتاكسملا ددحم ى> هلام خوسفم عبلاو هنذإ ريغب دمع اذإ زوجي الو

 ّذ كانو عبيبلا تتاكد توفع دق ديسلا لاق ولو هلثع سانلا نياغتي اعد هديس نذإ ريغي ددحم وأ هلثع سانلا نياغتيال
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 مع كك هت

 سيلو هكيرششل هلاحمب اهفصتق ارسعم ناك نإو دلولا مأ عيبيال نم لوق ىف هل داو مأ تناكو ةمألا ةميق فصن نمص

 دلولا ةميق فصنب دلولا هب قل ىذلا ىلع قرلا اهيؤ هل ىذلا عجريو رسسعم وهو ابقتعي نأ نم رثك أب اهايإهؤطو.

 نوك..يف نيقادصاا دحأىف ناكنإ لضفب رخألا ىلع اهدحأ عحريو نييوتسم اناك نإ امهنع نيطقاس ناقادصلا نوكيو

 قفنأ ام هيلإ بستنا ىذلا ىلع هيلإ بستني مل ىذلا عجريو بوقعي وبأ لاق ( عيرلا لاق ) تفصو ا هقصن هل

 ىذلا ةباصإ تناكف زجعاا تراتخاو هل دلو مأ تراصف اريسوم ناك نإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا (

 قادصلا كلذ فصن دلولا هب قل ىذلل ناك هنم قادصلا ذخأت ملو دلولا هب قل ىذلا ةباصإ لبق دلولا هب قدلن مل

 اهدحأ نالؤق دلولا ةميق فصن قو ةيراحلا ةمنقْفصنو دلولا هن قط ىذلا ىلع قادصلا فص هل ناك هل

 قل ىذلا ءطو دعب دلولا هب قاب : ىذلا ٌءطو ناك ولو قتعاا هب ناك هنآ 1: هل ءىثال ىناثااو . طقسموي هل هنأ

 هنيب ةمأ ءىطو هنألرمملا فصن هل نمضي دلولا هب قل ىذلا هبحاد نأ (هدحأ نالوق قادص' نم هيلعامف دلولا هب

 رخآلا هل نمض اكرهملا فصن الإ نمشضيال هنأ ىتاثلاو . هنود رخآ ةءأ ءىطو هنأل هلكر ملا همحاصل وه نمشيو هنيبو

 مثدلوب تءاج مئامهدحأ اهئطو ولو :ىلاعت هللا همحر ( ىف[ لال )هيلإ اهتمبق فصن ءادأ دعبالإ هل ةمأ نوكستال اهنأل

 ىهف اهتميق فص: ىدأو ارسوملوألا ناك نإف هبحاص دلو رك ذي لو هداو ىعدا اههالكو دلوب تءاجف هدعب رخآلا اهئطو

 هدلعو رخآلا ءىطاولاب دلولا قلبو تفصوام هنم اهدلو ةميق فّصن ىف لوقلاو .٠ هكيرسشا اهتمت فصن هيلعو هلدلو مأ

 هب قمل امتإو هريغدلو مأ ءىطو هنأل ةيراجلا ةميق فصن نم اصاصق نوكست طقس موي هلك دلولا ةميقو هلك اهررم

 نيدلولا ىف اقداصتف نيدلوبتءاجو رخآلادعب (هدحأ اعم اهاثطو ولو : ىلاعت هللاهمحر ( ىف[:ةلالاز ) ةببشلل دلولا

 تام اذإف اهتقفنب اذخأو دلولا مأ رمأ فقوأو نادلولا امهب قألأ هبحاص دلو لبق هداو نأ امهنم دحاو لك ىعداو

 نةرشوم اناك اَذِإ فوقوم اهّوالوو تقتع تام اذإف هسفن ثرصن ىلع ةقفتلاب رخالا ةحأو ةييصت قع اند لو 1

 - لاح لكب فوقوم اهؤالوقء رسوم رخآلاو يعم اهدحأ وأ نيربعم اناك نإو دلولأ أ و نك لد ف

 . معأ هللاو

 ةباتكلا ليحمل

 نياس كك ةمولعم ا هديع لحرلا تا اذإو ِ ىلاعت هللا همحز ( قنا خلالاف )لاق ( عيرلا انريخأ ١

 ريئاند ةباتكلا تناك نإف املوبق نم ديسلا عنتماو نينسلا لح لبق ةباتكسلا ديسلل لجعي نأ بتاكملا دارأف ةمولعم

 كنم ضبقأ ال لاقف هريغ دليب هيقلو دلبب هيتاك نإ اذكهو © بتاكملا قتعو 'هنم اهذخأ ىلع ديسلا ربج مارد وأ

 لع ضان الف تهم ةيفادلت ىف وأ ةبارخ ةيقاقرط ىف :نوكل نأ الإ ناك "تح هن هقلا لك كلا

 اهذخأ ىلع ربج هيف هيتاك ىذلا دلبلاب اناك اذإف هيف هيتاك ىذلا دلبلاب انوكي مل اذإ نيعضوملا نيذهىف هند اهذخأ

 ةثرو [دكه و( ىف: تلالا )هيف هتئاك ىذلا دليلا ريغب كلذ هيطعي نأ بتاكملا فاكي الو نيعضوملا نيذه ىف هنم

 هللا همحر ( قفا: لالا ) ءادألانم بتاكسال همزاو هل بتاكملا مزل امف هماقم نوموقي توحيف هدبع بتاكي لجرلا

 ةراجاتاو صاصرلاو ساحنااو ديداك سجحلا لوط ىلع ريغتبال ناك نإف ضورعلا نم ضرع ىلع هنتاكولو : ىلاعت

 طرمش وأ هيف هنتاك ىذلا دلبلاب هنم هلبقي نأ ديسلا مزاي مهاردلاو ريناندلاك سبيلا لوط ىلع ريغتبال ام اهريغو

 هجولا اذه-ىف ايل ةنؤمال ىتلا متاردلاو ريناندلاك سيلو ةنؤم هتلوخل نال هريغ دلبب هلق, نأ همزليالو هب هعفد

 لحرلا هيلع ربجأ , امو تتاكتملا كيم هيلع تربح ا نأ نيدلا ند>رلا ىلع هل لحرلا هيلع ارباح 55 امو



 د "واد

 اهدح ا اهوا نانا نو ةناكلا

 رهم امل ءىطاولا ىلعف للحم لذ (هدحأ اهثطوف نينثا نيب ةبتاكملا تناك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا:تنالاغ)

 ا9 ررلا ذَحأَت لبق زجعلا تراتخا وأ تزجع نإف ةبئاكملا ىلع تناكام هنم ءىث ذخأ اهآطب مل ىذلل سيلو اهلثم

 تراتخا وأ تزجع مث ةبتاكملا ىلإ ءىطاولا هكيربش هعفد نإو ءىطاولا هكب رمش نم رهملا فصن 0 اهأطي | مل ىدلل

 كلذ ناك ءاوسو هكلمت ىو رهملا اهاطعأ دق هنأل ,ىت ءئىطاولا لع كب رشا عج مل اهيلإ هايإ هعفد دعب نجعلا

 | لآ اظب مل ىذلا دازأف هريغو ربملا الام اهدي ىف ادجوف ربما اهيلإ عفد دقو 0 اذا هما نع وأ ناطلس رمز

 0000 || 001 نلكاش لكو اهباتك ىف امل اكلم ناك هنأل هل كلذ نكي مل ءىطاولا هللرسش .نودرهلا دخن

 ءىطاولا ىلع اهتميق فصنو ربملا:فصن أطي ل ىذلا اهديسل ناك 0 تراتخاف "تلح ولاو ؛ نافصن امين

 تزجع مث هتذخأ اذإذ امل ناكو اهثطاو نن يلا تذخأو اهلع تضم ةباتكلا ىلع ىفملا تراتخاف تابح ولو

 تراتخاف تلبح ول اذكهو ؛ ءىطاولل دلو مأ تناكو اهتحيق فصنب هدلع عجرو رهملا نه ءىثب هيلع هكيرمش عجري مل

 دلولا مأ قتعي نم لوق ىف هتوع تقتع ىدؤت نأ ىلق ديساا تام مث .اهثطاو نم رهملا تذخأو ةباتكلا ىلع ىضملا

 اهثطو نيلجر نيب ةبتاكم نأ ولو « هئطوب تلطب ةباتكلا نأل هلام ىف ةمألا ةميق فصنب تيملا ىلع كييرسشلا عجرو

 0001 0013 | نآرهلاو زيسلا تراتخا وأ ترجع نإف اهلثم روم انهم دحاو لك ىلع ناك اعم نالجتزلا

 | اقل ل هنأ هق ايلثم روم دلب وأ ةنس ىفايعطو انغدحأ نأك نيقلتخم نازهملا ناك نإو هبحاص ىلع امي صاصق

 .نيسمخم نيتثام رهم همزل ىذلا ىلع ةثام رم همزل ىذلا عجريو ةئاع ةئاش ناتثام هيف اهلثم رهم دلب وأ ةنس ىف رحالا

 : ىلاعت هللا همحر ( فا: لالا ) اهزجعب هنع ءىطاولا فعن لطبيو فصنلا ةيراجال امث هقحو ةئاملا فصن اهنأل

 تزح نإو اهلثم ربم امينم د-او لك ىلع امل ناك رخآلا اهئتطو مث (هدحأ اهئطوف ةيتاكم نيلحرل تناك ولو

 لآ نك ةمزا اك ةحاصل امهنم دحاو لك ىلع ابلثم ربم فصن ناكو ةباصإلاب رهم امهنم دحاو ىلع امل نكي مل

 'الا ) |نأسق نانصلا دحأ نوكي رمملا فصت هحاص ىلع اههنم دحاو لكلف اعم اهاثطوف' ةيراج اههنبب نيلجرك

 اهاضفأ ولو ٠ ربملا نم همزايام عم اهصقن شرأ نمض صقن اهدحأ ةباصإ نم اهءاصأ ولو ليم مل اذإ هلك اذهو

 اهاضفأ هنأ هبحاص ىلع امنم دحاو لك 0 تيضفأ ولو « اهرهم فصنو اهتءيق فصن هكيرششل نمض ايهدحأ

 هب رقي قح ءىثش ءطولاب (هدحأ مزاب مل ءطولا ارك انت ولو « ءىث ءاضفإلا ىف هبحاصل امبنم ًادحاو مزاي ملو افلاع

 كلذو ةلقاعلا ىلع ىهو ةرح تناك اذإ ةيدلا هيفو ربدلا ىلإجرقلا قش ىنعي اهاضفأ (عسب رلا لاق) ةنيب هيلع هب موقت وأ

 0001 ١ ل ى ةقلل نوحي رأو ةعذج نوئالثو ةقح نونالث اهند ةظلقم اصملاو طوسلا كلذكو - أطخلا دمع
 هللا همحر ( قفا لا ) ةلقاعلا ىلع اهتميق كعب ىعفاشلاو هلام ىف اهمبق هيلعف لجرل ةمأ لجرلا ىضفأ اذإو

 رْخآلا ءطو نم رهشأ ةتسا دلوب تءاجف رخآلا اهبتطو مث اههدحأ اهثطوف نينثا نيب ةيتاكملا تناك اذإو : ىلاعت

 مأ نوكستو زجعلا نيب ةبتاكملا تريخ ءاربتسالا ىعدي الو ءطولاب رقي اهالكو اعم هاعفد وأ اعم هايعادتف امهنم
 ليحو امهبنم دحاو نبا نكي مل امم هوقفعأ نإف ةفاقلا دلولا ىرأ زجعاا تراتخا نإف ةءاتكلا ىلع ىضلاو دلو

 ىصدخمو ايف اههبوصت ردق ىلع .اءنيب ةراجإلاو اهارِدْؤي نأ اممل ناكو اهقفنب اذ >أو ةمألا ءطو نيبو امهنيب

 ” رسوم ناك نإف هبلإ بستنا ىذال انبا ناكو هنع رخآلا ةوبأ تعطق اههدحأ ىلإ بستناف دولوملا ريك اذإف هلك كلذ



 2ك

 تابق اهب تءاج نإف ةئيبلا اهيلعو هني عم ديساا لوق لوقلاف ةب اتكلا دعب ىه تلاقو ةباتكلا لبق هتدلو لامتف هف

 ريغص دواوملاو ةهداقتم ةباتكلا نكست ملام ديسلا لوق لوقلا ناكو نيتنيبلا تحرط ةنيبب اهدسو ىه تءاج نإو

 دعب ةيتاكملا تداو امو هيلع قدصب الف هلثم نكعالام امأو هلثمنكعام ىلع ديسلا قدصي اميإو ةبتاكملا لبق هلثم دلوبال

 مهمأ ةلزنع اهينب دلوو اهتانب ةلزنع اهتانب دلوف ”ةباتكلا ىف اهدلول دلو نإف ءاوسق ىنأ وأ كد نم: ةباككلا

 دلو اذكهو مهمأ ةلزمع مهف ةبتاكم تناك نإو رارحأ مهف ةرح تناك نإو مالا ك2 مق ةمأ تناك نإ بم

 تدلوف اهديس نذإ ريغب تلعف نإف اهديس نذإب الإ جوزمت نأ ةيتاكشلل سالو < ةداكلا تيهو اولسانام اهداأو

 ديساا نذإ ريغب روجفب امارح وأ ديساا نذإب حاكنب الالح اوناك ام ءاوسو اهتلزنع اهدلوف جوز ريغ نم تداو وأ

 . دلولا مأ مح ىف اهركح نأل

 2ك لام
 3 و تفضو اك بناكملا كام ني ع امك ةيتاكملا لام نم عونمت ديسلاو ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالان ١

 نم كلبتسا امو اهيلع ةيانجلاب كلمت اك اًضوع مارح ريغ ىلع اهتطوب كلمت اهنأل اَيلَع ةيانجلا نم. عنع اك اهتطو نم

 نأ الإ ؛طوااب تعواط نإ ىهو رزع.و اهيلع الو هيلع دح الف هه راك وأ ةعئاط 0 اهئطو نإف لاق املام

 اهانإ هتباصإ ىف هيلعور زعتىه اهيلع نوكي الف ةهركستسم نوكت وأ ةلاهجلاب ريزءتلا هنع أرديف الهاج نهرا نك

 اسلفم ناكو محن اهيلع لحم مل نإو هنم اصاصق مجنلا لعج محن اهملع ام املع لح نإف اهيلإ هعفدب هب ذخْؤي اهلثم رهم

 ةهراك وأ اهئطو ةعئاط اهلثمربم امل نأىف ءاوسو « هب هذخأ امل نوكيف محن لحب لبقرسو, نأ الإ اهيلعام اصاصق لعج

 نإف اهيلع دحال اهتأل رهم امل نوكيف بصغتو اهلثم رهم امل نوكيف دساف حاكنب ةعئاط أطوت اك ء طولا ىف دحال هنأل

 تراتخا نإف زجعلاو ةباتكلا ىلع نوكتو رهملا ذخأ نيب رايخلاب ةيتاكملاف اهديس نم تدلوف ةيتاكملا تلمح

 قتعي نه لوق ىف هدلو مأ اهنأل تقتع ءادألا لبق ديسلا تام نإف تقتع تدأ نإف ةباتكلا ىلع تناكو رهملا اهلف كلذ

 ريغ دلولا مأ لاك املام سيلو ةباتكسلاب اهديس نم اعونمت ناكامللام نأل امل اهلامو ةباتكسلا اهنع تلطبو داولا مأ

 نإو اهدسل امام ناكو دلو مأ تناك ز جعلا تراتخا نإو اهلام نم عونمت ريغ اهديس نأو ةكولمم كلت نأل ةبتاكملا

 « اهسفن اهزيجعتب ديسلا كلعام الام نه اوكلم مهأل اهرهم اهديس نع لطبو هتوم دعب هتثرول ناك اهديس تام

 رح نإذ 2 هر راتختف ريخم ىت> دحاو قادص الإ امل نك مل ارارد وأ ةرم هتبتاكم ديسلا باصأ نإو

 تراتحاف تريخ اكو رخآ قادص ابلف اهباصأ مث قادصلا تراتخاف تريخ اذإف رخآ قادص اهلف ذيسلا اهاصأف داعف

 قرف اذإف ادحاو اقادص بجوت رارم وأ ةرم ةباصإف ادساف احاكسن ةأرملا حك 5 انك رخآ قادص اهلف اهباصأ مث قادصلا

 تنب ةيراجلا باصأف ةيراج لجر ةبتاكم تدلو نإو رخآ قادص الف رخآ احاكن اهحكن مث قادصلاب ىضقو امهنيب
 قتعتف ايمأ قتعت امتإ ةباتكللا ىف امل ةصحال اهنأل تلبح اذإ اهْمأك تسيلف تابح نإو هيلع اهرهم اهلف ةبتاكملا

 ءىطو اذإو كلذف ريخخ الو دلو مأىه نوكتو اقبقر نوكتف مألا زجعت وأ دلؤ مأ اهنأب قتعتف ديسلا تو وأ اهقتعب

 هل دلو مأ ىهف ةمألا تامح نإو ةمألا "لع اهانح ول ةيانح لع ااط نوكن اك ةمألا رهم هيلع ةيتاكمللف ةيتاكملل ةمأ

 داو دلول ةمأ ءىطو ولو اهتباتكن م اصاصق هلعج نأ :ءاشن نأ :الإ ةيهدخات:هلامف لاح ةيناكملل امميقو اهروم ةلعو

 . هنم عون لام كلذ لك نأل تامح نإ ةمدقلاو رهملاو لمحم مل نإ ررملا نم تفصوام همزل ةباتكلا ىف ةيتاكملا

 لمأتف « قادصلا ةراتخاو ىأ «تريخ نإف »هل وقو . نال اك خسانلا مق نم دئاز هلثل :زحم'وأ : هلوق 00
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 .ك يف لوقلاو اقبقر ناكو ةبانكلان م هتص> تطقس زدع مهأو مهملع عجر مهذإب مهنع ىدأ ناك نإو مهيلع

 اذإ نيبتاكم هدلو نه« هعم نم ”انل ةباتكسلا نه هتصح بألا ىدأولو فلتعال نوتاكإ نييبنجألا ةثالثلا ديمعلا ىف

 "نم باالل سيل كلذكو : مهلاومأ نه الو ءىث ةبتاكملا ىف هينب لايعتسا نم بأالل سيلو اقر ازجع نإو اقتع ايدأ

 | الك ةبانْطاو ةتبانجو ءىث ةبتاكلا ىف مهتم دحاو ىلع دحاو اهانج ةياتج نم ةيلعالو مهنم دَحاو ىلع تينج ةيانج

 بتاكوأ هتوخإو هدلوو وه بتاك اذإ لجرلا نأ اذه عامجو ةباتكسا ىف هعم اوناكولو هدلوو هببأ نود هيلعو هل

 وهو زجع اذإ هزجعي نآهديساوزجع.نأ هلو هباحصأ نود ةباتكلا نم هتص> مهنم دحاو لكىلع ءاوسف نويبنجأو وه

 تاق ةوخإ وأ هدلوو ادلاو بتاك اذإو هليحعتزوحم امثناك اذإ قتعيف ءادألا لجع. نأ هلو هلك اذه ىف هدحو بتاكملاك

 اةازك) ( اف ةئأك رش نع ةباتكلا نما هتصح تعفرو هلام' هدس ذخأو اكولمت تام ىدؤي لبق دلولا وأ بألا

 ت55 ةطفن ةضح مهنم دحاو لكىلع ناكيولَو ةباتكسلا نم هتصح مهنع تعفر هقتعأ اذإو ءاش مهأ قدك نأ دسلل

 هتلامحو بتاكم ةلامح هذه نأل ىدالو هلقع ىلع بولغم هل نباو هسفن ىلع بتاكي نأ بتاكمال نسيلو قتعي لبق

 . ةدساف ةباتكلاف اذه ىلع بتاك نإف هريغ ن ءزوم ال

 ةناكلا دلو

  نذإب تجوز وأ جوز تاذ ىعو اهديس اهبتاك اذإف اراه 551 لوغو لاتمام ( قنانتلالاف )

 : اه و ىدؤ: لبق تتاه نإو قتع تقتعف تدأ نإف فوقوم اهدلوف ةبتاكملا ىف جوز ريغ نم تدلو وأ تدلوف اهديس

 نكي لل مهنأل ققر اهدلوو اهديسا امل ناك نإ احلامو اقيقر تنام دقف امل لام ال وأ لضفي وأ امتيتاكم هنم ىدؤت لام

 "ةبتاكملا لاح قرت ال ىتا دلولا مأ دلوك اوسيلو مهمأ دؤت مل ول نوقتعيف امنودؤي ةصح مهيلع نوكيف ةبتاكم دقع مهل

 'مبمأ نأل قيقر مهف ةبتاكملا تدلوام لبق دقو ولا مأ قرتال لاق نم لوق ىف دلولا مأ كلذك سيلو لاحب قرت دق
 000007 ل ىلآ يال ةناكملا ىف هتدلو ىذلا دلولا لع نجح اذإو ؛ ىلإ بحأ لوألا “لوقلاو ةرح نكمل

 امل كامله بيس نوكي الف اهدلو ةأرملا كل تسيل لاق اذه لاق نمو هد.سل هتميق نأ امهدحأ نالوق اهيفف همأ ىدؤت

 - لبق تام مث هل راص 5 6 ا كلدكو ؛ هل كلم ببس ناك ©0١هداو ناك نإو هتمأ دلو بتاكملا كلب ارك

 دي هذس دج اذه لاقنهو امل قيقرب سيل هنأل ءىث هتايحىف هلامنم همأل سْيلو اقبقر تام هنأل هديسلا وهف قتعي

  قفنأ هوجولا نم هجوب هل راص وأ الام سنك | اذإ و: « قتع تقتع نإو كلم ال اههأل همأ هين ذخأي الو ازيغص

 لام ورف همأ قتعب دولوملا قتع نإو هديسا لام وهف قتعت لبق دولوملا تام نإف هذخأ ديسلل نكي ملو فقوو هنم هيلع

 الو ال اكلم سدلو اهم هكح نوكب نكلو هكلم ال همأ نأل هتمأن م بتاكملا نبا نيبو هنيب تقرف انإو دولوملا

 ذ تدلو هتبتاكم نأ ولو هدلو ريغ قركقر هدلو ىلع ىرحم ناكول هل كولمتهتيراج تدلو اهفهتيراج تدلو اذإ بتاكملا

 كلا ول كلذكو هقتعز< مل دسلا هقتعأف دلو ةتراج نم بتاكملل دلو ولو تفسو امل قتلا زاج ديسلا مهقتعأف ادلو
 | اهياتك دعب ةبتاكملاتدلو امو هبتاكملامنم ءىمثفالتإ هل زوحنال اك هقتعزجممل دسللا ممقتعأف هدلوو همأو هاب أبتاكم

 1 نأ : اناث لاء تفص واع جراخ هدي سل كوامم وهف ةباتكلا لبق تدلو امو تفصو اك وهف اهنم لقأ وأ ةعاسب

 ديسلاو ىه تفلتخاف دلو ةبتاكمملا عم ناك اذإو « امههبش شأ لو الاو اهقتعب قتعي هنأال هب نيعتست اوكلم اع قحأ مهمأ

 )١( لمان « اذإ بتاكملا اهأو »هلع « خلا اذإ بتاكملا كلو » هلوقو « هل كمل» بيس ناكف و هلعل 7 0'



 - ةاأا/

 همأ نم تتاكملا قالو

 عبي نأ هل ناكو هدلو عيب نأ هل نكي ل هتيراج نم بتاكملل دلو اذإو : ىلاعت هللا هنحر ( ىف ةلالاف )

 اعيد نأ هلْناكة تفصَو م كلذ دلو مأ ؟> ىف ىف هدلو 6 1 مل قتع اذإو . هعم هدلو 3 قتع اذإف ءاش ىم هتعأ

 هتدلاو وأ هدلاووأ هدلو ىرتشا اذإو « ءاشنإ هتباتك ىف بألا هب ناعتساو هنم ةللع قفنأ سبك وأ دولوملا ىلع ىتجامو

 هل زوحمام ءارشهل زوم اعإ هلامل قالتإ ممءارش نأل موارش رح ل رارحألا ن ٠ مكسلع نم ىلع نوت نذلا

 مو. اوقتع قتع نإف هعم اوفقوو مهنم دحأ عسب هل زج هيلع مهم قدصت وأ مم هل ىصوأ وأ هل اويهو ولو ءةعد

 اودراتام مث هنع زحت مثرد هيلع قب نإو « نوءابيالو هديسل قر مهف قر نإو مهكلم هل حصي ذعموي هنأل قتعي

 هيدؤيف مهدنأ ىف ناك نإ الام دَحْأَب نأ بتاكمللو « مهل كلذ نكي مل تام ول هلعام ىدؤن نحت اولاق نإو اققر

 لثم ىف مهنأل مهلامعأ روجأ ذخابو مهلمعتسي نأ هلو اهذخأي نأ هلف شرأ امل ةءانج مهلع تينج نإو ء هسفن نع

 نم قاعي نأ بتاكمل سيلو : ىلاعت هللا همحر ) قنانثلالاف ا هقّدع م نكح اودع قتع اذإف قتعي ىح هلام ىتعم

 ىنج ول مهنأل مهنم ًادحاو قتعي نأ ديسلل الو ديسال اقيقر اونوكيف زجعي نأ ىلع نوفوقوم مهنأل ادحأ ءالؤه

 لاذ هتمأ نم بتاكملل دلو اذإو « منع زاج مهقتع ىلع اهم املأ نإف هب ةناتسالا تتاكمال ناك مهلع

 نوكنت نأ كلذو قدص, نأ نكمأ ام بتاكملا لوق لوقلاف اهدعب دلو بتاكملا لاقو ةيباتكلا لبق هل دلو دسلا

 ةشيال#ةولوملاو ةئسل ةناتكلا تناك اذا ام اف , ةماتكتلا دعب دلو نوك نأ هين دولولاو رثك أو ةسادنم هب انشلا

 نإو بذاك هيف هنأ ملعيام ىلع بتاكملا قدصي الف ةنيب هلال ا معلا ظيحعو ةنس نبا نوكي نأ

 ديسال اهقر نوكف ةباتكلا لبق دلو هنأ ىلع ةئيملا دسلا مق نأ الإ هلوق لوقلاف قدص 5 نإ نكم ا لكس

 ديسلا ماقأ ولو امهنم دحاول ةنيبال نيبعادتملاك امّملعحو ةنيبلا تاطبأ امهاوعد ىلع ةئيبلا ىتاكملاو ديسلا ماقأ ولو

 هل قر اذإ ةنآل دسأل 3 ولمت اناك اهدعب رخآلاو ةءاتكلا لبق دلو امهدحأ نطب ىف بتاكملل ادلو نيدلو ىلع ةنيبلا

 ًاقيقر هل بتاكملا دلو تلعجف ديسلا ةنيب هيف تلبق ام لكو دحاو يح نطبلا ىف نيدلولا كح نأل رخآلا قر امهدحأ

 هكلم ىف اودلو دلو ىلع ةنيبلا ديساا ماقأ ولو  قتع دحأ ىلع ريال هنأل هنف هرارقإ تلبق ديسال بتاكملا هب.رقااف

 . اهدعب ةباتك ثدحأ نإو ةباتكلا نع هزجع دعب وأ دنعلا ةباتك لبق اودلو:اول

 هدلو ىلع نناكما هب تك

 ةتاكملاف مثاضرب نيرضاح رابك هل دلوو هسفن ىلع بتاكملا كارل ىلاعت هللا همحر ( قناخز لالا (

 ودي ىح اهلبقأ ١

 ةموسقم فلألاف فلاب هل نينباو هسفن ىلع تنتاك نإف رثك أو.هعم نيدبعو هسفن ىلع بتاك اذإ زوخم اك ةزئاج

 امفصت نينبالا ىلعو فلألا فصن بألا ىلعف ةثام نينبالا ةحقو ةئام بألا ةمق تناك نإف نينبالاو بألا ةميق ىلع

 تام.نإو ةمتاكتملا نم .ةتصح' تعفر تلا تاه نإف ءاوس امبنمف تنانإ اذإ نوسم- و امام اعشت حلو لك لع

 بألا تام اذإو ء نوسمحو ناتثام رخآلا ىلع تبقو نوسنحو ناتلام هو ةءاتكلا نم هتصح تعفز ننبالا دَحأ

 (هدحأ وأ نانبالا تام نإ كلذكو « اعم ابتاك نيدنجأك هلام نم ارهو هبف هينبال ءىثالو هديسل ةلاق لام هلو

 2 و 3 رغب | وهتعف مهنع | مدحأ ىدأ نإف ادنع تام ةنانكشل ١١ ءادأ لبق مهم تام نم نأل ديسأل هلامش لام هلو
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 رب 3 نإ 09

 مهيلع ىج وأ لام نم مهل ناك امو هقتعب ارارحأ اوناكو قتَع ىدأ ىف ةعاشلا فاق ناهتسات هل كلم أل لاملا نم

 ىح اذإو هنود مط وق قتعاا كعب |هوكلم امو بتاكملل وهف هو>ولا نم هحوب 252 ىف مثو 0 وأ ةءانح نم

 اوبستكي نأ نم مبعديو بسكلا ىلع نوردقي مهو مهملع قفني نأ هل سيلو كيلام ىلع ةيانج وهف قتعي لبق مهملع

 ولو بسكلا نع اوزجت وأ اوضرم نإ مهيلع قف:ي نأ هيلعو هلام فالتإ اذه نأل ممرْيغ ديبع ىف هل كلذ نوكيال اك

 كلام اعَم اوناكو اقيقر در زي نإو ( لات ) دلولاو نودلاولا كلذو قتعي نك دحاو عسب هل نكي مل زجعلا فاح

 علب نأ هلع 1 ءىش هيدفب نأ هل ٠ نك 5 ةيانح مهم دحاو ىنح نإو تفصوام ىل عممكلم ناك هد.ع نأل ديسأل

 اذإو قتع اذإ هقتعب قتعإ هنم هيدي ىف قب دقام نأل ةءانطلا ردق نم 1 هنم عيدي نها نكي و ةيانلا ردقب هئم

 هتقفص نذل زو ال هف اضقتنم عييبلاو ءارمثلا ناك هعيب هل سيا نع ادحأ . وأ هؤارعش هل شيل نك اذا رشا

 . ةدساف تناك

 ها رس ريغ نم تناكملا دلو

 مهيلع بتاك نإو ةباتكسلا ىف هعم هذلو لخدب مل دلو هلو بتاكلا بتاك اذإو ىللاعت هللا همحر ( قنانةالان )

 اودلو اذإو راغصلا ةاككا رع الوهديس ريغ الو هديسأ هريغ نع لمح نأ زوال هل ةدساف 0 اكشلا ت5 ارائءد

 مهف ةكولمم تناك نإَو رارحأ مهف ةرح مهمأ تناك نإف همأ مح قرلا ىف دلولا 9 نآل مهمأ ٍ مهكحف هتباتك دعب

 اونوكي نأ امإ ليبس مهيف بأالل سيلف هديسب ريغا ةبتاكم تناك نإو هريغ وأ بتاكسملا دس ناك مهمأ كلامل كيلامت

  هعم هديل ةيتاكم تناك نإو اقيقر اونو 5 نأ امإو اوقر تقر نإو اوقتع تقتع نإف مهمأ هب هيلإ ريصتام ىلع نيف وقوم

 ل ا كا نإ تقنع تدأ نإ هتباتك ريغ مهمأ اك هنود مهمأب م مكحو ءاوَسِق ةباتكسلا ريع وأ ةباتكسلا ىف

 ٠ هزنع ىه الو.| نع اليمح نوكمال هنأل

 هن موهدلوو تبتاكلا ئر
0 

 ىف دلو هل دلوف لعف نإف هنذإ ريغب الو هديس نذإب ىرمتي نأ بتاكملل سيلو ىلاعت هللا هحر 1 قنانتلالا )

 هنم دلت ىّتح دلولا مأ مح ىف لل دلولا مأ - ىف اككما ءطو» تدلو ىتلا هداو ها 0 5 قتع م هم 1

 مأ 2 ىف هب تناك ادعاصف روشأ ةتسل هقتع دعب تدل وف قتع اذإف قتع ىد هلامل همام ميال ا دعب ءطوب

 هتأرما وأ ةباتكلا ىف هتيراج بتاكملل تداو اذإو داواا مأ يح ىف نكست مل رهشأ ةتس نم لقأل تدلو نإو دلولا

 لاح لك دشاف ءطوب تدلو ىتلاو دلواأ مأ 2 ىف نوكتال حاكتلاب تدلو ىتلا هتأرما نأل اهعيدي نأ هلف اهارتشا ٠

 ولو ضعنلا وأ لكلل 62 كلع تئطو 2 الإ 2 دلولا مأ - ف نر الو هلك كسافلا ءطولاب دلو مأ نردكأل

 لوألا ءطولاب الل ةيرخلا دعب ءطولاب دلو مأ تناك اهد.س قاع دعي ناك ةيرحلا ءطوب تدلو ّ ةيتاكملا ءطوب تدلو

 عنع دلو مأ نوكت نأ زي 1 بتاكم وهو اهايإ هقتعب هيلع قتعت لو اهقتع زحب مل هتيراج قتعأ ول بتاكملا ناك اذإو

 015 قَبل هذه قدعأ ول هنأل احبحص اكلم ابضعب كلع ةمألا أطن "راك سلو قتعلا نم تفعضأ بلولا مأ محو اهي

 اهادف ءاش نإو اس نإ امعس هئامإ ند ةمأك ىهف ناكل دلو مأ تند> اذإو ار ناك نإ هيحاص بيصنو هعيصلت

 177771111[! 0 ز[ز1ةز2ةز2ز ز | | | |ز|ز|ز|ز]| |0007 فما ضل نب و . هققر ىدفي 5-7
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 ا ا

 هوجولا نم هجوب ةءاتكل! دعب بتاكملا دافأ ام : ىبلاعت هللا همحر ( ىف[: لالا ) كاق ( عيرلا انربخأ )

 لبق ؟ هكل:نم جرم ملوهو هلام ذخأ,ال فيكف لبق نإف هنم ءىث ذخأ الو هذخأ ديسلل سيلو ىنعم ىلع لام هل وهف

 نكي مل هذخأ ىلع ديسال طلس ولف هب قتعيو دبعلا هيدؤي الام ةيتاكملا تتاكو ةناتكشلاب للا رهأ ال كام نأ احنا

 رعغشل ناك وأ دسلاب اعومم هتموزاقيطم ءاذاالل دعا ناك ايذوم هب ديلا نرككلا دحا ل[ 5153 0-

 زو الو هلامل كالهتسالا ريغو رظنلا' ىلع ناك ام هلام ىف بتاكملل زوجنو اعم نيدعملاب ةباتكتلا ىنعم لطيف قيطف

 آدودرم ناك هلثع سانلا نياغتاال امي ىرتشا, ولو ادودره'ناك هلام' ند امهر د بهو زاقاذل الباك دابسأ ناك ١

 لام ريغ ىلع ةيانجلا افعف ةيانَج هلع تينحتول كلذكو ادودرم ناك هلثع ساللا ناغتيال اب هلام نم ائيش عاب وأ

 نذإ ريغب حكني نأ هل زوجي الو عيبلا ىف هرارقإو رظنلاب هعب زوحبو هلامل هنه كالهإ كلذ نأل الطاب هوفع ناك.

 اهنأل قتعي ىلإق هب هذخأت نأ اهل نوكي الو قتع اذإ اهلثم ربم هيلع الو حاكتلا خسف ةأرملا باصأف ميكن نإف هديس

 همزل اه. راح هعبو هءارتش نآل انماض اهتمفل ناك هبدن ىف تناق ادساف ءاربم ةيزاج ىرخإةداو ةتاط 0

 اذه نأل اهلثم ربم هنم ذخأو اهذخأ هيلع لجر ايقحتساف اهباضأف:ةئراخ ىرتشا ولو هلام ف ةمزا ءارخلا "تسب

 افانض [ناكم ناك اه هلام ىف ةءرأأ مل كلذلف زئاج ريغ هل حاكتلا لصأو زئاج هل ءارمثلاو عنيبلا لصأو عب بيسي

 ههزاي ءىش عوطت اذه نأل الطاب كلذ ناك رخآ نع نمو ةلامح لجرلا نع لمت اذإف هقتع دعب هوهمزلأو ةأرملا

 جاتحم نمز بأ وأ جاتحم نمز ريبك وأ ريغص دلو هل ناك اذإو قنعلا دعب همزملا الو اهبمم ةبحلا لثم وهف هلام ىف هسفن

 نذإ ريغب ةباتكلا ىف حكن ولو اهدعبو ةباتكسلا لبق اهحاكن ىف هديس هل نذأ نإ هتجوز ةقفن همزاتو هتقفن همزات مل

 قرفيو رخ هنأب اهلثم ربم نيلاحلا ىف هيلع ناك قتع مث قتعلا ىلوق اهباصأ وأ اهباصأف قتع ىتح هديس ملعب لف هديس

 ناك وا هيلع قتعيال نم هتبارق نه عب واو اضيرم هتقفنو اتيم هنفك هيلع ناك تاق دبع هل ناك ولو اهنيبو هنيب

 نإو دودرم عيبلاف رظنلا ريغىلع دبع مهنم عاب اذإو رظنلا ىلع ريغ ءارعث هل نأ اك رظنلا ىلع هؤارسش هل ناك ارح

 مهقتعن مل مب م ام نم قتعو ًادودرم هتفصو ىذلا مرعب دعب بتاكملا قتعأ نإو لطاب قتعلاف هارتشا ىذلا هقتعأ

 مق ددحم ىد لطاب
 مع

 مف هدأ ند ىلع لقعلاب ةلقاعأا دارش 3 عبيبلا داسف 1 2 * لقعلاب 5 لاح مامإلا ىدقف َئىَد 2 ذنعلا قتعأف

 لسافلا عسب ىلا اذه عاب ولو اقتع مهدد 5 مثا رغشا ىذلا ءاشإ نأ كل كيلامت م ف ددح اذإف اعد

 بتاكملل سيلو ةتم'تذخأ نم ىلع تدر ةل تضيق وأ اعذبقف رح ةءانج هيلع ةيانلاب ىضقف هيلع ىنج ول كلذكو

 لبق هيدي ىف اوتام نإف حوسفم مف ءاريثلاف مهارتشا ىتمو ادلاو الو ادلو ارح ناكول.هيلع قتعي ادحأ ىرتشي نأ

 رعشلاب مهكساعال هنأل مهيلعنوقتعيالو لطاب ءارمثلاف قتعي ىتح مثدري مل نإف ءارعثلا بيست هنأل مهتمنق نمض مثدرب

 ىرئشا اذإو مهعيب هل سيل هنأل مثءارمث تلطبأ اعإو لاق هيلع اوقتع هددج اذإف قتعلا دعب ءارش ممل ددحم ىتح دسافلا

 ىرست َنِإف هدس هل نذأ نإو ىرستي نأ بتاكملل سيلو مهناأل فالتإ وه امتإ رظن ءارعشب هل سيلف ةعب هلأ سلام

 امل هلوق نم رثك أب دلتف اهاإ هؤوطو سيلو زوال كلملااب اهانإ ءأطو نأل اهؤطواةل سلو هتيرس عيب هلف هل دلوف

 ل هلو اهعيديو حال كب هل تلو تناك دف ةن راج 6 101 بتاكمللو قتعت مل ةرح تنأ امل لاق اذإ وهو ةرح تنأ

 هدلوو همأو هيبآب هل ىدوأ نإ هلو لاق : ارظن مهايإ هؤارعث ناك اذإ مثريغو هنحر ىوذ نم هيلع قتعيال نم يرتشإ

 اودافأ امو مم 00 ىلذؤ ذ>أو مع 0 ىلع تاكل مثر هأ م مل اذإو معابقي 4 ال نأ 4 1ع مع قدص" وأ هل او.هو وأ
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 الل ١ تتلكللا دلاو

 تلق لاق ججرخ نبا نع ثرحلا نب هللا دبع اًنربخأ لاق : لاعت هللا همحر ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انرخأ )

 . نابلسو راند 0 قرم املاقو ديسلل وهلاق كلذ ريغ الامو 1 هل الام ةمحكف هعطاقو هل ادع تتاك لحجر ءاطعل

 / جيرج نبا نع ثرحلا نب هللا دبع انربخأ لاق ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) ىسوم نبا

 ٠ 311 001١| |للو ةيتكلف ءاطعل تلقف هدسلاوه لاقف ءابإ همتكف هلام هلأس دق دا ناك نإف ءاطعل تلق لاق

 . داون مَع دق هد ناك نإ تان هل تلق م نبا لاق قسوم نب ناملسو راند نب ورم املاةو هد وه لاق

 رانيد نا ورم املاقو اههدسل 0 وه ةناك اق سيلف لاق ؟ ةءاتكلا دنع ديعلا ل6 ديسا| هر 5 ف دنعأا

 ا موأ ديسلا هءلع ءاوس بتاكملا دبعلا دلو ىف رانيد نب ورمعءو ءاطع لاقام لوقلا ىلاعت هللا همحر ( قنات اللف )

 ' لاك لك لخأ ديللف لام هلو هدبع لجرلا بتاك اذإو دبعلل لام الو د.سلل دبعاا لام كلذك و ديسلل لام وه ةماعب

 ْ : . هتنتاكم لبق دبعال ناك

 1 كاكا ةسللا لام

 ولا دسلل لآلاف هدس هنآاكف لام ةبديىف رجاتربغ وأ ًارجاتت دبعلا ناك اذإو:ىلاعت هلل هحر ( ىنا- تالاف )
 ١ ام 3 2 - ِ 3 . - - - ,

 ”ا 1 ليرد دلاو دعلا فلا اذإف رجعي ىح هلع دسلل ليت الق ةتباتكق تتاكملا بستكا|' امو هنم ءىث بتاكملل

 "لالا ىف افلتخا اذإ نكلو اذه ةلأسملل عضومالو ديسال لاملاف دبعلا ىدب ىف لام ىف اهايعادتي مل وأ ابتاكي ملو ةباتكلا

 'لوقلاف هكتعدوأ ىل لام وه لاق وأ اهلبق هتدفأ ديسلا لاقو ةباتكلا دعب هتدفأ دبع لاقف ةباتكلا دعب ديعلا ده ىف ىذلا

 ىف ناك هنأ فاخو ادهاش وأ نعيتأرماو ادهاش وأ نيدهاش هيلع ماقأ 3 ةئيباا ديسلا ىلعو ةئيع عم بتاكملا ا

 ىلع دوهشلا دبش ولو ديسلل وهف ةباتكلا لبق هدب ىف ناك هنأ دبعلا رقأ ول كلذكو ديسلل وبف ةباتكلا لبق دبعلا ىدب

 .اودحم ىتح دبعلا ل وقل وقلا ناك ة ب اتكلا لبق ديعلا ىدب ىف ناك كلذ نأ ىلع لد ادح اودحم ملو دبعاا ىديىف ناك ءىش

 .تناكو اذكار ةرغل نينثالا مو. هدي ىف ناك اولاق ول كلذكو ةباتكلا لبق دعلا ىدِس ناكل املا نأ هف ملعب اتقو

 اودبش ولو ةباتكسلاحصت لبق هيدب ىفناك لاملا نأ ملعب ًادح ةنيبلا دحم ىتح دبعلا لوق لوقا ناك مويلا كلذ ةباتكلا

 بحجر لشق ةنسد الب ىنتتتاك دق ديعلا لاعف ةدحاو ةنس ند نايعش ف ةيتاكسملا ىلع هل اوديشو بحجر ىف هيد قف ناك هنأ

 ايتاكملا ديس نأ اذه تلق امنإو دبعلا لوق لوقلا ناك ةنيبلا هيلع تدبش ىذلا تقولا لبق تقو ىف وأ بجر ىف وأ

 ع ىلع هدبع لجرلا تتاك اذإو ىلاعت هللا همحر (  قف 0 اانا هل لامال هدس لام هلامو ةسفئ ىلع هيتاك اعإ

 نال عيبلا ةصح ند ةباتكسلا ةصح ملعيال هنال ع ةياعك ةنأل 0 ١ وأ هرضحأو لاملا ح ةدسأف ةباتك-ااف هلامو

 : اعجارت قتعف ىدأ نإف لاملا توفيو اقيقر نوكيف زجعي هنأو ةزيمتم ريغ ةباتكلا نم ةصح امهنم دحاو لكل

 هلثم 1 هيلع هاك ىذلا هلاع هدي عجرو 5 نوككت د.علا
 4 0 نأ زوحبو هيدب ىف تاف نإ هتمق وأ

 وو (عد رلا لاق) لاحم زوجي الف هيلع ةياتكتلا دق. نأ اماق هلع هنت قدصت وأ هن وأ هيدب ىفام ةباتكللا دعب ةعسب

 :ذلا لامللو هيدي ىف ىذلا هلامو هسفن ىلع هبتاك هنأل ةدساف ةءاتكلاف هلامو هسفن ىلع هبتاك اذإ هنأ ىرخأ ةدح

 َ 0 . دبعال سيل هديسل هيدي ىف



 3 ه؟ 6

 ناكتلا ماكحأ عاج

 ققر وهف ؛قاوأ رمثع الإ. اهادأف ةيقوأ ةئام ىلع هدبع بتاك نم نأ ىورب ىلاعَت هلا هنحر ( قنانتلالا: )

 تراث نب ديز نأ دهاجم نع حبحب ىنأ نبا نع ةنيبع نب نايفس انريخأ لاق ىمفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 تيقل نم ةماع لوق وهو ذخأن اذهبو ىلاعت هللا همحر ( قفا: زال ) مثرد هيلع قبام دبع وه بتاكملا ىف لاق
 القعتال نأ هتيانج ةلمجو هيلع ةيانحطلاو هدودحو هثاريمو هتدابش ىف دبع معأ ىلاعت هللاو محلوق ىنعمو ةلمج مالك وهو"

 هءاكحأ نم 00 الا ىف ديع وهو ديعلا ةمق تغلب م هنانح قف هتميق ند 0 نعض لو ديعلا ةنارق الو هالوم ةلقاع

 بتاكولفهموحم رخآ ءادأب الإ بتاكملا قتعي الو ةباتكلاب اءاق ناكام هلام ْدَحَأ الو هعبب هديسل نأ ىف دنعلاك ىبلو

 دو هاك قتع امي ىدأف هردقب كنم قنع ام تردأ ىم كنأ ىلع“ ةزس لككف ةمحتنم راند ةئأم ىلع هذيع لحر

 تتاكملا فذق اذإو دبع فذق نك ناك اءتاكم فذق ندو ةَلساف ب تكلا ده تك هتميق ن< 3 اع هديدم هيلع

 تالا تروي الو تتاكملا ترد الو ديع دح هد>ؤ لح هيف هيلع اع تتاكملا أ ام لك كلذكو دبع دح دذح

 هديع لام نتاكملا ذخاف توهم دع هل نركب نأ فلاب بتاكملا ثرب نأ لثمهو قرلاب وه ثرو بتاكملا تام نإو

 اتكشلا' تالعب لفن تكا وأ لقا .انكا نو ةاغلو هب دقو بتاكملا تام اذإو هل كلام هنأل هتنقر عسي ناك يك

 ةناتكل !| تاطب لع أ هزجدعف زحع وأ / رك راتد>ا هنأل ةبان 5 | تالطب ت زدع لق هتايح ّق لاق اذإ بت 1 ا ناك اذإو

 3 0 ند 0 هتومو هيلع هئيد ديساا ىلإ ىذؤ.)ف ىحم سيل بتاكملا نأل ة ب تكلا لطت نأ كا تام اذإ ناك

 هديسا هلام راصو دنع هنأ مط 0 اتكلا نك جرخ# ثام اذإو قتعااو هس انك لع ماقملا نيب لضفت تتاكملل ةيزم لو

 هل ةبارقو 4عم اوءتاكو تتاك موي اول نوذب وأ دلو مأ وأ هل ةيراح ند اوداو نود ةباتكلا ق هعم ناك ءاوسو هلك

 نكمل هتقتعأ وأ هل اهملهو وأهنع 3 تكلا تعءعضصو لو بتاكملا توم كعب هديرم لاق ولو هدسل هلام عليمجف هعم اويتاك

 ملو تام هنأل هل دحم ل دؤي لو تام دقو لجر هفذق ولو هسفن لام تيل بهو اعإ هنآل هلا هلام لاملا ناكو ارح

 هضقإ لق تام مش هعقدم نلاكللا رضحأ ناك ول كلذكو هديع هنآل هريقو يمك هد ىلعف تبتاكملا كام اذإف قدعلا

 ملف هديس ىلإ هعفديل لوسر ىلإ لاملا عفد وأ هذيس هعقدلأ لاملا رضحأ ول ةكلذكو اديع تام ىد هدم هضقب

 هديسلف ًادنع تامو هسفشل املاظ ناك هلتق هديس ناكول كلذكو ادبع هتميق هيلع تناك هلتقف هديسل نبا وأ ىدحإ ةنارق

 رارحألا بتاكملا دلو لاقف بتاكملا تامو هموم را ديسلا كلا عفديإ نم كوكا لكو ولو هلتق ىف هديس رزعيو هلام

 هلام هنأل بتاكملا ديسلا لوق لوقلاف م توم دعب الإ ىلإ اهعفدام ديسلا لاقو ىح انوبأو ليكولا كيلإ اهعفد دق

 ىلع ةئيملا عطقت ىح ديسأا لوق لوقلا ناك نينثالا موب مثوبأ تامو نينثالا أ هنأإ اهمعفد هنأ ىلع ةندب اوماقأ ولو

 دبعلا نأ ديسلا رقيو نهنثالا مون سدشلا عولط لبق كيلإ اهعفد لوقتف تقوت وأ بتاكملا توم لبق هيلإ اهعفد هنأ

 ىلإ كلذ عفد هنأ تتاكملا لك دهش ولو ف م لق نوكف كلذب 4 د موقت و وأ مو اا كالذ ند سمشألا عولط دعب تام

 درشف هموع رخآ با اكمل ندم ضيق ن' الحر ديساا لكو ول نككلي هن داهش ليقت مل ا ك1 بوم لبق ديلا

 هيلع بتاكملا ديد ل ةداهش تزادح تامام دعب امضبق ديسأا لاقو ثتوع لبق هئم اهضيق هنأ بتاكملا كيم لك

 . هقتعب قدعا نهو رارخألا هتثرو هثروو ا ممويأ ناكو هتدايش م بتاكملا ةثرو فئاحو

 نر قرلاب وره تر نأ : لاثمو 0 قرلاب هدم هثرو تام نإف « 4 ثرو.يو ثريف قرأاب لب : ىأ(١)

 .ا ةيلتقا خلا دبع هل

 . خسألا ىف 1 )0(



 3 ته #6

 دبع اكلام كناذو ابتاكم الإ طق هثري ل هنأ رقي اذه نأل.هبحاص نود هت اتكامهدحأ ءىدتس نينثأ نيب دبعلل فلاخم

 عجر امهدحأ هل رقأ ىذلا تتاكملا زدع ولو هكيرمش نود هنم ءىث دخأ هل سيل هنأل زوم الف هتاتك امهدحأ ءىدتس

 تابثإ دعب ناك لام هل دجو نإف هامتقا هديس توم لبق ةباتكلا ىف هل ناك لام هل دجو نإذ الوأ ناك اك امهنيب اقيقر

 ىذلال وق لوقلاولاق همو, همدختسإ هوخأ ناكاذإ هيخأ نود ةباتكسلاب رقأ ىذلل ناك اهفصن لاطبإو ةباتكلا فصن

 همدختسا هل انلقو ةباتكلا ف صن هدحج ىذألا انيطعأو بتاكم ديلا اكل واو هدب ىف هلافنأ تك انأل ةباتكلاب

 0000 00 | 35 لاو دشلا ةيلطق الام بستك اوهموي ءافتتسا هديس كرتف:اموي هتباتك ىف تسكلل هعدو اموي

 مف هلثم رجأ هيلع ةباتكلاب هل رقي مل ىذللو ةبانكلا هيف هل ىذلا لوق لوقلا ناك ىمو» ىف لب ةباتكسلاب هل رقأ ىذلا

 لطبتو هناكم زجعلا هانمزلأ اهمتادأ نع زجع نإف اهبف دبعلا ةقفن ردقب اهنم عفري هنم اهفوتسإ مل ىتلا مايألا نم ىغم

 ]00| ل ن1 هناك هنآ هدس لع ىعدا ادبع نأ ولو هتاتك انلظن أو هان ربع ةباتكسلا ءادآ نع زجعاذإ ام هتباتك

 لاقو هلقع ىلع بواغم وأ روج# وهو ىلأ كبتاك وأ روج# انأو كتبتاكديسلا لاقف هنع هثرو انو هبتاك هابأ نأ

 وأ اروجح لاح ىف ناك دق هنأ ملعي ناك نإف ىنتبتاك نيح كاملقع ىلع ابولغم الو اروج تنك الو ناكام بتاكسملا

 هنأ هاوعد تناكو ابتاكم ناك ملعي نكي مل نإو لطاب ةباتكسلا نم ىعدا امو هنيع عم هلوق لوقلاف هلقع ىلع ابولغم

 ىلع بتاكم ىعدا ولو رمألا زئاج وهو هبتاك دقل بناكملا فاحبو الطاب كلذ ملعي الو هلقع ىلع بولغمو روجحت

 ةناثلا فلألا ءادأب الإ قتعت الو افلأ تيدأو نيفلأ ىلع كتبتاك هالوم لاقو قتعو اهادأف فلأ ىلع هبتاك هنأ هديس

 7 ند لاوش 3 هناك لتحملا ةئدب تلاقو 00 7 نم ناضصمر ره ىف هيتاكأ دقعلا ةندد تااقو ةئيبلا اماقأ نإف

 00 0 0| | نا هلاخ كولع ,هو انلاعو ىرد الل نكدلا -م ةدخاو لك :ماناذك ا اذه:ناك اذك
 لل 0 - و و ىر مبتسما ل 00 ع

 ىآ |1107 و اك دقلا هيب تلاقو اذك ةنث نم ناضمز ىف تاك دّسلا ةئيب تلاقولو ةدحاو الإ ةناتك

 ذل تك إو ةاتككلا تضفتنا مث ناضمر رهش ىف هبتاك نوكف نيقداص نان وكي دق امهنأل دمعلا ةنيب ةنيباا تلعج

 ىدأ الو قتع لقت ملو فلأ ىلع اذك ةنس نم ناضمر رهش ىف هبتاك دبعلا ةنيب تلاق ولو ( لاق ) ىرخأ اك

 هلل لوألا ةناكلا تلعحو دسلا ةنسب ةنيبلا تناك نيفلأ ىلع ةنسلا كلت نم لاوش ىف هنتاك دنسلا ةنيب تلاقو

 ملو نيتلطاب ناتنيبلا تناكو قتتعلا دعب ابتاكم نكي مل قتع ىلوألا ةنيبلا تلاق اذإو نيقداص ان ركب نأ اعبيف نكع هنأل

 نيتنيبلا ىدحإ تقوت ملو نيفلأ ىلع هبتاك هنأ ديسلاو فلأ ىلع هبتاك هنأ ةنيبلا دبعلا ماقأ ولو لاحم ابتاكم نكي

 فالخم ل نإو ىعدا امىلع بتاكموبف دبعلا فلحو ديسلا لكن نإف امهفلحأ تلق ثيحو ةباتكسلا تضقنو اعم امهتفلخأ

 نعدا ولو هديسلوكتت عم ديعلا فاحمو نيسلا كدب ند امتاكم نول اديع ناك ديعااو دسلا ل نإو ادع ناك

 تلاق ول كلك ةداهشلا 1 ١ 5 ىلإو اذاك ىلع ةئيبلا لقت و 2 ةئدب ماقأو هنتاك هنأ هديس ىلع دبع

 ىف لمت و نيذس ثالث ىف ةمدعام رائد هكاف ىلع هيتاك تلاق ول كك امدؤب كى تدشن 1و رانيد ةئام ىلع هيتاك

 ةئيبلا ثصقن اذإف ةنس لك ىف ىدؤ, امو نيئسلاو لاملا _تقوت ىح ةداهشلا زوال رثك أ وأ لقأ وأ اهئثنث ةنس لك

 ماقأ ولو هيلع فلحام ىلع ابتاكم ناكو دبعلا فاح لكن نإو اكولم ديَعلا ناكو ديسلا فلحو تطقس ايش اذه نم

 دححو هللإ ىدأ هنأو ََر وهف ىدأ نإ هنأ ىلع هيتاك هنأ رقأ هدم نأ ةئرب هل تماقف قتعف هلإ ىدأف هيتاك نأ ةئيب

 ديسلا فاح الإو ءىرب فلح نإف ةباتكسلا داسف ىلع دبعلا تفاحأو هيلع هتقتعأ ةدساف ةباتكلا نأ ىعدا وأ ديسلا

 1 ةم.قلا ادارتو

1 

1 

1 
1 
0 
3 

2 
- 
68 



 كم

 امهادحإ تسيلو ىرخألا بذكت نيتنيبلا نم .ةدحاو لك نأ لبق نم ةباتكلا ادارتو افلا و بتاكلا قتعي مل ْ

 رخآ ديسلا ةنيب تلاقو قنملا هل لع ديبسلا نأ"ىلع اعمدجاو هدا كلا هدو اعهناذ تولوز تا الا 012 دا

 بتاكملا ىلع تلعج مث هبحاصا امهم دحاو لك تفلحأو هيلع امبعاتجال قتعلا هل تذفنأ هيلع انيد اهلعجف افلأ هنع

 ولو لاق اعمت+ا ثيح امهتذفنأو اقداصت ثيح امهتحرط ىنأل فلألا نم لقأ وأ نيفلأ نم رثك 1 تناك هديسل هتمبق

 كيلإ تيردأ دق دبعلا لاقو ائيش ىلإ دؤت مل ديسلا لاقف نونس تر ةئام اهنم ةنس لك ىف فلأ ةباتكلا نأ ىلع اقداصت

 تردأ نإ بتاكملل ليقديسلا فلحو ةنيب مقت منإف ةنيبلا بتاكملا ىلعو هني عم ديسلا لوق لوقلا ناك ءوجنلا عيمج

 نأ بتاكملا ركتأو هتباتك تخسفو هتزجع دق ديسلا لاق ولو كزيجت كديسلف الإو نآلا كمو< نم ىضمام عيمج

 ةنيدب الإ هزيجعت ىلع ديسلا قدص, الو هني عم تتاكملا لوق لوقلا ناك هبرقي مل وأ لامي رقأو هتب انك خسف 00

 ةخوسفم نوكتف هتباتك خسف دق هنأ ديسلا دهشيو ءادأ ىدنع سيل لوقيف بتاكملا ىلع مون وأ مل لولح ىلع موقت

 تضبق تنك دق دسلا لاق ىف هر ةأرما نم دلو هلو هدع لح را تاكاذإو 5 احريغ وأ 5 اح دنع اذه ناك ءاوسو

 تناك ولو ةرحلا ةأرملا نم هدلو ءالو بتاكملا ربو رح دبعلاف ضرم وأ حيحص ديسلاو اهلك ةبتاكملا ىدبع نم

 ةأزملا ىلاوم هيذكو هتوم لبق هقتع تئثيل اهلك هموحن تضيق تنكدق دسلا اقف بتاكملا دبعلا تامو اهاحم ةلاَسملا

 دلو ىلع ءالولا مهل تدثيو تام ىتح هقت», مل نأ ىف ىلاوملا لوق لوقلا ناك رارحألا بتاكسملا دلو هقدصو ةرحلا

 بتاكملافذق ول اذكهو ًارح تام دق هنأ هديس رأرقإب زارحألا هتثروىلإ عفدي بتاكملل ناك نإ لام ذأو مهتالوم

 الو هلعام ىلع بتاكملا دس قدص.و توع لبق قع هنأ ىلع موقت ةنيدب الإ دحم الو هقتع ىلع هالوم قدصي : َكَحر

 اذه سلو قدص انيد وأ تتاكملا ىلع ناك الاح هيتاكم ىلعام ضق هنأ هذرم ىف ديسلا رقأ اذإو هلام ىلع قدصي

 لحجر .ناك ولو هنلع هل .نيد نم ةءاربب رط هزارقإ ىلع قدصي اك هيلع نرد نم ةءارب هل رارقإ اذه قع الو نسر

 همبس جرخ امهمأف امهنيب عرفأ هيلعام ضبق ىذلا امهأ نيبب ملو تام مث انهدحأ ىلعام ىفوتسا دق هنأ رقأف نابتاكم

 هب كرر حب لس لك ىدؤي موح ىلع هدبع لحر تتاك ولو اهنم هادأ هنأ تبثأ 8 الإ هنو رذألا ىنع 6 قتع

 )ب1779

 ةيضاملا موجنلا ىدؤي نأ بتاكملا ىلعو هني عم هلوق لوقلاف ديسلا ركتأو ةيضاملا نينسلا مو تيدأ دق لاقف نونس

 كْؤق لوقلا ناك اك محلوق لوقلا ناك املاخم هموحن نأ هتثرو ىعداف هديس تام ول اذكهو هزيدعت هدنسلف الإو هناكم

 بتاكملا لجأ لولح هلطيبال مهبأ قوقح نم ق> ةباتكلا نأل مهببأل ق> ىلع مهنامعأ نوكت 5 مهناعأ عم مهبأ

 لق هنأل اهليق نينسلا قف هموم كاذ لطس : ل ىف مح هديص ءافيتساب ةندب تاق ولو هانإ هئافيتساب ةنس موعت ىد>

 كلذ مزاو ىعدا ام ىلع ديعلا تا فل / نإف هاوعد لطبتو هل فاحنو اهليقام ىفوتسإ الو ةئس محب قوتسإ

 مهابأ اوماعام ةثرولا فالح ةنيب مقي مل نإف ةنيبلا هيلعف ةثرولا كلذ ركنأو تام دقو هيتاك هديس نأ ىعدا ولو ديسلا

 ركنأو بتاكملا فاحف نيميلا نع لكن وأ هبتاك هابأ نأ امهدحأ رقأف نينبا ناثراولا ناك ولو هاوعد تلطب و هبتاك

 تثراولا 1 ةباتكلا كعب هدافأ لام هدي 3 ناك نإو اكول هفصنو ايتاكم هفصن ناك هبتاك هابأ ملعام فلحو رخآلا

 رقأ ىذللو اموب هرحاؤبو همدختسا أ 3 ككل رد ١ ىذلل 0 بتاكملل هفصن ناك هفصت ةباتكلاب رش ١ ىذلا

 رقأ امتإ هنأل هيلع موقي مل قتع اذإو هيلع هوخأ هب عجري الو هيلع هنأ رقأ ىذلا مجنلا فصن هنم ىدأتي نأ ةباتكلاب

 هبيصن قتعارخالا ركنأو هقتعأ هابأ نأ نينبالا دحأ رقأف اقتع ىعذاف ًادبع اثرو ول اد بألا هلعف ءىشب قتع هنأ

 اذدهو هنبا لام الو هدأ لام ىف موق الو هبل قتع اذإ ءؤفدأ ءالوو هريغ نم هقتعب رقأ اعإ هنأل هيلع موقي ملو هنم :



 هن

 ةباتكلا هسفي ىذلا طرشلا

 اال هب تناطام هياإ ىدأ اذإ هنأ هنتاكم وأ هتبتاكم لع لجرلا طنش اذإو ىلاعت هللا همحوي ( قفانتلالا: )

 اذإ هنأ ىلع اهابعأب موحم ىلع هبتاكو لو ةدساف هلك اذه ىف ةباتكسلاف هديس سفن هب تباط اع الإ قتعال هنأ وأ قتع

 تلخد اذإ هلوتك اذه امتإ ةب انك ءره تسدلو هعب هديسل 0 اريدم ناك "اطادااف هديس ثوم دعب ر> وف ىدأ

 اهتم ىذأ نإف 60 نينس ريثع ىف اهتدؤ, رانيد ةئام ىلع هبتاك اذإو هدعبو اهتادأ لبق هعب هلف فوم دعب رح تنأف زادلا

 تردأ نإف لقي مل هنأل قتع ل ىرخألا نيسنخلا ىدأ ولو لجأ ريغ ىلإ اهنأل ةدساف ةباتكسلاف ةنس ىف ةلجعم نيسمح

 قتعي ل هديس تؤم دعب دبعلا ىدأ نإف ةءاتك اذه نم ءئش نكي ملو هقتعي مل ءاش نإو هقتعأ ديسلا ءاش نإف رح تن'اف

 ىلع هبتاك ول كلذكو ةدساف اهنإ تلق ةباتك لك ىفو اذه ىف هعي هديساو جارخاك اذه ناكو هديس ىنب ىلع دبعلا

 سيلف اهادأ نإف اجأرخ اذه ناك رح تنأاف اهتيدأ اذإف لقي ملو اذك ةنس لكىف نينس رسشع ىف اهمسدؤي رانيد ةئام

 نإف هلقي مل وأ تقتع تبدأ اذإ لاق هلك اذه ىف ءاوسو بتاكم تنأاف رانيد ةثام ىلإ تيدأ نإ هل لاق ول كلذكو رحم

 3 عبو نم ةباتكب سبل اذه ناكف لامك مس لو ةثاملا ءادآ دس اناكم هلعج ةنأل بتاكع سيلف رائيدلا ةئاملا ىدأ

 ملا للا 2 افالا# ةنلس لك ىف نيتش ثالث ىف ا دؤت راثرد ةثام ىلع بتاكم تنأاف زانبد ةئام ىلإ تءدأ نإ لاقاولو

 00 | ]| نآل ل اق راد ةنام ىلإ تيدأ نإو رح تنااقراذلا َتلِجد نإ هلوقك اذه سلو ابتاكم نكي مل رانيد

 ١ , ' ءاطعأف « ةثاع ىراد كتعب دف ريناند ةرسمثع ىنتطعأ نإ لجرل لاق ول الجر نأ ىرت الأ هيشأ هسفن دمعلا دسلا عسب

 كلذكف هب نايضارت, البقتسم اعب امدحم ىد عد امهنيب نوذي الو اهريغ الو ةئاع هلاعب هراد نه / ريناند ةريشع

 ؛ ا ناار ةباتك اندم ىح .ايتاكما دنقلا نوكرال ةناتكلا

 ةباتكلا ىف رابخلا

 دؤي ملام ءاش ىتم ةباتكلا خسف نأ ديسلل نأ- ىلع هدبع.لحرلا تناك ولو : لاعت للا همر ) قئان لالا ١

 نإو دعلا دب كلذ نأل ةزاج ةباتكلا تناك ءاش ىتم ةباتكلا خسف دبعال ديساا طرش ولو ةدساف ةباتكلا تناك ديعلا

 كرت ءاش ىنق امات اجورخ ديسلا كللم نم جر مو ءاذالا نود ةناتكلاب قدعي ال دعلا نأ ىرت الآ ديعلا هط رتشي مل

 ٠ هحسف د.سلل ن 55 الف هنود هدبعل هسفن ىلع ديسأا هتيثأ طرش ةباتكلا نإ م ل وأ 4 تكلا

 تبلاكسلاو”ديسلا فالتخلا" 7

 ةباتكسلاا ىف افلتخاف ةحيحص ةباتك هبناك هنأ ىلع هدبعو ديسلا قداصت اذإو : ىلاعت هللا هحر ( قفا:ةلالا )

 نإ كلذكو . نادارتيو نارحلا ناعيابتملا فلاحتي اك افلا فلأ ىلع دبعا لاقو نيفلأ ىلع كتبتاك ديسلا لاقف

 |0018 ءارشو « رثك [ وأ رهشأ ةثالث ق دعلا لاقو ربش ىقاهمدؤ: دسلا لاقف لخألا ىف اًاتَحاو ةباتكسلا ىلع اقداصت

 ةنيباا تناكو نايعادتبام ىلع ةنيبلا ام.ج اماقأ نإو هدؤي ملوأ اليلق وأ اريثك ايش ةباتكلا نم ىدأ بتاكلا

 1 3 اك اهفلحأو ةقيبلا تلطيأ ةدحاو ةباتك الإ نكت مل نأ ديسلاو بتاكملا قداصتو دحاو موي ىف دهشت

 ٠ افلأ ىداف نيفلأ ىلع 2 هديس ةنب تدرشو اهادءاق فلأ ىلع هبتاك هنأ ىلع فاككلا ةئيب تدهش ول كلذكو

 .هرظناو« خسنلا َْق 0 خلا ىدأ نإف » هلوق )00(



 باي ادشيل فلا

 َ- ب -

 هنيبو مهيب لاحم اهيف عدال نيع هذه نإ رارحأ متتأف اذك متلعف وأ رادلا متلخد نإ هلوق نيبو اذه نيب انفلاخ

 مل قعلا هب عقو اذإو هب عقاو قتعلا َنأ هطرسشي قتعلا عقي عب ىف دساف طرشش لكو مرحب امو رّخْلا ىلع مهبتاك نإو

 6 نك تغابام ةعلاب ةتمدش هيرتشم ىلع عجربف هيدن ىف توفيو هيرتشم هضيقي دسافلا عيلاك ناكو هدر عطتسل

 5 كاملا عسيبل ١ نع 2 هن صاق 25 لحم انش هنم هاج نإو 0 4 صاقيال لاح لك ءار َح د رشم نم هك نإ

 ةدشافلا ةباتكلا و جملا

 بتاكملا ديس دبشأف ةدساف اهنإ تلق ةباتك لكو ىلاعت هللا همحر ( ىثإ: لالا ) كاق ( عيرلا انربخأ )

 ؟ احلا اهلطبأ وأ املاطبإ ىلع بتاكملا ديس ديشأ نإو اهلطبأ 5 احلا ىلإ اهعفر نإ كلذكو ةلطاب ىهف املاطنإ ىلع

 رح تنأف رادلا تلخد نإ هل لاق نإف لطبت مل ول قتعي اك قتعي ملرةدسافلا ةباتكلا ىف هيلع ناكام بتاكملا ىدأ مث

 ىرت الأ ةباتكلا ريغ ىلع هادأ دقف هيلع لعجام ىدأف لطب اذإف لطبي عب ةباتكلاو لطمل اذه تلطبأ دق لاق من

 الإ قتعي ل رح تنأف سعشلا عولط لبق رادلا تلخد وأ رح تلت 11 تاو راذلا تلكم نإ لاق نإ هنأ

 طرشام ىلع هنم اهلطيأ اذإ دأاتي مل هنأل بتاكملا قتعيال كلذكف سمشلا عولط لبقو لاق ام اسبال ابلغ. نأاب

 ةدساق» ةباتك" هديع ديسلا تناك ناك نإو -طرشلا لاك الإ قش ل طرق لع ىتعأ نمو ةلطنأ اذإ قتعلا نم هل

 امارح بتاكملا هيلإ عفدام ناك نإف هادأ هيلع طرش ىلع هقتعأ هنأل رح وبف هيلع هبتاك ام ىدأ ىتح اهلطبب مف

 نإو قتع موب هيدي نم جرخ اهإ هنأل هبتاكمويال قتع موي ًادبع هتميق عيمجم بتاكملا ىلع ديسلا عجر هل نمتال
 هيلع قتعلا عقب مو. بتاكملاو هيلإ ىدأ ام عيمج ميقأ ةباتكلا دسفي طرشش هعم ناكو لحب امت هيلإ ىدأ ام ناك

 امممق وأ ارانيد نيرسشع هنم ىدأات نأك لضفلاب اعجارت مث ةباتكلا موي الو جملا مويال بتاكملا ناك لاح لات

 نم اميرغ اهب نوكي ًارانيد نينا ديسلا هيلع عجريف رانيد ةئام بتاكملا ةميتو ًارانيد نيرشع ىداتك وهو

 نيريثع بتاكملا ةميق تناك ولو ةباتك ال رح ىلع نيد هنأل هلع مث الو مبيلع مدقيال اهب هءامرغ صاحب ءامرقلا

 ةباتك ؛هدبع' لجرلا تناك اذإو ءاع رغب اهنا ناك تناك دسنلا نع كاكشلا عجر ةئام ديسلا ىلإ ىدأاف ًارانيد

 نيذلا اوسيل مهنأل بتاكملا قتعي مل نيلهاج وأ ةباتكلا داسفب نيملاع ةباتكلا هتثرو ىدااتف دسلا تآهف ةدساف

 ملاومأ نم وهف بتاكم ريغوهو مثدبع مهيلإ ىدأ اف ةدساف ةباتكلا نأابو محلوقب قتعف اذك ءادأاب رح تنأ اولاق

 نم هيلع قتعي ل هيلع رجحام دعب ديسلا اهاد'ات ولو ىلاعت هللا همحر ( قنات شلالات ( مهيلع هب قتعي طرمش الب

 نأل لوقلا اذهب قتعي مل اروجحم ناك اذإف اذك ىلع رح تنأ هلوةك نوكيف اهادأ ديسلا لوقب قتعي امتإ هنأ لبق نم

 وهو ةدساف ةباتك هناك يل كلدكو لقماا ناهذَرَو ردخلا تن ةمرا اضخم نك ىلو دمام ناككلا ن لد[

 حيحصدسلاو ديسلا اهادأاتف الوب بتاكملا ناك ولو . قع, مل هلقع ىلع ابولغم هنم اهادئاتف ديسلا لبخ مث 0-0

 ةدساف لولا 'دبعلا ةياتك نأل اهب امِحار تاكملا نك اك ةمعلاب ناعجاره الو ىضاعلا هل لكوو ةاكلات

 . عقاو هل قتعلا هعاقيإو هدبع نم قدأت امنإف دسلا هنن ىتااجإق

 6 - ا/م)



 0- - غ4-
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 لاق مدرع نبا نع ثرحلا نب هللأ دنع انريخأ لاق : ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا انريخأ لاق ) عدرا انريخأ |

 ١ 1 راند نب ورم ا هلاقو 2 لاق 0 نع 0 م نع - نإ 2 3 نياحر ىبع تنحل ءاطعل تلف

 هللا دبع انربخأ لاق ىلاعت هللا همحر ىعقاشلا ان ربخأ لاق (عيبرلا انريخأ ) ةلامح ىنعي ةماعز لاقو ىسوه نب ناملسو

 ناماس املاقو كَذنع 3 زوعال لاق امهلعكلذتدتكو ل نيدبع تنتاك ءاطعل تاقف لاو جديرج نبا َنَع 9 نا

 اًثيش فلعَم كلع مل ادع 0 نساك ول اههدحأ نأ لحأ ند لاق؟زوحنال ُ ءاطعل تالقف ع نا لاق ىعدوم نبا

 ىلعو اذه كسيالغ تبتاك لجر 0 لاقف هل تلق لاق لام اف عك جر هَل 0 م 2 لحأ 3 اذه كال مرعم ورش

 هللا ءاش نإ اذهو ( ىف[ ا: ) نيدبعلا ىف هلوق لثم اذهو هنع كل مرغبال لاق زجع وأ تام مث تلعفف هتباتك

 نأ ىلع هذديسع لحرلا تتاكي نأ روح الو ىللاعت هللا هضم ر ) قفا 2 6 1 اذه ند لاقام لككف ءاطع لاق 1

 ءىث ةلاخ| 3 سيلو هريغل مل ةديسأ هريغ ىلع انيد هسفن ىلع تش نأ تتاكملل روءال هنأل صعب نع ءالهج معضعب

 اوقتع اوداف ضعي 0 ءالهج معضعب نأ ىلع اونتاك نإف ضءشو امهذإب اههمدنأ نم 2 ءىث الو درعلا هكلع

 مهذإب ىدأ معأو مهيلع 0 9 هب احصأ نع اعوطتم ىدأ مهماأف مهبل ق ناك نإ لضفب ديسأا عي ةدسأف ب 50

 ادع وأ لحرلا ناك - هنن مك هيلع ام لحجر هل لمع نأ ىلع هدبع تتاكي نأ احل زوح الو مهيلع عجر

 تتاكملا ىلع ديسلا دقع نإو (لاق) هيلع ليا ام عحرب ةمذ هل نكُي ملو هنع لطب هئادأ نع بتاكملا زجع اذإ ءىث

 إف ةدساف ةباتكلاف هاضري اليمح هب هيطعي نأ ىلع وأ بئاغ وأ ضار رضاح نالفو اه ليمح انالف نأ ىلع ةباتك

 ةباتكلا تلطب اهدؤي مل نإو ةمقلاب ناعجارتي امهنأ الإ نيميلاو ثنحلاب قتعي 5 رح بتاكملاف ةباتكلا بتاكملا ىدأ

 عانتمالا ديسالف اهو ادأ ليلا دارأ نإ كلذكو ةنساف األ هنماملوبق نم عنتب نأ ديسالف اهءادأ تتاكملا دارأ نإو

 ام عوجرلا هلق د.سلا ىلع اهم عوجرلا دارأف ديسأا ىلإ هل ةلاجخا ٠ نع ليا اهادأ اذإو رح ديعلاف الف اذإف اهلو.ق ند

 دمعلا ةميق نم اصاصق هنم دحام لهي و ةدساف ةباتك قتع هنأآل ديسلل ةتحق بتاكملا ىلعف عجرم وأ اهم عجر اذإو

 ةباتكلا , بتاك موي نم دبعلل تيسحو تغملام ةغلاب هتميق دبعلا ىلع تاعج ةدساف ةباتكب ديعلا تقتعأ اك اذكهو

 هديع هل لمح نأ زو الو هنع هل دبع هل لمحم نأ ىلع هديع تتاك نأ ل أ>رال زو الو هدبس هنم هج ام هدسافلا

 3 ( لاق ) اهريغ الو ةبانكت ت ١اث نيد هدبع ىلع هل نوكك ال هنأ هنال ىنجأ ديع نعالو هربغل هدبع نع الو هل دنع نع

 صعب نع ءالمح مهضعب نأ ىلع ةدحاو ةياتك دعلا تناك نأ و
 0 ىلع ةئام ىلع 0 ةثالث تتاكي 1

 ىلع هديبع وأ هيدبع لجرلا بتاك اذإف ضعب نع مهضعب نم ةلاخاكهذه نأل اهلك ةئاملا اودؤي قح مهنم دحاو قتعيإل

 ةباتكسلاف اهلك ةثاملا دسلا ىفوتسي ىت> امهنم دحاو قتعبال هنأ ىلع ةئان:ىلع نينثا بناك وأ ضعب نع ءالمح مهضع نأ

 ىلع ا مْشالاو امسلإ هدر ديسللف لاملاب ناد. ءلا ءاح نإو ةضةتتم ىو اهاعفارت 5 نإو تضم اهاعفارت نإف عدساف

 ١ وأ هدبع لام هنأل ةباتكلا ريغ ىلع ءاش امهمأ نم لاملا ذخأ هلف كلذ ىلع ديشأ اذإف ام اضرلا كرتو ةباتكلا ضقن

 | وَ وقعع ةذسافلا ةباتكس || ىلع ه- هلع هواك ام هدمع نم ا نإو ةباتكسلا كالت كالا لطم نأ هل حصأو 6

 ءىث وأ ةتيم وأ رمح .لاطرأ ىلع هديبع وأ هدبع بتاكولو مهتميق ىف مهنم ذدخأ اع مهصاخم هل مهتميق مهيلع تناكو

 امو ةلاح مهتعيقب مهلع عجرو رارحأ مث : اف اذكد اذك ىلإ مت دأ .نإف مهل لاق ناك اذإ اوقتع هيلإ هودأ اف مر



 ك0

 نأ اهل سو لخب اما نإ هلق 2 اه 2ر1 اذإ 5 احلا ريغو 5 املا دنع هتباتك لاطنإ ءدسلف وِهَع نإو زخاع وق

 نركلو ةناتكلا نءهتصح هعم نءذللا ن نع عفرت و ةحوسفم هتب كك : انك لات أ هنأ دهش" اف هدحأ ال لاقث هلإ هيدؤب

 لالح هنم ديسلا دْحَأ امو امهنعال هسفن نع هادأ هنأل امل كلذ نكي ل هؤادأ امل بسحم نأ ال اس نإف امهتسح اههلع

 تعفر همتعأ هنكللو زجعي مل ولو هلام هدبع لامو هدبع لام نم الام ناك زجع املف ةباتكلا نع ذخأ هنأل هل

 امهم انك كالذ ددسفا مهل حصبإ هع ءىث ىلع وأ ثنع هقّتعأ ول تك هقتعب امتع م و ةباتكلا نم هتصح اههنع

 اك اومس ملوأ مهنه دخاو لك ىلعام اومسف ةدحاو ةباتك ددعلا تتاك ءاوسو اعيش اهنم امتصح نم امهنع عضي ملو

 موي مهتحيق ردق ىلع مهلع ةباتكلاف ىمسال وأ نمثلا نم مهنم دحاو لك ةصح ؟ىمسيف ةقفص اوعابي نأ ءاوس

 الحر وأ محر ىذ ريغ وأ محر ىوذ ديبعلا ناك اذه ىف ءاوسو اهدعب الو ةباتكلا لبق مهتميق ىلإ رظني الو نؤبتاكب

 الام كرتو نينبالا دحأ تامث ناغلاب هل نانباو لحر بتاكن إف ةباتكلا لئاسم عيمج ىف نييدنجأو الجر وأ هدلوو

 زجع مهأو ةباتكلا نم هتصح هعم نيبتاكملا نع عفريو هديسل هلا ىدؤي نأ لبق الام كرتو نانبالا ىقبو بألا وأ

 قع رد وهل 0 تكل 1 ند هم اعاع هأرأ عاوز راح قتعلاف د ديسأا أ مهأو هل كلدف : زدعي نأ! اش مءأو هزريجعلا هدأ

 ىدأ 3 مهيلع 2 نأ هل ٠ 05 1 اعم || وقتعف اع وطتم هبا م نع ىدأ معأو 6 32 1 ةباتكللا ع ندم هدهد عفر و

 ىبَع ل رخآلا ند ريغو اشدحأ رم 3 نيا نع ىدأ نإف ممع ىدأ اع مهيلع ص مهذإب منع ىدأ نإف مع

 . هيحاص ىلع عجرإ 1و 2 هنع ىدأ ىذلا

 ناككملا هنا قدعنام

 ىلع هديبع وأ هدبع لجرأا بتاكي نأ ةباتكلا عامجو ىلاعت هللا همحر ( ىف[ ةلالاو ) كاق ( عيرلا انريخأ )
 اذكه ناك اذإف ةمولعملا لاجالا ىلإ لالحلاب ةحيحصلا عو.بلا نوكت اك ءكلمو هعبب لحب حبحص لاعب 2ك

 تتاكملا +قتعي الو-ةححض  ةياتكتنلا تناك نيك وعملا ند ةتاتك روح نكو نيككلاملا ند هطاتك زر 6

 كلذكو ءادألاب رحوبف هلغ طرشام بتاكملا-ىدأ نإف رح تنأاف هفلطيو اذه ىلإ تيدأ اذإف ةنتاكملا ىف لوقي قح

 نم ند" هيلع .ةديسل' ىقبب, نأ قتعلا نم هعنام نآلا رحب ورف بتاكملا نم ردع ريش ةلع طرد اع دسلا ك1

 لجوزع هللا نإف لئاق لاق نإف هادأ نإ قتعي مل رح تنأاف هتيدأ اذإ هل لقي لو اذك ىلع كتبتاك دق لاق نإف ةباتكلا

 هناك ىف نابأو هف ليزتلاب ةباتكلا حاب | هين #تخاو نع هلا ؟>أ ام اذهليق«اريخ مهيف متاع نإ ممويتاكف 0لوقي

 دأ ميلهأ نومعطتام طسوأ نك ةريقع ماعطإ 00 هانا هدضيقاتعاتا نوكي اع[ دعلا قع

 ةاولمملا لوقب ناب وهامنإ اهقتع نأو اهقاتعإ اهريرعم نأزجو زع هللا باتك ىف انيب ناكفه«ةبقر ريحت وأ ممتوسك

 مالكب هعاقيإب وه اعإ قالطلا نأ «نهومتقلط مث تانمؤملا متدكت اذإ »لجو زع هلآ تاحك ىف اننن ناك اك رح تنأ

 اهءاكحأ تنبأو ةيآ ىفابل+ تاكحأ ضئارفلا لمح نم ةماع اذكه قالطلا هبشيام الو ضيرعتلا ال حرصملا قالطلا

 جارح كلذو قتعي الف ىدأو رح تنااف ىلإ تادأ لإ له ملو هدبع لجرلا بتاك اذإف عامجإ ا ةلماوأ تا

 ناك اكل كدناك دق ىلوق نإ الوق اهعم الو ةباتكلا دعب ثدحم مو سرد وأ ديسلا تام اذإ اذه لكو هللإ هاذأ

 قعاوأ بهذا كل لاف راك وكاا دش دكا - وهف ىداف اذه لاق اذإف رح تنئاف تبدأ اذإ كنأ ىلع ًادوقعم

 ضيرعتاا ىف عقب الو قالطلا عقو قالطلا هب ىنعي ىعنقت وأ ىهذا هتأرمال لاق ول اكو قتع ةنرحخلا هب ىنعي كتسفن

 ٠ قاتعلاو قالطلا ةن ىلع لوقلا تدقع دق لوق. نأاب الإ قاتع آلو قالط
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 ةزرس هي هديس بتاك: دبغلا نأ ىرت الأ ةباتكلا لبق هدبع لام نم عونممب سيلو هبناكم لام نم عونم دئنح

 . ملعأ ىلاعتو . هناحبس هللاو ةباتكلا لبق لاملا نم هدب ناك ام

 ةححم هدحاو ةاعك ديما ةناعك

 لاق لاق جيرج نبا نع ثرحلا نب هللا دبع انربخأ لاق ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا انربخأ لاق ( عييرلا انربخأ )

 تومي موي هتميقف تيم مهنم تام وأ مهونأ تاق مهملعو هسفن ىلع كبتاكف ذدئموي نونب هلو كل ادبع تيكا ءاطع

 اذهو ىلاعت ّلاهجر ( ىفا:ةلالاف ) رانيد نب ورع املاقو كلذكف هينب ضع, وأ هتقتعأ نإو ةباتكتلا نم عضوت

 0019 ١] لق مركب وبأ يلع بتاكف [رابك نونبلا ناك اذإ ءاطعو رانيد نب ورمع لاق اك ىلاعت هللا هاش نإ

 هلع عقت موي هتمسقب هب انكلا نم هتصح ردقب نيقابلا نع عضو قتع وأ انام مهماق هتميق ردقب هب اتكلا نم هتصح مهم

 دبعأ ةثالمث لخرا ناك نإف َىلاعت هللا همحر ( ىف[: هللا ) ةباتكلا دعبو توملا لبقالو تومي مويال ةباتكلا

 ناك نإو ةثالثلا ةميق ىلع ةموسقم ةثاملاو ةزئاج ةباتكلاف اوقتع اودأ اذإ ممنأ ىلع نينس ىف ةمجنم ةثام ىلع مييتاكف

 اهفصنو ةثام هتميق ىذلا دبعلا ىلع ةباتكلا نم ةثاملا فصنف نيس نيس ةم.ق نارخألاو رانيد ةثام هتمنق مثدحأ

 000007 3 ١5 نورثعو هنمح امبم دحاو لك ىلع نوسح نوسح امهعق نذللا ىَدِعلا ىلع قابلا

 كلذ مهل سيلف هنعىدؤنو هلمعتسا ن نوقابلا لاق نإو نيقابلا اك ملو اقيقر در زجع مهأو قتع ةباتكلا

 اوناك ول هتثرو نودو هعم اوبتاك نيدذلا نود هديسل هلامو اقيقر تام ةباتكلا نم هتصح ىدؤي نأ لبق تام مهمأو

 اولاقف ارانيد نوتس امهف نيمحت ديسلا ىلإ اودأ اذإو اقيقر تام هنأل ةئاتكلا ىف هعم اوناك ول هدلو نودو ًارارحأ

 اكن دخاَو لك ىلع رناند ةرسشع نوسمح امهبلع نيذللا ىلع ىقببو اولاق الك وهف نب ردع لجر لك نع كيلإ اندأ

 نارخألا لاقو انييصيام ردق ىلع اهانيدأ نوسمح هلع ىذلا لاق نإو ارائيد نوثالث نوسمح هيلع ىذلا ىلعو ةسمخ

 موقت ىتحدثلث مهنمدحاو لكلف ةثالثلا نم ءادألا نأل نوسخخا امهماع نيذالا لوق لوقلاف انبيصيام نود ددعلا ىلع لب

 أآذإ امهيصيام ىلعال ددعلا ىلع ءادألا ناك مهنم نانثا وأ مثدحأ تام ول اذكهو كلذ ريغ ىلع اوقداصتي وأ ةئيب

 ايدأ ناذللا دار اف ددعلا ىلع اودأ نإف هبيصيام ردقب مهنم دحاو لك ىدأ انفصوام ىلع مهتاك اذإو مهتمبق تفلتخا

 نأ امهلف هضيقي مل نإو ديسلا هضبق اذإ عوجرلا امل نكي مل لضفلاب انعوطت الاقو ايدأ امف عوجرلا اههبيصي امم رثكأ

 ديسلا ىلع هب اعجري نأ اهل ناك امهبحاص نع ادأ امهنأ ىلع ديسلاو ديبعلا قداصت نإو امهيلع لحم ملام هنع اسدحم

 ' 00 الا الإ واو ام ريغ نع انبع ائيش امهنم ذحأ دقو امهسفنأ ريغ ىلع امش. امهمهذخ اي نأ دستللا سيل هنأل

 كلذك اهودؤي نأ مميلع ناكو ازئاج ناك ةرمدع مهنم دحاو لك ىلع اراذيد نيثالث من لكىف هيلإ اودؤي نأ مهيلع

 هيلإ اهطرشش ىذلا تقولاىلإ ريناند ةسمح نوسمح امهتميق نيذللا ىلع 27ىقب, مث نيمحم ةريثع مهنم دحاو لك ىدؤف

 ىلع ةقابلا ةسّلا لحم ناك ادحاو موجناا لحم لعج نإف هلإ اهطرمش ىذلا تقولا ىلإ نوثالث ةئام هتميق ىذلا ىلعو

 ةرششع دحاو لك هيلإ نودؤ, نينس ثالثىلإ موجنلا لعج هنأك رخآلا ولع ةماتلا نيثالثلا ل نيدبعاا نم دحاو لك

 0 الإ اودا ولو ةباكلا لصأ ىف اذه قييراذإ ةثلاثلا ةنسلا.ق هادأ دحاو لك ىلع ىقب امو نيلوألا نيتنسلا ىف

 اهلا كلذ ندسحم نأ امل ناكو ال نكي مل انمحم نع لضفلاب عجرأ نم امهمزلي امم رثك أ ايدأ ناذللا.لاقف ددعلا

 لعفي مل نإف همزابام ىدؤي نأ همزاب امم لقأ ىدأ ىذلا ىلع ناكو اءاش نإ هيف ايدأ ىذلا مجنلا ىلإ ىذلا مجنلا نم

 . ةححصم هيتك هيذتف « اههنم د>او لك لع 2 ىأ(1)
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 0 +6 ت2

 هبتاك ولو لمعلا ريخاتل ةدساف ةباتكلا تناك امولبعم اًءيش ةعاس وأ امو. محن لك ءادأ دنع هل لمعيو ل روش

 اذك دلب هايش نم ةينث ةزعام لاقف ةيحضلا فصو نإف ةيحض هيطعيو ةريثع ةنس لك ىف هبلإ ىدؤ» ةئام ىلع

 اهفصي يف 0 لاق نإ ةباتكلا نم.ةاشلاو ناح اوعق اذك؟ ةيسأ ئسالدت ور هلإ (عفذدي لداف ل ك2 2

 زوحمال ام اذه روحي الف امهقوف امو رعملا نم ةينثو نأاضا نم ةعذج نوكت ةحضلا .نأل ةدساف ةناتكلاف

 قتعي مل اءاحضلا فصوو ةنس ىف ةيحض لك اهدعب ةيحض نبرشعو نينس 1 ىف رائيد ةئام ىلع هبتاك نإو عويبلا قك

 مولعم ءىث ىلع هبتاك نإو لاق اهمدؤي نأب الإ قتعبال هتباتك موحن نم موحن اياحضلاو اياحضاا ةباتكلا رخآ ءادأب الإ

 اياحضلا تصقن اوصقن نإو اياحضاا هيلع تدادزا اوداز نإو ةفوصوم ةيحض ناسنإ لك نع هلهأ غلبام هلهأ اياحضو

 وأ مالغاا اذه ىل ٍلع وأ افوصوم ءانب رادلا هذه ىل نبا هل لاق نإو مولعم ءىث ريغ ىلع ذئنيح اهنأل ةدسإف ةباتكلاف

 باك سيلو رح .همف كلذ لعفف رح تنأو اذك بوث جسنا وأ اذك دلب غلبا وأ اربش انالف مدخا وأ اربش ىنءدخا

 نح تنأف رادلا تلد نإ هلوق لثم اذهو كولع دعلاف ةلغفي نأ ليف ديعلا دنس تام نإو ةلعش نأ لد ه0 نإ لح

 لبق هعب دارأ نإو رح وبف اهايإ هاطعأ نإف رح تنأو رانإد ةثام ىنطعأ هل لاق نإ اذكهو رح تنأف انالف تلك وأ

 نم نأ ىلع هيتاكولو ضعب دعب اهضعب موجنلا ةباتكلا امن ةباتك اذه نم ءىش نوكي الو هل كلذف اهانإ هدطعي نأ

 وأ اهلبق .اهابإ ”ةنطعر ريناند ابعم ىمسو هتفص ىلع ةعاق اهارإ ةيفو. ىح اراه هلع اتا ةقصر طابو راك

 نإ كلذكو هريغ محن هعمو لاملا فلكي اك فلكي هلمعي مل وأ هدعب هلمع لمع ناهض اذه نألازئاج اذه ناك اهدعب

 م شْيلو ةرااح ةناتك هذه تناك اذك تو ىف ئىرخالاو اذك تقو ىف امحادح ا ىد راد ات نإح لي 0

 هل لمع. هزيغب أي نأ لكنا مل هدب لمعي نأ ىلع ارخ رجاتسا وأ هيتاك ااذإ وهو مولعم لجأ ىلإ ءذي لملاك

 . ملعأ ىلاعت هللاو . هريغ وأ هسفنب هايإ هيفوي نأ فاك اله نمض اذإو

 علا طاق ككشلا
 ١ اك

 هعاب نأ ىلع نينس رششع ىف ةمجنم رانيد ةئام ىلع هدبع ةباتك لجرلا دقع اذإو ىملاعت هللا همحر ( ىف[ةلالاف )

 ًادبع لحرلا هل بهم نأ ىلع ةئام ىلع هبتاك ول اذكهو اهع٠ عييبلا نأ لبق نم ةدساف ةباتكلاف افورعم هل ادبع ديسلا

 *ىث هاك كلذ نإف المع بتاكملا هل لمعي نأ ىلع هبتاك نأ اذه هيشن الو عيبلاك اذه ناكو هدماف ةناكشلا تناك

 نأل ةباتكسلا هيشءالمزال عسيبلاو ةب 0 عبب اذهو ةيشامو دبعو ريئاند ىلع ةتاتكشك ةياتكلا نم بتاكلا ءابإ ةظمب

 ريغ ةباتكلا: نم ةصح دبعلا نمثل ناك نأ هفو اايكرت دعلا ءاش ىم ةياتكلا ندلا موزل دعلا مرلتال ةناكلا

 هذه عيج نم زحب ملف ابيصن دبعلا نمت نم امل نأل ةمولعم ©22ةص> ةباتكللو لاح لكب ةمزال ريغو ةمولعم

 زم ل ريناند ةريشعت د.علا كلذ هنم ىرتشا نأ ىلع ةمحنم راند ةئاع هديس هيتاكف دبع دبع ىد ىف ناك ولو تاهجلا

 ىلع تاطبأ ولو هؤارعش هل رحل ديسأ| لام نم الك ديفلا نا نأ ىلع ديعلا هعاب ام هنأ لبق نه ةباقكلا

 ىلع بتاكي نأ ضرب ل هنأل هتباتك ىف بتاكملا ىلع تدز تنك ةباتك طرش الب هارتشا ول هلطيم تنك امك هن ديسلا

 اع تشال 2 اذهوهلاع هلا فرقا نأ هلع تبث دق تك سلا ىلع هنع - تبث ولو ةرشع ديسلا ىلع هلو الإ ةثام

 نا نأل 1 اد ءارمشلا ناك هد.س ند تتاكملاو هيتاكم ند ديسلا ىرتشا 5 ةحيحص ةباتك هناك ناك ولو لاحم

 لمأات , ليلعتلا هيلإ دشري انك « ةمولعم ريغ د هلعل (1)
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 سرا هاك اذإو دقنو هدحو ضرع هناك نأ زوخحمو رخآ هحو نم داسف ةدايزو حاصل نيدلاب نيدلاو نيدب

 ١ ةمولعم ةفصو مولعم لجأ ىلإ الإ لجأ ىلإ ىرتشي نأ زوجمال اك امولعم لالا و انوسوم ضرفلا نوكي نأ الإ: رجم

 ش نافلتمال ءاوس ضرعلا ىف فلسإ نأ ىف نوكي اك نوكي نأ الإ زحب مل ةباتكلا ىف ضرعلا ناك اذإو اههيلع ماقي
 اذك عضوم ىت هابإ هفوي دج ققر وأ قفدو ذك هضرعوادكو اذك هلوط ىورم بوث لاق نايت ضارعلا ناك نإف

 ام ضرتلا ناك نإ اذكهَو اذكه الإ هف فلس: نأ زوال ا .هلع ةباتكلا زخم مل اًئيش اذه نم كرت نإف

 كلاح دوسأ اذك سنج نم فارف دوسأ دبع لاق ققرلا نم ناك نإف ضرعلا ناك ام وأ اققر وأ ًاناورح وأ
 ىنب معا نم عابر وأ ىنث لمج لاق لبإلا نم ناك اذإو ٠ بويع'ا نم 'ىرب ريصق وأ لاوط وأ خوبرم درمأ داوسلا
 رحم ! اعيش اذه نم كرت نإذ اذك تقو اذك عضوم ىف هايإ هيفويو بويعلا نم ءىرب ندوم ريغ نوجوأ رمحأ نالف

 ضورع ىلع هبتاك ءاوسو كلذ طرتشي مل نإو بو.عاا نم ءىرب هل اعإف بوعلا نَءىرب هلوق كري نأ الإ ةباتكلا
 لجآلإو نول ةعابام لك ناك اذإ دقو ضرعب اراد هعيبد نأ زو 1! هلك كلذ زوجم دقتو ضورع وأ ةدرفتم

 ."قفوملا ىلاعت هقأو ذأ هولك

 ةراجإلا لع ةباتكلا

 بتاك اذإف ةراحإلا عم اهيف عرش اذإ عوببلا هب كلك ا١ كالع ةراحإلاو : هللا همحر ( ىفان لالا (

 مي ق هذعب وأ هعم ىدؤب نأ هيلع لمحت و هنت كب نيد هد ذخأف امولعم هديب المح هل لمعي نأ ىلع هديع لحراا

 لثتلا د هلك لع 1و لمعلا ناك ام:العع هل لحعي نأ ىلع هبتاك نإو ةزئاج ةباتكلا" تناك ناك ام الام رخآ
 محن ىلع زوحتال ةباتكلاو دحاو محن وبف ادحاو ناك نإ لمعلا نأ كلذو « هيلع ةباتكلا زحي مل هذخأي الام
 ن٠ تقو كعب ةراحإلا 5 م رخآ دع روش دعبو اللمع هموي 5304 هل لمعت نأ ىلع هيتاك نإو هريغ الو لام َّق دحاو

 ١ ربشلا دعب هيلع تت دق هنأل المع رمش دعب هل لمعت نأ ىلع لدحرلا لحرلا 11 ل زي ال نعو تاقوالا

 000 ال0017 ا ن] تلك نودضم لاع سل دنلاب لمعلاو هرْيَغو سبحو تومو ضرم نم. لمعلا ةعتكاام

 هل ىمسو اهترامع عيمج بتاكملا ىلعو اراد هل ىنبي نأ ىلع هبتاكولو هب لمعلا ىلع ردقي الو ضيرم لاملا

 هلمعك ناك ةراجحلاو نبللا ردقو نيالا ن ايف لخديام ىمسو رادلا نم عضوملاو ضرعلاو عافترالا مولعم اعرذ

 نأ نم تفصو امل هيلإ هيدؤ, لاملا نم ءىث هدعب نوكيو هبتاكب نيح كلذ ىف ذخأي نوكي نأ الإ زوحمال هدي

 زاج رهشلا دعب ائيش هلإ ىدؤيو هبتاكي ني> هف داق | رع همدخ نأ لك تاكل روخل دع انو اجدتسا

 بتاكملا ىلع نوكم ال الحأ ةمدخلل كر زحب مل كلذ دعب ًارهشو هبتاك نيح ارهش همدخحم نأ ىلع هبناك ولو

 دع نأ ىلع هبتاك ولو ٠ همدخم مث ارهش ةمدخلا رؤي نأ ىلع ًارح رداتس نآ روح ذل اك رعو ةباحلوف

 هبتاك واو لاملاك اذه ناكو ازئاج اذه ناك رش دعب امولعم انيط وأ ةراجح وأ انبل هيفوي مث هبتاكي نيح ًارهش

 ادحأ هبطع نأ هل نكي ملو ةباتكلا تضقتنا رهشلا كلذ ضرُف دع الام هطعي مث اربش همدخم نأ ىلع

 اال زك ل رمقلا ف ضرف اربش همدح نأ ىلع ارخ رخأتسا وا اك" دبسلا كلذ دارأ ول, هيلع الو هناكم همدخم

 ._ هل لمعي وأ انش موجنلا دعب همدخم نأ ىلع ةامم موحن ىلع هبتاكولو ؛ ةراجإلا تضقتناو هريغ همّدخم نأ هل الو

 تبسحو بتاكسملا ةهقب اه>ارتو قع 00 وأ مدخو هيلع ام ىدأ نإف ةدماق ةباتكلا 0 كلذ كعب المع

 . لكىف هيلإ ىدؤي نأ ىلع رانيد ةئام ىلع هناك ولوأ ةميقلات اهيإرت و هل لمع اهفدهلثت رجأو ءاطعأ ام تتاكحلل



 د دظيح

 ا

 رككأو قود اههميصت امهملإ عفد بتاكملا نأ امثدحأ رقأ نيلحر نيب ايتاكم نأ ولو ىملاعت هللا هحر ( ىف:ةلالاث )

 ةلأسملا ف تفدو اك ةاتكلان ه بام ذخآلا هادأتو هيدب ىفام فصن ْدْحَأَف رقأ ىذلا ىلع عحرو هكيريش فلح هكيرش

 هضبقي رقأام فصن ْدْخَأَف رقملا ىلع ركدملا عجرو فالحب مل اًئيش ركنملا ىلإ عفد نوكي نأ بتاكملا ركنأ نإف اهلبق

 هيلع ىعدللا نمل اود 8 ل 4 ءقد كك 4. اع ىعدلا لامد ا دحأ نإ لكلا عقد هنأ اذه م تتاكملا ىعدا ولو هئم

 هر ( قنات ةلالاث ) *ىرب فلح نإف تتاك_لال هك رمت تتاكملا هئربي ىذلا تفلحأو ذخأ امف هبحاص هكرشو

 بااكملا زجع مث هنم ضيقف ةنم هييصن ضيق نأ هس افلا [هددأ ندا نينثا نيب بتاكملا ناك اذإو ىلاعت هللا

 ةاكشلا ند هذح ميج هل 0 قنرسا نك مل نإ نيفصت لاملا نم هيدي ىفام امملو ءاوسف تام وأ

 زو لاق ند « نالوق امفق اك نم هقح عيج ىف وتسا هل ودام ناك نإو ىلاعت للا همحر ) ىفا * تلالاؤ (

 ارسعم ناك نإ و. ارتسوم ناك نإ هيلع موقيو رح هلم هك 7 تيصاق هيق هك رشيق عحربإ نأ هكر ف 2 الو ضقام

 2 تكلا نم قب اع هدا هنآل هل كلذ تاعد اعإو قرلا هيف هل قا ىذدلل هب دب ىفام 6 .محف زحع نإف رح هنم هءوصق

 اعتني لاملاف تام نإو هنم قايلاب هزدعو "م ل م قب اع هدأ فو هيف نكي نإو هب قتع ءافو هيف ناك نإ

 | هكيرشا نر قتعال قالا لوق او هيو 10 ردهب هلام اذه ل ص هيف قا ةيرملا رده هذ هثرب نافصت

 مث هضيق نإف ءاوس هنذإ رغو ضيقلاب هل هنذإو رخلا ىلع هل ىذلا ذخأف هكاعال رهو هب هل نذأ اف هكارقيف

 امذق اذإ زوي هل اهو ةيه ىه اعإف هكرت

 ةباتكلا هيلع زوج ام

 ليام ىلع هلك هنذإو ةيتاكملاب لحو زرع هللانذأ ىلاعت هللا همحر ( قناة لالا )كاق ناملس نب عميرلا انريخأ

 ناك هادأ اذإ هديس هل طريش امب قتمي هبتاكم نأو هبتاكم لام عنب ديساا نأ ىف قراا لاح ةفلاخم ةيتاكسملا تناك اه

 لمعبو مولعم لح ا مولعم ن - 0 نأ تا راجإلاو عوببلا هيلع زومام ىلع الإ روخال ةماكشلا نأ انيب

 نيرخا نيب در امو هديسو اكسل نيب زاح عببلاو ةراجالا ىف نييسملا نيرخلا ني زاح ف مولعم لحأو 9 7

 ةثام ىلع "ا نأ زوج كلذ فلتعال ةب مك كلع امف هديسو تناك نيب در ةراجالاو عبببلا ىف نيماسملا

 ةدص لك ءاضقنا ىف ىدؤ:اذك ةنس اهرخاوزادك ةنس'نحتسا|:لوأو نس ردع لإ نايعالاو نرولا ةكرشلا

 ةنس ىفو ارانيد ةنس ىف ىدؤيف ةفلت# نينسلا ىف ريناندلا لعجت نأ نسا الو ارانيد اذكو اذك نيئساا رثعلا هده ند

 رشءىف اهدؤت رانيد ةثامىلع كنناك أ لوة. نأ ىف ريخ الو ةنس لك ىف ىدؤي 5 ىمس اذإ كلذ ننام ةنس ىفو.نيستمح

 لحم نوكت وأ دحاو م ىلع حاصتال ةباتكلاو ادحاو امحن نوكتف نينسلا ريشعلا ءاضقناب لحم ذئنيح ا

 نيام رثع ىضعال نأ لع كاك 1 لرد ناك ريحال كلذكو اه رخآ ىف وأ لحم اهلوأ ىف ىردي الف نينسلا ريشعلا ىف

 نيئساا ريثعلا نأريغ كيلع فخم فك رانيد امام نينس رع ف ى ىدؤت لاق ول كانك رانيد ةعام كإ ىدؤت 6

 ةئامىلع كبتاك أ لوق, نأ ىف ريخال كلذ كو تقو لك ىف ىدؤ, 5 ذئنيح نايردبال امهنأ كلذو اهدؤت .ىت> ىضقنتال

 ك..تاك الاق ول كلدكتو ةباتكسلا ءىشىأ لع د2 ىرداد 1 الاحا اًلىمس نإو مثرد فلأ ىلع وأ راند

 مثرد ىتئام ريئاثدلا ةريثعلاب ةنس 015 سأر دنع كإ عقدت كنأ ىلع ريناد ةرمدع ةنس كل اههدؤت رانيد هئام ىلع

 نيد ةرشعااو مثارد ةرشعلاب عاتبا هنأو ةنس لك ىف ريناند"ةرمشعب تعقو ةبتاكسلا نأ لبق نم زي مل آدك ضرع وأ

 0 اذه نأل اضرع تلح اذإ كنم تعتا لاق نإ تالدكو 8 5ك امج نم مارح >- اذهو نيد رناندب انيد مثارد عاتباف



 هد

 0 1 ع بععلا

 تلق : لاف جيرج نبا نع ثرحلا نب هللا دبع انريخأ لاق ىلاعت هللا هر ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيزلا انربخأ )

 ءالؤه هيلع عطاق ام لثم لاملا نم هل نوكي نأ الإ ال لاق مهضعب عطاقي نأ دارأف موق نيب بتاكم ءاطعا

 ايش تتاكملا نم ع تتاكملا ىف ءاكرمألا نم ليلا نوكك زف دخت ادهعو : ىلاعت هللا همحر( قفل لاف )

 ىذلا بتاكملا عبتيو بتاكملا عبتي نأ ىف رابخلاب هك رششو هنم هبحاص بيصال نماض وبق هذ>أ نإف .هبحاص نود

 ديعلاناك اذإو هتباتك ىف هتص> عيمح قح هيف هل نم لك ضبقي تح بتاكملا أربيالو هيلإ عوفدملا عسبتي وأ هيلإ عفد

 0000 00 ١ نود انش هم ذات نأ اميتم دحاول ىنل ةرئاَخ ةناكلاف .ةدحاو ةباتك ام ءابناكسف ندنثا ناي

 قتتعي م هحاص نود ةسصن عليج امهدحأ لإ ىدأ نإو ه.حاص ىلإ هيدؤب قح هل نمهاض ره هيحاص نود اهدحأ

 كا ولو ناكملا قتع لعق نإف هلثم نم بتاكملا ءىرب وأ .هلثم هتحاص ضيق ىح هيلإ ىذأ.ام هل كسي مل.هنأل

 نأل بتاكملا قتعيال نأ : امهدحأ . نالوق اهيفف هتصح عي ضبقف هنود بتاكملا نم ضبقي .نأ هبحاصل امهدحأ

 كلع سيل امب هنذإ هايإ هطعيف ديسلا ىدي ىف نكي ملام ضبقي نأ هل هنذإو هنم ذخأ امب هيلع عوجرلا هكيرشل

 نينثا نيب بتاكلا ناك اذإو : ىلاعت كا همر ( ىنإ: الالاف ) هيلع موق و قت« : رخآلاو ٠ هيف عوجرلا هلف

 اهاك ةباتكلاو زجاع وهف هرجعف هزيجعت رخآلا دارأو هرجءءال نأو هراظنإ امهدحأ دارأف هموحت نم محن نع زجعف

 هلم هينصن بتاكي نأ هل نوكي ال اك زجعلاب ايخسفي نأ رخاللو ةباتكلا تايثإ امّهدحأل نوكيالو ةخوسفم

 - ةدحاو موحم ىلع وأ ضعب لبق اهضعب لحف ةفلتخم موحن ىلع اعم هاتاك-ف نيلجر نيب . دبع نأ ولو ٠ هبحاص نود

 انهن كلذو رخآلا نوداامحدحأ هنتاك نأ تزجأ اذه. تزجأ ولو ةدساف ةباتكسلا تناك ,ضعب نم رثك 1 اهضعب

 000 اذه ىلك اببلإ ىدأ اذإو ةباتكلا زحب ملا هحاض ذخأب ام-امهنم دحاو لك دَحَأِب ل اذإف: ءاوس هبسك ىف

 امهنم دحاو لك ذخأ ام لضف ىف اع>ارتو هذخأ ناك نإ الضف هءإإ درو هتميق فصنب هيلع امهنم دحاو لك عجر

 نيفلا ىلع رخآلا لاقو فاأ ىلع اعم هانبتاك امهدحأ لاف نينثا نيب دبعا ناك اذإو . هبحاص نود دبعلا نم

 ىعداو ا اطل فذ ولو ةلاكلا تحسفو نقلا لع ةناتكلا -ىعدمو بتاكمللا فلاح 'افلأ *بتاكملا

 000 داع ل ةناكشلا تحسف نيثلأ لع رذآلاو تلأ ىلع .امهدخأ قيتاك لاقف .فلآلاو نيفلألا تحاص

 الا لك لب لاق نإَو ةتاث ةباتكلات فلألا بحاص هقدص نإف نيفلأ ىلع اع.مج قانتاك لب بتاكملا لاق

 «اقذصو اكدحأ ىلإ اهتيدأ دق لاقت فلأ ىلع اعم هايتاك ولو ةخوسفم ةباتكلاف نيفلأ ىعدا ىذلا فاحو

 قتعو 'ىرب اهنم هأربأ وأ اهضبق اذإف اهنم هثربي وأ هكيرمش نم ةئامسخ هيلإ دؤي ل ىذلا ضيقي ىح قتعي مل اعم

 سخخا ىف وهو اهلثم هبحاص ىفوتتس نأاب الإ هل لست ال ةثام-ح هسفنل فوتسم فلألا ضباقلا نأ كلذو دّتعلا

 امعفد هنأ ىعداف فلأ ىلع هانتاك واو ٠ هديس ىلإ املوصوب الإ بتاكملا أرببال بتاكمال لوسرلاك ةقابلا ةئاملا

 دبعلا نم رقأ ىذلا بيصن قتع فالح اذإف ركملا فلحأ رخآلا ركنأو لاملا عيمجم امهدحأ هل رقأو اعم امهملإ

 هيلعام هبحاص ىلإ .ىدأ دق دبعلا نأ ء.ف رقي هنأل دبعلا ىلع وه اهب عجري ملو ةئامدقلا فصنب هكبرش ىلع عجرو

 31 هاوعدب هلع قتعي نأ 0 3 ره ديعلا نآل ىقابلا فصنلا هلع قتعي لو يظب هع اهذخا ه.حاص نأو

 قدعقاما' فصتلا هيحاصىلإ ىدأ نإو هيحاص ىلع قاع زجعت ةتاكف هفصن هيحاصل لك اكو اققر هفصندر زج نإو



 0 :؛ 5

 ةيهواذإ كلدكو .٠ ذلك باكلاانأل ن1 عنيف ءادألا ىلبق هعاب مث ةزئاج ريغ ةياتك نع لج رلا تناك "15و

 م 6 اذإ تا 3 ةزئاح ةراجحالاف 6-5 ادإ كلذكو 5 ناكل هحودوعات 1 2 نم هح رخأ وأ 4هب قدصت وأ

 . ةناتجحلا ىف عاب وأ اعوطتم هيدش نأ رخخ تتاكي ١ ا

 اهدحا هيتاك نينا نيب ديعلا

 هيتاكب نأ اهمهدحأل سدلف نيلجر نيب دبعلا ناك اذإ ىلاعت هللا همحر ( ف(: لالا را عيرلا انريخأ )

 فدع النإ ناسح لع ةناك": ىذلا تعصلا ىف هدفت ديقلا طرتش ف ند م اذإ هنأل نذأب : وأ نذأ هبحاص نود

 دحأ اذإو ٠ ةثاع الإ قتعيالو ل ىلع هت كا نراك اهلثم هك رش ا 2 نا 5 نأ هل زحب م ُ اهنادأب

 نيس ءادأب قدعي نأ زوي 6 نيس. قتعأ امعإو ن.رشعو ةسمخ ديعلا قدعي الو اهفصن هك رمشلف نيسخلا

 ع بتناك نأ هتدارإ نأ لبق نم هل ندا م نأ لثم ره هاك نإ هل ند اذإو ) لاق ( هنتاك ىذلا ا جلس ل

 هفصن هلو الإ ايش هنم ىد َّ نأ هيتاك ىذلل سيلف وه هفصن نع ل لزب م اذإو وه هفصن نع هك ايزتال

 ديعأا هبسك اذإف ديعلا 30 كلعالام ءاطعأهنأ لبق نم هيف عوج أ اهل ناك هلم َُك 3 الو تكغاف كاداتفلل اك ولو

 1 هك لد ايان دع ملام عوجرلا هلو هل زاج هنذإو وه مو هكيرش رعب ذدئنيح هايإ هاطعأ نإف

 كرر كلا نوكتف هلك دعا ةءاتك ىف هل ا نأ الإ 3! هيتاكب نأ زؤحم الو. زو الف همددسنو كيرشلا مع

 2ك رس نذإ رب ربع مهذدمع لخر اك نإف نيفصت امن ِ نو كَ ةدحاو ةباعك هنتاكتف هكا ىف 9-3 رسشل الككو

 هيتاكي مل ىذلا هديس ىلإ ىدأو هداك ىذلا هدم ل اهادأ نإو قتعيالو اهفصنت هكب ريشلف هللإ اهادأف نيس ىلع

 رثك أ ناك نإو نيسخلا ىلع لضفلاب دبعلا هلع عجر نيسمح نم لقأ هفصن نع ناك نإف ةدهاذ ةباتكب

 لوعي ب هقتع عنع نأ تناك ١ ىذلا دبعلا ىف هير دارأ ولو نيسخلا ىلع دئازلاب ديسلا هلع عجر نيس نم

 نم ارسود ديساا! ناك نإو هجحاص ىلإ ىدأ ه2 لقمز ةلإ ئذآ دق ةرال هيلع ىو ذل نكي نيسان سلال

 للا هر ( قفا *لالاف رض رن كالو دع نم كلمام قدعأ هنال ةلك ار> دنعلا ناكو هتءيق فصن . هكرتشل

 نيح هكا رست أ ولو هب تكلا لق ناك سه ةنم هءاصت ىلع كلاملا ناكو هام ةدصن قع ارمدعم ناك نإو 5 ىلاعت

 ناو 6 هلع قع هللإ هتحرش دا ارسوم لوألا قدعملا ناك نإف افوقوم قدعلا ناك هةنم ةصت قتعأ وع

 وأ ةثرللا نك ديعلا ناك ول اذكهو أهدت ءذالو ناكو هةنم أ ام كبي رشاا ىلع قع ارمعم ناك نإو هؤالو

 ةاكلاف رحآلا هناك م هنذإ ريش وأ ةحاص' نذإ اههدحأ هتاف نانا نإ ديلا نك اذإو . ذ | ذا 211

 ىلع اعيمج اعهتمم ىح نيتثالا نيب دبعلا .ةباتك زو الو, ىناثلا دقعلا كللذكف ذسافر لوألا .دقعلا نآل ةدساك ايلك

 اههدحأل نك 002 نأ ىف ريح الو ةكرشلا ىوةسم انف نيكرش نان وككو ادحاو ادقع اهنالعج هتب 1

 رحالل اه رثذ د هكا ى

 ٠ لمأت منسانلا ملق 00 ةهدئاز «ال» لعل )0(



 وا ايلسم جر وا كلالكو هيلع ةءاتك الو رح وبف اكرمدم اهب هالو٠ كرتو اماسم دبع'ا جرخف برحلا دالب ىف

 ار ولو ترحلا دالب 3 هلع 1 ىلع رهو هحور قدعي اللف بردا دالب ّق ا هدي ناك نإف بتاكم

 ديسلا لبق دتراف اهسد هل ادبع لس. بتاك ولو :قتعي .مل.هنأل هه نكي مو قزلا ىف دري مل ةعاسب هدعب بتاكملا

 سلا ىلإ تتاكملاىدأ نإف الام ةباتك كلاو هلك كلذ ءاوسف اعم ادترا وأ دعلا دت را مث ديسلادترا زا دس د را مث

 ءادألاب دبعلا قتعي نأ ىف ديس'ا ىلإ ىدأ اذإ عجري مل وأ مالسإلا ىلإ ٍبااكملا عجر ءاوسو قتع هلام فقوي نإ لف

 مكاحلا دنعلا ءاح واو ءادألاب ديعلا قع نأ ىف ع 1 وأ مالسالا كك دنسأ| 2 ءاوس كلذكو 2 لاد لكو

 هقتعأو اهضق ادترم ناك نإف رظَش قح اهيضقب لح نأ هلن 3 ديرا دق ىدتس نإف ا ضاق قباتك هذه لاف

 او ةباكلا تناك ةدرلا لع لق وأ تام-قح عجري مل نإو ةباتكساا هيلإ عفد مالسإلا ىلإ هديس عجر نإف اهفقوو

 ل

 هفصن بتاكيف هلكهل نوكيو هبتاكيف هفصن لجرال ن 1

 ةباتكلاف هفصت لحرأاا بتاكف لحرل هفصنو 1 ردح هفصن ديعلا ناك اذإو : هنع هللا ىقر( قناتثلالا (

 ىلع ديعلا بت اك رح هفدكو دبع فضصن هل 5 واو هريغل كولمت ريغ 8 امو هك هكلعإ اف عيج كلذ نأل ةزئاد

 امال ىدأ نإف كلع ال امو كلعام هعاب ه :ل لجر نم هلك هعاب ول ىنءع اهيبش ناك ةلطاب ةباتكلا 6

 هيتاكف هفصن هل ناك ولا ةدسافألا ةباتكساا ىف تفصو ام هفصن ىف اع>ارتو قتع ةدسافلا ةباتكلا هذه ىلع ةباتكللا

 ذأ رح هنم قب امو هنم كليا ىلع 7 اذإف هنم كللع الام ىلع 00 20 ةدساف ةباتكساا تا هشلث ىلع

 هل 00000 اف هللا هاك لاف هنف كلع امن لقأ وهام ىلع هتتاك- اذإف سك أ وأ اَلثوأ ناك انصنزاج قتع

 ناك وأ ه.دخأ وأ لجأ ىلإ هقتعأ وأ هربد دق هفصا لجرلو دبعا فصن لجرل ناك ولو ( لاق ) هفصن بتاكف دبعلا

 هقصأ بتاكف لجرل هلايكب دبعلا ناك اذإ ىنعنم امإو ةباتكلا زحن مل هكيريش هبتاكف اًئيش هيف ثدحم مل هكلمىف

 الص ناك انعإ و هلك اياكم هلعحأ نأ َّ وحال و ةنسلاب هلع هلك هقتعأف تاب قتعب تسل 3 اتكلا نأ هم 5 وأ

 1 طا هفصأ ل اذإو هتمدحو هلامو «هديس علم بت وك اذإ ديعلا نأل 0 اتكلا ذفنأف لاحم 215 ديعلا سيلف

 الإ هذاس موي ىف بستك ا.ام نيب ملو بس دبعلل مي مل ةمدخلا همساق اذإو بتاكم ريغ هفصنو هتمدخو هلام نم هعنم

 0 الف هموي هديس عع هنآل رفاس, نأ هل نكي رفسلا دأرأ اذإو هيسكل هيف كرت, ىذلا هموي ىو هيف همدخم

 اهانطبأ اذإو ةباتكسلا انلطبأ ةباتكلا ءادأ لبق انيلإ اعفارت اذإ و ( ىناتثلالاف ) هف ةباتكلا تلطبأ كلذلف امات

 اكمق فيصتب ديساا ةدع عجرو هلك قتع كاكا ىدؤي ىد انلإاعفارتي 5 اذإو هل لام وهف هديس ىلإ اهنم ىئذأ 4

 هعاقيإب هيلع قع ىلاثلا ةئصنلا نأل كفصنلا © رم 5 ا ع ل الق ةدسافلا ب نك || ىلع كلا هنم جرخأ اعإ هنأل

 ةلكدسلا قع اهانإ الاف رانيد ةئام ىنتيطعأ اذإ ر> كنفصن هل دعا لاق ل ةباتكلاب تصنلا لع قالا

 اد[ واو ةءاكلا تلطب هنم ىداتكلبق دسلا تافاملاعةلأسملا تناك ولو هلك قتع اعيش هزم قتعأ اذإو هل كلام هنأل

 | ةذسأف ةباتك لك كلذكو. رح تنأف اذك ىلإ تبدأ اذإ هل اق ىذلا'ةكلاع اوسيل م _

 8 8 اذهو مه لام وهف هدا[ 11 ا55) تفعو 6 اهم تتاكملا قع مل هتوم دع ةثرولا اعضيمف اهضيق لبق ديسلا

 بلم نم جرخام دعب لخد هنأل قتعي الف اهلخد مث ديساا تام ىت>اهلخدي لف رح تنأف رادلا تلخد نإ هديس هل لاق



 تا ل

 م درت لك هنتاك وأ هدتع ديرملا تاك اذإو ةحاخك 2 0 هكلم ىلع نوكف بوت وأ اعؤ دشموب هلام ريصفق ةدرلا

 سلو رسملا ةباتك ريَِأ ام ىلع الإ مالسإلا نع دترملا دبعلا الو دترملا دسلا ةباتك َريِجَأ الو لاق ةتباث ةباتكلاق دترآ

 دترملا دسسلا ىدأت ولو انلإ كك احتب ملام هنيد ىف لحتساام ىلع كرف طق لمس مم نمو نييتارمصتلاك امنهنم دحاو ءالو

 أم قع ةنم اهادأت ةدصاقف 0 لك كلذكو هته هلع 0 رواه قتع ام | رح ةباتك دت د رملا وأ ممل هيتاكم ن

 ىف هتنناكم ئد انو هلام كالا فقو ترا راك دشلا قل ولو هدضافلا هيلكللا قاتفسو 6 دعفلا اكل

 زج اذإو ةباتكلل دقاعلا كلاملا هنأل ادترم ناك نإو هبتاك ىذلل ءؤالوو قع ى-أ ىمو قرلا ىف هدز 5 احالف َرِجَع
 كاخلانقو اَذإو ةباتكلا ددم نأ ّدعلاو دسلا ءاش نأ الإ تتاكملا ىلع: عام ريجعتلاف اا هذس ءاعف ساكلا 2 ا

 0 .٠ -_ 2 - - 6 | را ٠ رك . 3 أ

 تنتاك الجر نأ ولو « اهب هذخأو اهنم هئربي مل مهلإ اهعفد اذإف هموحم نم ايش هديس ىلإ عفدي نأ نع هبتاكم ىهن هلأ

 50 ةدرلا اهلطبتال اهلا ةباتكلا ىلعوبف برهلا رادب قل وأ مالسالا راد ىف وهو بتاكلا دنعلا دجراف هل ًادبع

 برحلا رادب قل وأ مالسإلا دالب ىف دبعلا ماقأ ةزئاج ةباتكلا تناك دترم وهو ديساا هبتاك مث الوأ دترا دبعلا ناك ول

 نوك مك هزيجعت هدسلف هدؤب مو فئاغ وأ رضاح رهو أهنم مخ لح ىمو ةدنسل ءّدالوو رح بف ةناتكلا ىدأ ىمع

 اف بتاكملا لام نوكم الو هديسل هلام ةناتكلا ءادأ لبق-تانم وأ ةدزلا ىلع لتق اذإو « دترملا ريغ تتاكملا ىق هَل

 اكلم نوكف توع وأ هل نورك قلع نأ ىلع فوقوم بتاكملا كملم امو هيلع م : ل نأل برح لا رادب هقرحلي

 ىذلا مسملا هديسل كله وبق بتاكم وهو لتق وأ تاء نإق .مالشآلا دالب وأ ثرخلا دالب تستك 1ام ءاوسو لكن

 زادب قلو تتاكملا ديزا ولو دسلا دسلل كلم ةنآل تاكر وأ لحم ةلع تح و] ولو ةمييع الو انف نيك9

 نإف ) ىفا 2 1 الا ) هدياسل ناك ىبس ا وأ كلذكت هلك هلامو هدنسل ورش ع 5 وأ مس اهملا ّك عفوت ءىش ى رخلا

 قتاكتم وهو هب رفظ نإ هنأ ريغ هلام ىلع ركشلم 2 دك هل ةميتغ هلامو وق ىبسف 2 دالس كرم وهو قدعف ىدأ

 رجا ةتاكما هلام ةدكس ىلإ عفان نأ. لتقي نأ لي ضرع نإو دسلل ةلامو اءاكم لف دالاو ناي ناك تح
 0 5-5 2 - 8 . 3 . 0 8 ع يي و

 دا ناك ولو أماسم هدام ناك اذإ هديل هلك هلاَق لتمي ىد 9 لب م نإو كك هلام ناكو لتقو قدعو هضبق ىلع هدا

 اذإو دتَرَتلل لام هنأل ءىف هلامو بتاكملات ةّدرلا ىلع تام وأ ذسلا لتقو ستاكللا رجع نإف دمملا تاكلاو درا

 اذإو هل ضرعيال ةباتكلاب قتع ىذلا دبعلا لامث هدب ىف قب امو ايف نوكي دئرملا لاق ةباتكلا نم ىدأ اث قتعف ىدأ

 ضيق اةو ءىرب ةئم بتاكملاف هلع رد+ لق ةتاتك رم هتدر ف سضفام مالسإلا نع ديرا مث هدبع لجرلا كا

 ةم ىلوثا ص انثىلاوأا هأربأ ةنم ةضش رقأ دقو كى مسأ نإف هةنم هكرسد لاو ةموحش ا ىلاوللف هةمم رجحلا دع

 بتاكملان ع زيجعتلا ىغلأ دئرملا لسأو هزدعق.هانإ هطعي لق مدنا|كلذ ىلاواا هلاس ث امم ةدراآ ىف هّنم ضيق ناك نإ

 اريفوت تاكا انعا هلام ؟ احا فقو نأل عض ولا اذه ىف رودحلا فلام وهو هدس ىلإ عقد ثح ازحاع 3 لهن

 هنم هيلع قف هنأ فرد الا هنع هفقو ىف باتو ررض”ض هلع 1 حلو بود لش تو نأ اب هنع 2 نإ نيماسملا ىلع

 تزادح هديس هتاكو مالسالا نع دعلا درا اذإو كلم ىف هنأ ىلع للد اذهو هحانح هنم ىطعتو هنيد هنم ىصشو

 دخْو لو هردقب ةباتكلانه قتعو هتصح رخآالا نم تذخأ ةباتكلا ىف رخآ دبع هعمو برحلا رادب قحل َنِإف هتاتكا

 تقتع ىهو قفر اهدلوف تّرحع ئمت ةباتكلا ىف تدلو نإف ىتاكت ةديرملا ةمآلا كلذكو ءىث ديرما ةصح نم

 معد ر هنذإب بردا دا ىف مد هاريشأ نإو عت 9 وأ مساقملا ىف عقو هب قحأ هديسق مي مسحت تتاكم ىدص ادإو اوهتع
- 

50 
-- 

 وهو دعا بسال ادإو ءيىذب هدذع ع هنذإ ريفب هاريشأ نكإو هحمف ند كت 1 نوكي نأ الإ هن هأ رشأ اع هلعأ
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 5و 4 دك آلو دلو هببسب دحأل ءالولا نوكب نأ زحي ملهل ءالولا نوكي نأ زحن ل اذإو قدقرا ءالولا لعجأ نأ

 لق نإف ةيرحلاب ءالو هل توك نأ حاصي نءراصو هقتعأ دق هنآل هل ءؤالو ناك قرتساام دعب نناكملا دس قتعأ ولو

 مث لجرلا هبتاكإ بتاكملا ءالو لع>أ 5 ب ن0 ء[ ده اف له ؟ر دقؤزال ةسل .هنط قدعأ |ذإ ء الولا لمع تكشف

 ائيش تيما عدن مل ولو هل 7 3 انكشلاو هك انك دمع ةنآل هديسل نينسإ هديسس ثوم دعب بتاكملا قتعيف ديسلا توي

 ]و ةزلاج ةباتكلاو هبتاك هنأل لبق؟ هديس قرتسا نيح هتباتك لطبت ل تكف لبق نإف اعيش العال تملاو هرغ

 هدبع ىرخلا| بتاك اذإف ٠ هلع رجحلا الو هسالفإ الو ديسلا توع ةباتكلا لطيتال اك هديس نم ناك ثداح اهلطب

 ةباتكلاف اقيقرتام دق وأ قيقر ىنرحلاو ةباتكلا بتاكملا ىدأو ىسف برحلا راد ىلإ ديساا عجرو مالسإلا دالب ىف

 دعب اققر راص 0 زحي مل اذإو بتاكملا ديس كلع نأ لطب اذإ اهل كلعال 629 هنأل نيماسملا نم *ىنلا لهأ ةعاج

 قر هيلع ىرحم لبق هيلع ن ىس وأ ديسلا لتق ولو هل ةباّرق الو هل ديس دبع هكلع نأ زحم ل الام كللع نأ ةيرحلا

 نإف مالسإلا دالب ىف وأ ناك برحلا دالب ىف هديس ىلإ هلام درو لاو>ألا هذه نم دحاو ىف اقيقز نك« مل هب ىدوف وأ

 لبق تام نإو « هتبتاكم اذإ هيلإ عفدب نأ امهدحأ نالوق اهفف قتع مث بناكملا ديس قرتسا نإو هتثرو ىلع در تام

 هنامأ لطبن نأ زب ملف نامأ هل ناك لام هنأل هيلع هكلام هكساع مل هل افوقوم الام ناك هنألهتثرو ىلإ عفد هيلإ عفدب

 | 02 ناكفاك لاك ناك اذإ هلإ ةادؤم ةنامألا تناك قتغ انلق وه هكاع مل اذإ هنود ديس الو اقر ناك ام هكدام الو

 نأ زحم مل نيكولمم ناوبألا ناكاملف نيوبألا َلِحو رع هلا ثرو ام هيلع هريغ اهكسلم هيلإ برض اذإ ناك اذإ اهنم

 قتعلبق لاملا اذهضعب كلم دقف لبق نإف ارو دلولا توم لبق ناوبألا قتع ولو اعيركلام امام كلمب هنأل اروي

  مالسإلا ىلإ عجري مل اذإ هريغ وأ وه هكلميل دترملا لام فقوي اك هكلم هنيعب دحأل سيل افوقوم ناك لبق ديسلا

 | 00 ل06 < راس نأب هلام اوكلم مهنآل *ىلا لهأل تاكملا ىدأ امث قرلا هيلع ىرَج اذإ هنأ ىناثلا لوقلاو

 ةباتكسلا ىلع وهف نامأب انيلإ اجرخ تح هب هقرتسإ اربق ديسلا هل ثدحم لف برحلا رادب قمل دبعلا ناكولو اقيقر راص

 هدبعو ىنرح ائيلإ لخد ولو ارح ناك انيلإ اجرخو ارق ديسلا هل ثدحم ملو اهب بتاكملا ىدأو برحلا رادب قل ولو

 كلذكو ةباتكلا تنطب ارهق هل ثدحأف هعم وأ هءارو هدبع جر م برحلا دالب ىلإ ىفرحلا جرخ مث هبتاكف نامأب

 لخد ولو ادنع هل نوكيف دال رحلا رهق ثدحم ام هل ادبع ناك برهلا راد ىف اعم اماسأ مث هديعتسا مث هللإ ىدأ ول

 اديغ اوبسف مالسإلا دالب ىلع نوكرمثملا راغأ مث برحلا دالب ىلإ ىفرحلا جرخ مث هدبع بتاك مث نامأب انيلإ ىفرحلا

 هذقنتسا مث هودبعتساف ىنارصن ىلع اوراغأ ول كنامأ هل ناك هنأل ىفرا كلم ىلع ناك نوملسلا هذقنتسا مث ىنرح

 اا اف ةردسما امان لحد دقو مالسإلا دالبب_ىف رملا ىلع اوراغأ ول كلذكو نامأ هل ناك هنأل ارح ناك نوماسملا

 مالسإلا دالب ىف ناك نإ ىنردلل ناك هيدؤيال مل هع مح مهدبأ ىف ىلرحلا تتاكم ماقأ ولو ةنامأا هلا نك نوداسملا

 هتباتك تناك اذإ هلك اذهو « ةباتكلا ىلع وهف هزجعي مل نإو ةباتكللا تلطب هزجع نإف هزجع. نأ برحلا دالب وأ

 از هع[ انو ررخلاو رخلا ىلع ةباتكلا لثم مار ىلع هبتاك وأ اهفأ طرشي ةدساف هتناتك تناك اذإ امأف ةحبحص

 . ةلاتكلل دقت هل رم كرو نييلصلا- ىلإ راض اذإف

 نو ولملاو نيكسلاملا ندير اك

 هتباتكف هلام مكاحلا فقي نأ لبق هدبع بتاكف مالسإلا نع لجرلا دترا اذإ هنع هللا ىضر ( قنانتلالا )

 ىلع لتقب وأ تومي ىتح هلام 5 احلا فقو اذإف ةدرلا ىلق ناك اك زن اج هيف ةرماكب هلام ىف عنصام لك كلذكو ةزئاج



 هسحنح

 د

 جارخإب تسيل اهنأل لطاب ةباتكسلا نأ امهدحأ . نالوق اهيفف لح ال وأ هيلع نيماسملا ةباتك لحت ءىث وأ متارد وأ

 ىتح اوعفارتي مل نإف هدبع نم هذخأ هنأل هل وهف هنم ىقارصنلا ذخأ امو اهانددر انيلإ اوعفارت ىمو مات هكسملم نم هل

 لضفلاب ديعلا ىلععجر هتميقنملقأ ىلارصنلا هنم ضبقام ناك نإدبعلا ةءيقلضفب اعجارتو قتع بتاكملا دبعلا اهيدؤي

 ءىثوأ ريزنخ وأ رمخم هبتاك ولو هتميق نع لضفلاب ىنارصنلا ىلع عجر ةميقلانم رثك أ دبعلا هيلإ ىدأ ام ناك نإو

 ةمات ةميقب ىلارصنلا هيلع عحرو اهب قتع دبعلا اهادأ نإف ةدساف ةباتكللا تناك دشلا مسأ ام دعب مالسإلاىف هل ا

 نإف اهأطي مل ام لئاسملا عيمج ىف اذكه تناك ةيراج ىئارصنلل ةبتاكملا تناكولو هيلإ عذد ىذلا رمخال نمئال هنأل

 ىلع ىذع نأ نيبو زجعلا نيب رايخلاب ىهو حبحص اهتباتكك لصأف تامحف اهئطو نإو اهلثم رهه اهلف لمحت يلف اهثطو

 ىلع ريج تزج وأ زجعلا تراتخا نإو زجعت ملام ةيتاكمىهو اهلثم رهم ابلف ةباتكسلا ىلع ىذملا تراتخا نإف ةباتكلا

 تاق ةباتكلا ىلع تضم نإو اهكلام نم هنأل هيلع ليبسال اهمالسإب رح مسم داولاف هل تدلو نإف دلت ملام اهعيب

 نم اعونم ناك ةنأل ءوثهنم هتثروا شيل اطامناطزو ةياتكسلا نم ادلع ىقبام اهنع لطسو ةتوع هر ىف فارشلا

 اهتباصإ نيبو هنيب ليحو اهتقفنب دذخأ تزوعو تدلو نإو اهتيرحب هنم نيعونمت اوراصق ةرح تراص مث ةباتكلاب الآم

 ملسملا هدبع بتاك اذإ ىنارصنلانأ : 'فاثلالوقلاو . املع ىنجو تبستك | ام هلو قرطتام هللهعتو ةرحىهف تام اذإف

 ىارصتلل ناكو قتع ىذأ اذإو هءلع عسب زدعلا راتخا اذإ 0 هيلع عيب زدع نإف ةزئاج ةباتكلاف لحم ءئذث

 ىارصنلل هؤالوو رح وهف ءادألاب قتعف ىدأ نإف قتعيف دؤي ملام عب ةدساف ةباتك هبتاك اذإو قتعم كلام هنأل هؤالو

 هتءتاكم دلوو هدلوو هيلع ةءانلاو ىنارصنلادبع ةيانجو (لاق) انيد هيلعىفارصنال نوكتو اكولمت دبعلا ةميهب ناعجارتيو

 ٍ حلا ىف نوفلت#ال هدلوو هيلع ةيانلاو مسملا بتاكم ةيانج لثمانلإ اوعفارت اذإ حلا ىف

 قرط

 اههنيب ةباتكسلا تيثأ نينمأتسم اجرخمث بزحلا دالبىف هدبع ىبرحلابتاك اذإو : هنع هلاىغر ( قفا: ةلالاف ١)

 برحلادالبىف مسمبناكولوةلطاب ةباتكلاف لعف اذإف ةباتكسلا لاطبإو هدابعتساىلع اربق هدبعا ثدحأ ديسا!نوكي نأالإ

 ملسملا ىلإ ىدأوأ ةباتكساا هبلطب اربق مسملا هل ثدحأولو مالسإلا دالب ىف ىرك ةتباث ةباتكلا تناكرفاك وأ مسم دبعلاو

 قدعو ًارفاك ناكنإ هنم هل نامأ ةباتكتلا نأل ارح ناكو كلذ هلّنكي مل ءابسف مللا هرهق مث رفاك وأ سم دبعااو قدعلف

 هقتعب سم نم انامأ هلنأل اققر نكي مل نوماسملا هابسمت مسا ةباتكب قتعيف ارفاك ديءااناك ولو ارفاكوأ السم ناك نإ مات

 قراس هسفن هقتعأ ىلا سم نم هان لكك اقف ر ناك نوال اسف ا ريغوأ ةباتكب رفاك هقتعأ ناك ولو هايإ

 ماتو برحلا دالب ىلإ هب جرخم نأ دارأف رفاك دبعااو اندنع هدبعبتاكف نامأب انيلإلخد ابر>نأ ولو هيلع ردق اذإ

 دالب ىف ماقملا تدرأ نإ هل لبقو ىب رحال هؤالو ناكو قتع ىدأ اذإف ههو# ض.قي نم لكوو هجارخإ نم هتعنم انيلإ

 لام كنإو كل نام الل مالسإلا دالب ىف مقت كاثك رت اعإو ةيزحلا هنم ذدحو نع تنك نإ ةيرخا ذأ دأ مسأف مالسالا
 لتقف برحلا رادب د.ساا قمل نانء اتم اجرح مث كر مالسالا دالب ىف هل آدبع فر هلا تتاكولو كيلع ةيزدال

 ملو ديسلا تع لولو نامأ هل ناك هل لام هنأل ىلرلا ةثروىلإ تعذد تضق اذإف همو<ىدؤ, هلا بتاكملاف تام وأ

 َتتاكملا ديس ىس ولو ديساا ىسب هتباتك لطبت لو تتاكملا قتعي ل مالسإلا دالس بتاكملاو ىسهنكلو لق

 نكد ىس ني>لتق ناكنإف هبتاك ىذلا هديس ىلإ ترظن ىقتعف ىدأ نإف هلام ابتاكم بتاكملا ناكو ةباتكلا لطبت :

 هل ءالوال ناك بت اكل قتعو هؤالو هلنكي : اقققرتاف قريسا ناك ه.تاك ىذلا هدأ هؤوالوف هب ىدوفوأ هيلع
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 اذإ نيبجألا نأ الإ اهلك لئاسملا هذه ىف نويبجألا كلذكو امل نيوبألا كلع نيرح نانبألا ناكو لالا اهممزل

 : ع ةلسنكو ةلطاب ةباتكلا تناك ريغص هل نباو هسفان ىلع لحر بتاك ولو اهتع امل اوثدع قد اقتعي ل امهورتشا

 اذه 06 8 هل ما ريغ نم ه] دلو امو هنيقن ىلع لحر تتاك ول كلك بئاغ هوتعم ريغ غلاب وأ هوتعم هل نباو هسفن

 لح اذإف هموحم نم محم لحم ىتح .هزجعي نأ ديسلل نكي مل هلقع ىلع دبعاا بلغ مث احيحص اغلاب دبعلا بتاك اذإو

 هلام ٠ نع لس قى هزجع نأ < احال ىعمما 3 و 0 الا ا >> لاحم ةسفن نع برعال هنأل هريجعت هإ نك 1

 ةباتكلا هنع ىدؤب ام هل دحب م نإو هلضف ند هيلع قفنأو اهادأ 3 تكلا همم هدم ك] ىدؤي هلام هإ دحو نإف

 زيدعتلا لطبأ هتقافإ لبق 1 احلا هيلع لد وأ هل لام ىلع لدف قافأ مث هزت نإف هز اهنم هيلع لح ىذلا مجنلا وأ

 هلعج زيجعتلا دعب هدافأ الام ناك نإف بتاكملا كلذ ىعداو زيجعتلا لبق هل لاملا ناك اذإ هلا اننا هل

 دي و الام هل دم , نإو ىقدع ءاذاق اك هنع ىدؤب ام هلقع تاهذ ىف هل كاحلا دحو ولو زيجعتلا درب مو ةديمسأ

 زحعلاب هيلع ىفقي ىح لاحم هتقف: ديسلا مزايالو هتقفت دسسلا مزلأو هز هيلع قفش نأ عوطت ادحأ الو ةقفن هل

 دو ) لاق 0 هتباتك عم لاملا كلذ ىف هتعفنب هيلع ديسلا دريو هنع ريدعتلا كف زيجعتلا لق ناك الام هل دحو اذإف

 هنع ىدؤب هنأل ةباتكلا ىلع ناك ناطلساا هنع ىدأو هلقع ىلع تتاكمملا تبلغ ولو « هانإ هزيدعت كاك تفصوام

 نإف هسفن نع برعبال يكن نأل كاسل نع هلوق دا مزاف هانإ هتكلام.دق ةنع عوطتملا لوقي نأ الإ هلوبق

 عوطغلاهاطعأ نإ هلع هب عوطت اع هذحأو هريجعت داك هماع مش هزجعت ىذاهلا ىلع كاذ ىن>و هنع هلشإ نأ ديسلا ىنأ

 هلع كالا هرب م هطعب ١ نإف

 تالا هاك

 جسملا زوحم ام ىلع هدبع ىنارمهنلا لجرلا بتاك اذإ : هنع هللا ىضر ( قا لالا ) كاق ( عمرلا انريخأ )

 نأالإ ةباتكسلا ىلع وهف دبعلا لسأ مث هدبع بتاك نإف اهانذفنأ انبلإ اعفارت نإو ةزئاج ةباتكلاف هيلع هدبع بتاكي نأ

 هانا اننا هاقن مل نإو اهانعب زجعلا تءاش نإ ملستمث اهبتاكيهتمأ كلذكو هيلع هانعب زجعلا ءاشنإفهزجع. نأ ءاشإ

 انارصن هل ادبع ىنارصن بتاك ولو اعيمج اماسأ وا:كلذكو ء امللاحم ةباتكلاف هلاحم ىتارصت دبعلاو ديسلا يسأ نإو

 00 ة] |[ ]3| كارب دعلاو ةباتكلا كاطبإ ديري ديسلا انءاجق اندنع مرح متدنع 0 ةلإءىث وأ ر. ربح وأأ رمح لع

 ناينارصنامهو ريزتخلاوأ رخل ابتاكملا دؤي ملام اهلطبنو (لاق) اناءاح امش [هالا 1 اعانإ درر دسلا و اضاطنإ درب

 ةيحاص ىلع اههنم دحاو داري الو قع دقف امهدحأ انءاج وأ انيلإ اعفارت مث ناينارصن امهو ريزنخلا وأ را ىدأ اذإف

 (1بب7بب رم

 ملسأ متاللق الإ اهادأف رمخم ةننارصنلا ىف هيتاكولو , مث دنع عسب رمح نمي ةلرئع ةينارصنلاىف ىضم كلذ نأل ءىشب

 انءاج مث دبعاا لسأ ول كلذكو « ملسم وهو ًارمخ ذخَأي نأ هل سيل هنأل ةبتاكنملا انلطبأ اناءاجف هلاحم ديعلاو ديسلا

 دحاو مسي لوا كلذكو « اعيمج ائماسأ وا كلذكو ءارمح ىدؤي نأ مل سيل هنأل ةبتاكملا انلطبأ دبعلاو ديسلا

 امهدحأ وأ دبعلاو ديسلا ٍلسأ ولو ( لاق ) ارمح ىضتقي نأ مسمل سيل هنأل ةبتاكملا انلطبأ امهدحأ انءاجو امهنم

 هتميق عيمجم دبعلا ىلع ديساا عجرو هتباتكرخآ هضبقب دبعلا قتع هيلعىقبام ديسلا ضبقف رمح لطر ذبعلا ىلع ىقب دقو

 ملسمل الو هنم اهضبق هل سيلف مسملا دبعلا ناك نإ كلذكو « ملسملا وه ناك نإ اهكلم هل سيلو اهضبق هنأل هيلع انيد

 ريناند ىلع دسعلا مالسإ دعب 0 ملسأَف ىتارصن دبع هل ناك وأ امام ادبع عاتبا ايئارصن نأ ولو « هيلإ اهنا

 9 00 071 1 ذز1 1ز0 ز 0[ ز 0 0 1ةز 0 ز ز ز] ] ]ز]

 6 00 اهلشنينلا ريقد ويزرؤيسب
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 2 م ل

 خصب دقُث ليق نإو هيلعام ىدؤيال نأ هلعل مث ةتعفنم نم احلل اهتدم ىف عن ©02مو ىلع بتاكيو هيلع ةيانجلا

 هيلع: ىلولاو ىدصلل ورق هلظنأف هدنعيهيدؤي لامع ةتحيصلا تناك نإف لق دع[ 1 دش كررت دا

 1 0 قناي نأ فاح دقف ليف .نإف هب دأ تح نإف هردئاق اناستك | هج دش تناك نإو هع در دشلإ عر عنع الو

 اسعإو كاحب ارظن ةباتكلا تسيلف قبأ همحن لول> براق اذإ ىت> مقي نأ بتوك اذإ هيلع نمؤي الو لبق بتاكي

 ىدأ نإو ةلطاب ةباتكلاف ىلوملا وأ ميتيلا ىلو وأ ىبصلا وبأ بتاك نإف زاج قتعأ ول هنأل هلام ىلا نم ىلع اهانزجأ

 نمهذخأف هيلع ىلاولا عجر باقرلا مهس نم ىطعأ نإو هديسل لالح هنم ىدؤ, امو هلام ق.قر دبعلاف هقتعأ وأ دبعلا

 رظن ىف هلثم ساناا نياغتب اب هعاب وأ دادزا وأ هتميق ىفوتساف ىنجأ نم هعاب اذإو باقرلا نم سيل هنأل هلإ راص

 وهو كلمي ىلوهلل نكي ملام ىلوملل دبعلاب هلام نم ىرعشملا ىلع كلع هنأ لبق نم عيبا زاج هريغ وأ قتعل ىلوملا

 ىلول سيل اذكهودحاو فن أتس, امف هبسكو هلامو هتبقر ىلع هكسلم نأل هكساع ىلوملا نكي مل ائيش بتاكملا ىلع كلعال

 لاملاف هيلع هقتعأ وأ دبع" نم لاملا ضقو هاطعأ نإ دبعلا هايإ هلطعي لام ىلع هدبع قتعي نأ هريغ وأ ناك ابأ ىصاا

 ولو خوسفم عيبلاف نيدب هعاب نإف نيدب دحأ نم هعيدي نأ هريغ وأ ناك ابأ ىلوملا ىلول سيلو لطاب قتعلاو ىلوءال

 زوحبال نأ ىنعم هتنتاكم وأ اع ىلع هلع ىلوما دبع ىلولاو نألا قتع ىفو ادودرم قتعاا ناك ةارعا ىذلا هقتعأ

 نذأاف الابر ولا ناك نإزو كلام-ريغل قتعلا زوعدالو كآلام ربع قدحلاو قتعن رع كوملاو قمل الإ كرا نا

 روجحم نيب دبعلا ناك .اذإ ودشرلاو غولبلا عمج ىت>هلام ىف هرمأ زوحمال نأ ىف ريغصلا ؟ح ىف هنأل زخ مل هلول كلذب

 رع .ميست يوبع ىدار درو اند ل ما لوو در كالا د ذأ هتباتك رحت مل هسفن ىلإ لجر نيبو ىص وأ غلاب هيلع

 كرتعلا ةحنق: ٌفضت. روجحملا نمضو ارضوم ناك نإ هلع ةلك قتعو دعلا ةمف فضح دشلاو ره عجاريو روجحلا

 5 هذيع نم 1 هنأل هنم ها ءىش رود لا ىلع 2-1 الو كول

 كنلاملا مه هتاتك 0 نم
 ل

 الو هلقع ىلع ابولغم هل ادبع لجرلا بتاكي نأ زوي الو ىلاعت هللا هجر ( ىتفنإن للا ) لاق عسي رلا انربخأ

 ىلع نيبولغلا ريغ نيغلابلا ضئارفلاب بطاخ امنإ هنأ لجو زع هللا نع الوقعم نع ناك اذإ هنأل غلاب ريغ هل ادع

 ريغصلا سيلو ءافولاو ةنامألا ءادأ اهيف هدبع ىلع ديسالو هديس ىلع ةمزال دبعلل ةضيرف تناك اذ ةباتكلاف مهلوقع

 سانال الو هلل *ىش ىف هسفن ىلع هرارقإب دَحْوي الو هلوقب دحم ال م هلوقب ضرف همزلي نمت هلقع ىلع بولغملا الو

 اهه,سفن أ ىلع اهتاكو نيكولمت اناك نإ امهمأ الو امهنعىصلاو هوتعملا وبأ بتاكي نأ زوال كلذكو :( قفا: لالا )

 ببس ىه ىقلا امي لجتو زع هللا نذأ ىلا ةباتكلا الخ ءىشن هذنسلا دعلا لمحت نأ ز وحال هنأل امهسفن] نود امهلع وأ

 طرمشف ناوبألا اهتمضو موحت ىلع امهلع انتاكف نيرح امهاوبأ ناك ول كلذكو الف هريغ نك لمح نأ ام اف ةقر كاكف

 ةباتكلا ءادأب,بتاكملا قتعي اك اقتع اًمهنع هيلإ ايدأ نإو ةباتكلا نحت مل لاملا اذه هِيلإ ايدؤي ىتح ناك ولمت امهعأ ديسلا
 اههجوبأل نشل ونيكدلاىف لاك دّيعلاو ةدسافلا ةناتكلا ىف تفصو نرد[ و ايم ىلا 1

 ءاطعأولاك اعرب نأهقتعأف ةئام ىلع كدبع قتءأالاق ول امل سيل !؟'امهةتع ىلع هايطعأ اب ديسلا ىلع اج رينأ اتعأ اذإ

 تانلإى كلدكو ملام هل نامضاا ىف اعجري نأ امهلو اعجري نأ امل نكي 1 هقتعأف هقتعي نأ ىلع هل اهانمض وأ ةئام

 العف اذإف لاح وأ لجأ ىلإ نيد وأ دقنب امهايرتشا اذه زوجي نأ امهاوبأ دارأ اذإو ( لاق ) اقتعي ملام ناعجري ل وألا

 . هححصت هبتك ررحو خلا امل هيعس ىف عنم » هلعلو لصألاب اذك « خلا امل هتدم ىف عنع » هلوق(١)



َ - 

 نقلا نم ةكامك 0

 ناك نم كيلاملا ىف لعفلاب_ٍلعأ ىلاعت هللاو_لجو زع هللا بطاخ امإو لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عسيبرلا ان ربخأ

 هدبع روجحملا را بتاك اذإو روجحم ريغ غلاب رح الإ اذكه نوكي سيلف روجحم ريغ ناكو كيلاملا ىف اتباث هكسلم

 'اإ) لاو دعرلا ف ةغلابلا ةرحلاو رجلا قالطإ دعب اهددج نوكي نأ الإ ةلطاب هتب اتك نإف رجحلا َهنع قلطأ مش

 ددح نوك 1 الإ قتعي 5 اهلك 3 اتكلا هادأت مش رجلا هنع قلطأ 2 رجلا هنع قاطني نأ لبق هيتاك ولو نافلتعال

 00| || ١ لززلا اذه قعق رح تنأف اذك ىلإ تيدأ اذإ رجلا قالطإ دعب لاق وأ رجلا قالطإ دعب ةباتكحاا

 انيع ددحم ىتحقتعي ملديسلا نع رجحلا قالطإ دعب اهلخدف رح تنأف رادلا تلخد نإ هل دبعا اذه لاق ول اك اباك

 ريغ تنأو ىنتبتاك دبعلا لاقو روجحم انأو كتدتاك لاقف هبتاك هنأ هديس ىلع دبع ىعدا ولو رجحلا قالظإ دعب اقع وأ

 هع وأ ذسلا لع رجح مث زومحم رنغ وهو.ةدنع ديلا بتاك اذإو ةنيبلا ديسلا ىلعو دبعلا لوق لوقلاف روجحم

 وهوهدبع لجر بتاك ولو ( لاق ) رح وبف دبعلا ىدأ اذإو ةباتكسلا هلو ىدأتسيو ةتباث ديسلا ىلع ةباتكللا تناك

 هذه ىف هنأل ةلطاب ةباتكلاف هبتاك نيح هيلع بلغي مل نإو هل ليزم وأ هلقع ىلع بلاغ ضراع وأ ما هب وأ مسربم

 زاج هيف هقتعأ ول ىذلا تقولا ىف هل اهددحم ىتح ةلطاب ةباتكلاف اهملع هتيثأف قافأ نإف هقتع زي مل هقتعأ ول لاحلا

 ىلإ رظنأ ام ةتباث ةباتكلاف هلقع ىلع بلغ مل روجحم ريغ وهو هدبع لجرلا بتاك اذإو هعب زاج هعاب وأ هقتع

 . هدعب ىنأاي لاحم هتيثأ مل حبيحص ريغ ناك اذإو هتبثأ احيحص ناك اذإف اهدقع

 علا هل

 ضاق وأ ةباتكسلا تناك هيبأ نذإب هتباتك حن مل هدبع ىصلا بتاك اذإو هنع ىلاعت هللا ىضر ( ىف: الاف )

 مث غولبلا لبق هدبع ىصلا بتاك اذإو هقتع زوال نم ىصلا نأل هنم هذ اي لاه ىلع هقتعأ ول كلذكو هيلو وأ

 ٠ دشرلاو غولبلا دعب اهددحم نأ الإ ةباتكلا زم مل ةباتك.لا ىلع هتيثأاف خاب

 ديسلا توم

 اذإو املاح ةباتك-لاف ديسلا تام مث هدبع لجرلا بتاك اذإو هنع ىلاعت هللا ىضر ىعفاشلا لاق لاق عيرلا انربخأ

 قتعي مل اهعيمج اذخأ ولو ةباتكلا زي مل امل اكولمت ريدم وأ دلو مأ تبتاك ولو املا ةباتكلاف سلفأ مث هبتاكك

 هقتعزوخال نع ةنآل قتعد م د تكلا 1 ولو ه5 + ١ هذدمع تتاكسملا بتاك اذإوهقتع الو ةعبد زوال | امهنأل

 8 هلام هس منع الو قاع هنم هديع جزع نأ هي سلو هلأ هديع تيك" نآل ارارم

 ىلولاو بآلاو ىصولا ةباتك

 ظ هدمع تتاكي لآ ىلوم وأ 0 امصو ميلا ىلول الو ىلا 5 سيلو هنع ىلاهت هللا ىدر ) قفا اا (

 ناستكاو ةنامأ وأ كام اذ ناك اذإ بناكملا دبعلا نأ ىرت.الأ ريبكسلل الو ريغصال اهنف رظنال ةباتكلا نأل لاحم

  شرأو هتراجإو هعب عنع نأ رظنلا نكي مل ةنامأ ىذ ريغ ناك نإو ىلوم لاو ىصال هباستكاو هلامو هتبقر تناك



0 -- 
 هقرعنال ءىث نم وأ لالح نم_ هلإ دأ بتاكملل لاقو هذخأ ىلع هريحي مل مارح نم هباضأ دقل ديسلا فلحو لكن

 هيتاك نإ هيلع هبتاك ىذلا ذخأ ىلع الإ هربخم الو (لاق) هديس ءاش نإ هز>ع الإو هذخأ ىلع هربج لعف نإق نار

 ىلع هربجي مل ضوعىلع هبتاك نإو مثارد ذَحأ ىلع هرب مل ضرع ىلع هبتاك نإو مثارد ْدَحَأ ىلع هريجن ملريناند ىنع

 عمي ةدوملا مسا نال اهدا لع هريخأ دانح لتقاثم ةسار نم هلإ ندا دايح ريناند ىلع هيتاك ول 0 هتمق دَحأ

 هبتاك ولو ةدوجلا مساهلع عقي امت مهارد وأ ريئاند نم اه ريغ دايجلا هل حاصتال امل حملصت ىهو اهنودام ىلعو اهماع

 لرش ىتلا زيناثتلاتناك نإف ةنسلا كلت ريغ ترض نم اهتمار>-هلإ ىداقاذك هةسامرع د ءا
 رمت هيتاك ولو ٌضورعااو رمتلا ىف اذه اذكهو اريح تناك نإو اهءاع ربحت : هاطعأ ىذلا اهم قفني الو هدلد قفنت

 هتفص عيمجم هطرش نم دوجأ ةوجع ىلع ربو هذخأ ىلع ريب مل ةوجعلا نم ريخ وهو ايناحيص هيلإ ىدأف ةوجع
 ةاطغألم هب قفش ال و مدل قفش وأ هاطعألاه هلا صيام ريغل هط ريش حلص» 006 نأ الإ هلؤص هلع عرب أم ىلع لضفلا ديزبو

 0 5 ان 1ىذلا هللا لاك 3 موناو » لحو رع هلوق ري سف

 هنأ رمع نبا نع عفان نع بويأ نع ةقثلا انربخأ لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انربخأ

 اذهو ( ىف: ةلالاف ) هموحم رخآ نم لاق هبسحأ فال آ ةسّمح هنع عضوو افلأ نيئالثو ةسمخم هل ًادبع بتاك

 هيلعدقعام هنع عض, نأ ىلع بتاكملا ديسريجف « فورعملاب عاتمتاقلطمللو )لج وزع هللا لوق لمه ىدنع ملعأ ىلاعت هللاو

 نإف كلذ ىلع هتثرو ربج هنع عضإ نأ كيف تلم نإف 5 112 2 مل ناكام ائيش هنع عضو اذإو ائيش لاكش

 مار ركأ تناك اذإ ةتكووا وأ كناكملا دس دار اونا | مسا هيلع عقيام لقأ ؟ احلا هنع عضو اراغص اوناك

 امهفالت>|ناسبل ليق ؟ه.تاك نأ لع هرب لو هنع عض نأىلع تتاكملا ديس تربح " ليق نإف هن نوعوطتم مهق ةزئاح

 اموهقر نم جرح ملو هلام نم عنعال اقيقر ناك اذإ وهو ابتاكم ناك ام نود هل هاطعأ امو هلام نم عون هنتاك اذإ هنإف

 ىلعفابلك ةباتكلابتاكملا ىدأ اذإو (لاق) هنود دبعلا هكلم ةباتكلا دعب دبعلا كلم امو هديسا هكلع ابإف دبعلا كلم

 نيد تملا ىلع ناكوأ هلام ىف هيلع ًاروجحم وأ ايلوم هثراو ناك نإو هنثرو ىبعف تام نإف اًءيش اهنم هيلع در» نأ ديسلا

 بتاكملا ىلإ هعفد دحأ ىلإ ىصوأ وهديستاممثهتباتك بتاكل ىدأاذإو هب مهصصاخم ءاشألا ىدأ بتاكملا لعج ةيصو وأ ظ

 هديسو بتاكملا تام نإو ءايشألا لقأ هدطع نأ ىلع هربحيو هل هضر نم هيلوي نأ 5اجلا ىلعف ىلو هل نك ملنإف

 بتاكملا ديس ىلعّن اك نإف بتاكملا ديس لام نم هودؤي .قح بتاكملا ديس ىلع ناكام اذه نء ةثرولا ىلعف ىدأ دقو |

 نه هنم رثك أ وه امع نيعوطتم اوناك نإو ءئش مسا ا الإ يذلا 5 نأ مهل نكي مل نيد

 اونمضي مل لقألا اوجرخأ اذإف ءايشألالقأ الإ همزلي نكي ل هنألممبأ لام نم هوجر ملوبتاكملا هب صاخم مل مار ش

 ىقب نأ ناك ءىشلا مسا هيلع عقيام لقأ نم رثك أ بتاكملا هثراو ىطعأف بتاكملا ديس تام نإو هريغ هل “ىنثال هنأل'

 لام نم ءىشثلا مسا هيلع عقيام لقأ نم رثك أب هل عوطتم هنأل ةيصولاو نيدلا لهأل نوكي كلذكو هدر ةثثرولا نم

 هلام لكءىثلاو هلزئاج وهف هنع ءءطو وأ سلفب , لو اًئيش هديس ءالعأ ولتاخاف سلف ول هديس اذكهو هريغ نود هل 3

 ىلع هيتاك نإو زاح ع هل ام لقأ وأ بهذ ةح كاف رن اند ىلع هناك نإو مثرد نم لقأ ناكف هع لق نإو ن 5

 ءاشإ نأ الإ هلوبق ىلع دبعلا ربحي مل هيلع هبتاك ءىش نم اقرو وأ بهذ نم اقرو هيطعي نأ دارأ ولو كلذكت مارد

 2 'ز ا هريغ ائيش هاطعأ اذإف هنم 5 ات 5  ىلعأ ىلاعت هللاو - هشنإ «5 ات ١ ىذلا هللا لام نم » هلوق نأل هنم ذخأ امت هدطعيو 1
 . هريغ نك 1 نأ ءى ىف قدح هلأ 8 يحال قا ىرت الأ ةيطعب نأ سَ ىذلا ن* ةطمب ملفا 4

 ميم



 د وضع

 ىلع ىنبتاك هل لاق ول فاأ هنع لجرل ًادبع نأ ىف هتماع دحأ فلتخم الف ال ليق نإف ةمولعم ةياغل وأ ةباتكسلا مسا

 ىنأت فلأ ىلع كتتاك أ دسلا لاق نإف !5 ىلعذ لبق اذإف اذه ىلع هبتاكي نأ هيلع بع مل نينس ثالث ىف مثرد ةئامب الث

 لق ©20هتميق ىلع هبتاكب نأ ىلع ربح لهف لبق عن لق نإف ؟ هبتاك نأ فلاخ نوكي نأ نم ديسلا جرخيأ دبعلا
 دبعلاو لاح لكب همزلت ةمذهل نم ىلع الإ نكت مل نيدب تناك ولو نيدلاب نوكتال ةميقلاو انيد نوكت امبإ ةباتكلاف

 جرخيال نأ ىف افلاغ ملعأ ملو مهةيقر دابعلا لجو زع هللا كملهو ( ىف(: لا(: ) لاح لكب همزلت ةمذ هل تسيل

 ةربذملاو ربداا كلذكو هدبع بتاكي نأ دنسلا ىلع بجوأ نأ نبي مل اذه ©"02لبف هتعاطب الإ هديس ىدب نم ذبعلا

 رجآ ولو نيملا تكمل. امثالك نأل ءاوس اذه ىف ةمألاو دبعااو لاق نيميلا كله نم جرخي مل الك نأل دلولا مأو

 بسكلا ن٠ عونم دعاا نإف هتراجإ ىف رجأتسملا قج لبق نم هل كلذ نكي مل هبتاكب نأ دبعلا هلأس مث هدبع لجر

 ددي ىتح ةباتكلا زجن ل ةراجإلا رجأتسملا خسف ولو ةخسفنم ةباتكسلا تناك ريجأ وهو هبتاك ولو هرجأتسم ةمدخب

 ىلع ةلالد ( مهوبتاكف ؟نامي أ تكسلم ام باتكلا نوغتبب نيذلاو »لجو زع هللا لوق ىفو دبعلا اضرب هتباتك ديسلا

 لاحم غلاب ريغ الو هوتعم الو ىص نم ةباتكلا ىغتبت نأ تلطب أف لقعال نمال لقعي نم بتاكي نأ نذأ اهإ هنأ

 امأإو . ةيآلا هذهب مريغ مهنع بناكوأ مهسفنأ نع اوبتاك موقع ىلع نيبولغلاو نيغلابلا ريغ ةباتك انلطبأ امإو

 قئع هنإو هل ةباتكلا ىف رظنال هنأل هلو هنع بتاكي نأو هلام ىف هل رمأ ال ىذلا هيلع رودهللا بتاك نأ انلطبأ

 - فدع نأ هل شو

 ةهرك 1 ةباتكتلا ف له

 ريغوأ كلذك ةنيمأ ال وأ نيمأ الو ىوق ريغ هدبع ةباتك لجرلا دارأ اذإو هنع ىلاعت هللا ضر ( قفا: لالا )

 ٠ هريغ ىف تحيبأ نيمألا ىوقلا ىف تحبأ اذإ ةحابم ىهو ةباتكلاب هعوطت لبق نم كلد هرك أ مل ةعنص تاذ

 اهيف ضرف ىلاعتو كرابت هللا نإف تاقدصلا ىف هل لجو زع هللا ضرف ا ايوق نوكي دق بتاكملا نأ لبق نم ىااثلاو

 ىلع نيعوطتم ةقدصلا ىف سانلا ةبغرا ةعنصلا تاذ ريغ ةمألا ةباتك هرك أمل اذهلو نوبتاكملا اندنع مثو باقرال

 الو تاقدصلا ىف ةباتتك الب ابسك تفلك اذإ امل قحال اهنأل بسكلا ةمألا فاكت نأ ةباتكسلا هبشي ملو لاق نيبتاكملا

 نأ لجرلا عن نأ مك احلا ىلعو (لاق ) ةبتاكم اهيلع ةقدصلا ىف مهتبع رك نيعوطظتم اهملع ةقدصلا ىف سانلا ةنغر

 نأ دحأل هرك أ الو ءاش نإ هيلع قفنيو هرجاؤي نكسلو دبعلا كلذ هرك اذإ ابستكم ةعنص اذ ناك اذإ هدبع جراخم

 ءاطعلاب هل راص ءىنثف ةلفانلا امأو بتاكملا كلم اك ىبف ةضيرفلا امأف ةلفانو ةضيرف سانلا تاقدص هتبتاكم نم ذْخَأِ

 انل ىه لاقو ةريرب ىلع اهم قدضت ةقدص نم لك أف ةقدصلا لك أرال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكدقو نضدقلاو

 نءو ( لاق) هيلع قدصت لجر ىلع مرغلا قدك قحت ديسلل ىهو بتاكملا ىلع ةقدصلا كلذكو ةقدص اهيلعو ةيده

 لح الف مارح نم هيلإ ىدأ هنأ ملعي نأ الإ هلوبق ىلع ربحيو هلبقي نأ هيلعف هل الالح هديس ىلإ بتاكملا ىدأ نبأ
 هدّسا لحم الو هنم هئاربإ وأ هْذَحأ ىلع هديس ك احلا ريج لالح نم هتيسك بتاكملا لاق نإف ( لاق ) مارحلا لوبق :

 نإف هفلح نأ مكلحلا ىلعف مارح نم هباصأ ام هبتاكم فالحإ ؟ احلا دبعلا ديس لأس نإف مارح نم هملع اذإ هذخأ

 )١( خلا ةباتكلاف لبق من لبق نإف » لصألاو « اطقس هيف لعلو ؛ خسنلاب 0 خلا ةباتكسلاف لبق : هلوق «

 هةدوووصم هلك رر>و ٠ 7

 ىل نبي مل اذهبف » باوصلا نوكي نأ ىطعي ماقملاو « لصألاب اذك ء خلا بجوأ نأ نبي مل اذه لبف : هلوق (0)

 .هححصم ها ( خلا بجوأ ال نأ نبي ملاذه لبف » وأ « خلا بحوأ نأ



 24010 ضاع تتبح د

 زك جرو خو ى وعن دشن كا

 نه لاق اذكهو هتميق فصن ديسلا ربدملا ىلعو هلكر بدم هنأ نم تفصوام هعدب الن م لوق ىف هيف لوقلاو ناعتسملا ناو

 قوقرم كفضنلا رادم هلام وهو ةيصو هربب كتف هعدو هربد كت ضقن هديمسأ انلعح اذإ انإف نح امأق رددملا عاببيال لاق

 . هيلع قتعيو دبعلا ةميق فصن هكيرشل نمضيف هقتعي ل هنأل كي رشلل فصناا

 ميحرلا نمجرلا هللا مسإ : بناكملا

 باتكلا نوغتبي نيذلاو»لجو زع هللا لاق لاق ةنع ىلاعت هللا ىضر ىعفاشلا انربخأ لاق ناملس نب عيبرلا انربخأ

 نبا ثراحلا نب هللا دبع انربخأ «ك انآ ىذلا هللا لام نم مثوتآو اريخ مهيف متع نإ مجوبتاكف متاع تكلم ا

 هدنع نكي ل نإف تلق لاملا الإ هارنام لاق ؟كلذ لك وأ حالصلا وأ لاملا ؛ريخلاام ءاطعل لاق هنأ جييرج نب كلملا دبع

 مهنايدأو مهقالخأ ةنئاكلاملا «اريخ مهيف متماع نإ »دهاجملاقلاملا كلذ الإ اريخ بسحأام لاق ؟قدص زجر ناكو لام

 اولمتو اونمآ نيذلا نإ » لجو زع هللا لاق اهب ةيطاخلاب اهنم ديرأ ام فرعي ةلك ربخلاو ( فا: ةلالاث ) تناكام

 اهانلعجندبلاو »لجو زع هللالاقو لاملاب الت الاصل !لمعو نامعإلاب ةيربلا ريخممنأ انلقعف ( ةيربلا ريخمم كل وأ تاحلاصلا

 مكدحأ رضح اذإ» لجوزءلاقو الام ندبلاىف مهل نأال رجألاب ةءفنملا ريخلا نأ انلقعف «ريخ اهف 3 هللا رئاعش نم ع

 هللا لاق اماذ لاق «نيب رقألاو نيدلاوال ةصولا»:هلوقبو كورتملا لاملا نأل الام كرت نإ هنأ انلقعف «اريخ كرت نإ توملا

 هنأل ةنامأو لاملا باستك ا ىلع ةوق باتكلا نم هب انللدتسا ام ةلالدب اهيناعمرهظأ ناك «اريخ مهبف متءاع نإ »لجو زع

 زوجي الو لاق ىدؤي الف بسكلا ىلع ايوق نوكي الف انيمأو ةنامأ اذ نكي مل اذإ ىدؤي الف بسكف ايوق نوكي دق

 نيينعع الام كدبعىف تماع نإ لوقاا نأ رهاظلا سيلو اذهالإ ١« ريخ مويف متملع نإ » هلوق ىف عأ ىلاعت هللاو ىدنع

 ىذلا لاملا نأ ىناثلاو لاما ديفي ىذلا باستك الا: هيف نوكي نكساو هيفال هدنعن وكت امن إ هيف نوكيال لاملا نأ امهدحأ

 ءادأل دبعلا دافأ ام عنمب ذئنيح هنأل ةباتكلاب دعب دبعلا ديفي اهب هبتاكي اع هلاعب هبتاكي نأ نوكي فيكسف هديسل هدب ىف

 دافأ اك هب قتعي الام ردقي هنأ ىلع لدتسيف ديسال الام هبسكب دافأ هنأ لاملا ريخلا نأ ىلإ بهذ نم لعلو لاق ةباتكسلا

 باستك الا ىِلَع ةوقامهيف ناك اذإ + ةعنص ىوذ رغ وأ ةعبص ىوذااناك ىاوس اذه ىف ناثلابلا ةمالاو . كار ذلر |

 ا امألاو

 انيمأ روق هدبع بناكي لجرلا ىلع بحيام
 ءاطعل تلق لاق جرح نبا نع ثراحخلانب هللا دبع ان ريخأ لاق هنع هللا ىضر ىعفاشلا ًانربخأ لاق (عيبرلا ان ربخأ)

 اهرثاتأ ءاطعا تاقو رانبد نب ورمع اهلاقو اًبجاو الإ هارأام لاق ؟ هبتاك أ نأ ًاريخ هيف نأ تملع اذإ ىلع بحاوأ

 كش الف ىوق ريغ انيمأ وأ نيمأ ريغ باستكالا ىلع ايوق كولمملا ناك اذإ امأ ( ىف ةل الاف ) ال لاق ؟ دحأ نع

 هديسل ىلإ بحأف ةنامألاو تاس الا ىلع ةوقلا عمج اذإو هديس ىلع هتيتاكم بحبال نأ ىف معأ ىلاعت هللاو ىدنع

 هنم عنتع نأ ل الو ةئامالاو ةوقلا عمج ىلإ كاولق ةلاتكا نك هلأ ءاش نإ عنتمأ نس 1و هتاك 0

 ةحابإو اداشرإ نوكست نأ ةلمتح ةيآلا نأل هكولم ةباتك ىلع ادحأ كاخلا ربي نأ ىل نيب الو ( قفا ةلالان )
 ةالصلا دعب عنيبلاو مار>الا كعب مار>الاىف روظحلا ديصلا حيأ اك'اتحال ةيلع ناكامع ديعلا ح اهم لوحتا ةباتكحا

 ريغ ةلالد هيف ليف لق نإف معلا لهأ نم تبقا نم ددع بهذملا اذه بهذ دقو اوعيديو اوديصي نأ مويلع مح هنأال

 هيلع عقيم لقأب دودحم وهو الإ ةعتملا تيحو اك بجوأ لاشي نأ زو له مثوبتاكف لق اذإ تيازأ لآ ؟ تفصوام



 _ّ 3 ءاص

 ىلعتلادتسا توملا دعب ٍلسو هيلع هللا 1 ىلص ىنلا هعاب ول تاق ؟ ىهامو لاقف معن : تاقف ؛ ةجحلا كل دغر وق

 بتاكملاو لاملا نم ةغراف قتعت دلولا مأ تيأرىنأ كلذو ثلثلا نم نوكبت اءاصولا نأو ةيصو هنأو هف ملت م ةيرطانأ

 هل اياصولا نم ةيصو هنأل زئاجةايحلا ىف هعبب نأ ىلع تللدتسا هعب زاجو اذه ةصو تلطب اماف هديس توعب ل

 هتباتك لطبت الف رمت اذإ قري بتاكملا نأل قتعلا هل تدثي نم ىنعم نم جراخ هنأو اياصولا ىف عجري اك ابيف عوجرلا

 تللدتساو ربدملا ريبدت لطبيو وه ابلطب, ىتح لطبت ملف ةيرح نم ببسب ناكو زجعلاب لطبتف وه اهلطب, نوكي قح
 عابيال هلوق ةلمجفلاق رخآ معزو ( قفا:_خلل]/ ) ةتباث ةيرحىنعال ةيصولابف قتع هيلإراص نإو ةيصو ربدللانأ ىلع

 ىلع سوب هنأل ربدلا اهانج ول ةيانج ىف الو هنيد ىف هربدم عبي ل هلاع طيحم انيد نا "دا اذإريدملا طيس. نآل“ريدلا

 هتيانجىف عسب مل ةيانج ربدملا ىلع تناك نإ كلذكو هنيد ىف عب نيد هيلعو هديس تام نإف هتومب قتعي هديس توم نأ

 هدنع قتعلا هيلع عقبال هنأل ادبع توميف هديس لبق ربدملا توم دقو قتعلا هل عمي لبق ىح هديسو عابي نأ ن. هعنف

 ىلوأ ىف هعابف هديس نيدو هسفن ةيانج ىف هعاب هقتع عقوو هدنع قرلا هنع ىضقناو هديس تام املف هديس توعي الإ

 قئفقوتلا ةلاسأ هايإو ناعتسملا هللاو اهف هعسب نأ ةلاح ىلوأ ىف عببلا هعنمو عسببلا نم اهف هعنع نأ ةلاح

 اناظولا نراك الو ةيصو وه اعإو 5 لام الو تام هنأل هدبس توم دعب هتعب اعإ ىنإف لاق نإف ( قنا: ةلالاف )

 نم هلعمم نأ ن» عنغو ثاثثانم جر مل اذإ هقرت نأىف اياصولاك هلع نأ كياع ةجحلا كلذف لق ثلثلا نم الإ

 نيح امتددر دقف تلق ؟ درتال ةءرهلاو ةءر> هيف نإ تاق نإف اءاصولاىف عجري اك هيف عوجرلا ةبحاصا لعجتف اءاصولا

 ىلع هبتاك دق بتاكم هلو سلفي دقو اهقتع ذفنيو اهدرب الف دلو مأ هلو سلفي دقف هديس سالفإب تللتعا نإو تعقو

 ىهو ملست ىارصنلا دلو مأ ىف ثلق دقو هتايح ىف هب هقرب امي الإ هتوم دعب هقري الو ةتاتك- ضقنن الق هدعاتشم رك

 نئدلاب ءاعستسالا ىعرتال تنأو اعونمت اهديسنم اهجرف راص نيحابقتع هيف عقيىذلا تقولا ىنأبف اهديس ثم ملو ةرح

 مهبهذم لصأ ىلع مهطوقف ىتارصنلا دلو مأ ىف اولاق كلذكو هتميق ىف ىعسإو رح وه اولاق ربدملا عابنال اقلطم اولاق

 ملام لحبو هلام عابب تملا ةلزتع هدبع سافأ اذإ ناك نإ لجرلا تيأرفأ ك.بهذم لصأ ىلع كلوق نم ةماقتسا دشأ

 لبق الام ديف, دقف لثاق لاق نإف ؟ توملا دعب هنويد لحأوتوملا دعب هعاب اكهريدم عسب مل فاكف ةتويد نم لح نكت

 توملا 2 كلذو هتعاس 2 هلع يحأ امتإ تلق نإف هتوع الاح هتاع>و ةنس ةئام ىلإ هيلع نيدب ترظتنا كرأ ملف

 دعب هقاقرإ كرت هارأ تسلف فرع نكي ل هتوم دعب لام هل رهظي نأ توملا ىف نكي دقو هسالفإب هربدم عب كلذكف

 ىف هقرأ دقو ةايح الو توم ىف هنكح نيب ىوس الو- هتعاس يحي هبحاص سالفإ ىف ةابحلا ىف هعبب الو نك اب تولا

 امنإ ةايحلا ىف هقرأ نم نأل هريغ دحأ الو ربدملا قرأ نم هقري مل ثيح هيف هبحاص نم عوجر الو سالفإ ريغب ةانحلا

 هلك اربد« ناك هربد ىذال راص نإف هامواقت امثدحأ هربدف نينثا نيب دبعلا ناك اذإ لاقو هبحاص هيف عجر اذإ هق رأ

 نوكيو همزلبف هتميقب هريد ىذلا هدطعب نأ قرلا هيف هل ىذلا ءاشي نأ الإ ريبدتاا ضقتنا هريد ىذلا هرتشبإ 0

 ةلك اريدم نوك نأ الإ هدس لئاعانم رددملا عامي ,ال لعأ ىلاعت هللاو هلوق ىف زوحب الو ( قفاتشلالاف ) 21

 نأ هلو ىف زوم الو هقتعأ ول هدنع وه كلذكو قتع هدنع رييدتلا نأل هتمنق فصن هكيرشل هربد ىذلا نمضيو

 00 نإ ريدللا رغش ىل اذإ ريب ذتلا ضقن هل لمح فكق ريب دتلا ضقن ريدللا هديسل لقح اذإ هنأل ريب دتلا ضقتأي

 وهو هضقن هل لعج دقف هضقن دري مل ناك نإو هانركذ دقو هريغ عضوم ىف هيلع تيئأف هل هلعج دقف ريبدتلا ضقن اذإ

 معلا نم ءىث ىف اهجو «هنامواقتيدل فرعءأ ام ؟ امهم دحاو الو مواقتلا ناديريال امهو هنامواقتي ىنعم امو هديربال



 تدني ديس لبا

0 

 مزاي ريسخ الب .ضعب ىف هل لمحت الو عوجرلا اهضعب ىف اهيحاصل لعجتف اياصولا نيب قرفت نأ زوجيفأ تلق ربدملا
 هنأ ىلع نوعمت# سانلا لاق ربدم ريغ هقتعي ىصوأ ول دبع ىف عجري الو ربدملا ىف ىصوملا عجرب نأ. كيلع زوجيف

 عجري نأ هل نأ ىلع ةيصو ريبدتلا نوكي نأ ىلع اوعمتحا نإف تلق ربدملا ىف ةصولا ىف نوقرفتمو اياصولا ىف عجردي

 لاق نم نأ ىلع لدتستف هيف عجرب اولاق نيذلا لوق لوقلا لعجم مل فيكف هيف اوقرتفاو هريغ اياصولا عيمج ىف

 نأ تركذ مث ( قفا ةلالاف ) اياصولا نم هاوس امف هدري ناكاذإ ةيصو هنأ ىف هلوق لصأ كرت دق هيف عجريال

 رح تناف ةنسلا تءاح اذإ: لاق ولو هعن نأ هل ناك رخ تنأف نالفو انآ تم اذإ عل لاف ول كرك لر كا ]ده ككاو

 اهي لاقت ؟رح تناك تياذإ هل دقاق عجري الو اذه ىف عجري نأ هل نأ تمعز فيكسف تلقق هيف عجرب نأ هل ناك

 تقو ىف قتءلاب مهل ىدوأ هل كيلامت ءالؤه نأ هيف رمألا لصأ نأل هلك هيف عجري نأ سايقلاو ءاوس الإ سايقلا ىف

 هيف عجرب نأ هلنأ هيف سايقلاو اعابتا ربدملا تجرخأو لاق ربدملا ىف كيلع ةجحلا هذهف انلق ةيرح هب محل تيثنف عقب مل

 تفلاخو تمعز اك سايقلا تفلاخ دقف هركذاف بيسملا نب ديعس نم رثك أ دحأ كلوقلاق ناك نإ هيف تعبتا نق انلق

 نيذلاو ةجح هيف كيلع تسيل نأ معزتو دحأ ايف هفلاخيال هل ليواقأ بيسملا نب ديعس ىلع كرتت تنأو رثألاو ةنسلا

 هديس ىلع ناك اذإ هديس توم دعب هنوعييف هسفن ريدملا ىف كنوفلاخي انتحان لهأ نم مهتقفاوع تججتحا

 تلق ارح ريصي نأ لبق عيبا نم هوعنمو ارح هيف راص ىذلا نبحلا ىف هوعاب .ءالؤه لاق ال ام عدي ملو نيد

 بجعأ اذهو لاقق ريبدتلا لطب ربدي ل ىذلل راص نإف هامواقتت امهدحأ هربدف نينثا نيب دبعلا ناك اذإ اضيأ نولوقيو

 دحاو الو هنادي ريال امهو مواقتلا ىلع نيكلاملا اوربجو هلاطبإ ديربال ديسلاو ريبدتلا اولطبأ مهنأل لوألا لوقلا نم

 تنأو كلوق نم ىنعم ىف ءالؤه كقفاو نأب كتجح تناك اذإف تلق باوصلا نم دخأ املاق نيلوق دعبأ ناذبف امهنم

 دحأ ىلع ةح> انيفام لاق ؟ مفلاخ ول دحأ ىلع ةجح مهيفو كيف ىرتفأ لوقلا اذه هيف لوقتام مهلوق ىف كردتستا

 تلق ةنسلا هعم نم عم ةجحلا لاق ةنسلا ىف ةجحلا نإف تلق ولو لاق رثأ الو ةنس مسفلاخ نم عم نكي مل ولو تلق

 رثأ نكي مل ولو تلق انعم اعم امهف تلق معن : لاق رثألا هعم نم عم ةجحلا تناك ةنس متفلاخ نم عم نكي ملولو

 فيكف انعم سايقلاو رثألاو ةنسلا نأ انل دهشت كريغو تنأو تلق معن لاق ؟ سايقلا هعم نم عم ةجحلا تاكا

 فسوي ىبأ نع ىربخأو ( قفا ةلالاؤ) ربدملاىف انلوق ىلإ مثدنع مهنم معلا لهأ ضعب عجرف ؟ هلك اذه نع تبهذ

 انباحصأ نكسلو هيف انلوق نم اضقانت دشأ تيأر امو ربدملا عابي لاق نم لوق لوقعملاو سايقلاو رثألاو ةنساا لاق هنأ

 هعابو اريدم ىرتشا هنأ هنع ىل ىكح دقو ةلاقملا هذه عم هنع عجري مل رثك ألا هلوق نم بلغألا ناكو انوبلغ

 نايفس لاخدإ نأ ثيدحلاب معلا لهأ كشيال مهنم لئاق ىل لاق ( ىف لالا ) معأ ىلاعت هللاو ةنسلا هذه لاقو

 ورم نع هوظفح تلق اك ظافحلا نأ الإ طلغ هربدم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عابف تاف رييزلا ىنأو ورمع ثيدح ىف

 ارمأ الو اطلغ فرعن مل طلغ اذه لثم نأ ملعي مل ولو ايح ناك هديس نأ ىلع لدي قايسب ريبزلا ىبأ نعو رانيد نبا

 هربد ىذلا هديس توم دعب ربدملا عاب سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هريغ هفلاخيال احيحص ناك ول نكلو اذبأ احيحد

 هرمأ لقأ نأل هديس ىلع نيد ىف هعاب هنأ نك مل اذإ زوحيال ريبدتلا نأ امهدحأ نيلوق نم ادحاوالإ هيف كر تا

 سانلانأ ىتاثلا ثيدحلا رهاظب هبشأ اذهو نيد هديسىلع نكي مل نإ هثلث قتعي نأ ازئاج ريبدتلا ناك اّذِإ كدنعو اندنع

0 

 احرحص ناكو اذهالإ ربدملاىف ةج>كلذ نكي ملولو لاق ثيدحلايف ىدؤم كلذ نك« ل نإو ثلثلانم جزخي هنم ءىثو

 !سو هيلع هللا ىلص ىنلا هعبب مف ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ةنس مهتماع لهجب نأ نوكي الف ريبدتلا ةزاجإ ىلع اوعمتجا اذإ



 ا ل

 كلذ ىري اماع كسميف هسفنب أدبي نأ اجاتحم ناك نإ هرمأو ءاش اذإ هل زئاج هعيب نأ ىلع ةلالد هعبب ىف ناكو هعابف

 هللا ىلد هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ىلع نب دمحم رفعج ىنأ نع انيور انإف لئاق لاق نإف لاق سانلا ىلإ جاتحم الثل

 هثيدح تبثي تماع امف رفعج ىبأ نع دحأ اذه ىورام هل تاقف ( ىف( لالا ) ربدملا ةمدخ عاب اعإ ملسو هيلع

 هريغ هفلاخم مل ول عطقنملا تدثتال ال تنأ تلق ؟ ىه امو لاق . هوجو نم ةجح هيف كل ناكام هثيدح تشي نم هاور ولو

 241 لع ككاذأف هرك ذ ىلإ جاتحأو ثيدحم سيل تلق ؟هفلاخم لهف لاق ؟تباثلا لصتملا هفلاخم عطقنملا تبثت تكشف

 دمحم ثدح اك ربدم ةمدخو رباج ثدح اكربدم ةبقر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عاب لوقأ نأ زوج ناك تبث ول لاق

 نإ تلق ؛ فيكو لاق كيلع ةء> كثيدح نأ ىلع كل لدأ وه تاق هفلاخم هنإ تلق نإف ( ىقفاةلالاف ) ىلع نبا

 ملَسو هيلع هللا ىلص ىننلا عاب امبإ هتبقر عاب مسو هيلع هللا لص ىنلا نأ رباج ىور ىذلا ريدمال لاق ىلع نب دمحم ناك

 لاق ىلع نب دمحم ثيدحو انثيدح تفااخ كك ةقرلاو ةمدخلا نيب اع هتبقر عاب لاق نم لظطلعف تلق ك1 ةتيانخ

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع تيورام تفلاخ دقف تاقف ررغ اهنألال لاق زئاج ربدملا ةمدخ هعب نإ لوقتأ تلق ؟ نبأأو

 بوقعي هل لاقي ىطبق دبع لوقيو ماحنلا معن نم مرد ةثامن مب هعاب ىمس رباج تلق هسفن نم هعاب هلعاف لاق سو

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رفعج وبأ ىور هل تلقو ؟هسفن نم هعاب هنأ مهوي فيكسف ريبزلا نبا ةرامإ ىف لوأ ماع تام

 ناثدح اهيف ددع اهيلع هقفاوي هتءياورو هتحرطف ددع هعم هاور دقو السرم تلقف دهاشلا عم نيميلاب ىضق سو

 هفلاخم رفعج ىنأ نع هتيور ائيدح تيثت تدرأو هريغ ةياورب دحأ هيف هفلاخمال وهو ةتباث ةحيحص ةثالث وأ نالصتم

 هللا ىلصىنلا نع تبثي مل ول هنأ كلوق لصأو هل تلقو كليواقأ نيبام دعبأ ام ٍملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رباج هيف

 امل ةربدم ةشءاع تعاب دقو كمزل هريغ هيف هفلاخم ال اًئيش لسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ضعب لاقف ملسو هيلع

 ائيش ةشئاع نع هتأرما نع قاحسإ ىنأ نع نوور متنأو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدح عم اهتفلاخ فيكف

 ا 7 0 هلل اسمو اهفلاص م ةقئاع تلاخأ ال لوقتو ريغ سايقلا نأ كباسصأو معزت عوببلا ف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نم انفدو اع جوجحم تنأو هل تلقو ( ىتنإ:::.([|| ) كوقعملاو سايقلاو سو هيلع

 بهذت كنأ معزت مف ةشئاع لوقب احودم تكا احود>م هتيثن مف نكتت ملولو بكرت ىف دحأل رذعال ىلا جسو

 نوكي له -: تلق ؟ ىهامو لاق ىرخأ ةجحم اجوجحمو سايقلاب اجوجحم تنك لوق هنف ةشئاعل نكي لولو هيلإ

 انآ كلا س] ضعي لوق وأ ةنس وأ باتك لصألاو تاقاال لاق ؟لصأ ىلع شاف وأ لصأ ىلع الإ لوقت نأ كل

 كلوقو تلق ةعبرألا هذه نم ادحاو الإ ادبأ لصأ نوكي ال لاق سانلا عاججإ وأ حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اد 110 | 0١ لك ىف اسافاامأ لاق اهنم دحاو لع سايققأ تلق'ال لاق ؟ ةعبرألا هذه نمادحاو ىف لخاد ربدملا قف

 1 لوق وهذ لاق ريدللا ريغ ا معن تاق قتع هدسس تامو ثلثا هلمح اذإ لاق ؟سايق وه ءىش ىأ عم

 رمعو ةشئاعو هللا دبع نب رباج تلق ةنيدملا لهأ الو هلوقن انسل لاق عابب نأ ءاهقفلا رثك أ لوق لب تلق ءابقفلا

 قارعلاب كدنعو نييكملا نم مريغو دهاحمو سواطو ءاطعو ةنيدملاب هعيبي مثريغو ردكنلا نباو زيزعلا دبع نبا

 دحأل ةجح ال هنأ عم كيلع ىغم نم رثك ألاو رثك لا هف تيعدا فيكف هعيدي نيعباتلا رثك أ لوقو هعيدي نم

 ' هقتعأ مل ربدملا تيأرأ تلقف 0 كلذ نيأو لاق كسفن 0 تعا ام لكك اج وجع تنك نإو ةننملا عم

 لاملا نم اغراف هقتعت ملأ دلولا مأل وبك اتباث هل قتعلا ناك ول تيأرأ ثلثلا نم جرخي مل اذإ هيعستسأو ثلثلا نم

 ربغال لاق اف عجري نأ اهبحاصا نوكي ال ةيصو تيأرأ تلق ةيصو هنآل اذه تلعف اعإ لاق ادبأ ه,عستسن الو
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 نطبلا ىفام ريبدت

 عوجرأا 5 ديرب نأ الإ اهعبب هل سيلف هتمأ نظب ىفام لجرلا ريد اذإو : هنع ىلاعت هللا ضد ( قفانتلالا (

 تبهو وأ تعيب اذإ ةمألا نأ ىف افلاخم لعأ ال ىنأل اعرب هل نوكييال انلق امنإو اهعيب هل نكي مل هقتعأ ولو ريبدتلا نع

 هكحف اهقتعب قتعيو اهكاع نم هكلع اهندب ضعبك اهليازي ملام امل اعبت اهنطب ىفام ناك الماح تقتعأ وأ

 اهدلو ربد ىذلا عاب ولو اهنكحك ابلمح 5 نأل لماح ةمأ عابت نأ زحم مل اهليازي ملام اهنم وضع مح 1

 ادودرم عببلا ناك هدرأ مللاق وأ ازئاج عيبا ناك داولا ىريبدت ىف عوجرلا تدرأ لاقف هب لماح ىهو همأ

 ناك نإ رحو هريد ناك نإ ربدم دولاف رهشأ ةتس نم لقأل تدلو نإف اهنطب ىف ام ىنثتساو ةمأ عاب ولو

 نيداو تدلو نإو ارح الو اربدم نك« مل قتعاا وأ ريبدتلا ناك موي نم ادعاصف ربشأ ةتسل الإ دلت مل نإو هقتعأ

 اذإف دحاو 1 هكحو داو لمح نم وهف ريشأ ةتس نم رثك ل رخالاو يشأ هش نم لقال امدح

 هقتعأ وأ اهنطب ىف ام ريد. ولو للا كلذ ىف هعم:نم لكو اًربدم وأ اقتعم ناك 'روشأ ةتس نم لقال ةضني ناك

 ٠ نالوق اهيفف رهشأ ةتس دعب تدلو نإو لطاب عيبلاو ًاربدم وأ اقتعم دلولا ناك .رهشأ ةتس لبق تدلوف اهبعاب مث

 لاح لكب ادودرم عيبا ناك لاخلا كلت يف عاببف لخغا لاح فرع عيبلا نم ًاعوم ناك الفنا : هدأ

 ًاريبدت اذه نكي مل ربدم دلو كدلاو هتمأل لاق واو زئاج عييبلا نأ : رخآلاو ٠ اعونمم هيف ناك تقو ىف هنأل

 . اريبدت هب ديري نأ الإ

 ضعب لبق مضغ قيقرلا ريبدن' ىف

 نيرخآ هطرم ىفو ضع, لبق مهضع, وأ ًاقيقر هتحص ىف لجرلا ربداذإو هنع ىلاعت هللا ضد ( ىف ةةلالان )

 رخآلو ًاحيجص ةصوي لجرل"ىصوأ ول اك دحاو ىلع مهنم دحاو ىدس الف منابعاب نرحا قدك ىعواد كلذكا

 ةحم اعم تقولا كلذيف نوادب امإ اوناكو دحاو تقوهف مل هعقوأ ءىثث هنأل اهثيدح ىلع ةيصولا دق أدبي مل اضير#

 ينيب عرقأ اوجرخخ مل نإو اعم اوقتعاثلثلا نما وج رح نإلا تقولا كلذ ناك مور كي ةمفاو ضر ا 0 7
 نيح مهنيب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عرقأ نيذلا ىلع ًاسايق تيا ثلث بعوتسإ ىتح قتعلا مهس هل جرخ نم قتعأف

 , ةثرولا كلت قرار تملا ثلثا قاعات لكامل حل

 ريبدشلا ىف فالحل

 ةنع ىحاس افالخ نيدملا ق ىرجأو سائلا نفعب انفلاحف : ةغ لاك هلا ىذر ( قناع تالا ١

 هبحاص هيف عجري ةيصو ربدلا كلوق ىف تدمتعا ءىش ىأ ىلع هيف انفلاخ نم ضعب ىل لاقف ىلاعت هللا ءاش نإ

 ةجح هيف اندنمف لاق اهماع ن» رذع اه هللا عطق ىتلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىلع تاق ؟ ءاش ىتد

 تلق ؟ همي. هبحاص هلأسإ ملو هعاب مسشيدح ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبننلا نأ ىرت الأ : لاق . اهركذاف انلق

 لاق ؟ هرمأب وأ همزا امف الإ هلام دحأ ىلع عيببال ناك ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ طم ملعاا

 هنأ ىري وهو هزبد هنإف هريد ىذلا هيحاص ىلإ هايإ هعفد ىف ثيدحلا رخآ هيلع لدي ىذلا امأ تلق ؟ ةعاب اع

 لو هيلع هللا ىلص ىنلل ركن عوجرلا كارأف جاتحم ريغ امإو 7 امإ هع كيري ناكو هربد نيد ةعبب هل زوال



 نيدو ادبعناك ةكواع تناك نإو ارح. ناك ةرح تناك نإ اهتلزنمب محر تاذ لكدلو نأ ىف ؟حلاناكو "0

 ندو معلا لهأ ضعب اذه لاق دقو اهقرب نوقريو اهقتعب نوقتعي اهتلزنع ةربدملا دلو ناك اك ولمت ناك كالملا ريغ اهف

 نإ كلذكو مهمأ ريبدت ىف اعوجر كلذ نكي لو هل ناك اهدلو ىف ديسلا عجر نإف لوي نأ ىغبنا لوقلا اذه لاق

 فيكف لئاق لاقنإف هكامنم هجرخم نأ عوجرلاو ةربدم ىهو تدلونم ريبدت ىف اعوجر ني مل اهريب دن ىف عجر

 مهمأ نآان ريبدتلا مط تبث اعإو اهدلو ريبدت ىف اعو>ر اهريبدت ىف هعو>ر نك الو اهريبدت ىف عوجرلا هل نورك

 مهتم نأ ىرت الأ لبق ؟ كلذ ىلع ليلدلا اف اهنم وضعك مهنأ مه عم مو هرييدت 'ىدتبا نك مهنأ انككحف ةريدم

 ريغب مهمأ قتعتال اك ةميق ريغب اوقتعي لو مبمأ موقت اك اوموق ديسلا تام مث رثك أ وأ لقأ وأ اهتميق لثم تناكول

 اهلل ةميقلا تاعجو مبمأ كح مملكح تاعج ولو اهب كلذ تبث نإو مهسفنأ يحك مهدكح انلعج اذهب انكح اذإف ةميق
 اهديس توم لبق تتام ول اقيقر مهانلعجو مهيف اعجار ايف عجر اذإ هانلعجو اهنود مهيف عوجرلا هل لعجأ ملو مهنود

 ناك ءاوسو ( ىف: ةلالاف ) ملعأ ىلاعت هللاو لوقلا اذه لوقي نا زوال اذبف مهمأ قتعت مل اذإ مهريبدت انلطبأو

 مهيفو اهيف عوجرلا ىف لوقلاو ءاوس مهتاهمأ' ةلزنع ثانإلا دالوأاف انانإ وأ اروكذ تدلونإف ائانإ وأ ًاروكذ اهداو

 لزم روكذلا دلوو اهسفن ةربدملا تانب ىف لوقلاك مهتاهمأ نود مهيفو مهنود مهتاهمأ ىف عوجرلاو عوجرلا كرتو

 ًادالوأ تدلوف هتمأ ريد اذإو (لاق) مهتاهءأ كلا نمل ءامإ اوناك ءامإ نك نإو آرارحأ اوناك رئارح نك نإ مهتاهمأ

 عجر مون نم رهشأ ةتس نم لقأل ادالوأ تدلو مث اهرببدت ىف عجر نإف تفصو اك مهيفو اهيف لوقلاف ريبدتلا دعب

 دهب ادعاصف رهشأ ةتسا تدلو نإو اءبيلع عقو دق ريبدتلا نأ طاحأ دق ملعاا نأل ربدم لوقلا اذه ىنعم ىف دلولاف

 لاق من « هل ةيراج ريد اذإو ( ىفا'ةلالاف ) ًاريبدت ديسلا هل ثدحم نأ الإ هل ريبدنال كوامت دلو دلولاف عوجرلا

 « ريبدت هل عقو امف الإ عجربال هنأل ءىشب اذه سيلف امل دلو الو هدلت دلو لك ريبدت ىف تعجر دقو تبان اهريبدت

 هيف ديساا فاتخاف ادلو ةربدملا تدلو اذإو هيف عجري هل ءىثال عجري ءىث ىأ ىف ريبدي هل عقب لو كالع ملام انيآك

 هتدلو لب ةربدملا تلاقو ريبدتلا لبق هدلو ةثرولا وأ ديسلا لاقف ديسلا توم دعب ديسلا ةثروو ةربدملا وأ ةربدملاو

 تلق نم ىلعو « مه.سأ نم مهكلم جارخإ ةيعدم ىهو نوكسلام مهنأل ةنرولا وأ ديسلا لوق لوقلاف ريبدتلا دعب

 ةئيب تماقأ نإو ةرجافلا ني»لا نم ىلوأ ةلداعلا ةئيبلا تناك تلاق امب ةنيب تماقأ نإف لاق اب نيميلا هلوق لوقلا

 لضف مهدبأ ىف نوكولمت مهنأ لبق نه اقيقر اهدلو ناكو ىلوأ 2 تلك مثاوعدب ةنيب هتثرو وأ ديسلا ماقأو

 هاعداف دلوب تءاج مث اهاربدف نينثا نيب ةمأ تناك ولو ةئيب نوم.ةجو نوعدم مهو ىهف كلملاب مهدبأ ىف مهتونيك

 | 5 لسا ةكشف نآل هك رق ءاش نإ ةكيرشل اهرقع فصضو اهتمتك فصتو ةتمنق فصن نمو هنبا ناك امهدحأ

 ذخااف ةيانج ناسنإ ىنج واو ةميق هل "نكي مل اتيم ىعدا ىذلا دلولا تقلأ واو هل دلو مأ تناكو اهريبدت ىف عوجر

 كلذو نوكوامت مهف ادالوأ ريبدتلا دعب تدلوف هنمأ ربد اذإ لجرلا نأ ىناثلا لوقااو امهنيب شرألا ناك آشرأ امل

 000 اا ع ا رج هده تيل اهعيو اهتنع ىف عودراا اهبحاصا اققتعب ا ىصوم هنمأ ىعامنإ هنأ

 معلا لهأ نم دحاو ريغ اذه لاق دقو نوكولمت اهدالوأو هبحاص هيف عجري ءىثث وه مزال ءىشب تسيل ةيصولاو

 ريغ اذه لاقو نوكوامم ةربدملا دالوأ لاق ءاثعشلا ىبأ نع رانيد نب ورمع نع ةنيبع نبا انربخأ ( يفلان )

 قتعأ ولو دحأ لك دنع ريبدتلل فلاخم قتعلاو ( ىفا:_ةلالاف ) لعأ ىلاعتو هناحبس هللاو معلا لهأ نم ءاثعشلا ىبأ

 ٠ مهقتعي نأ الإ لاحم اهقتعب اهدلو قتعي مل دلو امل ةمأ لجر
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 ىلاثئالوقااو رادو الا هفصنو رحهفدق اريعمناك نإو لوقأ هبو ةعب نيبو ديسأا ني لوم الو تان قدعب سيل

 . ءاش ىتم هيحاص هيف عحري هلام ربدم رخآلا فصنلاو قتعام الإ هنم قتعيال هنأ

 لام وهف هديس تود دعب قتع مث ءىث نع« هريبدت ىف ربدملا بستكاا اهو هنع'ىلاعت هللا ىذر ( .قفاةعلالات )

 كلذكو هد.سا هكلع اعإف ءىث نه كولحمملا كلع امو قتعاا دع هبسك ائيش الإ ائيش كللعال ريدملا نأل هديس ةثرول

 وأ هيلع تينج ةيانج وأ ةيصو وأ ةبه وأ بسكب كلا ناك هجو ىأب هريبدت ىف عوجرلا لبق هلام عيمج ضبق هديسل

 اثاريم ناك هديس توم لبق هدافأ امنإ هنأرقي لام هدبو.قتعف هديس تام ىت> هريبدت ىلع ربدملا تدث ولو كلذ ريغ

 هدم تود ىللذ رك ناك ادن ةئيماا ةثرولا ىلءعو هلع عم هلوق لوقلا اك دش توم دع هتدفأ لاق ولو هد.سا

 دعب كلذ ناك ولو هل هيدي ىف ام ناك اهم اوتأي مل نإو ةنيبلا هيلع اوماقأام اوذَحأ هضعب وأ .لاملا ىلع اهم اوءاج نإف

 لثم. كلع نأ هجوب نكمأ اذإف ليوطاا نامزلا ىف هللق رذعت,و ةعاس ىف دافب دق لاما ريثك نأل ةعاسن هذس فرد

 ربدملا ماقأف هدي ىف لام ىف هربد نم ةثروو ربدملا فلتخا واو ( قفا ةلال( ) هني عم هلوق هيف لوقلاف لاملا كلذ

 كوقلاو ريدملا .ةنني. ةنيبلا تناك هذيس توم لبق لاخلا كلذ دافأية نأ ةنلا ةثروأأو هددس ترد د افاد هللا

 ماقلاف لام هدب ىف ناك ولو اببس مهنم حجرأ وهف هدي ىف هتنونيك ىف لضف ولو ةنيبلاو ىوعدلا ىف نووتسم مهنأل هلوق

 لوقلا ناك ىدس تومددع هتكلم اعإو ىربشل ىدب ىف ناك روذملا كاقو ىج هدسساو هيد ىف ناك هنأ دنلا ةثرراا

 هتحرخأ !ذههيلع اوتنثأ اذإف هكلعوه وأ هكلع ه.دي ىف ناك دوهشلا>لوقي ىح هبدب نم هحرخأ الو هنع عم هلوق

 الحر وأ ةأرما وأ ارفاك وأ ابلسم | ريكا وأ ارخص نر دلا ناك ربدملا يح عج ءاوسو هيدي نم

 ريدملا دلو

 محفل دلو امو ءاوسف هدعب وأريبدتلا لبق حكنف هريدمل لجرلا نذأ اذإو هنع ىلاعت هللا ىضر ( ىف[: تل الاف )

 اى اذه نوك 6 ادنع ناك ةمأ تاك نإو ارح ناك هرج تناك نإ دلو ىلإ هلا ؟> قرلاو ةيردكا ىف ةرارألا

 هديش نذإب الإ حكنإ نأ ةيرخلا هيف نك , نكد الو ربدملل الو ديعلل سدلو ) قفا 3 5 الأف ( ريدملا رع ديعلاو رد

 امهنيبانقرفو دلولا هب انقطأو ةهشل اب ّدحلا هنع انأرد ىرستف ىرستلاب هديس هل نذأ اذإو كاحم ىرسدتب نأ هل سيلو
 دسأف ءطو هنآل لاحم دلولا كلذ هإ] دلو مأ ةمألا نك م ةمألا ريدملا كللمو دسلا تام ىد 0 ُ نإف انماع 0

 . ةيرحلا لماك رح امل كلام نه ءطولاو دلولا نوكي ىت> دلو مأ ةمألا نوكت الو ح.يحص كله ,طوال

 عفان نع كلام انريخأ ( لاق ) قرلا ىلع اهنأل اهءاطي نأ ةربدملا ديسلو هنع ىلاعت هللا ىذر ( قفا ةلالاف )

 كعب تدلوف ع لجحرلا ردد اذإو ) ىف ا الاف ( ناتربدم امو اههّوطي ناكف هلأ نيتيراح رد هنآ رمح نا نع

 هدا 0 رعأ ىلاعتهّلاو بهذم هل امهالك نيلوق ند دحاو مهف لوهعلاو ءاودسو هريدم ىهو اهرمع ةيقب 2 أهربب دن

 ندم اهجرخ ناب أاهريدم اهمق 0 ملام قتعاا ةفوقوم ةكوامم تت اكف ريبدتلا ىف جد مو اهربد لكلا ةربدملا كيس نإف

 ممم. م)
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 1 ثدع ملامهنم جرخأ ام هيلع دبر ال 0 هق مكحلا هلثم ىلإ هكامنم جرخأ م هللإ درت 5 كا مش 0 ثالم وأ

 "جارخإ قتعلاو برحلا رادىف هيلع بلغام هيدي نم جرخ الف برحلا رادىف هل اذ>أ ثدحأ نإف برحلا رادىف هل

 اذه 3 ةححلاو لاق 0 مالسالا راد ل ريصت نأ كعب 1 هل نك الف هحاردإ كعب هذخ اف م 5 هيد نم ءىش

 دنا رملا ريب كإ ف

 |االصإلا ىلإ عجر نإف فوقوم هنأ اهدحأ ليواقأ هيفف دترملا ربد اذإو هنع ىلاعت هللا ىضر ( فا: الان )

 اإلاق لوقلا اذه لاق نمو ءىف هلامو لطاب ريبدتلاف لتق نإو هكلم لصأ ىلع وهو هيف عجري ىتح هريبدت ىلع ناك
 است هتدر نأت ماع ةدرلا ىلع تام اماف عجر نإ هيلإ اعجارو ةدرلا ىلع تام نإ اًبيف نوكسيل هدادترا دنع هلام انفقو

 اقتعلاو ريبدنلاف هيلإ دوعب نأب الإ جراخ هلامو ايف نوكي فوقو هلام نأل لطاب ريبدتلا نأ ىناثلاو ايف هلام تريص

 ةدوعلاب هءد نقح امك ةدوعلاب هكلمي امو دوعي نأ الإ هيدي نم جرخ هلام نإ كاق لوقلا اذه لاق نمو هلك لطاب

 000000 | ذآ نآ كلاثلاو لوذأ هنو اححص نوكي ناب.ليواقألا هنشأ ادهو كلام ريغ وهو“ ناك هرتدتف

 هلام ىف عنصام عيمجو هقتع زاجأ اذه لاق نمو قتعلا عقب هتوعو هتوع الإ هلام كلعال هلال تام وأ نتاع

 . لطاب ريبدتلا نأ ابحصأ ليواقأ ةثالث اهيف ىعفاشلل ) عسيرلا لاق )

 نه كلوق ىف زئاج ريبدتلاف تام مث غلب ملو لقعي مل ىذلا مالغلا ريد اذإو هنع ىلاعت هللا ىذر ( قنا: علالا (

 ىف زاج تام نإو هعيبيف هدبعا ىصو. نأ هل نوكي اك هل رظنلا ىف هربدم عيب هتايح ىف هيلولو ةيصو هنأل ةيدولا زاجأ

 اللطاب ناك تام مث غلب ولو لطاب هربب دن غلب ' نمو (لاق) هنيصو نع : ندهو هيلع ىلوملا غلابلا كلدكو ةيصولا

 ربدق قيفيو نحب ناك نإو هرب كت 0 ١ هلقع ىلع بولغملا وأ هوتعملا ريد اذإو هتايح ىف عولبلا كعب اربدت هل ثدحم َّىَح

 | ااكلا ءاذأب ىتع دسلا توم لبق ىدأ-نإف. هبتاكم لخرلا ربد اذإو هنع ىلاعت هللا ىضد ( قاتل الاف )

 ردقب هنم قتع ثاثلا هلم ' نإو ثاثلا هلمح نإ موجنلا نم هيلع ناكام لطبو ردتلاب قتع دؤي و ديسلا تام نإو

 الو لام نم هل ناك ام ذخأ هديسل ناكو زجع. نأ هل ناك زحع. نأ ديسلا توم لبق ريد اذإ ءاش نإو ثاثاا لمح ام

 نع ةباتكلا تطقسو هقتع زاج قتعأ ول هنأ ىرت الأ هصقن لو اريخ هداز امتإ هنأ لبق نم ريبدتلاب ةباتكسللا لطبت

 نم قيام طقس عقو ىمو دعب قتع ريبدتلاب هل عقب ' هنأ لبق نم هنع ةباتكلا نم ءىثل اصقنم ريبدتلا نورك 6

 ؤرو هنيد ىف هتباتك الوبتاكملا عبي ملبتاكم هلو ديسلا تام اذإو هنع ىلاعت هللا ىضر ( قفا: لالا ) ةباتكلا

 ديس هعبديو ةيصو هنأل هيف عابب ربدملا « ربدملا فلاخم بتاكملاو اقيقر ناكو نيبدلا ىف عب زج اذإف هنيد ىف هموعنب

 هدحأ ربدف نينثا نيب دبع ناك ولو زجعي ىتح هتوم دعب الو هريغ الو نيد ىف هديس هعيببال بتاكملاو هتايح ىف

 ميدتلا نأل هالو هلو هتميق فدن هيلعو هلك ر> هنأ امهدحأ نالوق هيفف رسوم وهو هبيصن رخآلا قتعأ مث هبيصن



 0 ظ 17 1

 هكر ثام نإ قتعيال هذبع ئه 81 ىلع هكر 4 ىدوام ريغ ائيش ةدلع نم ال م وهو قلع نكد هي 16 الإ

 نإ نا واو » أهتم رخالا توع الإ قدعإ 0: رد تناق نالف ثتامو ته ىم هدبعل لاق ولو شاع وأ هريد ىذلا'

 ىد انم رخألا ىلع سيح ت1 اللاو وأ اههنم رخألا توك مل قدعي : رد تنف عم 0 نق رفتم 31 ام نينثا ظ

 ةز'اج ثلثاا ىف ةيصو نوكف رح وه مث هتوم دعب هفصنب هبحاصل ىدوأ دق امهنم دحاو لك ناكرح تنأ مث توع

 ردملا ديسلا كام ف

 ءىث ربدملا نم قت. مل ارضاحو ايئاغ الام كرتو هدبع لجرلا ربد اذإو هنع ىلاعت هللا ىضر ( قفا:ةلالاث )

 نيمهس ةثرولا ذخ' ايف رض ىتح بئاغلا ىف قتعي لو ةثرولا ىلإ لصوام ثلث ىف قتعو ةثرولا ىدبأ ىف رضح ام الإ

 ءلعب ملام نود هلام نم د.سال مع مف قتعيو كرثي : 5 ناك هل ةثرولا ذخأ لبق كلبف ريضح نإو مهس هنم قتعو

 جرخنإف ديسلا توم دعب الام دافأو تام اذإف هديس توم لبق هدافأ لام نم ربدملا دب ىفام عيجج ذخأ ةثرولل ناكو

 جرام ردقب هديس توم دعب بستك | ىذلا هلام نم هيلإ لس تلثلا نم جر مل نإو هلك هلام هبلإ لس ثلثلا نم

 اوةتعأ اذإ مهتاداسل ءالؤه لاومأ دبع الو داو مأ الو ربدمل لام الو هديس ةثرو ىلإ ةقبلا ملسو ثاثلا نم هنم

 . هش نك الام دافأ ناك 0 قةع اذإ بتاكملاو رار الإ لاومألا نردد مهدبأ ند مهلاومأ تدَحأ

 أ ٌرصْتلا ريب لا

 فارصتال لبق ىارصنلا دبعلا مسأاف ايئارصن هل دبع ىنارصنلا ريد اذإ هنع ىلاعت هللا ىضر ( ىنانخلالاث )

 هجارخ كيلإ عفدنو هجراخمو هنيبو كنيب لوم ىنارصنال لبق هدرت مل نإو كيلع هانعب ريبدتلا ىف عوجرلا تدرأ نإ

 داولا مأ نع هعنع دلولا مأو بتاكملا ىف عنصي اذكهو هءيبنف عجرت وأ هؤالو كل نوكيو كيلع قتعيف توت ىتح

 لكب هيلع عابي هنأ رخآ لوق ربدملا فارصنلا ىفو قتعيف ىدؤي وأ هعيبنف زجعي ىتح بتاكملا نعو قتعتف تومي ىتح

 .٠ ا ند ملسملل ام نيمل سم هدلو مأو هديعو هربذم لام ند ىارصنللو لاح

 برحلا راد لهأ يبدا

 كنتيصو ىف عوجرلاكعنع ١ ريبدتلا ىف تءحر نإ ىبرحال انو ربدلا ديعلا يسأ نإو اهرعتع ' برها راد 0 عوجرلا

 كل هانح راح ماقملا تك م م نإو كيلع ةعم اننا كلع كعدنال انأل تا مأ تح ديعلا كيلع انعبو

 هجارحب تلكوو هانجراخ عجرت مل نإو هانعب هريبدت ىف تعجر نإف كدالب ىلإ عوجرلا تدرأ نإو كل هتمدخ كانعنمو

 ملام 0 نك «.بدتلا ىلع امقم انبلإ 00 مث برهلا راد ْق هريد واو 1 وهف تم اذإف كل هضش نم 2 نإ

 اجرخ مث برحلا راد ىف قتعأ وا كلذكو لاح لكب عابي هنأ رخآ لوق هيفو هكلم نم هجرخم ناب ريبدتلا ف عجريإ

 لئاق لاق نإف ًار> ناك قتعلا دعب برحلا راد ىف هب هقرتسإ هايإ هيصغي بصغب هل اكتام ثدح ملو مالسالا راد ىلإ

 عنياب هيحاص كلم ىلإ هلام جرخأ اذإ وهف هبحاص ىلإ كله جارخإ قتعلاليق ؟ًازاج برحلا راد ىف قتعلا نوكي فك



١ 5-01 
 تام نإو قتع ىدأ نإف اهيلع هانت ةباتكلا ىلع تابثلا ءاش نإو اريدم ناك زدع 2 زدعلا ليق هربد 2

 قتعام ردقب ةباتكلانم هنع لطبو ثلثلا لمحام هنم قتع ثلثلا هلم مل نإف ثلثلا هلمح نإ ريبدتلاب قتع ءادألا

 قاثلا لوقلاو بتاكم وهو ربدم وهف هك-لم نم هجرخم نأب الإ اعوجر نوكي الف ريبدتلا ف عوجرلا تدرأ لاق نإو

 زدعلا لش هردد مث هدمع تنتاك نإو هل ريبدن ال بتاكم رهو ع وبف ريبدتلا ىف عوجرلا تذرأ لاق نإف لأسإ هنأ

 دوي لف هبتاك مث هدبع ربد نإو ريبدتلاو ةباتكلا هلو اهيلع تبث ةبانكلا ىلع تابثلا ءاش نإف « ًاريدم ناك زجع مث

 كلا لوقي نآب هلاطبإ نوكيي امإ ريبدتلل الاطبإ نوكتال ةباتكلا نأل ةباتكلا تلطبو ثاثلا نم قتع تام ق>

 ٠ ةباتكلا لبق هكلم نم هجرخمو هلاطبإ تدرأ

 ذل اس " تيس ل

 ريب دكا عمأج

 دب و ديسلا لقع ب وم دعب ار موي : هدبعل لجرلا لاق اذإو ( قئاتشل الاف ) ' كيعلا لحد كسلا 22 كهل 3 دو لعف "ىح تنآف رادلا لح ل 06 0ك < || لاق اذا 0 2 2 :

 ناك لقعلا بهاذ ديسااو رادلا دبعلا لخدف هلقع بهذ مث لقعاا حيحص رادلا لوخدب هقتعأ ولو اربدم ناكرادلا

 .ةلاقملا لاق هنأل قتعي مل لقعلا حييحص ديسلاو رادلا دبعلا لخد مث لقعلا بهاذ وهو اذه لاق ديساا ناك نإو ارح

 .امهريغ الو ةيصو الو اقتع لقعي مل هنالا ةتنصو رحم مل ىصوأ ولو هقتع زب مل قتعأ ول لقعاا بهاذ وهو

 5 اهلحد مش ديتلا تام ق- رادلا ديعلا لخدب مف كوم دعب 2 تن 6 رادلا لحد موي لاق ولو ) ىف 3 7 االاو

 لخد مث ديسلا تاه رح تنأف رادلا تلخد ىتم لاق ولو اكولمم هريغا راصو ديسلا كلم نم جرخ دق دبعلا 0

 , تان مث 0 ريغ وأ ةردح تنأآف تم د هديعل لحر لاق ولو هربغ كالم 3 وهو عقو قتعلا نأل قدعي , ناذلا ديعلا

 ظ جرخ مأف منيب انعرقأ نيبي ملو تام مث اذمب ىنع مهمأ ردب مل ديبع هلو رح تياف انا اتم ىلا نورا < دشقلا نكي

 تاق رد تنأف هلك نآرقلا تأرق دقو ته ىمو رد> تنآف 2ك تن تم ىهم هدأ درعل لحر لاق ولو هاما ةحودم

 قع, مل هلك نآرقلا أرقي ملو تام وأ ةكب دبعلا سيلو تام نإو ًارح ناك هلك نآرقلا أرق دقو ةكمي دبعااو ديسلا

 تمىنم هل لاق ولو رحوبف انآرة أرق دقف ائيش نآرقلا نم أرق اذإف رح تناق انآ رت تاركانفو كسامت وم هل لاق ولو

 سرخ وأ ءاشإلبقنالف هنباتام نإو رحب سيلف م نإو رَح وهف نالف هنبا ءاش نإف نالف ىنبا ءاش نإ رح 0

 . ثلثاا نم جرخ نإ ارحنوكسيف ءاشيف هلقع عجري وأ هسرخ نم أريب نأ الإ ارح نكي مل ءاشإ نأ لبق هلقع بهذ وأ

 هقتعأ ىتلا طورمثلا لمكت نأاب الإ قتعي مل رثك أ وأ نينثا وأ طرشش ىلع هقتعأ اذإ هنأ اذه عامجو ( قفا لالا )

 هدبع وأ هتيراخل لوقي لجرلا اذه لثمو ادبأ هب قتعي هنأ طرش امت لقأاب هقتعأ الو تافصلا وأ ةفصلا وأ اهيلع

 مو ثوع 2 هصضرم نم قيف مث اياصوب سائل ىدويو ةرد> تأ وأ رح تف اذه ىكرم ند ته نإ هترصو ىف

 هل نوكي الف لاح ىف هايإ هاطعأ هنأل ةمصو اءاصولا لهأ نم دحاول ذفني الو ةمألا الو دبعلا قتعي الف هتيصو ضقني

 .٠ : . ٠ هساقو هلك بايلا اذه « اذه ىلعذ اهريغ ىف

 هلع ةمق الو ربدم هييصنق امهدحأ هريديف نينثا نيب ديعلا ناك اذإو هنع ىلاعت هللا ىذر ( قنانثلالا (

 ولو هكيرشل انماض نكي مل لاح لكب قنعلا عقوي مل املف اهيف عوجرلا هل ةيصوب هسفن ىف هدبعل ىصوأ دق هنأل هكيرمشل

 هل لامال هنأل رخآلا فصللا هيلع موقي مل هفصن قتعب ىصوأ ولو ةيصو هنأل ةميق هيلع نكي مل هفصن قتعف تام



 0ييب ظصظ1 ا بب٠؛:ب

 صظك0اب حبب

 ا 3
 ليق معن لاق نإف ؟ هنود ءىش كللم هيف نييمدآلا نم هريغل نأل هلاطبإ هكلامل نكي مل اممإو لبق معن لاق نإف هقنع ىف

 ريدملا كلام دجتفأ لق ال لاق نإف ؟ هريغ نيمدآلا نم ءاشألا نم ءىم كلم هك رردلا كلات عم ددتفأ

 نأ تطعأ اذإو امه تقر دمف لق معنق كلوق 5 1 لاق نإف هربد كلتا لاطبإو هع ىلع ردق

 تم نإ كدبعا كتيصوك ناك نإ قتع هيف اعإ لاح لك, مزال قتع هيف سيل هنأ تمحز دقف ربدملا عبأ نأ

 هل لاق ىذلا نيحلا ف ةّماث ةيرح هق تناك ولو تعحر 0 نإو رج 0 نإف رح وه كرفس وأ كدضرم نم

 نع اهديس تومي قتعت سيلأ دلولا مأ تيأرأ اذه لاق نإ دحأل لاقيو ( ىف: هللا ) ادبأ لا قرب مل هفءاده

 اندنع ريدملا نم اقتع دكوأ ىهف.لق معن لاق نإف ؟ دحأ كلم ىلإ اهجارخإ الو اهعب اهديسل نوكي الف لاملا سأر

 ةلشلا ةمألا وأ دلولا مأ ماقم نمثلا موقنأ 06 عقدف وق وأ ل 3م وأ اهدس كل يسأو دنع اهل نإف كدنعو

 نء«هتدلو تناك اذإ هب تقتع امإ اهنم ناك ىذلا دلولاو ةكوامىهو تتامو قتعت مل دلولا مأ نأل ليق ال لاق نإف ؟اهم

 كلذكو هللق معن لاقنإف ؟ دلولاب هيلعقتعتف اهديسنم دلت مل اهتيانح ىف تعقد وأ عفد ىذلاو اهديس تام اذإ اهدنس

 قتعيف ةيصولا كلتب طرمشلا كلذ ىف هلدب دحأ سيلو اكوامت لتقو هطرمش غلي ملف هتيصوب قتعلا هل طورمشملا وه ربدملا

 نه جرخم ال اهتموضعك وهف تعْبب اذإ اهليازب ملام اهنم وضع ؟> اهدلو حف ىلبح ةيناجلا ةمألا تناك نإو ( لاق) اب

 قراف اهقراف اذإ هنأل ةيانجلا ىف اهدلو لخد.ال ءاوسف هدعب وأ محلا لبقو ةيانجلا دعب عابت نأ لبق ندلو نإف عيبلا

 ابعاب :اهذلو نيبو اهنيب قيرفتلاو اهعيب ىأر نف دلو املو تنج ةمآ ؟َح هنكح ناكو ناج ريغ هنأل ةيانجلا ىف اينكح

 ىلا ىطعأو نحثأا نم دلولا ةصح دسلا ىلع درو اههعاب [انادف ديا عوطتي 3 اهدلو ع الإ اهعب رس 9 نمو

 ىلاعت هللاو اهانعمو ةنسلا ىلع سايقلا ىلع ةماقتسا نيلوقلا دشأ اذهو هيلع دري مل لقأ وأ هتيانج ردق ناكنإ ابنت هلع

 كلاملا 5 سيلو رغصلل هنيبو اهب قرف ةأرما دلو م در ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ كلذو كرد هيو لعأ ىلاعت

 0 ءهررذلا و راذلا 0 اذإو ) ىفنأ 5 اللا )هِف عببلا مالا مزإ اع ريغصلا عسب نم 0ك ةلعلا هذه عيسبلل

 ىنجمل قحال هدينم لام هلاق دلوو لا ريدمالو ليآلا ار نيس ىناحلا ةمق نك مو ليإلا ند ةئام اهشرأ غلب

 هتيانجىف اولخديف اونحم مل مهنأل امهتءانجىف ةريدملا ريغ ةكولمملا دلو الوةربدملا دلو لخدي الو هلام رئاسك وهو هيلع

 امهملع ةيانلا شرأ امهلع ىناجلا ىلعف ةيانج ةربدملا وأ ربدملا ىلع ىنج اذإو ( قفا _ةلللاف ) مهاوس هديس لاك محو

 امجديس ىلإ عقدي امهنم دحاو لك ةميق فصن هيلعف امهمديأ عطقب امهلع ىنج نإ امهبف ريبدنال نيكوامم امهتمق ردي

 ىناحلا ىلعو تئشام هيف ”صتلا نأ كلو امهعدو ةربدملاو ربدملا كامله كلاك هكلع نأ كل كلام نم لاك ره هل لاقو

 ةربدملاتناك نإو اناك نيضيرم وأن يحيحص ةيانملا عقتموي نيكولمت امهتمق اسفن هتيانج تناك نإ ةريدملا وأ ريدملا ىلع

 همأ ةمق مع نيزحاا ىف تتامو اتم انينح تقلأف اهيلع ىد نإو اهدلو ىف ءىش الو ىلح اهنمف هيلعق اهلتمف ىلح

 تاممث اح اندنح عل نإو اذه لق تفصو اكمام هب صن اهدسل اهنين> ةمئو اهم ةمآلا 0 اهيلع ى مود

 . همأ ؟ح هكحف اعم ناكر نإو ةسفن ؟ح هكحف ايح ناك اذإ هتمق نينجلا ىفو اهتمنق اهيفف تتامو

 تتاكللا ريبقتو ردم ةياتك

 هكل«نم هجرخم نأ هلاطبإ اعإ ريبدتلل لاطبإب ةباتكلاسيلف هبتاك مث هدبع لجرلا ريد اذإو ( قنانتلالان )

 نإ اذكهو بتاكم نيدم وهف قتعلا لجعتأ نأ تدرأ ىنأ ريغ ريبدتلا ىلع هتابثإ تدرأ لاق نإف لأسيو ةباتكلا لبق

 هدبع بتاك اذإو (لاق )ربدم بتاكم اهدلوف ةيئاكم ةريدم تناك نإو اهعم بتاكم وبق ادلو تدلو نإف ةمآ فاك



 ا

 َنِإف لوقلا اذه ريغ رييدتلا ىف اعوجر دارأ هنأ نيب لوقب الإ ريبدتلا ىف اعوجر اذه نوكي الو ريبدتلا ىف عوجر

 | انام نإف قتع هادأ ,نإف هيلع اعطاقتام ىلع ةعطاقملاو ريبدتلل اضقن اذه سيلف قتعلا هلبعتو ءىش ىلع هعطاق مث هربد

 ' 1و ةرييذت ىف اعوجر ثدحم مل مث هدبع لجرلا ربد ذإو ( قف( لالاث ) ريبدتلاب قتع ربدملا هيدؤي نأ لبق ديسلا
 | 1 نأك تام ىتح قطني لف سرخ مث ديسلا ربذ ولو هريبدت ىلع وهف هب عابب ءىث ربدملا قتع ىف قح ملو هل اف

 .ةمذوأ دبعلا قتع ىف همزلب قحنه تفصوام وأ هيدي نم هجارخإب هتايح ىف هايإ هلاطبإب الإ ربدتلا ضقنإ الو هريبدت

 رك ةعوخر ناك باتك وأ ةراشإب هريبدت ىف عجرف مهفت ةراشإ ريشب وأ تتكي ناكو سرخ مث هربد واو ديسلا

 نكي مل هلقع ىلع بولغم وهو ريبدتلا ىف عجر مث هلقع ىلع بلغ من اديحص هربد ولو هكلم نم هجرخأ اذإ مالكسلاب

 هلقع ىلع بولغم وهو رييدتلا ناك اريبدت هل ثدحم يف هلقع هيلإ باث مث هلقع ىلع بولغم هربد ول كلذكو اعوجر
 . هقنع زحن مل هلقع ىلع بول. وهو هقتعأ ول كلذكو الطاب

 هح رذال امو ريبدتلا نم هضعب 0 امو ريدملا ةبانح يا ثا

 7 عوطت هديس ءاش نإ ربدي مل ىذلا دبعااك وهف ةيانج ربدملا ىنج اذإو هنع ىلاعت لا ىضر( قفانتلالا )

 'هقتع قرغتست ةيانجلا تناكف لعفي مل نإو ,هريبدت ىلع وهو ريبدتلا ضقني كلذ سيلف لعف نإف ةيانجلا شرأ جارخإب
 ةليلق ةيانجلا تناك نإو هديس ىلع مرغالف ةيانجلا نع هني صقن نإو هتيانج شرأ هيلع ىنملا ىلإ عفدف اهيف عب

 'ءانعب هنت ةبقب كيلإ عفديو ةيانجلا شرأ هيلع ىنلا ىلإ عفديو هلك عابي نأ تيبحأ نإ هديسل لبق اريثك ربدملا نمتو

 'ًاربدم اقيقر كل قبام ناكو ةيانلا شرأ ردقب هنم عيب هلك عابرال نأ تببحأ نإو ةيانج الب هعب كل ناك دق هنأل

 عبو هريدت لاطبإ نم هلك ىف كل ناك ام دبعلا نم قب امف كل مث رثكأ وأ لقأ وأ ثلثلا دبعلا نم قب ىذلا ناك

 هعاب ىذلا وره سبل هنأل هيلع تح الو ريبدتلا ىلع هنم ىبام ناكو ةيانحلا رده هنم 2 ىنجحف هرب لت نكد ءىث

 ملام ربدي مل نك هنأل ةءانج لك ىف دبع وهو هيلع ىنج ربدم ريغ دبعك وهف ربدملا ىلع ىنج اذإو ( ىقفاةشلاللاف )

 دبع هيف وه اذه لك ةئاريمو برحلا رضح اذإ همرسو هيلع ةيانطاو هتءانحو هدودحو هتداهش مق هقتعيف هديس تع

 هضعب فاتت وأ هفلتت ةيانج رح هيلع ىنج ولو ( قنا لالا. ) هماكحأن م كلذ ىوس امو هحاكنو هقالط كلذكو

 ءاشام هب عنصي هل ورش ال ءاش نإو هلثم ىف هلعح ءاش نإ هلام نم الام نا بيصأ ام نشرأ وأ هتحيق هديس 1

 ريدملا جورخ ىف ملسملا دبعلا ىف لوقلاو هريبدت ىلع وهف ىح هيلع ىنجملا ربدملاو هيلإ مسأف ادبع هيلع ىتاجلا ناك نإو

 الام ناك اش نإو هعم اربدم هلعج ءاش نإف مهارد وأ ريناند نم هتيانح شرأ نم ذخأ امف لوقلاك ربدملا هدس ىلإ

 تكس مث هربدم ىلع ةيانلا شرأ نم هل ىناجلا مزل امي دبعلا ذخأ نإف ( قفا هلال ) ءاش نإ هلومتي هلام نم

 دبع هيلإ ِلسَأف اربدم لتق ول كلذكو اريبدت هل ثدح نأب الإ ربدمي سهلف قيقر وه الو دبعلا عم ربدم وه لقي ملف

 ناكف هيلعىنج اذإ نوهرملا دبعلا نأ تمعز ملف لئاقلاق نإف ارييدت ال تدع نايالا نب ريدم ان رك 1 هالتق نادبع وأ

 ىلع ةيانلا شرأ ىف دوحاللا لاملا نأ معزت الو هنم لدب هنأل انوهرم دبعلا ناك اك اناكالام وأ ادبع هتيانج شرأ

 امهنيب تقرف هل لق 5؟ قدعم وأ ربدم قف اعوضوم لاملاو اريدم نوكف ريدملا ماقم موشي كلذ ىف ةرخألا ديعلاو رردملا

 نه لأ لاطب | وأ هب ةقدصلا وأ هتبه وأ عب هديسل .نوهرملا دتغلا تيأرأ لق ؟امهنيب قرفلا نيف لاق نإف امهقارنفال

 ءىثل كلام نهرلا كلامو ليق معن لاق نإف ؛هيفوتسإ ق>لطببال اقح هقنعف نهرلا بحاصا نألأ لقال لاق نإف هيف
 ّخ



 -96- هد
 قتعلا ليجعت دعلا دي ردو قتعلا هلجعت ديري دق هنأل زجعي نأ الإ هتاتك لع ناكو ةناكلا نم شام هلع ناك دك

 01و ني اجرل انالف مدخا لاق مث هدبع لجر ربد ولو ( ىفإ لاف ) بتاكف

 مدخمو ثلثلانم جرخم وهو ربدملا دشسلات وع نإب الا ادبأ دبعلا قتعي ل لأسيإ لبق هلقع بهذ وأ سرخ وأ اذهلئاقلا

 نيطرشب هقتعأ هنأل ادبأ قتعي ل نينس ثالث هدم ملو هدعب وأ دبعلا ديس توم لبق نالف تام نإف نينس ثالث انالف

 نإو لطاب ريبدتلاف رح وه مث نينس ثالث انالف مدخم نأو ريبدتلا لاطبإ تدرأ لاقف دسس'ا لكس نإو امهدحأ لطبق

 ىف عوجرلا دسلادارأ نإو قتعي مل دبعلا همدخحم وهو وأ همدخم لبق نالف تام نإو رح وهف نينس ثالث انالف مدخ

 مل هلام رييدتلاو نينس ثالث نالف ةمدخ دعب اربدم نوكي نأ تدرأ لاق نإو ارح دبعلا نكي ملو هيف عحر مادخإلا

 وهف ىنوم دعب ةئام ىدأ نإ هتوم لبق لاق مث هل ادبع ربد الجر نأ ولو ىللوألا ةلئسملا ىف انلق اكاعم امهم الإ قتعي

 هتوم دعب مدخ وأ ةثام ىدأ نإف ةنسإ ىنوم دعب رح وه لاق وأ رح وه مث ىنوم دع نينس ريثع ةمدخ هيلع وأ رح

 ءىش ريبدتلا دعب هيلعو هل اهمثدحأ ةبصو هلك اذه ناكو قتعي مل الإو رح وهف ةنس هتوم دعب هيلع تتأ وأ نينس رسشع

 نالفل ىدبع لجر لاق ولو هفصن الإ هل نكي مل هفصن لب لاق مث نالفل اذه ىدبع لاق ول نوكي اك رييدتلا نم ىلوأ

 ريناد ةرشع عفد نإف ريئاند ةرشع ىت'رو ريغ ىلإ وأ ريناند ةرمثع قثرو ىلإ عفد اذإ نالفل ىدبع كلذ دعب لاق مث

 نم قحأ تضقن اذإ ةرخآلاو ىلوألا ىف طرشاا ضقنن. ىلوألا دعب هيلعو هل ةيصو ثادحإ هنأل هل نكي مل الإو هل وهف

 نكي مل ةيناث هارتشا مث ناطلسلا هعابف هيدفي نأ ديسلا عوطتي ملف ةيانج ربدملا نج ولو ( ىف تالاف ) ىلوألا

 ءادتفا ولو ريبدتلل الاطبإ ناكو هسفن ىلع هعيبك هيف هيلع بحي امف هلع ناطلسلا عيب ناكر هوجولا نم هجوب اربدم
 لوألا كالملاب هديس هذخأ مث برحلا رادب قحلو مالسإلا نع ربدملا دبعلا دترا ولو ريبدتلا ىلع ناك اعوطتم هدس

 نأ لبق هديس" ةذخأف نوماسملا . هلع تجوأ ول كلذكو هريدت قبأ ول قانالا الو ةدرلا صقتت الو رددت لك

 مقو ولو هكلم نم هجرخم نأب هريبدت ىف هديس عجرب ملام لوألا كلملا ىلع ناكف اربدم ناك مسقيام دعب وأ مسقي
 لتقي وأ توميل هلام فقوف دترملا وه ديسلا ناك ولو ريبدتلا ىلع ناكو لاح لكب هذخأي نأ هديسل ناك مساقملا ىف

 دبعلاو هلام كلم ىلع وبف..مالسإلا ىلإ عجر مث قداب مل وأ برحلا رادب قحل هلام كللم ىلع نوكف اناث عحري وأ

 ةثرولل نكي ملو ربدملا ديسلا دترملا لام اوكسلم امنإ نيماسملا نأل ارح ربدملا ناكو ايف هلام ناك تام ولو هلام ربدم

 هلام .ىف رمألا زئاج وهو رييدتلا ناكو َةاَْحلا قاوكلم اإ مهنأ الإ 20هنيد ريغ مهنيدو ائيش ثاريملاب اوكلع نأ

 رخلا هب ىصوي اك ديعلا هب قتعام سيلو هل كلذ نكي مل هتوم دعب وأ ديسلا ةايح ىف ريبدتلا تددر دق ربدللا لاق ولو

 قتعاا در هل نكي ل تام تدع ىلا ٠ لكو ةيصولا در هل ناكه سفن ن نع هكلع لاع هل 0 : م لك هسفن ريغ نم

 تقو ىلإ قتعأ اذإ كلذكو قوقحلا هلع بحبو قتعملا ةمرح هب تبثتف امات قتعملا ىدب نم جرخأ ءىث ةنآلا

 هبتاك مث هدبع ربد ولو لاما سأر نم توملا دعب قتعت دلو مأ تناك تت دلوف اهتطوف هتمأ ربد ولو ( قنات لالا (

 تنأ هل لاق مث هربد ولو ( ىف لالا ) ريبدتاا ىف اعوجر تسل ةباتكلا نألريبدتلا نم جراخ ريغو ابتاكم ناك ٠

 اذهب دري مل نإو ريبدتلا ىف اعوجز اذه تدزأ لاق اذإ رخآلا طرتملا لع ارح ناك اذك و اذك ىدؤت نأ لغرخآ ظ

 وهف ريبدتلا ىف اعوجر اذه دارأ نإف ريبدتلاب قتع ىدؤي نأ لبق هديس تام نإف ىدأ نإ قتع ريبدتلا ىف اعوجر '

 هلوقو دراا هدوصقم نأ للعت دترملا ثاريم عجارو لصألاب اذك « ةانحلا ىف اوكلم امإ مهنأال » : هلوق )١(

 . . ةحدصم ها ردتق ٠ ارح رص نيدملا نوت للم هب دوصقملا ( خلا تان رهو رببدتلا ناكف 2



 0 يري ل ه5 >5 تا 5 .
 مو ىف عجري نأ هل ناك كلذ ريغ وأ هرآد 1 لجكرل هدف ىصوأ ول ام هكلم نم مر نب اححخص وأ اضيرم

 ب هولا نك ةصو هنأ نعال نمد ربدملاف كلذ هضرم نم تام ىد- هريبدت ىف عجر ١ نإو اححص وأ اضيرم

 2 كا نمرب دملا لاق هنأ رمعنبا نع عفان نع رمع نب هللا دبع نب هللا دبع نع نايبظ نبا ىلع انريخأ ) قنانتلالاف (

 ةقوف رمعنب | ىلع فوقوم وه عوفرع سيل ىباحصأ ىل لاقف اعوفرم هتذخأ تنك نايبظ نب ىلع لاق ( قفا: لالا )
 وفاتخا نيتفملا نم تكردأ نم لعأ الو رمع نبا ىلع هنوفمي هنوثدحم نيذلا ظافحلاو ىعفاشلا لاق ( ىناةةلالا )

 رحم مل ناسللاب هيف عجر مث هربد اذإ هنإ امهدحأ : نالوق ربدملا ىف ىعفاشلل (عيبرلا لاق)ثلثلا نم ةيصو ربدملا نأ ىف

 حاص كملم نم ريدملا جرخأ 8-0 هيلع هللا ىلص ىنلا نأل ةقدص وأ ةه وأ عج < نم:هجرخ ىت> ريبدتلا نم

 ف عجري اياصولا نم ةيصو هنأ ىلاثلا لوقلاو و ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هجر >أ ا هجرخم ىق> هريبدت نم هجرخم الو

 . ىدنع نيلوقلا حصأ اذهو ة.صولا ىف عجرإ مك ناسللاب

 ريبدتلا نم ربدملا جارخإ

 ىل لجت ربدملا هل لاقنإو هكلم نم هجرخم نأب هريبدت ىف عوجرلا هلف هدبع لجرلا ريد اذإو ( قفا تلال )

 هلك رح وهو لام ىلع قع قتع اذبف هقتعأف مس د.سلا لاقف ىربب دن ىف تع>ر دق ديسلا لوعي لبق ارانيد نوسمح ىلع كلو قدعلا

 قر نم ربدعب سبل نم عامي اك هنيد ىف ربدملا عب هلام طيح نيدربدملا ديس مزل اذإو ريبدتلا لطب دقو نوسخلا هيلعو
 لاح ىف هعيو هديس نيد ىف هعب نود ةلئاح ةيرح هيف سيلف هريغو عييبلاب هريبدت لاطبإ ىلع اطاسم ناك اذإ هديس نأل
 قح ربدملا عابي الو هيلع عيبف هلام نم ربدملا ريغب ةىدب نيد هديس مزال ولو ربدملا ريغ دبعلا هيف عابب ام كلذ ريغو هسفن

 ظ ريغهنيدىدؤيلام هلدجويال وأ هيف عجر, ىتح ريبدتلا ىلع وهو هريبدت تلطب أ دق ديسلا لوقب وأ هعيدب الإ ءاضق هل دجوي.ال

 وأ هتلطبأ وأ دبعلا اذه رببدت ىف تعجر دق هديس لاق نإف هريبدت لاظبإ هل ناك نيد هديس مزاي مل ولو ( قفانةلالان )

 نم هجرخت ىتح رييدتلل اضقن كلذ نكي لهب هل ىصوأ ول لجرل هتيصو ىف اعوجر هلثم نوكي ام كلذ هبشأ ام وأ هتضقن

 ةضبق تاتب ةبه لجرل هبهو مث هربد ول كلذكو نامعإلا ةرم عماجمو عضوملا اذه ىف ةيصولا فلاخم وهو كلذ هكلم

 0 هتامح ىف هيلع هفقو وأ هيلع هب قدصت وأ لجرا هب ىدوأ وأ اهيلع مدن وأ ةبهلا ف عجر وأ هضبقي ل وأ

 دعب قتعي لو ارب دمهفصت ناكهفصن ربد ولو هلاصتاب ريبدتلا ىف عوجر هلك اذبف رح وهف ذك فارم د ىدأ نإ لاق وأ

 نأ هف هلع موقي هتوم دعب هل لام الف هفصن الإ ذخأي مل اذإو ذخأ ام هثلث ن ٠م هل اع هنآل ريد ىذلا فصلا الإ هنم هتوم

 لجرا هفصنب ىصوأم“ هربدولو هيلع موقي هتوم دعب هل لام الف مهثرو نيذلا ءامحألا كلم ىلإ كلم لقن لجو زع هللا

 آلإ دبعلا نم قتعب ملربدملا ديسلا تامو ةيصولا ةيصولا بحاص در نإف اربدم فصنلا ناكو هب هل ىصوملا فصنلا ناك

 ناكىحوهو هفصن عاب وأ ىح وهو هفصن بهوول كلذكو هب ىدوأ ىذلا فصنلا ىف رييدتلا لطب أ دق ديسلا هك كل

 ءادتبالا ىلع ربدي نأ هل ناك اذإو هيف عجري ملام آر دم ىناثلا فصنااو بهو وأ عاب ىذلا فصنلا ىف ريبدتلا لطبأ دق

 )| كثلث ىريبدت ىف تعجر دق لاق مث هربد نإ كلذكو هلا اربدم فدنلا رقيو هفصن عبي نأ هل ناك هدبع فن

 دث ىلعومف هيف عجري ملامو ريبدتلا نم اجراخ هكلم نم هجارخإب هنم هيف عجرام ناك هتلطرأف كدصت وأك عبر

 و لدب جارخلاو جارخلا ةلزنع عضوملا اذه ىف ةباتكسلا انِإ ريبدتلل الاطبإ ةب اتكسللا سيلف هبتاك مث هربد اذإف هلاحمب
 1 ؛دتلاب قتعدام نإو ةباتكسلاب قتع ةتوم ل ليقىدأ نإفىضر اذإ هتاك كلك هحراخم نأو همدتخم نأ هلو ةفانخلا

 .٠ انك ١/ نم هنع لطبو ةهنم ثلثلا لمحام قتع ثألثاا هلم ' نإو ةباتكلا نم هيلع ىقبام لطبو ثلثلا هلم نإ ص

0 
| 

 قم



 ا

 انفلاخ نم عيمج هيف انقفاوي عضوم اذهو ائيش ضرما ىف ثدحم لل هنأل ًاححص وأ ناك اضيرم ىح كلام لئاقلاو

 الو" نوكي دق اذه نإ اولاق ةدحلا نع اولئس اذإو نالف أربي وأ نالف مدقي لبق عوجرلا هل لعجم نأ ىف سانلا نم

 اتيمذيسلاو اح قتعملا دبعلا ناك اذإ ةَنْس ىلإ قتملاو نادل قتعي امنإ شيل وأ مه ليقف نئاك وه اك سلف نر

 دعفش دقو ؟ هب قتعي 2 نيقي هل سيلو ةنسلا نوككتاو ديسلا توع لق وه تو ذق سئل وأ ؟:ةنسلا تدم كك

 نيقيلاب قتعي اإ هتفرعم نقيتسي ل نكلو تامدق نوكي نأ نكي دقو قتعي الو هتوم فرعي الف ريدملا دس

 اقرق ةنس ىلإ ةقتعملاو ةربدملا دلو نيبو ةرح تنأف نالف مدق اذإ امل لاقي ةمألا دلو نيب لعأ الو ( ىف[: لالا ١

 ؛رحتنأف ةنسلا تءاج اذإ وأ ءتم ىتم ءرح تنأف نالف مدق اذإ لاق ولو ةدحاو لاح ىف اونوكي نأ سايقلا لب نيب

 اذه ىماعيف وأ اذه ىرذس ىف وأ اذه ىضرم نم تم نإ رح تنأ لاق ولو تقولا كلذ ىف ًاربدم ناك تا تم ىتم

 ريدتلا ديسلا تنثأ ام ريبدتلاو ارح نكي مل كلذ هضره ريغ نم تام مث حص اذإو ( ىف[ ةلللاث) ريبدتب اذه سيلف

 نإو ثلثلا نم تقولا كلذ ىف رح وهف نينس ريثعب ىنوم دعب رح تنأ هدبعل لاق اذإو ( قفا: ةلالاف ) ربذملل هف

 اهديس تام اذإ اف عجريال هذهنأل ةريدملا نم اقّدع ىوقأ هذهو تقتع اذإ اهقتع نوقتعي اهتلزتع اهدلوف ةنأ تناك

 ىق . ةربدملا ةلزنع ىرف ايح اهد.س ناك امو

 ريدتلاو قتعلا ىف ةحشلا

 نإو ربدم وهف ءاشف تم قم رح ا نإ هد.عل لحرلا لاق اذإو هنع ىلاعت هللا ىذر ) قنانتلالا (

 أشإ مل نإو رح وهف تام اذإ ءاش نإف رح تنأف تئشف تم اذإ لاق اذإو ( قفا: ةلالاف ) اربدم نك ملأشي ملا

 لاقنإكلذكو اهرخأوأ ةئتشملا لبق ةيرخلا مدق نإ كلذكو تتش نإ تم اذإ رخ تنأ لاق اذإ كلذك و ١ ن م

 رح تنأ هدسبعل لاق اذإ لوقت كلاب اه لئاق لاق نإف ( قف|ن هلال ) ءاشي نأ الإ نكي مل تئش نإ رح تنأ هل |

 تاعجو ديعلا ىلإ ةئيشملا لع ملو ريبدتلاو قتعلا تذفن زيي دتلاب ىل ةجاحال لاق هدبع ريد وأ قتعلاب ىل ةحاحال لاقف ْ

 اًضر نود هلوقب مت ءىش تاتبلا ريبدتلاو تاتبلا قتعلا نإف ) قنات لالا 0 تش نإ رح تنأ هلوق ىف هل كلذ ِ
| 

 ريب دلت قع وأ تان قع هل عقوف هدم كأم اذإ لاخلا هده ىف ريدلاو هلام نم قتعللا جارخإ همزابو ريدملاو قتعلا ْ |

 اذه أدتبا لب ةيونثملا لاك رظتنيف ةيونثم قتعلا ىف نكي لو قتعلا لبق امهمزات نكست ل ضئارفو قوق> اعم اهممزل

 هريبدتو هقتع نأك دبعلا ىلإ هنف ةئيشملا لءجأ ملو الماك هئاضمإب الماك ءاننضماف هيف ةيونثم الو صقن الو الماك قتعلا

 هيدي ند جرو لماك هنأل قالطلا در امل نكي مل هتأرما لجرلا قلط اذإ قالطلا كلذكو امللكب الإ ذفني الف ةيونثم ٠

 قالطلا نك 1 نكت [قلاط تنأف تن نإوأ تتش نإ قلاط تنأ لاف واو هلك امرا نكي مل ءىث اهمزليو هل ناك ام

 ءاشت نأ اهلاكو ةيونثملا لاكو هب ظفللاب قالطلا متيف قالطلا عم ةيونثملا عمتجم نأب الإ نوك. القةبوتثمهف لد[ ةنآلا ١
 ارح ناك اءاش نإف ىنوم دعب رح وأ تاتب قتَغ رح ىمالغف نالفو نالف ءاش:نإ لاق نإ كلذكو ( قنانتالا: ) ١

 لوقلاب اءاشيف اعمتحم ىت> ارح نكي مل باغ وأ رخآلا تام وأ رخآلا ّ ملو امهدحأ ءاش نإو اربدم ربدملا كلذكو ١'

 اعالامبلإ لعد 5 اههتئيشم ع اعإ هارب 3 3 الإ 0 نك مو الطاب قتعلا ناك تاب قع هاقتعأف امكش نإ هاريد

 هريبدت ىف عجري نأ هل اباصولا نم اهريغ نيبو اهنيب قرفال ةيصو ريبدتلاو ضرملاو ةحضلا ىف ريبدتلا ءاوسو هيف ايدعت

 امهللاق ولو قتعي مل رخآلا نود امهدحأ قتعأ نإو قتعقتعلا ىلع اعمتجاف انش نإ ىمالغ اقتعأ نيلجرل لاق ولو اعم

 0 ١



 هس ؤة

 | 1إف نافس نم اطخ وأ ىاتك نم "اطخ نوك, نأ امإف تان هل ًامالغ انم لجر ريد فاتك ىف تدجو مث

 دحم ريزاا وبأو هريغو ثلا ثيدح ج.دررج نبا عمو نايفس نم ريبزلا ىلأ ثيدحل ظف>أ جي رج نباف نايفس

 نايفس نه وره ثيدخ ظفحأ هريغو ةماس نب دامح عم ديز نب دامحو هربد ىذلا ةايح هيف ربخم ًاديدحم ثيدحلا

 رييزاا فأ نع ثللاو جيرج نبا ثيدح ىف تدجو ام لقأاب هثط+ نم ثيدحلا ظفح ىلع لدتسي دقو هدجو

 00 2115و دز نب دام ءاؤراك ورمع نع هنؤري دامس رغو رائد نب ؤرمع نع ديز نب دامح ثددحب ىفو

 "تام ىف اتك ىف تدجو ىنأ هتربخأ نيح مهضعب بجعو تام هثيدح ىف لخد, نكي مل هنأ ادق نايفس ىقل نمت دحاو

 ملو اربدم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عاب اذإو ( ىف[ لال ) هنع اهتاظفح هنم ةلز وأ هنم ًاطخ اذه لعل لاقف

 ءاوس دبعلا نم ربدي مل نمو ربدملاف هن ىلإ جاتحم الو هريغ لام هل نوكيال دق هبحاص نأل ةجاح الو انيد هيف ركذي

 مثديس لام هيف عاببام 1 ميكلام ءاش قم مهعب زوحب مهكل ام مزل قح لك ىفو مهكلام ءاش ىتم مهعبب زوم

 كلذب تءاج دقف عببلا نود الئاح نوكيال نأ نم انفصو ام ودعبال رنيدتلا نأ كلذو مهعيب الإ ءافو هل دجوي مل اذإ

 دقف ةباتكلا نم لثاحال هديس نيد ىف بتاكملا عيبنال نحنف الئاح نوكي وأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ةلالد

 ربدملا انعبو عيبلا نم زجع اذإ عابي ًادبع نوكي نأ ىلإ لوؤي دقو ءانعنم اذإف زدع اذإ ادبع نوكي نأ ىلإ كوؤ.

 توم دعب اهقتعأو لاحم ابعبي ل داولا مأ عبي مل نمو ( قفا خللا ) انفصو اك ةيصو ريبدتلا نأ ىلع ةلالد كلذف

 سواطنبانع رمعم نع ةقثلا انربخأ ( قفا: :لازاف ) ةيصو رييدتلا نأ ىلع لدي اذه لكو لاملا نم ةغراف ديسلا

 نع رمعم نع ةقثلا انربخأ ( قفا لالا ) هنمئىلإ هبحاص جاتحا ًاربدم عاب هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هببأ نع

 ةيصو ربدملا لاق دهام نع حجت ىنأ نبا نع نايفس انربخأ « هربدم ىف لجرلا دوعي لاق سواط نع ملسم نب ورمع

 فيك ردكتا نبا ىنلءاس لاق سواط نبا نع رمعم نع ةقثلا انربخأ ( ىف: :لا]4 ) ءاش قم هيف هبحاص عجري

 هعيبيو ردكسنملا نبا لاقف هنع ىلإ هبحاص جاتحا اذإ هعيدي لوقي ناك تلق لاق ؟هبحاص هعيببأ ربدملا ىف لوقي كوبأ ناك

 اربدم عاب زيزعلا دبعنب رمع نأ ةميع ىنأ نب بويأ نع رمعم نع ةقثلا انربخأ ( ىف: :لالاؤ ) هيلإ جتحم مل نإو
 اضيرم وأ احيحص هديس هل لوقي نأ دبعلا ريبدت نأ ىف افالتخا سانلا نيب ٍلعأ الو ( ىفانةلالاؤ ) هبحاص نيدفف

 اناا | 2 ثل] وأ ىتتع تنأ وأ ىوم ده لاح لك هقتع تدرأ لاقو ربدم.تنأ:هلللاق نإ كلذكو ربدم تنأ

 دعب 0 تأ لاق ىدنع ءاوسو . ريبدت هلك اذبف مالكلا نم اذه هيشأ ام وأ قرم دعل وأ تم ىم وأ تم اذإ رح

 ريبدتاا ضفن هيف ثدحم نأ هل نأل اثدح هيف ثدحم نأ ءانئتسا كرت وأ اثدح كيف ثدحأ مل نإ تم ىتم وأ ىنوم

 اذك موي وأ اذك ةنس وأ اذك رهش وأ ناتنس وأ ةنس تضم اذإ رح تنأ هدبعا لجرلا لاق اذإو ( قفا ةل الاف )

 امهريغ وأ ةبه وأ عيدب هكللم نم هجرخم ناب هلك اذه ىف عجري نأ هلو رح وهف هكسلم ىف وهو تقولا كلذ ءاجف

 وهف لاحم فلتال نئاك ءىث لكنأ امهدحأ نالوق اهبذ لوقلاف ةمأل اذهلاق ناكنإ هيف عجرب مل نإو هعببيىف عجر اك

 لمتحم لوق اذهو لاملا سأر نم'قتعت اهنأ الإ ءىث لكىف ةربدملا لاع املا>و ةربدملا داوك هيف اهدلوو ريبدتلاك

 نوكلال .هريدملا فلان ,اهعأ. .قاثلا كوقلاو اهقتعب هذه دلوو ةربدملا داو قتعيو لاقي نأ لمتحمو لوقن هبو سايقلا

 هتمأل وأ هدبعا هتحص ىف لاقولو ( ىف[ ن. لالا ) كوقلا اذه دعب اودلو نيذذلا اهدلو نود ىه قتعت اهئلزيمي اهدلو

 نإو نالف ءرب وأ نالف مدقم لبق هعيبب نأب عوجرلا هلف رح تنأاف نالف ءىربام ىتم وأ رح تنأاف نالف مدقام ىتم

 هيلع قتعلا عقوأ ىذلا ناك وأ نالف مدق ناك اذإ هلام سأر نم هيلع قتع عجري نأ لبق نالف *ىرب وأ نالف مدق
١ 
١ 



 5-5 ١6 حق

 كلم نم ءالؤه نم.دحاو لك ىلع قتع هيلع قتعي نم وأ ابأ هيلع ىلوه وأ لقعيال هوتعم وأ غلبي مل نص ثرو ولو

 اونوكي مل مهنأ نم تفصو امل هتمي#ب هريغ قتعي لو صقشلا مهيلع قتع ثاريملاب اصقش ءالؤه دحأ كلم نإو ثاريملاب

 أ هب هل ىصوأ وأ هنبا وأ هوبأ هل بهو اهوتعم وأ ايص نأ ولو ( قنانثلالا ) كللا كلذ در ىلع نوردقي

 هفصنب هيلع قدصت ولو هلبقي نيح هيلع قتعيو هل هلك اذه لوق هلو ىلع ناك نو هلو ىصال لام الو هلع هب قدصت

 نم هيلإ راصام هنم قتعو هيلع كلذ لوبق هلول ناك نارسءم هوتعمللا وأ ىصلاو هل بهو وأ هب هل ىصوأ وأ هثلث وأ

 هيلع قتعي هنأ كلذو كلذ لبقي نأ ىلولل نكي مل هيبأ فصن وأ هنبا فصن هل بهوف ًارسوم ناك نإو هدلو وأ ةبأ

 هلوبق نأ لبق نم هل هلك اذه ليقي نأ ىلولل سيلو ىقبيام قتع رسوملا ىلع حلا نوكيف ارسوم نوكيو فصناا

 هلوبقف هلبق نإف هل هلبقي نأ ىلولل نكي مل اذكه ناك امو ةلجاع هيف امل ةعفنم الو هوتعملاو ىصلا لام ىلع ررعض

 هللا لص هللا لوس ىذق اع هنأ كلذو ىصلا كيرث لع اررخ وأ ىصلا ىلع اررص هلرد ىف نال ةغ دود

 . هيلع هكلم حصي ىتح قح ريغب هيلع قتع ةميقلا ذخأاي مل اذإف اهذخأاي ةميقب كيرمشلا كلاملا ىلع قتعي نأ سو هيلع

 ريبدتلا ماكحأ

 6 ميحرلا نحرلا هللا سب ١)
 نب دسيجلا دبعو دلاخ نب مسم انربخأ لاق « هنع ىلاعت هللا ىضر ىعفاشلا انربخأ لاق : ناملس نب عيرلا انربخأ

 ةرذعىنب نم الجر روك ذم ابأ نإ كوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ ريبزلا وبأ ىنربخأ لاق جيرج نبا نع زيزعلا دبع

 ناك اذإ د لاقو دبعلا عابف دبعلا كلذب عمسرسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأو هنم ربد نع هقتع اف ىطبق مالغ هل ناك

 ىلع قدصتيلف الضف كلذ دعب دجو نإ مث لوعي نمي هسفن عم أدبيلف لضف هل ناكنإف هسفنب أدبيلف ًاريقف كدحأ

 نب ىحم انربخأ ( قفا ةلالاف ) دعس نب ثيللا ثيدح قايس نم وع وه ائيش ثيدحلا ىف مسم داز دقو «مثريغ

 هل ادبع ةرذع ىن نم لحر قدك لاف هللا دبع نب رباح نع ريبزلا ىلأ نع ةماس نب دامحو دعس نب ثيللا نع ناسح

 هيرتشي نم مل ملسو هيلع ىلص هللا لوسر لاف ال لاف « ؟ هربغ لام كلأ» لاةف سو هيلع هللا ىلص ىنلا كلذ غلبف ربد نع

 كسفن أدنا كاف م هلإ اهعفدق سو هيلع هللا ىلص ىنلا اهم ءادف مثرد ةئاعان ىودعلا هللا دبع ند رجعت هارشاف ( ؟ قم

 ءىث كتارق ىوذ نع لضف نإف كتبارق ىوذلف ءىث لضف نإف كله الف ءىث كّسفن نع لضف نإف اهيلع قدصتف

 وأ ءافلح ىنعي ةرذع ىنب نم الجر ملعأ هللاو رباج لوق ( ىف: لالا ) كلامثو كنب نع ديري « اذكهو اذكبف

 ةليبق ىلإ ىرخأ هبسنو بسنلاب مهنم اضيأ وهو فاحلاب ىنعي انم الجر ةرم لاقو راصنألا ىف مثدادع ىف اناريج وأ

 نع رانيد نب ورمع نع ديز نب ذامح نع ناسح نب ىحب انريخأ ) قنانثلالا ) ىرخأ همس ملو ةرم هامس ئك

 هيرتشي نما مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هريغ لام هلنك لو ريدنع هل امالغ قتعأ الجر نأ هللا دبع نب رباج

 ةماسنب دامحن ع ناسح نب ىحم انربخأ ( إل( ) نمثلا هاطعأو مثرد ةئامتانب هللا دبع نب معن هارتشاف « ؟ىنم

 انريخأ ( فان ةلللاف ) ديزنب دامح ثيدح وحنب سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هللا دبع نب رباج نعرانيد نب هرمع نع
 لام هل سيل هل امالغ انم لجر ربد لوقي هللا دبع نب رباج اعمس ريبزلا ىلأ نعو رانيد نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس

 ايطبقاديعلوقي ارباجت عمضو ورمع لاقماحنلا هللادبع نب معن هارتشاف « ؟ىنم هيرتشي نم » لسو هيلعهللا لص ىنلا لاف هريغ

 ىرهد ةئماع هنم تعمس اذكه ) قفا 6 االاف) «بروقعي هل لاقي » ريب زلا بأ دازو ريبزلا نبا ةرامإ ىف لوأ ماع تام



 ش 2-0
 قتعملا لاقو . هلمع ىف ديز# ةعانص عنصب وأ بتاك وأ زابخ دبعلا مرغاا هل ىذلا لاقف افاتخا ولو ابهذم ناك هن ىف

 « مرغلا هل ىذلا لوقب ذوي مل كلذ دجوي مل نإو هتعانصب ميقأ ةعانصلا كلت عنصي ناك .جو نإف رظن كلذك سيل

 '0 افا رت ىلا ةدملا كلت لثم ىف ثدحم ام هتعانص تناك نإو ةمقلا ةدانز هيلع ىعدم هنأل قتعملا لوق لوقلا ناكو

 ىريال ابيع بيعم وأ قراس وأ قبآ وهو دبعلا اذه تقتعأ قتعملا لاق ولو قتعملا لوق.لوقلاف قتعلا عقو موي نم

 دبعلا نال بيعلا ملعي ىتح بيعلا نم ةءاربلا ىلع وهو هلوق لوقلاف قراس الو قباب سيل مرغلا هل ىذلا لاقو هندب ىف

 ىذا الاقف هريغو اذه ىف هلوق لوقلا انلق نمو همزلام ضعب هنع حرطي ابيع هيف ىعدي وهو بيع هيف ىريال هنيعب مناق

 نيميلا انددر نيميلا نع لكن نإو *ىرب فاح نإف هاوعد ىلع هانفلحأ هوفلحأف تاق اك تلقام نأ ملعي وهو هفلاخم

 هلوق لثم كلذو ىعدا ام ىلع اهكرت اذإ هطعن ملو نيميلا ىف هقح انلطبأ فاحم ل نإو قحتسا فلح نإف هبحاص ىلع

 دق هنأ كلذو تفصو اك فلحأ قب هنأ عي وه قتعملا لاق نإف مرغلا هل ىذلا لوق لوقلا اناقف قبآ وهو دبعلا تقتعأ

 وه قتعملا لاقف هيف افلتخاف ائاغ وأ اتيم هضعب قتعملا دبع ناك ولو اذه هبشأ امو ةنيب هيلع دجوي الا» ملعي نوكي

 لوق لوقلاف « رانيد فلأ ىوس, ىسراف وأ ىربرب دبع وه هيلع قتعملا لاقو ريئانذ ةريشع ىوس, ىحبز دوسأ دبع

 ا ه1 لع اناس ولو هدارأ نإ قتعلا هل فلم وأ كاقام ىلع ةنيس مرغلا هل ىذلا ىأ. نأ الإ مرغي ىدلا قّعملا

 ارا | انا 17 [رظاط ناك ول فلأ هتمبقو ىريرب هنأ ىلع اقداضتولو هنيعا عم قتعملا لوق لوقلاف هن ىف افاتخاو

 ءاي نإَو .٠ ىعدا ام ىلع ةئيب قتعملا فأي نأ الإ مرغلا هل ىذلا لوق لوقلاف رهاظ ريغ ةنأ قتعللا ىعداو رهاظ ريغ

 امل اذك ةعاسلا ةحق لاقو ابيع ركذي ل اذإ ةميقلا ىلع قتعملا قدصي امإ تاقام معي وه لاق نإ ركذام ىلع هانفلحأ

 ام ةميقلا نأال هضءعب حرط وأ هحرط عدم وهو مزال مرغلاف ابيع ركذ اذإ امأف بيع الب دبعلا لثم ةمبق هلثم نوكي

 . اينع مغيب قح بيععلا نم ةءارباا ىلع ىه

 اكلك اذإ ةارلاو لج رلا لع قتلي نم تاب

 لبق نم ادجوأ دعابت نإو هنبا نبا وأ هئبا وأ هدج وأ هابأ كلم نمو هنع ىلاعت هلا ىضر ( قفا: لالا )

 هبسن كلاملا ىلإ ريصي وأ مأ وأ بأ نم كلاملا بسن هيلإ رص, نمت دعابت نإو تنب وأ نبا نم دلو وأ مأ وأ بأ

 تيمس نم ريغ هيلع قتعي الو هل هكلم حص, نيح هيلع قتع هجوب ادلاو وأ ًادلو كلاملا نوكي ىتح مأ وأ بأ نم

 هجو ىأ وأ ءارعث وأ ةبهب اصقش هيلع قتعي نمت كلم نمو ةبارقلا ىوذ نم مثريغ الو ةجوز الو تخأ الو خأال

 قتعو ارسوم ناك نإ هنم قبام هيلع موقو هكسلم ىذلا صقشلا هيلع قتع ثاريملا ىوس كلملا هوجو نم هكلمام

 اذإ ادبأ هككح ناكف كلملاب هيلع قتعي ادحأ كلم اذإ لجرلا ناك اذإو هريغا قبام قرو كلمام هنم قتع الإو هلع

 دسبع ىف هل اكرش ىقتعملا يح ىف هكلعال نأ ىلع ًارداق ناك دقو هيلع قتعي نم كل اذإ وهو قعأ ند كل

 ىتاا لالا ىف هلويقف ثاريملا ريغ كللمام لكو ةيصولاو ةبملا درب نأ هلف هب هل ىصوأ وأ هل بهو اذإ وهو نافلتخمال

 "  ثاريملا در هل نكي ل هيلع قتعي نم ضع, ثرو ول هنكلو هقتعك هلوبقو هؤارسشو هنم اصقش هئارتشاك اهيف هدر هل

 ولو ثاريملا كلم دري نأ دحأال سيلف محل ضرفام ىلع ىتوملا كلم ءايحألا مزلأ نأ مح لجو زع هللا نأ لبق نم

 نع كالملا ءرملا هيف عفدي ثاريملا ىوسام ثاريملا ريغ كلم اذكه سيلو هتقفن هيلع ناك ىمعأ وأ انمز ًادبع ثرو

 - دعب نع كالم اذإو هسفن هكلم اعإ هسفنب هكلم رحم مل هنأال هنم قبامهيلع موقي ملو.هنم كلمام هيلع قتع اصقش هيلع
 ض0

 كلذ ىف فالتخا ال اريك وأ اريغص'وأ ارفاك وأ اناسم هيلع قتغيف 'كلع ىذلا ناك ءاوُسو هعفد هل سيل ثبح نم
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 : هريغ الام عدب مل ولو هنم مدقتملا لوقلاب هلك ارح نأآك تأآم مث هضعب 0 اصلاح هل علا ناك وا 1 مدق وأ 1

 ذئموي هيلع موق هنم قتعي لام هل ناكو دبع ىف هل كرش قتعأ مو هلام نع روج ربغ وهو ةحصلا ىف عقو قتعلا نأل ١

 مولي مل كلذ دع ريبأ نإو قتعملا كلام هنم قتعيو قيقر دبعلاف هل لام الو هقتعأ نإف هلك قتعو هتميق هيلإ عفدو

 ىري نم لوق ىف قتع اعفاد ارسوم ناك نإف امم قع ىلا لاخلا ىلإ رظنأ اعإ هلبق وأ كلا دعب رس ءاوسو هلع

 موي ارسوم ناك اذإ اعفاد نكي مل نإو رسيلاب عقب انإ قتعلا ىري نم لوقىف قتعيو عفدلاو رسيلاب عمي اعإ قعاا

 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذو هدعب رسيأ نإو جملا عقوذتموي هنأل قتعي مل عفاد رسوم ريغ ناك نإو قتءأ

 دقق الإو هيلع قتعو ممصصح هءاكرش ى طءأف لذع 3 ةميق هلع موق ًارسوم ناك نإ دبع ىف هل كرش قتعملا ىف لاق اذإ

 اذذهو هتميقل اعفاد ارسوم هكب رش نركلا نأ كك قتعب قتعي مل 1 ىذلا كلم ند ع هلعح اعإو قتعام هنم ىقتع

 اذإو عفاد ريغ ارسوم نوكي نأب اعفاد نكي مل نإو رسيلاب قتعي هنأ رخآلا لوقلاو عقدلاب الإ قتعيال لاق نم لوق ىف

 هلاق نم دحي لوق وهو دحاو رمأب هكسا٠ نم جرم نأ زي مل عفدلاو رسيلا نيرمأب هيلع قتعملا كلم نم هجرخأ

 « ةميقلا نمضو قتعاا عقو دقف هتءيقب ارسوم ناك نإف قتعلا عمي نيح قتعملا ىلإ رظني نأ سايقلا ىف حصأو ابهذم

 قتعو ىلب+ تءوق تدلو ىت> موقت ملف اهضعب قتعأ موي ىلبح ةيراج ةقتعملا تناكولو ةميقلاب عبتأ دعب مدعأ نإو
 قدلا- نأ تعز ولو ؛ابنع لدفن نسل اهقر. نوقري و اهقتعب اهدلو قتعف تفتعأ مور لح تنك اذن (تاط ل
 مل تدلو ةعاس ةيراج قتعأ ول هنأ ىرت الأ دلولا .قتعي ل هنأل ابعم دلولا قتعيال نأ ىغبنا يحلا نوكي موي عقب امإ

 . اهريغ دلو يح اهدلو كف تدلو اذإ امأف 'قبح تناك اذإ اهعتعب اهدلوأ قع اع ابعم اهدلو

 ضرلاىف 38 ءلا قخع

 تام مث تاتب قتع هيف تام ىذلا هضرم ىف دبع ىف هل اكرشش قتعأ اذإو هنع ىلاعت هللا ضز ( قفاةلالاف )

 قتع هقتعأ اذإ فلتخم ال هلام لكىف حيحصلا رمأكهثلث ىف هرءأف ثلثلا هلمح اذإ هريغلو هسفنل هنم قتعأام هثلث ىف ناك

 قتعلا عقوأ هنأل هلك هيلع قتع هل هئلثو تام مث هضرم ىف مهس ةثام نم امهس هل دبع نه قتعأ اذإ كلذكو تاتب

 هنم قتعي مل هتوم دعب هل كولمت ثلث قتعب ىصوأ ولو هلك هدبع قتعأ نك ناكو هلك وأ هلام ثاثل كلام ىح وهو هيلع

 نه ذخأ ام الإ هثراول هلك هلامو هلك هبف هيلع موقي موي ائيش كلعال وهو توملاب عقو امتإ قتعلا نأ كلذو قتعام الإ

 ٠ عقدلاو ةميقلاب ق نس هل لامال ناك هثلث الإ هدبع نم ذخأي مل اماف هثلث

 هكبرشو قتعملا فالتخا
 مف رهشأ دعب الإ ناطلسلاىلإ اعفارتي ملو دبع ىف هل اكرشش لجر قتعأ اذإ هنع ىلاعت هللا ضر ( فا لالا )

 هيلع قتعملا لاقو نيثالث هتميق تناك قتتءملا لاقف قتعلا عقو موي ةميقلا ىف افلتخاف قتعأ موي ةميقلاب ناطلسلا هيلع

 ذخؤي مل اذهب دبعلا قتعأ اذإف عفاد دجاو رسوم هنأل قتعملا لوق لوقلا نأ امهدحأ نالوق اهيفف نيعب رأ هتمق تناك

 ىخكرامع الإ هدب نم مك جرح الو دبعلا بر لوق لوقلا وك نأ ىناثلا لوقااو همزل هنأ وه معزام الإ هلام نم

 اسايق حصيال وهو ةنس اذه ىفو رايخلاب عاتبملاو لاملا بر لوق لوقا ناك ملاق دبعلاو نمثلا ىف افلتخا اذإ نوكي اك

 قتعاا در انبه قتعملل سيلو عئابلا لاق امب هذخأ وأ دبعلا در عاتبمالف امناق ناك اذإ عيبا نأ لبق نه عيبلا ىلع

 افلتخا اذإ تئافلا ةميق ىرتشملا ىلع نوكي اك دبعلا ةمدق قتعملا ىلع ناكو افلاحم افلتخا اذإ اذه ىف لئاق لاق ول نكلو



 0 ةعرقلاب غب اعإ قتعلا نأل قتعلا نوكي موي هب مههك ىلإ ر رظنأ الو مهمل عرش موي نوموش كلا م امم الف

 ذك نمو ( قفا - *لالاف ) ةعرقلاب مت اعإ ة ةمات ةيرح مهنم 00 تساو 0 الو قتع مهعأ رد /' اذإ هنأ ىلإ

 هتمبق غلي لام هل دجو نإف هقتع فقوي هنأ امهدحأ نالوق افف رسوم وهو هنم هبيصن مثدحأ قتعأف ةثالث ني. دعلا

 عضتملاو عفترملاو ةمألاو دبعلا قتعلاىف ءاوسو ( لاق ) عفدلاب هقتع نابو هتمبق وأ كاهل ند كرش ىلإ عفد

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رىغق امل لوقي نأ ىغبنالوقلا اذه لاق نمو كلذىف قارتفا ال ٍاملاو رفاكلاو ققرلا نم

 هيلع قتعو مهصصح هءاكرش ىطعأف لدع ةميق هيلع موق دبعلا ةميق غلبي لام هل ناكو دبع ىف هل اكرش قتعأ ندف

 ةميقلاو لام هل ناك اذإ لوقلاب قع هنأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىف نيبف قتعام هنم قتع دقف الإو دبعلا

 ىدبأ نم هل احار>إ هتم.ق تءفدو لام اذ ناك اذإ هقتع نأ ىلع اتللدت_سا ىتعلاب هؤاكرمش ضرب م نإو هلام ىف

 رش كلم ةميقفف هلمزال مرغلاو قتعملا تبان ءالولاوق علا عقو اذكه اذه نانا |ذإك فرت والوج] هع تكلاك
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 ءالولاو هعدف تدش نإو هذخف تئش نإف نءثلا كل لاقيو ندثلا عقد نم تفصو ىذلا ىنءملا ىلع قتعلا مات هكللم نع

 ءاوس امهملع امهعم ناك نإ كن رشا مرغلاو امل ءالولا ناكو قتعلا امهمزل اعم اعيمح اتعأ ولو قتعلاب اقبس نيذلل

 "1 ك1 نر !اب هقتع هيلع عقيام دعب مب اك وأ هئاكرش نم دحاو قتعأ ولف اذكه اذه ناك اذإف دمع'اع

 كلع الام قتعوهو زئاحم سيلف هدعب قتع نه ةاككامو هل ءالولاو مات قتعلاف رسوم نم نيقتعملا دحأ مدعت اذإ ا ف

 تقوف هقتعأ هنأةنيبلا بئاغلاماقأنإف هضبقي نملكو.وأ مدقيىتح هل هقتح فقوو قتعاا مت ًايئاغهئاكرشش دحأ ناك نإو

 ا 1| 7 ود[ ةلأل رضاللا قتع لطمو ءؤالو هلو رخوبق ارسوم وه ناكو رضاخلا هقتعأ ىذلا تقولا لق

 ا قتعلاف قو 0 3 * دحاو هقتعأ ولو هتمق هكن رمش نمضو رضاحلا ىلع قالا قدعو ءدالو هلو ةئنم ةمدصت قع أرمدعم

 ظ ةيدصنت ىناثلا ىلع قتع ارسعم ناك نإو الطاب رخآلا قتع 2 ناك هلع قتعو هنعأ عقد ارم اريسوم لوألا ناك نإف امهم

 رخاللو ثلثلا كول قتعأ ام ردق ىلع اهرنيب ءالولا ناكو هتمق هاطعأو هةيحاص بيصن هيلع قع ارسم ناك نات

 ارسوم ناك اذإ هلك هيلع قتعي نأ دبع ىف هل ابيصن قتعي ىذلا ىلع لعج ذإ سو هلعدللا ىلص هللا لوسر نأل ناثاثلا

 هريثك ءاضقلا نم ىلوأ قتعأ اذإ مرغلا ليلقي ءاضقلاو كلذب رخآلا قتعملا ىلع ىضق هئاك رمش ىلإ هلام نم ًاعوفدم

 امهادحإ ناتلالد« هيلعموق دبعلا ةميق غلبي لام هل ناكف» هلوقب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاضقىفو هانعم لثمف وأ

 الإ لقي , ملسو هيلع هللا ىلص قال نأل هنم جرح نأ هلام نم ءىش جارخإ هريغل بحوي العف لعف اذإ ءرملا ىلع نأ

 لمتحمو هلامنم هللا لعجام هيلع ساقي نأل متم دقو حسيحص اذهف سانلالامىف اماف دبعلا ةميق ريغ هل لامال نوكي نأ

 ٌرسعأ امادعب هيلع موق مث ارسوم ذئنيح ناك ااذإف دبع ىف هل اكرش قتعملا ىلإ رظنأ ىفأ ىناثلا لوقلاو هنيب قرفي نأ

 نمم ناك نإف جكحلا اهيف اهلع عقو ىتلا لاخلا ىلإ رظنأ اإ هلاح ريغت ىلإ تفتلأ لو هنم نمض اع عبتأو ا ناكل

 ا ةثامالإ ق قتعأ نيخ هل دحب مو فلأ هتمق ادبع وع ولو سايقلا هيف حصي ىذلا لولا اذهو نمض نمضي

 2 رده هنم قتع هك رش 7 ةميق خابم نع رصق الك اذكهو اققر هت نقامإ ناكاو هريشثعو هفصن قتعف فصنلا سمح

 هيلع موق هيلع موقي لبق تاممث هتحص ىف دبع نم اصقش لجر , قتعأولو هلام هلمتحم ملا 7 ىقبام قرو قتعملل دحوأم

 قتعأموي عقد لاملا دحاو ارسوم نك 0 هيلع بحو هنآل هلام م جر نأل رسوموهو 0 هلام عيمجىف

  كلذرخأءاوسوهتلقاع ىلعوأ هلاميفاهع مب نأ نم ِتوملا هعنع1تاممث ةيانحىنجول اك ةحصلا يف همزا رحٍنمتوملا هعنعالو
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 ةايحلا ىف قتعلا ف ضعب ىلع قيقرلا ضعب ةّئدبن باب
 اذه ىمالغو دعب لاق مث هللا هحول رح اذه ىمالغ هضرم ىف لاق الجر نأ ولو ىلاعت هللا ىذد ( قا تلالاف )

 نإو هلك قتع الماك ثاثلا ناك نإف لوألا انقتعأ تامنإف مثرمأ انفقو مثريغ لام هل سيلو كلذ رخآل دعب لاق مث رح

 نه قتعو هلك قع ثلثا ند لقأ ناك نإو هعم نادبعلاو قبام نود ثاثاا لّمحام هنم قّتع ثلثلا نم 1

 لضفلا قتع ثاثلا ىف لضف ىقبو ثلثاا نم جرخ نإو هاك رح وهف ثلثلا نم ىناثلا جرخ نإف ثاثلا لمح ام ىناثلا

 اذإ وأ ةيصو عبارلا اوقتعأو مهعم لاق نإف تفصو اكلوقلا ناك اهلل ةلئسملاو رثك أف ةعبرأ اوناك ولو ثلاثلا نم

 ريبدتب توملا دعب قتع لكىلع ةايااىف عقو هنأل تاتبلاقتع ءىدب و تفصو ام اهبذ لوقلا ناك اربدم عبارلا ناك وأ تم

 مهقتعأ نيذلا نعلضف هثلثنءلضفنإو توملادعب الإ عقبال هنأو ايحناك ام هيف عحرينأ هل نألةيصو ريدتلاوةيصو وأ

 دايزو ارح متاغو رخ ملاس لاق ول كلذكو ىفبام قرو ثلثلا لمسام هقسب ىعوأ نع وأ دل ند 2 تا

 ملاغ قتع لضف لضف نإف شاع نإ مئاغ لبق هل تعقو تناكدق ةيرحلا نأل ملاسب انأدب تام اذإف مهقتع انفقو رح

 كل تفصو اك ناك تاتبلا قتع ضعب ىلع مهضعب قتع ىدب اذإو هنم ثلثلا لمحام وأ دايز قدع لضف لضف نإف

 نإ ثاثاا نمقتءملا جرم وأ قتعملا شاع نإ ىنعم ىلع لاكسلاب عقب مهنم دحاو لك قتع نأل ةئدبت ناك اذإ ةعرقال

 جرخ مهأف مهنيب عرقي ىتح ةفوقوم ىهف ةيانج نم ةعرقلا لبقو قتعلا عوقو دعب قيقرلا ىلع ىنج امو قتحملا تام

 دح همس جرخ اذإف دح نم لالا كلت ىف باصأ امو ةفوقومو رحلا ىلع ةيانلاك هيلع ةيانلا تناكو ارح ناك هههرس

 جرخ اذإؤإ فقو لاحلا كلت ىف ثرو امو تزا> قتع اذإف هتداهش تفقو لاخلا كلت ىف دهش اذإف رارخألا دح هيف

 ىف مدقتملا لوقلاب تءقو ةيرهلا نأ نم تفصو ال ثروبو ثريو ءالولا ىرجيو هماكحأ فاتختال راطاكف همس

 تلقع قتع مهأف مهتءانج تفقو اونج نإ اذكهو ةيصولا قتعو ريبدتلا ىف قتعملا توم ىف مدقتملا لوقلاو تاتبلا قتع

 ةيانجلا ف هنم عابب وأ هيدفي نأنيب هديس ريغ دبع ةيانج هتءانحفقر مهمأ و هيلاوق اوامتحم مل نإف هتبارق نم هتلقاع هنع
 نإ هكلامل لبق هفصن ةعرقلاب قتعف نيقتعملا ءالؤه ضعب ىتاجلا ناك ولو ( لاق ) هنع عيمج ىلع نا

 ةءاجلا مج فس ىو كالعام كيلع عيب الإو امات ةيانجلا ش رأ فصن كلع ىذلا ففضنلا دقاق تع

 نم لضفلا كيلع دريو هلك عامي نأ ءاشن نأ الإ ةيانْلا فصن ردقب عسب ةيانطلا فصن نع لضف هفصن ىف ناك نإف
 هتحاصم نع لضفلا هنم دخؤي هسفنأ هيف نر ىذلا هموي ىف ةيساكأا] نإ لام ىف ةيانلا فصن نم ىقبام ناكو 6

 يس عرقي لف كان مثريغ لام هلا نا كيلامث ةثالث قدعأ نإف هب عبتا قتع قم هيلع نيد ىهب امو 0 هتقفن ىف

 نم هدافأ لام لك ىطعأو قتع ارخ ىلا مهس جرخ نإف ءايحألاو ىنوملا ىلع عرقأ نانثا وأ دحاو مهنم تام تح

 الأ اكرت امه اكف ىصحأ لام نيتيدل ناك نإف ءاوس امهتميق تناك نإ نيقيقر ناتتملا ناكو قتتعلاب هديس ملكت مو

 اههدحأ ىلع ةيرحلا مس جرخف امهنيب انعرقأف تيملا لام دازف ةثامس# امهنم دحاو لك قتعلاب ديلا مالك دعب اهابسك
 ردا ةئالسمللا ىلإ انرظن مثءهكلت هاندحوف ةثاسمخ ةميق راك ديفتسمال تناك ىلا ةئاستا كلت هنم ل 0 انيسحف

 نوئالثو ةثالثو ةئاهالث وهواهاثلث ىقبومثرد اثلثو نوتسو ةتسو ةثام وهو اهثاث هانيطعأف دس قع دعب اهبسك ىلا

 لاق قتعلا نم هانصقتناف هلام نم انذخأ ام لضفب انيلع عجر قتعلا ىف هاندز اذإ انكتف تملا لام ىف ةادرف# تلو

 نأل تملا لام نم كلذ بوس ريغ هنم قتعام ردعب هلام نم هل نوكيام هنم قتعي نأ ىلع كلذ ردقي بوقعي وأ

 نوقتعي. قنقرلا .ىف ملفا ىلإ بشني نم ضب لاقو ( قاتلا رادسلا نود ريدر تا لا
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 " اهلمح يح ناكف لماح ىهو ةعرقلا امل تءقو امل اهنأل اهعم رح اهدلوف تقتع نهتيأو ىلابح نوتميقف ندلي نأ ىلإ

 قو نهم قر نم لك اذكهو اهنكح ريغ هنكح ناك قتعلا لبق اهلياز ناك ولو اهقري قريو اهقتعب قتعي اهدكح

 اهلثم ًارارحأ اهدلو ناك تقتع مث ةعرقلا لبقو قتعلا دعب تدلو ولو مهتاهمأ - الإ دلولل محال اهدلو ايعم

 تاتب قتع نيةتعما ققرلا ءالؤه ىديأىف ناك امو اهدس ققر ند هريغك اهدلو ناك تاتب قتعقتةءعتلبق تدلو ولو

 نوكيف ذخؤيف تملا هكرت لام هلك وهف نيقتعملا ىلع قتعلا عقي نأ لبق لام نم توملا دعب نيقتعملا وأ توملا دنع

 دجوي مل نإو )١( قتعاا عوقو لبق مهنم دحأ ىلع تينج ةيانج لك شرأ كلل كو اها كس لا نم كرت 5 نا

 بجو هنأل تملا لام نم لام هلكف كلذ ريغو ةيراج رهمو ةرجأ نم مهل راص وأ مهل بهوام لكو قتعلا دعب الإ

 اهقتعأ ىح جوزلا اب لخدي ملف رانيد ةئاعب مهنم ةمأ جوز ولو هكا قيقرلا لامو قيقر مثو مهل قتعلا عوقو لبق

 )1 0ر5 : لل نأ الإ ةكوامم ىهو ةلماك دقعلاب تبجو ةئاملاو اهنغ تام وأ اهم لخد اذإ ديسلل ةئاملا

 ةبهو بسك نم قتعلا عوقو ذعب ءامإلاو نوقتعملا ديبعاا دافأ امو ( لاق ) ديسال نوس#ا نوكيو ةئاملا فصنب عج
٠ 
٠ 
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 ش
 مهل تراصوأ اودافأو اوبسك ىتاا مهلاومأو رارحأ مهف ثلثلانم اوجرخ نإف هوعنمو فقو كلذ ريغو ةيانح شرأو

 ثلثلا نم مهلك اوجرخم مل نإو هلام مهنم دحاو لك ىلإ عفديف طق تيملا ابكسلمي مل رار>أ لاومأ ناك ام هجو ىأب

 تاتبلا قتع ىف اهب مالكسلاب ةيرحلا عوقو دعب هل راص ىذلا هلام هيلإ ريصو قتع ةيرملا هل تعقو مهمأف مهنيب عرقأ

 ةيانلا شرأ نم مهل بجو امو لاومألا نم مهمديأ ىفام ذخأف اقيقر هعم نم راصو هتومب قتعملا توم وأ

 لمحام قتعن نأ انيلع بجو تبملا لام داز اذإو تيملا لام داز دقف ذخأ اذإف هوكلم امت اهريغو ةحوكنملا رهمو

 مهس هيلع جرخ مهعئاف مهنيب عارتقالاو ةثولا نيب مهانمسق نيذلا قيقرلا مسق ضقن انيلعف قيقرلا نم ةدايزلا ثلث

 هضعب قتع نإ مثدحأ نم ىقب امو قيقرلا نم قب ام راصو تملا لام ثلث نم ىقب ام لمحام وأ هانقتعأ قتعلا

 ديبعلا ىدبأ ىف اب داز تملا لام اندجو انأك البقتسم مهتمسق اندعأ اهومستقي نأ ةثرولا اودارأ نإف كلام
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 نيذلا قيقرلا ةحيقو رانيد ةئامعب رأ اهنم تيملا لام ثلث ناكف نهتئامو افلأ قرلا مهيلع جرخ نيذلا ءامإلاو

 قيقرلا نم نتعلا مس جرخ اذإف مهنيب عرقن انأ كلذو ىنعم ىلع ناسا قتعاا نم مهل راصف افلأ تملا مهقتعأ

 مهس جرح نإف ىنملا حصو ىقب نم قرو قتع هدي نم هذخأن ائيش بسك نكي ملو ةئامعبرأ هتمبق دحاو ىلع

 نأ انياع ناك ائيش هلام نم انذ_>أ دق انكف انرظن اذإو ٠ قتعلا هل انعقوأ ةئامعبرأ هتميق دحاو ىلع قتتعلا

 مهقتع صقنيف صقني تيما لام اندجو هيلع اهدر اندرأ اذإف ةئامعبرأ هبسك نم انذخأ انأكف هيلع هدر

 هديزن مث ةئامعب رأ الث هل نوكي مث اكولمت هثلثو ارح هاثلث نوكيف ةئامئامت ثلثا هنم قتعنو ةئاعبرألا فقنف

 5 هيلإ ريصر ىت> هردقب كلذ نم هيلع هاندر 2 ائيش قتعلا ىف هاندز م اذإف ةثامعب رأ ىأث ردقب قتعلا ىف

 ًاثاريم عك ند ىهبام انددر ّ هلام عاب رأ ةثالث هللا انريص هعابرأ ةنالث قع نإ 4م قتعبام رد هلامو

 ديره ومب وير هيما ل وجبت لد جرامات هلرتاو <70 وف
 مهفصت 0 ا 211 لاك كلل 2ع اذإ قفرلا ىلإ ادبأ رظن نإ اذه لصاو رودلا نم انهو ثراولل

 ردقب نيقتعملا قيقرلا نم ىقبي نم قتعأ مث ةدايزلا ثلث بسحأ اف ناك ام هحو ىأب ثيملا لام داز مث ةعرقلاب

 .٠ تملا لام داز ام

 ردو ' ذ ضار ذن
 حج

 )١( هديحصم هبتك . ررحف « ( خلا دجوي لام نود » هلءإ خلا دجوي مل نإو : هلوق ,
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 عب نان يك ايما ن1 101 قيس 9س ولالاو كت دبص

 ١ هكا

 لام تيملل ربظي مث قتعلا باب

 ثلثاا نم هيف اعم نوجر لام هل ربظ مث ثاثلا انقتعأو مهشلث انققرأ ولو : هنع للا ىخر ( فالف )

 كلاملا قتع دعب اوبستك | ام كيلامملا ىلإ انعفدو قتعملا لبق ناك ملام ةثرولا ىلإ انعفدو مهنه انقق رأ نم انقتعأ

 قتع قتعملا توم لبق وأ تاتب قتع تيملا قتع لبق مريسغ ىدبأو مهمديأ ىف لام نم نيقتعملا قيقرال ناك امو مهابإ

 ثلث مهنم قتعي مث لاملا نم مهديأ ىف ام ذخأ امو قيقرلا بسحمو هكرت تيملا نأكه لك ةثروال وهف ةيصو وأ ريبدت

 هودافأ وأ مهل بهو وأ الام ةعرقلا لبقو قتعلا دعب تاتب.قتع نوقتعملا ققرلا بستكا نإف تيملا كرتام عيمج

 ىلإ رظن مث مهنم دحاو لك بستك !ام عيمج ىصحأ هريغ وأ ريبدتب توملا دعب مهقتعب ىصوملا قيقرلا وأ هجوب

 بستك او دافأ ام مهنم دحاو لك ناكو مهلك اوقتع هثلث نم قيقرلا ميج جرم ام لاملانم كرت نإف تيملا كرتام

 مهم دحاو لك لام ئمحأف .تدملا لام كلث نم اعم نوحرخخال ىقرلا ناكف سحب ل نإو تاكل

 نم ناكو افاأ نووسإ اقيقرو افلأ كرت تملا ناكف تيملا كرتام عميجو نيقتعملاو قيقرلا ةميق بسحأ مث فقوو

 اهنأل مهلاومأ نيبو مهنيب انيلخو مهشلث انقتعأف مهنيب انعرقأف الماك تيملا لام ثلث كلذو مهشلث ققرلا نم قتعي

 ةثام ناكف اوبستكاو اودافأ ام مهديأ ىف ام انجرختساو ققرلا ثلث انققرأو رارحأ مثو اهوبستكا لاومأ

 كنلا# ىأف' تملا _لام ثلث فظوتسن ىد .نيئابلا كيلامملا نيب انعرفأف تملا لاه دارذ ناكوك |[ كل

 ىذلا هلام هللإ عجرأ نأ ىغبنا هلك قتع اذإو ثلثلا نم ىتبام لمحام هنم قتع وأ هلك قع ىدلا مهس مهيلع جرخ

 مث هتميقو هلام تبسح ثاثلا نم جرخال ىتح تيملا لام صقني كلذ ناكسف هيلإ كلذ تغفد اذإو ةثرولا ىلإ هتعفد

 ثاث هتيطعأ هثلث وأ هلام فصن هتيطعأ هفصن قتع نإف هنم قتعام ردقب هلام نم هيلإ تعفدو قتعام ردقب هنم قتعأ

 دازام باس لصألا اذه ىلعو هكسلام ةمدخ نم هسفنل هيف غرفي ىذلا هموي ىف هلك "اي هيدي ىف افوقوم ناكسف هلام

 . صقنو تيملا لام نم

 قيقرلا ميق فيك باب 0
 اوةتعأ قبقر وأ قتعملا ضرم ىف تاتب قتع اوقتعأ قيقرلا ناك اذإو : هنع ىلاعت هللا ىضر ( قفا ةلالاف )

 ميق ىف لوقلاف ناصقن وأ ةدايزب قيقرلا مق تريغت ىتح كالا ىلإ عفرب ملو ىصوملا وأ ربدملا تامث ةيصو وأ ريبدتي

 اوقتع نيذلا قيقرلا نأ كلذو كلذ دعب مهناصقنالو مهمتدايز ىلإ رظنيالو قتعلا مح عقو موي ىف نوموق. مهنأ ققرلا

 عديال ناب نودرو امنإ مهتعاج ىلع عقاوو ثلثلا نم اوجرخف تام ول آماتو شاع ول امات مهل قتعلا ناك تاتب قتع

 مدقتملا قتعلاب اوقتعأ اإف ضعب ىف درو مهضعب قتع مت اذإف در نم مهم درب وأ نودريف هب نود رمال ام تيما

 ةعرقلا نأ الو دئماو: اوقنع مهنأك فن اتسم - ةعرملاب كلا نأل ةعرقلاب محلب قت«. ممأ نأ ال قتعلا ةايح ىف

 0 3 هادا دار 0 قرلاو قدعاا نيب تقرف اعإ بجوتسإ ملام هتداز الو هل نكمل اقتع قتعمل تعقوأ

 ةمقلا نرد 3 ىعبا اذكه اذه ناك اذإف مدقتملا لوقلاب قتعلا هل عقو نم قدعيو قري نم نيب ع هكلو الث

 نمو ديمو مل عقو هنأ تملا توع موب ممحيقف ةيصوب نوقنعملاو نوريدملا امأو محلا مي مو.ال قتعاا عقلا موي

 نروحيق ترخأاتسا نإف ىلابح نهموق ىلابح ءامإ مهيف ناك وأ ءامإ نوقتعملا ناك نإ لوة. نأ ىغنا لوقلا اذه لاق

 (م-22)
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 دحأ مهنه قتعي الو قيقرلا عمد هلا طيح نيد تملا ىلع ناك اذإف : هنع ىلاعت هللا ضر ( ىفإ:ةلالا (

 نِإَف هيلع نيدلا ردق ىلع قراا مهو قتعلا مهس بتك مث ءازجأ قيقرلا ءىزج هلام ضعبب طبحم نيد هيلع ناكولو

 نوعابيف قرلا مهس وهف نيدلا مهس هيلع جرخ مهسأف مهنيب عرقأ مث نيمهس قتعلاو امهس نيددلا بتك اثلث نيدلا ناك ٠

 قراامهس هيلع جرح مهيأف قرلاوقتعلاب مهنيب عرقأ هند نه رثك أ اوناكو ءزج ىلع عقو نإو هنيد نم هيلعامىفويف

 مهس جرخ نإو مثريغ كرمي مل هنأك ةعرقلا مهنيب فنؤتسا مث نيقابلا عم مهنم ىتابلا *ىزج ءىشش هنم قب نإف هيف عي

 رثك أ هنيد ناك نإ اذكهو هنيد ردقب هل عابي ىقح قب نم ىلع ةعرقلا تديعأ مث اوعبب هنيد نم لقأ ءزج ىلع قرلا

 قتعلاب تعرقأ فيك:لئاق لاق نإف قرلا مهب ادبأ أدبيو هقحىفوتسإ ىت> ةعرقلاو قرلا ماهس ىف هل ذيز ثلثلا نم

 قتعاا نم ىلوأ نيددلا نإ هل لق ؟ قتعلا ةعرق هل تجرخ نم قتعت ملو قرلا ةعرق هيلع تجرخ نم تعب مث قرلاو
 توبي هتعرق تجرخ نم *ىربقرلا ةعرق تجرخ اذإف ةعرقلاب الإ مهنيب زيمأ ل قرلاو قتعلا ىف نيوتسم اوناك اماف

 قدلا ةعرق هل تجر نف مهنني ةعرفلا تدعأف ةثرولل قرلاو قتعلا ىف نيوتسم قب نم ناكو هتعبف قتعلا نم قزلا

 ثلث قتع مث نيدلا ردقب هنم عيب نيد هيلعو هقتعأ ًادحاو ًادبع كرت نإف قر قرلا ةعرق هيلع تجرخ نذو قتع

 نيد هيلع رهظمث مهثلث تقتعأف هب تيضق ىذلا ريغ انيد هيلع ملعأ ملو هنيد ءاضق دعب مهقتعأ ولو هاثلث قرو هنم قدام

 هقرتغا اذإ مهدي أ ىف لام لك تذخأومهنم ةثرولا ديىف نه عيبأ كلذكو هيلعنيدلا ىف مهتعبو مهقتع تددر مهب طي

 نأ اندنع رهاظلا راص املف اندنع رعاظلا ىلع اياوص ناك تاق ؟ًاباوص ناك دقو ي-1لا درت فيك لئاق لاق نإف نيردلا

 هنمق>أ مح رهاظا رهاظلاب يسلا انددر اعإو بيغم نطابلارهاظ درن ملو هانددر هب انركحام ريغ لع هب .الاوأ ًاكحام

 ةعرقب تأدبو قتعلا ةعرقو قرلا ةعرق مهنيب تعرقأف تدع مهلك هقيقرب طيعال نيدلا نم هيلع رهظ ىذلا ناكولو

 مهرمأ ضعب ىف يسحلا لاح تلعف اذإف تيملا نيد هب ىضقيام هنم تعب وأ هتعبو هقتع تددر هيلع جرخ مهيأ قتغلا

 ناك نإف رانيد ةئام تملا ىلع تبث مث ناتئام مهتحبق ةعبرأ ةثرولا ىلإ تعفدو ةئام امهتمنق نينثا تقتعأ تنك ىنأك

 تلثلا ىلع دازام اقتع نيذللا قتع نم تصقنو تيملا لام ثلث صقن اهجرخأف ةئاملا جارخإ راتخاف ًادحاو ثراولا

 اقتع امهنأ كلذو ثلثلا زواجام هنم تققرأ قرلا مهس هيلع جرخ مهمأف قتعلا مهسو قرلا مهس امهنيب تعرقأ مث

 قتعلا مهس مهل جرخ نيدلا مل نيذلاو رانيد ىثلثو نيثالثو ةتس تملا ثاث راص مث رانيد ةثام رهاظلاىف تيملا ثلثو

 كلذو تبملا لام تلث نم قيام هنم انقتعأف اكولمت هضعبو ارح قزلا مهس هيلع جرخ ىذلا ضعب راصو ارح هلاك

 مهنم انعبو مهسألا ةعبرألا مسق انصقن ادعاصف نينثا ةثرولا ناك نإو امهس نيس نم مهس اثلثو امهس رسثع ةتس

 نم ىلع ةثرولا نيب مسقلا انفنأتسا مث تفصو اك نينثالا ىلع ةيرحلاو قرلا ىف ةعرقلاب اندع مث هقح مرغلا ىفوي ىتح

 ةميقلاب انتا تسم اعف مهانمسقف مهضعب قرملا مهضعب قتعملا ديبعلا نم قب نم ىلعو ققرلا نم مهدي ف ناك نع ّك

 نكلو نيد هيلع رهظي ل ولو اذه لبق ةلئاسملا ىف هريغو مسقلا ضقن نم تفصو اك هبانغنص نيد هيلع رهظ اكو

 صقن تملا لام ثل" نأل ةعرقلاب هضعب انصقنف قّدعلا ىلع اندعو مسقلا انضقن ةثرولاىد.أىف نيذلا ديبعلا دحأ قحتسا

 هل تجرخ نمي انقتعاف ةثرولا ىدبأ ىف نيذللا نيب انعرقأو ارح رخآلا قب اقتع نيذللا ني دبع دحأ قحتسا ولو

 ٠ اديدج هانفن اًتساف مهيب مسقلا انضقنو كا ند قبام قدتعلا ةعرق

 هج
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 يتلا وع ةياظو ىف 1" . صدسصو ستا»

 تاي 1 قة ا اخ

 ةضكدم مهو ديوجرم

 ا

 مثددعو مهميق تفاتخانإو مهسأ ةثالثىلع الإ مهيب عرقي نأ زحب مل مهسأ ةثالث ىلع مهنيب لسو هيلع هللا ىلص ىنلا عرقأ

 ىلع عرقي اك قيقرلا ددع ردق ىلع مهيب عرقي نأ مهمبق تقفنا اذإ زاج مههيق تفلتخا اذإ زاج ولو . معأ ىلاعت هللاو

 لئاقلاق نإف هريغىف تقفتا نإو عضوميف فلتخم دق مسقلل ةثرولاو قتعلل قيقرلانيب ةعرقلا نكسلو ةثرولا ددع ردق

 نيب مسقي امف عنصت فيكقتعلا ىف اذه تلعف اذإ تيأرفأ ؟ هريثك ىلإ نمثلا ليلقلا مضي مث ةميقلاب قيقرلا مسقي فيك

 ةثامس نع نيدبعو فلأ نم دبع ىفف ةميقلا نيابتم مهنم قبدام ناكف مهميق تفلتخا نإف لبق « ةميقلاب انلق ؟ ةثرولا

 نينثاىلع جرخ نإو نيس و نيتئام هيخأ ىلع در دحاولا ىلع لوألا مهس جر نإف مهنيب عرقي لبق ؟نالجر ةثرولاو

 ردقب هديىف راص ىذلا دبعاا ىف هكيريث ناكو نيدبعلا ذحَأ ىدنع سيل هبحاص لاق نإو نيسّمحو نيتئام هبحاصنم ْدْخأ

 تفلتخاام لك ةميق اذكهو هعابرأ ةثالث رخاللو دبعلا عبر هلنوكي نأ كلذو تيملاثاريم فصن ىفوتسإ ىتح هلقبام

 لق تفصو تناك اذإف مههيق رظنت نأ حصي رخآ لوق اهفو ةثرولا نيب كلذ ريغو رادو بايثو ضرأ نم هنامأ

 ىلع جرخ ميأو ةميقلاٍلضف نه هيفام در نمثلا ريثك ىلع همهس جرخ حيأف انفصوام ىلع عرق,نأ متببحأ نإ ةثرولل

 مسقلا ىف لدتعيال ام 5 موق متنأ : انلق اوضري مل نإو انعرقأ اذهب اعم اوضر نإف ةميقلا نم قبامو هذخأ نمثلا ليلق

 مهر كالو نمثلا اومسقتف اوعيبتوأ متببحأ اهىلع اوحاطصت تح هيف يشي راوم ىلع متنأف مسقنيالام متثرو جنأكف

 هيلع راصو هلك قتع نمثلا ريثكسلا مهس جرخ اذإف قيقرلا ىلع ةميقلاب لقت ل فيكو لق نإف لوقأ اذهبو عيبلا ىلع

 مهيكلال ناك لام م ناك ولو مل لامال قيكرلا نآل ةثرولا قيقرا"هشنال لبق ديعلا كلذ ىدر نإ ةثرولل ان قبام

 ريغب ادب أ هذخأبال هلعا نيدب هل اكسلام امثراو هيلع ليحأو ةيرحلا ىلإ اًتيقر هفصن هيف قب ادبع جرخأ نأ زوي الف

 ءاعستسالاىف تلخدو ٍلسو هياع هللا ىلص ىنلا نع بيسملانباو ر<ينباو نيص-حنب نارمع ثيدح تفااخول انأو هاضر

 مقلاب ةثرولا ىلع مقر اهنإ ليق ؟ لوقلا اذه لاق نم هئطغ فيكفليق نإف ةثرولا نيب مسقأ ام ىلع سايقلا تأطخأ

 ديبعلاو ةميقلاب هلمتحا ام مهنيب مسقو مسقلا لمتعم ال امف مهنيب كرشأ اوطخسأ اذإف مهاضرب نودادزيو مهللع دازو

 هعم ىطعيو ائيش ذْحَأِب نأ هريغالو قيقر نم ثاريم ىف ق> هل نم رب ال نمو اهوطعي نأب نوضري مهل لاومأ ال

 قح ةميقلاب قتعأ مث مهنيب عرقأ تفلتخا اذإف ةميقلاب ةميقلا تلدتعاام ةميقلاب قيقرلا مسقي اعإو هاضرب الإ ىطعي وأ

 مهنيب عرقأو ءازجأ ةثالث اوئزج ارارحأ نوجر مهسادسأ ةسّ“ ناكو ءاوس مهميق ةتس اوناك نإف ثلثلا فظوتس

 جري 1 ناذالا ناءزجلاو نوفابلا قتءيو دحاو ىلع قرلا 0 جر قد م عرقأ رد لع رحلا 0 ع اذإو

 هتوم دعب مهقتعأ نيدذلاو تام مث هضرم ىف تاتب قتع مهقتعأ نبذلا ققرلا ةعرقلا ىف ءاوسو نارح قرا مهس الع

 هضرميىف تاتب قتع مهقتعأ دققيقر هل ناك ولو اعم توملا دعب نيقتعم اوناك وأ اعم تاتب قتع نيقتعم قيقرلا ناك اذإ

 قتعي مل ءىث ثلثلا نم لضفي مل نإف دحأ مهنم قبال ىت> تاتبلا قتع مهقتعأ نبذلاب ءىدب هتوم دعب مهقتعأ نيرخآو

 ثلثلا نم تاتب قتع نيقتعملا نع لضف نإو مهقتعب ىدوم وأ نبربدم اوناك ءاوسو ا توملا دعب مهقتعأ نيدلا ند

 انيوس اعإو اذه لبق ةعرقلا ىف تفصو امك قتعلا مهس هيلع جر نم قتءاف مهقتعب ىصوملاو نيربدملا نيب عرفأ ءىش

 نم مهجورخو هتوم دعب الإ ةيرح مهمف ىرت ال هنأو عوجرلا نيردملا ىف هل ناك هنأ مهقتعب ىصوملاو نيربدملا نيب

 ريو توملاب قتعي امهيلك نأل اندنع نوفلتخمال ءاوس مهلاح نيربدملاو مهئايعأب مهقتعب ىصوملا لاح تناكو ثاثلا

 , هل كلذ ناك ترمي لبق مهقتعب ىصوملاو نيربدملا ىف عجر ولو هتايح ىف هبحاص بحأ نإ



 ظ 2
 ةثالثلاو دحاولا نيب عرقأف ةعرقلا تدنعأ مث اقتع نينثالا ىلع قتعلا جرخ نإف اقيقر ناءزجلاو هفصن ىقبو دبعلا

 ثلثلا نم ىقب نإو هريغ نءو هنم قبام قرو ثلثاا نم ىتبام هنم قتع قتعلاب همهس جرخ مهأف اثالثأ مهتئزحت أدبي

 اوناكو ةثالث وأ نينكا ىلع جر نإو قتعلا ةصح نه ىقبام هنم قتع دحاولا ىلع قتعلا مهس جرخف ريسإ *ىش

 ىلع قتعلا مهس جرح نإف هلك قتع قتعلا مهن هيلع جرح مهمأف مهل عرقأ م ءازجأ ةثالث اوئزج اعم نودرال

 قتماانأل هثزحيىف هعماوقب نيذلا نيب عرقأ لضف لضفو هلك قتع نإف هنم قتعلا نم ىقبام لمح ام وأ هلك قتع دحاو

 000 يد الو قحلا مهسمهلجرخ نيذلا مس نم ادب أ ةعرقلا جرم الو ثلثلا لكس, ق> مثريغ نود مهف راص دق

 هعهسجرخ امهأف ًاضبأ امهنيب عرقأ نينثا ىلع ةعرقلا تجرخف ىقب نم نيب عرقأ مث مهنم دحاو قتع نإف ةيرحلا مهف

 اوناكاذإو امهنم قابلا نم ثلثلا لمح ام قع ءىثث ثلثلا نم ىقب و هلك قّتع نإف ثلثلا لمح ام هنم قّتع وأ قتع قتعلا ىف

 ىىَدَلأ ءزلا نيب عرقأ تلثلا مهلمتحمال ددع مهلو مهنم ءزج ىلع ةعرقلا مهس جرخف مهنيب عرقأف مقلا ىنلتخم ءازجأ ةثالث

 ءزجلا نآلةصاخ ءزإا نم ىقب نمنيب عرفأ *ىش قتعلا نم ىقب نإذ مهنم همه جرخ نم قصات ىلا مهس مهملع 6

 لضف لضفي وأ ثلثلا فظوتسي ىتح قتعلا مهس الوأ هل جرح ىذلا ءزجلا نم ةعرقلا جرخم الو اقيقر داع نينثالا نم

 عرقأ نينثا الإ اقيقر نوقابلا نكي لنإف اثالثأ نوؤزجبف مهنيب ةعرقلا أدتبت ءاوس هيف نابقابلا ناءزجلا .نوكيف قتعلا نم

 ىلع الإ ادبأ مهنيب ةعرقلا أدتبت الو ىقبام قرأو قتعلا نم ىقبام ردقب هنم قتع قتعلا مهس هل جرخ امهأف امهنيب

 امهنيب عرقيف ةثزجتلا امهيف نكعال ناذبف امهريغ هل لاءال نينثا ناقتعملا ناك نإو كلذ نكمأ ام ءازجأ ةئالث ةئزحم

 نم قتع ءىث ثلثلا نم ىقبو هلك قتعأف ةميقلا ليلق ىلع جرخ نإف لاملا ثاث لمح ام هنمقتع قتعلا مهس جرخ امهمأف

 عرقي مث مهسأ ةعب رأ اولعجب نأ امهدحأ نالوق مهيفف ءاوس مهتحيق ةن امن اوناك نإو هنم ىقبام قرو ثللا نم ىقبام قابلا

 لمحام هنم قتع همهس جر ممأف ةعرقلا مهبف ديعأف كلذك نوقابلا *ىزج مثقتع نينئالا وأ دحاولامبس جرخ نإف مهنبب

 نم ىقبو قتع نإف قابلا قرو قتع قتعلا هل جرخ امهأف امهنيب عرقأ ثاثلا مهلمحم الو نينثا مهس جرخ نإف ثلثلا

 مق تناك لوقب نأ هبشأ لوقلا اذه لاق نمو اقيقر ىقبام ناكو هنم ثلثلا'لمحام ردق» قابلا نم قتع ءىث ثلثلا نم

 صقنالو هيف ةدايزال الماك ثلثاانانثالاو الإ ةعيرأ قريو نينثا قتعيال هنأل ءاوس ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا مهأزج نيذلا

 اوناك نإف ءازجأ ةثالث مهرب نأ ىناثلا لوقلاو ثلثلا لمكتسي ىح مهنيب عرقأ مث مهسأ ةعبس مهلعج ةعبس اوناك نإو

 .ناكو هلاك هتعرق تجرخ نم قتعأف مهنيب عرفأ قتعلا مهس هل جرخ نإف مهنم نينثا ىلإ دحاولا مض ءاوس مههبق ةعبس

 ةثالث مأز جراسو هيلعمللا ىلص هللالوسرنأل ةنسااىندي هبشأو حصأ لوقلا اذهو همهس جرم مل نميف قتعلا نه ىقبام

 اذإف ةعرقلا نم ةصح مهنم دحاو لكسل تاعج ىنأ كلذو فات# مل وأ مهميق تفاتخا ثيدحلل قفاوم لوقلا اذهو ءازجأ

 ةعبساا نه نيقابلا ةسخلا ىلع ةعرقلا تفن انساو اقتع نينثالا ىلع تعقو نإف ةعرقلا مهيلع تدعأ ةئالثلا ىلع تراص

 وأ اواق ققرلا نيب عرقي نأ ادبأ يدنع زوحم الو رثك أ وأ ةنامت اوناك نإ كلذكو تقفتا وأ مهمق تفلتخا

 ىلإ ان لقألا مض وأ ءاوس مهميق نوكست نأ مهنبب عرقأ نيدذلا قيقرلا ودعبال هنأ كلذو مهسأ ةثالث ىلع الإ او 2

 ةفلتنع وأ ءاوس مهعبق تناك مهيف نكي ناك دقو مهسأ ةثالث ىلع مهنيب عرفأ اك وهف مهبق تلدتعا اذإ تح نيكل

 ىقب نم ىلع ةعرقلا داعأ مث هقتعأ دحاو مبس جرخ اذإف ةثرولا نيب عرقي“ اك مهسأ ةتس ىلع مهنيب عرقي نأ

 عرقي نأ نم مهيلإ بحأ نيترم نيقابلا ةسّخلا ىلع عرق: نإ هنأل قيقرلا ىلإ بحأ كلذ ناكو ثلثلا فظوتس. قح

 الف ثلثلا الإ ثالث الو نيترم الو ةرم ىف جرخم ال هنأل ةثرولا ىلع انف ررضال ثالثو نيترم ةعرقو ةرم مهنبب
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 دا ما

 قتعام هنم قتع ضوعلا عفدي مل اذإو هيلع قتع هكيرمش ىلإ هلام نم ضوعلا عفدف ارموم ناك ذا دعلا ف هل قتلا

 دي نم جرم مل قتعملا رسعأ اذإ هبحاصل قفاوم نيثيدحلا نم دحاو لكو هكلم ىلع هعم كيرالا كلاملا ناكو

 قتعلا متو هنم جرخام لثم ىطعأف ضوعلا هكيرشل ناكو قتعلا مت قتعملا رسيأ اذإو هذْحَأِب ضوع الب هلام هكبرش

 قتعاا دعب قرلا توبثو ءاعستسالا لاطبإ ناعم ةثالث ىف ناقفتيو لاح لكب ءاعستسالا لطب نيثيدْلا نم دحاو لكو

 نيدنعع بيسما نباو نيصح نب نارمع ثيدح درفني مث ًارسوم قتعملا ناك نإ قتعلا ذافنو قتعملا ةرسع لاح ىف

 اوسيل كيلاملا نأ كل“و ةبارقلا ريغ زو< ةيصولا نأو ةيصو هيحاص حصي مل اذإ توملا دنع تاتبلا قتع نأ امهدحأ

 كرات للا لوق نأ ملعلا لهأ ضعب لاقام فالخ ىلع لدي اذهو مجع كيلاملاو ىفرع قتعملاو قتعملل ةبارق ىوذب

 اذهو ثلثلاىلإ تدرشلثلا اب زووج اذإ اياصولا نأ رخآلاو ثيراوملاب ةخوسنم« نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا »ىلاعتو

 دعس ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راشأ امنإ لوقي نأل جر ءاش ول هنأ كلذو ثلثلا اياصولاب زواجمالذأ ىف ةجحلا

 ىدوأ فرعي اثراو عدي مل نم نأ معز نء ىلع انل ةجح اذه ىفو ثلثاا نم رثك أب ىصوي نأ هل زوحتال هنأ هماعي ملو

 ١ نار ثيدح ف اهلك ةثالث ىلع لدي ةان ثيدحو ناعم ا ىلع لدي نيصح نب نارمع ثيدحيف هلك هلامع

 ممريغو كيلاملا ىف ةعرقلا باب

 حدق لك ىلع نوعض, مث ةيوتسم ةتوحنم اهنولمعي احادق برعلا ةعرق تناك هنع هللا يضر ( قفا: لالا )

 ةعرقلا بحأو ( لاق ) هل ناك هياع همس جرخ مهمأاف مولعم ءزج ىلع اهب نوضبقي مث اهنوكرح مث لجر ةمالع اهنم

 منا ةعقر لك ىف بتكيف ةيوتسم اراغص اعاقر عطق. نأ ىرأ مف فيلا ىلع اهيف عرقملا ردقي نأ نه اهدعبأو ىلإ

 تنزو نزوب الإ كلذ ىلعردقي مل نإف اهنيب توافتال ةيوتسم نيط قدانب ف لعجم مث مءامسأ فظوتس ىقح مهسلا ىذ

 لخدأ لاقي مث هبوث اهيلع ىطغيو قدانبلا ىف اهلاخدإ الو باتكلا ريضحم مل لجر بو: ىف ىقللت مث اليلق فجتست مث

 مهسلا ىلع عرقأ لاقي مث هيلع عرقأ ىذلا ءزجلا هيلإ عفد مث اهبحاص مسا أرقو تضف اه>رخأ اذإف ةقدنب جرخأاف كدي

 دق اقيقر كرتو تيم تام اذإف ءاوس هريغو قيقرلا ىف اذكهو دفني ق> ءىش نامهسلا نم ىقبام اذكه مث هيلي ىذلا

 بتكف ءازجأ ةثالث اوئزج ءاوس مهتحبقو مثريغ هل لام الو مهيثلث قتعأ وأ ثلثلا ىلع هقتعب رصتقا وأ مهلك مهقتعأ

 جرم ىذلا فرعيو ءزجلا اذه ىلع جرخأ ليقف ماهساا جرم ىذلا رمأ مث نينثا ىف قرلا امهسو دحاو ىف قتعلا مهس

 عرقي نأ ةثرولا دارأ نإف نارخألا ناءزجلا ىقبو هيلع جر نأ رمأ ىذلا ءزْلا قتع قتعلا ممس جرخ نإف هيلع

 هتثرو ناك نإف ىتاثال قابلاو هل ورف همهس حرخ مهمأف ءالؤه ىلع جرخأ انلق من امهيمسا انبتك نينثا ناكف مهنيب

 مهقوقح تناكو رثك أ اوناك نإو هيلع جر ىذلا هءزج ذخأ قرقرلا ىلع همهس جرخ امهمأف امهيمسا انبتك نينثا

 قرلا مهس جرخ نإو ةفنأتسم ةديدج ةعرق مهنيب انعرقأ مث مهمسق انفنأتساو نيقيقر ايقب نيذللا نيثلثلا انذخأ ةفلتخم

 ىلع قرلا مم-جرخ نإو ثلاثاا قرو اوقتع ىناثلا ءزجلا ىلع قتعاا ممم جرخ نإف جرخأ لق مث اوقر ءزج ىلع الوأ

 ندثلا_نيثكدلا ىلإ نحشلا ليلقلا مف مهليدعت ىلع مهمساق دهج مههيق تفلتخا نإو ثلاثلا ءزجلا قتع ىناثلا ءزجلا

 ةئام ةثالث ةميقو ةثام نينثا ةحيقو ةئام مهنم دحاو ةمبق كيلامم ةتس اوناكف مهحق توافتل اولدتعي مل نإف اولدتعي ىت>

 نإ كلذكو قتع قتع'اىف مهنم دحاولا مهس جر نإف مهنيب عرقأ مث اءزج ةثالثااو ًاءزج نينثالاو اءزج دحاولا لعج
 نانثالاو نيتئام هتمبق دحاولا ناك نإو تفاتخا وأ مههيقتوتسا ميقلاب مهنيب ليدعتلا اعإو ةثالثلا وأ نينثالا مهس جرخ

 بدأ كلذو لاملا 2 نم اعلا هئنم دع د>اولا مم جو نإف مهيب عرفأ نيس مهنه ةثالثلاو نيسمح امهتميق



5000 

 مايأ اهيلع بسحم ملو اهريغل مسقلل داع رضح اذإف اهب هتبيغ ىف اهريغ قح طقسو هعم اهب جرخ اهمهس جرخ نهتيأف

 هلاكب هل ناك عمتجم ءزج ىلع همهس جرخ ممأف عرفأ مث رضح نمل اهسامحأ ةعبرأ ناكنف ربيخ مسق كلذكو اهرفس

 رباج نب ديزي نب ديزب نع ةيمأ نب ليعامسإ نع ةنييع نبا ( انربخأ ) هريغ نع هقح عطقناو هريغ قح هنم عطقناو

 هيلع هللا ىلص ىننلا عرقأف مهريغ لام امل سيل توملا دنع امل نيكولمم ةتس تقتعأ ةأرما نأ بيسملا نبا نع لوحكمنع

 نيصحنب نارمع نع بلبملا نأ نع لجر نع بويأ نع باهولا دبع انربخأ « ةعبرأ قرأو نينثا قتعأف مهنيب سو

 ةتس هتوم دنع قتعأ لاق امإو مهريغ ءىش هل سيل نيكولم ةتس قتعأف هتوم دنع ىدوأ لاق امإ راصنألا نم الجر نأ

 ءازجأ ةثالث مهأز جف مهاعد مث اديدش الوق هيف لاقق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا كالذ غلبف مثريغ لام هل سيل نيكول

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام ( انربخأ ) ةعبرأ قرأو نينثا قتعأف مهنيب عرقأف

 ه2 نإ دارا فأن ِء بئذ ىنأ نبا نع كيدف فأ نإ ( انربخأ) كثار كنف ( دنع ىف هلاك رست قدعأ نك أ

 مهنه الاجر رمع راشتساف ريغصلاو ريبكلا مهفو هقبقر قتعب ىصوأ لجر ىف ىفق هنع ىلاعت هللا ىضر زيزعلا دبعنبا

 عرقأ سو هيلع هللا لص ىنلا نأ نسحلا نع لجر ىنثدحو دانزلا وبأ لاق مهنيب غرقأف تباث نب ديز نب ةجراخ

 ناكف ديعىف هل اكرش ع نم »لاق حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رع نا نع عفان نع كلام ) انريخأ ( مهيب

 6« قتعام هنم قتع دقف الإو دبعلا هيلع قتعو مهصصح هؤاكرشش ىطعأف لدعلا ةمبق هيلع موق دبعلا نك غلبب لام هل

 ىل< ىنلا نأ هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ ( عسبرلا لاق )

 «قتعيو ةحيقلا ىلعأب هيلع موقي هنإف ًارسسوم ناك نإف هبيصن امهدحأق تعأف نينثا نيب دبعلا ناك اذإ » لاقدسو هيلع هلل

 قتعأ الجر نأ دانزلا ىنأ نع بئذ ىنأ نبا نع كيبدف ىفأ نبا ( انربخأ ) «ططش الو اهبف سكوال ةمرق»لاق امبرو

 نابأ نامز ىف الجر نأ نمحرلا دبع ىلأ نب ةعيبر نع كلام ( انربخأ ) نامع نب نابأ مهنيب عرقأف هقيقر ثلث

 مهسأ مث اثالثأ اومسقف قيقرلا كلذب نامع نب نابأ رمأف محريغ لام هل نكي ملاعيمج هل اقبقر قتعأ نامع نبا

 تعمس ام نسحأ كلذ : كلام لاق قتعف ثالثألا دحأ ىلع مرسلا جرخف قتعيف تيملا ممس جرخ مهمأ ىلع مهنيب

 ىف رمع نب لوق قفاوم بيسملا نباو نيصح نب نارمع نع ةعرقلا ثيدحو ذخأن هلك اذهو ( قئانغتلالا )

 مثريغ هل لام الو توملا دنع هقيقر قتعأ قتعملا نأ كلذو اههنم دحاو ىف الو اههيف كح 'ىش ىف نافلتخم ال قتعلا

 توملا دنع تاتبلا قّبع نأ اهنم ىناعم ىلع ةئسلا تلد دقف ثيدحلا ىرأ اف اذكبف هتايح ىف تاتب قتع مهقتعأ ناك نإ

 قرأو ثاثلا قتعأف مهنيب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عرقأ الف توملا دعب 61 لبق ضيرملا حصي مل اذإ

 ناك ول اك هريغ لام درو هلام ملسو هيلع هه لص ى والا ناحل هريغ لامو هلام قتعأ قتعملا نأ ىلع انللدتسا نيثلثلا

 ثلثلا كرها وأ ممصصخم ثلثلا ىضر اذإ ىرتشملا انيطعأف انعرقأ مث مهانمسقف هبهو وأ مثلث عابف لجرل قيبقرلا

 قتعلا ناكف هكبرمشا ىقب اهو همهس هيلع جرخام هل ناك بوهوملا وأ ىرتشملا ممس جرخ اذإ ةعرقلاب نيثلثلا كيرمشلاو

 مسقلا مهيف كرتشا اذإ مهليبس ناكف كلم نم اجورخ عبيلاو ةبهلا تناك اك كلم نم اجورخ ىرحتي امف ناك اذإ

 توعأ ىرديال ضرم كلذو مهنم عونمم ريغ مل اكلام راص نيح مهلك اوقتع هظرم نم قتعملا حص ولو ( لاق )

 ىنعم لثم ناك نيثلثلا قرأو مهملث قتعأو تام املف مهلك اوقتع هثلث نم نوجرخم مو تام ول كلذكو شيء وأ هنم

 ]| غل لام هل ناكو دبع ىف هل 0 نم » لاق ملسو هي هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذو هفلاخعال رمع نبا ثيدح

 2 قتعملا ناك اذإف « قتعام هنم قتع دقف الإو دبعلا هيلع قتعو مهصصح هؤاكرش ىطع اف لدع ة ةميق هيلع موق دبعلا ةمق

 كنت 5 ا ل 1 اا يلا بف

 يطا سررت جور

 0 ب جس 1

 مريت



 مهبأ مهمالقأ نوقلي ذإ مهدل تنك امو » ىلاعت هللا لاق : لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ناملس نب عيبرلا انربخأ

 *6 نوجشملا كلفلا ىلإ قبأ ذإ  نيلسرملا نمل سنوي نإو ) لجو زع هللا لاقو « نومصتخم » هلوق ىلإ« رم لفك

 نيعرتقملا ةصقىف لجو زع هللا باتك ىف ةعرقلا لصأف ىلاعت هنا همحر ( قفا: .ةلالا ) «نيضحدملا نم ناكف محاسف

 ىلاعت هللاو ودعي الو ةجحلا ىف نيوتسم موق نيب الإ ملعأ هللاو ةعرقلا نوكست الف ةعمتجم سنو. ىعرافملاو برم ىلع

 امب قفرأ مهنم دحاو دنع نوكست نأ ناك اماف اهوسفانتف اهتلافك ىف ءاوس اوناك اونوكي نأ رم ىلع نوعرتقللا لعأ

 نأ ' لبق .نم اهب رضأ :نوكي نأ ةبشأ. ناك كلذ:لثم هرَغ دنعو رثك أ وأمور ينم دخاو لكدع تريح اا

 هب نسم امو درت امو لبقت امو اهقالخأب ماعلل اهتحلصم هيف ا لعأو اهيلع هل فطعأ ناك ًادحاو ناك اذإ لفاكسلا

 فنتعيف هريغ ىلإ ريصت ىتح اهحالص ىلع عقبال هلعاو اهحلصي اب رباخ ريغ الفك اهتلافك فنتعا نم لكف اهؤاذتغا

 لقعنم هنم عنتم امن ةعنتمم ريغ ةيبص تناك اذإ دحاو ةيالو نأ كلذو حصي رخآ هجو هلو هريغ فنتعا ام اهتلافك نم

 لفاك دنع نوكست نأ زوحيو ( لاق ) ةعا# ا نوذ دحاو الفكي نأ اهياع رتسأو اهل مرك أ ناك هرتس ىغبتيام رتسإ

 ودعبالو (لاق) اهتنؤم هيلع نم ىلع اهتنؤمو اهمأ دنعو اهتلاخ دنع ةيبضلا نوكست اك صصحلاب اهتؤم قب نم مرغيو

 الايك اوعفادت اونركي وأ - ملعأ ىلاعتدلا و- هبشأ وهو !هتلافك ىلع او>اشت اونوكي نأ رم ةلافك ىلع اوعرتقا نيذلا

 عوطتلاب هاضرب اعيش اهتنؤم نم هيطعب نأ هريغفاكي مل اهنوع نأ اهتلافك ىلع حش نم ىضر اذإف همزلت مهأ اوعرتقاف

 هسفنل هيف بغرب ام هل صلخم و هسفن نع عفديانم مثدحأ مزلت ةعرقلاف ناك نيينعملا ىأو ( لاق ) هلام نم كلذ جارخإب

 مب تفقو امل ملسو هيلع هللا ىلص سنوي ةعرق ىنعم اذكهو ( لاق ) هلاح لثم ىف وه نمت هريغ نع كلذ عطقتو

 ةعرقلا تعقوف اوعرتقاف عرتقن اولاعتف اف بنذ وذ الإ الع امو اهب ةلع الإ ىرخن نأ نم اهعنءام اولاقف ةنيفسلا

 نأل ميرم ةلافك ىلع اوعرتقا نيذلا ىف ةعرقلا ىنعم لثم اذهو اهبف اوماقأو اهنم هوجرخأف مالسلا هيلع سنو. ىلع

 رخآ نع ليزيو ةعرقلا لبق همزلب مل ائيش هلام ىف مثدحأ مزلي كح اذه ىف نكي مل نإو ةيوتسم تاكا ناك كح

 مجرم ةلافك ىلع اوعرتقا نيرذلا ىف ناك 15 هنم ءىرب هنأ ضعب ىف.نيبرو اقح ضعب ىلع تدثي وهف همزلي ناك ًائيش

 نيذلا ىنعم لثم ىف هيف عرقأ عضوم لكىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةعرقو ( قفانتلالا ) مرغ طوقسو مرغ

 نع طقسأو مهثلثل امات قتعلا لعجف اعم اوقتعأ كيلامم نيب عرقأ هنأ كلذو هفلاخمال ءاوس مجرم ةلافك ىلع اوعزتقا

 ىلص ىنلا عمجف هريغ لام ىف زن ملو هلام ىف هقتع زاجف هريغ لامو هلام قتعأ هضرم ىف قتعملا نأ كلذو ةعرقلاب مهيثلث

 ملسو هيلع هللا

 نوني عرف اف نرلكب جورخلا اهيق قيضي ةلزنم ناك رفسلا ناك اماف رصضحلا ىف نوذم ةدحاو لكل مسقي نأ هئاسنل

 هعارقإ ناك كلذكو مهيلع ضعب. الو ثيراوملا لهأ نيب مسقلا عمجم اك هضعبي ملو هثلث ىف قتعلا
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 هللا دبع ىنأ مامإلا فيلأت

 ىف رم
 ا

 سانا ف
 هحبحصت رششاب و هعبط ىلع فرشأ

 راجل
 رهزألا ءاماع نم
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 مه برحلا راد ىف دودحلا ةماقا ْ الا نينجلا ىف باب

 مومو  متانغلا نم هلمح نع شيجلا زجعام | 65 دسجلا ىف حورلا باب

 عود ودعلا راجشأ عطق 20 حيحصلا نيع أقف. روعألا ىف باب

 25 سرملا الص ىف ءاحام 01 مولعم شرأ هيف بحي الام باب
 3 7 نمرألا حارخ 7 سارضألا ةيد باب

 مر ةيرلاسصراءارم . لا# ديعلا حارج باب

 3 مالسإلا زاداف نماسلا 11 كيلامملا نيب صاصقلا باب

 < ”برلا ضرأق نيمجردلا ىلا 0 0 ةمذلا لهأ يد ب

 راد ىلإ جرختو مست ىبرحلا دلو مأ ىف 5 هي ص لاب
 2 ا دبعلا ىلع ىنج اذإ رحلا باب
 : نر لماع 00 ا
 1 0 0 م9 ءايلوالا وفعو اهريغو ةليغلا لتق باب

 يبد لا نتقلا ق ضاسقا ١

 - + .>ةوسن نسمح هذنعو لس فرأت 000 ا
 ناماب برحلا راد لخدي مسملا ىف ( ساعو هلتقي

 مم اهريغ وأ اراد ىرتشيف ْ مام ءاسنلاو لاجرلا نيب دوقلا باب

 مدعم ةتدر ىف لاما د رلا فاقعك ٠ْ سعت لح رلاو دلا ربك ىف ضاشلا

 ىلا دترملاةحبذ >0 ( ىعازوألا ريس باتك )
 : ةمدلا نم قربس دنلا ١٠5 حالسلا ذخأ
 مكاو ينس اهذ ةنأل ةمكملا ندر لكلا | 8مم ليخلا ليضفتو لجارلاو سرافلا مبس

 4 توع وس لل ليا ناميع
 امهوطناَكه نايست كولا آو ةرثذلا 355 هدد سلام ىسن ةأرما ىف
 5 نامأب لخد اذإ امهدس مينو ىدعلا نواماقي نيلتكا اا

 اهزرخ اهادس هنمأ ىدش دعا ءالوم عم دبعلا نامأ 0
 8 ندا كلاب اياسنلا لو

 ا لام اهب هلو برحلا راد ىف مسي ىبرحلا 00 يرانا فرس

 -, - مالسإلا رادىف لس نماتملا قتلا" 0 هدحو معي لجرلا
 مالسإلا راد ىلا جرخمو مسي نمأتسملا ْ ركسعلا نم ناجرخم نيلجرلا ىف

 ا هلام عدوتسا دقو 3 "ع اهناعبابتيف ةيراح ناييصيق

 [تغأ]

 هووم © 0



 ص

 1" تايمحلا يف ءاذقلا باب

 0 روتعلا ءاخرإ ىف تاب

 - علضلاو ةوقرتلاو سرضلا ىف ءاضقلا باب
 قوي حاكتلا باب

 - ةعتملا ىف ءاح ام باب

 521 دوةفملا ىف باب

 5 ةاكزلا ىف باب

 فه ةالصلا ىف باب

 قاعي ءاَرحال ىلا باودلا لتق ىف. باب
 - جحلا

 "م ديصلا ىف ءاج ام باب
 "4 برحلا راد لهأل نامألا باب
 نافع نب نامع نع كلام ىورام باب

 - هه>و مرهلا ريم# ىف هفلاخو

 وغا ىف ةشئاع فالخ ىف ءاج ام باب

 ا نيميلا

 ؟ 7 ربدملا عيب ىف باب
 - زا سيل ىف ءاج ام باب
 با عويبلا ىف ( سابع نبا فالخ باب )
 ىف ( تباث نب ديز فالخ باب )

 ا قالطلا
 1 روعألا نيع ىف باب
 ىف زيزعلا دبع نب رمع فالخ باب

 3 ةمدلا لهأ روش

 ؟45 ءاليإلا ىف ركب ىبأو ديعس فالخ باب
 ٍِ نآرقلا دودس ىف باب
 3” ةبانخلا لسغ باب

 . فاعرلا ىف باب
 5 ضئاحلاو بنجلا لضفب لسغلا باب
 2 مهيتلا باب

 11 رتولا باب
 5 رفسلا ىف ةلفانلاو ىع ةالصلا باب

 - تونفلا باب

 يبوع

 هدعبو رطفلا لبق ةالصلا باب

 عجطضملاو سلاجلا مون باب

 ةالصلا يلا يدا عارسسإ باب

 ريبكتلا ىف ىدبألا عفر باب

 دوجسلا ىف ىدنألا عضو باب

 ما
 جحلا ىف باب
 تاقملا نود نم لالهإلا باب

 ةفرع ىلإ ىنم نم ودغلا ىف باب

 ةيبلتلا عطق باب

 حاكتلا باب
 كيلمتلا باب

 ةعتملا باب

 ةيربلاو ةيلحلا باب

 ناويحلا عيب ىف باب
 تارافكسلا باب

 رطفلا ةاكز باب

 دبعلا عطق ىف باب

 (رملا عاج باتك )
 تدر ىنلا ةفئاطلا لوق ةياكح باب

 اهلك رابخألا

 ةصاخلا ريخ در نم لوق ةياكح باب

 ىللاعت هللا ضئارف نابب

 موصلا باب
 هللا ىلص هللا لوسر ىهن ةفص باتك )

 ((لسو هلع
 ( ناسحتسالا لاطبإ باتك )

 ناس>تسالا لاطب | بان

 ( نسحلا نب دمحم ىلع درلا تاتك")

 تايدلا باب

 رارحألاو ديبعلا نيب صاصقلا

 نمم امهدخأ لجرلا نالتقي نالجرلا -
 صاصقلا هيلع بجي

 ةأرملا ِلِقِع ىف

 افي

 اكول

 اكذب
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 تايآلاو.تونقلاو رتولا بان

 زئانجلا

0 
 ةاكزلا باويأ

 حاكتلاو قالطلا باوبأ

 ةعتملا

 عوببلا ىف ءاجام
 تايدلا تلي

 ةيضقألا باب

 ةطقللا باب
 ضئارفلا باب
 تتاكملا باب

00 

 مايصلا باب
 جحلا باب
 ) ىعف اشلاو كلام فالتخا باتك )

 تاقدصلا ىف ءاح ام باب

 راغلا عيب ىف باب
 ةيضقألا ىف باب

 ) قتتعلا باتك )

 اضيرم 00 اذا مامإلا ةالص باب
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 ١و. امايق هفلخ مهتالصو اسلاج نيمومأملاب

 ةالصلا ىف نءدبلا عفر باب

 نيمآب رمل باب

 نآرقلا دوجس باب
 ةيعكلا ىف ةالصلا باب

 ةدحاو كل رتولا ىف ءاجام باب

 ةعملاو نيديعلا ىف ةءارقلا باب

 برغلاو رصعلاو رهظلا نيب عملا باب
 ءاشعلاو

 مامإلا عم ةبوتكملا ةداعإ باب

 برغملا ىف ةءارقلا باب

 نيتريخألا نيتعكرلا ىف ةءارقلا باب.

١ 

5١ 

١ 

5 

 اي

 ةضاحتسملا باب
 هريغ وأ ءانإلا ىف غلي بلكلا باب

 رااتطلا ى را ماك

 دكسلا ىف تملا لع هالقلا ناب

 جحلا توف ىف باب
 مرحملل ةماجيلا فاي
 باودلا نه مرحلا لتقي ام باب

 ةندنلا قف 5241 تاب

 جحلا ىف عتمتلا باب

 .مرحمل فلظلا بأي

 ىرمعلا ىف باب

 ةقرقعلا ىف ءاحام باب

 مسا ىبرحلا ىف باب

 برحلا راد لهأ ىف باب

 عويبلا باب

 عيبلا بحي ىتم باب
 جمانربلا عيب باب

 رمقلا مينا
 تلكلا نع ىف ءاج اه كأن

 ةاكزلا ىف باب

 ىلوب حاكشلا باب

 قادصلا ىف ءاج ام باب

 عاضرلا ىف باب

 هالولا ف ا 4

 ناضمر رهش ىف راطفإلا باب

 ةطقللا ىف باب
 نيفخلا ىلع حسملا باب

 داهملا ىف ءاجلام باي
 ةفرزلا ىف ءاحام اب

 داهجلا ىف باب
 اتاوم اضرأ ايحأ نميف باب

 ةضقألا ىف باب

 اهسفنب رغت ةمألا ىف باب

 ذوبنملا,ىف ءاضقلا تاب

0 
1 
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 ةعرازللا تاب |! مه قالطلا ىف ةداهشلا باب
 حلصلاو ىوعدلا بان* 2 نبدلا ىف ةداهشلا باب
 ةبهلاو ةقدصلا باب 4: مه .٠ اذه ىف فالخلا باب

 ةعيدولا ىف باب ١ - دهاشلا عم نيسان
 نهرلا ىف باب 207 دهاشلا عم نيا
 نيدلا ىف ةلافكلاو ةلاوحلا باي 20- دهاشلا عم نيميلا ىف فالخلا باب

 لو نيدلا ف بابا! 60 تاجر دال ءاطنلا .ةداوش تاب
 2 ناعيألا ف باي ٠ - . ., نم عبرأ نم لقأ ةزاجإ ىف فالخلا

 ا اباصولا باب ءاسنلا

 2 ثيراوملا باب 20 مهتداهش لبقت نيذلا طرسش باب
 | ءاضوألا ىف تإبب .: خف فذاقلا ةداهش باب

 00 هريغو قتعلاو ةكرشلا ىف تاب, © .ه. - فذاقلا ةداهش ةزاَخإ ىف فالخلا باب

 اا 001 ١ تاكملا داع: دع ةداهشلا ىف ظفحتلا باب

 5-3 نلكالا قيل 1 دوو ىمحألا ةداهش ىف فالخلا باب
 اع ةلغلا لكأو ةيراعلا ىف باب ل هيلا ةدارشب ماعلا نم ءرلا لع كح ام باب

 ا ةراجإلاو ريجألا ىف باب 202- لبق ةداهشب دهشي ىعد نم ىلع ام باب
 ع ةمسقلا تاب ْ اهلكش نأ

 3 واقل ياي هيل ( تانيبلاو ىوعدلا )

 1١ فوخلا ةالص باب 202 ةيضقألا باب
 14 ةاكزلا باب 20 احلا داهتجا ىف باب
 1 مايصلا باب + 344 هريغو ؟-لا ىف تبثنلا باب
 1 جحلا ىف باب ْ 40 ةرواشملا باب

 لل تايدلا باب © ىلولاب ىلولا ذخأ باب

 ل ةقردلا نإ: !1- نيميلا هيف تحب ام باي
 ل ءاضقلا باب ٠ْ ةفينح وبأ هيف فلتخا ام ( باتك )

 6 ةيرفلا باب ْ فدسوي ىبأ نع ىلي ىبأ نباو
 00 حاكللا باب 22 مجرت نيقارعلا فالتخا باتكو هو )
 ١ ها/ قالطلا تاب ٍ ه3 ( خسنلا ضعب ىف كلذ هل

 د دودحلا باب 2 و بصغلا باب

 000007( دوعسم ن لادبعو لع فالتخا) 25“ ' بيعلا ىف فالتخالا بأي

 2 لاو لكملاو ءوضرلا باَوبآ ْ )0 اهيل ودع نأ لبق رامثلا عبب باب

 5 ءوضولا باب ؛ ٠١7 ةبراضملا باب

 3 ةالصلا باوبأ © ٠08 ملسلا باب
 1/ .  نيديعااو ةعتا باب ةعفشلا تاب



 هس

 مالا ناك عباسلا ا

 ص 1

 3 تارافكلا نم مطيال نم #20 دهاشلا عم نيملاب هيف ىضقيالام باب

 ' "”تارافكشلا"ىف ةوشكتلا نه ؟ىر ان ىضقي امو

 4 تارافكلا ىف قتعلا | د دهاشلا عم نيميلا ىف فالخلا

 5-3 ناميألا تارافك ىف مايصلا و هيلع ىعدملاو ىعدملا

 7 نيملاةزافك ىف ءاضلا رحت الار ١ دهاشلا عم نيميلا باب

 1 خلا رسسيأ م اريسعم ثنح نم ١ 5# ريثما ىلع نيميلاىف فالخلا

 1ا/ مايص ىف ايهاس برش وأ لكأنم ١ م7 نيميلا در باب
 هارانكتلا, 1 مكاحلا 2 ىف

 0 ندو ةاكزلابو ناميألا ةرافكب ةيصولا 4و ىضاقلا ءاضق ىف فالثلا
 اهارتشا مث ةرافكب قدصت ٍ 5 باتكلا لهأ نيب جلا

 5 دبعلا نيت: ةرافك: | عع هن( تكادابخاب

 7 لجو نعدسا تن لإ ىذك نآ ارنا نم | 17 دودحملا ةداهش ةزاجإ باب

 ٠" اهنكسي ال راد ىكس ىلع فاح نميف | 4 ىمجألا ةداهش باب

 نب  رادلا هذه لخدبال نأ فالح نميق | دلاولل دلولاو دلولل دلاولا ةداهش

 هلاح نع ريغف تيبااذهو ٠> 7 رفاكسااو ديعلاو مالغلا ةداهش

 ٠4 الوأ اءهلعفي نأ نيرمأ ىلع فلح نم | ءاسنلا ةداهش
 امهدحأ لعفق امهلعفي 7 ىضاقلا ةداهش

 اله ىنَ> هقرافيال نأ هل مرغ ىلع فاح نم ْ 4 لاللا ةيؤر

 م نابنضلا ةداهش
 1 لكك لاع افكت ال نأ فلج 405 «ىيلاه 1
 « لهدم ن 1 ةداهشلا ىلع ةداهشلا

 لجر سفنب 2 ارا ىلع ةدابشلا

 هلعفف ادغ هلعفيال نأ رمأ ىف فلح نم ٠ ثراولا ةداهش

 ٠ . : د 6 : 0 1 : 5 مديل ١ الا باتكو ةداهشلا ىلع ةداهشلا
 ا رماكث هلعفبال نأ ى ىلع فالح نم ى 7

 ةلمفف هر 7-20 ( دودحلا باب )
 الم تجرح نإ قلاط تنأ هتأرم ال لاق نم ْ 51 ناعالا ىف هود 1 3 0 :ائالأا ؤ١تأ رافكشاو رودللار ناعألا

 قذانتالا ١١ 1 نيميلا ىف ءانثتسالا
 م ىماتيلا ىلا عفدلا دنع داهشإلا ( باب ) | < نيميلا وغل

 م  لجوزع هللا لوق ىف ءاجام ( باب) © - دعو تطل لج نانا
 ىتح( مسئاسن نم ةشحافلاناتأي قاللاوز 1١" 21 هلع جوزت نإ هتأرما قالطب فاح نم

 ىذألاو سمحلا نم نهب لعفيام ٠ +4 اهلك نادلبلا يف تارافكلا ىف ماعطإلا



١ 
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 م
 ملسو هيلع هللا ىلص كا لرصد ؟2 مو قاط تلا ىو نراوهو ترذلا فانك دا 0

 ايرع بسإ ملو ىه#تو ىلرع نم همنغو ةونع هب رفظ نم ىس هنكشلو كفلتخا ءىذ هربغ الو كلذ نم ءىث ىف

 0 الو نامألا ىلا نم مهنمو اوماسأ كم لهأو هلاتق كرتو هنامأ لبق الو هب رفظلا همالسإ مدقت ايمي الو

 الو صرحأ اذه ىلع انك نحف برعلا نم ةيرجلا دح ور ال لود اأو اللا اوال العا 22 موق مه اممإ ذخْؤِيف

 ىئاسغلا رديك أ نم ةيزإلا لسو هيلع ىلص هللا لوسر دحأ دقو قحلا الإ لوقن نأ انل نكي مف لاق ام ريغ ىف قحلا نأ

 ىلإ ءافلخلا هدعب نمو هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع امأف ةيزجلا ىلع برعلا نم الاجر حلاص هنأ نووريو

 0 00 ةعاسلا ىلإ مثو برعلا طيلخ نم طيلخو ةارهو خونتو بلغت ىنب نم ةيزجلا اوذخأ دقق مويلا

 د مثلا نأ الولو ناسنإلا ىلع ال ناد الا ىلع ةيز+لا امنإو ةيز> كلذو ةقدصلا مهملع فعضف ةنارصنلا

 اننعأ ىف لحأ لَحَو رع هللا نَكلو فرع ىلع راغض ىرحمال نأو لاق اك فسوب وبأ لاق ىذلا نأ انددو لطابلا

 ٠ ملعأ هللاو , هب ىضق ام ريغ بحت نأ نم

 هنع هللا ىضر ىعفاشلا سيردإ نب دمحم مامالل | مألا | : باتك نم عباسلا ءزجلا "مت

 : هلوأو « نماثلا ءزجلا هللا ءاش نإ  هيليو

 « ةعرقلا باتك »

 ةهوومهن) ههه

 (0-ةا/ع)



 ال 1 ل م ا ىسإ هتجوزو هدلو نم غلاب لكو هل كورتم غلب مل هل اسإإلا هل ذرحأ نمو 6-3 1 نوف ىلا

 وألا ىف ةجحلا لثم اذ_ه ىف ةجحلاو همد نم آردق رصأ هلآمو هلام مالسإلا هل زرحأ هيلع ردقي نأ لذك هك

 ' لالا ىف الو هذه ىف ال لسب اذه نم ةكم تسيل ءىثب تسيل اهلهأو: ةكم هتجحو اهيف ىعازوألا باصأ دقو

 1 نوءاسم مهنأل راغصلا هداو هل ناك برها راد ىف لسأ لجرلا اذه ناكول : ىلاعت هللاهمحر ةفينح وبأ لاق ٠ ىلوألا

 . ىلإ ةكم ن» نيرحابملا لاحك اذه لاح نئعازوألا لاقو ٠ ءىف وهف هلامو هلهأ نم كلذ ىوسامو هنيد ىلع

 اذه ىف لوقلا نم انغرف دق فسوي وبأ لاق كئاوأل هدر اك هلامو هلهأ هيلإ درب سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر

 )0| لاق ام ةق لوقلا : ىلاعت هلا همحر ( قف[: ءلالإ: ) ىلاعت هللا همجر ةقينح وبأ لاق امك هيف لوقلاو

 ظ , . نييلوألا ىف ةحهلا لثم هيف ةدحلاو

 ًآضأ اعف ناك برحلا لهأ نم الجر هعدوتساف ائيش هلام نم 5 ناك و : ىلاعت هللا همحر ةفيت> وهأ لاق

 كبار ' هب ىدتقا نم قحأ لاقو ةكم حتف موي ملسو هيلع هللا, ىلص هللا لوسر عنصب كلذ ىف جتحاو ال ىعازوألا لاقو

 مكنإف اوعدتبتالو اوعبتاف اذه مساق تقبس ةنسلا نإ حبرشش لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هتتسب كسعو

 ٠ محلا هيشيالو ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نسانلا هنشي سنل فسون وبأ لاقو رثألاب متذخأام اولضت نل

 ا 0١ اذخؤت نأ ىغبنيال باتكلا لهأ ريغ نم برعلا يكريشم نأ ىرت الأ برعلا ىف ميسلا باتكلا لهأو مجاعألا ىف

 ”ةنيدم ىلع ربظ ول امامإ نأو مجاعألا ىرمشم نم لبقت ةيزجلا نأو لتقلا وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي الو ةيزج مهنم

 اهفرصيالو اعيش اهنم كتفي نأ هل نكي مل هدب ىف ةمنغ وأ اًميف ريصت ىت> كريشلا لهأ نم اهريغ وأ مورلا نئادم نم

 ©2ىلع مالسإلا ناك اذكه ةنشلا نأو مهنيب ابمسقيو اهسوخم اهوحتتفا ىذلا نع

 لحم ملف اهمرح هللا نإ » ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر ةكم ىف لاقو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف اذكه سيلو

 موو قلظملا ىنب موي ىسو نزاوه ىس ملسو هيلع هللا ىلمد هللا لوسر ىس دقو « ىدعب دحأل لحم الو ىلبق دحأل

 7 لعارمألا ناك ول ةكم ىف عنصام كلذ نم ءىث ىف عنصي ملو ىسو اهلهأ ىلع رهظ هتاوزغ نم تاوزغ ىف ريخ

 : - هللا لوشر نم رمأالا ن ركلو ,ىف الو ةعنغ تناك الو ادبأ ادخأ ىس نأ" سانلا نم دخ”ال نا ام ةكم:ىف عن ام

 ١ متغي لل سو هيلع هللا ىلح دلال ُثيذح مهفتف متاغملاو مساقلا هيلع ام ربع ىلع ةكف ف ملسو هلع هللا ىلص

 هتءاج دقو اعيمج مهنع اذكو رفاك] لايغ نم الو ملسم لامعا نيل ا 3

 58 لك ىسلا نم هقع كس نم ملسو و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدفو هب تريبخأ ام هتتس تناكف نزاوه

 . م قح وهف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عنص امو ةكم لهأ ىف لوقلا ريغ اذه ىف لوقلا ناكف ضئارف ةتسب

 اهف رم'الاو ةكم ىف ددرتلا رثكدق : ىلاعت للا همحر ( قفا لاا ) هلام اذه لثم ىف هدعب دحأال سيل عنص

 3 نم ملع امب الإ ناسي ملو طق ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر ناس فات ملو اذه انيب دقو اعم الاق ام فالخ ىلع

 ا" هدعب نم هيف فاتخم ملو مالسلا هيلع وه هنيبو نينمؤملا نود اصااخ هل هلءج هنأ هل هللا نيبام الإ ناسإ نأ هذعب

علا ىف حلا ريسغ تبرعلا ىف ؟كسحلا هلوق امأو
 ىنلآ نأ معزف و راد و رح ناك 1 نأ ىعدا دقق مج

 مسلس

 هححصتم هيتكا لم ات « كلذ وحن وأ « فلسلا دهع ىلع » هلعاو لص“ الاب ضايب (1)



 11ج سوو وجوب اجلا »يف وزو ماؤباد ا رجرف ١ وو سدو نق انا هاوس ل

 ديفيد

 مدا
 لثم لبق ؟ هكلم محل زوحم ىذلا اذه ام لاق نإف انلق اك هانعم نأو ثيدحلا كفالخ ىلع اذه لديف لبق ال لاق نإف

 زئاج مهل كلذف محلا ومأل ممذخأو مهل نيملسملا بس لثم ليق ؟ كلذ نيأف لاق نإذ . هكدلنم نيملسملل زوي ناكام

 عونمت ريغ ال امو ةبقر ذخأ هنأل هل وهف ذخألا ىناسلا يسأ مث ضع لام مهضعب ذخأو اضع: مهضعب ىس نإف لالح

 هك-ام هل نكي ملو هدر هيلع ناك ائيش هنم ذخأ املسم نأ ول ىتح مالسإلاب ىلاعت هللا هعنم امهف نيملسملا لام امأو

 . ملسملا ىلع ملسملا نم ملسملا ىلع كلميال نأ ىلوأ كرشثملاف

 لام ام هلو برحلا راد ىف 00 ىبرألا

 رادلا كلت ىلع نواسملا رهظي مث لام اب هلو برحلا راد ىف ملسإ برحلا لهأ نم لجرلا ىف ةفينح وبأ لاق

 هتأرماو ءىف وهف راد وأ ضرأ نم ناكامو راغصلا هدلوو هعاتمو هقيقرو هلام نم ةيدب ىف هل ناكام هل كرت هنإ

 هللا كوسر 'اهنلع رهظ بر راد ةكم"تناك ىعازوألا لاقو ءىف اهنطب ىف ا ىل+ تناك اذا - ذاك

 اضرأ الو اراد سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر مهل ضبقي لف نوملسم لاجر اهفو نوملسملاو لسو هيلع هللا ىلص

 ىانلا نع افع دق هنأ ىرت الآ ىذه يح ىعازوألا ضف نق كعضو, ر] لاق مهنع افعو سانلا نمأو ةأرماالو

 اهمستقي اًئيف نوكست ىتلا رادلا هبشن ال هذهف ءىف الو ةمينغ ةكم ىف نكي ملو نمؤملاو مهنم رفاكلا مهنمأر مهلك

 اهانيب دقو ةكعب هجاحتحا ىف ائيش عنصي مل هنأ الإ لاق اك ىعازوألا لاق ىذلا ( ىفا:_لل][ئ ) اف اع نوملسملا

 هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اجرح نيظرقلا ةّيعس ىبا نأ اذه ىف ةسللا نكلو اهرركت انكرتف هذه لق لان 3

 رودلاو لخنلا نم امهلاومأ عيمجو امهءامد امبمالسإ امل زرحأف املسأف ةظيرق ىنب رصاحم وهو مسو هيلع

 مك زر ملو اورسؤي ملو ءامدلا مالسإلا مهل زرحب نأ زو فيكو ةظيرق ىنب ىف فورعم كلذو اهريغو

 ساقلا ناكر امأ ريح اذه يف نكيال ول .تيارآ : ضب نود كاودالا سا ف 2 إل ا

 همد نم مالسإلا هل زرع اهف ىمسملا هكح نإ لاقي نأ .ةيلع ردقي نأ لف املسُم لج را راع اذإ

 هبايث نم هليوم عيطتسإ ام امأ هليوحت عيطتسإ نكي ملام الإ هلام نم هل زرحم ريغ نوكي لاقيت وأ هلامو

 هلو ملف هلي وحن هنكمأ ذإ احابم نوكب نأب هنم اضر ةحابملا برحلا دالب ىف هايإ هكرت نأل ءالف هتيشامو هلامو

 سايقلا نم جراخ كوقلا اذه ؟ هليوم عيطتسالام الإ هلام عميمج هل زرحم لاق نم كوق نم دسأ هلوق نوكي الأ

 سلو لعشلا»

 مالسإلا راد ىف مسي ا

 اهنف ماسيف مالسإلا راد ىلإ انم اتسم جر برحلا لهأ نم لجرلا ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح وبأ لاق

 ا هلايعو هلهأ هل كرت, ىعازوألا لاقو نوعمحأ ءىف مث هلايعو هلهأ اف ىتلا رادلا ىلع نوملسملا رهظي مث

 سدا فسوي وبأ لاق ةكم ىلع ربظ نيح هلايعو هلهأ نيملسملا نم هعم نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كرت

 مهلابعو مهلاوهأ ةكمب هلهأ نمت كرمثلا لهأل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كرت دقو ةفينح ىبأ ىلع ةجح اذه ىف

 ناك ىذلا مسملا جورخ لب ىلوألا ةلأسملا لثم هذه :  ىلاعت هللا هحر ( قفا خلال ) كيج ينعأ انعو

 كريشلا دالب ىف ملسملا نم هدلو نم اوغابي مل نيدذلا هلايعو هلامو همد هل زر نأ ىلوأ مال_سإلا راد ىلإ اكرمشم

 دولوم لكو هل هاك هلام 08 لب ؟ هلام ضع هنم الاح ريح وه ىذلا اذهل كرك الو هلام ضع لواالل كرت فني -_
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 'أيآل ةلااسملا هذه ريغ ىف ىعازوألا لاق اضعب هضءعب ضن اذه ىعازوألا لوق فسوب وبأ لاقو هنم هب كلمأ اوناك

 نأك فسوب وبأ لاق ؟ اذه فيك اكلم ىف هل ناشال ىتاا داولا مأ اطيب نأ هركو برحلا راد ىف ىمساا "طب نأ

 103 ماقملا هل هركو ماقم رادب تسيل اهنأل برحلا راد ىف هتمأ وأ هتريدم وأ هتأرما لجرلا "اطي نأ هركب ةفدح وبأ

 امهكلع سيل ةربدملاو دلولا مأ لوقي ناك هنكاو مهتحك انم ىف لاق ام سايق ىلع لسن اهيف هل نوكي نأ هل هركو

 نإ اهؤطن كلانه جوز امل ناك نإ لومي نك 1و كلعام ءىطو دقق برحلا راد ىف امهئطو نإ كوقي ناكو ودعلا

 سوهو هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ءىطو دقو ىعازوألا لاق ام”روهو ودعلا دالبب ىرسلا ءطوب ضال لاق هنأ هنع

 ذعهوي نيملسملا دالب ريغ ىهو ءابهصلاب ةيفصب ملسو هيلع هقأ لصاهليا لومر سر عو "ودنعلا الن ىف ءاريتسالا دعب

 اطب نأ ىعازوألا هراو ءارش وأ حاكشب مكلع ندم نسو مودل مدعلا تعءطقناو قرألا مولع ىرح لق ىسلاو

 نيينعم لش ند ىعازوألا نم هل وف َضأ ىف اذه 4 5 ىلوأ نك ةفينح وبأو ةريغل ةحوز ىهو هدلو مأ لدحرلا

 نأ اهدا نك امهنيب ىذاقلا قرفف ًاثالث هتأرما قلط هنأ روزب لجر ىلع ادهش ول نيدهاش نأ معزيام اهتدحأ

 ىلوأ وهف ودعلا دالب ىف هني تكلمام لجرلا ”اطي نأ هركب هنأ ىناثلاو هريغل ةجوز اهنأ ملعي وهو الالح اهحكني

 00 3 415 هذلو ه1 اظن نأ لحرلل ىعازوألا لاق كوه سلو ىعازؤألا نم اذه ىف لوقلا ضقانت ىف بسني نأ

 لبق هبحاص رضعو ودعلا هزرحأ ءىشب اورفظ ول نيملسملا نأ ىرت الأ ائيش نيملسملا نم ودعلا كلع سيلو ودعلا

 هيلع فج وأ نمل الإ ناكام امات اكلم هوكلم ودعلا ناك ولو هيلع اوفجوأ نيذلا نيماسملا نم هب قحأ ناك مسقلا

 . دلوال اهءاطو قوت, نأ هريغ هتيراج عضب ىف هكربش اذإ لجرلل بح انأ ريغ مهكسلم رئاس نورك ك1

 ودمعلا اهز رام دعي هنئمأ ئرتشل لخارلا

 لاقو اهؤطي ىعازوألا كاقو اهأطي نأ هل سلف هتمأ لجرلا ىرتشا اذإ : ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 اهوقتعأ ولو كريدلا لهأ اهزرحأ دق لوقيو ىهنلا دشأ اذه نع ىبن, ناكو اهؤطيال ةفين> وبأ لاق : فسوب وبأ

 نوكلعالو ةمألا نوكسلع كرمثلا لهأ نأل دلولا مأو ةريدلاك هذه تسيلو اهالوم اهؤطي فيكف مهقتع زاج

 اهمنوزرم ام دعب نيكرشتملا نم هتمأ لحرلا ىرتشا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف ةلل](5 ) ةربدملا الو دلولا مأ

 ا 01 ا |( ل ىح تبيصأو ادساف احكن تحكنول اهؤطنال اك اهربتس ىقح اهاطنال نأ ىلإ بحأف

 تقسو ألا احيحص اكلم اعيش نيداسلا نم دحأ ىلع ودعلا كلمي سيلو ةربدملاو دلولا مأ كلذكو اهلحتسي' ناك نم ىلإ

 0 نوكيف مسقي نأ لبق هبحاص ىنأيف نيكرششملا نع حص, اكلم هنوكلميف نوداسملا اوزرحأ ام ىلع فجوي هنأ نم

 01 ممودع ملوخو هنيدي نيناسملا لاومأ هللا عنم دقو نيءاسملا ىلع ودعلا كللع فيكو هيلع نيفجوملا نم هب قحأ

 كلع نأ هيلع اوردقىم هنوكسلمي نم نوكي نأ زوجيفأ ؛اهيلع اوردق ىتم مهلاومأو مهبار نوكسلمي مهلعجف نيكرسشللا

 : مل زب مل نيماسمللا قيقر نم اوزرحأ ام عمي اوقتعأ ولو هيلع تردقىم هك-امأنم ىلع كلع نأ لاحم اذه ؟ مهلع

 7" دق لئاق لاق نإف كلذ هل زوجيال نأ ىلوأ كرش اف بصغ امف قتعلا هل زوال نيماسملا نم بصاغلا ناك اذإو قتع

 هلزوحم ءىش ىلع يسأ ند ناك تدثولو تشال امه اذهف هل وهف ءىش ىلع يسأ نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور

 ١ من ونوكيأ مهيلع | وداسأف نيهسملا نم ًارارحأ اوقرتسا ول تيار ليف ؟ اذه ىلع لدام.لئاق لاق َنِإَف هل وهف: هكلم



 مهس اهيف هيبأل ةمينغلا نم قرسإ لجرلا

 محروذ وأ هوخأ وأ دنا كلذ ىف هوبأ ناك دقو ةمينغاا نم قرعسإ لجرلا نع ىلاعت .هللا هر ةفص أ لثَس :

 لطبب الو نوعطقي ىعازوألا لاقو ءالؤه نم دحاو عطقيال لاقف دنا ىف ابجوزو كلذ نم تقرس ةأرما وأ مرح

 هيخأ وأ هيبأ نه قرس الجر تيأرأ ءاوس كلذ ىف ديبعلاو ءالؤهو نوعطقيال فشسوي وبأ لاقو مهنع دحلا

 هللا لوسر نع ثيدحلا ءاج دقو ءالؤهنم دحاو عطقي سيل ؟ءالؤهنم دحاو عطقي له امجوز نم ةأرملاو هتأرما وأ

 نم قراسلا ناك نإ : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاو ) اذه عطقب فيكف (كيبأل كلامو تنأ» سو هيلع هللا ىلص

 هيف كيرش هنأل هيأ وأ هنبا لام نم قرس امف هوبأ الو لجرلا عطقي الو كيرش هنأل عطقي مل منغملا دهش ءالؤه

 هبحاص نم قرس ول ءالؤه نم دحاو لكنأل قارس ءالؤه لكف هريغو خألا وأ ةمينغلا اهخوز رضحم ةآرلا ماك

 . هتعطق هيلع هنعأي مل اعيش

 توع مث ىسي ىصلا

 مث رفاك وهو هوبأ تام مث لجر مهس ىف اعقو رفاك هوبأو ىمس, ىصلا نع ىلاعت هللا ةمحر_ةقينح وب 1 لكَ

 ءالوم ىعازوألا لاقو مالسإلاب رقي مل هنأل هببأ نيد ىلع وهو هيلع ىلصيال لاقف مالسإلاب ملكش نأ لبق مالغاأ تام
 فسوبا ويألاقو هنأ ند هع نأ هالول ناكل 0 هوبأ جرخو هونأ هةعم نك : ول لاقو هيلع ىلصي هيبأنم 4 .

 1 2 ىعازوألا لوق ضمني وهو نامأب لحد اذإ هنأ نم هعيش نأ ةالوا سيل املسم ناك هوبأ هعم بسن مل اذإ

 هعم ناك اذإ ىلاعت هللا همهم ر ةفدح وأ لاق ام اذه ىف لوقلاف اذه لبق ها ىف برح لا راد ل دردو ىلا عابس نأ

 اة ) قى 00 الأ ( ملستم وو اههدحأ وأ هاونأ هعم نكي اذإو مالسالاب رش قح هند لع وهف اههدحأوأ هاونأ ِ

 ىدوولا محشأا وأ ىرتشاف نيكرذلا ند مهعابق ممدارذو ةظررق ىنب ا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدم 5 ىلاعت

 دقو ريبكلاو ريغصلا مهيفو لاملاو لبإلاو حالسااو ليخلاب اوعيبف ماشلا قءرط ىلإ اثلثو دحب .ىلإ الثو ةماهم ىلإ اثلث

 عم اوبس اذإف هل مأ ال نم لافطألا ىف نوكي نأ لمتحمو مرعم لافطألا تابمأ نأ لجأ نم نوكي نأ اذه لمت

 اوفصيق اوغلبي نأ لبق مجؤابآو مهتاهمأ تام ولو مهمابآ عم اويسول كلذكو نيكرمثملا نم اوعابي نأ سأب الف مهتاهمأ

 نم مهتاهمأ توم دع معمل انلو أعم ءامسلا 0 اذإ ءانالاو تايهمالا ند ىلع مو مهلع ىلصن ل انإ نكي ل مالسإلا

 قرفال ممنابآ عم مهو هب انكح اك مهللع ةالصلا انكرت اذإ مهيلع تباث كرشلا يح نأاب مهملع انمكح دق انأل نيكرشل:

 هللا ىلص هللا لوسر بهوتسا دق غلاوبلا ءاسنلا كلذكو نيكرمشملا نم مهعيب انل ناك كرعشلا مح مهمزل اذإ كلذ نيب .

 ٠ نيلجر اهم ىدفف هب احصأ نمد ةعلاب ةيراح ملسو هيلع

 ١ نامأب لخد اذإ (هديص اهؤطب له قاينست دلولا ماو ةريدملا

 نأ سأبال ةنإ لاقف نامآب امهدس.لّحدف دولا مأو-ؤدعلا اهرسأ ةربدملا نع ىلا هللا ةمر ةقح يأ لع

 جوزلااو ارس ىلوملا هؤطي اجرف أطي نأ هل لحال ىعازوألا لاقو امهوزوخم مل مهنألو هل امهنأل امهيقل نإ امهأطي

 اممم دلو هل ناك ولو اهم جرو ةنسو ادد اول ىح اهأطي نأ هل هاك جوز امل سيل و ابيقل ولو ةينالع رفاكسلا
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 و هثروب هنأ انلقع ثرو اذإو لسا ثريال لقب مل هنأل هنعىملاعت هللا ىضر ىلع نع تيور امي هيف تلق اف ؛مالسإلا

 ثريا فاكلا نأ نوفلتعال تناونح انكردأ ىذلا نياسملا نأل سايقلاب الو لدم هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور اع

 نيهدحولا نيذه ىف اونرو امنإو نيكوامملا ىف اولاق كلاديك و كد رمل تيعدا ام ريغ رفاكلا ثرال مسملاو مسملا

 . هنولروب لاو لدحر نم نونروذ 0 و هم نوئرو

 دنرملا ةحيذ

 ١ ةلرع نإ ةهنآل انارصن رآ ايدوهع ناك نإو دترملا ةحيذ لك ونال هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح وبأ لاق

 اولخ د اذإ نوماسملا ناكو مهم وهف اموق 0 ند 3 ءاهقفلا لوق ىنعم ىعازوألا لاقو تل وأ لتقي قى دتراا

 .لهأو باتكلال هأ ماعط فسوي وبأ لاقو لالح مثامدو هريغو محللا نم مهتويب ىف اودجوام اولك أ برحلا ضرأ

 ا ةفلاخم دترملا ىف ةنسلاو ةيز1لا دترملا نم لبقأ.الؤ ةيز+ا كرمشلا لهأ نمو اعيمج باتكلا لهأ 0 7

 ملسم اه>وزتو ةنارصنلا ىلإ م السالا نع تدترا ول ةأرما نأ ل الأ مب مف يحلل فلاح هيف كسحلاو نيك

 ةرامع نب نسحلا انريخأ .٠ كلذزاح ةنارصن ل ع ولو اضرأ كالذ 0 ّم 5 اه>وزت ول كلذكو كلذ و

 مهتحكانمو باتكلا لهأ .حئابذ نع لثس هنأ هنع ىلاعت هلا ىضر ىلع نع سابع نبا نع ةبيتع نب يسحلا نع

 يش ) قفا 08 /الأ كلذ ند دشأ لت رلاف فسوب 1 لاقو محلابذ 0ك ا لاقو مهماسن حاكسن هر 2

 27 3 كن رملا ةحيبذ لكؤت الو ىلاعت هللا

 ةميئغلا نم ق رسل كيعلا

 اروألا كافور هل < لاك ؟ عطقيأ شيجلا كلذىف 0 ةمينغلا نم قرس ديعلا نع ىلاعت هللا همحر هيد و( لكس

 هاب هقتع ناك بيصن مهيف هلو ىبسلا كلذ نم ًائبش قتعأ ول هديس نألو ءىثث ةمينغلا نم هل سيل دبعلا نأل عطقي

 عطقيال فسوي وبأ لاقو ةرامإلا راد نم اوقرس اقيقر عطق هنأ هنع ىلاعت هللا ىذر بلاط ىنأ نب ىلع نع انغاب دقو

 ”نم قرس شيلا نم ًادبع نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع نارهم نب نوميم نع انخايشأ ضعب انثدح كلذ ىف

 .ىلأ نب ىلع نع ةغبانا نع برح نبا كامس نع انخايشأ ضعب انثدح . ضعب ىف هضعب هللا لام لاقو هعطقب لف سما

 انثاهقف ةعامج اذه ىلعو فسوي وبأ لاقو هعطقي ملف منملا نم ارفغم قرس الجر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط

 نأ ىلص هللا لوسر نأ ىرهزلا نع انخايشأ ضعب انثدح دقف « مثالا ىف هل قحال هلوق امأ . هيف نوفلتخمال

 محالا ىلإ ىلوم ريسع نع انخايشأ ضعب انثدح ٠ موس مهل برضا ملو معلا ىف دينعلل خضر ملسو هيلع

 لوسر ىلاطعأف هتدلقتف فيسلا اذه دلقت ىل لاقف لاق هلأسإ رييخ موي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىتأ ىذلا دبعلا

 لوسر برض ةفينح وبأ لاقام لوقلا ىللاعت هللا همحر ( ىف[ لال ) عاتملا فرخ نم ملسو هيلع هللا ىلص

 ألا اعطق هيلع رأ مل ًائيش منملا رضح دحأ قرس اذإف ديبعلل خضرو نامبسلاب رارحأالل ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 © رسال كلاو لالفلاب هكا ربفلا
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 ةندر ىف لاملا 2 رك تاستك ١

 الام بستك1 اذإ مالسإلا نع دترملا نع هيلع ىلاعت هللا ةمحر ةفينح وبأ لئس ىلاعت هللا هحر ( قفا: غلا )

 ىلاعت هللا همحر فسوب وأ لاقو هلام لحف لالد همد نأل لاملا تيد ف شنكال قه لاَقف ةدرلا ىلع لتق مش هندر َّق

 با اط فأن ىلع ن ع انعلبو نيماسا هتنرو نيب ثتاريم ةدرلا ىف كنك ١ ىذلاو مالسإلا راد ىف ناك ىذلا دترملا كأم

١ 5 

 هللا همحر ةفدئح وبأ لاقو نيماسملا هتثرول دترملا ثاريم اولاق مهنأ مهنع ىلاعت هللا ىخر تباث نب ديزو دوعس» نباو

 اثذ نوكيال كلذ لئقو ةدّرلا ىف دترملا تستك | ام ءاوس امه فسو. ون لافو هدرلا ليف هل ناكي ايف اذه ||

 كرابت هللا نأل ءىفوهو ءاوس ةدرلا لبق هل ناكوأ هتدر ىف دترملا بستكا ام لكىلاعت هللا هحر ( ىف[نتلالان )

 رفكسلاب همد حابب نأ ىلإ مالسإلا نهلجرلا جرح اذإف ءامدلا هب عنم ىذلاب لاومألا عنمو مالسإلاب ءامدلا عنم ىلاعتو

 مدلا ةمر> تكته اماف همدل اعبت اعونمت ناك ةنأل هند نم نوهأ ناكو هلام هعم حابب ملسإ نأ لع احانم نوكت ناك ا

 كلت ةبراحلا الو لتقلا الو انزلا ىلع ةايإ انلتقك ةدرلا ىلع هاإ انلتق سيلو مدلا نم رسسيأو كتهأ لاملا ةمرخ تناك

 دترملا : دترملا اذكهسيلو اهثدحم نأ لبق ناك اك ثوروم ثراو اهيذ وهو مالسإلا ماكحأ نم ام هجرخم انسإ دودح

 هبهذم بهذي نمضعبل ليقف نيماسملا نم هتةرول دترملا ثاريم نوكي ةفينح و. أ لاقو كرسشلاب لوقلاب احايم همد دوعي

 هتثرو هثاريم ثروو الجر لتق هنأ هنع ىلاعت هللا ىذر بلاط ىنأ نب ىلع نع انيوراولاقف ؟اذهىف 3 ةحملا ام

 ىلع نع اناث نك ولو ائيش هثاريم ىف نووري الو هلت الإ نووريالف م ظافحلا امأ انلق نيماسملا ن

 هفالخ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىورن 5ك ايإوانأل كدنعو اندنع ةجح هيف نك« مل هنع ىللاعت هللا ىضر

 ةماسأ نع نامع نب ورمع نع نيسحلا نب ىلع نع ىرهزلا نع ةنييع نبا نايفس انربخأ ( ىف تالاف )

 1 مسملا رفاكلا الو رفاكلا مما ثرال » لاق حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةنع لاح هللا ىحر كلر نإ

 ؟[ هلا لوسر مف اناق رفاك لب لاق ؟ املسم وأ ًارفاك نوكي نأ دترملا ودعيفأ ىلاعت هللا همحر ( ىفانتلالاف )

 بلاط ىلأ نب ىلع نع اذه لثم بهذيال تلق نإف لاق اماسم رفاك ثري الو ًارفاك مسم ثربال نأ ملسو هيلع هللا

 ىف كيلع ىوقأ وه اع كريغ كضراعف انلق ضع نود نبرفاكلا ضعب هب ىنع امنإ لوقأو ثيدحلا ادهم لوقأو

 قشاو تنب عود ثيدح ىف مسو هيلع هللا ىلد ىنلا نع نك هحشألا ثيدحم ربخأ لو اياع نإ ل وقف اذه ٠ نم ةحداا

 ىلص ىلا عم دحأ ىف ةح>ال نأ تهعءزذ تباث نب ديزو رمع نباو سابع نبا هعم لاقو هئالخ لاقو هدرو همهتاف

 ىلد ىنلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر باطلا نب رمع ثدح ارامع نأ تهعزو تبث ول تاق اكوهو ملسو هيلع هلل

 نبا لوأتو دوعسم نباو وه بنجلا م.يتيال نأ ىلع ماقأو رمع هيلع هدرف محبتي نأ بنجلا رمأ سو هيلع هلل

 اذه لثع لقت ل فيكف تلق اك وهو هدر نم لوق نه ىلوأ ناك لاق نم لوق نأ تهءزف نارقلا هيف دوعسم

 هللا ىلص ىلا نم هعمس هنأ ىلع نع ىورتال تنأو « رفاكلا مسملا ثريال » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا _ثيدح ىف

 امك انوثري الو مهثرث لاقف ىمذ نم املسم ثرو هنأ لبج نب ذاعب نع ىور دقو « هنع هب ربخأ الو ٍلسو هيلع

 ةماسأ هظفح ءىشش ذاعم ىلع بهذيال لاقو اذ-م لئاق لاق نإ تيأرفأ « انؤاسن مهل لحم الو.ممؤاسن انل لحم

 ىلوأ اذه نوك. الأ: تاتكلا لهأ نود نانوألا لهأ ير 52 اناا لسو هيلع هللا ىلص لآ لعل

 نم وه هثروت مل مل هريغ كرمثملا 2 ثاريملا ىف فلاخم دترملا مح نأ تحمز ذإ تيأر وأ ؛ كنم ةهش هل نوكي نأ

 ةمرح نم هل تبث اب نيكرمأملا ةل نم هيف هتجرخأ ادحاو الوق تلق دق نوكتف هنم مهثرون اك نيملسملا نم هتثرو



 3 ت1
 | لدرأا امااف ىاعمُو اهوجو كلذل نإف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع كاتأ امذ مهفتو كلذ نم اذهف هريغك اذه ىف سيل

 رودلاو ىرتشا ىذلل قيقرلاو بايثلاو عاتملا ىلاعت هللا همحر ةفشح وب أ لاق ؟هبف لوقلاف برحلا راد لخد ىذلا

 همحر ( ىف: لالا ) لوم و زرحم بايثلاو عاتملاو سلا اهزوخم الو لوحمال نيضرألاو رودلا نأل ءىف نوضرألاو

 هيلع هللا ىلس ّقالوسر اهلخدي مل ائيش فسوب وبأ الو ةكك ةجحلا ىف عنصي مل هنكلو ىعازوألا لاقام لوقلا ىلاعت هلل

 ةكع مهل سيلو ةعازخ ةلتق ضاعبأ مث مولتق ىف نذأو اولتاق نيذلاو نامأ مهل قبس دقو املس الخد امتإو ةونع ماسو

 ملف لاتقلاب مهأدب ديلولا نب دلاخ نمي ثريغ امأو ؟ هل لامال نمت مند ءىش ىأف اهيلإ اوبره موق مه امنإ لاه الو رود

 نامألا لوبق ىلإ راص لس مل نمو ءىث ىمح مهل اورهظي نأ لبق اوماسأ مث هوءدب مهنأ دلاخ ىعداو نامأ مهل دقعإ

 حالسلا تأ نمو نمآ وف هراد قلغأ ن» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم مدقت دقو هراد لو>دو حالسلا ءاقلإب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عنص امف ىدتقي امو اذه لام ىلع ةمينغ الو نامأ هل نم لام منغ نه لاق « نمآ وبف

 مهم ىداغي وأ مهلتقي نأ نيب ريم مامإلا نإ هب 2 برها لهأ لاجر ىف وهو ن# انلق نيح تبأرأ عنص امم الإ

 تبأرفأ اهلك ةريسسلا هذهب مهيأ راس سو هيلع هللا ىلصهللا لوسر نأ كلذ انلق امإ سيلأ مهقرتس, وأ مهيلع نع وأ

 لوسراو,ىث اذه نموسو هيلع هللا ىلصهلا لوسر دعب مامإل سيل لاقف فسو؛ وبأ هب ضراعام لثع دحأ انضراع نإ

 باسلا ءاطعإ نم مل-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف ام لك ىف لاق وأ سانال سيلام اذه نم سو هيلع هللا ىلح هلل

 قحلا نيب ملعلا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ لاق, نأ الإ هيلع ةجحلا له مامالل اذه سيا سامحألا ةعبرألا مسقو

 ملسو هيلع هللا ىلس هللا لوسر لخد ولو فسو, ىنأ ىلع ىه كلذكف هلعفت نأ انياعو قملا وهف لعف اق لطابلاو

 ةفلتتع اماكحأ مهيف ع نأ ىراسألا ىف انل امك هلام هل كرتن نأ انل ةونع هلع رهظ امف انلق مهلاوّمأ محل كرتف ةونع ةكم

 زع هللا باتك ىف ةئيبم اهلك لبق ءايشأب هلوسر هللا صخ دق لئاق لاق نإف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهبف 3
 دلي ياسو # نيا 0010 رت 77/07

 هللا ىلص هلوسر مث هللا هنيبيف ءىثب اصوصخ ناكذإ زاج ولو اعم امهيف وأ لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس وأ لجو
 01 ثان

 هيلع هللا ىلض هللا لوسرب صاخ هنإ سو هيلع هللا ىلص هلوسر مث لجو زع هللا هنيبيب مل ءىشث ىف لاقي نأ سو هيلع

 7 نم هماكحأ تجرخف هنكح لك ىف كلذ زاج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب صاخلا نم اذه لعل سانلا نود ملسو

 نايظرقلا ةيعس انبا لسأ دقو صاخ هنأ سو هيلع هللا ىلص هلوسر مث هللا نيبي ىتح دحأل اذه هللا لعب مل نكسلو انيدبأ

 ' امهر ود امل مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كرتف مهر صح دق مبيلع متاح لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ةظيرق ىنب نم

 1 ملي نأ زوجب فيكو سابقلاو ةنسلا فالخ اذه نم ةفينح وبأ لاق ىذلاو اهريغو ضرألاو لخنلا نم امهلاومأو

 هبايث نم هيلعام لك منغي نأ زاج برحلا دالب ىف هتنونيكب هلامماغي نأ زاج ولو تيكر 42 1, هللا همام دقو ملسملا كام

 هكرتف لاح اهبليوحم ىلع ردقيال هنأ لبق نم هوضرأ الو هرود ماغتال لجر لاق ول تبأرأ هقيقرو هلام نم هيدب ىفو

 - ضرعوأ قرو وأ بهذنم هلو نأ عاطتسا لام لك منغيو ةرورمضلاب الإ نيكرشملا نيب اهرقي نأب اضرب سيل اهانإ

 ١ ىه له ؛ هيلع ةجحلا ام احابم نوكي نأب هنم اضر مثرهظأ نيب وه نيذلا ودعاا دالب ىف كلذ هكرت نأل ضورعلا نم

 | مهنامد مرح ىف ةتباث مهل مالسإلا ةمرحف اوناك ثيحف اهقحم الإ مهلاومأو مثءامد مالسإلاب عنم لجو زع هللا نأ الإ

 )رع هللا نكلو هلوح نم مح هكح نوكيف نيكرشثملا فارهظ نيب مسملا قرتسإ نأ زاج اندنع اذه زاج ولو مهلاومأو

 . مثريغو هلهأ نيب مالسإلاب قرف لجو
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 ةملس نب ناليع نأ ه0 ماس نع ىرهزلا ن ءارمعما ن نع ةقثلاف ةلع نب 1 نكلال نفل نأ 0

- 

 الا دبع نع ةّوثا انريخأ « نهر "اس نافأو اعبرأ 0 )ملسو هي 2016 هلا ىلص هللال وسر لاقف ةوسن ريشع هتععو لما

 هللا لوسر لاقف ةوسن سمح ىدنعو تماسأ لاق ىل»دلا ةنواعم نب لفون نع فوع نب ديلا دنع نع دانزلا ىنأ نبا

 ةنس نيتس وأ نيس ذنم ىدنعرقاع نهمدقأ زوجعىلإ تدمعف «ةدحاو قرافو اعب رأ نهم رتخا »سو هيلع هللا ىلص

 ةيواعم ن:لفون ثيدح نم انفعأو ىرهزلا ثيدح ىلع انلك لئاق ىل.لاقف ىلاعت هللا ةمحر ) قنا: علال ) اهتقلطف

 لحم وأ ث.دل ]ىف هدو تاق ةرخاوألا قرافو لئاوألا كسمأ هل لاق نوك ْنأ لمتحم دقف لاقلعفاف كاذام تلق ىليدلا

 وأ زئاجعلا قرافو ايايش نك نإ اعبرأ كسمأ هل لاق نوكي نأ لمت و تلق هلمتحم نكلو ال لاق ؟ هنم ةلالد هلع.

 ثيد-حلا رهاظف انلق هرهاظ ىلع ثيدحخلا نكلو لمتحم وهو الإ مالك لك لق لاق بابشلا قرافو زئاجعلا كسمأ

 نإف ماتو ةدقع نائيش حاكناا ىف تلق ؟نيأو لاق كلوق لصأ تأطخأ دق تنك ثيدح هبف نكي ملولو ملقام فال

 هزيجأف هتزجأ مالسإلا ىف ناك نإف كرششلا ف ىشم حاكن لك رظنأ لوقتف مالا ىف رظنتو ةدقملا ىف رظت كنأ تححز |
 ناليغ تيأرفأ تلق ىلوق لصأ عدأ الو هلوقأ انأف لاق كلوق لصأ تكرت هدرأف هزجأ مل مالسإلا ىف ناك ول ناك نإو

 نو ىلو وأ نينثو دوش جوزتف مالسإلا ىف ناكولف تلق لجأ:لاق ؟نو.نثو هدوهشو تاينثو هؤاسنو ىنثو» نسيلأ

 دق مهنأ ىورن ا عم هتددر مالسإلا ىف حاكنلا اهيف أدتبا ول لاح حاكتلا ىف هلاح نسحأف تاق ال لاق ؟ هحاكن 20

 هحسفنف ةنسلا فااخ نإ تاقام امأ نيلوق نم دحاو الإ كريشلا لهأ ىف زاج امو ةدعلا ىفو دوهش ريغب نوحكني دق

 - هنم مظعأ وهام مهل ىفع اكمل اوفعم ةلعجتو ةدقعاا ىلإ رظنتال نأ امإو مالسإلا ىف حاكنلا *ىدتبي نأب هفلكنو هلك "1

 هترمأ عبرأ نم رثك#أ اددع نكن إف جاوزألا نم مالسإلا هكردأ ام ىلإ رظنتو تاعابتلاو ءامدلاو كرشلا نم

 امهنيب عملا لحال هنأل امهادحإ قازفب هترمأ نيتخأ نكنإو عبرأ نم دك عملا لحال هنأل رثك ألا قارفب- 3

 نأ حاص, ناك نإف نهنم 0 هكردأ امىلإ ترظنو ةدقعلاتوفع دق نوكتف نوئيبو هنيب تقرف مراح تاوذ نك نإو ٠
 لحو زرع هللالاق مرحغا نم دأ اهف هلوسرو هللا مح اك هتددر حاصي ,ال' ناك نإوهعم هتررقأ مالسإلاىف هحاكن ءىدتسي 2

 هيلعهللا ىلص هللا لوسر عضوو ا ممو» هلوقىلإ ةيآلا «نينمؤم متنك نإ ابرلانم ىقبام اورذو هللا اوقتا

 جاوزألا ىفكح اذكهو هدر نأ ةيلهاجلا ىف ابر ضبق ادحأ رمآاي لو ضبةي لو مالسإلا هكردأ ابر لك هللا ع ملسو

 هنع ىهن ددعاا نم مرح امو هرقأ ددعلا نم هيف لح اف ةدقعلاب اكوام هكردأ مف رظنو ةدقعأا افع

 اهريغ وأ اراد رام ناناب كراك 5 لكلا سلا ىف
 اقرا وأ اضرأ وأ ؟راد ىرتشاف» نام ترك راد ل5 ملحم لجر نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةفتخ وبأ لكس |

 ءارتشا ىذلا لجرال وهف عاتملاو ققرلا امأو نيماسملل ءىف ىبف نوضرألاو رودلا امأ لاق نوملسملا هيلع رهظف ابايث ٠١

 اهاعجب ملو كب مثرودو مهضرأو نيرجابملا نيب ىلذف ةونع ةكم لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حتف ىعازوألا لاقتو ٠
 هناي هيلع قلع ن 2( لاقو اهلهأو ةكم نع افع مل و هيلع هللا ىل هللا لو م لإ هللأ همر 1 و1 لاق.اكف : 1 5 لا 6 ا 6

 نأ الا مث أس لق 06 الإ لتماا نع ىهنو (« نإ ورق نايفس ىنأ راد لحد نمو نا وه دحسلا لحد نمو نمآ وهف 2

 لاق مرك خانباو مرك خأ اري اولاق 2 عااص ىلأ نورتام» دجسملاىف اوعمتجا نيح محللاقو لتقف ادحأ لتاقي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كتربخأ دقو ايف مهعاتم نم ًاريثك الو اليلق ًائيش لعب ملو ع ءاقلطلا متنأاف ل ريهذا»

 ا حمل ,: ---
: 02 



 7 00 دا تي كولا لل

 ود 2 5 7 1 1
 7 ا كيب - 0

 >> ع تو ١ ل ماقكاو 000
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 د ةأرما تماسأو مالسإ راد دك تراصو كم لعأ مسأو حاكتلا ىلع سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر امهرقأف

 زوجم نملاب نيرحبلا ةيحات ىلإ امهاح وز برهو مالسالا راد ىف نامق» امو لوج ىنأ نب ةفركع ةأزماو ةيمأ نبا

 ال لوألا حاكناا ىلع , مسو هلع هللا ىلص هللا لودسر 9 رقأف ةدعلا ىف امهحاوزأو السأاف اعجر مث رفك راد ىهو

 ص - ىعو اهّؤاربتسا ىضقني ىد حكت مل لنا ورجل ازيا كير اذإو عالما اثيدح ىورب نوك نإ

 تقتع دفف رفكلا راد نه مالسإلا راد ىلإ ت+رخ اذإف ةكولمم دلولا مأ ةحوزلل ةفلاخم دلولا مأو ضرح ثالثال

 آوملسأ ام دعب مهتاداس لاس ونيملسم اوجرخ فئاطلا ديبع نم دبع رسثع ةسمخ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قتعأ

 نأ معز نء انباحدأ نم نأ ريغ . مهنه مهضوعي ملو مدري ملو (هللا ءاقتع كئلوأ» لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلءمهلعجأ لقي مل اذإو مهقتعأ مامإلا كلذ لاق اذإ لاقف « رح وهف دبع نم انيلإ جرخ نه »لاق مسوهيلع هللا ىلص ىنلا

 تقبس ولو ©22ةر> ىبف دلولا مأ تجرخ اذإ لون لوقلا اذهيو هلقي مل وأ مامإلا هلاق نوقتم, لاق نم مهنمو قرلا

 نيو اهسام خاسفت | نك كما ةيرحاا دعب اهقاقرتساو تيم ؤتسا ةيسما كا قر نم جر اهنأل ةرجلا اهدي

  نزاوه ىس ىف لسو 1ك لإ لص لآ[ لرسر رءااكاذكو ”ابلعأ لوألا اهحوزل لييسالو ةعبحم اريتستو اهجوز

 ' نينئا نيب عم كانركل فلكم ةزحارصتن ةكولمف جر ةماالا نأ ىرت الوأ اهريغ الو جوز تاذ نع لااسإ ملو

 قرلا لعد قدعت كللتو ةيرحأا دعب قركدست 0 نيفلت#

 لماح ىهو جوزف 1 هب ا

 ” الساق اهحاكنف توف الماح بردلا راد نه تءاج ىتلا ةملسملا ةأرملا تناك اذإ ىلاعت هللا همحر ةفرنح وبأ لاق

 ' لاقو ةدعلا ىف اوملسأ اذإ نم قحأ نهجاوزأ نأ ةنسلا تضم دقف تاءاسملا اهءاف ايايسلا ىف كلذ ىعازوأ الا لاقو

 هيلع هللا لش نأ لوسر لوق ىلع ايابسلا ىلع اذه ةفيتح وبأ.ساق اإو ذساف نه>وز: نإ ىلاعت هللا همحر فسوي وبأ

 2 تيبس اذإ ىلاعت هللا همحر ) قنات خللا ) تاللسملا كلذكذ لاق « نعضي ىت> ءىفلا نم ىلابحلا ”اطوتال » سو

 0 اذإو 0سم حاكذلاف 6 نأ ليق 0 ف ةيلَسم تحرد نإو َْح ىتد كلملاب 0 7 الماح 3 را

 . ٠ ىلو لا لأ كلا ل هذهو ةدتعم هذهو علا ةناككام مع قدحأ رهف عض 5 كل ليق

 مول رح ةسورراب ىرطلاو
 ًَ اعيج نهو وه يسأ م ةدقع ىف د ةوسل س 5 عفر تردلا راد لهأ ند لحر 3 ىلاعت هللا همر ةفنح 5 لاق

 ابو وبأ لاقو ءاش نمميأ لاق هنأ انغلب ىعازو الا لاقو نهئيبو هندب قرف هنإ : مالسإلا راذ ىلإ او>ر >و

 اوم ذاشلاو لس ا دنع وهو ىعازوألا لاقام اذه نم انعل دقو لاق مكوبف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقام 1

 . هباتك ىف هللا نم مارحف هلك كلذ قوف نم ناك اف عبرألا حاكن الإ لحم مل ىلاعتو كرابت هللا نأل هب ذخؤيال ثيدحلا

 جاكت لع ايبعدأ تنك !اهتناوامأ جوزت اييرح نأ ولف مارح هلك كلذ ىف ءاوس تخأالاو مأالا حاكن و ةسماخلاف

  كلذكت نيت>الاب وأ تنبلاو مالاب لخددقو حاكنلا ىلع امهعدأتنك 1 أوملسأ مث حاكنلا ةدقع ىف نيتخأ جوزت وأ

 0 معلا نع ةرايع نب ئسحلا انريخأ ةرخألا قرافو عبرأالا حاكن زاح تاقرفتم دقع ىف كولو ةدقع ىف سدا

 ًّك ىلاعت هللأ همحر ) وك 40 الأ ١ ةسماخلا نيب و هيب قرفنو لوألا عبرألا تش كللذ ىق لاق 4 مهادإ ن 2 ةستع

 0 لمأتيلف فيرحتو حضاو طقس هيف 0 خاا اهندبام خاسفتا نم » هلوق نإ 2 ةردلا اهديس تقيم ولو هلوق )0(

 1 ٠
 17 2 ضي 4 تا ييو 5



 هدو وسع اياه انا حلبا ط1 لك د

3 

 هينا
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 كلذ لحتسإ الف ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر دبع ىف رفاكلا عيابي ململا ناكدقو ؟ مهلا ومأو مثءامد هيلع ىلاعت هللا

 ايرلا ىف ىعازوألا ركذ ىتلا زاثآلا انتغلب: دقو زو الو اذه لح ال ىءازوألا لاف اع ل رقلا كس را ر] كار

 ايرال لاق هنأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع لوحكم نع انئثدح ةخيشملا ضعب نأل اذه ةفينح وبأ لحأ اعإو

 مالسإلا راد ىلإ اوجرخ ىتح كلذ اوضياقتتب مل مهنأ مطوق ىف (م)مالسإلا لهأو فسوب وبأ لاقو برحلا لهأ نيب

 هللا همحر ( ىف خلللاف ) مقتسموبف مالسإلارادىلإ اوجرخم نألبق برحلا رادىف اوضباقتاذإ لوقيناك هنكلو هلطبأ

 ةفينح ىبأل فسوي وبأ هب جتحا امو ىعازوألا جتحا مك ةجحلاو فسوي وبأو ىعازوألا لاق اك لوقلا : ىلاعت

 . هيف ةجح الف تباثب سيل

 مالسإلا راد ىلإ جرختو لست ىفرحلا دلو مأ ىف
 جوزت اهنأل مح اهب سيلو مالسإلا راد ىلإ تجرخمث بردلا رادف تماسأ دلومأ ىف ىلاعت هللا همحر ةفينحوبأ لاق

 ىت> جوزتال تارجاهملا لاحك املاحف اهنيدب هللا ىلإ ترجاه ةأرما ىأ ىعازوألا لاقو اهملع ةدعالو تءاش نإ

 . ضيح ثالثال ةضي أربتست اهلثم ىلاعت هللا همحر ( ىف( لا: ) امتدع ىضقنت

 برألا ٌضرأ ف 0 ءارأا

 ىل#ي تسيلو مالسإلا راد ىلإ تجر>و برحلا لهأ نم تماسأ ةأرما ىف ةنع ىلاعت هللا ىذر ةفينح وبأ لاق

 هللا لوسر ىلع نمدق تارجابملا نأ انغاب ىعازوألا لاق هقالط 5 ا اهقلط اهجوز نأ ولو اهملع ةدعال هنأ

 هللا ىلص هللا لوسر هلع اهدر اهتدع ىف هتأرما كر ردأق ممن مسأ ن وك رشم هك نهجاوزأو ملسو هيلع هللا ىلص

 ثالث نهنم ةدحاو لك ةدعلا ةرحلا ةأرملا ىلعو ةدعاا دلولا 0 ىلع ىلاعت هللا همعر فسوب وبأ لاقو ملسو هيلع

 ةاطرأنب جاججلا انربخأ ٠ دبألا رخآ نهيلعيلاوءال الو نهجاوزأل ليبس الو نهددع ىضقنت ىتح نجوزعيال ضيح

 ابجوز ىلإ بنيز در هنأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز نع ورمع نب هللا دبع نع هسيبأ نع بيعش نب ورهع نع

 ايابسلا ىف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل نبيلع ةدعالو ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاق امنإو ديدج حاكنب

 نع جاجحلا انثدح ٠ ىلاعت هللا همحر فسوبوبأ لاق ءاوس مالسإلاو ءابسلا لاقف « ةضحم نئربتسا اذإ نآطوي »

 فئاطلا نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اجرخ نيدبع نأ امينع هلا ىضر سابع نبا نع مسقم نع جحا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوجرخ ديبع ىف اومصاخ فئئاطلا لهأ نأ انخايشأ ضعب انثدحو ٠ امهقتعأف

 ةأرما تجرخ اذإ : ىلاعت هلا همر ( ىنإ: خللا ) « هللا ءاقتع كئاوأ » ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر لاق مهقتعأف

 مدق نإف قالطلا ةدعك امتدع ىضقنت ىت> جوزت مل برحلا رادب معقم رفاك اهجوزو ةماسم برحلا راد نم لجرلا

 لبق تجرخ مث اهلبق اهجوز جرخول كلذكو لوأالا حاكنلا ىلع امهف اهتدع ءاضقنا لبق اماسم ارجابم اهجوز

 نيب قرفال كلذكف برحلا راد ىف امهو نيجوزلا دحأ ٍيسأ ولو لوألا حاكنلا ىلع اناك ةماسم اهتدع ىضقنت نأ

 هيحاصل امهنم دحاو لحن مل امهدحأ سأ دقو برحلا راد ىف اناكول امهمأ ىرت الأ اذه ىف مالسإلا رادو برحلا راد

 ةعدع نأ ! هلل حاصي هنآ حاكنلا ىلع ان رك ملسللا جوزلاو ةناتك ءارلا قوكح نإ الإ رخآلا م 25-2

 ىعو رمي برح نب نايفس وبأ لس لبق ؟ ءاوس رادلا ريغو اذه ىف رادلا نأ ىلع لدام لئاق لاق نإف 0

 ةدعاا ىف دنه تماسأ مث رفك راد ىهو ةكمب ةميقم ةرفاك ةبتع تنب دنه هتأرماو مالسإ راد ىعو ةعازّخ راد



 نهم -

 ةيزجلا صر ءارش

 ىعازوألا لاقو زئاج وه لاقف ةيزهلا ضرأ نم اضرأ ىرتشي جسملا لجرلا نع ىلاعت هللا همحر ةفضحوبأ لثسو

 : ىلاعت هللا همحر فسوي وبأ لاقو مهْؤاماع ههركبو هف 0 كلذ نع نوني نيمالا ةمثأ لزت مل ىلاعت هللا همحر

 . اذه ىف كتبجأ دقو : ىلاعت هللا همحر ( ىف: لل ) ىلاعت هللا همحر ةفينحوبأ لاق ام لوقلا

 مالسإلا ا الا

 مالسإلا راد ىف مهضعب ىزف ةراجتلل نينمأتسم ا 21 20 لعل نك ءزق نع لاك لا هعحر ةفيدحوبأ لكسو

 ماقت ىلاعت هللا همحر ىعازوألا لاق ةمذ هل نكت م مو حلاصي مل هنأل ةقرمدلا ندضيو هيلع دح ال لاق؟دحم له قرس وأ

 لهأاب اوسيل مهنأل دودحلا هيلع.ماقت سيل ةفينح وبأ لاقام لوقلا : ىلاعت هللا هر فسوي وبأ لاقو دودحلا هيلع

 ا ااا 01 ل لز نإ تيأرأ ؟ هجرتأ قزفبكلل الوسر ناكذإ تبرأ مهبلع ىرجبال ميحلا نأل ةمذ

 دحلا كلذ امهلع ىضمأ ةيناث ناماب اجرخ مث برحلا راد ىلإ اداع ىتخ امهمجرأ مل نإ تيأرأ ؟ اهمجرتأ ها

 لس اف ةناث اجرخم مل نإ تءأرأ ؟ نيملسلا نم لجرل ققر امهو دبعلا دح مأ رحاا دح امههلع ىضعأ ايبس نإ تبأرأ

 ' دحلا مملع مقنأ انيلإ !وجرخمث برحلا راد ىف كلذب اوذخأ نإو؟ناذخؤيأ ةمذ اراص وأ امهاملسأو رادلا كلت لهأ

  دودحلاف ًادودح اوباصأاف نامأاب مالسإلا دالب ىلإ برحلا راد لهأ جرخ اذإ ىلاعت هللا همحر ( قناة ةلللاف )

 هنأل لطعم وهف هب مل اودهش دوبش كدك 119 هونغ مهل نوكيف نييمدالل هيف قحال هل اهنم ناك اذ ناهجو مهملع

 كانقحاأو نامألا كلغ اددرالإت متففك نإف 0 اونمؤت ل مهل لاي نكسلو هلل وه اعإ ملسلل هيف قال

 . مهملعي ىتح مهنمؤيال نأ مهنمأ اذإ مامالل ىغبني ناكو مهنيبو مهندب نامألا اوضقنو مهنهأع مجوقحلأ اولعف نإف عتمأع

 .نيعمتجم انك اذإف ؟مهانلتق اولتق ول مهنأ ىرت الأ مهيلع ميقأ نييمدالل دح نم ناك امو مهيلع هماقأ ادح اوباصأ نإ مهنأ

 صاصقلا لثم نييمدالا قوقحنم هنود ناكام لك هنم ذخأان نأ انيلع ناك نييمدالل هزل لعفلا دح مهنم ديقن نأ ىلع

 لجوزع هللازأ لبق نم اوهرغيو اوعطقي نأ امهدحأ نالوق ةقرسسلاىف لوقلاو فذقلا ىف دحاا لثمو اهشرأو ةجشلاىف

 هيلع اسابق هانمرغف كلهتسم لام اذهو ةقرسلا ريغ الام كلهتسا نم اومرغ نيملسملا نأو عطقلاب ملسملا لام عنم

 | قوق>و هللا دودح نيب قرف اف لئاق لاق نإف هلل عطقلاو نييمدالل كاملا نأل عطقيالو لاملا مرغي نأ ىناثلا لوقلاو

 « مهللع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ » لاق مث هدح ركذو براحملا ركذ لجو زع هللا تيأرأ لق ؟ نييمدآلا

 هللا دودح نيب انقرف دقذ كلذ هيلع مقأ بات مث الام وأ امد لجرل باصأ ول الجر نأ ىف نيءلسملا رثك أ فاتخم لو

 ٠ هريغو اذهم نييمدالا قوقحو لجو زع

 برا ضرأ ىف نيمهردلاب ردا 6

 نكي مل نيمهردلاب مهر دلا مبعابف نامأاب برحلا ضرأ لخد املسم نأ ول هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح وبأ لاق

 ابرلا ىعازوألا لاق زئاج وهف مهنم اضرب ملاومأ ذخأ هجو ىأابف مهملع ىرجم ال نيملسملا ماكحأ نأل سأاب كلذب

 هكردأ ام ةيلهاجلا لهأ ابر نم عضو دق دسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل اهريغو برحلا ضرأ ىف مارح هيلع

 .ش مرح دق موق ىف ابراا لك أ ملسلا لحتسإ فيكف بلطملا دبع نب سابعلا اير هعضو اير لوأ ناكو كلذ نم مالسإلا



 ةنللب همم تعط ع

 0 ةالص ف ءاج 5 بأب

 ىتكي نه سر+اىف ناكف ودعلا الحدي نأ مالسإلا راد نوسر#| سرا ناك اذإ - ىلاعت هللاهمحر ةفينحوبأ لاق

 لثم ىلصملا اذه ىف ضع ملام ىف 222بجوأ دقو خيبصي سرحلا سراح نأ انغلب ىعازوألا لاق ىلإ بحأ ةالصلاف هب

 ناك اذإف ةالصلا نم لضفأ 'سرهلاف سرح ىلإ نوماسملا جاتحا اذإ ىلاعت هللا همحر فسوب ويأ لاق لشقلا اذه

 هيلع بجي امن ريت لفغيال يح ةالصلا ىف وهو اضيأ سرح دق ةنأل ةداخلاف هب ىنغتسإاو هيفكي نم سرحلا ىف

 ايداو لزن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىلكلاو قحسإ نب دمحم انريخأ . لضفأ اعيمح امهرجأ عمجيف كلذ نم

 لاقف ىراصتأو ىرجداهم امهو ىداولا سأر اتأف نحن نالجر لاقف « ؟ ةليالا ىداولا اذه ىف انسرحم نم »لاقف

 ىلصي سراحلا ماقو امهدحأ مانق هرخآ رخآلاو هلوأ امهدحأ راتخاف ؟ كيلإ بحأ للا ىأ هبحاصل امهدحأ

 هفرط لغتنال ةالّصلا تناكوءاهنم الإ ودها 'ى نال ىلا ةحانلا ءاحو لملاك نإ لاك كاةع ( قنانغلالاف )

 نإو ساعنلا ند ةالصلاب عيش نأ دئازو سراح لصم هنأل نا ةالصلاف سهلا عامسو صخشلا ةيؤر ع ةويرم الو

 مه ضعي ىلدق ةعاج سرحلا 0 نأ د لإ بحأ ةسارلاف هعيدضت فاح ىح هرمصب و ةعمج لغشل ةالضلا تناك“

 اوناك اذإ كلذكف ةلبقلا ةبج ريغ ىف ودعلا ناك اذإو ىنكي نم سرحلا نم ىتب اذإ ىلإ بجأ ةالصلاف ضعب نود

 اك بحأ ةسارحلاف ةليعأا ةبج ريغ 3 ودعاأو هدحو ناك هيفكي ند مش نآل كك بحأ مهضعب ىلصإ 9 ةعامج

 ٠ ةسارحاا نم هعنع ةالصاا نم

 ضرالا جارخ

 راغصلا امنإ ال لاقف ؟ ض رآلا جارخ ىلع ةيرطا لح رلا ىدو. نأ هركمأ : لاك هللا هحر ةفينحويأ لكسو

 لاقو « انم سيلف اعئاط لذب نم » لاق 1 لصو هيلع هللأ ىلد هلأ لودسر نع انغلب ىعازوألا لاقو قانعألا جار

 هللا همحر فسوب وبأ لاقو امل ةيهاركلا ىلع ملعلا لهأ نم ةماعلا تعمجأو هيبقع ىلع دترملا وهو رمع نب هللا دبع

 ضرأ حبرشاو ىلع نب نيسحالو ترألا نب بابلو دوعسم نب هللا دبعل ناك هنأل ةفينح وبأ لاقام لوقلا ىلاعت

 ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمعل لاق هنأ ىماسأا دقرف نب ةبتع نع ىبعشلا رماع نع دلاجم انثدح . جارخ

 اهيحئاص لثم ايف تنأف لاق ال, لاق ؟ تدضرأ اهباحضأ» لك أ" رع لاقف داودنلا را نم اًضرأ تن تت

 باطخلا نب رمت نامز ىف اوملسأ مم اظع نه داوسلا نيقاهد نأ ةيدتع نب ج؟سحلا نع لكل ىنأ نبا انثدح

 شون وبا لاقو نيفلأ نيفلأ هنامز ىف اول نيدلا لع رع ضرفف كاط ى] ن لعو هع ىلا الا 2

 نرككا ؟ ,الؤه'ضرأ ىف جحا ل مهضرأ نم ءالؤه جرخأ هنأ مهنم دكح] نع انعم لو : ىلاعت هللا همحر

 اهب نقحم ىتلا ةبقرلا ةيزجف هيف كشال ىذلا راغصلا امأ : ىلامت هللا همحر ( ىفإ:ةلالاف )؟مثريغل مأ مهل جحلا

 نوق# مدلا مدلا هب نقحمال نأ لبق نم راغص هنأ نيبي الف ضرألا جارخ امأو مجسم ىلع ن وكتال هذ_هو مدلا

 عرولا لهأ نم موق جارخلا ضرأ ذخما دقو قرولاو بهذلاب ضرألا ءاركك نوكي نأ هبشي, وهو مالسإلاب
 . اطاتحا موق ههر و نيدلاو

 )١1( رر>و « ةالصلا ىلع اقلطم ةسارحاا ليضفت ىعازوألا ضرغو فيرحتلا اذهب ةخسنلا ىف اذك .



 عا . اهانحم انخمذ نيح ل مع 0 اهدولجو اهموحلب نووقتي مثو ةعفنم ريغل لتق 3 هف

 1 مهئانبأب مهنع ةعفنملا عطقنت دق لبق ةايحلا ىف اهيف محل تا عطق اهعذ ىف لاق نإف مهنوقل اموطق اهعذب أ دارأ

 ميرحامو هائلعف هنم انل لح امث انل لح مهظيغ غلبو ةعفنملا عطقام لك سيلف مهانيذ ول نابهرلاو مبخو.شو محانعذ ول

 سيلف انماعط نم مهانمعطأ ول انل لح ناك اذإو هانكرت مرحب وأ لم هنأ هيف انكسكش امو هانكرت انيلع

 اهقرحتال مهليخم وأ يي اسم كرثن نأ انيلع مرع سيل امك اهلمح ىلع ردقن مل اذإ ا 4 ءاش أ انك ت ولو ءانيلع مرع

 نأ انب ىلوأل ناك لك لاب ةعفنملل الإ لوكألملا حورلا اذ لتفت نأ قيءونع انكو محل اذه كرتن نأ اخابم ناك اذإف

 . ةعفنم ريغل هحنذ ناك اذإ 1

 ودعلا راجشأ عطق

 لومي لجو زع هللا نأل كلذ قيرحتو مهليلو نيكرشملا رجش عطقب سأبال : ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 . ىهن دقو ةبآلا هذه لوأتي ركب وبأ ىعازوألا لاقو “6 هللا نذإبف املوصأ ىلع ةماق اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطقام »

 هلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نع انباحصأ نم ةقثلا انرب_خأ فسوب ونأ لاقو نيءاسملا ةميأ هب لمعو كلذ نع

 نوجر# ةظيرق ونب ناكف اهوقر>أ مجرود نم راد ىلع اوبلغ اذإ ةظيرق ىنب ورصاحم مثهو اوناك مهنأ مسو

 نوبر » لجو زع هللا لزن اف مهلخم نم الخم نوماسملا عطقو نيماسملا ام اومريل امتراجح نوذخأيو اهنوضقنيف

 نع ق>-إ نب دمحم انربخأو لاق « اهومتكرت وأ ةنيل ند مءطقام » لجو زع هللالزنأو(نينمؤملا ىدبأو مديأاب

 اهتيشغ راد وأ داو ىأ لاق مب ىنبو ةحيلط ىلإ ديلولا نب دلاخ ركب وبأ ثعب امل لاق طيسق نب هللا دبع نب ديزي نع

 مولع نشف اناذأ اهنم عمست لف اهتيشغ راد ىأو نومقني امو نوديربام مها است قَح انآاذأ تعم نإ اينغا كسم"اف

 كلذ قبيو اهلع نورهظيس نيءاسملا نأاب هماعل الإ ماشلاب كلذ نع ىهم ركب ابأ نأ ىرن الو قرحو لتقاو ةراغلا

 انخايشأ ضعب انثدح . هيجوت اذه لثم نم نكسلو لال هقيرعو كلذ بيرم نأ ال ىرن امف كلذل هنع ىهنف مل

 اعوحقلتسيف انليخ نم رمحام نوذخأاي مورلا نإ لبج نب ذاعمل لبق هنأ مغ نب نمحرلا دبع نع ىسن نب ةدابع نع

 . يتمف لهأو مقر ادغ مم ان متم اوصقني نأ لهأاب اوسيل لاق ؟ انليخ نم رسحام رقعنفأ اهلع نولتاقيو
 مهدبأ ىف رمألا نأو مهللع رفظلا ىف نوكشيال اوناك مهنأل اندنع ةيهاركسلا امنإ ىلاعت هللا همحر ففسوي وبأ لاق

 قح رانلاب هل قرحب مث حبذي نأ ليلا ريس رمأان انإف اوعنتماو مهتكوش تدتشا اذإ اماف حتفلا نم اوأرامل

 0: ىلاعت للا هحر ( ىف: ة لالا ) ةلثم كلذ نأل هرقعن وأ هبذعت نأ هرك أو ءىشب هنم نووقتي الو هب نوعفتنيال

 00 107 | | ردطق نأ نع اونكي ناب رك ىنأ رمأ لعاو اهلبق ةلاسلاك هيف حور ال ام لكو قرحبو لخنلا عطقي

 ظ عطقي نأ هل ا-ابم ناك اماف نيماسملا ىلع حتفت ماشلا دال, نأ رب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأل وه امإ

 ليق لخنلا ىف عرسأ الف ريضالا ىنب موي مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر عطق دقو نيءاسملل ارظن كزتلا راتحا كريو

 ىنب ىف كرت دق : لئاق لاق نإف مرح عطقلا نأ ال ءاقبتسا عطقلا فكف كسفنل اهتيقيتساواف هللا ابكدعو دق هل

 8 . الاتق اهيف ىقل ةازغ رخآو هلك اذه دعب ىهو فئاطلاب عطق مث لبق ريضنلا



 نس بل تنسف فدك: عما

 ةفيسشنس كويقسص هنأ هدف

000 [| ٠ 
 راد ىف لالحلا نأ هيلع نوعمتيو نوماسملا هلقعي امم وهو ةنسلاو ليزئتلل قفاوم ويف انلقام الإ وهام رفكلا دال

 ىف 5ك اصأا نق 2007( 0[ + ان داح راش و هنم ءاشام ع هللا هدح دقق اما تا 57 كلا دالب ىف ارد السال ا دال: ىف ل او ىلا دالب ولالح السالا :

 نم ةيدابب ادح باصأ نف راصمألا لامع ىلإو راصمألاب دودحلا نإ لئاق لوق. نأ وأ ايش رفكلا دالب هنع عضت الو

 بيص» موي رصملل ىلاو الو رصملا ىف ادح باصأ نمو هلوقي السم ملعأ مل امت اذهو هنع طقاس دحلاف مالسإلا دالب

 لواف د2 1لو مل نإوهماقأ دحلا ىلو نإ شيجلا لماع كلذكف دحلا مق نأ باصأ ام دعب ىلي ىذلا ىلاولل ناك دحلا

 قا نإف نيكرمملاب قحاب هلوق امأف ءاوس عطقلا ريغو برحلا دالبب عطقلاو جلا ىف وه كلذكو هيلع هميقي هيلب نم

 ىلا مهحااسمو نيما_هملا لحاوس ىف هكرت نيك رسشملا دالبب دودلا ق>لي نأ فوخ دحلا كرت نمو هل قشأ وهف مهب

 رع نك هنع هللا ىدر باطخلا 0 رم نع ىور امو امرهيشأ امو ترحلاو سوسرط ثم برحدلا دالس تلت

 هَ
 . ُْت 5 ن: ديز 0 00 لوقب خشلا اذه نمو م انت كح لوقيو تباث ريغ ثددحم عج نأ تحل وهو تراث

 ا ند هاج َنَع نشطا زحعام

 منغاا اوحيذ هلم نع اوزجعف منغ وأ عاتم نم منانغ نوماسملا باصأ اذإو ىلاعت هللا همحر ةفنح ويأ لاق

 ةم.ج رقعت نأ ركب وبأ ىهن ىعازوألا كاقو كرمشلا لهأ كلذب عفتني نأ ةيهارك منغلا موحل اوقرحو عاتملا اوقرحو

 لكأيل ةرقبلاو ةاشلا حبذ لجرال نوهركيل ممؤاماع ناك نإ تح مهتعامجو نيناسملا ةمنأ كلذب ذخأو ةلك أل الإ

 لاقو هرجأ عبر بهذ اداوج رقع نمو هرجأ عبر بهذ ال لتق نم هنأ انغلبو . اهرئاس عديو اهنم ةفئاط

 هللا .نذإبف احلوصأ ىلع ةمئاق اهومتكرت وأ ةنل نم متعطقام ) هللا لاق عبتي نأ قحأ هباتك ىف هللا لوق فسوي وبأ

 مهملع نوعلا نم وهف مهعاتمو مهلخت نم قرحو مثرحش نم عطقام لكو ةلخناا انغلب مف ةنيالاو « نيقسافلا ىزخيلو

 رجشلاو لخنلا اوقرحم نأ نوماسملا هركامتإو « ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو » لجو زع هللا لاقو ةوقلاو

 بيرت ىفىذلاو دالبلا مهلمحم النأ اوفاخ كلذ اوةرح ولومثودع ىلع كلذب نووقتيف ماع لك وزغت تناك ةفئاصلا نأل

 ىلص هللا لوسر نع انءاشم ضعب انثدحلانقلا ىف دنجلا هب ىوقتيام غلبأو نيماسمال عفنأ مهتياكذو ودعلا ىزخ نم كلذ

 باحصأ ىلإ دوسألا ونإ بلط ىت> عطق. نأ دوعسم نبا دوسألا ىنبل مركب رمأ فئاطلا ريصاح نيح هنأ ملسو هيلع هلل

 لوسر اهنع فكتف اهعامي الو هسفنل اهذخأي نأ سو هيلع هللا ىلص ىناا ىلإ اوبلطي نأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نوماسملا هقرع نأ سأب الف ودعلل هيف حور ال ام لك امأ ىلاعت هللا همحر ( ىف|غ ةلالاث ) ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عطق دق حاورألا تاوذنم باذعلاب ملأيام بذعملا ام آبذعم نوكيأل هنأل هجو لكب هوبرخو

 ابرحاهيف ىتل مسو ةيلع هللا لص ىنلا اهاَرغ ةازغ رخآ ىهو فئاطلا بانعأ نم عطقو اهقر>و ريضنلا ىنب لاومأ ملسو

 اوقرحم نأ مهل امك اهوقرع نأ نيملسمال لقيلف هيف حور ال ام ىلع سايق امنأ معز نإف حاورألا تاوذ امأو

 ةرك أم نوكي نأ ةعفسملا هند لا كك نا 1 حبذيام اوحيذ نيهاسملا نأ معز نإف توببلاو لخنلا

 نأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ىلوم بيهط نع رانيد نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس انريخأ دقو ( ىف[: ةلالاف )

 الو اهلك أف احمدي نأ لاق؟ اهقح اموىلق « اهب بسوح اهةحريغب اروفصع لتقنم »لاقإسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر

 ةتامإ لحأ دقف اهلك أ نع ةروبصملا نع مسو هيلع هللاىبص هللا لوسر ىبن ( ىف[ لال ) «هب ىمريف اهسأر عطقي

 مرحو هنم لكأالل ةعفنلا هيف ناك امو هررضا ررض هيف ناكام لتقي نأ امهدحأ نيدعل حاورألا تاوذ

 اهموحل ك1 ىلإ هيف لصن ىذلا عضوملا ريغ ىف نرش منغ انعذ اذإف 0 آلا ةعفنم ريغل رضنال ىلا بذعت نأ
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 هللا لوسر عم اورك ذ مهنأ معز نيذلا وأ نيملسملا ةعام اذه لوقي نأ ىغبنا نيفجوم ريغ امهنأ معز نإف نافجوم

 ريصت ةمينغ لك ىف هتبثأ لجو زع هللا نإف سخلا ىف باتكب الو لوأت ا لاق اف ريثلا ةروس ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 : فجوب مل وأ اهملع فحوأ ذل رقم ند

 اهناعيابتيف ةيراج نابيصيف ركسعلا نم ناجر نيلجرلا ىف
 برا زاد ىف ركسعلاو ةيراج اباصأف ركسع نم ناعوطتم نالجر جرخ اذإ ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 هللا لحام مر نأ 1 سيل ىعازوألا لاقو ىرتشملا اهؤطي الو زوال 2 رخألا ةصح امهدحأ ىرتشاف

 هللا لوسر ىلإ اودغ نيملسملا نإو هدعبو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دبع ىلع ناك هل هللا لحأ ام اهايإ هأطو نإف

 ) يدنك تحرصأ دق اهنإ» لاقف ؟ عيب نم ىح تنب ىف له هللا لوسراي اولاقف هبناج ىلإ ةيفصو ملسو هيلع هللا ىل»

 هللا ىلص هللا لوسر اهلع رهظف ماللسإ راد تناك رييخ نإ فسوب وبأ لاقو مهروهظ اولو ىد نوداسما رادتساف

 هلوق ضقن دقو هب ىنعي امو ىعازوألا رك ذيام رببخ هيبشب سيلف لاومألا ىلع ممللهاعو هنكح اهيلع ىرجو ملسو هيلع

 نياجرلا ىف زئاج هنأ انبه معز مث مرعمام ذخؤيو نوبقاعي مهنأ لوأالا ف معز ثيح لوألا هلوق نيلجرلا نيذه ىف

 الاق مك اذه سيلو اذه لبق لئاسملا ىف طولا ىف اهريغو رب.خ رمأ انفصو دقو ىلاعت هللا همحر ( ىفإن.ةلالان )

 ةعبرأ املو ريثألا ةروسو لافن الا ةروس ىف هل هللا هلعج نمل اهبف سلا امل تسيل ةيراجلا اباصأ نيذللا نأ وهو

 دالب ىف امناربتسا دعب اهارتشا نمل اهؤطو نوكي مث ءاكرشتلا لعفي اك عيبلاو ةميقلاب مامإلا امهمساقيف اهسامخأ

 . اهريغ وأ ناك برحلا

 فرحا راد ف هود ةماقإ

 نأ الإ هركسع ىف دودحلا مقيال هنإف ريمأ مميلعو برحلا ضرأ دنجلا ازغ اذإ ىللاعت هللا همحر ةفشح وبأ لاق

 م نإو شيح ىلع 5 نم ىعازوأالا لاقو 1 ىف دودحلا مقيف ههيشأ ام وأ قارعلاو ماشلاو ريصم مامإ نورك

 فشسوي وبأ لاقو عطق لفق اذإف بردلا نم لفق, ىح عطقلا ريغ هركسع ىف دودحلا ماقأ راصم الا نم“ ربصم ريمأ نكن

 0 د هنأال مهنع هتالو تفاعل دآق# بردلا ند جرح :ذإ دودحلا قولا ند عطقلل امو عطقلا ريغ دودحلا م و

 ضعب انريخأ : منع اهانسعلا تعلم هنأ مالسالا راد ىلإ او>رخ الف مهوزغ ىف دنا ريمأ نك اعإ ةئيدم الو رهم

 دودحلاو ودعلاب املهأ قحاب نأ ةفاخم برحلا راد ىف دودحلا ماقتال لاق هنأ تباث نب ديز نع لودكم نع انخايشأ

 دعضص ند ريس "اا كر نأ ريم ن: مكح نع كنزي نب روث نع انخايشأ ضع از دد 3 ءاوس هلك اذه ىف

 'ةرلاصملا ضرأ ىلإ اورخم .ق> برهلا ضرأ ىف نيملسملا نم دحأ ىلع ادح اوميق.ال نأ هلاع ىلإو ىراصنأالا

 ءارمأ وأ لويخلا ىلع نيذلا داؤقلا تيأر وأ هنكح زوجي ريمأ الو ضاقب وه سيلو ًادح ةيرس ريمأ مقي فيكو
 مقب ىلاعت هللا هجر ( قفا: ةلالاث ) برحلا راد اولخد اذإ مه كلذكف مالسإلا راد ىف دودحلا نوميقي دانحأ الا

 اوتأي نأ دحلا ىلع نودهش, نيذلا دوهشلا ىلعف لوي مل نإف كلذ ىلو اذإ ضرألا نم ناك ثيح دودحلا شيجلا ريمأ
 بجوأ اذ مالسإلا رادو برحلا راد نيب قرف الو مالسإلا دالبب وأ برهلا دالبب كلذ ىلاو مامإلا ىلإ هيلع دوهشملاب

 لك اودلجاف ىتازلاو ةنازلاو # اممديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسااو»لوةب لج وزءاّللا نأل دودحلا نم هقلخ ىلع هللا

 مل ةدلج نينا فذاقلا هللا دحو مجرلا بيثاا ىتازلا ىلعلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو « ةدلج ةئام امنه دحاو

 مهيلع مرد أ ايش مهل حس مو هضئارف ن< اًءيش هاهأ نع عض مو اردكللا دال ّق الو مالسالا دالب ىف ناك نم نكس

 2كم ةندبص عراوزلا "اجب ع
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 هدحو 2 لَ 3(

 اك كرنك ضن ف اراعاف كلا نم وأ ةنيدملا نم نالجرلاو لدرلا جرخ اذإ ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 سمح ءاش نإو امءهرحو امهبقاع ءاش نإف مامإلا نذإ ريغب اجرخ اذإ ىعازوألا لاق سمخم الو ال وهف اع اباصأ

 مهلفتف مهاومأ نم ةفئاطب برها ضرأ ىف ىراسأ اوناك ةنيدملا لهأ نم رفن بره ناكدقو امهنيب همسق مث اباصأ ام

 اذه كلوأ ىف 5 اضع 4ةضعب ضقاذب ىعازوألا لوق فاسو رجا لاقو 0 دعب 4 او>رخ ام زيزعلا دبع نب م

 اذهو ,مب هلتق ىلع ىوق اع! شيجلاو دنجلا عم وهو كلذب تءاج ةنسلا نأو هبلس هلف اليتق لتق نم نأ تاتكلا

 سم فك سمخم نأ ىرحأ لوألاف باصأ ام سم راغأ صا وه امإ شيج الو دنج هعم سيل ىذلا دحاولا

 مهم هلوسر ىلع هللا ءافأ امو» هاك لدو 1ع هللا لاق دقو باكر الو ليم نودءاسملا هيلع فحول و اذه جم ايف

 هذهىف ءىنلا لم>:(لوسرالو هلل ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام»لاقو « باكر الو ليح ند هيلع متفجوأ 7

 دقو سمح الو كيرشش هيف هعم سيل هل وهف باصأ ت> هدحؤ بهذ ىذلا اذه كلذكو نيملسملا نود ءالؤمل ةيآلا

 راد ىف اوراغاف مامإلا رمأ ريغب اوجرخ نيملسملا نم اموق تءأرأ ىرسأ ءالؤه زيزعلا دبع ن: رمع ةلوق فلاخ

 وأ نوبطتحم نيملسملا نم موق جرخ نإ تيأأرأ ؟ مهل كلذ سي لهف ةمغب اوجرخو مهدبأ نم اوتلفنا مث برحلا

 ةمينغلا كلتاورفظ نإو؟ مل مست له ةمينغب مهدبأ نم اوتلفنا مث برحلا لهأ مترسأف ةحاحل وأ فلعل وأ نوديصتي

 زيزعلا ديع نب رمع فلاخ دقف ال لاق نإو هلوة ضقن دقف هب لاق نإف ؟ محل مست له برحلا لهأ مث نا

 راصنالا نم الحرو ىردهضلا ةيمأ نب ورم مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ٌثعل ىلاعت هللا هّمحر ) قنات اانا

 هدحو ىرستي دحاولا نأ ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نس اذإف هدحو ةيرس نسنأ نب هللا دبع ثتعرو اخدجو ةنرك

 ةكلع ع دام تان محو هللا ليبس ىف بطعيف بطع, وأ ةليملاب ةرغ ودعلا نم بيصيل ددعلا نم هنم رثكأو

 مهريثكو نيفجوملا ليلق ءاوسف نيفجوملل هسامخأ ةعبرأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا كوسر نسو سما هف قودلتلا

 ليلقلا جرخم نأ هركن انكلو هللا ةعصو تح ةذعب ندحلاو مهنم لتق نمل بلسلاو هيلع اوفجوأ ام ساّحأ ةعبرأ مهل

 انمعز ولو مامإلا نذإب هيلع اوفجوأ ام ليبسك مامإلا نذإ ريغب هيلع اوفجوأ ٠١ ليبسو مامإلا نذإ ريغب ريثكسلا ىلإ

 نأو اقارس تناك مامإلا نذإ ريغب ت>رخ ول اشو.ج نأ انمعز قراسلا ىنعم ىف ناك مامإلا نذإ ريغب جر نم نأ

 ءالٌؤه لب قارس ءالؤه سدلو اقارس اوناك مامالا نذإ ريغل مثوب راحيؤ ودعلا مثواح ول نيملسملا ند نصح لهأ

 امأف لّضفلاو ريخلا ةلفان نولوانتملاو داهطلاو رفتلا نم مهيلع ضرتفا ام نودؤملا هللا ليس ىف نودهاجلا هلل نوعطلا

 الو ليم هيلع نوفجو, الام نأ ىف هللا حو( باكر الو لْيَخ ند هيلع تفجوأ الجو زع هللا لوق نم هب جتتحا ام

 م هيلع للا ىلد هللا لوس باكر

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرأ 0-0 ناكو اوطاص اعإو ةونع اوحتتفي و ةنّؤم اوفلكي مو باكر ك0 لي نوفحورال

 ىلص هلل لوصرل باك رلاو ليخلا اوفحوأ ول نيملسملا ةعاجل نوكتت قلا سامحألا ةعيرألاو مهعم 0 ندو لس

 نه ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوط ل ك1 د 0 نيملسملا ةعأ عجأ مث هلام عض ثيح اهعضي اصلاخ ملس و هلع هللا

 مهوب نيب مهولتاقف ريضنلا ىنب ةنيدملاب اولتاق موق كثلوأ امإف هعم ىمس نمو

 الحد نيدللا ىف فدسوب هنأ ةدد تناكولو ملسو هيلع هللا ىبد هةماقم هذعب موعال اذحأ نأل نكملسملا ةعامجومف كلذ

 امهنأل امل سامحألا ةعبرألا نوكتو_اباضأ آم سمخم لوب نأ ىغني ناك باكر الو لح افجوي م امهن] نانرال

 ات 1



 9 ؟ن؟ كح

 دعس لفت لسو هلع هللا ىلص هللا لو سر نأ ىرهزلا نع انباحسأ ضعب انربخأ . برحلا راد يف ءىنلا نم

 قرَأَف ءذحو راغأ الجر تبأرآ فسويوبأ لاقو سجخلاو ةمسقلا لبق قيقحلا ىلأ نبا فيس ةظيرق ىنب مو ذاعم نبا

 لفنلا امأو . لوألا بابا كلذكف ؟ اهزرحم ملو مال-سإلا راد ىلإ اهجرخمي نأ لبق اهثطو ىف هل صخربأ ةيراج

 عبرلا ةأدبلا ىف لقي ناك هنأ ممسو هيلع هللا ىلص للا لوسسر نع ىور امي هضقن دقف علا دعب هنأ 0 ىذلا

 لفن دقف سلا لبق لفنلا امأف ىلا هف سدلو اذه انغلب دقو قدصو سلا دعب اذه نأ ركذي ملو ثلثلا ةعجرلاىفو

 راد ىف ءىنلا مامإلا مسق اذإو ( قفا: ةلللاف ) سمخم نأ لبق انغاب امف ردب ةميدغ ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 جورفلا نم لالخلا مرحم ال برحلا دالب و اهأطي نأ سأب الف اهأربتساف ةيراج همهس ىف لجر ىلإ عفدو برحلا

 هئاسأ نم نيتأرما وأ ةأرماب عيسيرملا ةازغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ازغ دقو ةلكااواملاو دخت رككتلا

 منع نأ ىلوأ نيبسيف برحلا دالب نم ىتؤي نأ تاماسملا ىلع فاخم نأب هوركم هيف ناكول الوأ ءاسنلاب وزغلاو

 لاق اك اذ_ه سيلو اهنطب ىف ناك نإ دلو قرتسيف اهيلع نوبلغي برحلا دالب ىف هكلم ىف ةءراج راصأ لجر نم

 110 مواشل اكو ابشن م ناك نمو: تاّنلسملا مثءاسأ نوماسملا باصأ دق ىعا لوألا لافااك انهو ةفضوا ىنأ

 اكل رك لذتلا افا رش اعإ'قلا  ةراغلا تناك نإو' ءاستلاب ار نأ سان الف“شنحم ةوق:لهأ اوزغ اذإف

 فشوي وبأ ركذام ءامأو لاخلا اذه ىف ءاسنلاب وزغلا تهرك اضكر نوجنيو ةرغ نولاني امنإ محدالب نم نومنغيف

 لابقإلا ىف لتاقال بلسلا الإ هللا ع ريكو هريغص نم. نوماسملا هلع فج وأ ام لك ىف سما .نإف كفنلا:نأم

 هللا لوسرل لافتألا تناك امتإف ردب رمأ نم ركذام امأو . لتق نمل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلعج ىذلا

 هللا ىلص هللا لوسر اهدرف « لوسرلاو هلل لافتألا لق لافتألا نع كنولأس, » لجو زع هللا لاق ٍلَسو هيلع هللا ىلص

 الكف ( لوشرألو هس هل أف ءئىث نم متمنغ اعأأ اوماعاو » ردب نم هفرصنم هيلع لزن مث نيملسملا ىلع ملسو هيلع

 سرافلل روضحلاب سامحألا ةعيرألا فجوأ نمل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعجو سما هعم ىمس نملو هل هللا

 ا لح-ارالو مهسأ ةثالث

 برملا راد ىف ىسلا عيب 8

 نوءاسملا لزي مل ىعازوألا لاق مالسإلا راد ىلإ بجرم تح اهعيس نأ هرك أ ىلاعت هللا همحر ةفينحوبأ لاق

 لا ىف ْذْخْوِي سيل فسوي وبأ لاق ديلولا لتق ىتح نانثا كلذ ىف فاتخم ملو برحلا ضرأ ىف ايابساا نوعيابتي

 هترسفول ام ىغبذيالو لحمال امت هيلع سانلا لزب ملام رثك أف اذهىلع سانلالزب مل لوقي نأ اذه لثع مارحلاو لالحلا ف

 هللا لوسر نع ةنسلاب اذه ىف دحْوي امنإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهن دق ام ةماعلا هيلع هترصبأو هتفرعل كل

 هنأل اهعب كلذكف اهوركم اهؤطو ناك اذإو ءاهقف موق نمو هباحصأ نم فلسلا نعو ملسو هيلع هللا ىلس

 كرش راد املام عيمجو: رييخم رييخ لاومأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسق ( قفئا“ لالا ) دعب اهزرحم مل

 هب مهسفنأو لسو هيلع هللا ىلص هدعب اهتوعنع مهنأل فصنلاب ةلماعم حلص هل مثو دوه ىلإ اهعفدو نافطغ مثو

 نم لفق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملعن انسلو نوماسملا ءىطوو رفك راد هلو> امو قلطصملا ىنب ئس مسقو

 برحلا دالب ىف مرحب الو مسقلا نم فخأ عايتبالاو هتباصإو هعابتباب سأاب الف ىسلا مسق اذإف ىسلا مسقي ىتح ةازغ

 .٠ هريغ ءىث الو ماعط الو ققر عسب



 2 موا 0

 ملَسو هيلع هللا ىلص هلال وسر نع ثيدحلا ىرتالأ لتاقي ل وأ لتاق نامأ اندنع هلناك ام رثألا اذه الول اهفآم لتاش

 تسيل دبعلا ةيدو ءاوسمم اعأإ ةيدلاىف اندنع وهو «مهاندأ مهتمذب ىعس.و هؤامد ًافاكتت ماوس نمىلع دب نوملسملا »

 ءامد عم مشامد ًافاكتت الو رارحألا .ىلع وه امن اندنع ثيدحلا اذبف مرد ةئام غلبتال هتيد تناك اعرو طاقم

 كلذ زاج كرشاا لهأ برحلا راد ىف وهو مالسإلاب ملكتام دعب مهنم ىص نمأف ايبس اوبس نيملسملا نأ ولو رارحألا

 ا بزر ةنس ىعمبوهو قعازوألا لقا ل 21 هحر ( قنانتلالا ) ميقتسي الو زوجمال اذهف نيملسملا ىلع

 نامأ لاطإ تيثيال فسوي وبأ لاق امو هنع ىملاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نع رثألاو سو هيلع هللا ىلص هللا

 ًأفاكتت مهاوس نم ىلع ةدحاو دب نوملسملا » لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأب هتجح تيأرأ هتزاجإ الو دبعلا

 ىلاعت للا ىضر باطلا نب رمع تيأر وأ نينمؤملا ىفدأنمو نينمؤلا نم دبعلا سيلأ (مهاندأ مهتمذب ىعسو موامد

 وأ نينمؤملا نم هنأ ىلع.ءزاجأ اعإ هنأ ىلع الئلد كلذ سلا لتاخنال وأ لتاقب لاس ملو دبعلا نامأ زاجأ نيح هنع

 وه لتاقن ىذلا:دعلاف ةندلاب مدلا ةأفاكم نأ ثيدحلا ىعف نأ ىنع اعإ ناك نإ همد 'ىتاكال همد نأ 22

 ةيرحلا ىلع زوحب نامألا ناك نإف ةأرملا ةيد نم رثك أ هل_هجيو مارد ةرشع الإ رح ةيد هتيدب وه غلبي دق هدنع

 ناك نإو مالسإلا ىف لخاد لتاقيال دبعلاف مالسإلا ىلع هزيم ناك نإو ةيرحخلا نم جراخ لتاقي دبعلاف مالسإلاو

 كلذب هتملع امو لتاقيال وهو ناباو ضيرملا لجراا نامأو لتاقتال ىهو ةأرملا نامأ ريح وبف لاتقلا ىلع هزيم

 ةأرملا نامأ زيجم ال نأ ىغبنا تايدلا ىلع نامألا ريع ناك نإو تكس ىتح هبحاصو هسفن ىلع ىعازوأ الل الإ جتحم

 ةيد ةأرمال اذه لاق نإف افاعضأ ةرحلا م اندنعو هدنع ةيد نثك- أ نوكي لتاقبال دبعلاو لجرلا ةبذ فصن اهتد نأل

 نامألا زئااج هدنع امهرد نيس ىوسإ لتاقي دبعلاف رحلا نمثب امهتاواسم دارأ نإف ةيد دبعلل دبعلا نع كلذكف

 3 ةأرملا نع رخلا ةيد 0 برقأ وهو را ريغ ةرشع الإ كالا ةرشع 0 لتاقال دعلاو

 كالا اناسسلا ءانر

 اهوطبال ةيراج لجر باصأف هلورف اًئيش تاصأ نم لاقيذق مامإلا ناك اذإ ىلاعت هلا ةمحر ةلسح و.] لاك

 كوسر عم اوئطو نيملسملا نأب لجو زع هللا نم لالح اذهو اهأطي نأ هل ىعازوألا لاقو برحلا راد ىف ناكام

 ةيرس لفني نأ مامالل حلصي الو اولفقي نأ لبق قلطصللا ىنب ةازغ ىف ايابسلا نم اوباصأ ام ملَسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةأدبلا ىف لفني ناك ةنسح ةوسأ ٍلسو هيلع هللا ىلَح هللا لوسر نإف سلا دعب الإ كلذ ىوس لفن, الو تباصأ ام

 نم انخماشم تكردأ هللا نم لالح اذه هلوق ىف ىعازوألا لوق مظعأ ام فسوي وبأ لاق ثلثلا ةعجرلا ىفو عبرلا

 . ريسفت الب انيب لجو زع هللا باتك ىف ناكام الإ مارح اذهو لالح اذه اولوقي نأ ايتفلا ف نوهرك< للعلا لهأ

 اذه لحأ هللا نإ لجرلا لوقي نأ مك ايإ لاق هنأ نيعباتلا لضفأ نم ناكو مثيَخ نب عسب ر نع بئاسلا نبا انئدح

 هنع هنأ مو اذنه مرحأ ل تبذك هللا لوقيف اذه مرح هللا نإ لوقيو هضرأ لو اذه لحأ مل هل هللا لوقيف هبضر وأ

 اذه اولاق هنع اوهن وأ ءىشب اوتفأ اذإ اوناك مهنأ هباحصأ نع ثدح هنأ ىعخنلا مهاربإ نع انباحصأ ضعب انثدحو

 ئعازوألا زك ذ اه امأو ثفسو. بأ لاع اذه مظعأ اف مارح اذهو لالح اذه لوقت امان هنا شنان ال*اذهإو هوركم

 ىلإ هوجرحم نأ لبق اًئيش ىساا ند طب نأ هركو برحلا راد ىف اطي نأ ءركب ةلصخ ريغب هؤركم وه ءطولا نم

 ىلا "اظون نأ ىهن هنأ هنعاىلاعت هللا ىضر.باظخلا نب رمع نع لوحكم نع انخاشأ ضعب انربخأ ..مالسالا راد



  مثثوء د

 ' لاو ريثصلاو ىناقلا ريبكلا ع خيشلاو ءاسنلاو لافطألا نء ولم ال ممودحو مهنئاد».نأل اولتاقي مل مملتق نغ

 لزي مل مث مث © هتريسو ملسو هلع تأ ىلص هللا لوسر ة هن نم روهشم ظوفح اهريغو فئئاطلا 0 ند اذهو رحاتلاو

 دحأ نع انءلبي مل كلذ ىلع انلبق مجاعألا نوصح ىف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم باحصأ نم حااصلا فلسلاو نوماسملا

 مهنم رهظ نل هلق لال نم ناكللو نايصلاو ءاسنلا ناكل ةوقلا ند هريغ و ىمرب نصح نع كيك هنأ م

 نع ىهن نمو نابهرلاو ءاسّنلاو لافطألا مهيفو نيكرشملا لق نم هب جتحا ام امأ ىلاعت هللا همحر ( قفانتلالاف )

 باصق نوتدس رادلا لع. نع ع ملا مهمعت ىف ن: :راغ قاطصلا ىنب ١ ىلع راغأ ميسورة هلع هللا ىلد هللا لوبمر نإف هلتق

 حابم نيكرششم ا لاتقو هلرش راد اهنأل ةحامم رادلا نأ 0 هيلع هللا ىلص ىنعي ممم 6 لاف ممرارذو م6 1 ند

 رادلا عنمتو ةرافكسلا لتق اذإهيف ىلاعت هللا لءج دقو مالسإ راد وأ برح راد ىف نمؤملا ناك ناععإلاب مدلا مرحم امنإو

 دصق دصقي نأ هلو اهملع ريغي نأ دحأل نوكي ال نوماسسملا هدقع دقعي دقعب نامأ راد وأ مالسإ راد تناك اذإ ةراغلا نم

 مالسإ الو مهمالسإب ء امدلا ىعونغال مهلتق و نع ىهمن نإو ءاسنلاو لافطألا ناك اما رادلا ىلع ةراغ ريغب همد لح نم

 مهنابعأ مهلتق لصق نعء ىهع ا دصو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىلع 1 | ةعون# رادلا نب ءامدلا ىعونع الو مهاب

 هلوقو بيصي نأ نم عنتم مل راغأ نمو ةراغلاب هرمأو هتراغإف لبق ؟ كلذ ىلع لدام لئاق لاق نإف مهناكم فرع اذإ

 مهاصأ نم نأ هتملع اهف نوماسملا فلات الو رادلا الو مالسإلاب اوزرحم لل مهنأ ىأ مهبذ ةرافك الأ ىدإ مهنم مث

 هفرع نإ دوعلا هلعو هذهع نإ هتباصإب مثإ هناصأ 5 000 ناك ث.> مدلا م ا ردف مل كل انمآَف هيلع ةرافك داق ةراغلا ىف و

 جا ةأرملاو ريغصلا ر ةاكلا مد مير : ريغ مل كل مد 6 م بدسو هباصأق 4 رعب مل نإ ةراتكللاو هتاصإ [إ دمعق

 نم عفنأ نيةيةر امثريصمو نيةيقر أريصيف 0 نأ هل ادنم ملعأ ىلاعت هللاو هارن ىذلاو هللا ءاش اع لتقلا نم اعنم

 لمت وهيلع هلواتام لمت ىعازوألا لوأت ىذلاو اههلتق نم لك امهقاقرإف ب ,اكنلل نالتةؤ 1 "0 ؛اكنال هنأل اميلتق

 نكي ل اذإ انيلإ بحأ ىعازوألا لاق ىذلاو نيعئاط ةفئاط مهنم م لسأ هنأ نم هملع ىف قبس امب مهنع هفك نوكي نأ

 ناك نوملسم م5 نكمل نإو هريغ ندد> لهأ لتامز ل نأ ند ةمدم ىف انك اذإو نصحلا لهأ لاتق ىلإ ةرورض اذ

 ىلإ انرزطضا ول نكسلو موف نيملسملا ةباصإ ىف مثلا نم ةمالسلا نم برقأو عسوأ نوملسملا مهبف ناك اذإ: مهكرت

 ةرورضلا هذه نكت ملامو ان رفك هانبصأ نإف ملسم لتق دمعن ملو مهانلتاق مهب رح نع انففك نإ انسفنأ ىلع مهفاخم نأ

 . ىلإ بحأو ةمالسلا نم برقأ مهللاتق كرتف

 0 عم ديعلا اما ف ءاخ 5

 هنامأ ىعازوألا لاقو لطاب هنامأف الإو ةتامأ زاج هالوم عم لتاقي دبعلا ناك اذإ ىلاعت هللا همحر ةفدح وبأ لاق

 'لاقام لوقلا دبعلا ىف سوي وبأ لاقو ال:مأ لتاقي ناك رظني ملو ُهْنَع ىلاعت هللا -ىضر باطخلا نب رمع هزاجأ زئاج

 كلع الو ائيش ىرتشي نأ كلم الو هسفن كلمعال هنأ ىرت الأ ريثكا الو ليلق ىف ةداهش الو نامأ دبعل سيل ةفينحوبأ

 'هالوموارفاك ًادبع ناك ول تءأرأ هسفن ىلع زوجي ال هلعفو نيملسملا عيمج ىلع زوي نامأ هل نوكي فكف جدزتي نأ

 :ترخلا لهأ نمأ مث م اشو نامأب مالسالا راد ىلإ جرخف ترحلا لعهأل ًادبع ناك نإ ترأرأ هنامأ زوحب له ملسم

 مصاع انثدح ؟كلذ هنامأ زوله برحلالهأ نماف ئمذ ءالومو السم دبع ناك نإ تءآزأ ؟كلذ زوم له اغيخ

 كلذ زاجأف نامأ هيف مهسب ىمرف مهضعبل دبع دمعف موق نصح ىرصاحم انك لاق ديزي نب لضفلا نع ناملس نبا

 ناكنإ هنامأ ةزاجإ نم سفنلا ىفو ثيدحلا عقب كلذ ىلع لتاقم اندنع اذهف هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع
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 هسبح ىلع ماعطلا نومعطيو » لجو زع هللا لاقو ةكك هل ةبارق اذ اسكسف هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمعل ٍلسو

 عاركسلا امءاف ةظيرق ىنب ىبس نيكرمشملا نه ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عيب نم تفصوام عم « اريسأو امتيو انيكسم

 نوداسملا باصأ اذإ ىلاعت هللا همحر ةفينحوب أ لاقو . امهعيدن نأ يحال وهو اممعبب ىف صخر ًادحأ ملعأ الف حالسااو

 دق نانثا وأ نيماسملا نم لجر لافق ةمينغلا ىف اوراصو انايبصو ءاسنو الاجر مالسإلا راد ىلإ مهوجر خاف ىرسأ

 نوقد_هم ره ىعاز وألا لاقو مبسفنأ لعف نع اوربخأ مهنأل كلذ ىلع نوقدصيال مهنأ اوذخ ؤي نأ لبق مهانمأ نك

 لهي مو )») مهاندأ نيماسملا ىلع دقعي »لاق مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأل نيمادسملا عليج ىلع زئاح مهنامأو كلذ ىلع

 اهرصببال هوجووناعم ٍلسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ثيدحل فسوي وبأ لاق مهل نامأ الف الإو ةنيدب كلذ ىلع ءاج نإ

 مهاندأ مهتمذب ىعسيو مهوأ نيملسملا ىلع دقعي اندنع ثيدحلا ىنعم امنإ كلذ نم اذهو اهيلع ىلاعت هللا هناعأ نم الإ

 ىلع زئاج اذبف ةمذ اونوكي نأ ىلع مهحلاصي وأ نيكرسثا نيملسملا نم لجر نمؤيف نوقتليف اموق نوزغي موقلا

 هيلغاللا "قص هلا كلوسر كلذ زاحأو ضاعلا:ايأ اهحوَز ملَسو هيلع هللا ىلط هللا لوسر تنب بنيز تنمأ م نيملسملا

 تبأرأ هلوق لقي الو قدصيال هنإف ةمنغلا لبق ع كيك مهنم لجر لاقف نوملسملا اهزرحأ ةمدغ ام اف ٍلسو

 ىصوأ دبع كلذلاق نإ تيأرأ قدصت كلذ تلامف ةأرما تناك نإ تيأرأ هلوق ىلع نومأام ريغ اقساف ارغ اذإ ناك نإ

 مهيف هل السم ناك وأ قدصيأ ءابرقأ مهيف هل مهب رح ىف نوملسملا هب ناعتسا ةمذلا لهأ نم لجر كلذ لاق نإ تيأرأ

 مهل دقعي لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدحلا ءاج لهو ءالؤه نم دحاو قدصي سيلف قدصبأ تابارق

 لجر ىعدا ةقثلا نع اذهل افلاخم ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدحلا ءاج دق اذكه ارسفم اذه لثم ىف مهاندأ

 ناكام ذخأو ءادفلا هلع ىرحو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوكر هم كلذ ليي مف السم ناكهنأ ردب ىراسأ ىف وهو

 «انيلعناكف كرمأن م رهظام امأكلذب دعأ هللا ) ملسو هيلع هللاىلص لال وسر لاقو ءادفلا نم هل بسم ملو ةمنغلا فهعم

 ةأرماوأ سم لجر.لاق اذإف مهنوكلعام دعب ملاح ةفلاخع نوملسملا مهكلمي نأ لبق لاح ىلاعت هللا همحر ( ىف تلالاف )

 لعف ىلع لجرلا ةداهشل بقت الو مومكلام ىديأ ند مهجر ةدابش ىه امنإف نيماسملا ىديأ ىف اوريص» نأ لبق مهتنمأ دق

 رارحأ نونمآ مهف ىرسأ اوريصي نأ لبق مهنمأ نيملسملا نم ةأرما وأ الجر نأ ادهثف نادهاش ماق نإ نكلو هسفن

 ٠ لعأ ىلاعت هللاو . هلع هل كللمال نأ معز دقو هكلع نأ هل نوكيال لطاب مهنم هقحف مهنمأ ىذلا ةداهش انلطبأ اذإو

 مهلافطأ مهيفو ودملا نولتاقي نيماسملا لاح

 مه نوسرتتب نيماسملا لافطأمهعم مهروس ىلع ودعلا ماقف مثودع نوماسملا رصصح اذإ ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 فكي ىعازوألا كاق نيماسملا لافطأ كلذب نود.عتب الو برحلا لهأ كلذب نودمعي قينجنملاو لبنلاب مهنومري لاق

 غرف تح «تانمؤمءاسنو نونمؤم لاجر الولو ه» لوي لجو زع هللا نإف هومر مهنم دحأ زرب نإف مويمر نع نوماسما

 رغيف ةيآلا هذه ىعازوألال و ات ىلاعتهللاهمحر ف سوي وب لاق ناكر مما نم هن وريال نم نوملسملا ىمري فيكف ةنآالا نم

 دقف مثٌئاسنو مهلافطأ ,معمناك اذإممنم اضيأ كلذم رحل نيملسملا لافطأ مهعم ناك اذإ مهلاتق و ناكرسشملا ىمر مرحم ناكولو

 لهأو فئاطلا لهأ رس و هيلع ىلصهّتا لوس ررصاح دقو نايبصلاو لافطألاو ءاسنلا لتقنع لس وهيلعللا يصهللا وسر ىهن

 قدنحاملا فئاطلا لهأ ىلع بصن هنأ انغابو هيلع اوردقام دشأ انغلب امف مملع نوملسملا بلجأو ريضنلاو ةظيرقو رببخ

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهنا لافطأ الا مهتاديم ىف ناك اذإ نيكرسشملا نع فكسلا نيملسملا ىلع بحب ناك ولف
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 تمنغ اذإ شيلا ىف اندنع اذبف مثدعاق ىلع مهرستم دريو هلوقو ههبشو قبآلا دبعلا ىلع اندنع اذبف فسوي ونأ لاق

 هوكلمو هوزرحأ دقو ودعلا فا دل سمشول ن1 .كافو كيلا اذهب مهيف دعقلا ءارقفلا ىلع ىثيجلا در رس

 دي, نأىرت الأ زوحيال امت اذبف مهللإ قبأ اذإو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقام هف لوقلاف نوماسملا هباصأ اذإف

 مهءلع نودسملا رهظف مالسالاب نورقم مثو اولتاقف ودعلاب اوهحلي مل مالسإلا ىلع مثو نيناسملا اوبراح ول نيماسملا

 ةفيدحوبأ قرف ىلاعت للاهمحر ( ىف(: ::لال(؛ ) انه امفلخدي سيلف بلصلا ام'اف مهملاوم ىلإ نودرب مهنأ مثوذخأف

 نامسقي لبق مهحلاحو امهب رفظ اذإ امهديسا امهو امهنيب قرف الو ودعلا هزر دبعلاو ودعلا ىلإ قبأ نإ دبعلا نيب

 مل نإو ملعلا لهأ ضعب اذه لاق دقو هدعب امهذخأ مسقلا.لبق امهذخأي نأ ديسال ناكنإو ءاوس ةمسقلا دعب مهلاحو

 ءاسنو الاجر ىسلا ناك اذإ ةفينحوبأ لاق . نمثب الإ رخآلا ذا نأ هل نكي ل نمثب الإ امهدحأ ذخأ هل نكي

 عسب نوريال نوهملا ناكىعءازوألا لاق اووقتيف برحلا لهأ نء اوعابي نأ 0 ىنإف مالسإلا راد ىلإ اوجرخأو

 مهنم عابب نأ ىغينيال فسوي وبأ لاقو نيماسملا ىراسأ مهب ىدافي نأ الإ لاجرلا عب نوهركي وناكو انا اال

 تام ول هنأ ىرت الأ برحلا راد ىلإ اودري نأ هرك 'اف مالسإلا راد ىلإ اوجرخ دق مهنأل ةأرما الو ىص الو لجر

 دقف ءاسنااو لاجرلا امأو مراد ىفو نيماسملا ىدبأ ىف هنأل هيلع تيلص امهد>أ الو ءاوبأ هعف سيل ىص نايبصلا نم

 0000 اثرطا راد لخد نآدارأ السم ايجات تيارأ برخلا راد ىلإ اودري نأ هرك "اف نيداسملل اعف اوزاَد

 00 زك اع اذه نأ ىرت الآ ؟ كلذو هعدت تنك أ ءاسذو الاجر ةمذلا لهأ قبقر نم قعر وأ راقك نينمحال

 هب نووقتي امن عاركلا نم ءىثو ديدحلاو حالسلا ند ءىش مهلإ لحد آرداك كرنأ ال ىلأ ىرت الأ مثدالب رمعاو

 ىلإ برقيام مهب عنصإ الو اونتفي نأ ىغبني الو مهكسام ىف مهلو نيءاسملا عم اوراص دق ءالؤه نأ ىرت الأ لاتقلا ىف

 ءاسنو الاجر نودلسملا يس اذإ ىلاعت هللا همحر ( ىف: تلال ) كلذب سأاب الف مهب مسملا ةادافم امأو ةنتفلا ىل

 مب ىدافي وأ مهيلع نع نأاب . نيفلابلا لاجرلا ىف سأاب الو برها لهأ نم اوعاب, نأ سناب الف مهعم 0 و

 موب ىراسأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ فالخ اذه نم فسوب وبأ لاق ىذلاو اولْخم نأ ىلع مهنم ذخؤيو

 0ك 3 نش لاثأ نب ةمامت رهدب مدع رسسأ مث ضعب ىلع نمو مهضعب نم ةيدفلا ذأ مهضعب لتقف ردب

 تباثل اطاب نب ©0١رييزلا 0 هلا لاجر نم دحاو ريغ ىلع نمو دعب ٍلسأ مث كرمشم وهو ملسو هيلع هللا ىلص

 ءاسنلا مهيف ةظيرق ىنب ىس ملسو هيلع هللا ىل< هللا لوسر ذخأو هلتقي نأ ريبزلا لااسف هيلع نيا ساوث نب سيق نبا

 هللا لوسر ىدفو نيكرمملا نم عضوم لك ىف اوعيبف ماشلا لبق ثلثو ةماهت ىلإ ثلثو دحن ىلإ ثاثب ثعبف نادلولاو

 فأ ن نع ةبالق ىفأ ن نع بو.أ نع ىنقثلا باهولا دبعو ةئييع نب نايفس انربخأ . نيلجرب الجر ملسو هيلع هللا ل

 نايبصلا اماق 00 ) نيلجرب الجر ىدف سو هيلع للا ىلص لوسر نأ نهد> نب نارمع نع بابملا

 ميعم اوناك ام مهئانآ  م,ك+ 6 - ل مم ىدافي الو مهنم مهعيدن الق هيدلاو دخأ مهنم دحاو عم سل انياإإ اوراص اذإ

 نع دقق برحلا لهأ م6 ىوقي فسوب ىنأ لوق امأو هكلام 2 0 نإف مونم أ عم دلاو الو انياإ اولوع اذإف

 مههاعطإو لاملاب برحلا لهأ ةلص تيأرأ انل لحب ام اذهو مهب مثريغ ىلع نميف هيلإ نوعديو مالسإلاب مهيلع هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نذأ دقو مهنم نيدبع وأ دبع عب نم تالاحلا نم ريثك ىف مهل ىوقأب سيلأ ماعطلا

 هيلع هللا ىلم هللا لوسر نذأو معن لاق ؟ الص افأ شرق دهع ىف ةبغار ىعو ىنتتأ ىمأ نإ تلاقف ركب ىنأ تنب ءامسأل

 )١( هحح عم هبتك ها هلتقي نأ انباث رببزلا لاسف هدنع دب ءازج هيلعنمبل تباثل اطاب نب ريبزلا ينلا بهو يأ ,
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 ساطوأ ىبسرإسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ىبس : ىلاعت هللا محرز ( ىيق|. لالا ) لبقتسم حاكتن الإ امهنيب عمجم نأ
 ضم قح لئاح الو عضت قح لماح طرت نزلو ىسلا مقو ءالؤهو ءالؤه لاجر نم رسأو قلطصملا ىنبو

 ةيزحلا دعب نيمؤتسا اذإو لاقو هريغالو هتأرما عم جوز ىس لهالو اهريغالو جوز تاذ نع لأس مو

 نوجاوزأ نيبو نهنيب ةمصعال اعطق ةيرحلا دعب ًاءامإ نهرييصت ىف نأ ىلع ةلالد اذهؤف ةضيحم نهماجرأ تئربتساف

 فلاخ دق فسوي وبأو ( قفا ةلالاف ) نهتبرح دعب نهنامتسا نم رثك أب نهجاوزأ نيبو نونيب ةمصعلا تسيلو

 بس ملو تءاسأو اماسم ابجوز ءاج نإف اهمحر ولخم نأ تيبس ىتلاب رظتنأ لب لئاق لاق ول تيأرأ لوقعملاو ربخلا

 قرأ دق ابجوز نأل اهيصأ مث ءاربتسالا الإ اهجوز اهعم ىس ىتلاب رظننأ الو تلح الإو .حاكتلا ىلع اناك اهعم

 لاق ٠ فسوي ىلأ نم امهندب قرفي نأ زاج ول هلوق لبقي نأ ىلوأ ناك امأ اهذكح لاح امك هركح لادق ةيرحلا دعب

 لاقو امهنيب حاكن الف هدعب رخآلا جرخأ مث مالسإلا راد ىلإ جرخأف امهد>أ ىس نإو ىلاعت هللا همحر ةفينحوبأ

 ىنلا ىلع مدق دق ناك هنإف امهنيب عمج امتدع ىف ىهو ابجوز اهدرتسا دقو ةدعلا ىف ابجوز اه ردأ نإ ىعازوألا

 ملَسو هيلع »هللا ىلص هللا لوسر نهدرف ةدعاا ىضك نأ لبق نهجاوزا نوعبتأ مث ةوسن نب رجاهملا نم سو هيلع هللا ىلص

 نإو.ابجوز ىلإ اهدر ءاش نإ لوألا لوقلا ىف معز لوألا هلوق ضقني اذه ىعازوألا :لوق فسوب وبأ لاق مهلإ

 ةدودرم ىبف مالسإلا راد ىلإ او رخ اذإ مهنأ معزو . دعب برحلا راد ىف ىهو اهثطو ءاش نإو هريغ ابجوز ءاش

 هللا ىلص هللا لوسر فااخغ نأ لحتسا فيكسف كلذ لءف هنأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىورو اهجوز ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ ةمصعلا تءطقنا دقف مالسإلا راد ىلإ نهب جرخأو ءابسلا عقؤ اذإ ملسو هيلع

 نوجاوزأ ناك ةدع نبملع ناكولو ةضحم نأربتسإي قح لاياو نعضي ىتح ىلابحلا ًاطوت الت نأ انايسلا ق نيالا

 نوجاوزأل قحالو ةدع نهلع سيل نكسللو كلذنم رثك أ ةدعلاو ةدعفف نهمطوب رمأي ملو اوءاج نإ اف نهب قحأ

 فالتخا هيف سيل حضاو نيب اذهو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اك نهنوئربتسإ نيماسملا نأ الإ نهف

 ملسملا ديعلا ىف ىلاعت هللا ةمحر ةفين> وبأ لاقو . اهلبق ةلأسملا باوجف ةلخاد هذهو : ىلاعت هللا هحر ( ىف[:ةلالان )

 ناك ”نإو ةمقرثغب هذخأب هنأ : هلق وأ ةمسفلا ده ةكستلا ىف ةدس دكر داق :نودمملا باصات ترذكا 1١0

 نإ ىعازألا :لاقو ةميقلاب ه1 ةمسقلا دب هباصأ نإو ءىت رك هذحأ ةمسقلا لف هدس ةئاصاف ءورشأ نوك كلا

 نم جرخ رفاك هو قبأ نإو لتق ىبأ نإو هديس ىلإ هدر مالسإلا ىلإ عجر نإف بيتتسا ملسم وهو مهنم قبأ ناك

 هبحاص ىلع درو هلت لم مل ًاريسأ ذخأ ناك ولو هباص ءاش نإو هلق ءاش نإ مامإلا ىلإ هرمأو هكاع ناكام هديس

 اإو كلذىلع ةلأسملا نكست ملو هوجولا نم ءىش ىف مالسإلا نع دبعلا اذه عجري مل فسويوبأ لاقو ءاش نإ ةميقلاب

 اذهب ضمت لف بلصلا ىف هلوق امأو هورتشا ىذلا دبعلا نوزوخم امك مهللإ دبعلا نوكرمثملا زوم نأ ةلاشلا حف ناك

 عطقىف بلصاا امنإو اذه لثمىف كلذ انغلبي ملو معن امف هباحصأ نم دحأ نع الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةنس

 هللالوسرنع سابعنبا نع مسقم نع ةبيتع نب ملا نع ةرامع نب نسحلا انثدح لاق . لاملا ذخأو لتق اذإ قيرطلا

 نإ » امببحاصل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف امهب رفظ مث ودعلا ا.زرحأ ريعبو دبع ىف سو هيلع هللا ىلص

 نوماسملا هب رفظف ودعلا هزرخأ دن ق'رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع لاق « كل امهف ةمسقلا لبق امهتبصأ

 هللا ىلص هللا لوسر نع رمع نب هللا دبغ نع بيعش نب ورمع نع ةاطرأ نب جاجحلا انثدحو لاق . هبحاص ىلع هدرف

 « ممءاطقل مملع دريو ملوأ مملع دقغيو مجاندأ مهتمذب ىعسيو مثؤامد ًافاكتت ماوس نم ىلع دي نوماسملا ٍلسو هيلع
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 دوهشلا هلع تديشو ةأرماب ىلزالجر تيأرأ ناز وهو رهملا هلع نوكي الو ادبأ ىنازلا بسن تش.الو ىلازلا

 هلع هللا ىل» هللا لوسر نع انغلب دقو ؟ هنم دلولا بسنو تبي لهو روم هيلع نوكيأ دحلا مامإلا هيلع ىضمأو كلذب

 ٍلسو هيلع هللاىبص هللا لوسر با>دأ نم فلسلاو امهنع ىلاعت هللا ىضر رمعو ركب ىبأ نعو دحاو ريغ مجر هنأ لسو

 انثدح دلولا بسن هنم تبثأ الو رهع كلذ عم ىضق هنأ مهنم دحأ نع انغلبي ملو ةانزلا ىلع دودحلا اوماقأ مهنأ

 ىلعو رم « نع انغلبو دحلا ءرد قادصلا قادصتاو دحلا عمتجمال لاق هنأ مهاربإ نع دامح نع ىلاعت هللا همحر ةفينحوبأ

 ااا 6 ىلا لوقتو قاطعاف!تعج لوقتت ترجفادقو اع قوي ةأرلا ق ثيدنح ريغ. امهنع للاعت هللا-ىضر

 دحلا هنع أردي نأ ىرحأ كلذف اهمف بيصن هل ةيرالا ءىطو ىذلا اذه ناك نإو اذه لوقت اهنم ةدحاو لك ىناقسف

 ليبس مهملع نيماسملل نوكي الو 0 هقتع زوحم ناك أ ىسلا عيمج قتعأ ول بيصن اممف هل ةيراجلا ءىطو ىذلا تيأرأ

 هللا ةمح ر ) قناتنلالا ( دحاو ل>راىلوم نيماسملا ةه.نغ لعج ثيح ةنسلا أطخأ دقف مه امحىف زوحي هقتع ناك نإف

 تبثيال ىسلا نم ةيراجلاب عقو اذإ لجرلا نأ معز هيلع الإ اذه نم فرح جتحا فسوي ابأ نأ تءاعامو ىلا«

 اهمف هل ةيراج ىلع عقو لجر ىف لاق رمع نبا نأ جتحمو دسحلا هنع ارديوانز ةنأل ريما هنم نح ؤيالاو ! كشنادلال

 عقي لجرلا ىف لاق رمع نبا نإف كرش اهيف هل ةءراجلا ىلع عقاولا نأ معز نإف رقءلا هيلعو دحلا هنع أردي بيصن

 ىلاعت هللا همحر ةفد>وبأ ساق ولف هب دلولا ق>ان وهو نو دحلا هنع أردبو رقعلا هيلع رخآ نيبو هنيب ةيراهلا ىلع

 دحجلا هنع أردو رهملا هيلع لمجو بسنلا قل رخآ نيبو هنيب ةيراجلا ىلع عقاولا ىلع شرا نم ةيراجلا ىلع عقاولا

 ريغ ايئاز هلعجف اركب ناك نإ ركببلا دح هدحو مجرلاب انزلا دح ابيث ناك نإ هدحم نأ همزا لاق ام ايناز هلعج نإو

 رمع نع ىور .٠ ءىث ىلإ نيدحلا ىندأ ىف بهذ ىعازوألاو هيلع اهساقام نيبو اهنيب فلاخو ءىث ىلع ًاسايقو ناز

 ةثام ا ريضف ببث ىهو هلبحم اهنأ ئأرف انزلاب تلهتساف تنز بطاحل ةالوم ىف هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نبا

 لجرلا قتع ىف لوقيال اضيأ وهو هيلع ةحح هقتع زحن مل قتعأ ول شيلا نم لجرلا نأ نم هب جتحا امو بيث ىهو

 كرشثمهيف هل ناك نإو هقتع زن مل شيلا نم لجر قتعأف ةحدغلا اوزرحأ اذإ شرا نأ معزف امقتسم الوق شيلا نم

 ةرم هلعجف كيرش هنأل' قتعلا زاج ةيارلا لهأ نم لجر قتعأف ةيار لك لهأ نيب اومسق نإف لوقيو كالهتسا هنأل

 . هقتع زوجم ال اكبرشش ىرخأو هقتَغ زوحم اكبرش

 اهجوز ىبسي مث ىسن ةارملا ىف

 حاكنلا ىلع امعأ برها راد ىف امو 0 |أهدعب امحوز ىم م ثيدسم اذإ ةأرملا ىف ىلاعت 4 ةف.دح وبأ لاق

 امهنيب قرف ءاش نإو 2 امهندب عمج نأ ءاشف لحر امهارتشانإو حاكنلا ىلع اهرق مساقملا ىف اناكام ىعازوألا لافو

 فسوب وبأ لاقو ْن رهلا 4 لزنو نوماسملا ىضم كلذ ىلع ةضيخ !مر ام كعب هريغل اهحوز وأ هسفنل اهدخأو

 مثوزرحأو برحلا رادىف مهجاوزأو اناس اوباصأ مهنأ هباحصأو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انغلب امتإ

 ىلابحلا ريسغو نءض قى ءىنلا 1 ىلابحلا ًأطوت ال (( رصو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مهجاوزأ نود

 راد ىلإ ةمدغلا جرم نأ لبق ناكولمت اراصو امجوزو ىه تيبس ةأرملا امأو « ةضيح ةضيم نأربتسإ قح

 ناك اذإ وهف حاكنلا كلذ ىلع ىعازوألا لوق ىف ءاش نإ امهنيب ىلوملا عمم فيكو حاكنلا ىلع امبف مالسإلا

 0 سيلف ضعهتنا لق جاكسناا ناكل نإو وه اهأطب الو هريغ 0 امجوزإ نأ عيطتسإ الف اديحص

 ف
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 هللا لوسر هلاق دق هدعب هنس نه محو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يح اذهو هلقي مل وأ مامإلا هلاق زرابم
 سيق نب دوسألا نع ةنيبع نب نايفس انريخأ . ةمنألا نم هدعب نم هلاق دقو ةنوعم رْثب موي لسو هيلع هللا ىلص

 دعس هيئافنف ًافلأ ريدع ىنثا هبلس غلبف ةيسداقلا موي الجر ترداب لاق ةمقلع نب رمثب ىمس هموق نم لجر نع

 تناك نإف مالسإلا دالب ىلإ جرم ام دعب ءىش هعم لضفيف فاعلا ذحأب لجرلا ىف لات فاح , دف و[ كاتو

 ضر 0 نود>رع نوماسملا ناكىعازوألا لاقو هنمش قدصتف هعاب تمسق دق تناك نإو اف هداعأ مسقت مل ةمينغلا

 مامإ هركنيال ضعب ىلإ ضعب ىدهو ديدقلابو مهملهأ ىلع هب نومدقيو مالسإلا رادىلإ ماعطلاو فلعلا لضفب برخلا

 قدصتب ةمسقلا دعب ةعابرنإو ,ةمسشعلا ىف هنع لأ مانغا مسقت نأ لبق هنم ائيش عاب مهنم دحأ ناك نإو ملاع هييعبالو

 برحلا راد ىف هيلإ نوماسملا جاتحا امف ددشت كلوق فالتخا دشأ ام ورمع ابأ فسوي وبأ لاقو . شيجلا كلذ نع هب

 جر نأ ىف صخرتو لاتقلا ةممعم ىف الإ حالساا نع ىهنتو ةمينغلا نم ناك اذإ باشلاو باودلاو حالسلا نم

 نيءاسملا ةجاح عم لوألا قاض فيكف فلتخم اذه هبحاص ىلإ هيدهم مث مالسإلا راد ىلإ ةمينغلا نم فلعلاو ماعطلاب

 هللا ىلص هللا لوسر نءانغلب ؟ىهنلا دشأ هنعىهني هوركم ريثكلاو اذهنم ليلقلاو مهتويب ىف مثو مهل اذه عستاو هيلإ

 ١ ودأف يف دودر# سخلاو سما الإ  ريعب مانس نم ةربو ذخأو هذه الو يسشثيف نم ىل لحمال» لاق هنأ لسو هيلع

 ط.خأ ىلإ اذه به لاقف رعش نم ةبكب لجر هيلإ ماقف « ةمايقلا موي هلهأ ىلع رانشو راع لولغلا نإف طرخلاو طيخلا

 راثألا نم اذه نه وحن انغلب دقو اهف ىل ةجاح الف اذه تغلب اذإ لاقف كل وهف هنم ىبيصن امأ لاقف ربدأ ىل ريعب ةعذرب

 ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلللاك ) هب عفتني فاعااو ماعطلا ىف ورمع وبأ صخري فنكو ةفورعملا ةظوفحلا ةنسلاو

 ماعطلاو حالساا نيب قرفلا ذخَأي ل ورمع ابأ نإف ماعطلا ىف عسويو حالسلا ىف ورموب أ قيضإ فسوي ىلأ لوق امأ

 هلك أي نأ ودعلا دالب ىف ماعطلا زاوج نم هيف فالتخا ال امو ةنساا نم هذخأ امعإ . لعأ ىلاعت هللاو ىرت اهف هيأر نم

 طم نبذه لكبو حالسلا حلستيالو كر نأ هع وع جارت حالس ىلع ردق دحال نسلو اريقف وأ ناك ا(

 دالب ىف ماعطلا ذخأي ناك اذإ سايقلل ماعطلا لضفب فرصتي نأ ىعازوألا لاق ىذلا نإف عامجإلا هيلعو ةئسلا

 ماولو رعأ هللاو هريغ نود هل ناك دق ءىشث نم لضف اعإ ءىث هنم لضفف شحجلا نم.هريغ نود هلتنوكف وعلا

 نا لهو مهلك شيال هنأ هنال منغملا نإ هؤادأ الإ هنم هح خ  لودعلا دالب نم هجورح دعب كلذ سحم نأ هل 2

 ىلإ ءادأ ةفلخلا وأ شيلا ريمأ دجوو شيحلا لهأ دجأال لاق نإف هريغ لا قدصت هنأآل هب قدتصتلا هنم ةحرحم ل

 هنم دذخْوِرو دحلا هنع أردي هنأ ةمينغلا نم ةيراخلا ىلع عقب لح رلاىف لاش للا ةمح ر ةفتح أ لاقو .ءاشاك 1

 نولو# انئاملع نم فاس نه ناكو ىعازوألا لاقو . دلولا بسن تءثيالو ةمينغاا نم اهدلوو ةيراجلاو رقعاا

 سو و1 لاق كرمثلا نم اهمذ هل ىذلا هن اكل هب اهدلوو امتوقحايو لدع ةميق رهمو ةدلج ةئام نيدحلا ىدأ ةيلع

 0 هللا ديع نع انغلب ٠ رتل اهيفو هي اع دح الف ىعازوألا لاق ام ىلع بيصن اهيف هل ناك نإ ىلاعت نافع

 مهارإ نع دامح نع ىلاعت هللا همحر ةفدح وبأ . رقعاا هلعو هيلع دحال لاق هنأ امهدحأ اهثطو نينثا نيب ةيراج ىف

 ءىطخم نأ مامإلا نإف مءطتسا ام نيءاسملا نع دودحلا اوءردا » لاق هنآ هع لات هلا! ىضار تاطقلا نبارك نع
 مم

 2 ىللاعت هلا هر ةفينح وأ لاق )ع دل هع اوءرداف اجرخم مل ]سل متدحو اذإف ةبوقعلا َّق ءىطخ نأ ند ريح وفعلا 3

 ناك نإ دللاو انصخم ناك نإ مج >رلا هيلعف اذاز لجرلا دا مسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نع كلذ نم اوحم انغلبو

 (0« -:؛:؛عم)
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 اذه دَشَأ ام هللا ناحبس . ةييصن ل ملسأ كلذ ىأر امأف هيلع هللا ناعأ قَح هتوقو هده ةمدغلا نع مهعثدو مهلتاق

 ١" اوماسأ اطهر نأ انئلبو اذهل ثمل مبسأ هنأ فلسلا نم ادحأ الو ملسو هيلع هللا ىص هللا لوسر ملعن امو لوقلاو حلا

 ةمينغلا ىف مهنم دحأل مهسأ هنأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انغابي ملو مهاومأو مءامد اونقحف ةظيرق ىنب نم

 ىلاعت هللا ىضر ركب ابأ نأ تاوزغلاب للعلا لهأ نم تبقل نمت دحاو ريغ دنع مولعم ىملاعت هللا همحر ( ىفانةلالاؤ )

 سيق نع جاجحلا نب ةبعش نع ناطقلا ديعس نب ىحم نع انباحصأ نم ةقثلا انربخأ ةعقولا دهش نمل ةمينغلا ان لاق هنع

 !' هللاهمحر ( ىتفإ 0 الاف ةعقولا دش نمل ةمددغلا اعإلاق هنع ىلاعت هللاىض رباطخلانب عن باهشنب قراط نعي سم نب |

 هظفح ىفر ضال رمعو ركب ىفأ نع ىورام تدشي ءىش هبف ٍلسو هنلع هللا لص ىنلا نع ىور دقو لوقن اذهمو ىلاعت

 كرش ءاج ثيح نم ءاجو قتعأف ادبع وأ لسأف اكرمشم نيماسملا عم ناكوأ برحلا راد نم جرخف لسأ مث الاتق دهش نه

 رضح نمل تناك امنإ ةمينغاا نأل ةمينغا| نم ءىثث ىف كرسشي مل مانغا زرحت مل نإو برحلا ىضقنت.ق> تأي مل نمو ةمينغلا ىف

 دالب براق نمل مهسينأ زاج مهعم ايزاغ لاتقلا لهأل ًاءدر نوكيو لاتقلا رضحم مل نم ةمينغلا ىف كرشب نأ زاج ولو لاتقلا

 نوكي رجاتلا ىف ىلاعت هللا همحر ةفيذحوب !لاق ني هسا نم ب ره ادالب لخد نمل ثوغاا ىلع نوعومجم مثنيذلا نيماسملا نم ودعلا

 هنأ ةمينغاا نوبيصيام دعب نيماسملا, ام.جناقحابف ملسأ دقبرحلا لهأ نملجرلا اف نوكيو ملسم وهو برحخلا ضرأيف

 فيكو ىلاعت هللا همحر فسؤي وبأ لاقو امل ممسإ ىعازوألا لاقو امبقاحل دع الاتق نوماسملا قلي مل ذإ امل مهسرال

 هللا لوسر نع انغلبي مل هنأ هللاهلعو !؟لوقلا اذه فالتخا دشأ ام ؟ةنوعمو محل ءدرمم نيذلا دنجلل مهسإ الونيذمل مهسإ

 هللا هحر ( قفا لالا ) مط مس نمت اندنع اوسيلو ءالؤمل مهسأ هنأ فلسلا نم دحأ نع الو ملسو هيلع هللا ىص

 نيدسملا عم ايقلي نأ الإ امهنم دحاول مهسبال نيماسملاب نايقتلي برحلا دالب ىف ملسإ ىنرحلاو ملسملا رجاتلا ىف ىلاعت

 لاق دقف ددملاىف هلوقي نأ اذه لاق اذإ ةفينح ىنأل ىغبني ناكو لوألا انلوق لثم اذهو نوماسملا منغ امف ناكرتشيف الاتق

 نكي مل ءانع كئاوأ ىلع لاق نإف برحلا دالب نم ةمدغلاب جرخم ملام شيجلا نوكرمش, ددملا نأ معزف هفالخ ددملا ىف

 ءانعلاب كلذ مهل لعج ولف اعيش مهل لعجم الو ةعاسب ةعقولا دعب مالسإلا دالب ىصقأ نم نوثعبني دقف نيذه ىلع

 . ضقانتم لوق اذهف ةعقولا دوهشب الإ هلع مل نيلوألا ىف هلعج اك ةعقولا دوهشب هلعج ولو ةحدغلا مسقت ملام هلعج

 ىعازوألا لاق ةمسغلا نم راص هنأل هابإ هلفنب نأ مامالل ىغبنيال هبلس ذخَأِبو لجرلا لتقي لجرلا:نف ةفيشحوبأ لاق

 مويلا ىلإ هدعب نيماسملا ةمنأ هب تلمعو هيلس هلف اجلع لتق نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةنسلا تضع

 هلف اليتق لتق نم لاقف هباحصأ مامإلا لفن اذإ لاق هنأ مهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ انثدح فسوي وبأ لاقو

 نيب اهلك ةمينغااو دحأ نود دحأ لفني الف اذه نم ائيش مامإلا لفني مل نإ امأو لفنلا اذهو زئاج مقتسم وهف هباس

 لوقلا ( ىف[: تلالاف ) معلا لهأنم دحأ هيف كشينأ نم نيبأو حض وأ اذهو مساقملا هيلع تعقوام ىلع 1 عج

 دمحم ىبأ نع حلفأ نب ريثك نب ورمع نع ديعس نب ىحي نع كلام انربخأ . هلوق لوقأو ىعازوألا لاق ام اهف

 « هبلس هلف ةنيب هيلع هل اليتق لتق نه » نينح موي لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةداتق ىلأ نع ةداتق ىلأ ىلوم

 هيفو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هتملع هل فلام ال حيحص تبا ثيدح اذهو : هللا هحر ( تا ثل الاف )

 لجر ىدي ىف ةداتق ىلأ ليتق باس دجو هنأل برحلا ىغقت دعب هلاق امنإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىلع ةلالد

 اذه لقي مل مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىلع لدي ثردحلا نأل ةفيدح ىبأ لوق فالخ ىلع لدب اذهو هيدي نم هجرخأف

 ريغ وأ ازرا٠ برحلا ىف البقم لتق نإ باسلاف : هللا همحر ( يفاءةلللاف ) برحلا ىضقت دعب هلاق امنإ برحلا لبق



 نع هه يب < ذهل هني جيوب »>> ع يلوا يسيرا سل ع ك١

 هر دو يي

 -1م-
 امأو « هب ذخأنال اذاش اندنع دحاولا ناكو دحاو ثيدح الإ نيسرفلل مهسأ هنأ هباحصأ نم دحأ نءالو سو هيلع

 لمحم الو اذه لبقي سيلو ةنسلا تضم كلذبو زادحلا لهأ لوق لثم اذهف معلا لهأ هلعو ةمألا تلمع كلذب هلوق

 لعلا لغ وه ن هام ةنع لم نأل لهأ رهان طتن ىح 4: 521 ىذلا ملاعلاو اذه لمع ىذلا مامإلا نق لاهملا اذه
 )م 2ر2 ور 2 .٠ ع

 اعإو هيلع لتاقي مل هلزنم ىف طوبرملا سرفلل مقي ثنكأو ؟ اذام لبق نم ةثالثل مسقبالو نيس رذغلل مسقل ل ؟ الوأ

 تبقل نمع ظفح أىلاعت هللا همحر ( ىف ةلالإ ) هريدتو ىعازوألا لاق امفو انركذ ىذلا ىف مهفتف ؟ هربغ ىلع لتاق

 ىء نع ةورع نب ماشه نع نايفس انريخأ 0 1 ادهمو دحاو سرفل الإ نومعسرل مهنأ انباحصأ نه هنم تعمس ن

 هسرفل نيحرسو هل مص مص حرا ملغملا ىف برغي ناك مهنع ىلاعت هللا ىكر ماوعلا نب ريب زلا نب هللأ دمع نأ دابع نإ

 ظافحلاو داع 0 د 01 نأ باه ةنييع نب نايفس ناكو ربيح 0 ىنعد ةيفص 3 مص ىبرهلا ىوذ ىف مهسو

 مص ول صردأ هورع نب ماشهو انطقنم ل نع اذه لود لإ ىعازوألا بهذق هي رفل مهسمأ ةعبرأو هل مهم

 ,هتدايز ىلع هصرحم هنم هيبأ ثيدح ىف تيثأ نوكي نأ لوحكم هفلاخ اذإ هيشأف هب لوقي نأ نيسرفل ريبزلا نبال

 نأ اوور م م6! انف ىزاغما لهأ ك ان.هذ انك-او لرودكم تن دحف روي ةدح هب موقتال اعوطقم همادح ناك نإو

 كركشلا هسفنل سارفأ ةثالثب ريب رضح ملصو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اوفلت مو نيس رغا مهم مسو هباع هللا ىلص ىنلا

 لاقو « ةمينغلا ىف ىصل مهسيال ىلاعت اسمر ةند> وبأ لاف . دحازو سرفازالا اننا دحاب ملو زجنرملاو برظلاو

 لكل نيماسملا ةمتأ ممسأو ةمينغلا ىف ىصل رييخم مهسأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ركذو ممل مهنس, ىعازوألا

 باحصأ نم دحأ نعالو ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انعسام فسوي ونأ لاقو برا ضرأىف دلو دولوم

 ىنخام ىزاغملا نم ءىث ىف اذه ناك واو ىلعلا لهأ نع فورء. ريغا اذه نإو ىصا مهسأ هنأ ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نع قلأست تيتك هباتك تاوج ىف ةدحن ىلإ بتك سايع نبأ نأ لعر نع ةمأ نب ليعامسإو قاحسإ نبا دمحم الع

 همحر ( ىفا خل لاف ) مهسب هلبرضو متحا اذإ إ ميلا ند 1 هنإف م دسل هل برض. قمو مثلا نم جر قىم ىصاأ

 ىلع تضرع لاق رمع نبا نء عفان نع « عبرا دمحم وأ كشر هللا دمع ا ردع نب هللا دبع نع انثدح ىلاعت هللا

 0 نا انأو قد:لا موي هياع تطرعو ىلز# مف ةرشثع عب رأ نا انأو دحأ مو لصو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىعازوألا لاق امك اذه ناكولف ةلئاقألا ىف هلاع ىلإ بتكسف زيزعلا دبع نب رمع كلذب تثدحف عفان لاق راج ا

 نإ كوس رافسأ نم رفس ىف داو هل دلو راصنألاو نيرجاهملا نم دحأ امو دحأ ماع سو هيلع نا ىلد ىنلا هز ا

 ايتفلاو ثيداحألا هذه نمتدثف مالسإلا ةدح ىف ةفيلحلا ىذب هتدلو ءامسأ نإف ركب ىنأ نب دمحم الإ لسو هيلع هللا ىلص

 : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: ةلالاث ) دالوألاو ءاسنلل اوغرفتي نأ نم ةدم لقأ ناك هيف مهماقمو ثوزغ نأ يعأ هللاو

 خضريو ءاسنلل مهسإ الو محل مرسي الو نالغال خضري ةمذلا لهأو ءاسنلا ىف لبق ةلأسملا ىف ةحأا لثم اذه ىف ةدحلا

 قلي نأ الإ ممسب هل برضيال هنأ برحلا راد ىف نيماسملا ركسعب قدلي مث لسإ نيكرشملا نم لجر ىف ةفينح وبأ لاق

 اومستقي نأ لبق مالسإلالهأ ىلإو اىلإ عجر مث كرمشلا رادىف يسأ 0 وألا لاقو مهعم لتاقف الاتق نولسملا

 نيداسملا نم شيج ىف ىفأ هنأ ىرت الأ ئعازوألا لْؤق ىف ركف فسوي اوبأ لاقو. هماهسإ:نيماسملا لع قحف مه انغ

 اومنغام دع لسأ اعإو هكرشأ اذه ىف لاقو مساغملا ىف نؤكرشال مهنأ امف ىذلا شيجال اددم برحلا راد ىف لخد

 يذلا كرشرو ممر انوعو مهل ًاءدر اوناكو مهفعض ند اووثو مثروهظ اوددش نيذلا ددملا نوماسملا شيجلاو
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 ةيشع مالسإلا دالب ىلإ متانغلا اوجرخأو ةركب مهمانغ اوزرحأو ىلتق اولتق ول شمجلا نأ معزي وه هفلاخم هنأل هب
3 
0 

 اوزرحأ دق ودعلا دالب ىف ش.لاو اوءا>و اوقفنو مثولتف ولو مك , م6امد ىف نوطحشتب ىلتملاو ددملا مثءاجو

 ىورام امأف هب جتحاو رخالاو لوألا ف رمع فلاخف مهوكرش رهشأب ددملا شيجلا مدقم لبقو مويب لتقلا دعب مئانغلا

 ةيئلا اكأإ هلع ىلاعت هللا ىضر ركب َوبأ تنكف ركب ىبأ ىلإ هيف بتك ادايز نإف ةمركع كرشأ هنأ ديبل نب دايز نع

 هفلاخم وهو انلوق اذهو مهيلع نيعوطتمهباحصأو ةمركع اوكرشأ نأ اسفن اوباطف هباحصأ دايز ملكف ةعقولا دهش نم

 ١ سانلا و ىحرجلا ىوادت ةأرملا ىف هن همحر ةفدح ل لاق » وزغلاب ماعلا لهأ هنع هاورام فالخ هنع ىوريو

 هدعب كلذب نوماسملا ذخأو ربع ءاسنلل ٍهسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهسأ ىعازوألا لاقو امل خضريو امل مهسال

 مهسأملسو هيلع هَل ىيسدللا لوسر ملعرام اذه لبجم هقفلا لقعي ادحأ بس>أ تنك ام ىملاعت هللا همحر فسوي وبأ لاق

 دعو اركك اعش كلذ نمكال تدنك-لا كالذ لوط الول ريدك ثيدا>ألا نم اذه ىف ءاج امو هوزغ نم ءىث ىف ءاسنلل

 لوسر عم برحلا نرض# ءاسنلا ناك سابع نبا ىلإ ةدحب بتك لاق زمره نبا نع ةيمأ نب ليعامسإو قاحسإ نبا

 نمل خضري ناكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم نوزغي ءاسنلا ناك سابع نبا هيلإ بكف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلاعت هللا همحر ( ىذا ةللل|ف ) ةفورعم اذه ىف ةنسلاو ريثك اذه ىف ثيدحلاو مهسب نمل برضي نكي ملو ةمينغلا نم

 « انيزاجح نم هنع تظف- نم لوق اذهو ريثك اذه ىف ثيدحلاو مسي الو نمل خضري ةفينح وبأ لاق اك اذهو

 نأ ءربخأ هنأ زمره نب ديزي نع هسيبأ نع رفعج نع ليعامسإ نب متاح انربخأ ىلاعت هللا همحر ( ىفانتةلالاف )

 نمب ورغي ناكدقف ءاسنلاب وزغي ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ناك له قلاش تينكا هذ لإ نك نابع نإ

 نكي ملف مهسب نمل برذي ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوصر ناك له ىلأست تيتكو ئدرخلا ةلك رك ذو. ىضرملا نييواذنف

 ىنلا نأ ىور عطقنم وهو ةقث لجر ثيدح ىلإ ىعاز وألا بهذ امتإو ةمينغلا نم نيذحم نكللو مهسب نمل برضي

 عطقتملا ثيدحلاو لاجرلا نامهسلثمب ءاسنللو دوهيال برضو نيماسملا ءاسن نم ءاسنو دوهيب ازغ ملسو هيلع هللا ىلص

 نوقفاوي انلبق ىزاغملاب علا لهأ تيأر دقو لصتم هنأ سابع نبا ثيدح ىلع اندمتعا امإو اندنع ةجح نوكيال

 « مهل مهسيال ودعلا مهعم لتاقيف ةمذلا لهأ نم نوملسملا هب نيعتسي نميف ىلاعت هللا همحر ةفينحوبأ لاق « سابع نبا

 نيءاسملا ةالو مهسأو دوه نء هعم ازغ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهسأ ىعازوألا لاقو « ممل خضر نكللو

 بسحأ تنكام ىلاعت هللا همحر فسوي وبأ لاقو ٠ سوجلاو ٍباتكلا لهأ نم مودع ىلع هب اوناعتسا نمل هدعب

 ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع مسقم نع محلا نع ةرامع نب نسحلا كشب الو اذه لهجم هقفلا لهأ نم ادحأ

 فورعم اذه ىف ثيدحلاو محل مهسي ملو مهل خضرف عاقنيق دوهبب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناعتسا لاق هنأ امهنع

 تفصو ام هيف ىعازوألا رذعو ةفينحوبأ لاقام لوقلاو ىلاعت هللا همحر ( ىف لال ) ةفورعم هيف ةنسلاو روهشم

 نيكرشملا نم هب ناعتسا نم خضر امعإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نومعزب ىزاغملاب معلا لهأ تيأر دقو اذه لبق

 : هركذ قرض ال الوصوم اثيدح هيف ىور دقو

 ظ ليجلا نامهس

 نيسرفلل مبسإ ىعازوألا لاقو دحاول الإ هل مهسبال ناسرف هعم نوكي لجرلا ىف هنع هللا ىضر ةفين> وبأ لاق

 89 هللا يلص هللا لوسر نع انغلبي مل فسوي وبأ لاق « ةمألا تلمع هبو معلا لهأ كلذ يلعو كلذ نم 0 مهسب الو



 ذه كنا

0 
 الف » لجو زع هللا لاق هباتك نم عضوم ريغ ىف كلذ نابأ ىلاعت هللا نأل لبق لجو زع هللا نعف ملسو هيلع هللا ىلص
 رذحلف )لجو زع لاقو ة.آلا « تيضق امث اجرح مهسفنأ ىف اودحمال مث مهنيب رجش امف كوكحم ىتح نونمؤيال كبرو
 انريخأف , لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ نيبو « ميلأ باذع مهبيص, وأ ةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخم نيذلا
 ملسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر نع هيبأ نع عفار ىنأ نب هللا ديبع ىنربخأ لاق رضنلا ىبأ ملاس نع ةنيبع نب نايفس

 باتكىف اندجوام اذه ام ىردنال لوقيف هنع تين وأ هب ترآ اه ىرمأ نم ردألا كدحأ ءاجام نفرعأ ام» لاق هتأ

 در نم لخد ىلاعت هللا همحر فسو, وبأ لاق اكن اك ولو ىلاعت هللا همنحر ( ىف[: لالا ) « هب انذخأ لجو زع هللا

 مرت الو اهتمعو ةأرملا نيب ام عمج مرت الو نيفألا ىلع حسملا هل زي لف ىعازوألا لع هب جتحا ام هيلع ثيدحلا

 مهقحل مث ةمينغ اومنفف برحلا ض رأ شيلا لخد اذإ هللا همحر ةفينح وبأ لاق « كلذ ريغو عابسلا نم بان ىذ لك

 ءاكرسش مهف مالسإلا راد ىلإ !هباوجرخ ىح اودع اوقلي مو مهل ادم مالسإلا راد ىلإ اهب اوجرع نإ الع
 ىف اهتبحاص امهنم ةدحاو كراشن الو موراا ضرأب نيماسملا نم ناتفئاطلا عمتمم تناكدق ىعازوألا لاقو « اهيف

 هللا لوسر نع هريغو ىلكلا انثدح فسوب وبأ لاقو « ملاع الو ةعاج ىلاو مهنم كلذ ركنيال ةمينغاا نم هتباصأ

 باصأو نينح نه بره نمث اهب ن« لتاقف ساطوأ ىلإ نينح موي ىرعشألا رماع ابأ ثعب هنأ لسو هيلع هللا ىلص

 نيب قرف هنأ نينح لهأ ملانغ نم مسسق امف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انعم مف مانغ و اناس لسمو نوللا

 دايزو ىعشاارماع نع دلا# انثدحو ًاد>او اكفو ةدحاو ةمينغ كلذ لعج هنأ الإ ملعن الو نينح لها ساطوأ لعأ

 هكرشأف ىلتقلا قفنت نأ لبق مهنم كاتأ نف موقي كتددمأ دق صاقو ىبأ نب دعس ىلإ تك ردع نأ ىلعتلا ةقالع نبا

 ىأنب ةمركع ته هنغ ل ىضر قيدصلا رك ايأ نأ طيس نب هللا ديع نب دز نع قاحسإ نب دمحم ٠ ةمنغلا ىف

 موك شأف نحيا ىف رثحبلا حتتفا دق دنجلا اوقفاوفةيمأ ىبأ نيرجاهملاو ديبل نب دانزل ًاددم نيماسملا نم ةئام-> ىف لبج
 اذه لهم ةريسلاو ةنساا فرعي ادحأ بسحأ تنك اه فسوب وبأ لاقو ةمينغاا ىف ًاردب دهش نم وهو ديبل نب دايز

 ءالؤه الول مهل آءدر دنجلا كرتو ايارمسلا قرف م مثدالب ضع ىف ماقأف لحدف دن> مورلا ضرأ اع اقل ةنأىرت الأ

 يفااذه لثمن وكنا لأ مأطخأ ةفئاط ىف ميظع دنج نياسلل ناك هنظآءامو اىثلبا تح انتل نأ انا لا تح

 : ىلاعت هللا همحر ( فا: ةلالاؤ ) تباصأام ائيش تباصأ ةيرس لك ىلع ةقرتفم مئانغلا طسق مهنم دحأب انعمس امو
 هيلع هللا ىلص ىنلا قرفي ملف ملانغ مثفق ساطوأ ىلإ رماع ابأ ثعب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ فسوي وبأ جتحا

 شدج ىف ناك رماع وبأ ليبسب هيف وه هقلاخو ىءازوألا لاق امه سيلو لاق اكاذهو رءاع ىبأ عم ناك نم نيب ملسو
 مهنم ةقرف لك دحاو شيج اذهو .معابتا ىف سو هيلع هللا ىلص ىناا هئعبف نينم هعمو سو هيلع هلا ل ىنلا

 اوناك شيجلا نود ائيش ةيرسسلا وأ ةيرسسلا نود اًئيش شيجلا باصأ ولف اذكه شيجلا ناك اذإو ىرخأالل ءدر
 لك تكرش كلذكف ودعلا دالب ىف اضيأ اوراسف اوقرفت نإو ضعبل ءدر مهضعبو دحاو شيج مهنأل اكرم د

 شرم اسلو ائيش هبحاص ىلع امهنم دحاو دري الف ناقرتفم ناشيج امأف اوباصأ امف ىرخألا نيتقئاطلا نم ةدحاو
 ودعاا دالب لخد نم ةنودقذدَغو سوسرط لهأ كرمش, نأ زاح زاج ولو هيلع هل ميقم هبحاصل مدر اهدا الو داو

 ادحاو لخادلا دحاولا شيجلا كرتشي اءإو مورلا دالب ىندأ ىف مهترصن نولاني نيح مهيلإ اورفني وأ مهتونيعي دق مهنأل

 ىلتقلا قفنت لبق مهنم كاتأ نم كك نأ دلام ثيدح نم هب جتحاام امأو عضوم ىف عامجا داعيم ف قرفت نإو
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 ردب متانغ تناكف « متنيب تاذ اوحلصأو هللا اوقتاف لوسرلاو هل لافتألا لق لافنألا نع كنولثسإ » لجو زع

 لوسرللو هس هلل نأف ءىث نم متمنغ امنأ اوماعاو » تازن اهنإو ءاش ثيح اهعضي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 نيهسملا نم برحلا رضح ن» ىلع ارفاو اهسامحأ ةعب 33 مسقيو اب مسح عقري كل تفصوام ىلع ردب دعب ىبرقلا ىذلو

 هذخأب ناك ليقف هيف فلتخا دق هنإف ىئصلا الإو هنم اجراخ بلسلا ناكف لابقإلا ىف لتاقلل هنأ نس هنإف بلسلا الإ

 ىدافو مهضعب لتقف اننس مهيف نس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف ىسلا نم نيفلابلا الإو سما نم همبس نم

 لال نإف مهبف 0 سو هلع فا 01 ونلا 5 تك مف ربخم ىرسلا ني نيفلالا ىف مامالاف نيالا موش معضعبب

 وأ لتقب مهم داقأ نإو ةمينغاا ليبس قوقرملا ليبسف ادحأ مهنم قرتسا نإو ةمينغلا ليبس اهليبسف ةيدف مهنم دحأ نم

 هللا ىلص هللا لوسر نأ نزاوه ىس ىف هلوق امأو تفصو امك هلك كلذو ةءينغلا نم اوجرخ دقف اماسم اريسأ مهب ىداف

 ًاسفنأ هنع اوباط ام الإكلذ نم مهقوقح نيءاسملل ملسي هنأ ىلع لدي كلذو لاق امكف نيماسملا نم مهبهوتسا سو هيلع

 اولاتغ نأ ىلعمههركي ملولاق اكف هبحاص هب حش ىسلكب ضئارف تس نمض ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هلوق امأو

 اف نزاوه اهب ريعأ لاقو ازوع ذخأف ةنييع ضري ملو هلبق نمت اضر نع انت اهابإ مهاطعأ امنإ ضئارف تسب هيلع

 دلاوب اهنطب الو دهانب اه.دثام اهتذخأ دقل هللاوف كفنأ هللا مغرأ اهنع هعدخ نم ضعب هل لاق تح هدب نم ابجرخأ

 ىنلا ىهن هلوق امأو « اضوع اهب ا ملو اهابأو هنا اهدعب أف لاق هللاو ىإ لاق ؟ لوقتام اقح لاقف دجاع اهدج الو

 هيلع ناك دقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تباث ريغ اذبف ةئيسن ناويحلاب ناودحلا عنب نع ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر زاجأ دقو تاقثلا نم الإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوربال نأ هب رمأ امف هسفنب أدبي نأ

 الو نزويالو لاكيال هنأل ةئيسن زوال ناويحلا نأ معز اذإو هلثم ىضقو ًاريعب فلستساو ةئيسن ناؤيحلا عب سو

 ةكست ناوحلا ريغال-هنأل هلوقب جوجح وهف ناتوافتم امهو نيريعبلا ىلع ةفصلا عقت دقو ةفصب الإ لعب الو عرذب

 نينس ثالث ىلإ ةفصب تايدلا ىف اهب ىضق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ معزو تايردلاو ءاسنلا رهمو ةباتكسلا ىف

 اهوزاجأ نيماسملا نأ معز نإو ةئيسن اهزيميال هنأ معز فيكف ةئيسن سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهزاجأ دقف

 هللا ىلص ىنلا نأ نم ركذام امأو هنف مهضعب لخدو نودسملا زاجأ اع بغر دقف ةئيسن ءاسنلا روهمو ةباتكسلا ىف

 لحأ امث « هللا مرحام الإ مميلع مرحأ الو هللا لجأ ام الإ ممل لجأ ال ىنإف ءىشب ىلع سائلا نكسعال» لاق سو هيلع

 كلذب مرح امب الإ يح هيف طق ائيش مرحام كلذكو هب هللا هلحأ اع الإ جح هيف طق ائيش ملسو هيلع هللا ىلَص هللا لوصر

 هيلع ضرفف « ميقتسم طارص ىلع كنإ كيلإ ىحوأ ىذلاب كسمتساف » لجو زع هللا لاق هيلع ضرتفا كلذكو رمأ

 نم ءاشن نم هب ىدهن ارون هانلعج نكسلو » لاق كلذكو ميقتسم طارص ىلع هنأ هل دبشو هيلإ ىحوأ امب كاسمتسالا

 دهشي كلذكو دتوم داه هنأب هل دهشو هللا لزنأ ام عابتا هيلع ضرف هنأ ربخأف» ميقتسم طارص ىلإ ىدهنل كنإو اندابع

 ريغب ةأرملا بهاي نأو ءاسنلا ددعلثم هريغ ىلع اهرظح ءايشأ هل لحأ هللا نإف «ءىشب ىلع سانلا نكسعال» هلوق هل

 سانلا نكسميال» لاقف هريغىلع اذهضرفغي ملو هءاسن ري نأ هيلع هضرف لثم هريغ نع اهففخ ءايشأ هيلع ضرفو رهم

 الو عبدألاىلإ مهب ىهتنا هنأل هوغلبي نأ مهل لحمالو عب رأ نم رثك أ هحاكن نإف مهنود هب صخ امث ىنمي « ءىشب ىلع

 ىلع هضرعو ثيدحلا لاطبإ نم هيلإ بهذاام امأف مهيلع ضرفب سيل هنأل هئاسن ريم نم هيلع بجوام مهيلع بي
 هلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نكسللو ثيدحلا نآرقلا فلاخم سيلو هب اجوححم ناك هيلإ بهذ ا ناك ولذ نآرقلا

 هللا لوسر نع لبق نم هللا ضرفب ندم ام سانلا مزاي مث اًحوسنمو اًخسانو اماعو اصاخ هللا دارأ ام قمم نيبم مسو
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 نآرقلا فلاخ ىنع 5 اتأ امو ىنع وبف نآرقلا قفاوي ىنع ك انأ اه ىنعوشفيس ثيدحلا نإ» لاقف سانلا بطخف رينلا
 هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع ىرتخبلا نع هرم نب ورم نع هام نب نشملاو مادك 0 د2 4 ع ركل

 قنأ وه ىذلاو ىدهأ وه ىذلا هنأ اونظف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثندتسا م اتأ اذإ » لاع هنأ هنع ىلاعت

 لاق مث هامس دق ناكم ىلإ انيهتنا تح ىثع هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نبأ رمع انعشف ةفوكلا ىلإ راصنألا نم ظهر

 نآرقلاب ىود مهل اموق ا متكلاو قحلا ؟ كلن لان ا معن اولاق ؟راصنألا رشعمان عم تيشم مل نوردت له

 نع اًندح تدحألال 0 مكيرش انأو ملسو هيلع هلل ل لحامل
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 ةنسلا آلو باتكلا قفاوي الو هقفلا لهأ هفرعي الو فرح الا ابق جرو ةرثك دادزت ةءاورلاو سو هيلع هللا ىلص

 ءايشألا سقف ةنسلاو باتكلا قفاو. امو ءاهقفلا هفرعي امو ثيدحلا نم ةعاجملا هيلع اع كيلعو ثيدحلا ذاشو كابإف

 لوسر نع ةقثلا انثدح . ةياؤرلا هب تءاج نإو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع سيلف نآرقلا فلاخ امث كلذ ىلع

 لعجاف ءىشب ىلع نوكسعال هللاو نآرقلا مر>ام مر>أل ىنإ» هيف تام ىذلا هضرم ىف لاق هنأ سو هلع هللا ىلص هللا

 انثدح ٠ « ةنسلاو نآرقلاىف كل حضوي ملام كيلع درإام هيلع سقو كلذ عبتاو ادئاق امامإ كل ةفورعملا ةنسلاو نآرقلا

 تاطملا دبع ىبلو ىل ناك ١م امأ لأ ولا نزاوه دثو نأ َنَراوَه ةماسق ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةقثنا

 نيمادملا ىلع ٍهسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب عفشتن انإ اولوقو اوموقف رهظلا تيلص اذإ سانلا ميلاد اسأو كل وهف

 ىل ناك ام امأ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف كلذ اولءفف اوماقف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع نيداسملابو

 كلذ لثم راصنألا تلاقوإسو هيلع هللاىلص هللا لوسرل رمق ان ناكامو نوزجابملا لاقق 2 وبف بلطلا دتع ىنبلو
 - . ٠
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 هلع هللا ىلص هللا لوسرل وق انا ناكام امأ ماس ونب تلاقو الف ملس ىنبلو ىلو ناكام امأ سادرم نب سابع لاقو

 هللا لوسز لاقف الق ةرازد ىلو ل ناك ام 0 لاقو الف مع قلو ىف ناك ام امأ ساحل ند , عرقألا لاقو سو

 ىانلا ىلإ اودرف هبيصن ءىف لوأ نم ضئارف تس سأر لكب هلف ىسلا اذه نم ةتصخب كسك نم ملَسو ةيلع هللا ىل اص

 نأ ولو سانلالاح هبششنال لاح اذه ىق ملسو هيلع كلا ىلص هللا لوسرلو مهدبأ ىف ناكام ضانلا درف مجءاسنو مثءانبأ

 دفني ملو هل كلذ زم ملاسأر لك ضئارف تسب ىسلا باحدأ ىلإ ىساا نم مهمدبأ ىفام:اوعفدي نأ ادنح رمأ امامإ

 دق انْغل امف لسو هيلع هللا ىل< هللا لوسر نأل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا سانلاو اذه ىف ةعألا هبشت الو مقتسي ملَو

 امأ ىلاعت هللا همحر ( ىف|: خالل ) هنبع ريخ ناوحم هنيعب ناويح اذهو ةثيسن ناويحلاب ناويحلا عبب نع ىهن

 ملَصَو هلع هللا ىلد ىنلا نأو ردب رمأ نم رك ذام

 متدق لاق اك سيلو هفلاخ دقف لاق اك ناك نإف امبس هل نأ اذه لثم ىف معزي وهو ةمينغلا دعب شاعو تزرحأ

 هيلا أ ع ناك نإ هلع ريق ترا نت ةديعل يتلا

 زك دآم | ةمدغلا مق دعب الإ ةددع تع مو ىح وهو همس ةديبع ىطعأو ا ملسو هيلع هللا ىلد ْنا ا

 مهسأو ماسو هيلع هللا لد هللا لوسر لعف دقق هللا دبع نب ةحلطلو نامعل مهسأ ملسو هيلع هلل ل لي

 ,| ةمينغلا دعب مهسألا ةعبرألا مسقو ةمينغلا سيمخم لزن امتإو اردب اودبشي مل هباحصأ نم ةينامك وأ ةعبسل

 هللا لاق تفصو ا اندنع ةرهاظتملا ةءاورلا امااق ديش نم نامبسك ةمرس نم ماطعأ لق دقو ) ىفأ - الا (



0 
 مث الجار هعم ازغ لحرإ سراف مهس مهسأ سو هيلع هللا ىلد للا لوسر نأ تاعثلا نع دنسم رثآ هدنع لي 0

 موي ضعب هلع لتاق ول تيأرأ ءايشأ اذه ىف هيلعو اذكه اهرمفيو لاتقلا دنع هيلع لتاقف اسرف ىرتشا وأ راعتسا

 امنإو مقتال اذه دحاو سرف وه اعإو سرف مهسب محل برضي ءالؤه لك أ ةعاس هلع لتاقف رخآ نه هعاب مث

 ىلع لجار وهف الجار لد نمو سراف وهف برها ضرأ اسراف لخد نق دنجلا هيلع لخديام ىلع رومألا عضوت

 لوقلا هللا همحر ( ىف: لا(: ) اذه كموي ىلإ هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نمز ذنم نيواودلا هيلعام

 00000077 اف لرخل نأ ىعاروألا لع باعو لاقام ىلع تَّرِح ةنسلا نأ فشوب وبأ معز دقو ىعازوألا لاقام

 رمع نامز ذنم ناويدلا هيلع ىرج اك رمألا لاق مث تباث ربخ الو ةتباث ةياور ريغب اهاعدا مث ةرسسفم ةتباث ةياور ريغب

 نامز ىف ناويد نكي مل هنأو رمع نامز ىف ثدحم ناويدلا نأ ىف فلام ال وهو هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نبا

 لاملا رثك نيح ناويدلا نود امنإ رمع نأو رمع ةفالخ نم ردصالو ركب ىنأ الو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاقام ىلع ليلدلا اذهف مهسب لجارالو مهسأ ةثالثسرافلل مهسأ هنأ ملسو هيلع هللا لص هقلأ لوش را نوكي امإ ةشلاو

 ىطعيال ام هسرفب ىلععيف يكف اسراف لاتقلا رضاح نكي ملاذإفلاتقلا رضحنمل الإهدنعالو هدنعممسالهنأل ىعازوألا

 مكنيعضوم ىف سرفب ىطعي الف سراف مهس دحاو لك ىطعأ اموي اذهو اموي هيلع اذه لتاق نإ هلوق امأو هندب

 كج اا يك

 نال كلاملا سرافلل مهسلاو نيعضوم ىف دحاو ءىشب ىطعي الف ةمينغ 0 نأ الإ نيعْض وم ىف لتاقول ىطعيال

 سرف مهس ىلع هاندز ام ضرفلا مهس مهنيب انضعب ولو لاتقلا اسراف كلاملا رضح اذإ نيموي الو اموي سرفلا راعتسا

 ضعب لاقف هرمستقا ريعب ىلإ همهس جرخ ول كلذكو دحاو مهس ىلع هتئرو دز' مل تامو لجارلل انمهسأول اكدحاو

 انلق مالسإلا دالب ىف هيلع تناك ىلا ةنؤملا اسراف برحلا دالب لخد اذإ سرافلل تمهسأ امنإ ىلإ هبهذم بهذي نم

 ىف تنث اذإ اسراف نوكي لاق ؟ ةعاسب برا دالب ىندأ ىف ناويدلا هلع ضرفي نأ لبق اسرف ىرتشا نإ لوقت امك

 ةوعدلا ىهتنت نأ لبق هسرف تاق ودعلا دالب ىلأ يح هدالب نم اسرف داق ىناع وأ ىناضارخ ىف لوقت اف انلق ناويدلا

 لبق ءارتشا ىذلا نم ةنؤم رثك أ ناذهو سرفلا ىف نيذه ةنؤم تلطبأ دقق انلق سرف مهس هل مس, الف لاق ؟ هيلإ

 لاقو ةمينغلا ىف مهسب هل برضيال هنأ لتقي وأ برحلا راد ىف توي لجرلا ىف ةفدنح وبأ لاقو * ةعاسب ناويدلا

 انآ مايسإلا لع ىدحلا ةعأ تعمتجاف ريخم لتق نيهدسملا نم لجرل ملسو هيلع نا لك نا لرد يعأ ىءار وألا

 برغي مل هنأ ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نع ىرهزلا نع انخايشأ ضعب انثدح فسوي وبأ لاقو ٠. لتق وأ تام

 ااا شل انو ردن ةمدغ ىف ثرحلا نب ةدسعل برض مل هنأو طق ملاغملا نم ءىث ىف منسي هعم دهشتسا نم دحأل

 هلا ىلص هللا لوسرلو لاق م وبهف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هلاق ام ففسوي وبأ لاقو . ةنيدملا لدي نأ لبق

 ىلاعت هللا ىضر نافع نب نائعل ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر مهسأ دقو هريغا تسيل لاح هريغو ءىفلا ىف ٍملسو هلع

 ملو ردب ىف هللا ديبع نب ةحاطل اضيأ مهسأو لاق «كرجأو» لاق ؟ هللا لوسراي ىرجأو لاقف اهدهشي ملو ردب ىف هنع

 هل كلذ عستي مل دنجلا عم اوزغي مل اموق كرشأ نيماسملا ةعأنم امامإ نأ ولو «كرجأو» لاقف :ىرجأو لاقف اهدبشب

 دحأل مهسأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملعت الف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلام اذه ىف ةمئالل سيلو هيف ائيسم ناكو

 مهنم دحأل مهسأ هنأ لعن اف نوفورعم طهر اهم لتق دقو رب.خ موي الو نينح موي الو ردب موي لتق نمث ةمينغلا نم
 رفعج ىنأ نع ةعرك ىفأ نبا انثدح هنإف هنم ذاشلاو كايإو ةماعاا فرعت اع ثيدحلا نم كيلعف هف فنتعال ام اذهو

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا دعصف ىدع ىلع اويذك ىق> هوثدحف مهلاسف دوهملا اعد هنأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع



 هل ما

 0 ليففتو لجارلاو ناكل موس

 لاقو مهسب لجارال برضيو هسرفل مهسو هل مهس نيمهسب سرافلل برضي هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح وبأ لاق

 « هيف نوفلتخمال دعب نوداسملاو دحاو مهسب هبحاصلو نيمهسب سرفلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهسأ ىعازوألا

 نومهسإال ةنتفاا تجاه ىتح فلس امف نيملسملا ةمثأ ناك ىعازوألا لاقو « ءاوس نوذربلاو سرفلا ةفيذح وبأ لاقو

 ملسم لجر ىلع ةميهب لضفت نأ هركب ىبلاعت هللا ةمحر ةفينح وبأ ناك هنع ىلاعت هللا ىضر فسوب وبأ لاق نيذاربلل

 سرفلا نيب زيي الو اذه لبجم ادحأ بس>أ تنكا نيذاربلا اما . همهس نم رثك أ مسقلا ىف اهمهس لعجبو

 اهلج وأ اهلك نذارب اهلعاو ليلا هذه لوقت نأ برعلا هيف فات ال ىذلا فورعءملا برعلا مالك نمو نوذربلاو

 نيل ىف ليخلا نم ناسرفلا نم ريثكل قفوأ نيذاربلا نأ برحلا ىف نحن فرعن امتو اضيأ فيراقملا اهيف نوكيو

 اك ديف ف امف نيملسملا ةمأأ تناك اذه ىلع ىعازوألا لوق امأو ةياغلا لطبيب ملامت امتدوجو اهدوقو اهفطع

 لاقف اذه عنص هقفلالوصأ الو دهشتلا الو ءوضولا نسحمال نمت ماشلا خياشم ضعب ىأر وأ زاجحلا لهأ نم فدو

 مهسأ هنأ هباسصأ نم هريغ نعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انغاب فسوي وبأ لاقو ةنسلا تضم اذه ىعازوألا

 ىعازوألا لاقام لوقلا ىلاعت هللا هنح د ( قناة تلالاف ) فسوي وبأ ذخأ اذهبو مهسب لجارالو مهسأ ةثالثب سرافال

 هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع انربخأو ( قفا: هلك ) مهسأ ةثالث هل نأ سرافلا ىف

 هر ) قفا 0 الا ( موس لحارالو مهسأ ةثالث سرافلل برض لع هيلع هللا ىلص هللا لودر نأ اههنع ىلاعت

 نع ربخ اذه ىف نكي مل ولف ملسم لجر ىلع ةمييب لضفأ ال لاق هنأ ةفين> ىنأ نع فسوي وبأ ىكحام امأو ىلاعت هللا

 ناك هنأ امهدحأ نيهجو نم 'اطخ سم ىلع ةم.مب لضفأ ال هلوق نأل هفالخ اجوجحم ناكل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ىوسبال نأ هل ىغبنا امهس ملسملا ىطعي امنإ ناك ذإ ملسللا ىلع الضفم ناك نيميس ئرفلا بيب ىطعءأ ناك ٠١

 هسرف تيس نيعرسو هل امس سرافلا ىطعي نأ هانعم اعف ىلرع مالك اذه نإو هنم امرش الو ملسملاب ةم.لا

 مهاطعأ اذإف «ليخلا طاب رزمو ةوق نم متعطتسا ام مح اودعأو»زعو لج لاف ل.لا ذاخما ىلإ بدن لجو زع هللا نأل

 هكلعي انإ ًائيش كلعال سرفلاو سرفلل ال هك ارل سرفلا امبس اف اننصوام ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر

 ىلع سرفلا ىعازوأ الا ليضفت امأو « ملسو هيلع هللا ىلدض هللا لوسز هب هكلم امو ةف هيلع ةنؤملاو ةثاتع ةسرافا

 تراغأ لاق ر'الا نب ىلع نع سيق نب دوسألا نع انربخأ ةنيبع نب نايفس نإف امرعمجم لدخلا مساو نيجهلا

 لضفف قادمهلا ةصح ىنأ نب رذنلا ليخلا ىلعو ىحض نداوكسلا تكردأو اهمو. نم ليخلا تكردأاف ماشلاب ليخلا

 ترك ذأ دقل همأ ىعداولا تليه ©0١لاقف رمع كالذ غلبف كردي ملاك كردأ ام لعجأ ال لاقو نداوكسلا ىلع للا

 امن تبثأ اهضعب وأ اهلك ثيداحأ اذه ىف نوور. مثو ىلاعت هللا همحر ( ىف لال ) كاقام ىلع اهوضمأ هب

 ةيوستلا اذه نم هيلإ بهذن ىذلاو ةعطقنم هذه نكسلو هيلع ىهف ةجح هب جتحا امف ناك نإف فسوي وبأ هب جتحا

 ناويدلا ىف لجرلا ناك اذإ ةفدحوبأ لاقو هانفلاخام اذه لثم تدثن انك ولو فيراقملاو نيذاربلاو بارعلا ليخلا ناب

 مهس الإ هل برعذيال هنأ سراف وهو ةمينغاا تزرحأو هيلع لتاقي اسرف عاتبا مث الجار ايزاغ ودعا ضرأ لخدو الجار

 - وهيلعلا ىلد هللا ل وسر ناكو ناو.د ملسو هيلعّللا ىلص هللا لوسر دبع ىلع نيماسملا نكي مل ىعازو الا لاقو لجار

 سرافلل مسن اضيأ نو ةجحىعازوأالا رك ذ امف سيل فسوي وبأ لاقو نيماسملا ةمثأ كلذ ىلع عباتتو لبخلل مهسإ
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0 
 حالسلا ا

 لتاقيف مامإلا نذإ ريغب هيلإ جاتحا اذإ ةمينغلا نم حالسلا لجرلا ذخأي نأ سأبال ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 هدرب رظتني الو لاتقلا ةعمعم ىف سانلا ناك ام لتاقي ىعازوألا لاقو منغملا ىف هدر مث برها نم غرفي تح هب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىورو برحلا راد ىف هثكم لوط نم هنس راسكسناو كالهلل هضرعيف برحلا نم غارفلا

 نأ لبق قلخم قح بوثلا سبلت وأ منغملا ىلإ ىدؤي نأ لبق رحم تح ةبادلا بكرت نأ لولغلا ايإو كاإ ) لاق ملسو

 هللا ىلصهللا لوسر ثيدحلو ىعازوألا لاقام سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انغلب دق فسوي وبأ لاق« منغملا ىلإ هدرت

 كلذ لعفي نمىلع اندنع ثيدحلا اذهف هيلع ىلاعت هللا هناعأ نم الإ هرصبي الو هميفيال ريسفت هوجوو قاعم ملَسو هيلع

 هعم سيل برحلا راد ىف ٍلسم لجر امأف ةحاحلا هب ديري كلذ ذخأي وأ هبوث ىلعو هتباد ىلع كلذب قبب ىنغ هنع وهو

 هكرت نيماسلل لحم الف اذه ناك اذإف ىثع نأ عيطتسي الو ةمينغاا باود الإ هنولم لضف نيماسملا عم سيلو ةباد

 نأ ىرت الأ حطوأو نيبأ حالسلا ىف لااو حالسلا ىف لالا هذه كلذكو اوهرك نإو اوءاش نإ هببكرتب سأب الو

 اددقلا نم افوس اوذحاب نأ سأبال هنأ نيماسملا ىف ءانغ مو تبهذ وأ بفويس ترشكتت ول/نيدلشلا نم اوف

 راغأو نيمود كلذ دعب اهيلإ اوجاتحاو لاتقلا ةعمعم ىف اه ' اوداتحم م نإتب ؛أرأ برحلا ىف اومادام !م اولتاقيف

 ” 0 يما وعند فكم هلا- ىلع مهلك نوداسسملا ناكول تيأأرأ حالس ريغب ودعلا هجو ىف اذكه نوهوداودعلا مهيلع

 لوسر نع انغلب دقو كلذ دعب مرحبو ةعمعملا ىف مادام اذه لح فيكو ,هدونلو نيداسملا ةديكا نيهوت ىأرلا اذه

 اهيف ةمينغاا ماغي ناك هنأ هيلع نينومألملا هقفلاب نيفورعملا لاجرلا نع دنسم ثيدح تاقثلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 باودلا ىلإو برحلا راد ىف حالسلا ىلإ سانلا ةجاحو هذخأ اي ًائيش لجرلا جاتحا اذإ اهنم هب احصأ لك أف ماعطلا

 انك لاق ىفوأ ىنأ نبا نع دلاجلا ىنأ نب دمع نع قابيدشلا قحسإ وبأ ٠ ماعطلا ىلإ مهتجاح نم دشأ بابثلا ىلإو

 ناك ( قفاه تل الاف / هتحاح ْدخ ايف ةهينغلا نم ماعطلا ىلإ ا 0 اب ريع ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم

 ىريشراام دحيال ريقف وأ اماعط هب ىريشيام دم ىنغ نم ماعطلا ىلع ًاسايق باودلاو بايثلاو حالسلا لعج امتإ ةفينح وبأ

 ساقفودعلا دالب ىف ماعطلا لك 'اي نأ اماعط هب ىرتشيام دحم نمل زاجأ نإ وهف هل كالهتسا هلك أو هلك أ مهل لحأ هب

 لك ايو اذولاف لك "ايف ماعطلاب هكفتي اك باودلا بوكرب 6 و ماعطلا كالهتسي نأ هل لءعج هيلع با ّ و حالسلا

 نم حالسلا ذخأايو اك البسا باودلاب غلبي نأو نبللاو نيجلاو حلملاب سبايلا زبخلاب أزتجا نإو لسعلاو نمسلا

 نم حالسلاو باودلاب جرخ اذإ همزلي ناكو عوجلا ريغل ماعطلاب ذذلتي اك ودعلا ريغ اهب برضلاب ذذلتيف ودعلا دالب

 اذه زي ادحأ سانلا نه بسحأ الو هل اكلم ماعطلا نم قبام نوكي لاق نم لوق ىف هل اكلم هلع نأ ودعلا دالب

 ودعلا دالب نم ماعطلا لكأو هتبهو هماعطب ةقدصلا هل نوكست اك باودو حالس ذخأو هباودو هحالس عسي هل ناكو

 هيلع هللا ىلص ىلا نع ىور دقو ٠ مهايثو مهحالسو مهءاود ىف هلثم نوعنصيو اذه ىلع ضانلا نم رثك ناكدقف

 ىعازوألا لاق ام ٍملعأ امو « كيخأ نم هب قحاب تنك ام ودعلا دالب نم لبج نم امهس تعزن ول » لاق هنأ ٍلسو

 ةفينح ىلأ لوق تداع امو لحم مل ةرورضلا تضقنا اذإف « ءىثلا ةوررضلا لاح ىف لحم هنأل الوقعم ةنسال اقفاوم الإ

 ال“ ١ نسم عبو مجإلو اووي د هدقماوا#انت581>فو ا جسرا م بان مودك عز 70ج ل رب ارا 2 جو دن ازب| 71 : . ًاريخ الو ًاسايق



 يا
 هللا همر ) قفا 5 الا ( ني>ات# اوناك اذإ رقمااو معلا ند اوباصأ ام سانلا معطي ملسو هيلع هللأ ىلص

 نوفلتخمال ىزاغاا لهأ دنع فورعم ملسوهيلع هللا ىلصهللا لور نع هب جتحا امو ىعازوألا لاقام لوقلا « ىلاعت هللا

 هللا ىبد ىنلا نأ ند فسوب وأ هب جتحا اه امأف برا دالب ىف مكغم ربغ مس م.سمو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ َق

 نوراغمو مهيلع راغأ مسا هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف مالسإ راد مثراد تراصو قلاطصملا ىنب ىلع رهظ ملسو هلع

 ناك هتءاع ام ربح امأو ترد راد مثرادو مع ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ع دقو رشع ةنس اقدصم ةيفع نا

 هللا ىلص هللا لوسرا تءاع امو برد راد هلك ربيخ لوحام اهنإ مهنيد ىلع مو دوريلا الإ حااص امو دحاو لسم اهيق

 ىلاولا مسقي نأ زاجأ دق ناكل لاق اكرمألا ناك ولو هيلع ترهظام مسقت قح اهعضوم نم تافق ةيرسس ملسو هيلع

 هل مهسأف ىلتقلا قفنت لبق مهم كءاح نه لاق هنأ رم نع ىعشلا نع دلا ثردح امأو باع مف لحدف برها دال

 نع لاق ىعازوألا تداعام نيفورءملا تاقثلا ريغ هيلع باع هنإف ىعازوألا ىلع باع امف لخاد اتباث نك مل نإ وهف

 ةياورلا نع بغرب وهو لاحر ثيدحم ىعازوألا ىلع جتحا دقلو 0 فو رعم وهام الإ اذه نءهوسو هيلع هللا ىبلص ىنلا

 ىلتقلاو برحلا دالب ند نوماسملا جرح الو هراح اذإ ددملا نأ معا وه هفلاع وهش اناث دلاح ثيدح ناك نإف مهنع

 نوكت امبإ هدنع ةمدفلا . تناك واف ةمنغلا لهأ عم مهس مهل نكي مل ماياب كلذ دعب نوقفني الو اوقفني مل مهؤارظن

 نإو لاق هنأ هنع ىنغلبو لاق ىلتقلا قفنت نأ نيبو مهنيبام ددملا ىطعي نأ ىغبنا ىلتقلا تقفن اذإ ددملا نود نيلوالل

 دالبب مسق نإو لاك هنأ هنع ىنغلبو ىعازوألا ىلع باع مف لوخدو هلوقل كرت اذهو ًازئاح ناك برحلا دالس مق

 هب دال ر«# نع ثيدحم هلع هتححو هلوق ضقان اذهو ءىشث ددعال نكي مل ىلتملا قفنت لبق ددملا ءاح 2 برحلا

 مهكر اومستقي ملو ابنم اوجر مل برحلا دالب ىف مهو ىلتقلا تقفن نإو لاق هنأ هنع ىنغلب دقو هجو لك نم هعديو

 ددحال ال ةعقولا دوش نمل ةمينغلا امو ىلاعت هللا همحر ) قنا: ثلالا ( هب جتحا انتم و لوقلا اذه لكو ددملا

 مسقي لا ملسو هيلع هللا ىل_ص ىنلا نأ نم هب جتحا اه امآزو ارتع لاعت هنا ضر رخو رك ىنأ نع ىور كذدكاو

 نامعل مهسأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو لاق نأب ثيدحلا نم تبث امو ةنيدملا درو تح ردب مئانغ

 هنأل هيف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس فلاخم وهف هلاق اك ناك نإف اردب ادهش ملو امهنع ىلاعت هللا ىضر ةحلطو

 ريس ردب مئانَغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر منغ لاق اك سيلو ةعقولا دبش مل ادحأ ىطعي نأ مامالل سيل نأ معز

 ةيآلا لزنت لبق نوماسملا اهمنغ تماصلا نب ةدابع ىورب اك ردب مانغ تناكو ردب نم بيرق ءارفصلا باعش نم بعش

 هلل لافنألا لق لافثألا نغ كنولأسإ » لجو زع هلوقب ممدبأ نم هللا اهعزتنا اهيلع اوحاشت املف لافثألا ةروس ىف

 لخدأو مهنيب اممسقو ةصااخ اهلك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوش ل تناكفإ 6 ب تاذ اوحلضأو هللا اوقتاف لوسرلاو

 اوماعاو 0 تلون امو هلام ند مثاطعأ اعإو ةنيدملاب مهو راخألاو نيرجاوملا ند ةعوولا اودهشب 5 رفن ةناع مهعم

 ةعقولا اودهش, مل قلل مهسأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملعي لو ردب ةمينغ دعب «هسمخح هلل نأف ءىش نم متمنغ امأ

 نم ءىش نمال مهاطعأ هلام نم اعإف مهريغو ةفل ولا نم ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ىلاععأ ندو ةيآلا لوزن دعب

 تناكو لالا كور: لف نب لق كلذف ىمرضألا نباو ش>جنب هللا دبع ةعقو نم هب جتحا ام امأو سامحألا ةعب زأ

 اع سبلو )») هقلاثق مارحلا رهشلا نع كن ولاشأ » تازن ىت> اوعنص ىف اوفووف مارا رهشلا نه موي 0-0 مهمعف و

 . ليبسل ىعازوألا هيف هفلاح



2-0 
 ربيخ تناك لاخلا هذه ىلعو مهتاقدص ذخأت ةبقع نب ديلولا ثعبو مالسإلا راد مهدالب تراصف مهيلع رهظو

 رصنمدعب الإنينح ءىف مسقي ملو نزاوهو نينح تناك اذه ىلعو لخنلا ىلع مهلماعو مالسالا راد تراصو اهحتتفا

 ةكح ىرجيف اهلهأ نْيأأو راد ىلع مامإلا رهظ اذإف مهنيب همسقي نأ ةنارعجلاب مهو سانلا هلأس نيح فئاطلا نع

 الو اهيلع رهظب مل اهيف ًاريغم ناك نإو اضيأ ةفينح ىنأ لوق اذهو جرم نأ لبق اهيف ةميدغلا مسقي نأ سأب الف اهيلع

 شويج نم شيج لخد ول هنأ لبق نمو هزرحم مل هنأ لبق نم ًائيف وأ ةحينغ اهيف مسقي نأ هركن انإف هكح رحب

 نه رخآ شيج ههنغ مث مهديأ ىفام اوذقنتسا ول نيكريملا نأ لبق نمو ةمينغا كالت ىف مهوكرش محلل اددم نيماسملا

 ىف مهماغم نومسقي. اولازي مل مهنأ نيماسملا نع رك ذام امأو ءىث هنم نيلوألا ىلع دري مل كلذ دعب نيماسملا شوج

 أذه نمعف تاقثلا لاجرلا نع الإ لبقي سيل اذه نإف برحلا ضرأ ىف امهنع ىلاعت هللا ىضر نامعو رم ةفالخ

 هعم نك مل نإف زئاج همسقف برحلا راد ىف مامإلا مسق اذإ اضيأ لوقتو ؟ ىور نمعو هدهشو :ركاذ نمعو تدخلا

 زئاج مقتسم وهف لضفأ كلذ نأ ىأرو منغملا امل مسقق ةلع تناك وأ اهيلإ نوماسملا جاتحا وأ منغملا اهيلع لمحم ةلومح
 : لاق . مالسإلا راد ىلإ هجر ىتح ةجاح هيلإ هب نكي مل اذإ كلذ نم ائيش مسقبال نأ هلضفأو انيإإ كلذ بحأ نأ ريغ

 ” كلاتأنف موقب كتددمأ دقفنإ صاقو ىلأ نب دعس ىلإ بتك هنأ رمع نع ىبعشلا نع ديعس نب دلاجم نع فسوي وبأ
 "دمحم لاق برحلا ضرأ ىف كلذ اوزرحم مل مهنأ ملعي اذهو فسوي وبأ لاق ةمينغلا ىف هكر يشأف ىلتقلا قفنت لبق مهنم
 نع كيولعس و كلزنأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم باحصأ انيف لاقف لافنألا نع تماصلا نب ةدابع لثس قحسإ نبا

 " ثيح هلع مسو هيلع هللا ىلص هلوسرىلإ لجو زع هللا هلعجف انقالخأ تءاسو انفلتخا نيح انم هللا هعزتنا ةبآلا «لافقنألا

 ع ةرامع نب نسحلا مالسالا راد ىلإ هوجرخمو هوزر مل مهنأل اندنع كلذو ىللاعت هللا همحر فسوب وبأ لاق ٠ ءاش

 |ًاريدلا و ةنيدملا همدقم دعب نم الإ ردب مئانغ مسقي ل ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ سابع نبا نع مسقم نع محلا
 "نع انخايشأ « ردب ةعقو ادهشي ملو كرجأو لاقف انرجأو الاقف مس مهسب كلذ ىف ةحلطو ناّمعا برعض هنأ كلذ ىلع

 ' ىلاعت هللا همحر تسوي وب أ لاق # برحلا رادفف ةمينغ مسقي مل هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع لوحكمو ىرهزلا
 "وأ قوسلا لماع هب ىشق نوكي نأ ىسعو ةئسلا ترج اذه نولوقيف ؟ نمع ممل لاقيف ءاضقلاب نوضقي زاجحلا لهأو

 ريغ ارج لهو امبنع هللا ىخر نامعو رمع نامز ىف مساقملا تناك اذه ىلع ىعازوألا لوقو تاهلا نم ام لماع
 هلع نطب ىلإ شحح نب هلل دنع ثعب هنأ مسو هيلع لل ىلص هللا لوسر ىلإ هعفر ثيدح نم م ىباكلا »# اندنع لوقم

 "ةراحم نم ةراحنو تيزو مدأ نم مهعم ناك ام باصأو نينثا وأ ًاريسأ باصأو ىمرضحلا نب ورمع كلانه باصأف

 دزناد ةنيدملا مدق تح شحح نب هللا دبع كلذ مسقي ملو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع كلذب مدقف فئاطلا لهأ

 ' ىلع كا لوسر ض.فف ةبالا نم غرف ق> ريبك (هبف لاتق لق هيف لاتق مار ا رهشلا ن ع كنولئس.» كلذ ىف لجو زع هللا

 000000 2 011 ل نب ذال لق. لاق ةيواعم نب ثرحلا نع لوحكم نع قحسإ نب دمحم هسمخو منعا سو هيلع هللا

 ”لوسر دبع ىلع منغملا نء اوباصأ ام نولك أي سانلا ناكدقو سانلا اهلغ نيرسسنقب اهباصأ ارقبو انغ عاب ةنسح نبا

 " (*) ىلع اووقف اهموخل ىلإ نيجات< نوماسملا نكي مل اذإ ليبحرمش 2104 ذاعم لاقف هنوعيبي الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 'نإف اهواك أبف مهيلع مسقتلف اهموحل ىلإ نيجاتحم نوداسملا نك نإو ساو ةمينغلا ىف اهنمأ نكيلف اهوعيديلف اهتلخ

 - هللا لوسر ناك دقو سما ذخأو اههسقف رقبلاو منغلا اهيفو ربيخ لهأ لاومأ باصأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 )١( لصألاب ضاب .
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 لحرلاو ديلا ردك ف ضاسملا كلاب

 لاقو نسلا الإ مظع ىف دوق الو مظع هنأل الحر وأ ادب رسك دحأ ىلع ضاصقال هنع لاغت هللا ىصر ةفشح وبل لاك

 نسحلا نبا دمحم لاقو هبحاص حرج أربي ىتح داقيال هنكسلو لقعيالو هنم ديقأ الجر وأ ادب ريك نم ةنيدملا لهأ

 مظع ىف سيل لاق مهاربإ نع دامح نع ىثرقلا نابأ نب دمحم انربخأ . كلذ نم 00 مظعىف دوقال هنأ ىف راثآلا

 لدع ةموكح رسسكلاىفو هلام ىف ةيدلا فصن ديلا ىفو كلذ نم ءىث ىف صاصقال ةفنح وبأ لاقو نسلا الإ صاصق

 كلذ ىف تلج كلذلف مظع نم صنقأ الو عطاقلا هيف اهعضو ىذدلاعضوملا ريغ ىف ديدحلا عضأل نك أ ملو هلام ىف

 ةمومأملاىف كلذ ىري نأ ماظعلا ىف دوقلا ىأر نم ىغبنيف ةمومأمىف دوقال هنأ ةنيدملا لهأو نحت انعمتجا دقو لاق ةيدلا

 دياا مظع نم-صنقا نإو دوقلا ةلقتملاف لعيب نأ ًاضيأ هل ىغينيو غامدلا بصي ملو غامدلا ىلإ لصوف رسمك مظع اهنأل

 ةمئاملا نم صتقي نأ اضيأ هل ىغبنيو قارتفا امهنيب سيلو هلوق كرت دقف سأرلا مظع رسك نم صتقي لو لجرلاو

 كلام لاق دقو لجرلاو ديلا رسك ىف هلوق كرت دقف اذه نم صتقي ل نإف سأرلا مظع تمشه ىلا ةحشلا ىهو

 انصصقف مهيلع ضاق بلطملا نب زيزعلا دبع اهنم صق ىتح عباصألا نم صقنال انك موي تاذ هنع هللا ىضر سنأ نبا

 باتك ىف لوقعم : ىلاعت هللاهمحر ( ىف: لالا ) مثدالب ىفلماع هب لمع اع ءايشألاىف ةنيدملا لهأ لدعي سيلف اهنم

 هلوق ىفو ءاوس اذهف ءىثب 'ىث ةتافإ وه اعإ ةيآلا « سفنلاب سفنلا » العو لج لاق ذإ صاصقلا ىف لجو زع هللا

 تافأىذلا نم تافي ءىثىفالإ دحاو نم صقت الف حورجلاب لعفام لثم ح راخلاب لعفينأ وهاعإ «صاصقلا حو رخلاو »

 حورجلا نمذخأ اك حراجلا نم ذخؤيف حرج وأ سفنلا ةتافإتافياذفتافيامت اذهريغو ناسلو نذأو نسو نيع لثم

 الف كلذ ىلع ردقيال ناك اذإو هنم صتقا صقنيالو هنف دازءالف هنم صقب هنأ ىلع ردقي هنأ ملعب ءادتبالا ىلع ناك اذإف

 قورعو دلجنم الئاح !بمظع نودنأ امهدحأ نيينعل لجرلاو ديلا رسسك هنمصقيالنأ ءاشألا ىلوأو لاق هيف صاصق

 انلعف صقنن الو هيف ديزت ال همظع 0 مك همظع رثكت انأ انقيتسا ولف هيلع بجو اع الإ عونمم بصعو ىو ا

 يناثلاو هَرتَغ نم:لان امن لقأ وأ رثك أ وهات ةردك فرع الزع تفعو اقدنود اع لا مظعلا ىلإ لدن ال انك ٠

 اببف نوكي نأ ىلوأ ةمئاحلاو ةلقنماو ةمومألاو نيبجولا نم عونمم وهف ادبأ ريسكك رسك نوكي نأ ىلع ردقنالانأ 1

 همؤنوأ هلقنن وأ مظعلا مثمنو هقش مدلجلاو محللا قشنف دلحلاو محللا ام قش دقف اهانج نم نإ ثيح نم صاصق :

 ّ هريغ هنود م ظعلا ىلع ردع ال كلذكف 9 هنود رذعتب ١ وهف زراب وهو مظعلا كعب ردق ,ال لاق نإف هقرختف 1

 ىلاروألا ريس كانك"

 اذإ ىلاعت هلا همحر ةفينح وبأ لاق : لاق سيردإ نب دمحم ىعفاشلا انربخأ لاق ( ناملس نب عيرلا انريخأ )

 اهوزوحبو مالسإلا راد ىلإ اهوجرخم ىت> اهنومستقي الف نيكرمثملا نم ودعلا ضرأ ىف ةمينغ نيماسملا نم دنج منغ

 نم لفقي نأ لبق همسقو هسمخ الإ نغم اهف باصأ ةوزغ نه ملسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر لفقي مل ىعازوألا لاقو

 ةيفص اهحتتفا نيح ريب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جوزتو ربيخو نينح مويو نازوهو قلطصملا ىنب ةوزغ كلذ

 مورلا ضرأ ىف مهشويج هيلعو هدعب كلذ ىلع نوماسملا لزب مل مث ةيحد هيخأ ىطعأو عيرلا نب ةنانك لتقو

 تجاه نيح كرشثلا ضرأ ىفو ارج له مث رحبلاو ربلا ىف امهنع هللا ىضر نامء ةفالخو باطخلا نب ردع ةفالخ ىف

 مهدالب حتتفا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف قاطصملا ىنب ةوزغ امأى لاعت للا هر فسوي وبأ لاق ديلولا لتقو ةنتفلا



 م
 ٠ لوقي عي حاصف لاق توصلا نوممس ثيح كل دح نم ريزعتلا الإ ءىث مملع نكي م مهنووقيو مهو ززعيو

 ًآائحاص لوق نوكفأ ةح> نوكي ال كلوق ناك نإ كربغ ىلع ةجح اذه- كل موقتف تلق نولتقي ءدرلا ىف اذه لثم

 مح نم جرخ هلاق نمو هلوقي لقعي ًآادحأ دجأ لو ال تلق هلوقت الف لاق ؟ ةدح اذه لثم هيلع كردتست ىذلا

 00 انك السا ةنع وأ ءىث ىف توجتحا اذإ كك راو تتح[ 2 همزاو لوقعملاو سانقلاو باتكلا

 وهو تومي ىق> كدسمملا سبحم و لتاقلا لقي لاق هنأ هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نع ىدو ( قفانتلالاف )

 05 جتعا ام فلا>ؤ توب ىقت> هس ال

 ءاسنلاو لاحرلا نب دوقلا باب

 لاقو مهاربإ نع دامح نع ةفينحوبأ انربخأ كلذكو . سفنلا ىف الإ ءاسنلاو لاجرلا نيب دوقال ةفينحوبأ لاق

 ىلع تسيلأ لقعلا ىف ةأرما متيأرأ نسحلا نبا دمحم لاق هحرجب اهحرجو لجرلا سفنب ةأرملا سفن ةنيدملا لهأ

 1 اولاق ِ؟ لقعلا ىف اهدي ككفضص هذبو اهدس هدب تعطق كف مل لشق : ىلب اولاق 5 لحرلا ةيد ند فضلتاا

 ىرت الأ اهريغك سفنلا تسيل مهل ليق لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيدو ةأرملاب هلكت تن | دكه لكم لوقت

 دحاو لحر دب اوعطق ةرشع نأ ولو . ا. هب اولدق هولتق قد مهفايسأب هوب رض الجر اولتو ول ةرشع نأ

 نيلجر نع انوريخاف لحجر دب نيلجر ىدب عطقن انإ محلك نإف ٠ حارطاو سفناا تفلتخا كلذلف مهديأ عطقت مل

 عطقتأ اهنم فصنلا ىف ناتديدحلا تقتلا ىتح اهلفسأ نم رخآلاو اهالعأ نم امهدحأ اهزج اعيمح لجر دي اعطق

 : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلللاف ) دحأ ىلع ىنخ نأ ىغني امث اذه سيل ؟هدب فصن عطق اعإو امهنم دحاو لكدي

 ىذلاف سفنلاب رثك آلا ىه ىلا سفنلا تناك اذإف اهدبب هدي.تعطق اهدب عطق اذإو امب لتق ةأرملا لجرلا لتق اذإ

 اف ةارلا لجرلا لثق نم نأ ىرت الأ . ليسب لقعلا نم صاصقلا سيلو لقأ وه اع ن ركب نأ لوأ لنآ

 دسعلا ةيد لعلو رانيد فل هذنع رحلا ةيدو ديعلاب نك لع نسحلا نب دمحم لاق . هلقع فصن اهلمعو ام هلتقي

 لقأ الإ هذنع ديعلا ىف نرد هنأ كدعي ر> الو ةأرماب لحر لتقي 5 لتقلا 2 ةيدلا توافت ناك ولف ريناند ةسّمح

 ىنعم نم سيل سفناا ىف ضاصقلا نأ معز نإف . لوتقملا نم ةميق 01 لتاقلا ناك اذإ دبعب ديعالو رح ةبد ند

 امهنيب قزفي ملف ًادحاو اركذ اهركذ ىلاعتو كرابت هللا نأل حارجلا ىف لوقي نأ هل ىغبني كلذكف ليبسب لقعلا

 سفنلاىف بجو. لف « صاصق حورجلاو ىلإ  سفنلاب سفنلا » هؤانث لج لاقف هيف اه - ىذلا عضوملا اذه ىف

 نولتةف ًادحاو الجر نولتقي ةريششع نأ هتحح نم نأ دمحم معز اذإف . هلثم ىمس (مف بجوأ الإ دوقلا نم ائيش

 'نوردقي مهنأ كلذو هلوقب هلع 1 لب ةحح مولع نك هلوق هةعم اولاو ولف مهدبأ عطقت مل هدب اوعطق ولو هب

 رسثع مهملع لعجاف كلذكف لاكلا ىلع سفن لتاق هنأك لتقي مهنم دحاو لك ةريثعلا تلعج اذإف هولتقي نأ ىلع

 كل اولاق معن تاق نإف اضيأ سفنلا ف كلذكو انلق ةيدلا ىنعم ريغ صاصقلا ىنعم تلق نإف اناسنإ اولتق اذإ تايد

 ةتافإلا ىف ابك ارتشاب امهملع انيضق عجرتال ىلا سفنلا ةتاف إك عجريال ائيش اتافأ اذإ اولاقف سفنلا ىلع اهوساق

 ٠ دارفنالا ىلع العف لعف نم لك ءاضق



- 

 ْش

 قنا -
 هنظب الإ كسمملا ىلع بي ا وة ىف دوقلا ىرن الف مل لبق هلتق ديري هنأ نظ اذإ هلتقن انإ ال اولاق كسمملا نولتقتف

 لتاقلاو لادلا لتقيأ هيلع ردقنإ هلتقيس هنأ ىر' لد ىذلاو هلتقف لجر ىلع لد الجر ميأرأ بيصيوو ءىط نظلاو

 كنيمللا نولتعت 3-1 كاكا اولتقت 0 ا و ىف ىعمذل كنم صلختي نأ ىلع ردقب.ال عسطوم ىف هيلع د دقو ًاعيمج

 سيح الحر ميأرأ اءيدح التعب نأ جاو ىف ىيذت رمألاو لئاقلا لتقأ هاتقف لحر لتقي الحر رد الحر متيارأ

 لتقيلاقنمل ىغبني ؟اعيمج ناجريأ نينص# اناك نإف ؟لءفاالعف ىذلا د# وأ اعيمج نادحنأ ام ىلز تح لجرل ةأرما

 براشاا دم مأ را دح اعيمج نادحبأ ًارمح الجر قس الجر ميأرأ اعيمج امهملع دحلا ماقي لوقي نأ كسمملا

 3 وة ىف ىغبني ةصاخ فذاقلا دحم مأ اعيمج نادحمأ هيلع ىرتفاف لجر ىلع ىرتفي نأ الجر رمأ الجر ملي رأ ةضاخ

 . سحلاو ررزغتلا ردالا لع ندكلو لتاقلا الإ لتقي الو لعافلا الإ دال ءىثب سيل اذ_ه اعيمج ادخم نأ

 بلاط ىبأ نب ىلع نع حابر ىبأنب ءاطع نع جسرج نب كالملا دبع انربخأ لاق ىص#لا شايع نب ليعامسإ انربخأ.

 توع ىت>نجحسلا ىف رخآلا سيم و لتاقلا لتي لاقف رخآ هكسمأو ًادمعتم الجر لتق لجز ىف لاق هنأ هنع هلا ىضر

 بتك » ىلاعتو كرابت لاقف دوقلا هيف لعجو هسنفن لعفلا ىلع سانلا هللا دح : ىلاعت هللا همحر ( قناتعلللاف )

 بطوخ نم دنع افورعم ناكسف « اناطاس هيلول انلعج دقف امولظه لتق نمو » لاقو « ىلتقلا ىف صاصقلا مسيلع

 ,طبيتعا نم » لاق هنأ م سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورو هسفن لتاقلا ىلع لوتفملا ىلول ناطلسلا نأ ةبآلا هذهم

 لاقو « ةدلج ةثام امهنم دحاو لك اودلجاف ىنازااو ةينازلا » ىلاءتو كرابت هللا لاقو « هدب دوق وهف لتقب اماسم

 ىلاعت هللا قلخ نم ادحأ دجأ لو « ةدلج نين امن مهودلجاف ءادبش ةعبرأب اوتأي ل مث تانصحملا نومري نيذلاو

 بقوعو لتاقلا هب لتق هلتقف لجرل الحر سدح الجر نأ واف هلوق وأ هسفن لعف ريغ ىلع طق ادحأ د> هب ىدتقي

 لتق نمو لتقلا ريغ سيحلاو سرحلاب سباحلا لتقأ نأ لتقلاب لتاقلا تاتق اذإ ىلاعت هللا يح ىف زوجم الو سباحلا

 ءرملاب .لمفي نأ .ضاصقلاف « ىلتقلا ىف صاصقلا سلع بتك » لاق ذإ هللا نأل لجو زع هللا 2 لاحأ دقف اذه

 هب لتقيف لتق مث له لعفام لثم هب لعفي نأ وه صاصقلاو هنم انصصتقا اذإ سراحلا تيأرأ انلقو . لعفام لثه

 سدحلا ناكولو هلتقيال وأ هلتقيا هسيح ءاوسو اهملع رزعيف صاصق اهيف سيلو ةيصعم سملاو سب> مث امئإو

 ماقم هميقي ىذلا لعفلا لعف دق هنأل هلتقي نأ لتقي مل ول ىغبنا سوبحملا لتقي نأ سباحلا ىون اذإ لتقلا ماقم موقي

 ىلع دمحم لخدأ ام ةماعو ةلخلا ىف نسحلا نب دمحم لاق ام ىلعو انبحاص لاق ام فالخ ىلع هنكلو ةينلا عم لتقلا

 ىلع باع ام رثكأ ىف لخديف رخآ عضوم ىف لفغي نأ نم ملسال دمحم نكلو هنم رثكأو لخدي انحاص

 معزي لبق ؟ كلذ امو : ىلاق لاق نإف هيلع ةجح عضوملا اذه ىف انبحاص ىلع هب جتحا ام عييمج نوكيف انبحاص

 نه ءالؤه لعفام نوريال اوناك نإو توصاا نوعمسإ ثيح ءدر موق مهلو اولتقف قءرطلا اوعطق ول آموق نأ

 دمحلل تاقف : ىلاعت هللا هحر ( ىفنخلالاز ) مهتوقب اولتق ءالؤه نان نوذارلو مهلتقب نولتاقلا لتق لتقلا

 فيعض لدحر دارأ ًاددش الجر تبأرأ هلت لقف ةياور ركذي ملف ؟ائيش اذه ىف تاور وأ هللا همحر نسحلا نإإ

 هتيل عفرو هرد_ت ىلع ساجو هفتكف كل ةفتك |[ 1 [لاقف اندلن تلق ىنعض الول ديدش لجرل لاقف هلتقي نأ ش

ْ 

ْ 
١ 

 ةنوعم ىلإ تفتل: الو لتاقلا وه هنأل حباذلا ل-تقت كنأ تمعزف هدف انيكس فرعضاا ىطعأو هيذم زربأ قا

 رده لق لع /نرعأ اذ ه ناك أ لكنا لع سانا هنأ نفح قيراعإو لعفاا ريغ ببسلا نأل هيدس ناك ىذلا اذه
١ 

 | موهقلا ثور اوناك نإو توصلنا نودجسإ ايل 0 اوناك ول ءدرلا ىف لوقت مث؟قررطلا 5 نم ند لو ىلع ءدرلا وأ
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 0 هب دمعت ام ناك اذإف«اهدالوأ اهمنواطب ىفنوعب رأ اهنم لبإلا نم ةثام هيف اصعلاو طوسلا لثمدمعلا "اطخلا ليتقنإ الأ»

 هبرضدمعتام وه دحعلا 'اطخلا ليتق نأ الإ ىنعم هل نكي يف ثيدحلا اذه لطب صاصقلا هيفف هب هلتقف رجح وأ اصع نم

 أذإ دمعلا هبش ىف ةيدلا تلطب دقف ةنيدملا لهأ لاق م رمألا ناك نإ هسفن ىلع ىنأف كلذ وحن وأ اصعلاب وأ طوسلاب

 ١) ى] ف دبعلا هبش ىف :ةيدلاف صاصقلا هبف ناك هن 'تلتقق ريك وأ ريغص نم شفنلا.هب تدمغت ءىث لك ناك

 ىثبنبام سفنلا ىف وه ءىث ىأ ةيدلا هيف تظلغ ىذلا دمعلا هبشف دمع وأ ةنيدملا لهأ لوق ىف "اطخ وه امإ تضرف

 هللا ىلص ىنلا نع سواط نع رائيد نب ورمع نع ةنيبع نبا انربخأ . طوق ىف ىنعم سفنلا ىف معلا هبشا ناوك نأ

 هلقع "اطخ وهف اصعب برض وأ طوسلاب دلج وأ ةراج+ مهيب نوكست ايمر ىف ةيمع ىف لتق نم » لاق ملسو هيلع

 لدع الو فرص هنم لبقي.ال هبضغو هللا ةنعا هيلعف هنود لاح نث هدب دوق وهف ادمع لتق نمو ًاطخلا لقع

 بلغألا ابو فالتإلا ىف ىحوأ وه ىذلا ديدحلاب ءرملا دمعام وهو دمع لتق هوجو ةثالث لتقلا ( قفا الاف )

 أطخلاو دمع هلك اذبف ههشأ امو سأرلا خضف لثم هب برضي ام مظع وأ هعباتتو برضلا ةرثكب هلثم نم شاعبال هنأ

 برذلاب دمعام وهو دمعلا هبشو هريغ وأ ديدحم كلذ ناك ءاوسف هريغ باصأو ائيش ديري ىمر وأ لجرلا برض اك

 لتقلا ىف أطخلا لعفلا ىف دمعلا اذهف براضاا دب ىلع ىنأف ديلا وأ اصعاا وأ طوسلاب برضلا لثم ديدحلا ريغب فيفخلا

 ' ةينث نيبام ةفلخ نوعبرأو ةعءذ> نوثالثو ةّ> نوئالث هيف ةظاغم ةردلا اذه ىفو دمعلا هبشب ةماعلا هفرعت ىذلا وهو

 رمعنب هللا دبع نع ةعبب ر نب مساق نع ناعدج نب ديز نب ىلع نع ةنييع انربخأ ( ىقفا:_ةلالاو ) امماع كذاب ىلإ

 نوعبرأ اهنم ةظلغم لبإلا نم ةئام اصعلاو طوسلاب أطخلا دمعلا ليتق ىفنإ الأ» لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ىنلا ثيدحم انباحصأ نم هيلع جتحا نم ىلع نسا نب دمحم .جتحاف ( قفا للف ) « اهدالوأ اهنوطب ىف ةفلخ

 0 عاب ارأادععلا هيش ةيد نأ معزي هنأل هيلع 0 ةدح مهيلع هيف تناك نإف هكرتو اذه مل و هيلع هللا ىلد

 ا 10 لوأف ةعذج نورثعو سمحو ةقح نورسشءو سدحو نوبل ةنبا نورشعو سمح و ضاخم ةنبا نورشعو

 وهو « اهدالوأ اهنوطب ىف ةفلخ نوعبرأ » دمعلا هش ةيد ىف لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ معز نأ اذه ىف ادمحم

 نع تباثب سيل ناكنإو هفالخ ددح دقف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اتباث اذه ناك نإف ةدحاو ةفلخ لمجال

 ىلعنع ىورو هدنع تباث ريغوه لاق هلثمب هيلع جتحا اذإ ءىشب جتحا نم فصن, سيلف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مالس ثيدحنم (ةفاخنوعب رأو ةعذج نوثالثو ةقح نوثالث » دمعلا ةيش ىف اتلقام لم هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نبا

 رهع نع ىورو « ةفلح نوثالثو عبرأو ةعذج نوثالثو ثالثو ةقح نوثالثو ثالث ) رخآ ثيدح نمو مياس نبا

 رحع نعو ىلع نع ىور امو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع انيورام فلاخو اناقام لثم دمعلا هيش ىف باطخلا نبا

 . مرعم هيلع ىبف ةجح هب مهملع هل تناك نإف هضعب وه فلاخ دق ام مهفالخم مهملع جتحاو

 هلت قىتح لجحرال لجرلا كسع لجرلا باب

 كسمملا ىلع دوقاال هنإ هناكم توحيف حالسب هبرضيف لجرال لجرلا كلي لجرلا ىف هنع هللا يضر ةفينح وبأ لاق

 هنأ ىر وهو 5 نإ ةئيدملا لهأ لاقو نجساا ىف ىف متم و ةبوقع عج تامللا|| نكلو لتاقلا ىلع دوعااو

 هلدق دري ال انأ ىرب وهو 5 اذإو لتقيملو كيسدلا لتقن فكا نسحلا نب ده لاقو اه هب التق هلق دير
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 ماوعلانب دابع انريخأ . هدعب هب سانلا ىلوأ هثري نكلو ادمعوأ أطخ لتق نمت لتاق ثريال لاق ىعخنلا نع دامح نع

 هاخأ لتق لجر نع لئس هنأ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع تباثىفأنب بيبح نعةاطرأ نب جاجحلاان ربخأ لاق

 ىصلا ثروي هنإ هلوق نم نسحلا نب دمحم ىلع لخدي ( قفا +ا|]: ) ائيش لتاق ثريال لاقو هثروي ملف طخ

 نأ معزي وه هيف امهنيب قرف ىذلا عضوملا ىف امهندب قرفيال وه هنأل انباحصأ ىلع دأ اعهيبش التق اذإ هلَمع ىلع بولغملاو

 نأ لثم لتق ىذلا ريغ دمعت اذإ أطخ لتاق ىلع مثأم ال هنأ معزي وهو ةيدلا غلابلا ةلقاع ىلعو ةيدلا امهتلقاع ىلع

 هللا ىلص هللا لوسر نأل مقلا هنع عقر ام هدنع اذهو مهسلا هبيصيف ناسنإلا ضرع اناسنإ ىمري الو ًاديص ىمري

 انباحصأ ىلع لخدي وهو ( قفا ةلالاث ) « هيلع اوه ركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ هللا عضو » لاق ملسو هيلع

 هيلع انيد نوكت نأ دعت مل لتاقلا كام تناكولىعو ةيذلا نود, كاملا نم أطخلأ لئات نوترو. يآ نم ك1

 هل لام هنأل هيلع ىذلا نيدلا نم هثروو هلام نم هثرو هوبأ تاث نيد هيلع هيبأل ناك الجر نأ ولف ( ىفا:ةلالاف )

 اتباث ناك ولو هعفري هنإف لجر ربخ الإ عبتي رب> دمعلا لتاق ثري الو أطخلا لتاق ثري نأ نيب قرفلا ف سيلو

 . هل ضراغم ال رخآ دريو ءىث هل تنشب نأ زوحمال نكلو هف ةجحلا تناك

 ءايلوألا وفعو أهريغو ةليغلا لتق باب
 اولتق اوءاش نإف لبتقلا ءايلوأ ىلإ كللذف ةليغ ريغ وأ ةليغ لتق ادمع الجر لتق َنم هنع هللا ىضر ةفينحوبأ لاق

 اوفعي نأ لوتقملا ةالول سيلو لتقي هنإف ةوادعالو ةرئان ريغ نم ةليغ لتق هلتق اذإ ةنيدملا لهأ لاقو اوفع اوءاش نإو

 لجو زع هللا لاق هريغ نم قدصأ لجو زع هللا لوق نسحلا نب دمحم لاقو لتاقلا هيف لتقي ناطلسلا ىلإ كلذو هنع

 نذل اهمأ اب » لجو زع لاقو « اروصنم ناك هنإ لتقلا ىف فرس الف اناطلس هيلول انلعح لعق [ةؤالحم لك نمو »

 « فورعللب عابتاف ءىش هيخأن م هلع نف » هلوقىلإ « دبعلاب دبعلاو رحلاب رحلا ىلتقلافصاصقلا يلع تك ا

 سلو افع ءاش نإو لق ءاش نإ ناطلسلا نود همد ىف هيلو وبق هيلو لتق نم اهريغ الو ةلغلا لتق كلذ ىف مسي ملف

 ىنأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ مهاربإ نع دامح نع هللا همحر ةفينح وبأ انربخأ ءىش كلذ نم ناطلسلا ىلإ

 اداف سفنلا حل تناك هنع هللا ىضر دوءسم نبا لامق هلتقب رمأف ءايلوألا ضعب افعف هلتقب رمأف ادمع لتق دق لجرب

 هلام ىف هيلع ةيدلا لمي نأ ىرأ لاق ىرت ا لاق هريغ ذخأاي ىتح هقح ذخ اي نأ عيطتس الف سفنلا ايحأ اذه افع

 مهسىذ نم افع نم : لاق ىعخنلا نع دامح نع ةفينح وبأ انريخأ . كلذ ىرأ انأو رمع لاقف افع ىذلا ةصح عفرتو

 هزيسغ وأ كلذ ناك ةليغ لنقأ اولأسي ملو ءايلوألا ذحأ نم وفعلا دوعسم نباو رمع زاجأ دقف وفع هوفعف

 لق وأ هريغ وأ لام ىلع ةليغ لتق وأ ةرباكم وأ رصم وأ ءار>ص وأ ةبارح ىف لتق نم لك ( قفا لالا )

 . ىلولا افع اذإ بدألا الإ ءىث كلذ نه ناطلساا ىلإ سيلو ءايلوألا ىلإ وفعلاو صاصقلاف ةرئان

 لتقلا ىف صاصقلا باب

 شاعبال ءىثبلتاقلا لتق اذإف حالسلاب دوقلا ةنيدملال هألاقو حالسب لتق لتاقالإ لتاقىلع صاصقال ةفينحوبأ لاق

 كلذ نم ءىحب ىتح هنع علقي ملو هبرمضي لزب ملف هب رض اذإو حالسلا ةلزتمب وهف دشأ وأ حالسلا عقوم عقي هلثم نم

 صاصقلال اة نم نسحلانب دمحم لاق صاصقلا هيف اضيأ اذبف دشأ وأ حالسلا عفوم عقب وأ هلثم نم وه شيعيال ءىش

 بطخ نيح ةكم حتف موي هتبطخو فورعملا روهشملا سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ثيدح كرت دقف اصعلاو طوسلا يف
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 " ةئيدملا لهأ ركذو اهيف دوق الف اهكسلبتسا ةعلس هلزنع هنأل دوق ًادبع لتق دبع ىلع نوكي نأ ىغبني الف بايثلاو عاتمل
 ' 0 كت نأ دعلا ىلوم لجر لتق نإ ىقنف كلذ نم رثك آ .ةعقلا تناك نإو تغلبام ةغلاب هتمق دبعلا ىف نأ

 ا ف نركي امرثك | ةيدلا نم دسلا ىف قوكف 'افلأ 'نيرثع تغلب اذإ ناتيد هف تناك دنعلا لثق نإو ةيدلا

 وري مل ولو ىلع نعو رمع نع ىوري اذهو تغلب ام ةغلاب هتميق هيف لتقي دبعلا ىف ىلاعت هللا هحر ( قفا ةلالاف )

 هصقنيف رحلا ةيد غلب, نأ نيبو هنيب امب هتميق هيف نأ معزي نأب هيف انفلا> نم ىلع ةجح هيف انل تناك اههنم دحاو نع

 مسهنأ ءىث اهنم هلتاق نع صقني الف نوعستو ةئاعستو فال 1 ةعسن هتميقو لتقي دبعلا ناك اذإف مثارد ةرمشع اهنم

 لطبييف ةيانج ىنيو رثك ألا مرغي الجر اوأر مو كلبتسا عاتم وأ لتق ريعب ىف ةحبق نودؤي امنإ مهنأ ىلع اوعمتجا

 هدنعنيماسملارارحألا ريخ تيأرفأ ديبعلانم ريخ وه نمرار>ألا ىف نأ نم نسحلا نب دمحهيلإ بهذامامأف اهضعب هنع

 ىدؤيف تاتقؤم اهنأو ريثلا ىلع الو ريا ىلع تسيل تايدلا نأ معز نإف مهتايد نيب ىوس فيك هدنع سوجلا رشو

 ىفو هتجح تناك نإف ضرألا رهظ ىلع ملم ريخ ىف ىدؤيام ةقرسسلا ىف فارطألا عطقنم قساف قراس ىسوجم ىف

 نوماسم مهنأل رارحألا نم ريخ وه نم ديبعلا ىف نوكي دقىسولا ىف هيلع ىف ةجح ديبعلا نم ريخ وه نم رارحألا

 دبعلا ىلوم لجر لتق ول هلوق امأف لسم نم اريخ آذبأ رفاك نوكيال ىلاعتو كرابت هللا هلعج ثدح ريخلاو ىوقتلاو اعم

 ناك نإف ريعبلا ىف ىدؤ» ام لقأ ريعبلل كلاملا لسملا را ىف ىدؤي نأ هيلع نأ هريعبو الجر لجر لتق ول هيلع لخديف

 نمالو ريخلا نم سيإ اذه ناك نإو سم نم ريخ ةميمب نأ معزي نأ دحأل ىغبني الف ملسملا نم اريخ ريعبلا ريصي اذهب

 لاملانم ءىش نه كللهتسا ام ناكو مثريخ اهيف ديزي الو سانلا رمش اهنم صقنيال ةتقؤم مسملا ةيد تناكو ءىش ىف رشا

 ةيد نم صقن اذإ فيكو لبإلا صقني مل ديبعلا صقن اذإ فيكو ؟ديبعلا ىفاذه لقي مل فيكسف تغابام ةغلاب هتميق هيفف

 نأل ةأرما فصن هلعجأف هعابرأ ةثالث هصقنأ رخآ لجر هل لاق ول تيأرأ ناصقنلا مسا هيلع عقيام لقأ صقني مل دبعلا

 0000 00 ١) الإ ةقو» رارحألا ةيدنوكلت دق اي ةتقؤم هتد لعجأ لنال رخآل جر هل لاق وأ اهدحف ضن هدح

 هيف بن ام هضقنأ لب رخآ لاق ول تيأر وأ ديلا هيف عطقتامهصقنأ هلوقل ةهبشال ناكاذإ هبتشت ةلع مملوقل نوك< نأ

 نأ الإ هيلع ةجحلا ام حارجلا ىف ىنلا هيلإ ىهتنا ام لقأ كلذ نأل ةيدلا ريثع فصن هصقنأ لب رخآ لاق وأ ةاكزلا

 بتاكملا ةمقو بتاكملل ًادبعو ابتاكم لتق الجر نأ ول تيأر وأ ةبدلا قيرط الو ةميقلا قيرط نم سيل هلك اذه

 هجو هل ءىش, جتحا هنأ ملعأ الو؟ هديس ىف لعجم امب رثك أ بتاكملا دبع ىف لعجب سيلأ فالآ ةعست هدبع ةهيقو ةئام

 هلاق ىمخنلا مهاربإ نأب هتجح تناكنإ ىلاعت هللا همحر ( ىف: لا] ) هنم رثكأ ىف ءىطخم وهو الإ ءىثالو

 6 م ىلع ةحغ اوسيل نيعب اتلا نم هريغو مهادرإ 5 مرت وهف

 لئاقلا ثاريم باب

 ًائيش هريغ نمالو دوقلا نم الو ةيدلا ند ثريال هنإف ادمت وأ أطخ الجر لتق نم هنع هللا ىضر ةفشح وبأ لاق

 ماقلا ذإ هلتقب ثاريملا مرحمال هنإف ايبص وأ انونج لتاقلا نوكي نأ الإ لتاقلا دعب لوتقملا نم سانلا برقأ كلذ ثروو

 لاقو هلام نم ثريو ةبدلا نمت ريال اطخ لتقلاىف اولاقو ادمع لتقلا ىف ةفينح ىنأ لوقب ةنيدملا لهأ لاقو امينع عوفرم

 نم ثرو اثراو مثيأر له هتيد نم ثري نأ هلام نم ثرو نإ ىغبني هلامو هتيد نيب ارقرف فيك نسحلا نب دمحم



- 
 نأ نملصألا ىلإ صن ربخ هيف سيلام تددرو هيلع سايقلا نم تعنتما نوك-7 ىتح هلام ىنف ةرد رمثع فصن نء رثكأو

 ملذإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نوكي نأ نيبجو نء دحاو نم دب الف هيلع سايقلا تددر نإو اين اج ىلع ةيانجلا نر

 ةيانجىنج اذإ نوكي وأ ةزكسالاو ةمطالا نوكمت اكدوق الو هيف لقعال ارده كلذ نوكي نأ “ىشب ةحضوملا نود امف ضقي
 نأ قح ناك اذإف تايانجلا نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هيف ىضق ىذلا ىلع اسايق لقعلاب اهيف تيضقف ىأرلا اهيف تدبتجا

 زو الت رثك وأ تاقتناك ام أطخلاةيانجلاب ةلقاعلا ىلع ىضقي نأ قحلاف اسايق لقعب ةحضوملانود امفتايانحلا ىف ىضقي

 امترثك أب صاخت, نأن سحعدق هنأ الإ هنم فرطيف كرشالإ اًئيش باع سانا ضعب تيأراماقاو معأ ىلاعتشاوكلذ الإ

 لاوو ىلاعت هللا ءاشنإ اهيف ةنؤمهيلع تسيلف اهءاع نم امأف ةحملا عطوم له> نم ىلع ةنؤم هيف لعل امن هريغ هب صلختي

 جدفيال هنود امو حدفي ثلثلا نأل ادعاصف ثلثلا مهيلع لج ا[ هن اك ثلثلا ةلقاعلا لةغت نأ ىلإ بهذ نم ضعب

 تبأر وأ سافب اهيف هونيعي نأ مهيلع نكي مل ادمع ةيد ةئام همزا ول هنأ معزت تنأو دمعلا مد ىف اذه لمح مل مف انلق

 مهردلا نوكي امأ فلأ فلأب رسوم رخآلاو محردب ريسعم امهدحأ نايئاج ىنجف تفصو ام هيف ةلعلا تناكول

 تفصو امر مألا ناكولف هلام نم ًاءز> فلأن م ًاءزج نوكيال ىذلا امي رسسودلل رانيد فاأفاأ نم خدفأ هب رسعملل

 هحدفت الو نيفلأ هتبانح تناك نإو ةلقاعلا ىلع هتلعج هحدفف امهرد هتبانح تناك نإف ىناجلا لا> ىف رظني نأ ىغشي ناك

 ايش الو اذ لقت لو ةنسلا نم ت>رخ دق لبق ةنسلا نم ت>رخ اذه تاق ول لاق نإف اًئيش اهنم ةلقاعلا ىلع لعجت مل

 نوكي دق مدقلا انلق ادعاصف ثلثلا ةلقاعلا لقعت نأ عدقلا رمألا نم لاق ديعس نبا ىحم نإف مهضعب لاق هجو هل

 اهالعأ هنأ نظألاق وه اذه ىأ نف مهوق مزلي الو مهب ىدتقيال نيذلا ةالولا نم نوكيو هلوق مزايو هب ىدتقي نك

 هب انرمأ ام سيل نظل ةلقاعلا ىلع ةيدلا رسثع فصنب ىضق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نيقيلا كرتافأ تلق اهعفرأو

 ىنلا نع نينو ومأللا لاجرلا ىلع ةءاورلا ىلع ةمهتلا تلخدأ نكلو نظال سايقلا انكرتام سايقلا الإ اذه ىف نكي لول

 ةل>دم نوكست نأ ىلوأ نظ ةلك ىتلأ ىذلا ىلع ةمهنلل ةداهشلا ماقم موقت اهنأل ميسل كلذ سيلف ملسو هيلع هللا ىلد

 هتحح ىف هريغو وه ىوتسيف ن 3 ام لثم هيلع نكع نظ ىلإ الإ بهذي بهذملا اذه بهذ نم ضع تبأر اهاقلو

 نع ريحا هيلع ناك نم ةجح اف سايقلا هيلع نوكي كلذكو هيلع هباحصأ ةياورو هتياور نم ادبأ نيقيلا نوكيو

 تفصوامالإ ءاهقفلا نم نادلبلا لهأ ماوع لوقو لوقءملاوسايقلاو رذعلا هبهللا مطقىذلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نكمي ناك اذإ فدكسف اهماقم موقي هدحو نآظلا ناك ام هريغ نود هل نظلا ناك ولو نايوتسي هيف هريغو وه نظ نم

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأاب ربخلا ام لئاق لاق نإف سايقلاو ربخلا نم نيقيلا فلاخم ناكو هنكعام لثم هيف هريغ

 نبا نع باهش نبا نع دعس نب ثيللا نع « ناس> نب ىحم وهو » ةقثلا انريخأ لبق ؟ ةلقاعلا ىلع نينجلاب ىذق

 .ةريره ىنأ نع بيسنملا

 ديبعلا ىلع ىنج اذإ رحلا باب ١
 ةلقاع ىلع نإ طخ لتقي دبعلا ىف هنع هللا ىضر ةفينح وبأ لاق لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عييبرلا ان ربخأ)

 نوكمال .ةلأل فكلا هلق عطقتا٠ كلذ ند صقنيف ملسملا رحلا ةيد كلذب زواجمال هنأ الإ تغلبام ةغلاب ةميقلا لتاقلا

 لاقو تايدلا نهضرفام الضاف ًاريخ ناك نإو رحلا ةيدب زواجي الو هنم ريخ وه نم رار>ألا ىفو الإ ديبعلا نم دحأ

 ةميق تناك نإ غلبام غلاب هلام ىف لتاقلا ىلع كلذ اعإو ائيش دبعلا ةميق نم دبعلا لتاق ةلقاع لمحتال ةنيدملا لهأ

 ةلزاع علسلا نم ةعاس دبعلا ناك اذإ نسحلا نب دمحم لاقو علسلا نم ةعلس دبعلا نأل كلذ نه رثك [.وأ ةيدلا دبعلا



 يف
 ومف كلذ نود ناك امو ةلقاعلا ىلع كلذ لعجف نسلاو ةحضوملا لسو هيلع هللا ىلص ىنلا هيف ضرف ءىش ىدأ نكساو
 ىرخألا نطب امهادحإ تبرض نينللا نيتأرملا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انغلب دقو هلام ىف ىناجلا ىلع
 ةلقاعلا نم ةلتاقلا ةأرملا ءايلوأ لاقف ةلقاعلا ىلع ةرغب كلذ ىف ىغق ملسو هيلع هللا ىل هللا لوسر نأ اتيم انينج:تقلآف
 اذهامتإ » لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ؟لطي كلذ لثمو لهتسا الو قطن الو لك أ الو برشال نم ىدن فك

 مح اهنإو الام ىف هب ضقي ملو ةأرملا ءايلوأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ىضق نينجلاف «ناركلا ناوخإ نم

 ثلث نم لقأ اذبف زاجحلا لهأ نيبو قارعلا لهأ نيب فالتخا هيف سيل ارانيد نيمسل كلذ لدعف ةرغب نينجلا ىف
 انريخأ « هيف موقلا فلتخا اسم هلبقام كل نيم اذبف ةلقاعلا ىلع لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر كلذ لعج دقو ةيدللا

 نسلاو ة>ضوملا نود ناك ام الإ هاك أطخلا ةلقاعلا لقعت لاق ىعخنلا مهاربإ نع دامح نع هنع هللا ىضر ةفينح وبأ

 ائيش ةلفاعلا لقعتال لاق معاربإ نع دام نع ىثرقلا حلاص نب نابأ نب دممم انرر>أ , مولعم شرأ هيف سيل امن

 ةأرما نأ مهاربإ نع دام نع نابأ نب دمحم انربخأ ؛ لدع ةموكح هيفذف ةخضوملا نود ناك ءىش لكو ةحضوملا نود

 ةلقاعلا ىلع اهتيدب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضقف تتامو اتيم انونج تقلأف' طاطسف دومعب اهترض نط. تبرض

 هلثم مدف لهتسا الو لك أ الو برشال نميف ةيدلا نوكستأ ةلقاعلا تلاقف ةلقاعلا ىلع ةمأ وأ دبع ةرغب نينا ىف ىضقو

 « ةمأ وأ دبع ةرغ هيف ملل تاق اك ممر عشكر عش وأ ةيلهاجلا عجسك عبس » مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ص

 ثيدسح اذهو ةيدلا ثلث نم لقأ وهو ةمأ وأ دبع ةرغب ةلقاءلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف ىضق دق اذبف

 نود ىناجلا لام ىف دمعلا“لقعف نالقع لقعلا ( قثا_ لال ) مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع فورعم روهشم

 لاق نإف لقألا مرغ رثكأألا مرغ نم نأل رثكو أ لقعلا كلذ لق ىتاجلا ةلقاع ىلع أطخلا لقعو ربك وأ لق هتلقاع

 قالا لام ىف دمعلا - لصأ ناك اذإ هنم فاك الوأ تفدوام معن هل لبق ؟ تفصوام ىلع لدب ءىش نم لهذ لئاق

 لقألا ف نوكب نأ ىعبني اذكبف ةلقاعاا لام ىف رثك آلا ىف ءاطخلا يح لصأ ناك مث رثك وأ لق هيف هنأ ىف دحأ فلت مف
 ةيدلاب ةلقاعلا ىلع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق معن ليق:ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع صن ريخ نم لهف لاق نإف

 مثوتم مثوتي وأ اهيلع طخ لك نوك< نأ الإ ةلقاعلا ىلع اطخلا ةيد نأ نس ذإ اذه ريغ ربخ هنع نكي ملول زوجم الو

 غلبام اناق "اطخلا ىف ةلقاعلا ىلع ةيدلاب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق املف اهيناج ىلع تايانلا لصأ ناك لوقيف

 ؛ هنود لقعت الو ثاثلا ةلقاعلا لقعت لئاق لوق. نأ امأو هيناج ىلعف ةيدلا نم صقن امو ةلقاعلا ىلعف ةيد نوكي نأ

 ليف لئاقلاة نإف ؛ هيلع هتدح اف هنودلقعت الو فصنلا وأ نيثلثلا وأ راشعألا ةعستلالقعت ناسنإ هل لاق نإ تيأرفأ

 كلذو ةلقاعلا ىلع هب ىغقو ةرغب نينجلا ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق معن لبق ؟تفصوام ىلع لدي ربخ نم

 ىذق اذإو « ةلقاعلا ىلع ةيدلاب ىذق هنأ نم ادانسإ تبثأ هلقاعلا ىلع نينا ىف ىضق هنأ ىف هثيدحو ةيدلا ريثع فصن

 ملعأ ىلاعت هللاو اطخ لكب ىغقي كلذكف 'اطخلا نم اعم امنأل ةيدلا ريثع فصنو ةبد تناك نيح ةلقاعلا ىلع ةيددلاب

 هنود امب مهيلع ىفقي الو ةيدلا ريثع فصنب مهيلع ىغقي هنع هللا ىضر ةفينح وبأ لاقو ؛ ًادحاو امهرد ناك نإو

 نايجتحا دق هنإفلئاق لاق نإف هنود امب مهيلع ىغقي الو يدا ثلثب مميلع ىغقي لاق نم مزلام لثم اذه ىف همزابو

 نودامف ىغق هنأ ملسو هيلع هللاىلصىنلا نغ ظفحمال هنأو ةلقاعلا ىلع ةيدلا رمثع فصنب ىغق ملسو هيلع هللا ىلص ىنللا

 دحأل كمزا ريخهيف ناكام الإ امناج ىلع تايانجلا لعجأ تاقف ربخلا تعبتا امنإ تنك نإف هل لبق ءىشب رمثعلا فصن

 ةيد نملقأ وهام ىنح اذإو هتلئاع ىلع ىف ةيدلا ريثع بفصت ةيقام وأ ةيد هيفام ناجح ىن> اذإو لوقت نأ كضراع نإ



 - ظظظظؤزة ّ-

 املف انع هحسن دق هنأ نيب ىتح معن لاق ؟ انثيب - ةاروتلا لهأ ىلع هب 2 هنأل جو زع هللا انربخأ امو تلق« سمنلاب

 دب رت اًيسلف انلق لقت نأ ةمرجم ةلوتقملا' سفنلا تناك 1ذ] لدفن لكدا شقا لك نوكأ قأ الإ رحب ل سفنلاب سفنلا »لاق

 ةفلاحف اهنا اسداساكحو ةدرةم ماكحل ةسحا يف نأ تمع رد ةماع هناا هذه نإ كلف داتا ١ كن جتحم نأ

 دبعلا لتي رحلا ىف نيعذوم ىف اهتءاج سداسااو سماخلا (* (م)كحلاو لوألا كحل دعب ىتلا ماكحألا ةعيرألا عييمج

 الو'انذأب .هنذأ الو ديعلا َتفقتأ الو اهفنأب هفنأ الو ديعلا نيع الو انيس سنل هلع نأ تعرق هاا ك2

 تمعز .ىذلاب الوأ تأدب دقو ديعلا فر الو امحور + ام ملك هحورج الاو دعلا © نسالو اهنسر هنساالو درعلا نذأ

 هب هلتعت الف هنبأ لتقيو هب هلتقت الق هدبع لت لجرلا نأ تمعزف ضع. ىف هتففاوو ضعب ىف هتفلاخف هب تدخأ كنأ

 ؟ باتكلا رثألا فلاختف انلق ارثأ اذه ق تعبتا .لاق ةمرهعع نسوفن هذه لكو هم هلئقت الك نماتسلا لو

 نم ضعب لاق ؟ كلا ىلع ل>و زع هللا ماك>أ نيب تر 0 تلد ع ىلع اذإ باتكلاف انلق ال لاق

 الف اناطلس هيلول اناعج دقف امولظم لتق نمو » لجو زع هللا لاق ىرخألا ةيآلاو لاق هلك همزلي وبف اذه عد هرضح

 كلذ كيلع داعيف هل لبق هلتاقلتة نأ هللولف امولظملتق نم نأ ىلع ةلالد« لتقلا ف فرس الف »هلوقف«لتقلا ىف فرك

 رك ذاف تلك جر اذه لك لك لاق جسما هد نم اتسْلاَو هذي هلعقي ديعلاو هوبأ هلعف نبالا ّق ةئيعت مالكلا

 نإ تي أرفأ انلق هسفن لتقي نأ هل نكي ملف ايلو بألا ناك ىلولا ىلإ مدلا لءح امل ىللاعتو كرابت هللا نإ لاق كجرخم

 لاق ؟ ةءالولا نم لتفلاب هحرخم الف تلقلءفأ ال لاق؟هلتقي نأ نبالل لمي ةبالولا نم بألا جرخأ غلاب نبا هل ناك

 نأ 0 وال لءدتفأ همم دمبأ ره مع نبا هل ناكو هلع : ول ه*ثراوو هلو وهو هلق لجرا»مع نبا ىف لوقت اف تلق ل

 جرم لتاقلاو الق ةيالولا نم لتقلاب جرخم لتاقلا لاق لتاق وهو هيلو اذهو نبأ نمو انلق معن لاق ؟ برقألا لقي

 انلق رثألا بألا ىف تعبتا لاق ؟ ثاريملا نم هجر تنأو ةبالولا ن٠ بألا جرخم مل لف انلق معن لاق ةيالولا نم لتقلا

 دبعلاف انلق نآرقلا هيفتلو انام فالخ ىلع كلدي عاجإلاف انلق عاجإلا هيف تعبتاف لاق تلقام فالخ ىلع كلدي رئألاف

 عاجإلاب ال لاق: هالوم لتقب نأ هنيال نوكيو ةيالولا 0 لتاقلا جرخأ هالوم ِهلَدَف د نبا هل كل
 نم اتسملاف تلق

 ال لاق ؟ باتكلا فالخ ىلع عاجإلا نوكيفأ تلق عاجإلاب ال لاق هلق ىذلا مسملا لقي نأ هل نوكيأ هنبا هعم ن 0

 لتقيالنأ ىلع دحأك عم عمجم مل هل انلقو لجو زع هللا باتك ليو ات ىف تاطخأ دق كنأ ىلع كلدي آذإ عاجإلاف اناق

 تمعز دقو ةجح مبعاجإ تلعج ف يكف رفاكا اب نمؤملا لتقي الو دبعلاب رحلا لتقيال نأ هبهذم نم الإ هدبعب لجرلإ

 . ملعأ هللاو ؟ هيلإ اوبهذام لصأ ىف اوئطخأ مهنأ

 ةصاخ لجرلا ىلع لقعلا بأب

 وهف كلذ نود ناك امو كلذ قوف اث نسلاو ةحضوملا تايانلا نم ةلقاعلا لمعت هنع هللا ىضر ةفنح وبأ لاق
 هتلفع ثلثلا غلب اذإف ثلثا غلس ىح كلذ نم اًئيش ةلةاعلا لقعت ال ةنيدملا لهأ لاقو ةلقاعلا هلقعتال ىلامجلا لام ىف م « لعإ| . داق تلك 2: ءللذ ٠م اعش ةلعاعلا ا 2 2 . .

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعج دق نسحلا نب دمحم لاقو « ةلقاعلا ىلع ورف ثلثلا ىلع دازام كلذكو ةلقاعلا

 هتلقاع ىلع وأ لجرلا لام ىف كلذ لهدف اسمح ةحضوملا ىفو لبالا نم اسمح نسلا ىفو لبإلا نم اريشع عبصألا ىف

 ةقرمأاملاو ف نينيعلا ف عمت نوح نددفر ىلإ سو هيلع هللا ىلد ا وصر هيك لا باتكللا 3 كلدو

 نلهأ دنع كالذ قرتفا نكت ضع ن ٠م كلذ ضب ميسو هيلع للا ىلد ل كوصم قرش ملف لج 1 دلاو ةفئاجلاو

 1 اذكهر الا دل هلع تجحأو ام لحر راا لام ف بجوأو اهيلع بدوام ةلقاعأا يلع بج>وأل قارتفا اذه ََق ناكول ةنيدملا



 مو عب

0< 
 كدنع لسرملا حبق ىرهزلا ناكو السرم اذه ناكف لسرملا لبقتنأ ثدبأ اذإو انلق لسرملا حبقل ىرهزلا نإو دحأ

 نع هتححص تك نإ معن انلق ؟ هف ىرهزلا ثيدح فالخ ىلع لدن ءىش ند لبف لاق نيمجو نم هتددر دق

 دادنلا!ت

 سيلأ
 ؛ ا نع رمتعملا نب روصنم نع ضايعنبل يضف انربخأ تاقوهامولاقلوقناك ىرهزلانء هفرعنال انك-!وىرهزلا

 ىموخلا ةيدىفو فالآ ةعبراب .ىفارصنلاو ىدويملا ةيد ىف ىضق ةنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ بيسملا نبا نع

 نع هلاشن بنسملا دعس ىلإ اءاسرأ لاق راس نب ةقدص نع ةنييع نبا انربيخأ 3 5 لالا ) مث رد ةثاعأب

 اندس>ف لاق ؟ هلبق نف انلقف لاق فال ةعب 0 هنع هللا ىكر نافع نب ناْمع هيف ىضت : لاعذ دهامملا ةب دن

 مث هنع ظفح دق هنأ معزيل هنإ انلق عطقنم رمع نع بيسملا نب ديعس لاق ارخآ ةولاس نيذلا مث ( قفانتلالاف ُ
 ةيد فصن كباحصأ لاق ملف لاق هريغبو معن تاق تلق اذهف لاق عطقنم ريغ نامَع نع وهو ةصاخ هنأ ملأ هنومعزتا

 6 ملسملا ةيد صن هتيدو رفاكب سم لتقيال » لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ بيعش نب ورمع نع انيور تلق ملسلا

 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم دحأ ىف ناكامو هب انذخأل هثيدح تبث, نم ناكول تاق ؟ تنأ هب ذخأاتال ملف لاق

 زيزعلادبعنب رمع نع هنوورب ءىثث معن هلتلق كلذ ريغ ةءاور هيف مهدنعف لاق معن لاق محام لثم انا ن وكف انلق ةدح

 انمؤم لتقي نأ نمؤملل ناك امو » لاق لجو زع هللا نأ هيف انتج> نم نإف لاق هانكرت دقف انلق فيعض رمأ اذه لاق

 قاثيم مهنيب و مشب موق نم ناك نإف» لاقويهلهأ ىلإ ةماسم ةيدو ةنمؤم ةبقر ريرحتف ًاطخل اننمؤم لق نمو اطخ لإ

 ىغبني ناك هللا 3 ةبقرلا ىف .ملسااو دهاعملا لتق نيب انيوسو تيوس الف «ةئم دم ةقر ريرح و هلهأ ىلإ ةماس» ةيدف

 تابق امبإف ىحولا ليرنت ىف اهددع ىلع ةلالدال ةلمج ةيدلاو امه.ف ةفورعم ةبقرلا انلق ةيدلا ىف امنيب ىوسن نأ انل

 لاق هنع ادوجوم نكي مل اذإ هدعب نمع وأ ةتعاطب لجو زع للا رمأب ءلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اهددع ىلع ةلالدلا

 نم رمع نعو لبإلا نم ةئام ملسملا ةيد دع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىفف اناق ةيدلا ددع هللا باتك ىف ام

 ىنلا نع هيفنكي مل اذإ قرولاو بهذاارمع نعو لبإلا مسو هيلع للاىبد ىنلا نع تنأو نم انلبقف قرولاو بهذلا

 هريغ ةيد ددع رمع نعو ملسملا ةيد ددع سو هيلع هللا ىل ىنلا نع ائابق اذكبف اناق معن لاق ءىث رسو هيلع هللا ىلص

 ةيد مسا امهيتاك نأ ىلإ توشع اذإ تيأرأ هفرعن ءىش ٍلسو هيلع هللا ىلص ىناا نع هيف نكي مل اذإ مالسإلا فلاخ ن

 زع هللا ضرف معن لاق ؟ كلذ ىف ةلخاد اهمأل كلذ لثم ةنمؤملا لتق نمو ةبقرااو ةيدلا نمؤملا لتق نم هللا ضرف ىفأ

 ىوس له ةيدو ةنقر ريرحم هق نك نمهؤملا أ 5 امأف انلق ةماسم ةيدو ةنمؤم ةيقر رع اهلتف نم ىلع ل>و

 لمتحم امك ةنمؤمو انمؤهلمتحم انمؤم نإف ةيرحلاو مالسإلا عم هتاواسع ىلوأ ىهو انلق ال لاق: ةهاسملا ةيدلا ىف امهنيب

 ” ااذكا 5 ةلغ سلا نينجا لتي لخرلا تأراوأ هق'ادرفتم رك ذ نيذلا نيرفاكلاو (م) ءاسنلاو لاجراا نينمؤملا

 رو [رانيد نوسمح ةحد نأ تنعز ملف تاق معنلاق ؟ نمؤم ىنعم ىف لخاد هنألت لق ىبي لاق ؟ ةئاسم ةيدو ةئقر قتعب

 ن وأ هند هفف تلك لب لاق ؟ انمؤم لَك هنأل ة ةبقر رب رحت هيلع سيلأ درعلا لتقي لجرلا تيأر وأ ةءقرلا ىف واسم

 مهتايد ىدؤي نأ هيلع ناكو تمزل اذإ تايدلا ىرتف تلق رثك أ وأ مهارد ةريثع تناك نإو هتعبق ىه لب اق ؟ هتميق

 نأ تدرأ ملف تلق ال لاق مهتايد نيب تءواس مهاندأو مهالعأ هيف ءاوس مهنم دحاو لكىف ةنقر قتعي نأو مهْلهأ ىلإ
 ىلوأ مث نيذلا نيماسملا نيب وست لو ةيد ىدؤ, نأ امهلتاق مزلت نأو ةبقرلا ىف ايوتسا اذإ 00 و رفاكلا ند ةىوضطت

 نمؤملا هب انلتق امم نأ ساناا ضعب بهذه بهذ. ند ضعب لاقف ( قفا“ لال ) رافكسلا نم متين ىوسن نأ

 سفناا نأ اهيف مهيلع انيتكوررهباتك ىفلجو زرع هللا لوق امهادحإلاقف امهادحإ ركذاف الق نيتيآ 1 نحلاو رفاكلاب



 م
 ىذلا دهاعملا دمت ملو كرشملا ىلإ هيف دبعلا ىذلا دهاعملا تدقأف لاملاو مدلا لالح اب راح ناك اهنع عزن اذإف هل تناك

 لئاق كل لاق ول تيأرفأ نيدهاعم كدنع لاملاو مدلا اعونمت نيلاخلا ىف اعيمج امه مث جسم ةدم ىلإ دبعلا هل دقع

 دهاعملا دقأ الو هب نمؤملا لتقيال مالسإلا 2 نأن لهاجو :لاكلاو مدلا عونم هنأ لبق نم ةدم ىلإ دهاعملا ديقأ

 د احا 0 الأ كلذ هيلع هضري ملام ىلع دبعلا ىذر دمف هب مجسم لفي ال نأ ماع هنأل مالسالا ع مهلا

 انك اول تدارفأ تلق زفاك انموَد لَك ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىتامايبلا نبا ثيدح ن م 'انيوو دق انإف 552

 ىلوأ ناكل هئالع لصتم رخآلاو عطقذم امدحأ ناثيد> ىورف هاور نع نالا نسخ عطقنملا ت تشن تو نحب

 انئيدحف تلقف الصتم هانتبث ىذلالب لاق ؟ نظلاب هانتث ىذلا وأ قدصلاب هاور نم انفرع دقو هانتيث ىذلا هتبث نأانب

 ةيمأ نب ورمع نأ انغلب اهف ىاملببلا نبا هاورام نإو أطخ ىنامابلا نبا ثيدحو عطقنم ىئامابلا نبا ثيدحو لصتم

 دق تنأ تنك اتباث ناك ولو هب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هلئةف الوسر لوتقملا ناكو ةدم ىلإ دبع هل ناك ارفاك لتق

 ةبطخو نامزب حتفلا لبقو ريضنلا ىنب لبق ةيمأ نب ورمع هلتق ىذلاو (م) ىناملببلا نبا ثيدح اعم نيثيدحلا تفلاخ

 هب لبقت مل لف لاق اًحوسنم ناك لوقت م ناكولف تلق حتفلا ماع « رفاكب سم لتقيال » ملسو هلع هللا ىلص ىنلا
 امتإ تنأو اليوط ًارهد ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر دعب ةيمأنب ورمع شاع تلق ؟ أطخوه تلقو خوسنم وه لوقتو

 ىنلا دزي ملو سو هيلع هللا ىلص ىنلا امهادو نينثا لتق ورمعو انباحصأ ةفرعم لثم هب كل سيل دعب نم معلا 3

 0 عني انك ذاع عم اذه تلق اع لاق « اههنيدأل دبع ىنم ال نيلجر تلتق » لاق نأ ىلع ارمع سو هيلع هللا ىلص

 تدأرفأ انلق هولتةتال كلذ دعب تنك مت هولتقا نأ كو ةريحلا لهأ نه الجر لتق نابيش ىن نم لجر ىف 2

 نسحأ اف اذلق اللاق ؟ ةجح ملسوةيلع هللا ىلص هللا لوسر عم د> 13 نواك ناك مع عجرب ملو لتقو هولتقا نأ تعلو

 هيف نكي لو هب كيلع ةجحلا مقن ءىث لسوهيلع هللا ىلصىنلا نع هيفنكي ملول تيأرأ ةجحريغب تججتحا نوكتنأ كلاح

 عجر ىذا! نأ ىرب نأ وأ كدلع اذهف هلوقنم ىلوأوه هغلب معنعالإ لع كد م ع عم رمع ناك أ رمع لاقامالإ

 هقخم نأ دارأ هلعلف انلق ةيدلاب هضر.نأ دارأ هلءلف لاق ؟ ناره نأ كو ١ ًاءجار هلوق نوكسفلاق ىذلا نم هب ىلوأ هللإ

 رمع نأ رانيد نب وردع نع ميور دقف لاق ثيدحلا ىف تاقام سيلو انلق ثيدحلا ىف اذه سيل لاق هلتقي الو لتقلاب

 تئش نإف هانيور دقف انلق هولتقتالو ءورذف لاتقريغ ناك نإو هولتقاف الاتق لتاقلا ناك نإ اينارصن لتق سم ىف 52

 جت كعمسنف انلق امفالو لاق مف همت تاق كلاقاك رمع عبتاف تأق ؟ هتاق نإف لاق هف كعزانن الو تباث وه لهف

 عاطقنالا عمجم وأ فاعضوأ تاعطقنم ثيداحأ هذهو فر>الو التاق ؟ ءىث اذهىف رمعنع دنع تبثيف لاق كيلعاع

 سان هيلإ ماقف لتقي نأ ارفاك لتق لسع رمأ هنع هللا ىضر نافع نب نامع نأ هبف انيور دف لاق اعيمج فعضلاو

 نإف لهجم نم ثيدح نم اذه تلقف هلتقي ملو رانيد فلاب هادوف هوعنف ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر باحصأ نم

 هفعض ىلع هتعبتا دق كنأ ملعن ىتح هب لف رخآ هيف كلو ؟ح هيف كيلعف اتباث ناكن إو هب جاجتحالا عدف تباثريغ ناك

 اذبف مهيلإ عجرف مسو هيلع هللا ىلدص هللا لوسر باحصأ نم سان هعنف هلتق دارأ هنأ تمعز انلق ؟ هيف ىلع امو لاق

 دقف لاق ؟ ,تفلاخ فيكف رفاكب جسم لتقيال نأ نيعمت< ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر باحصأ نم سانأ ىف نامع

 .رمعو ركب ىنأ دهع ىف تناك دهاعملا ةيد نأ ىرهزلا نع انيور دقف لاقهب ىلوأ عوجرلاف عجر دمف انلق هلق دارأ

 نعي هلسرم ىرهزلا نع لبقتفأ اناق لاملا تيب ىف ةيدلا فصن ةيواعم لعج ىتح ةمات هسم ةيد مهنع هللا ىضر ناعو

 نم لسرملا ليقي ام لاق ؟ هلسرع كيلع جتحاف نامع نع وأ رمع نع وأ ركب ىفأ نع وأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا



5001 

 ِلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نسحلاو دهاجمو سواطو ءاطع نع نيسح ىنأن بانعدلاخ نب لسم انربخأ تاق ؟ ةنسلاام

 ثيدح نم ىزاغملا لهأ نم مثريغ هلصي دقو معن تلق لسرم اذه لاق « رفاكب سم لتقيال» حتفلا ماع هتبطخ ىف لاق

 ىععشلا نع فرطم نع ةنيرع نبا انرب+أ « ؟دانسإ نسحأ نم ثيدح هيف نكلو هريغ ثيدحو نيصحلا نب نارمع

 ىوس ,ىثث ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم دنع له تاقف هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع تلأس لاق ةفيحج ىنأ نبا نع

 ىف امو تلق ةفيحصاا ىف امو نآرقلا ىف امبف ادبع هللا ىنْوي نأ الإ ةمسنلا أربو ةبحلا قلف ىذلاو ال لاقف ؟ نآرقلا

 هللا ىلص ىنلا نأ فورعم اندنع تباث ثيدح اذه لاق رفاكب نمؤم لتقي ال نأو ريسألا كاكفو لقعلا لاق ؟ ةفيحصلا

 لتقي ال» لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ريبج نب ديعس ىورو هانلوأت انأ ريغ«رفاكب نمؤم لتقي ال »لاقل سوهيلع

 امأف لالخ مهءامد نأل محل دبعال نيذلا برحلا لهأن م رافكسلا ىنع هنأ ىلإ انبهذفعهدبعىف دبع وذ الو رفاكب لسم

 لاق ثيداحألا هذه عم كيلع وه اتباث كل هلع نحنو لسرم ديعس ثيدح انلقف هب هلتق نم لتقيف دبعلا همد عنم نم

 لاق امعإف ( هدهع ىف ديع وذ الو»لكاق ناك نإ مث رفاك ملسم لتقي ال» حسو هيلع هللا ىلص للا لوسر لاق انلق ؟هانعم اث

 نيرفاكلان م دهع هل نم لتقممل لحال هنأ رفاكلاو نمؤملا نيب دوقلا طقس ذإ سانلل املعت هدهبع ىف دبع وذ لتقي الو

 نأل اناق ؟ رهاظلا هنأ ىلع كلدي امو لاق رهاظلا هنأل هب ىلوأ اذه ناك هلمتحا ول انلق ؛ اذه ريغ ىنعم لمتحف لاق

 هللا لوسر لاق تلق ؟ىه نبأو لاق ةيافك هيفو معنانلق ؛ اذه نيبت ةنس نم لبف لاق رافك نيرفاكسلا نم دهعلا ىوذ

 دبعلا لهأ ريغ نيرفاكلا ىلع اذه.نأ تمعز ليف« ملسملا رفاكسلا الو رفاكسلا ملسملا ثري ال» سو هيلع هللا ىلص

 الا الها ل [رنأك نم نيرناكلا ىلع اهنكلو ال لاق ؟ ردآلا ثيدنلا ىف تلوأت ام لثم هن تلوأت دق نوكتف

 لوسر لوق ىف كلذ لثم لوقت نأ نم دنع اباوص اذه ناك اذإ ادب دحت الو اناق ممزاي رفكلا مسا نأل مهريغ وأ

 نم ناك اذإ ملسملا رفاكسلا ثري لوقتف اذه درفف اباوص كلذ نوكي وأ «رفاكب نمؤم لتقيال» سو هيلع هللا ىلص هللا

 نآلأ ؟ ' انلق هلوقأ ام لاق « رفاكت نمؤم لتقيال )ثيدح تضعب اك هضعبتو بر الهأ نم ناك اذإ هثربالو دبعلا لهأ

 دقو تاوأت ام ريغ ىلع ثيدحلا كلذ رهاظ كلذكف انلق هريغ هرهاظ نكلو هلمتحم وه ىلب لاق ؟ هلمتعم ال ثيدحلا

 ىلص ىننلا عم ال |[ ةلح ال تلقو امنع اضن تنور ىذلا تكوت مث رفاك نم اماسم ارو ةيواعمو اذاعم نأ تمعز

 الف هسفنب كيتأي وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةجح الوأتم ريبج نب ديعس لمحت نأ تدرأ مث ملسو هيلع هلل

 تبهذ ام كرت اذه ىف كمزاي دقو انلق هتلق هدحو ادهم سيلف لاق هلوق ىنمزايال نيعباتلا نم ل>ر لوقتو هنم هليقت

 ملسملا هلتقي نمأتسملا ؟ تلقنبأو لاق دبع هلو هدبقت ال دقف ترك ذ ىتلا ةلعلل ىب را نم ملسملا دقت مل «90اذإ كنأل هبلإ

 دبعل معن انلق ؟ دهاعم اذمل لاقيو لاق كتمزا اذه الإ ةح> كمزاب مل ولف لاملاو مدلا مارح هب وه دبع هلو هب هلتقت ال

 هلوق ىلإ «هلوسرو هللا نم ةءارب »لجو زع هللا لاق معن املق ؛ ةنس وأ باتكب اذه ىلع لديف لاق نمؤم اذهو نامألا

 ثعبو دبعاا مساب ممفصوو دبعب ءانمأ اوناك ةيزجب ءانمأ اونوكي لو ةدم ىلإ ادبع مهل لعجف (هللا ىزجعم ريغ ينأ»

 هتدم ىلإ هدهعف دبع ملسو هيلع هللا ىلس ىنلا نم هدنع ناك نم ناب هع هللا ىذر الع سو هيلع هللا ىلذ هللا لومر

 لوسر ةنسو لجو زع هللا باتك ىف ةدم ىلإ دبعلا كاندجوأ دقف انلق دبألا دبع دبعلا نأ الإ بهذن انك ام لاق

 هل لعجف (هنمأم هغابأ مث هللا مالك عمسإ ىتح هرجأف كراجتسا نيكرمثملان م دحأ نإو »هلا لاقو سو هيلع هللا ىلص هللا

 اع ماقتسا 6 ةسفن دهاعملا كال هدم لإ وه اعإ دبألا ىلع تفصو ىذلا ديبعلاو 2 غولبو هللا مالك عامس كك ديعلا

 : لمأت )» مسملا نمد ىبرحلا دقت ل » هلعل )1(



3 5 
١ 
4 
 ا |

1 

0 
 نع ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو هلهأ ىلإ ةفسم ةيد امهنم دحاو لكىف لعجف نيهسم اوسيل قاثملا لهأو ةنيدملا

 هنامز ىف ممماعأو مههقفأ كلذ ىورو ملسملا ةيد لثم رفاكلا ةيد لعج هنأ ةفورعم ةروهشم هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رو ركب ىفأ دبع ىف دهاعملا ةيد نأ ركانف ئه را باهش نبا مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدحم مماعأو

 مهماعأ ناك ىرهزلا نإف ملسملا رخلا ةيد فصن لثم اهلعج ةيواعم ناك املف ملسلا ر لا ةيد لثم مهنع هللا ىضر َناْنَعو

 لاق دشار نب .رمعم نع 5 نبا انربخأ ؛ ةيواعم لوق ىلإ مهجقفأ هاور امج اوبغر 5 ثيداحألاب هنامز ىف

 نسحلا نعبلغت نب نابأ نع عدرلا ني سيق انربخأ : زيزعلا دبع نب رمع بانكب ىمذب لجر لتق دهش نم ىنثدح

 هلا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع ىفأ لاق ىدسألا بونلا ىنأ نع مشاه ىنب ىلوم هللا دبع نب هللا دبع نع نومي« نبا

 هنع توفع دق لاقف هوحأ ءاسف هلتقب رمأف ةنببلا هيلع تماقف لاق ةمذلا لهأ نم الجر لتق نيلسملا نم لحرب هع

 هل تناك نم ملعأ تنأ لاق تيضرف ىفوضوعو ىخأ ىلع دربال هلتق نكلو ال لاق ؛ كوقرف وأ كودده مهلعلف لاق

 انثدح . مسملا رحلا ةيد دهاعملا ةيد لاق مهاربإ نع دا نع ةفين> وبأ انربخأ . انتيدك هتيدو انمدك همدق انتمذ

 نب ا ةريخلا لهأ نم الجر لتق لئاو نبا ركب ىنب نم الجر نأ مهاربإ نع دامح ن نع ةفينح وبأ

 ىلإ لوتقملا ىلو ىلإ لجرلا عفدف اوفع اوءاش نإو اولتق اوءاش نإف لوتقملا ءايلوأ ىلإ عفدي نأ هنع هللا ىضر باطخلا

 رمع نأ اوأرف هولت#ت الف لتقي مل لجرلا ناك نإ كلذ دعب رمع كف هلتقف ةريخلا لهأ نم نينح هل لاقي لحر

 ىءاذجلا ساش ن نأ ذل ىرهزلا نع نيسح نب نايفس انريخأ لاق ديزي نب دمحم انربخأ ٠ ةيدلا ن نم مهي طرب نأ دارأ

 ىلص هللا لوس :تاحصأ نم .سانو'رد زا هماكف هلتش رخأف نادع ن. ناع لإ عفرف ماشلا طابنأ نم الجر لتق

 نع نيس> نب نايفس انربخأ لاق ديزي نب دمحم انربخأ . رانيد فلأ هتيد لعجف لاق هلتق نع هوهنف سو هيلع للا

 0 |١ نع ةريغملا نع هللا دبع نبا انرب>أو . رانيد فلأ هدب ع ىف دهاعم لك ةبد لاق بيسملا نبا نع ىرهزلا

 ىسوجلا رك ذي مل هنأ الإ هلثم ىعشلا نع فرطم نع دلاخ انربخأ ٠ ءاوس ىسوخلاو ىنارصنلاو ىدووبلا ةند لاق هنأ

 قتلا فيدو ملسملا هددت نإ ىدورملا ةيدو رفاكب نمؤم لتقيال ىلاعت هللا همحر ) قنا شلالات (

 قرضحام ىكحأسو هتلأسو مهضعب ىناأسو مجريغو سانلا ضعب نم دحاو ريغ اذه ىف انفلاخ دقو مجرد ةئامتام

 نيب هب هللا قرف امث هعفد دحأل ىغبنيال ام تاقف ؟ رفاكب نمؤم لتقيال نأ ىف كتجحام لاقف ىلاعت هللا ءاش نإ هنم

 هب هللا قرف ٠١ نيأو اولاقف هدعب نمع رابخألا مث اضيأ ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ةنس مث . نيرفاكلاو نينمؤملا

 ايندلا ماكحأ نع لأسأ نكلو.هنع لآسأ ال اق باقعلاو باوثاا امأف ؟ ماكحألا نم. نيرفاكلاو تعولا

 مظعأ ناك نإو رفاكلا هعنعو مهسلا نمؤملا تنأو ني ىطعنف رافكلا لاتق رفاكلاو نمؤملا رضحم هل لبقف

 اراغص رافكسلا نم كلذ ذخؤيو هيكريو اهب هللا هرهطي ةقدص هللا رمأب مسم نم انذخأام ذخأتو هنم ءانغ

 عضوم ىف هلوسر مح مث هللا يح ىف رافكللا تدجوف « نورغاص مهو دب نع ةيزجلا اوطعي تح » ىلاعت هللا لاق
 كلذ عنصي افنصو كلذ ريغ مهنم لبقيال مهلا ومأ مهنم ذخؤتو اودبعت مهيلع ردق ىتم افنص نيماسملل ةيدوبعلا

 نأ زوجي الف ةيدوبعلا نم فنص وهف مهمزا اذإ ةيزجلا ءاطعإف نورغاص مثو دي نع ةيزجلا اوطعي نأ الإ مهب

 جراخلا دبعلاك نوكيف ةيزج ىدؤ. نأ الإ لاح لكب مهل الو> ناك وأ لاح ىف نيملسمال الوخ ناك نم نوكي

 رئارح محل لحأف نيملسلا ىلع نأ نأبو اذهب :امهنرب لجو رع هىأ قرف دقو .نيلسلل ن5 20

 نكلواقرفل اذه نود مف نإ لاق اذه ىوس هيف نوقرتفيام عم نيرفاكلا عيمج ىلع تانمؤملا مرحو باتكلا لهأ ءاسن

 ا



 كلذو اذهىلع لدي باتكلاو اذه فلاخم مزا» هيف ريخ الو اذه فلام مزاي ربخ هيف نوكي نأ الإ ندباا نه لقألا

 اذه جتحا دقو «صاصق حورجلاو »ىلإ (نيعلاب نيءااو سفنلاب سفنلا 2لاقةلج صاصقلا رك ذ ني لجو زع هللا نأ

 نيب هللا قرفي مف ةنآلا هذه ىف لخد نمت دبعلا ناك نإ هل لاقي هنأ كلذو هيلع ةحح وهو انب ادصأ ىلع نسحلا نب دم

 رخآلا نم ا دحأ ص قيال نيريعبلا ةلزيع نيدبعلا لع>اف ةبآلا هذهىف لخاد ريغ ناك نإو سفنااو حورلا ىف صاصقلا

 وأ لتقي نأ ىف رابخلا دنعلا دبسا اولعج مهنأ نم انباحصأ نم هيلع لخدأ نم ىلع نسحلا نب دم لخدأ آم امأف

 مهن ًأريغ لخدأ ام هنم هلع لخدي لاق كف رارحألاو دعا نيب قرف الو رارحألا ىف كلذ اونمحي لو هدبع نم ذخأي

 دمحم جت>او ًاعيمج امهيف هنع لفغ وهو رار>ألا ىف امهنع اولفغ دق اوناك نإو ةنسااو باتكلا دبع'ا ىف اوباصأ دق

 نأ هللا 2 نم معز ناك اذإ هنأ لق نم هللا 2 فالخ ىف لخد دق نم ناك رك ذ اك اذه ناك نإف هللا 92 ل

 نول امإ ةقذَقب لام هلع نوكي الف ءرملا ءرملا ام فذدَت, ىتلا دودحلا: ةلزتعب هلزنأ امإف لام دمع ىف نوكيال

 ل اذإ لاملا هيف لعجأ امتإ لاق نإف الام هيف لعجم الو هلطم, نأ دمعلا نم هنم ديقيال امف همزليف هندب ىف ةوقع هيلع

 دنس كول : دا ف وعلا 8 ةثاما يب ملا نارك دقو اكو ليلا ىف تقسو اك دكا <22 لأ ناك نا لذه كل يئتسا ف انلق دوقلا هف ماس

 هيف عاطتسإ ىذلا دمعلا ىف اضيأ لوح لمتف اهنم مهقوقح ردش نيقابال ةيدلا ن2 لوجيف حلاصي وأ مثدحأ وفعيف

 1 و : 5 0 0 َ 2 لصأ ىلع همزلي ناكف وفعلا هلخد ني> الام هف اناعح امنإَو لاق نإف هوضري مل وأ مدلا ءااوأ هيضر الام صاصقلا

 معزيو وفع هل نك ' رخآلا افع ولو دحلا هلذ دحلاب ماق امهمأف امهوبأ فذق نيلجرلاك هله نأ نيلوق نم دحاو هلوق

 اعإ لام مهل نك / هنأل لام نيرخالا نكي مل مثدحأ وفعب مدلا نقحف مدلا ىف 5 2 نرفعي رارحألا نك اذإ هن

 لجوزع هللا هحنم تفصوام ىلع لجأ تاق ىعم اذه لثم لوقت تناف لاق نإف الام لودنت الف فيس ةبرض مهل بجو

 . راثالل كلذو هكا تن تلقام فالح ىلع ملسو هيلع هللا ىبص هلوصر حو

 ةمذلا لها ةيد بأب

 لثم ىسوجلاو ىارصنلاو ىدوبسلا ةيدو هئع هللا ىضر ةفيت>وبأ لاق : لاق ىعفاشلا انريخأ لاق“: عسيرلا انربخأ :

 فصن امهدحأ لتق اذإ ىنارصنلاو ىدورلا ةيد ةنيدملا لهأ لاقو دوقلا نيماسملا نم هلتق نم ىلعو مسملا رحلا ةيد

 كورا دك: نسحلا نب دمحم لاق رفاكت نمؤم لتقيال ةنيدملا لهأ لاقو مثرد ةئاعام ىلا ةيدو مسملا رحلا ةرد

 دمحم لاق « هتمذب ىفوأ نم قحأ انأ » لاقو رفاكب السم لتق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةنيدملا لهأ

 الحر لتق نيماسملا نم الحر نأ ىلاما.يلا نب نمح رلا دبع نع ردكشلا نب دمحم نع دمحم نب مهارإ انريخأ

 كوقي ناكف لتقف هب رمأ مثىهتمذب ىفوأ نم ق>أ انأ» لاق ملسو هيلع هللا ىلدهللا لوسر ىلإ كلذ عفرف ةمذلا لهأ نم

 ريغ لتقو ةليغلا لتق نيب قرف ات ةليغ لتق هلتق اذإ ةنيدملا لهأ هلتق دقو نمحرلا دنع ىنأ نب ةعبب ر مههيقف لوقلا اذه

 ةريسحلا لهأ نم ةلبغ ىفارصن لجر لتقب نيماسا نم لجرلتقي نأ رمأ هنأ باطخلا نب رمع نع انغلب دقو ةليغلا

 هللا لوقف ةبدلا ىف اولاقام امأف هب لتق ىارصنلا ملسملا لتق اذإ لوقي ناك هنأ بلاط ىنأ نب ىلع نع انغلب دقو هب هلتقف

 الح [ 32 لق نمو أطح الإ[ انمّوم لبق نأ نمواب ناك امو: لاقف:هباتك ىف ةمدلا هللا رك ذ لوقلا قدصأ لجوازع

 ةملسم ةيدف قاثيم مهيب و منيب موق نه ناك نإو »لاقف قاثيملالهأ رك ذ مث هلهأىلإ ةّتلسم ةيدو ةنمؤم ةبقر ريرحتف

 لهأ لاق امك ةيداا فصن قاثيملا لهأ ىف لقي ملو ةءاسم ةيد امنه دحاو لكىف لعجف(ةنمؤم ةبقر ريرحم و هلهأ ىلإ
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 ىلع عطاقلا ربح ناك أ عد وأ عطقا عطاقلا لاقق ديلا ةيد ْدَحآ هدي ةعوطقملا لاقف اد رد ل عطق ارجاالحر

 نأ» هباتك ىف لجو زع هللا لاق وفع. نأ امإو َدْحَأب نأ امإ صاصقلا الإ هل سلو ءىشب اذه سل ديلا ةيد هطع. نأ

 صاصقلا الإ هيف سيلف صاصقلا هيف عيطتسا امش« صاصق حورجاو »ىلإ (عيرلا أرق) , «نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفتلا

 هلهأ ىلإ ةماسملا ةيدلا نم أطخلا ىف هللا ىمسام هيلعف أطخ نم ناك امو لام الو ةيد هف سيلو لجو زع هللا لاق اك

 نأ هل نك رح وأ دبع فق صاصقلا هل بحو نم كلذ ربغو ديعلا سفن 3 ةنسملا هيلعق عدم وهف اذه رغب جح نم

 نيبو اذه ىف كولمملا نيب قرف نق كولمت الو رح ىف دوق ىلإ هفرصي نأ هل سلف لقع هل بجو نمو لقع ىلإ هقرصي

 بتك »ىلاعت هللا لاق ( قفا ةلالاف ) ةفورعملا ةنسلا نمو قطانلا لجو زغ هللا باتك نم ناهربلاب هيلع تألق نك

 اضرأ نه تعمسف ىعفاشاا لاقو « نوقتت كلل ىلإ« ىنألاب ىألاو دبعل اب دبعلاو رجلاب را ىلتقلا ف صاصقلا يلع

 صاصقلا ةراوتلال هأ ىف ناكو صاصق مهنف نك ملو لقعلا اولتق اذإ لمجمإلا لهأ ىف ناك لوقي نآرقلاب لعلا لهأ نم

 ها لزتاق اش نإ صاضقلا وأ ,قولا ءاخ نإ ةندلا دمعلا ف نان ةفالا هذه ىف لجو 2 ف مف ةيد مهيف نك لو

 مسلما و هلوق ىلإ « ىنآلاب ىالاو دسل امدعااو رخلاب را لجتلا ف نداستلا جلع تك اونما ئذلا اهنأابد َلَخَو 2

 هضعب سابع نبا نع ركذ دقو ليوأتلا نع هب ىنغتسم ليزنتلا ىف نيب رعأ هللاو كلذو ) قثا 52 اللا 0 6 نوقتت

 مدلا ىلو ىلإ كلذ نأ اند ناكو صاصقلا هنف مف لزنأ هنأ لجو رع هللا تاتك ىف ملعأ هللاو لاقف هضعب هنع ظفحأ مو

 وفعي نأ «فورعللاب عابتاف 1 هيخأ نم هل قعنم» لحو َرَع هللا لوق 0١ انس ناكو دوقلا هل نال وه اعإ وفعلا نأل

 نكت لو هقحٍبهذ اذإ هل نكي مل هريغ هل قبب ل صاصقلا اع اذإ مدلا ىلو ناكول هنأل لاملا ذخأيو صاصقلا مدلا ىلو

 ناكف «ةمحرو كبر نم فيفخم كلذ لجو زع هللا لاقو , ناسحإب ةلإ ىدؤت الو فوردع هعت ءي اهدحاب 5

 ناك اذإ ©20لاملا نكي ملف لتقلا نم اهب عنتمي نأ «ةايح صاسقلاىف يسلو» لاقو « لاملا حاب لكلا تح ةالاخ

 ريسفت ىف سابع نبا نع رائيد نب ور# نع ةنييع نبا نايفس ىورو لاق « دارأ اذإ دوملا هنع طقسن لاح ىف ىلولا

 نم دمحم انريخأ هاتغم لثم لع لما هلع قا لص هلا لوعر ةن تلذو ناحل دحأ وف تفضو اع دك هرالا

 لاقإسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىبعكسلا حبيرش ىفأ نع ىربقملا ديعس ىنأ نب ديعس نع بئذ ىفنأ نبا نعل يعامسإ

 ىحم نع رمعم نع ةقثلا انريخأ « دوقلا ميلف اوبحأ نإو لقعلا ميلف اوبحأ نإ نيتريخ نيب . هلهأق لرتق هل لتق » نم

 هجر ( قثأ ًِ 8 اال ( هانعم لك وأ هلثم رس هيلع هللا ىلص ىناا نع هريره ىنأ نع ةماس ىنأ لح ريثك ىفأ نبا

 كالا داو لتقلا وفعي وأ صتقي نأ مدلا ىلول نأ ايف لاكشإ ال ةلالد نالد, اعم ةنسلاو باتكلا ىلاعت هلل

 حارجلا نم سفنلا نود امف ناك سفنلا ىف اذه ناك اذإو ءىش كلذ نم لتاقلا ىلإ سيل لعف لعفي نأ ءاش كلذ ىأ

 لوتقملا هدبع ةميق هل نوكي وأ لقي نأ نب رايخلاب هديسق لجر دبع لق اذإف هدبع ىف لجرلل كلذ ناكو اذكه

 ىنأ نإو صاسقلا افع .اذإ كلذ الإ دبعاا دسل سيلف ًاعوطتم لتاقلا دبعلا دس اهادأ نإف لتاقلا دبعلا قنع ىف

 سيلف هنك وأ لوتتملا دبعلا ةمبق نم لقأ هنأ ناك نإف لتاقلا دبعلا عبو اهيلع ربحي مل امدؤي نأ لتاقلا ديعلا ديس

 لتاقلا دبعلا ىف لضفلا ناب اذإو لاق « لئاقلا دبعلا ديم ىلع در لصف هف ناك نإو كلذ الإ لوتقملا دبعلا دسلا

 ةلضف هيلع دريف هلك عابب وأ هكلم نم قب ام ىلع اذه قبيو ةنع اذه ىفوي تح هضعب عاب نأ نيب دبعلا ديس ريخ

 صاصقلا تلعج ىرخألاب امهادخإ تلتقويادبأ نيشفن لكو -. '"هنمثل رثك 1 كلذ نآل هلك هنن راحش ةنحآو

 ىف ديقأ نأ ىلإ رطضم انأف ندبلا عيمج ناك رثك أ ىه ىتلا سفنلا ىف صاصقلا تلعج اذإ ىنأل سفنلا نود امف امهنيب



-514 - 
 ريعبلا عماجم لهف لاق ٠ تايردلا فالتخاب حارا لطبن ملانأل اذكه الإ ةحارج ىف لاقي نأ زوجم نك« مل اربخ هنمث

 هنكلو رحلا ةيد لثم هنمت نوكيف نوذربلا عماجم رحلا اذكهو هتميق ىعو هنمأ هتبد معن انلق ؟ هنمثي هتبقر ىف عاتملاو

 هقلاباتك هيلع لدي امم هيف انفلاخم ال امب انلق ةبادلا نود رحلا ىلع هتسق ملو؟امهنيب قرف ام لاق نإف « هتميق نوذربلا ىف

 تنأو نحن انلمجف دهاعملاف كلذ لثع ىضقو ةبقر ريرحت و لؤتقملا لهأ ىلإ ةماسم ةيدب أط> لتقت سفنلا ىف هللا ىفق

 امهاتيدو نيتبقر لجرلاو ةأرملا ف تنأو نحم اناعج كلذكو ء ةبد لكو ناتفلتخم ناتددلاو نيتبقر ىمذلاو مللا ىف

 ثيح لتقلا ىف ةبقرلا ىلاعت هللا لعج امنإف ايقتعي ةنمؤم ةبقر هلتاق ىلع ناكلتق اذإ دبعلا نأ تمعز نإف « ناتفلتخم

 تفصوام ةلالدلا نم هيلع نكي ملول تيأر وأ ابعم ةبقر ال ةميقعاتملاو ةميقلا عم سفنااىف ةبقرلا امنإو ةيدلا هللا رك ذ

 ىفو ةرافك هيف نأ ىف رارحألا عما و ةميق عاتملا ىفو ةحبق هيف نأ ىف ريعبلا عماجم ناكف هنع انيمع وأ اذه انلبجو

 ضعب ىف رحلا ىلع ام هيلع نأ ىفو اندنع صاصق امهنيب ناك هحرج اذإو صاصق اههنيب ناك دبعلا لتق اذإ دبعلا نأ

 آايمدآ ناك اذإ نيملاعا ىلع بجاولا نكي لأ مراحلا نع فكلاو ةالصلاو موصلا نم ضئارفلا هيلع نأو دودحلا

 اولوقي نأ سايقلاب ٍلعلا لهأ هيلإ بهذي ام لصأو عاتملا ىلع الو متاهبلا ىلع هوسيقي الو نييمدآلا ىلع هوسيقي نأ

 ىذلا ناك ىنعم ىف رخألاو نينعم ىف نيلصألا دحأ هيف لصأ ال ىذلا هيشأف هف لصأ ال رخآو نالصأ هل ءىث ناكول

 نم سيلو تفصو امف نييءدالل عماجم ىمدآ وهف دحاو ىنعم ىف ههيشأ ىذلا نم هيلع ساق: نأ ىلوأ نينعم ىف ههيشأ

 باحصأ نم انفلاخم نم ىلعو انباحصأ ىلع ةجحلا هذهو ( ىف|: الاف ) ليبسب هيلع ضرف ال ىذلا عاتملا الو مئاهبلا

 مهنأل هنم رثك أ مهمزليو حارجلا الإ ملوق لصأ ىف مهيلع لخدي ءىش نم سيلو اذه ضع. ىف هللا همحر ةفينخ ىفأ

 هتيدفف راح ارجك هن ىف هتفئاجو هتلقتمو هتمومأمو هتحضومانبادصأ نم لاق نم !مأ سفنلا ىفرحلا نم دبعلا نوصقي

 رثك أو دمحم لاق ام همزايل هنإو لوقعملاو سايقلا نم مدآ ىنب ليواقأ عيمج نم هيف جرخ دقلو هلوقل ىنعم ال اذبف

 نأ نك انفصو اما هنع ىور.هنإف بيسما نب ديعس نع باهش نب ديعس نع باش نبا نع ىور ام فلاخ هنإو هنم

 لعج وه الو ةعلس هموق وه الف ةعلس موقي اولاق مهنأ نيندللا الإ دارأ هارن الو هريغ نع ىورو هنث ىف دبعلا لقع

 . نيفلتخملاو نيقفتملا لوق نم جرخف هن ىف هلقغ

 كيلاملا نيب صاصقتلا باب
 نيب صاصقلا ةنيدملا لهأ لاقو سفنلا ىف الإ مهنيب مف كيلاملا نيب صاصق ال ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 ادمعتم ًادبع دبع لتق اذإ ةفينح وبأ لاقو ء هحرجك ابحرجو دبعلا سفنب ةمألا سفن رارحألا نيب هنثيبك كيلاملا

 ىلول ليبس الو هالو» ىلإ لتاقلا دبعلا عجر افع نإف وفعي نأ الإ كلذ ريغ هل سيلو صاصقلا لوتقملا دبعلا ىلوماف

 لقعلا ذخأ نإف .لقعلا ذخأ ءاش نإو لتق ءاش نإف رايخلاب لوتقملا دبعلا ىلوم ةنيدملا لهأ لاقو « هيلع لوتقملا دبعلا

 كلذ ريغ هيلع سيلف هماسأ اذإف هدبع مسأ ءاش نإو لوتقللا نمي ىطعأ لتاقلا دبعلا بر ءاش نإو هدبع ةميق ذخأ

 لجرلاو ديلا عطق ىف ديبعلا نيب صاصقلا ىف هلك كلذو هلتقي نأ لتاقلا ديعلا ذ>أ اذإ لوتقللا دبعلا برا سلو

 612لاق نمل ىغبني صاصقلا هيلع بجو دمع دبعلا دبعلا لتق اذإ نسحلا نب دمحم لاق « لتقلا ىف هتلزنع كلذ هابشأو

 نأ دارأ اذإ متيأرأ « ةيدلا ذخأ ءاش نإو لتق ءاش نإ لوتقملا ىلو نأ ًادمع رحلا لتقي رحلا ىف لوقي نأ هجولا اذه

 نازل ت1 راوأ ؛ ةدلا دحا نإ هلأ لت نأ كوتقلاىلو ىنأف كلذ ريغ كلل سيا عد وأ لتقا لتاقلا لاقف ةيدلا ذخأي

 )١( لمأت « دروأ ام هيلع دروأو كلذ نولوقي ال مثو ىأ « خلا لوقي نأ 2 هلوقو ةنيدملا لهأ لوق ىأ .



 ك2

 شضابع نبا لاقف ؟ سارضألا لثم مفلا مدقم لعجتفأ لاقف سابع نبا ىلإ ناورم ىتدرف لاق لبإلا نم اسمح هنف نإ

 نانسألا لاق حيرش نع مهاربإ نع دامحن ع ةفينح وبأ انربخأ ٠ ءاوس اهلقع عباصألاب الإ كلذ ربتعتال كنأ الول .

 نس لك ىف ءاوس اهلك نانسألا لاق هنأ ىعشلا نع رماع نب ريكب انريخأو « ةيدلا ريثع فصن نس لك ىف ءاوس ابلقع

 ك5 هللا ام لكاق لاق ناف ناحل نيا رتغألاو سمح سمح سارضألا ىفو ( قفا: لالا ) ةيدلا رشع فصن

 نسلا مسا نمجرخم ال مف ىف انس سرضلا تناكف«لبإلا نم سمح نساا ىفو»ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق هل ليق؟تلق

 ئتنتلا نم نازيع .ناتغابزلاو نيتعابرلا نم نارع ناتشلا كلذكو لك 21 مساب ىمست دقق لبق نإف

 ماظع ىهال لاق نإف هنم رثكأ وأ لقأ هريغ ىف محاو انس تثش اذه. ىأ لعجاف متل” اتش قرف اعإ تنك نك

 ءامسألا ةنيابتم فك ىف ةعمت# عباصألا اذكهو سارضألا اذكهو لبق مفلا ىف ةقولخ ةعمتجم ةعفنملاو كاما ةيداب

 ىف عفنأ سرضلاو اهتعفنم نيابت عم عباصألا عام لبق نم اهنيب ىوتسا مث رصنخو رصنبو ىطسوو ةحبسمو ماهنإ نم
 هيف نكت مل ولف نسحلا نب دمحم هللإ بهذام امأف سرضلا نم ناسللا كاسمإ ىف عفنأ ناتينثلاو نيتيذثلا نم لوك أملا

 رمعنأ ىلإ هريغ بهذ ولف سابع نبا نع ىورام امأف ةجح هدنع اونوكي مل ىبعشلاو مهاربإو حيرش لوق ريغ ةجح

 . ةجح رم ديلقتب هل هيلعو الإ سابع نبا ديلقتب ةجح هيلع تناك له هفلاخم

 ديعلا حارج باب

 ةمومأم وأ ةلقئم وأ ةعضوم وأ نبع وأ لجر وأدت نم ذبعلا هن باص ءىشب لك هنع هللا ىحر ةفح ررأ لاك

 ةحضوملاو نسلا را نم مولعم شرأ هل ريثك وأ ليلق لك ىف را نم كلذ رادقم ىلع هتميق نم وهف كلذ ربغ وأ

 ثلث ةفئاجلاو ةمومأللا فو ةننع كلذكو هتميق.فصن هذه ىفو هتمق ريثع فصن اهشرأ هتحضوم ىف كلذ ىوس امو

 فصتو رقع ةتلقتم و ةنعرشعافصن ديعلا ةحضوم ف ةندلا لهأ لاقو ةتجف رقع فشصتو ردع هلكت فو 9

 مف اولاقو عبرألا كاصخلا هذه ىف ةفئح اب اوهقاوف هنع رثلت امهنمادحإو لك ىف ةفئاحو هير نم رخعلا

 لاصحخلا هذه اوراتخيف اذه ىف اوكحتي نأ ةنيدملا لهأل زاج فيك نسلا نب دم لاق هنع نم صقنام كلذ ىوس

 ديزن انإف ماشلا لهأ لاقو نيءرخأ نيتلصح ديزن نيف اولاق ةرصبلا لهأ نأ ول تيأرأ؟لاصخلا نيب نم عبرألا

 الإ ءىش نم تلق ام ىلوقب .اولوق لوقيف «حتب الو سانلا فصن, نأ ىغبنيف مهيلع هب دري ىذلا ام رخآ لاصخ ثالث

 ناك ولف ءاشألا هذه نبب هب نوقرفي رثأ اذه ىف مهدنع سيلو هل داقننف رثأب اذه نم اولاق امف ةنيدملا لهأ ىنأي نأ

 ءايشألاىف ةغينح وبأ لاقام ىلع اذهنوكي نأ امإف فاصنإلا ىغنيف اذه نكي مل اذإف مهر اثآ نم انعمس اهف هب انوءاج محدنع

 نم دبعلا نم صقتام اهريغ وأ لاصخلا هذه نم هلك كلذ ىف نوكف ادحاو اثيش املك ءايشألا نوكت نأ امإو اهلك

 هنمت ىف دبعلا لقع لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع بابش نبا نع ةنيبع نيا.نايفس انرب>أ ( فا: ةلالاؤ ) هتمق

 لوقبو ( قفا لال[ ) هن ىف دبعلا لقع لاق هنأ بيسملا نبا نع باهمش نبا نع دعس نب ثيللا نع ةقثلا انربخأ

 امهتحارج ىق ناك هنع نم هتحارج تصقن اف ةعلس دبعلا موقي لوقن هنف ىنفلاخخ نم ضعب ىل لاقف لوقت بيسملا نإا

 عاتملاو لتقي ربعبلا ىف اذكه لقت مل لف غلبام اغلاب هنت ىف دبعلا لقع نأ معزت تنك ذإ تيأرأ عاتملا ف كلذ لوقن

 حارجك اهتيد ردقب اهحارج نأو لجرلا ةيد فصن ةأرملا ةيد نأ تمعز هلثم كمزليام لبق نم هتلق تلق ؟ كلب

 ملنسملا ةيد فصن ىارصنلاو ىدوهيلا ةيد نأ معزت تنأ انباحصأ نمث .انفلاخم نمث هريغل تلقو هتيد ردق ىف لجرلا.

 دبعلا ةبد لوقن متنأو نحت انك اسهف هتيد ىف را حارجك مهتايد مه>ارج نأ معزت مث ةثامامت ئدوخا ةندو
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 بجعأ نمو نوكي الو نوكف جرخم و «بئارتلاو بلصلا نيب نم جرخم » لجو زع هللا لاق بلصلا نه جرم ىنع

 نايثنألا تعطقنإو ةيدلا نيثنألا ىفو ةيدلاركذلا ىفف دعب نايثنألا تعطق مث الوأ عطق نإ هنأ معز هنأ ةفينح ىنأ لوك

 نايثنألا بهذ اذإ ركذلا ىف ةيدلا انلطب أ اعإف اولاق نإف لدع ةموكح ركذلا ىفو ةيدلا نييذ.ألا ىنفرك ذا عطق مث لبق

 متيأرأ مهل لبق « ال اولاق نإف ركذلل ةادأ امهنأ ريغ لاج وأ ةعفنم نييثنألا ىف لبف نايئنألا اهب لبحم ىتلا هتادأ نأل

 نايثنألا ذإ ةيدلا نييثنألا ىف نأ متمعز مل هب لبحتف ةأرما جرف ىلإ لص, ءىث هنم قبرال هنأ انءامف لصؤتسا اذإ ركذلا

 هذ دقو ركذلل ةادأ انوكت نأ الإ لاج الو امهف ةعفنمال هنأل ةيد امهيف نوكي ال نأ ىلوأ رك ذلا ةادأ اتناك اذإ

 ةعفنمال نيتللا نيينألا ىف اهومتبثأو ةادألا هل ىذلاوهو ةعفنم هيفو ةيدلا هيف متلطب أف عاماب ةعفنم هيف ركذلاو ركذلا

 هب عماجم هنأل هتادأ باهذب لطبيال ركذلاو هل ةادأ امه ىذلا ءىشلا بهذ نأب اتلطب دقو امهريغل ةادأ امه اعإو امهيف

 متتأو ني انججتحا اذكهو ملاق ركذلا اذكبف ليق ناتماق نايث: الاو ءامسألا ىلع اهاءاعج اعإف اولاق نإف هنم لانتو

 اوفقت نأ يل ىغبني ناك اذك امهعفانمىلإ تفتلن ملو مسالا همزلام لكو نينيعلاو نيتفشلاو عباص' الا نيب ةيوستلا ىف

 امآاف بتكت الو شطبتال ىتلا ةفيعضلا ىرسيلا ديلاك ةقيفرلا ةبتاكلا ةشطابلا ىنميلا ديلا متنأو انلق اذكهو ركذلا ىف

 نأممعز هلإ نويهذتام لصأو رانيد ةئاع ةعاقلا نكءلا ىف ىذق هنأ تراث نب ديز نعان ربخأ اكاام نإف ةمئاقلا نيعاا

 متقناو منك رانرد ةثامتئقف اذإ ةعااقلا نيعلإ ىف مدلق ولف ٍدسو هلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نه دحاولا اوفلاخمال
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 اهيف داهتحالا ىأرف اهيف دهتحا نك نأ تناث نب ديز لوق لمتحم دق مكلف اذإف هفلاخ ادحأ ىلع ملذإ تباث نب ديز

 نم رثك أ اذه لاق ادحأ ملعأ الف وضع ىف ةذفان لك امااف هب - نوكي نأ لهتحو كلذ لمتحم دقف لق ايسمح ردق

 ةفلاخم ندبلا حارج نأ ىف ةجحلا امث لئاق لاق نإف ةموكح ايف سأرلا حارج ةفلاخم ندبلا حارجو بيسملا نب ديعس

 نه ضع نع ظفحأ ىذلا ناكو لبإلا نم سمن ةحضوملا ىف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر ىفف لق ؟شارلا حارج

 ناك نإو اعم عطق عطق اذإ هن ال هلك سأر هجولاو سأرلاو هجولا ىف نوكت اعإ ةحضوملا نأ تيقل نمت هنع ظفحأ

 تيضق .سأرلا ىف ةحضوملا ىلع عاضلا ىف ةحضوملا تس ولف هولا بهذ بهذ اذإ نسارلا ناكو ءوضولا ىف قرفتي

 ندرس انونام نكي مو 3 !ذإ سارلا ف ىصقأ ىأ كلذوبر يعيب نيتك اذإ علضلا ىف ىضقأ ناالارع رع تسل

 نإف لبإلا نم سمخم ةحضوملا ىف ىذق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ لوقلا اذه لاق نإ دحأ ىلع لخدف لبإلا

 لخد امهعمجم مسالا نأال سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف ىضق ىتلا ةحضوملا ىف ةلخاد ندبلا ىف ةحضوملا نأ معز

 الوق لوقف سانقلا فااخخ وأ دسحلا ىف ةحضوملا ساق اذإ سو هيلع للا ىلص هللا لوسر نع ءاجام فلاخم نأ هيلع

 ناساو ءالشلا دلا ىفو ريعب الإ هف نكي كو سفن علضلاو لبإلا نم 2-2 علضلا ىف ةحضوملا ىف لعجيف الاوع

 .ةموك>ةوقرتلاو علضلا ىوحارجلا 0 ةحضوأانوداملك ىفنأ ىعفاشلا 0 ىظفح عد لا لاق) ةموكح سردالا

 ةنيدلا لدا ضعي لاقو ءاوس هر>ؤمو مفلا مدقم ليالا ند سس س رض لكى ف ةهنع هللا ىكدر ةفشح وبأ لاق 1

 انأ تيك ول لاق |دعس نأ موضعي ىورو ريع سرد لك ىف مع ضعب لاقو نينا نب كلام موسم ةفينح ىنأ لوق لا

 نَع دا_ح 0 ىثثرقلا حااص نب نابأ نإ دهيم انرخأ 3 ءاوس ةيدلا تكالتف نيريعب نبريعب نئارخألا أ تلم انأ

 نحصحلا 0 دواد نع سَ نا كلام انريخأ 3 ءاوس هز>ؤمو مفلا مدقم رشثعلا كتمصن ند لك ىف نانسألا ق ىعجنلا .

 سابعنبا لاقف سارمضا!ىفام هلأسإ سايعنب ا, ىلإ هلسرأ مسحلا نب ناورم نأ هربخأ ىرملا فيزط نب نافطغ ابأ نأ
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 يو وج جف جدو ماو جروب هجر اهنا هنو ]1 7 كابا رعت ءا + »

 دز يجف



 بشل هنأ

: 8 
 لاقو « مرد فلأ ردع انثا وأ رانيد فلأ ةيدلا هلف بحأ نإو دوقلا هلف ديقتس نأ بحأ نإ حيحصلا نيع افي

 ةيدلا فصن اهأقذ ىلاةلقاع ىلعف أط+ ناك نإو دوقلا اهفف ادمع ناك نإ تئقف اذإ ةحرحصلا روعألا نيع ىف ةفينح وبأ

 ةفكف نسحلا -نب دمحم لاقو ةلئاك ةيدلا تتعف اذإ زوعألا نيعْىف ةنيدملا لهأ لاقو ءاوس حيحصلا نيعو ىهو

 لعجف اعيمح نينيعلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هبجوأ لقع اذه ؟ حرحصلا نيع نم لضفأ روعألا نيع تراص

 ىرخألا نيعلا ىلع ادع رخآ الجر نإ مث ةيدلا فصن ءقافلا مرف لجر نيع تئقف نإف ةيدلا فصن نيع لكىف

 ةيد امببف بجوأ امإو افصنو ةيد هينيع ىف ذخأ دق لجرلا نوكيف ةلماك ةيدلا ىتاثلا ,ىقافلا ىلع بحي مل أطخ اهأقفف

 ىلع اهلقع ىف امهادحإ دازت الو ىلوألا ءقفب كلذ لوحتي سيلو ةيدلا فصن ةيناثلا ىف اذكو ةيدلا فصن ىلوألا ىقف

 ىف هلوقي نأو نيدبلا ىف كلذ لوقي نأ نينيعلا ىف اذه لاق نمل ىغيني ىرخألا ءقفب ائيش لجو زء هللا هبجوأ ىذلا

 ىف ( قفا لال( ) كلذ ريغ الو تئقف نيعل ائيش دادزي سيل لوألا رمألا ىلع هيف رمألاو ءىشب اذه سيل نيلجرلا ظ

 ءاشنإ رابخلاب هنيع ةءوقفملاف ادمععقفلا ناك نإ ءاوس امهالك روعألا نيع أقفي حيحصلاو حيحصلا نبع أقفي روعألا

 ةنسلا ىغم ىف اهثلثو ةنس ىضم ىف اهاثلث نيتنس ىف ةلقاعلا ىلع لبإلا نم نوسمح لقعلا هلف أطخ ناكنإو دوقلا هلف

 نيعلا فو»ملسو هيلع هللا ىبصهلا لوسر لاق ذإ انلق ؟ ةنسسلا نيأو لاق نإف ةنسلا ليق؛اذه ىفةجحلاام لئاق لاق نإف ةيناثلا
 نيس نيعلا ىف هللا لوسر لعج امنإف انلق انيع لاق نإف نينيع وأ انيع باصأ روعألا نيع حيحصلا باصأ نإف«نوسخ

 اذه نم رثك أ ةجح نم لبف لاق نإف مسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر فااخ دقف نيسخلا نم رثك أ اهبف لعج نف

 نيعلا ىف ناك اذإ ةنسلا ىف دوجوم معن ليق ؟ ةدايز اهيفف لاق نإف امل عبت اهنود امو ةياغلا ىه ةنسلا نم رثك أ ال انلق

 امبنم ةدحاو لك ىف نوكي اعم اتئقف اذإ امملاب امث ةثام امههف تناك اعم انف اذإ اتناك اذإف ةئام نينبعلا فو نوسمخ

 ةيانطلا قيرفت فلاخ وأ ابلقع ىف ةيانجلا قرفت دازأ ةئاه اهيف تناك ىرخألا باهذ دعب امهادحإ تقف اذإو نوسمح

 عج ىف اهانلعج دف نيستح هيف انلعج نإ سيلأ ةيقابلا هدي تعطق نيلجرلاو ديلا عطقأ الجر نأ ول تيأر وأ اههنيب

 نجي ملام هيلع اناعج دق انك لبإلا نم ةئثام ايف انلعج نإو هتيانج ريغ ىتاجلا ىلع دزن ملو ةنسلا انقفاوو هشطتب ىفام
 ينو زي "ادت يي حسفعمشس

 ١ ملعأ هناحبس هللاو , ديلا ىف سو هيلع هللا ىلص ىننلا نع ىورام انفلاخو .

 مولعم ا هيف بجيال أم باب

 نم وضع ىف ةذفان لك ىفو تعطق اذإ ءالشلا ديلا ىفو تئقف اذإ ةمئاقلا نيعلا ىف ىلاعت هلا همحر ةفشنح وب لاق ش
 ماربإ نع دامس نع ةقينح وبأ قريخأ لدع ةموكح هلك كلذ قو مولعم شرأ كلذ نم ءىث ىف سال هنأ ءاضعألا

 لهأ ضعب لاقو لدع ةموكح ىصخلا ركذو سرخألا ناسألاو ءاجرعلا لجرلاو ءالشلا ديلاو ةمئاقاا نيعلا يف لاق هنأ

 ةئام تثقف اذإ ةمئاقلا نيعلا ىف مهضعب لاقو داهتجالا كلذ ىف ىرن لاق سنأ نب كلام مهنم ةفين> ىبأ لوق لثمي ةنيدملا

 ركذ كلذكو ةيدلا ىصخلا ركذ ىفو ( قفا: لإلإغ ) وذعلا كلذ ةيد ثلث ءاضعألا نم وضع نم ةذفان لكو رانيد

 ىهعمزال ربخمأ ةيد هيفتناكاذإ ركذلا تيأرأ ليق؟ةجحلاام لئاق لاق نإف وه امامات هركذ قبيو هايثنأ عطقت لجرلا

 تبًأرفأل يق لبحم ال هنأللاق نإف ؟ربخلا متفلاخ ملف ليق ال لاق نإف ىصخ ريغ ركذ هنأ مزاللا ربخلا ىنف لبق معن لاق نإف

 هذه ىف نأ معز نإف كرحتيال افيعض اقلخ قولخلا وأ ءاسنلا رمأ هنع عطقنا دق ىذلا خيشلا وأ هركذ عطقي ىصلا

 هسفن رك ذلا ىف لعأ الو طق عاجلا ناكام دشأ هب عماجم ىصخلا ركذو هب عماجم الو لبحم ال امف اهولعج دقف ةيدلا

 وه اعإ ركذاا نم سيل ءىثف دلولا امأف ىصخلا ريغ عاج نم دشأ هعاجو نامئاق امهو عاملاو لوبا ىرحم الإ ةعفتم-
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 تايدرمشع اهيف ىتاا ةيانجلا هذهىنج نإف انلق تايد رينع هيف نوكي لاق ؟ حيسف ماقءىف تايد رشثع اهيف لجر فارطأ

 عست هنم هتيانج تصقن توملا ةيانجلا ىف داز اذإ هنأ تمعز اذإ كيلع لخد دقف انلق ةدحاو ةيدف لاق هناكم هلنق مث

 مدقتم وهو سفنلل اعبت هلححمل فيكف انلق .سفنلل اعبت هلك ندبلا لعجأ ىننأ لبق نم ىلع اذه لخدي امنإ لاق تايد

 ناك امنإ طق - هلنكي مل ةمالانينج نأ كل اومعز مهنأهنم حصأ تددر اذه كلزاج نإف ؛ ؟> هلو هباصأ دقو اهلبق

 . ؟ طقايح جرخم مل نا حلا نوكب فيكو ( ىفانتلالا ) همأب هكح

 دسجلا ىف حورجلا باب

 ايلعااو ىلفسلا ءاوس امهو ةيدلا نيتفشلا ىف ىللاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاق ىملاعت هللا همحر ( ىف[نتلالان )

 دمحم لاق ةيدلا اثلث اهيفف ىلفسلا تءطق نإف اعمج ةيدلا امهم ةنيدملا لهأ لاقو ةيدلا فصن اهم ناك تعطق امهعأو

 عبصإلا ىف ملسو هيلع هللا ىلصاللا لوسر ضرف دقف؟ايلعلا نم عفت أ ىلفسلا نأالأ؟ اذه ةنيدملا لهأ لاق مو نسحلا نإ

 ملسو هيلع هللاىبدىنلا نع سابع نبانع كلذ ىورو ةيدلا ريثع ةدحاو لك ىف لعجف ةدحاو ةضيرف ماهمإلاو رصنخلا

 نب دواد انثدح لاق كلام ان ريخأ نسحلا نب دمحصلاق اهبف تءاج دق ةفورعم ةريثكر اثآ عم ءاوس ءايمالاو رصتخلا لات

 سرضاا ىفام هلأسإ سابع ن ا ىلإ هلسرأ كسلا نب ناورم نأ هريخأ ىرغ | فيرط نب نافطغايأ نأ نيصحلا

 سابع نبا لاقف ؟ سارضضألاك مفلا مدقم لعجتفأ لاقف سا.عن.ا ىلإ ناورم درو لبالا نم 0 هيف سابعنب |لاقف

 نيتفشلا ىف ءاج دقو ءاوس امهاقع نيتفشلا نأ ىلع كلدي ام اذبف ءاوس اهلقع عبباص "الاب الإ كلذ ريقعت ال كنأ الول

 اذكهو عفانملا ردق ىلع تسيل ءامس الا ىلع ةيدلاو ءاوس عب اضل | نانشلا ( قفا: هلازإ ) راثآ اذه ىوس

 سلا نب دمحم دصق ىذلا وهو لوقي اكلام نأ ىنتلب

 الإ هيلع كلام هكرت دق ام ةنيدملا لهأ نم هريغ نع ىوربو لوقيال ام هنع ىوري نأ ةياورلاب هدصق دصق ىذلا ناك

 لهأ رهد لكىف ةنيدملا لهأ نم ًادحاو ىمس اذإ هعمسأ هل كلذ سيلف هب طلاغ, نأ امأف كلذ لاق نم ىمسيف هصني نأ

 ةئسلا ةلالد هل انلق ؟ ءاوس عباصأالاو نيتفشلا نأىف ةجحلا ا« لئاق لاق نإف اذه نم ىندأ هريغ ىلع بيعي وهو ةئيدملا

 ريثع ريشعب عباصأالا ىف ٍملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق لبق ؛ كلذ امو لاق نإف هيف اوفلتخا ءابقفلا لعأ ملام مث

 نوكي نأ ءامسالا هيلع تءةوام لك ىف ىغبني ناك ءامسأالا دصق دصق ان هانيأر املف ةعفنملاو لاخلا ةفلتخم عباصأالاو

 ىرشلا ىف نأ ىف اوفلتخا ءاهقفلا معأ ملف «نوسمخ ديلا فو نوسمح نيعلا ىف» ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقو اذكه

 نأ سانال ناكو ىنميلا اب ىنع نوسمخ ديلا ىف لاق ذإ ناك ولف ىرسيلا نم عفنأ ىنملاو ىنميلا ىفام نيديلا نم

 دصق نوسمخ اهمق لعج ىبلا ديلا ىف ددق ناك ولو نيسوخ نم لقأ ىرسسيلا ف نوكي نأ ىغينا نيديلا نيب اولضفي

 !وبهذ امإ مهنأو امهنيب ةيوستلا ىلع ءاهقفلا بهاذم انيأر اماف نيسم> نم رثك أ ىنملا ىف نوكي نأ ىغبنا ىرسلا

 ناشاالاو نيعلا ف اذه اذكهو ءاوس اناك .ةمالسلاو ءابم الا رثك أو ناوضعلا عجج اذإف ةمالسلاو ءامس“الا ىلإ

 ٠ لقعلا ىف ءاوس امهو ةيعابرلا نم عفنأ ةينثلاو ءاوس

 حيحصالف ع ناك نإ ةياع ند ةحيحصلا ءقفو حيحخصلا نيع ات روعأالا ىف ىلاعت هللا همحر ةفينح 11 لاق

 روع الا ىف ةنبدملا لهأ لاقو كلذ ريغ هل سيلو ةيداا فصن هتلق ام ىلع نإف أطخ نايك نإو كلذ ريغهل ,ىشثال دوقلا

 --اذإ هل ىغش نكي ف ةنيدملا له نع ةياور هنع ةياورلا دصق ن
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 دمت اقلام زاثألا لهأو نيبراجلا ىةم .نم ةنماانعس نم رثك [ذإ كلا مهاربإو نسحلاو بيسملا نبا لاق

 نإف اتيم جرخ اذإ هيفالاقو الق اكايح هيف جر اذإ هيف الاقف ةمألا نيذج ىف ىلاعت هللا امهمحر ةفينحوبأو نسحلا نبا

 ىكو ( قفا لالا ) ةيح تناك ول اهتحيق رثع اهيفف ةيراج ناك نإو ايج ناكول هتميق ريثع فصن هيفف امالغ ناك
 مالكو همالك نيب قرفأ ال ىلعا تنك نإو ىلاعت هللا ءاش نإ .ىحأس اب هبهذم بهذي نع هريغو نسلل نب دمع

 ىنمزلي سيل لاق مهاربإو نسحلاو بيسملا نب ديعس نعفاصن امأ تلق ؟ اذهتلق نأ نم لاقق همالك هرثك أو ءريغ

 انإ لاق ةنسلا ىلع اسايق هتلق تلقو مهن» دحاولا لوقب تطلاغ ابر نكلو تلق كمزاي الو ءالؤه نم دحاو لوق

 لصألا سيلأ تلقف لس لاق كنلأس تئش نإَو لأساف تئش نإف تلق لوةعلاو ةنسسلا ىلع سابقلا وه انلوق نأ معَرتل

 هنع لأس هنأ هنع ركذي ملو ةرغب ةرحلا .نينج ىف ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق اماف تاق ىلب لاق ؟ ةرحلا نينج

 انلق اذكه تلق ىلب لاق ؟ ىثنأ وأ ارك ذ ناك ءاوسف ًادحاو نينا ناك اماف انلق لجلا وه نينجلا-:نكف ىتأوأ ركذأ

 اجرخ ول تيأرفأ تلق ةرغ نكت ل اذإ ارانيد نيسّم>و لبإلا نم اسّح امهنم دحاو لك ىف انلعجف اهنينج نب انعمجف

 امهمأ ةميق اهديسس نم دلو مأ ىنبا اناك ءاوسو انلق نوم ةيراذلا ىفو لبإلا نه ةئام مالغلا ىنف لاق اتا نييح

 ةئامث امهنم رك نلا: ىف: نيقلت :اًرسفنأ 2 امهنكح امنإ معن لاق امرمأ ىلإ تفتلي ال ةرح ىنيا اناك وأ ارانيد نورمشع

 امهريغ امبكح نأ ىلع لدي اًدِح نسلأ ةاح امهنف نكي مل اذإ .امهيب تنوس م تلق نودح قالا قف ليا

 فيكف اذه طعت مل اذإف تاق لا> لكب امهسفنأ 2 امركح لءجأ نكلو كلذ كرطعأ الف لاق ؟ اههسفنأ يح ال

 نأب ريخ نم. ةلالد. ةرخلا نم :نينينملا -ى.تلق اعانت] لات ؟فرعت لو اانهناح تفرع اذإ ايكح ني د:

 لمتحفأ انلق لمت هنكلو ربخ هيف ام لاق امفنأ ؟َح امهبنكح نوكي نأ لمتحم تاق امنإ مأ امهسفنأ كح اميكح

 نالمتحم اناك اذإف انلق معن لاق : امهتايح تفرع اذإ ابسفن يَحو امهتايح فرعت مل اذإ امهريغ كح امينكح نوكي نأ

 ناك اذإو قرفت. امهنكح نأو دحاو امرلصأ نأ معزت الو اميدكح نيب تقرف ثيح ائلق اه ىلإ رصت ل فيكف اعم

 هيف انلوقف لوقعملاو سايقلاب امهالوأ هيلإ اوريص_ نأ ملع'ا لهأب امهالوأف العتحا ادبأ نيلوق لك نأ تمعزف لمتحم

 ةرحلا نينج وهو امهركح لصأ نيب قرفن مل اذإ انأ نم انفصو اب انلق : فيكو لاق امبفالخ كلوقو لوقمملاو سايقلا

 ىننأ لبق نمو ىثنألاو ركذلا ىف ةمألا نينج وهو امهمكح ىعرف نيب قرفت نأبزحم ل ءاوس هف لاو رك ذلا نأل

 فيكف تلقو لجرلا ةيد فعض ةأرملا ةيد نأ معزت نينجلا ىف تنأو ةأراا ةيد فعض لجرلا ةيد نأ معزن كابإو

 ركذلا ىف ناك نيتبم نإو تناك :اهامهتسق اعهت ناك ةفلخخ وإ ءاوش امجوق تناكف نيح الصس را |

 لأ نم ىننألا لقع .نأ تمعَز دق لأ ةج تناك ول ايست ردع ىنألا ىو اح ناك رانك 2 0

 لصأ نأ تمعز ىنأ لجأ نم تاق اًمهننن تيوس تنأف لاق هتبلقق سانقلا تسكن آلإ كتلعأ اه اا ى المع

 تلعجو اءمسايق نب قرفأ ملف ةرحلا نينج ىف ىثنألاو ركذلا نيب تيوس اك امهسفنأ محال امهريغ يح امك
 املق لمتخم انلوقف لاق سايقلا هيف تباق تنأو اهقرب اقيقرو اهقتعب اقيتع همأ لثم ناك اذإ همأ يح هبف ع الك

 اذه نم لقأب تبثت ةجحلا نأ معزنو لوقعملاو سايقلا انعف رهاظلا ىف انفنصو !سايقلاو سكنا! الإ لمتحم آم

 تالاملا ضعب ىف انح هيد نم رثك 1 انماةمآلا نكح ةيد نركش نإ مل وق ىف يسيلع لخدي نسحلا نب دمحم لاقو

 كيلع لذدب تنأو لقوا تناك هريغب ىه اعإ ةيدلا نأ معز انأ لبق نه ءىش اذه نم انيلع لحدي نسسلاّلك

 ىلع ىنج ول الجر تيأرأ تلق ؟ كلذ نبأو لاق ةنسلا عم سايقلا فالخ نم كيلع لخدام عم هنم رثك أ اذه ريغ يف
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 ةثالث هيلع بجو عباصأ ثالث عطق نإف ةيدلا اريثع هيلع بجو نيعبصأ عطق نإف
 كذلا سايقلا ىلاعتهلا همحر ( ىف[ >/[/ ) لقعلا لق ةحارجلا تمظع اذإف ةيدلا اريثع هيلع بجو عباصأ

 حرأا ةبد فصن ةيدلا نم اق ناك اذإ ةأرملا سفن نأ ىر اميف دحأ هب ءىطخم الو لقعي دحأ هعفدبال

 |1010 زوال ىلا رومألا نم اذه ناك اناف اذكه اهحارج نم رغصام نوكي نأ ىغبني هدب قام فصن اهدي ىفو

 هل لاقيو نورسثع عبرأ ىفو نونالث ةأرملا عباصأ ثالث ىف لوقي بيسملا نبا ناكو ىأرلا ةهج نم اهب ءىطخم

 حرلا ةيد ثلث ىلإ لجرلا لقاعت ةأرملا نأ تباث نب ديز نع ىورب ناكو ةئسلا ىه لوقيف اهلقع صقن اهحرج مظع

 ح نم نوكي امإ اطخلا نأل ىأرلا ةهج نم اطخلا اذه دحأ ءىطخم نأ زحم مل هلقع نم فصنلا ىلع نوكست مث

 زوج ال نا اعابتا الإ هلثع ءىطخم ادحأ بسحأ الف اذه امأاف ىأر نم حصأ ىأر نوكسق ةلثم نكم امف:ىأزلا

 هباحصأ نم ةماع نع وأ لسو هيلع هللا ىلص ىثلا نع نوكي نأ هبشأ ةنسلا ىه ببسملا نبا لاق اما هدنع ةفالخ

 بلاط ىنأ نب ىلع نع ىوري دقف لئاق لاق نإف ىأرلا هلتعال هنأل ىأرلا ةج نم اذه لوق, نأ ديز هبشي ملو

 اىذلا ىأرلا ةبج نم هالاق انوكي نأ هبشي ناك تدث ولو رهع نع الو ىلع نع تبث الف لق هفالخ هنع هللا ىضر

 'لقع فصن ىلع سفنلا تناك اذإ الاقام لقعي دحأ لك نأ لبق نء ملع ةلق نوكي الف هريغ لوقي نأ دحأل ىغبنيال

 ٠١ عابتا لع نع الإ لقعلاو سايقلا فلاخم تناك اذإ ةنسلا ديعس لاق اميف نوكب الو امهنودام كلذك ناك ديلاو هسفن

 دج دقانأ لبق نم ةريخلا ىلاعت هللا لاسأو هنع تفقو مث ىنعملا اذه ىلع هب لوقن انكدقو ملعأ ىلاعت هللاو ىرت اممف

 فصنلا ىلع اهيف انب ىلوأ سايقلاف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اهنءاب اذافن ةنسلا هلوقل دحن ال مث ةنسلا لوقي نم مهنم

 . ملعأ ىلاعت هللاو « هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع هتوبثك ديز نع تبثي الو لجرلا لقع نم

 نينجا ىف باب
 ١" فصن هيفف امالغ ناك نإ اتيم انينج قلتف ةمألا نطب ترضي لجرلا ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينحوبأ لاق

 ١ همأ ةميق ريثع هيف ةئيدملا لهأ لاقو ةي> تناك ول اهتميق رسثع اهفف ةيراج ناك نإو ايح ناك ول هتميق رسثع

 ااا صرف اعإو .اذحاو ائيش ىن الاو. رك دلا ةنماالا قينخ:ىق ةنيدملا لهأ ضرف فيك نسحلا نب دمحم لاقو

 | للا هلك نذل نودحلاو ارانيد نيسمخم كلذ رذقف ةمآ وأ ادبع ةرغةرملا :نينج ىف لسو هيلع هللا ىلص هلل

 نم سل ابح ناك ول نينا ةميق نم اضيأ كلذ نوكي نأ ىغبنيو اهتيد ريثع ةأرملا ةيد نمو هتيذ رشع فضن

 منيو اننيب فالتخا ال هتميق هيف نوكي اإ سيلأ ؟ هيف نوكي ناك 5 تاث ايح نينجلا تقلأ ول متيأرأ همأ ةميق

 رخآ تقلأ مث ارانيد نيرسشع هلتاق مرغف ارانيد نيرمثع هتميق تناك نإ نولوقت اف ممل لبق ىلب اولاق ؟ كلذ ىف

 وهو اهتمبق رشع مرغ, ىلب اولاق رانيد ؟ ةثامسم> ىواست ةيراج همأو همأ نك“ رشع مكلوق ىف مرغي نسل ا

 نأ ىغبني امإو اتيم هيف مرغ ىذلا نم لقأ ايح هتقلأ ىذلا ىف مرغ لتاقلا نوكيف محل لبق ارانيد نوس#“

 ”0 مر اتم هتفلا اذإو ةلماك ةيدلا تامث اح هتقلأ اذإ را نينخلا ىف مرغي هنثال ابح هتقلأ ىذلا ىف رثك أ مرغي

 ٠ ' ا مرغف ةركلا :نينج ىف سو هيلع هللا :ىلص هللا 00 لاق ام ىلع ةمألا نينج ساق. نأ ىغبنب اعإو ةزرغ

 هللا همحر ( ىف: لال ) تاق ايح ناك اذإ ةمأالا نينج ىف متنأ هومتمرغ دقو ىلا ىف مرغي ام لقأ تيما

 00ا هنل| اذإف هلق ةمق نينا ىف تام مت اخ انتج تقلاف ةمألا نطب لسجرلا برظ.اذإ ىلاعت

 ' اذكهو اهنطب ىف ارح نكي مل اذإ همأ يح هكح امتإف ةابحح هف فرعت ملام هنأل همأ ةمبق رشع هيفف



 ظ

 ببال وربحباللببلب و

0 
 لجرلا ىف لصألا اذه تكرت دقف أطخ امهدحأ نأب تاكحف امهنع عوفرم ملقلا نأ لبق نم لقاع امهعمو ىلج را

 لجرابأ تيأر وأ ةيدلا نم هتصح ملسملا ىلع لو نمأتسملا ىلع مسحم تنك اذإ ن نمأتسمو ملسم هلتقي نمأتسملا

 دوقلا هيلع نوكيو لقعي نمت ءالؤه ناك اذإ ةيدلا فصن بألا ىلع لمجمو ىنجألا لتقت مل الجر التق ادن>أ الجرو

 نيبو هنيب قرفتو أطخال ادمع هدمع لمّمو هتلقاع ىلع ال هلام ىف ةيدلا هيلع لعجتو اعوفرم هنع رلقلا نوكي الو

 نإف ؛ هنيب تقرفام نيب عمج نأ ىف ةجحلا اف امبتلقاع ىلع اههدمع نأو أطخ كئلوأ دمع نأ معزنف هوتعملاو ريغصلا

 لوزب دمع هريغ هعم سيل وأ هريغ هعم هنبا لتقي بألا دمعو هتلقاع هلقعت أطخ هوتعملاو ىصلا دمع نأ هتجح نأ معز

 ؟ح اذإ ملسملا عم ن نمأتسملا لتقب نمأتسملا دمع كلذكو هتلقاع نود ةلام ىف ةيدلا هلع لمحت و دق ىدلل دولا هَ

 لصألا كرت دقف دوقلا هلع ىذلا لتق لتقلا ىف ملسملا كرش اذإ نمأتسملاو بألا كرش اذإ ىنجألا نأ معز اذإف هيلع

 دحلا ىف هدب عطقت لجرلا ىف هلوق كلذو مهيلع لخديال هرثك أف انباحصأ ىلع 0 امأف بهذ هيلإ ىذلا

 نم تامول هنأألو لطاب ةيانجو قح ةيانج نم تام هنأل هيف صاصقال اذه توميف هلجر رخآ عطقي مث صاصقلا وأ

 نم هب لتقي نأ زحب مل عضوم هيف ةحابالل ناك اماف لجو زع هللا ةيصعم ريغ ىف تعطق هدب نأل ةيد هل نكي مل ديلا عطق

 رخآ هبرضو ه>ردف عبسلا هبرض ول كلذكو لاق دوقو الو لقع هيلعو دعتب هيف ةكرش الو هن د رفنم نع ةلككو هلك

 نا مل نإ امهملع ةتباثف ىصلاو نونلا ةيانج اماف دود الو ايف لقعال عبسلا ةيانج نأ لبق نم دوق هلع نك م

 ادمع ةولتق اذإ دحاوب ةردعلا لتقت نأ هلوق نمو دمع لتق ةلوتقم سفتلاو وغل ريغ امهتيانج تناك اذإو لقعبف دوقب

 لتقلا لصأ نأل نيقابلا نم دوقلا ذخأ مهضعب نع دوقلا لازأ ول ىت> دارفنالا ىلع لتاق هنأك مهنم دحاو لك لعجمو

 وهو أطخ هنأ معزت نأ لاحم اذه هل لبق أطخ هوتعملاو ىصلا لتقف لاق نإف لتقي مل أطخ لتقلا ناك اذإف ادمع ناك

 در نإ اذهو لق هأطخ لعجأ امك ةلقاعلا ىلع هلعجأ لئاق لاق نإف صاصقلا اهب عنمي ةلء امهبف تناك دق نكلو دمع

 تنأو ىنجألا عم هنبا لتقي لجرلا ىف كيلع تناك ةجح هيف تناك ولو ةجح هيف دج مل امهلاومأ ىف لعجو كيلع
 : لعأ لاو ٠ ٍهسم هعم نمأتسملا لتقي نمأتسملا ىفو ةلقاعلا ىلعال بألا لام ىف.الإ ةيدلا لعجت ال

 3 را لقع قف

 نم فصنلا ىلع اهسفنو اهحارج عيمج لقع نإ ةأرملا لقع ىف هنع هللا ىضر ةفينح ونأ لاق ( قفا: لالا )

 لقع لاق هنأ بلاط ىبأ نب ىلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ انريخأ كلذكو ءايشألا عيمج ىف لجرلا لقع

 ابعيص اف ةيدلا ثلث ىلإ هلقعك اهلقع ةنيدملا لهأ لاقو اهنود امفو سفنلا ىف لجرلا لقع نم .فصنلا ىلع ةأرملا

 تنصتلا ىلع ناك ثلثا نم رثك 1, نا ثلثلا ناك 'اذإف كلهم اهلتمو هسرد اس ١ هكا 225 2

 ىلإ لقعلا ىف ةأرملاو لجرلا ىوتس لاق تباث نب ديز نع ةنيدملا لهأ لاق ىذلا ىور دقو نسحلا نب دمحم لاق

 ىوتسو لاق هنأ :تباث نب ديز نع مهاربإ نع دامح نع ىلاعت هللا هحر ةفدح ونأ انرمخأ ىقبب امف فصنلا مث ثلثنا

 ميهارإ نع دامح نع ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ انريخأو قب امف فصناا مث ثلثلا ىلإ لقعاا ىف ةأرملاو لجرلا

 دامح نع نابأ نب دمحم انربخأو ديز لوق نم ىلإ بحأ اذه ىف هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع لوق لاق هنأ

 نم فصنلا ىلع ةأرملا لقع الاق امهمنأ امهنع ىلاعت هللا ىذر بلاط ىنأ نب ىلعو باطخلا نب رمع نع ميهاربإ نع

 ىلع هب لدتسإ امو هريغب دَحُوب نأ ىغيتي سيلف اذه ىلع ىلعو رمع عمتجا دقف اهنود اميفو سفنلا ىف لحرلا ةيد

 لجرلا ةيد رسثع ةنيدملا لهأ لوق ىف اهعطاق ىلع بجو اطخ اعبصأ تعطق اذإ ةأرملا نأ ىلعو رمع لوق باوص



 اءإثم 

 صاصقلا هيلع سجن نم امهدحأ لجرلا نالت, نالجرلا

 ]آه ىف ةءدلا فصن كلا ىلع نإ ادمع اعمج لجرلا نالتقي ريككلاو ريغصلا ىف ىلاعت هللا همحر ةفينحوبأ لاق

 نسحلانب دمحم لاق ةيدلا فضن ريغصلا ىلع نوكيو ريبكلا لتقي ةنيدملالهأ لاقو هتلقاع ىلع ةيدلا فصن ريغصلا ىلعو

 17 ] ةثم رحآ لحرو وه هسفن لتق الجر.نأ ول ميارأ هيلع دوقال نم مدلا ىف هكرش دقو ريبكلا لتقي فيكو

 نأ ول متيأرأ ًاضرأ اذه لوقي نأ لوألا لوقلا لاق نمل ىغبني ؟هسفن لوتقملا مد ىف هكرمش دقو دوقلا لجرلا كلذ ىلع

 ىذلا لتقيأ اعيج نيعطقلا نم تا هلجر عطقف رخآ لجر ءاجو هدب تعطقف هدب عطق ىف دوقلا هيلع بجو الجر

 تاق ادمع ةحضوم لجر هجشو عبس هرقع الجر نأول مجأرأ ؟ هللا دودح نم دح مدلا ىف هكرمش دقو لجرلا عطق

 اذه لاق نم ىغبني؟ شرأ الو دوق هلعف ىف سيل نم مدلا ىف هكرشش دقو براضلا ةحضوملا بحاص لتقيأ هلك كلذ نم

 نيلجر نأول لوقي نأ آضيأ هل ىغبذيو ىصلا كرتيو لجرلا عطقي هنأ ةدحاو ةقرس اقرس ايبصو الجرنأ ول لوقي نأ

 اعفر ايبصو الجر متيأرأ كرمشاا هل ىذلا عطقيالو هل كريثال ىذلا عطق كرشابيف امهدحأل مرد فلأ لجرنم اقرس

 دوقلا هيف دمع اهضعب ةدحاو ةبرض نوكأ ةبرضلا كلت نه تا ةدحاو ةيرض الجر هب ابرضف امهدأب افس

 نيدمعتم امهدحأ هب ابرمضف افيس نالجر عفر نإ متيأرأ ؟ 'اطخلا اهمأو دمعلا اهمأف كدنع كلذ ناك نإف أطخ اهضعبو

 دوق اذه ىف نوكيأ هبحاص نود ةبرضضب امهدحأ درفني ملو هبحاص ةبرضو هتبرض ىهو ةبرعضلا كلت نم تامف كلذل

 هجشف الجر برض الجر محيأرأ سفنلا نم ءىش ىف ضيعبت الو هيف دوقال ءىث مدلا ىف كرمثأ اذإ دوق اذه ىف سيل

 فصن هتلقاع ىلع اولعجم نأ ؟اوق ىف ىغبني اعيج كلذ نم هناكم ىف تا ادع ةحضوم هحشف ىنث مث 'اطخ ةحضوم

 عل ىغبتيو لتقلاو ةيدلا فصن ةدحاو سفن ىف هيلع دحاو لجر نوكيف دمعلا ةجشلاب هولتقتو اطخلا ةجشلاب ةيدلا

 صتقملا تاث ادمعت» هقح ىلع داز مث هنم صتقاف ةحضوم ةحش ىف صاصق لجر ىلع هل بجو الجر نأ ول اولوقت نأ

 نسحلا نع ناسح نب ماشه انثدح لاق ماوعلا نب دابع انريخأ دمعت ىتلا ةدايزلاب صتقا ىذلا لتقي هنأ كلذ نم هنم

 رمح انريخأ لاق ماوعلا نب دابع انربخأ ةيدلا ةبف نوكست لاق باصم مهيف ادمع الجر اولتق موق نع لثس هنأ ىرصبلا
 ىصلاو غلابلا لجرلا لتق اذإ ( فات ثلا ) ةيد ىبف دمعيف اط+لخد اذإ لاق هنأ ىعخنلا مههاربإ نع رماعنبا

 - ادمع الجر التق نيغلاب نينثا لتق نا ملعأ هللاو ىدنع زوحم الف دمع اعيمج امهنم لتقلا ناكو الجز هعم نونملاوأ هعم

 هلك ادمع ناك اذإف لتقاا ىلإ رظني نأ اذه لصأو نونجلاو هلا ىلع ةيدلا فصن لعجمو لجرلا لتقي نأ الإ لجرب
 هيلع لعجو هلازأ دوقاا هنع لاز نمو هنم ديقأ مهنم دوقلا هيلع ناكن مث ةثالث وأ نانثا هيف كرتشاف ل هطلاخال

 لاق نإف نونجلاو رغدلل هنع حورطم هنكلو هدنع دمع هنأل ةلقاعاا ىعفاشلا كرت ( عيرلا لاق ) ةيدلا نم هتصح

 ىلع ليبس هل نوكي الف هحلاصي وأ امهدحأ نع ىلولا وفعيف ادمع لجرلا نالتقي نالجرلا هل لبق ؟ اذه هيشرام لئاق

 هنع وفعي وأ ةيدلا ضعب نيلتاقلا دحأ نم ذخ ايف هلتةيف هنع ف. ل ىذلا ىلع ليبساا هلنوكيو حلاصملا الو هنع وفعملا

 ىلولا هلازأ نإ تبأرفأ هل لبق ىلولا ةلازإب ا(ههدحأ نع لازف دوق ا اه,يلع ناك ناذهف لئاق لاق نإذ رخآلا لتقيو

  هسفن يح امهنم دحاو لك ىلع ميو لبق معن لاق نإف دحاو امهلعذو لبق ال لاق نإف ؟ هريغ نع لازأ هنع

 "' دحأو ادمع.لجرلا نالجرلا لتق اذإ فيكف نيذه ىف اذكه كدنع اذه نأك اذإف لق مهن لاق نإف هريغ يحال

 - هيلع دوق ال ىذلا نم ةيدلا ذخأاتو دوقلا هيلع ىذلا نم دقت مل فيك هيلع دوقال نمت رخآلاو دوقلا هيلع نم نيلتاقلا

 نالت نونحلاو ىلا ىف دوقلا تعفر اعِإ تك نإ هل لاعبو ) قفاخ تكالاف ( بألاو نونحلاو ىصلا لثم



 ار

 ارحآلاو ديبعلا نيب صاصقلا

 ادمعتم ًارح لتق اذإ دبعلا نإف سفنلا ىف الإ رارحألاو ديبعلا نيب دوقال هنع ىلاعت هللا ىضر ةفنح وبأ لاق

 رحلاب دبعلا لتقف رحلا ديعلا لتقب نأ الإ دوق را ردو د كا نيب سيل ةنيدملا لهأ لاقو هب لتق ادمعتم رحلا هلق وأ

 اولاق ؟ اهتاتق نإ ىرخألا اهم لتقت الو ىرخألا اهنلتق نإ اتتحاص, لتقت ناسفن نوكت تنيك نسا نإ ددحح لاذ

 لوألا هجولا كلذكو اه لتقيف لجرلا ةيد فصن اهتيدو ًادمع ةأرملا لتقي لجرلا اذهف رحلا سفن نع دبعلا ناصقنل

 نابأ نب دمحم انري>أ . هب لتق ًادمعتم دبعلا رحلا لتق اذإ : لاق هنأ هنع هللا ىضر لاطىنأ نب ىلع نع انغلب دقو

 مهيب مف نيكولمملاو راودألا نيبالو ءاسنلاو لاحرلا نيب سبل 5 لاق هنأ مهارإ نع دا نعء ىشثرقلا حلاص نبا

 رحلا دبعلالتق اذإو اهريغ الو سفن ىف اههندب دوق الف دبءال لتاقلا را ناك اذإ ( ىف لالا ) سفنلا نود امق صاصق

 هقعف شرألا دحاب وأ ءاش نإ حارجلا ىف هنم ديقتسإ نأ رحللو سفنااىف هنم اوديقتسإ نأ رحلا ءالو الف هحرج وأ

 نع ديعلا سفن صقنا رخلا نم ديعلا ةداقإ كك اعإ مهنأ اومخز نييندملا نإ ندسحلا نب دم لاق دوقلا عدو ءاش نإ

 لاق نم فرعأ الو : هللا همحر ( قفا لالاف ) هنم اسفناصقنأ لعو لخرلا نم ةأرملا نونه دقو را ع

 رحلا نم دبعلا دوق نم انعنم اعإو هب قاعتف مع ىلإ هنويسني نم هل هلوقي نأ آلآ نييندملا نم هيلع هب جتحا الو هل اذه

 رهألا صقان دبعلاو مالسإلا ماكحأ ىف رمألا لماك رحلا نأ عابتالا عم هل هانلق ىذلا ببسلاو هيف اننيب فالتخا ال ام

 ثرو.االو ثتربالو هفذاق هل دحن الف فذهيو را دخ فئضن هدح نأ اهنم فصخي امهق دودحلاىفو مالسإلا ماكحأ ماعىف

 لخعرلا دج وا اهدحو مالّسالاو ةيرحلا ىف رمألا ةلماكف ءآرلا اهو لالا رمح نإ اه ءاذحأ دو ندا[ 2 02

 كلذلف داما ضرف هيلع نمت تسيلو تزيجأ ثيح ةزئاج اهتداهمشو امل هللا لعج اع تباث اهثاريمو اوس ءىش لك ىف

 نواعم دق نوذدملا ناك ةيدلا صقن) هنأ نيئدملا نم هنع ىور نمع دمحم ىور ىذلا ىندملا ناك ولو امهس ل

 امنإ رحم رانيد افلأ هتميق ىذلا دبعلا اولتقبال نأ مهل ىغبني ناكف رار>أ تايد ددع تناك نإو هتميق دبعلا سفن ىف

 اضعب هضعب ضقني نسحلا نب دمحم لوقو ليبسب صاصقلا ىنعم نم مثدنع تسيل ةيدلا نكلو رانيد فلأ هتمق

 ناك اذإ ةحضوم ىف هنم هصقرال فيكف ديعلا سفنب رحلا نم هلك ندبلا عامج ىه ىتلا سفنلا داقأو هب هلتق اذإ تيأرأ

 هنم هصقي الو حارجلا ىف هنم هصقي نأ هريغل زاج مهنيب قرف. نأ دحال اح نإف  ىلوأ ضعلات صعلاف لكلاب لكشف

 هيف لجو زع هللا ركذ ىذلا عضوملا ف ضعب ىف هصقيالو اهضعب ىف هصقيف حارا ضعبي نأ هريغل زاج مث سفنلا ىف

 نسحلا نب دمحم هيلإ بهذي ام لصأو « صاصقلا ح حورجلا و » هلوق ىلإ ةياآلا < سفنلاب سفنلا » لامذ صاصقلا

 دضو تدلع امف مزال ربح سبل هلوق نم اذهو سايق وأ مزال رب الإ هقفلا نم ءىشب لاقي نأ زوم ال هنأ هقفلا ىف

 اهم ىرخألا لدعت الو ىردالا امهادحإ لتقت ناسفن نو 9 تفك اعنا هللا همحر نسحلا نب دهحم لوق امأف سايقلا

 هنم ةمرح مظعأ وه نم لتق اذإ لتقي نأ نم هعنع صقنلا نكي ل ةمرحلا صقان لتاقلا ناك اذإف لتاقلا صقنلف

 نأ معزي .ةثم ظعأو من لق اذه لثم لوه هندج واف : لئاق لاق نإف . دارا عنع امنإو دوقلا عنعال صقنلاو ْ

 لتق ول الجر نأ معزيو ةدحاو امهمتمرحو دلولا ىلع ةوبألا لضفل هب لتقي مل هوبأ هلتق ولو هب لتق هابأ لتق ول الجر

 : هب لتش نءانشلا هل29 ولو هب لتقي م انماتسم لتق ولو هب هلتق هدبع هل ولو هب هلت : هدي



 تاغ

 نع حبب ىلأ نبا نع نايفس كلذب انربخأ ( ىفانةنلإلاث ) مهرد فال ةنامت ثلثو ةيدب مرحلا ىف تأتث
 7 قراسلا دي عطقت ن ٍلسو هيلع 3١ لس قا كوصر للف اذه لثعبف لسو ةلغ هلا لص ىتلا نامازأى ةلالدلا امآَو هنأ

 هبشي اذهو مهارد ةثالث هن نجم ىف عطق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رمع نبا ىورو « ادعاصف رانيد ع

 لككسو ىف" لاق نم تيأآرأ ؟ ةاكز مثرد ةئامو رناند ةرشع ىف نأ كال معز 0 نإ دكحم لقو نابع ءاضق

 لاق ةاكزلا هف بحبام امهم دحاو لك نم نوكي ىتح هل كلذ سيل لاق ؟ةاكز و نيقسوو بببز فدصنو

 ليق هبحاص فنص ريغ فنص امهنم دحاو لك نأل لاق؟ ملو لبق معن لاق؟ةرقب ةرمثع سمحو ةاش نب ريثع ىف كلذكو

 برقأ بيبزلا نه رحتلاو ريعشلا نه ةطنحلاف ىليق معن لاق؛ هبحاص ىلإ امهنم دحاو مضي ال ريعشلاو ةطنحلا كلذكو

 نيب تعمج فيكف ليق فنص امهم دحاو لكو ؟ اذهلو برقلل امو لاق؟نوللاو ةم.قلا ىف قرولا نم بهذلا وأ

 كلوق لاق نفث انلق اذه لوقن انإف لاق ؟ فلتخلا برفألا نيب ام عمج نأ تيبأو بهذلاو ةضفلا نم فلتخلا دعبألا

 نإف انلق انعم هلوقي مع احصأ ضعب نإف لاق رثأ الو سايق الف انلق ال لاق؟سا.ةث انلق للا عا ارثأ هب دحب له اذه

 نضع, ىلإ امضعب مضيف تلسلاو ريعشلاو ةطنحلا نيب عمجم كعم هلوقي بحاصلا كلذ نأ كل نهااعإ ةحلا تناك

 ةسمخ نود اف سيل » سو ةيلع هللا ىلص ىنلا لاق ذإ سيلأ ؟ هثط+ىلع كلد امو اناق أطخ اذه لاق ةينطقلا نيب عمجمو

 لومي اذإ لاق ؟دحاو فنصىه كل لاق نإ تيأرفأ انلق معنلاق نيفنص نم ال دحاو فنص نم ىنع اهإف«ةقدص قسوأ

 نم ةقاحلاو ةميقلا ىف قرولا نم دعبأ بهذلاف انلق ةدحاوب اهتقلخ الو اهتهق ام هنم هلبقأ الف هريغ لقعلا فرعي ام ىل

 انلقو ليحم و *ىطخم هنأ هلوق نم هريغ عطوم ىف عزتو ةجح كقفاو اذإ هلوق ذختت كاواف تلسلاو ريعشلا نم ةطنحلا

 ةزع ىنأ نب ىسع نع ىروثلا نع ىور تأ مار رد ةرشع ىف عطل نم َت 0 نا نع تش الل هل

 تدور ىذلاو انلق عوطقم اذه لاق محارد ة ةسمحىف اقراس عطق سو هيلع هللا ىلح ىناا نأ دوعسم نبا نع ىعشلا نع

 انتياورامأو اذه ةياور نم كدنع ةقثنا ىف ىفدأ لجر نع هتءاورب عوطقم دوعسم نبا نع مارد ةرسثع يف عطقا هنع

 . ادعاصف رائيد عبر ىف عطقلا لاق هنع هللا ىخر بلاط ىنأ نب ىلع نأ هبأ نع ىورب دمحم نب رفءدف ىلع نع

 نيب انعمج اعإف لئاق لاق نإف هفرعنال لحر نع عوطقم مشيدحو ء انلق عطقنم اذه لاق ليعاسإ نب متاح كلذ انريخأ

 ادا © 00 لكل اع نانوكفأ ىلاع: هلا ءاش نإ هل لق ءىث لكل نع امهنأ لبق ئم ةاكرلا ىف ةضفلاو بهذلا

 لاق نإف امهدحأ وأ اقروو ابهذ هتميق مرغي اعاتم لجرل كالهتسا نم تيأرأ كال لاقي لبق ؟نيعومحع ىنعت ام لاق نإف

 لبق مهلاومأ ىه نيذلا بهذلا لهأ ىلع بهذلاو مهلاومأ ىه نيذلا قرولا لهأ ىلع قرولا موقي امنِإَو امهادحأ ىلب

 امهدرفت ل فيك هتدح ىلع امهنم لك درفت الإ تنأ امو ةيد ىف الو كلهتسا ام ةحبق ىف امهنيب تعمج كعمسأ اك

 ةاكزاا ىف اهنيب عمجبأ نيلوتقملا رارحأالل نامتأ اهنأىف عمتجم منغااو رقبلاو لبإلاو اناكاذإ تيأروأ ؟ ةاكزلا ىف اذكه

 هيفو ةاكزلا هيف ام ضرألا تجرخأ ام اذكبف لبق هريغ ىف اهعامجا ىلع لدي ءىث ىف اهعاتجا سيلو ال تلق نإف

 اق لككلا نمش نسل ةنأ/ ىف. قرف: رشعلا عبر قرولاو بهذلا ىف ا ريثعلا هيف نأ ىف عمت وهف هلك رشثعلا

 هيب عمجتفأ 0 ريغ كدنع قرولاو بهذلا علك ام هنأ ىف قرتشيو ءىش للاكل نم كدنع قرولاو بهذلا ّ

 لمفاف اذكبف لبق ءىش لكىف هنيب عمجأ نأ ناعم ىف الو ىنعم ىف هعامجا ىنادب الو ال لاق نإف ؛ انفصو امف هعامجال

 . سفنلا ىف الإ دمعلا هبش نوكيي ال لاق هنأ مهاربإ نع ةريغملا انربخأ لاق نايفس انربخأ ٠ ةضفلاو بهذلا نيب عما ىف

 . حالسالب هب رض تدمعت ءىث لك دمعلا هيشو هريغ تيصأف ءىثلا تدمعت اذإ أطخلاو حالب تبصأ ام دمعااو



 ك0 ع

 مهرد فلأ رشعىنثا ةيدلاب ىضق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةمركع ىور دقلو ًاثيدح الو ادق كلذ ىف فلاخ

 نايدجلا رمح نع نسل نب دمت عرق ( هلضف نم هلوسرو هللا مهانغأ نأ الإ اومقن امو» هيف لزت هنأ ةمركع معزو

 نسحلا نب دمحم تلق ةّتس نزو افلأ ريشع ىنثا رخآلا ىف لاقو مهرد فال آ ةريثع ةيدلا ضرف امهدحأ ىف لاق نيفلتخم

 نم تمعز اهف ةيدلاب ملعأ تنل :؟ نأ تمحر نأ نم لح لامتادج ماو عر رد فلأ ريثع انثا ةيدلا نإ لوقتفأ

 نوبسحم اونوكت لاق هب ىضقتال ءىشب اهف ىضق رمع نإف اهتلق رمع نع كنألو قرولا لهأ نم كنأل زاجحلا لهأ

 ةعبس نزو ةيدلاب ىغقت فكو هب ىضق فرعيال. هنع ىوز نم نأ معز تنأف يسحلا ىف الصأ هلعجت ايش ىورتقأ تلق

 ةعبس نزو الو ةتس نزو اهف سيل مهارد ةيمست ءاجو عطقلا هيف تلعج ام كلذ ريغو ةاكزلا هيف تلعجام تبوك

 نو: اهاوس“ مق نرفيو ةتسنزو ةيدلا "طزقنال ربع نآل ةعبش نرو ال "دنس نرو لع ذر لئات كي 0

 ةءىلا هتوخا ةفتكشو ؟ "انلق مالشالا نزو لع ىف ةلخ تءاج !ذإ محاردلا نإ لوقأ لاق .؟ لوقت ام ةعبس

 ا ينأل نع هدا معأ كل كنأ تمعز مث ةعبس نزو كدنع مالسإلا نزو ناك اذإ مالسإلا نزو نم

 ةتس نزو مارد ةرشع لك رخآلاو لاقثم نزو ممردلا امهدحأ ء نيفنص تناك امنإ.مثاردلا نأ انل تمعزو اهلهأ

 وهف كلذ ريغ وأ عطقلا ىف وأ ةيدلا ىف وأ ةاكزلا هب تءاج مثرد لك لئاق كل لاق ولف مالسإلا مارد دايز برض ىتح

 لوقت نإ كلا نعش اذكبف هل لق )2 مالسإلا نزوي وف مثرد لك رخآ لاقو ةتس نزوب رخآ لاقو لاقثلا نزون

 نإ ىنادمحلا قحسإ ىلأ ثيدح نم تجحرخ دق لئاق كل لاق ول تيأرأ هلوق لئاقل لوقي ( قفا الاف ) ةيدلا ىف

 ةتس نزو اهف نوورت امف رك ذب ل هنأل مثرد فال [ ةريثع ةيدلانأ ىعشلا ثيدح نمو ةتس نزو افلأ رسثع انثا ةيدلا

 اه ىلوأ 2ك نأل ليقاثملا نزو نورخآ لاقو اهم ىلوأ وهذ ةتس نزو 0 قدحسإ انأ نأل قحسإ ونأ ثدح اك

 قرولا لها نك ةيدلاا لق رمع اعإو مهنم ةيدلاب لعأ مهنأ زاجحلا لهأ ىلع دمحم ىعداف مالسإلا نزو لب لاق نإف

 عقو اعإ لا ناك اذإ هنم مهاردلاب ةفرعملاب ىلوأ مهنم ك احلا ناكنث مهنم ناك اذإ هنم ةيدلاب لعأ مهنأ مهل لعم ملو

 متارد ةرمثعب رانيد لك مثرد ىتئام ىفو ارانيد نيرسشع لك ىف ةاكزلا نوماسملا ضرف نسحلا نب دمحم لاقو مك احلاب

 رقبلا نم نيئالث ىفو مثالا نم نيعنرأ ىف ةاكزلا تضرف اذإ تيأرأ ؟ اسايق ةاكزلا اوضرف مهنأ كرب>أ نمو هل لبق نإف

 نيثالث ةمرقف ةميقلاب وأ منغلا ددع نم لقأ رقبلا ددعو اددع الإ حاصيال سايقلاف اهوساق نإف ؟منَءلا ىلع رقبلا اوساقأ

 دخاو ةحق اهتمق الو 2 9 َدَدَع اهذدعال لبإلا نم ع اذكهو معلا نم نيعبرأ ةمق نم 1 رقبلا نم

 قرولاو بهذلا ىوسربتلاو اهف ةاكز ال ليإلاو منغلاو رقبلا ىوس باودلا تناك كلذلو انلق ساب ةاكزلا ام لاق اهنم

 ىلع ساقي بهذلا نأ تمعز فيكف انلق معن لاق هريغ ىلع سايق ال هسفن ىف لصأ اهنم دحاو لكو هبق ةاكزال

 بهذلا هتأ تمعز.نإف ؟ لصألا امهمأف رخآلا ىلع سابق امهدحأ نأ تمعز نإف بهذلا ىلع ساقي قرولاو قرولا

 ابيف- تناك ًارانيد نيرعشع ىوست امحرد نيعبرأ تناكولف ةاكزلا اهيف تناك اذإ ارانيد نيرسشع لوقت نأ كمز]

 اهتف .كل ليق. لضألا ىه قرولا نأ تمعز نإو ةاكزلا اهيف نكي ل آرانيد نيرمشع ىوسنال مثرد فلأ وأ ةاكزلا

 انلق ةيدلاف لاق هسفن ىف لصأ امهنم دحاو لك ةيشاملا ىف تلق اك انلق ؟ ىهامف لاق قرولاو بهذلا ىف كل لبق اك

 لع بهذلا مهّرد فلأ رصع ىثإو را فلآ را ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىف لبإلا ةيدلا لصأف

 ديع لع ةفرصلا ناك يكف كاف ىكت اما رع ءاضق كلذ ىف عبتاف قرولا لهأ ىلع قرولاو بهذلا لهأ

 يبثع انثا ىلعف انين رابخألا نم ىورام امأ لبق ؟ امبنع هللا ىضر نايعو رمعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةأرما ىف ىضقو رانيدب امهرد رششء انثا فرص نم مهارد ةثالث نمي ةجرتأ ىف اقراس ناْنع عطقو رانيدب امهرد

 . ررحلف فيرحم انه مالكلا ىف (1)
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 4 محلا نب لمع لع درلا ناتكح و

 ةيدلا ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح وبأ انربخأ لاق ىعفاشلا سيردإ نب دم# انربأ لاق ناماس نب عيرلا انربخأ

 لهأ ىلع ةنيدملا لهأ لاقو ةعبس نزو مثرد فال 1 ةريششع قرولا لهأ ىلعو رانبيد فلأ بهذلا لهأ ىلع

 ضرف هنأ باطخلانب رمع نع انغاب نسحلا نب دمحم لاقو مثهرد فاأ رمثء انثا قرولا لهأ ىلعو رانيد فلأ بهذلا

 هنع هللا ىضر ةقينح ونأ كلذب انثدح « مهرد فال 1 ةريثع قرولا لهأ ىلعو ةيدلا ىف رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلع

 انربخأ ٠ ةاش فلأ منا لهأ ىلعو ةر#ب اتئام رقبلا لهأ ىلعو دازو باطخلا نب رمع نع ىبعشلا نع مثيلا نع

 لهأ ىلعو مرد فال 1 ةريثع قرولا لهأ ىلع لاق « ىعشلا نع'نمحرلا دبع نب دمحم ف ربخأ لاق ىروألا نايفس

 مثرد فلأ رمدع ىنثا قرولا لهأ ىلع ضرف هنع هللا ىضر باطخلانب رمع نإ ةنيدملا لهأ لاقو . رانبد فلأ بهذلا

 وبف اذه ريغ ىف نوداسملا لاق ام ىلإ برقأ نيتءاورلا ىأ رظناو رمع نع ىور ندقيرفلا الك نسحلا نب دمحم لاقو

 نيرسثع نم لقأ ىف سيل نأ قارعلا لهأو زاجحلا لهأ ةفاك نياوقلا ىف مهنيب فالتخا ال اعيمح نوماسملا عمججأ قحلا

 اا ءرتع راد لكل اولددف ةفدص قرولا نم ترد قئام نم لفأ ىف .سيلو ةقدص بهذلا نم  ًارانيد

 ةيدلا اوذرفي نأ محل ىغبني فيكف ةقدصلا ىف اذه اوضرف اذإف مهندب هيف فالتخا ال اذبف اذه ىلع ةاكزلا اوضرفف

 هيلع نودرفي امم ةيدلا اوضرفي نأ ىغذي اع إ امهرد ريثع ىنثاب رانيد لك اوضرف. وأ مارد ةريشب رانيد لكأ

 وأ رانيد ىف الإ ديلا عطقتال الاق امهأ دوعسم نب هللا دبعو هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع ءاج دقو ةاكزنا

 مل صقن وأ رعس داز_نإف اذه لثم ىف اوضرفام ىرحألا اذه ىبعف مثاردلا ةريدعلا ةلزنمب رانيدلا اولعجف محارد ةرمثع

 ةاكز اهنم فنص لك ىف لعجو ةاكزلا كلذ ىف بجو ريناند ةرسثعو مرد ةئاه هل ناك ول ىرت الأ كلذ ىف رظني

 ةاكزلا هلع تضرفام ىلع الإ هيف ةيدلا اوضرفي نأ محل ىغيني سيل حضاو رمأ اذبف مهارد ةرسثع ىلع رانيد لعجو

 نأل ةئيدملا لهأ 0 متارد ةيدلا ضرف ني> هنع هللا ىضكر باطخلا نب رمع ةضارفب معأ نان مف نحو اهوعمو

 ةيداا ضرف هنع ةااوشر ردع نأ ةئيدملا لهأ قدص دقو قارعلا لهأ ةيدلا ىدؤي ناكامتإو قارعلا لهأ ىلع مثاردلا

 ىعخنلا مهاربإ نع ةريغملا نع ىروثلا ان رخأ « ةتس نزو مثرد فلأ ريع ىنئا اهّضَرف ةنكلو مثرد فل رع

 فال آ ةرمدع كلذف ةتس نزو امهرد نيرهدعو ةئامم ريعب لك ريبكلاو ريغصلا لبإلا تلعجف لبإلا ةيدلا تناك لاق

 00 ل507 ام لكر ىاف قحسإ ونبأ لاق كيرش لاق_نيماسلا نم الخر نأ هقأ دبع نب كيرا لبقو (*) مثرد

 نافعنب نامع هيف ىضقف هردصو هتيلو هفنأو هيبجاح ىلع عقو ىتح ههجو ىلع هبكف انم الجر تاضاق يرش و وذدقلا

 نب ورمعو لوحكم ىور ( قفا: :لالاف ) ةتس نزو ذئموب مهاردلا تناكو مثرد فلأ رمثع ىنثا هنع هللا ىضر

  نييزاجحلا نع هيففلاخ ادحأ زاجحلاب لعأ ملو مثرد فلأ رمثع ىنثا ةيدلا ضرف رمت نأ نييزاجحلا نم ددعو بيعش

 . :ادحأ زاجحلاب لعأ الو ةشئاعو ةريره وبأو سابع نبا مثرد فاأ رمثع انثا ةيدلا لاق نمو نافع نب ناْمع نعالو
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 مث ءامد مرحو « مثوكدجو ثيح نيكرمدما اولتقا» لاقف هقلخ نم رفكلا لهأ ءامد حابأو اوربظأ ام ىلع ايندلا ىف

 لتقي نأ نمؤلل ناك امو » لاقو « هلل هلك نيداا نوكيو ةئتف نوكتال ىتح ممولتاقو » لاقف مالسإلا اورهظأ نإ

 مح مهلاتةو ةحابم نيكرسملا ءامد ذئنيح لعجف « منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نمو » لاقو « ًأطخ الإ انمؤم

 نوتلعيام فالخ نوفخم ام نأ مهنع هببن هللا ربخأف نيففانملا نم موق هربظأ مث ناعإلا اورهظي ل نإ مهيلع اضرفو

 مهملإ متبلقنا اذإ مل للاب نوفلحيس »لاقو «مهمالسإ دعب اورفكو رفكسلا ةلك اولاق دقلو اولاقام هللاب نوفلحم » لاقف

 هللا لوسر مهعنع ملو ناعإلا اوروظأ اذإ مهلتق هبينا لعب ىف نيقفانملا هب ركذام عم « مهنع اوضرعأف مهنع اوضرعتل

 هللا لوسر ةنس ىف اذه لثم تبأأرو هللا هحر ( ىفإ: هلال ) مهتثراوءالو نيماسملا دكا ملَسو هيلع هللا ىلد

 اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتحسانلا لئاقأ نأ ترمأ » لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ملسو هيلع هللا ىلع

 عطقفىناتاق اكرمثم نأ ول هللا لوسراي تيأرأ دادقما لاقو « هللا ىلع مهاسحو اهقحم الإ ملاومأو مثءامد ىنم اوحصع

 ءادبشر نكيملو ممجاوزأ نومري نيذلاو »ىلاعتوكرابتهللالاقو « هلتقتال» لاق؟هلتقأفأ لسأف ةرحشب ىنم ذال مث ىدب

 هماءيال ام ةأرملان م لعب جوزلا ناك اذإ امهنيب ناعألاب محف ةيآلا « باذعلا اهنع أرديو » لجو زع لاقو « مم. الإ

 ةعبرأب تاي مل نإ دحم نأ هتجوز ريغ فذ. لجرلا ىف محو بذاك امهدحأ نأ ىلع اهب اهنعو هنع أردو نويدنجألا

 ءاحساانب كيرمش ابفذقو اهجوز ىننب هتأرماو ىنالجعلا نيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعالو لاقام ىلع ءادوش

 «قدص الإ هارأالفنيتيلإلا مظع جعدأ محسأ_دلولا ىنميهب تءاج نإف اهورظنا» سو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق

 رعيجأ هب تءاج نإو لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هنم اهلبح نأ معزو اهجوز هب اهفذق ىذلا كيررمش ةفص كاتو

 ىنلا لاقف ءاحسلا نب كيرش هبش, هب تءناجف امجوز ةفص ةفصلا كلت تناكو «اهيلعبذك الإ ءارأ الف ةرحو هنأك

 ا ةلالدلا نايبل معأ هللاو ىنعي هريغ ءاضق هيف ىل ناكل ىأ « هللا محام الول نيبل هرمأ نإ » مسو هيلع هللا ىلص

 لئالدلا نم دابعلا دنع ةطاحإ نكي ملام لك لاطبإ ىلع كلذ لد ةطاحإ دابعلا دنع نوكتال ةلالدلا تناك املف اهجوز
 ذخؤيال ذخؤي نأ هللا رمأ ثيح نم ذخؤيف ةنيب هيلع موقت وأ هيلع بجو امث عنتم مل هيلع حلا نم هب اورقي 204 نإ

 هلع اهدرو ةدحاو الإ دارأ ام هفلحأف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىنأ مث ةتبلا هتأرما ديزي دبع نب ةناكر قلطو ةلالدب

 رهظأ نحف هللا سس امك هلوق لوقلا لعج ةدحاو الإ دري مل نأل المتحم همالك ناك امل ىلاعت هللا هحر ( قنانتلالاف )

 باغي هنأو اورهظأ ام ريغ ىل- مهرئارس نأب ٍلعأو نينمؤملا ثراويو تانمؤملا حكتيف ايندلاىف هلوق لوقلا نأب ناعإلا

 تدلوىأرما نإ لاقف ةرازفىنب نملجرهءاجو قالطلا نم هل ةياغال ىذلا تاتبإلا ديري هنأ ةتبلا قالط عمس نم ىلع

 رمح لاق «اهناولأ ام 2لاقمعن لاق «؟لب]نه كل لهو لس هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف فذقلاب ضرعي لعجف دوسأ امالغ

 دع هيلع مع ملو «قرع ةعزن اذهلعلو» لاق قرع هعزن هلعل لاق« ؟هاتأ ىف »لاق معن لاق«قروأن م اهيف لهف» لاق

 عم فذقلا دارأ هنأ هعماس ىلع بلغألا ناك نإو افذق دارأ نوكيال نأ لمتحم دق هنأل فذقلاب حرص ملذإ ناعا الو

 نإو نظلاب محم نأ مك احلل زوجمال هنأ نم تفصوام ىلع لدت ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو لجو زع هللا ماكحأ نأ

 نيبلا رمألاب هنم رارقإ وأ هيلع ىعدملا ىلع موقت ةنيبلاب هللا هرمأ ثيح نم الإ محم الف ةبيرق لئالد هيلع هل تناك

 روحي الف الوق ناك نإو رفكسلاب مدلا حابأ هنأل هنكح هيلعف ررظأ ام نأ مح كيذك هكح هلقررظأ ام نأ هللا مكح كو

 . لئالدلابال رهاظلاب الإ هيف مكحم نأ دابعلا نيب ماكحألا نم ءىث ىف

 ..ةسحصم هيك ١ ررحو فيرختلا اذهب ةجسنلا قاذك 00(
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 نفث « ةنيبلا مهتءاجام دعب نم الإ .باتكلا اوتوأن يذلا قرفتامو »ىىاعت هللا لاق لق 55 كلذ نب" اف لاقنإف هففالتخالا

 نإو سانلا ةعامح فالخ هل لحم هبس>أ الو فالخلا هل لحم الف ةمناق ةنس وأ 1 اتلا لمتحم ال باتك صن فلاح

 هيلع نوكيو هيلإ بهذ ام لمت ىنعم ىلإ بهذف داهتجالا هيف هل رمأ ىف فلاخ نمو ةنس وأ باتك مهلوق ىف نكي ل

 هناب اسايق الو ةعامج الو ةمئاق ةئس الواّصن اياتك ذئنيح فااخم ال هنأ كلذو هريغا فالخ نم 220ىف نكي مل لئالد

 ىدأ ام ريغ ىلإ موجنلا ةلالدب تيبلل هجوتلا ىف هادأ اك سايقلا هيلإ هبحاص ىدأ ام ريغ ىلإ ةادأاق سانقلا ىف رظن اعإ

 باوصلا عضوم ىلع ةلالد - ١ ىف ناك اذإ اذه لثُث ليق نإف معن لق: يلا ىف اذه نوكيو لاق نإف هبحاص هلإ

 لضأ ىلإ بهاذ بهذيف:هبش نيلصألا ىف ال دجو.ف ساقن' نأ لمتحم ةلزات لرش نأ كلذو ةّصس ىاهاقرع 5 لف

 افلتخا ام ضعب ىف ةدح هبحاص ىلع (هدحأ مة. نأ ىلإ ليبسلا دجوب لبف ليق نإف نافاتخيف هريغ لصأ ىلإ رخآلاو

 ىلإ تفربص نينثا ىف رخآلاو ىعم ىف نيلصألا دحأةيشن تناكنإف ةلزانلا رطنت ناب ىلاك هلا ءاغ ِإ معن لق ؟ هيف

 لثف لاف لاك ناف 5 ] نيلصألا دح ا 1,15 ناك اذإ |اذكه وأ او ف د .ثأ ىذلا نود نينثالا ىف هتبشأ ىذلا

 لفأ وأ مثرد ةئام هتميق تناك نإف هتمق لإ ةتقؤم طخ لتقي دبعلل ةيدال نأ ىف سانلا فلتخم مل لق ائيش اذه نم

 هتد تداز .نإ هنأ ىلإ نينقرشملا ضعب بهذو هلت5 نم ىلعف مثرد فال 62 نم لقأ نوكك 0 0 5 وأ

 ةيد اب غلبت انباحصأ ضعب لاقو رح ةيد اهب غلبأ ال لاقو محهرد فالآ ةرثع نم اهصقن مشرد فالآ ةريثع ىلع

 رارحأ هيد لع تداز اذإ كلدكرو دع انآ اخ كلا نأل هبحاص اهيلع دزي مل مهرد ةئام هنمث ناك اذإف رارحأ

 ارمأ نيقرسملا نم لاق نم لوق نم اندنع اذه ناو هنم ذخْوَتف رارخأ تاك ىردت هباذاةل لش اناء د ع 3

 علا صقي الو ديبعلاب رارحألا ذخآو دبعلاب دبعلا لتقي لاقف نيبقرسثملا نضعب داع مث تفصو امل هيف أطخلا زوحي ال

 اوديقت ملو ادوق دبعلاب دبعألاو دبعلا منلتق لو مهنم مدقت نم ضعبل تاقف سفنلا نود امف دبعلا نم الو رح نم

 باودلاك مهناعأو مهناعأ مهيف نأ اطخ اولتق .اذإ ديبعلا ىف هيلإ انبهذام لصأ نم لاق ؟سفنلا نود امف دبعلا نم دبعلا

 نامتألاو تايدلا ىلع صاصقلا ساقيفأ مل تلقف لاومأ مهنأل حارجلا ىف ضعب نم مهضعبل صقتال انلقف عاتملاو

 دبعب رانيد فلأ ىوسإ ادبع تلتق اًئيش عنصت ملف تايدلا ىلع ساقي ناك نإف ؟نامأألاو تايدلل فلاخع صاصقلا مأ

 تنأو ضعس دينعلا ضعب تلثق نيح اًئيش عنصأ و هنع نم 0 هنع مهلك اديبع هب تلتقو ريناند ةئسح ئروض

 ل كنذل ربع تايدلاو لصأ تايدلا نأ تمعز نإف اهتاتق ول ةمهسب ةممهم لتقتال نأو عاتملاو ملاهبلاب مهلثم

 دبعلا تاتق اذإ سفنلا نود اميف ديبعلا نيب صاصقلا ككري ايهذم بهذت يف لجرلا ةيد فصن اهتيدو ةأرملاب لجرلا

 ؟ اذه ىلوقب ىنمزلي امو لاق لوقلا اذه نم كمزليام عم مهنامتأ تفلتخا نإو لقأ هضعبب ةضعب فلتي نأ ناك دبعلاب

 هلو هللا ضرف هيلع سم هنأل مثإلا نم رحلا لتق نم ىلعام هيلعو ةرافكلا هيلعف ادبع لتق نم نأ معزت تنأ تلق

 ضئارفو ادودحو امار>و ال الح ديعلا ىلع نأ معزتو اعاتم قرح وأ اريعب لتقف نميف اذه معزتالو مالسإلا ة ةمرج

 مهنيب امف انكح نينكح هدابع ىلع مدح لجو زع هللا نإ ىلاعت هللا هنحر ( قفا: ةلالاث ) مثاهبلا ىلع اذه سيلو

 مثرئارس لع هنأ مهل اهنيب ومهءلع ةدحلل ةماقإ مهماعأو اونلعأ اميف مه.لعف اك اورسأ ام ىلع مهبقاعو مهماثأ نأ هنببو

 ءاشام الإ نوماعبال هقلخو « رودصلا قح امو نيعألا ةنءاذ معي » لافو « ىنخأو ع معي » لاقف مهينالع معو

 هقلخ ماكحأ هقلخو هلسرا نابأو هقلخ ىلع ةماكحأ اب اوماقف السر مهيف ثعبو هدابع نع رئارسلا ٍلع بجحو لجوزع

 , لصألاب ضايب (1)



 ا

 الاع ناكول كلذكو | اساق لوم نأ هل ل ع مل لاصخلا هذه ن م ادحاو مدع نإف سايبقلا لهمعيو هيشثملا نحب
| 

 ' شايفلل القاع ناك نإؤف سايقلا لقعيال وهو سف لجرإ لاقي 3 زحب ُ عرفلا وه ىذلا سايعلل لقاع ريغ لوس

 ٌكفصو ىمعأل سق لاقي نأ زوجمال اك ملعت الام ىلع سق هل لاقي نأ زحم مل اهنم ءىش وأ لوصألا رعا عيضم وهو

 آراسيو اني هلعجم هل ليقام رصبال وهو انمايتم لقتناف اذك تغلب اذإف كراسي نع اذكو كنب نع اذك لعجا هل

 ريس هنآأل هطبضي تدم دصق اهيف هل تبشي الو هفرعي لع اهبف هل سيلو طق اهتأي ملو طق اهرسب ملو ادالب رس لاقي وأ

 هتفص نم ادبع موق هل لاقي ن6 ل هع تيف> مث نامز كدنم ةعلس قوس ماع روح اكو موق لاثم ريغ نع اه اهف

 لال5 آل لهخ ىذلا رلآو هفنص ريغ لهحو "تارادتلا نم فتص' ضعب رصبأ لجرل الو فلتخم قوسلا نأل اذك

 دقف لئاق لاق نإف ءانيلا ةء.ق رظنا طامخل الو ةطانلا ةميق رظنا ءانبل لاقيال اكاذك موق ملع ىذلا لع ضعبب هيلع

 دحاو لك تيأرو انيابتم اداضتم اهنم اريثك تيأرف مهايتفو مهماكحأ تيأر دقف لبق تفصوام عمجم مل نم ىقفأو -

 33 لوقبلا ةف:دبجا ام 541 ل لئاق لاق نإف ناعتسملا ىلاعت هللاو هارتفو هكح ىف هبحاص ءىطخ نيقيرفلا نم

 لحوزع هللا مع نأل ادحاوالإ هلك هللا دنع هيف قحلا نو رك نأ معأ ىلاعت هللاو اندنَع هف زوال لق؟هللا دنع هيف قحلا

 رادع نإ هل نك لقا نإف ءاوس ءقانث لج دحاو لكم: هماعا نأو هدنع ةنالعلاو رئارسلا ءاوتسال دحاو ةماكنحأو

 نوئط## وأ مهلك نوبيصم اوفلتخا 'نإ مهل لاقي وأ ؟ فالتخالا مبعسيو نوفلتحم له ةنس وأ باتك ىلع سيقف

 ايهذم بهذو داه> الا هل نع ناك نإ اوفلتخا نإ مهنم دحاو ىلع زوحنال لق ؟ بيصم مهضعبو ءىطخم مع مب ضعبأ وأ

 بيغلا لع فاكي ملو هيف باصأو فاك امف عاطأ دق مهنم دحاو لكل لاقي نكلو اقلطم اطخأ هل لاقي نأ المت

 مارحلا دجسملا نع بيغلا نم هيلع لدأ لاثمال ليق ائيش اذه نم ىل لثمث لئاق لاق نإف دحأ هيلع علطي مل ىذلا

 انمايتم ةلبقلا امهدحأ ىأرف رمقلاو سمشلاو حايرلاو موجنلاب ناملاع نيقيرطلاب (م) نالجر دهمت>ا اذإف هلابقتشاو

 عبتي الو ىري ثيح ىلصي نأ امهنم دحاو لك ىلع ناك هبحاص ىأر ثيح نع ةفرحنم ةلبقلا امهدحأ ىأرو هنم

 ءاريال هنأل تببلا نيع باوص امهنم دحاو فاك ملو هيلإ هدابتجا هبحاص ىدأ ام ريغ ىلإ هداهتجا هادأ اذإ هبحاص

 أطخ امأو الف فاك امف امأ لبق أطخلا مسا امهدحأ مزليف لق نإف هيلع لئالدلاب هيلإ هجونلا نم فلك ام ىدأ دقو

 الل 0 كلا لدم اذه لق اطخلاب اعيطم نوكبق لئق نإف نيتبح ىف نوكي ال تيبلا:نأل معنف تيبلا نيع

 نكي مل ةاوض فاكن مل اذإف ةنع نيعلا بملا باوص فلكي مل ذإ أطخلاب مثآ ريغو داهتجالا نم فلك امل باوطلاب

 دمه نب زيزعلا دبع انربخأ ٠ معن ليق ؟ تفصوام ىلع لدت ةنس دجتفأ لبق نإف هنيع باوص هيلع لعب ملام أطخ هيلع

 نع صاعلا نب وردع ىلوم سف ىنأ نع ديعس نب رس نع مهاربإ نب دمحم نع داحلا نب هللا دبع نب ديزب نع

 مح اذإو نارجأ هلذ باصأف دهتجاف ك احلا <> اذإ » لوقت, سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر عمس هنأ ضاعلا نب ورجع

 اذكه لاقف مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب ابأ ثيدحلا اذهب تثدحف داملا نب ديزي لاق«رجأ هلف طخ اف دبتجاف

 داهتحالاب باوصلا عمجف دهتجا اذإ هنأ نم تفصوام لق ؟ اذه ىنعم امث لئاق لاق نإف ةريره ىنأ نع ةماسوبأ ىنثدح

 ةنسح هل تناك اهبلط ىف دبتحم رمأ ىتلا نيعلا "اطخأو داهتحالا باصأ اذإو ناتنس> هل ناك دهتحا ىتلا نيعلا باوصو

 فاك مل هنأ نم تفصوام ىلع لدب اذهو هنع فكي نأ ىدؤي نم نس و نيعلا ءىطخم نأ ىف ىدؤي نم باث, الو

 قع هقلخ ىلع ةجحلا هب ىلاعت هللا ماقأ اهث نابجو فالتخالا لبق فالتخالا ىلع هللا مذ لبق نإف لاح ىف نيعلا باوص

 ٠ لال ىذلاو هيلع هللا مذ ىذلا كلذف هيف اوفلتخا نإف ةتقرافم مل الو هءابتا الإ مهيلع ص هنم ةنيد ىلع اونوك

ْ 
ٍ 



 ف

1 
5 

 ظ
ْ 

-_- 

 أوقرعي مل م لاثم ريغ ىلع لو. نأ ىلع دم دحأ ناك ول مكنم لاثم ريغ ىلع اولاق نإ باوصلا ىلع دمحأ الإ

 0 ودارت اممتكرت دإ ينم ارزو مظعأ الإ مكماعأ الو نوملء,ال امذ | وأطخأ م وعدم ”لطخلا ردعأو ك0 الاثم

 اتح سايقلا ناك نإف ليق لصألاب ةلاهج ريغ ىلع سايقلا انكرت ندنف متلق نإف نولهحت ال ىتلا لوصألا ىلع سايقلا

 مكل امساونأ متمعز نإو ملعلا ف 0 اولهأتست م مل هومتلبح نإ ام مثلا نم كلذىفو هب نيلاع قحلا متفلاخ متنأ

 ةنسلا مث نآرقلا نم انفصو امب متججح مكعم اسم ةدسد ساو مكناهذأ رخو مكماه وأىف حنس ا لوقلاو سايقلا كرت

 نالجر هدنع ىعادت ول ؟ احلا نأ نم هيف نوفلتخم ال امو ملعب الإ لوقي نأ دحأل سيل نأ نم عامجإلا هيلع لدب امو

 مط سيف هب معلا لهأ وعدي نأ هيلع ناكو هيف 1 نأ الكشم ناك اذإ 5 احال نكي مل ابيع هاعيابت دبع وأ بوث ىف

 لهاج ىنإ اماعو انيد مهلضفأ لاق ولف هتميقنع مطأس تاف دقو هيف بيع ةحاق ايلاطت نإف بيع وه لههبف ايعادت ام

 نم لوق لبقو هموي قوس هتلاهحي هلوق لبقي نأ هعسإ مل هيف لوقأ ىنكسلو مويلالبق اه املاع تنك ناو راف

 هينع ناكو :ئذمام ىلع ةتموقو عاب ام هريغب اذه تسق اذإ لاقف هموي قوس فرع, نم ءاح ولو هموي قوس فرعي

 ةمبق هنإ لاقي اب مك نأ الإ هيلع مرحو هناسحتسا لبقي نأ هل لحم مل هريغ نسحتسأ ىنكلو اذك ىلع سايقلا ىناد

 بابشلاو ةحارصلاو لاملاو لالا ىف اهلثم قادص 5 لاهي دساف قادصب تيرصأ ةأرما ىف اذه كلذكو ةمو: ىف هلك

 نسحتسأ كوقي ىذلل لاقو هل لحم مل اهصقنن وأ امهرد اهديزتنأ نسحتسن انكسلو رانيد ةئام ليق ولف بدألاو بللاو

 ىلع هتيزر لقت ىذلا لاملا ىف اذه لثع مح اذإو املثم قادص جوزلا ىلعو كل الو ىلكلذ سيل اهصقنأ وأ اهديزأ نأ

 نوءلءيال مهنأل هيفاسابق ةلابجلا لهأل لهم ملو هب ملعلا لهأ سايقلا هيف مزلأو ناسحتسالا هيف عسوي ملو هنم ذخأ نم

 نيتفلاو ماكحلا مزلي نأ ىلوأ رومألا مظعو جورفلاو ءامدلا نم همارحو هللا لالحف هيلع نوسيقي ام

 نأ دب الف نسحتسأ لاقو سايق الو ربخ صن اهيف سيل ةلزانلا ىف ىتفملاو 5ك احلا لاق اذإ تيأرفأ ( فا: ثلللاف )

 بورضب د>اولا ءىثااىف لاقيف نسحتسإ اع تفمو دلب ىف 7 اح لك لوةيف هفالخ نسحتس نأ هريغل ازئاج نأ معزي

 اولخدي نأ زوحيالف ايطناكنإو اوءاش ثيح اودكحف مهسفنأ اولمهأ دقفممدنع ًازئاج اذه ناك نإف ايتفلاو كلا نم

 سانلا ىلع نوكي ىتح كتءاطب رمأ نم هل لبق تلقام عابتا سانلا ىلع لب سايقلا كرت مهنم ىري ىذلا لاق نإو هيف

 ىلعكل ةعاطال كلذكسف ؟هتعاطب ترمأنم الإ عيطأال لوقت مأ هعيطتأ اذه كريغ كيلع ىعدا نإ تيأر وأ ؟كعابتا

 اطابنتساوأ اصن هيلعهلوسرو هللا لدو ةعابتابهلوسرو هللارمأ امف قحلاو هتعاطب هلوسروأ هللا رمأ نمل ةعاطلا اعإو دحأ

 لئالدلا بلطب داهتجالاب الإ هحوتي نأ هللعجله هجوتملا نع بيغم وهو تيباالبق هجوتلاب فارتأذإ تاروأ لك

 ىلع لئالدلا بلطي الإ .هريغ نم لدعلا فرعي له اهربغ ليقيال نأ ىلع لدف لدعلا ةدابشب رمأ اذإ تيأر وأ ؟ هيلع

 سايقو داهتحا اذهلكسف ؛ هرظنب نآعالا ع نأ رمأ له ديصاا ىف لثملاب مكحلاب رمأ اذإ تيأر وأ ؟ هلدغ

 نيعلا ٍتلطو نيغ" بلط ريغ ىلع ادهت#' نوكب له محلا ىف داهتجالاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ اذإ ثيأروأ

 لالدتسالاو هلايتحاب هبلطي مل نم ءىث بلطف دهتجا لاقي نأ الا نأل سايقلا كلذو اهملع لئالدلا عابتابالإ نوكيال

 رثك أ سايقلا كرت نم مزايل هنإو ( ىفان لالا ) هنم هلابب رطخ وأ همهو ىلع حنس نم ءىشل ابلاط نوكي ال هيلغ

 ىلاوال الو لبقي نأ ماحلل سيلو قيفوتلا هقلخ عملو ىل ىلاعت هللا لأسأو ةجحلا هيلع ماق ام هضعب ىفو ترك ذات

 هصاخو هخوسنمو هخسان معو باتكلا مع املاع نوك نأ عمجم ىتم الإ آدحأ ىتفي نأ ىتفملل ىغبني الو ًادحأ عدب نأ

 القاع برعلا ناسلب املاعو اثيدحوامي دق معلا لهأ ليواقأو سو هيلع هللا ىلص هللا لوصر نكسب املاع و هبدأو هماعو



 ا

 نم د» لاقو ( م لدع ىوذ اودهشأو » لجو زع هللا لاقو ( ىف(ةشلللاث ) هيلع ةلالدلا بالطب هل نيدضاق ال

 دقو ةفورعم مثدنع لدعاا تافص تناكو رهاظلا ىف الدع الإ اولبقيال نأ ماكحلا ىلع ناكف 6« ءادبشلا نم نورت

 محل لفت ملام مهفلكي مل هللا نكلو لدع ربغ هتريرسو الدع رهاظلا ىف نوكي دقو عضوملا اذه ريغ ىف اهتفصو

 ١ قولك نأ نكمي دقو ممدنع لدعلا فالخ هنم ربظ نم اودري نأ الإ نكممي ناك ذإ مل لعجب ملو هملع ىلإ ليبسلا

 )1 أ لع اودع نآ.اوفلك نككلو.لدعلا هم ربظ ىذلا نم لجوزع هللادنع ًاريخ لدعلا فالخ هنم رهظ ىذلا

 نءو مرح متنأو ديصلا اولتقت ال ) هؤانث لج هللا لاقو ( قفا ةلللاف ) هنم رثك أ اوتؤي مل ىذلا رهاظلا نم

 ديصلا ىف هللا نع الوقعم ناكف (« منم لدع اوذ هب 3 معنلا نم لتقام لثم ءازحف ًادمعتم م هلق

 لبألا معناا نأ الوقعمو هريغو عوبربلاو تنرآلاو ريبكلاو ريغصلا ىظلاو لتيثلاو هرامحو شعولا رقبو ةماعلا

 ٍ؟َح نم“ هب 2 امفو لوقعملا ىف هيف لثملا نكي ملف رقبلا نعو لبإلا نعو مننلا نع رغصيام اذه ىفو منغلاو رقبلاو

 برق برقي لثملا ناك ذإ مل لعب ملو معنلا نم هنم اهش ءايشألا ىلوأي ديصلا ىف اومكحم نأ الإ ةمألا هذه زدص نم

 مهنكمأ اك اودهتجم نأ مهملع ناكو منغلا ريغص نم هدعب عم عوبريلا اولطبي نأ شيكسلا نم عبضلاو زنعلا نم لازغلا

 نأل ناسحتسالا نم هفالخم لمعي نأ رظحو سايقلا ةحابإ ىلع لدت اذهل هابشأو هركذ لج هللا رمأ لكو داهتجالا

 رمأ نع آلو هللا رمأ نع ال نسحتسأ لاق نمو هيلع تطرف ىتلا ليبسلاب هبلط اميإف هيلع ةلالدلاب هللا رمأ بلط نم

 ناكو هلوسر ؟2 الو هللا محم لاقام بلطي ملو لاق ام هلوسر نءالو هللا نع لبق. مف لسو هليع هللا ىلص هلوسر

 تيهنو هب ترمأ ام ىلع لاثم البو هنع هنأ ملو هب رموأ مل اب لمعأو لوقأ لاق دق هنأب انيب اذه لاق نم لوق ىف أطخلا

 ناسنإلاب سم أ » لجو زع هللا لوق ىف ( قفا لالا ) ًادبعتم الإ ًادحأ كرتب مف لاق ام فالخم هللا ىضق دقو هنع

 ناكف رمأ ثيح نم ىتفأو محو فاكام ىدأ دقف هيلع سايق وأ مزال رحب ىنآوأ <> نم نإ« ىدس كري نأ

 اا اال © تاركألا ىف هتااعيطم ناكو اداججا هن رمأ ام ًاندؤم سابقلا فو- اضن: هن.رمأ انم ًايدؤَم صنلا ىف

 باتكب لاق«؟ ىضقت مب » ذاعمل لاق هنأ ىوريف داهتجالا مث هلوسر مث هللا ةعاطب مثرمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هلل دما )لاق دهتجأ لاق« نك مل نإف »لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسب لاقع هللا باتكىف نكي مل نإف» لاق هللا

 أطخأ نإو نارجأ هلف باصأف دهتحاف مك احلا - اذإ » : لاقو« ملسو هيلع هللا لضاكتلا كو سر لور قفو ىذلا

 ىفي وأ حم نأ زاجتسا نمو ( قفا تلال ) مكحلا عضوم ىف سيقملاو داهتجالا 5 احال نأ لعأف « رجأ هلف

 باتكلا ىنم» فلاخم هب رموأ ل نإو تبوه ام لعفأ هلوق ىنمم نأب اجوجحم ناك هيلع سايق الو مزال ربخ الب

 صخر ملعلا لهأ نم ًادحأ يعأ ال ليق ؟وهام لبق نإف افلا هيف معأ ملام ىنعمو ةئاسل ىلع اجود ناكف ةئسلاو

 سايقلا رومأ هيلع رودت ىذلاب املاع نكي ملاذإ هسفن ىأرب ع الو ىتفي نأ ىف بادالاو لوقءلا لهأ نم دحأل

 قوفت ىتاا لوقعاا لهأل زي مل مو مهل لبق اذه اومعز اذإف هبتشملا ليصفتل لقعااو عاجإلاو ةنسلاو باتكسلا نم

 0011 تاتك هنق سن. نأ اعم.هنوتلغب ام لارا ذق ايف اولوقي نأ ايتفلاو ةنسلاو نآرقلاب ملعلا لهأ لوقع نم اريثك

 متجح اش يكل لق لوصألاب طلرعال مهنأل متلق نإف؟ متماع نم اولاق امل ةنابإ نسحأو الوقع رفوأ مثو عاجإ الو

 معآ نم رثك 1 لوصألاب ةلبجلا لوقعلا لهأ ىلع متفخ له ؛لصأ ىلع سايق الو لصأ الب متلق اذإ لوصألاب سلع ىف

 م<ل زاجأ وأ اهيلع سايقلا لوصألاب مع مسك أ لهو نوفرعيال امب اوسيقي نأ نونسحم الف لودألا نوفرءيال

 مهماعأ ال مث أطخلا وأ املع سايقلا كرت مهملع فاخم ام رثك أ نأل مسعم لوقلا مهل زاج كر 44 زاج اذإذ ؟ اهكرت
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 لبق ؟ةلجلا اف لبق نإف هل هابشأ عم هيف لزن امف لالدتسالا نع اذه ىف ليزنتلاب ىئتكم ناكف ةيآلا «ميدأ و 3 وجو

 فكو اهنفلمعلاو اهتقوو اهددعو ةالصلا فيك لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لدف جحو ةاكزو ةالص نم هلا ضرفأَم

 هئم هب جرح امو هيف هب لدبي امو هيق لمعلاو جحلا موسم ىأ 0 ىأ ىفو ةاكزلا

 هللا نع لق لف نس لبق نإف من لق ؟هللان 2 لبق لوالل لبق ا اذهل لاقي : مف لبق نإف ( ىف ا لالا )

 هنع 5 اهمتامو هوذَخَف لوسرلا 5 انآ امو »لجو زع لاقف هين ةعاط ضرف هللا نأ 1 00 لبقو ةلمح هنالكل

 لبيك تفصو م“ لا نعلويقم اذهف لق نإف هلوسر ةعاط ئمض رفام عمم هللا عاطأ دقق لورا عطب نم 2لاقو «اوهتناق

 ملسم ان ربخأ * ملعأ هللا ليق؟ ىحوب ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس

 لوسر ضرف امو ( ىف لالا ) ىحولا هب كزن لوقعلا نم اباتك هدنع نأ هببأ نع سواط نبا نع جيرج نا

 نع وه ( عيبرأا لاو 2 سواط نع دلا> نب

 هيلع لا ىلص هللا لوسر نأ بطنح نب بلطملا نع ورمء ىنأ نب ورمع نع دمحم نب زيزعلا دبع انريخأ ه هب نكسيف

 حوراا نإو هنع 2 دقو الإ هنع ماع ام ائيش الو هب -:رمأ دقو الإ هب هللا كرمأ ات ايش تكررت امر لاق ماسو

 ملام ىلق دقو ( قفا: خلال ) « بلطلا ىف اولجأف اهقزر ىفوتسا تح سفن توه نل هنأ ىعور ىف ىتلأ دق نيمألا

 كإ ىذه هنأ نم هب .هل دبش امل لإ هللا لعج لقو :هبلإ انحو ناكف هللا رفأت ةعور.ق لبرج هاملا اعإ انارق ل

 ضرفو مهل نس امف ثثرمأ نم ةريخلا ممل لعج ملو هقلخ ىلاعت هللا امممزلأ دقف ناك امهعأو نسي نأ مقتسم طارص

 ىلص كالوسر ردمأ مل ليق؟ هيلع ساناا عمتجا ام لوبق ىف ةجحلا اف لئاق لاق نإف ( ىف|*_ لاا ) هتنس عابتا مهملع

 لبن ال مهتعاج نأ الوقعم ناكو مهتعاج لوق موزل الإ ىنعم مهتعاج موزلل نكي مل نيماسملا ةعاج موزلب ملسو هيلع هللا

 نةلبجلاهيف نوكيالف هيلع اوعمتحاام امأو صاخىف الإنوكي ال لب انأو ماسوةيلع هللا ىلص هلوسرلالو ل كح اهلك

 مل امتي أرأ لئاقلاق نإوككادحر ( قنانتلللا ) مهو قلبقءاسو هيلعاللا ىلص هللال وسر ةنسةلالدبف مهتعامج لوق لبق

 لق لا نعنبف اذهل لاقبأ ةنشتوأتاتك لغ اس اع ذحتور نانا رم اق هلغاوممجا:سانلا سرر وة و تاك

 نع ليلد باتكلا ىف دجويف ألق نإف ةنسلاو باتكلا ىلع هيف داهتجالا ليق؟هتل+ ام لبق نإف هللا نع هتلمجتلبق معن

 هبلإ هجوتي نأت يبلا ىأر نم ىلع ناكف تيبلا ىلإ هجوتلا سانلا ىلع ضرفو سدقملا تدب ةلبق هللا خسن معن لبق ؟تفصوام

 ناكف مارحلا دجسملا ىف تيبلا نأل مارا دحسملا رطش"هبجو ىلوي نأ تدبلا هةنع باغ نم ىلع هللا ضرفو نايغلاب

 ةطاحإلا ىبعامهدح أ وهيلإهجوتلا اعم هللا نع نيلباق هنع باغ نمم تيبلا دصق ه>وتملاو ةنياعملاب ثيبلا باصأ هنأن طبحلا

 باوص نم تيباا ىرب ىذلا ةطاحإك ةطاحإ ريغىلعو فلك ام ةل< باوص نم ةطاحإ ىلع وهف ةلالدب هجوتم رخآلاو

 مكس ل مح ىذلا وه »ىلاعت هللا لاق ليق ؟ تيبلا ىلإ هجوتي ميف ليق نإف ( ىتفا خلال ) ةطاحإلا فاك ملو تيبلا

 اهعضاوم نوفرعي الابجتامالعلا تناكو« نودتم مثمجتلاب وتامالعو »لاقو «رحبلاو ربلا تاهاظف اهم اودتهتل موجنلا

 مارحلا تيبلا دصق ىلع لدت ءاوهلا ىلع اهءابم نوقرعي ًاحايرو كلفلا نم نوفرعي ام امحنو ارقو اسعثو ضرألا نم

 ثيحو مارحلا دحسملارطش كبحو لوف ت>رخ ثيح نمو »لاف مارا دجسملا رطش ىلع لئالدلا ىلط مجيلع لعجف

 لئالدلابلطب هرطش مههوجو ةياوتب مثرمأي اهإ هنأ لجو زع هللا نع الوقعم ناكو « هرطش كه وجو اول اوف متتكام

 ءكرتيال نأ ىذق هنأل مهل هللا ابلعج ةلالدالب .مماهوأ ىلع رطخ .الو مهمولق ىف حنس امب الو اونسحتسا ام ال هيلع

 أآوءاش كت بتاج اوه>وتي لا مه لع م 7 نأ ةئع ماع بيعو هرطش اوم>وتي نأ مث رمأ اذإ هنأ ةنع الوقعم ناكو قدس
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 الجر نأ ىرت الأ نظلا نم هب دري نأ ىلوأ لممال ام دقعب عويبلا نم نيقيلا نوكي نأ ناك لحم ال ىذلا ىلإ ةعيرذ

 اهارب وهو ًاسرف ىرتشا ول كلذكو اذكه ناك الجر هب لتقي هنأ هاري لجر نم آفيس عئابلا عاب ول كلذكو لاق

 قامعلا اهنم تدرأ ام عئابلا لاقو ناس قاقعلا الوا ىوست امو اهقاقعل الإ ةلاع اهتيرتشا ام هللاو وه لاقف ًاقوقع

 عييبلا دسف قافعلا اهف طرتشا ولو قاقعلا اهمق طرتش و سرفلا ىل اع عيبلا ةقفص تدقعنا اذإ ةينلا هده عيبلا كسب ١

 1 3 44 : رش وأ ةيمحعأ 3 هين د حكنأ امه ١ رش الحر ل ول ىرت الأ 0 ال وأ نوحي يأ ىرد ال ام عم 5 ا

 ةنثلا هذه حاكنلا مر 3 1 ةلي نم 90 حاكتلا ىلع اتم نأ امهنم دحاو ول : نأ ىبَع نيب>و !| ْق اقداصتو 1

 0 ةماع مث ةئسلا 2 باتكلا لد اذإف اهقلط ءاش نإو اهسح عل ءاش نإ ةحرحص تناك هتدقع رهاظ نال

 ةححص رهاظلا ىف تدقع اذإ دوقعلا تناك نيدقاعلا ةن اهدسفي ال اهدقع رهاظلاب تنشب اعإ دوقعلا نأ ىلع مالسألا

 ءأ ىلاعت هللاو افيعْص اهو 0 اذإ امم مث اهدقاع 08 اهدقاع رع مثوتإ ات رثح ال نأ كو

 0 ا ا

 مكح نمر 0 3| 1 اع ةنم ترك ذ اع ءافتكاا ةنع:تك اشو رك اذ انأ ام عم تفصوام لكو ( قفانتلالاغ )

 نأ انتفم وأ ام اح نوك, نأ له" اتسا نمل زوال نأ ىلع للد نيداسملا مح مث ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر مح مث هللا

 ضعب ىلع سابق وأ هيف نوفلتخم ال علا لهأ هلاقام وأ ةنساا دي باتكلا كلذر مزال ريخ ةبج نمالإ ىئفي نأ الو 3

 لاق. نإف ىناعملا هذه نمدحاو ىن الو ًايحاو ناسحتسالا ن كب مذإ ناتحتسالا ”ىفءالو يع نأ نأ هلزو# الو اذه

 ليق ؟ اذه كباتك ىف تركذام عم ىناعملا هذه ىف ناسحتسالا لخدي مل اذإ نسحتسإ نأ زوال نأ ىلع لدب اهث لئاق

 ملل فدشلا نأ تدع مف نآرقلاب معلا لهأ فاتخي ملف « ىدس كرتي نأ ناسنإلا بسحلأ » لجو زع هللا لاق

 هكرعي مل هنأ هللا هماعأ دقو ىدسلا اعم ىف نوكي نأ هسفنل زاحأ دقف هب را محوأ ىقفأ نمو ىيضالو رداد

 ماوعو نيينلا جاهنم فلاخف نكسلا ىفو اذه ىف هفالخ نآرقلا 00 ىعداو تّدش اع لوقأ لاق نأ ىأرو ىدس

 000 ملسو مهيلع هللا ىلص نييبنلا جاهنمو نآرقلا نم ترك ذام نيأف لاقنإف نيملاعلا نم هنع ىور نم ةعامج 2

 لزنأ امب مهنيب ١> نأو » لاقو « كبر نم كيلإ ىحوأ ام عببتا » مالسااو الصلا هل هذنل لجو. زع هللا لاق لبق

 كاف نش ادع عسدعأ لاقف محريغو فركلا باحصأ نع هولأسف موق هءاج مث ةيآلا « مثءاوهأ عببتت ا

 ةأرمأ ةثءاحو ةمآلا « هللا ءاشر نأ الإ ادغ كلذ لعاف-ىفإ ءىشل ناوقت الو » لجو زع هللا لزن'اف مدعأ مث ليربج

 « اهجوز ىف كلداحت ىتلا لوق هللا عمس دق ) لجو زء هللا لزنأ تح ابحي ملف اسوأ هيلإ وكشت تماصلا نب سوأ

 لجو زع هللا هرمأ مك امهنيب نءالف امهاعد لزن اماف ىحولا رظتناو اكيف لزم مل لاق هتأرما فذق, ىئالجعلا هءاجو

 سانلا نيب ميحاف ض رألا ىف ةفيلخ كاناعج انإ دواداي » لجو زع لاقو « هللا لزنأ ام مهنيب ؟>1 نأو » هينا كاقو

 هللانم ةلالد وأ اصن هللا نع الإ ًامولعم قملا نوكي الو قحللا لع دقو الإ قب ميم نأ دحأ رمؤيسيلو ةبآلا «قحلاب

 ةلمجوأ اصناهلعلد, باتكلاوالإ ةلزان دحأ اب لزنت سيلف (سوهيلع هللا ىلص هيبن ةنس مث هباتك ىف قحلا لا لعج دقف

 نوعمرك ذنموتالاخلاو تاعلاو تادجلاو تابمألا مرح اصن لحأو هللاءرحام صنلا ليق؟؛ةلخاو صنلا امو لاق نإف

 اولسغا» لاقف ءوضولاب رمأو ناب امو اهنم رهظ ام شحاوفااو ريزخلا ملو مدلاو ةتملا مر نهاوس نمحابأو



 0 ده ...نكشكأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربخأ مك ناك مث نوكُي لبق ىنالجعاا ةأرما دولوم ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ريخأ ام

 هنأ فذقلاب ضرعو دوسأ امالغ تدلو ىئأرما نإ مسو هيلع هللا ىلص ينال لوقي ىرازفلا عمس نم ىلع بلغألاو لسو

 ملسو هيلع هللا ىلص .ىنلا 00 ملف فذق رهاظ ضيرعتلا نكي مل ذإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هدحم مل مث فذقلا ديرب

 قلاطهلوقب قالطلا عقوأ دق هنأ لقعي هنأ ةتبلا قلاط تنأ هتأرمال ةناكر لوق عمس نم ىلع بلغألاو فذاقلا - هيلع

 0 ع ع 0 و هلوق ىف ًارهاظ ناك امل هنكلو ثالث, تاتبإلا دارأ هنأ لوألا ريغ ءىث ةدارإ 0 نأو

 يلع ررظ ام فالع سانلا ىلع ؟-> نف ( قفا للا ) ةدحاو كلذو قالطلا رهاظب الإ لسو هيلع هللا ىلص هلل

 ةنسلاو ليزختلا فالخ نم ىدنع ملسإإ م ةلالد ريغ وأ مونم ةلالدب اوربظأ ٠١ ريغ لمتحم اورهظأ ام نأ ىلع الالدتسا

 ىلع داوي مل نع هنع عجر نمو ةتتسأ : و هتلتق مالسالا ىلع دلو نمت مالسالا نع عجر نم لئاق لوقي نأ كئذو

 ةينارصن رهظأ نمت مالسإلا نع عجر نم لوقي نأ لث» ًادحاو كح الإ هدابع ىلع ىلاعت هللا م مو هتبتتسا مالسإلا

 ه.دعسأ ١ هيفنخم نيد ىلإ عجر نمو هنم تلق .ةبوتلا روهظأ نإف هتبتتسا ةيسوءلاك روظن 5 وأ ةيدوهع وأ

 لطاب لكو ضعب باتتسيالو مهضعب باتتسإ فيكف رفكلاىلإ عجرو قحلا نيد هنيد لدب دق لكو( قفا:ةلالاف )

 لأسإ لاحم مالك هلوسر مث هللا مح هفالخ عم اذهو هللا الإ اهفرعي الو لبق « هنيد رمسإ ىذلا ةبوت فرعأ ال لاق نإف

 لاق نإف ؟ ةيوتلاب تدك هرشلا روظأ ناك ىذلاو ةبوتلاب قدصي كرشلا ىنخأ ناك ىذلا لعل ىردت له اذه لاق ند

 رهاظلا الإ ىلعسيل لاق نإف ناعإإلا راهظإب بذاكلا تييحتساو ناميإلاب قداصلا نءؤملا تاتق كلعا ىردتق لبق معن

 اورهظي مل ماسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر دهع ىلع نوقفانملاو ةلاحم ةلعب نينثا هتلعج دقو دحاو امهِيف رهاظلاف لبق

 اذه لئاق ناك ولف ناعإإلا نه نوررظي أ مهتم ليقف مهنيدب نورمدتسا اوناك لب ةيسوحم الو ةئارصن الو ةيدوه

 هارب هاك دل اب لتعيو 35 هنكلو هجو هل ءىشب لتعي نأ نسحأ ةنسلا فلاخ نيح لوقلا

 ىختف مهتود ىف نواصي امأ اهيف سئاتك ال دال اوناك اذإ تيأرأ « نئانكلا .نابتإب الإ نوكتت.ال ةيدوهلاو

 هب تءاج نأ نينعالتلا ىف ماسو هيلع هللا ىلص هلوسر - مث هللا 2 نم تفصو امو لاق ؟ مجر يغ ىلع مهتالص

 هل لطب أ لئالدلا نم ىوقألا لطبأ اذإف عئارذلا نم ىوقأ ىه ىتلا ةلالدلا مح لطبيب ه وركملا تعنلا ىلع ةنعالتملا

 لاقف نالحرلا متاشت اذإ : لوقي نم ساناا نم نإف « ةلالدلاب ضيرعتلا ىف دحلا لطبأو اهلك عئارذلا ن سلا

 هيبأو متاشإ ىذلا مأ فذق هب ديري باغألاف ةعاشملا ىلع هلاق اذإ هنأل دح ةنازب ىمأ الو تاز ؛ ىفأ ام امهدحأ

 ىف ضيرعتلا مح ملسو هلع هللا ىلص هلل 0 لاطبإ عم فذقلا درأ مل لاق اذإ َْك مل ةعاشملا ريغ ىلع هلاق نإو

 راشتساو لبق اذه لثم ىف ضيرعتلا ىف دح رمع نإف لئاق لاق نإف دوسأ امالغ هتأرما تدلو ىذلا ىرازفاا ثيدح

 ةتبا قلاط تنأ هتأرمال لجرلا لوق نم هلثم لطبيو ةلالدلا نم انفصو ام هفلاخ نم عمو مهضعب هفلاخف هباخصأ

 ىذلا ىف هلوق لوقلاو رهاظلا هيلعف ةدايز ريغو قالطلا ددع ىف ةدايز لمتحت ةتبلاو رعاظ قالط عاقيإ قااط نأل

 دسفيال هنأ ىلع لدب اذهو لاق رهاظلا ريغىف هلوق لوقلال ع2 و رهاظب الإ ًادبأ هيلع - ال ن> رهاظلا ريغ لمتحم

 هدقعب الإ هدسفن ال ءىش لك كلذكو بلغُأب الو مهوتبالو هرخأت الو همدقت ءىشب دسف ال هسفن دقعلاب الإ ًادبأ دقع

 نوكست نأ فاخ ىتم لاقي نأب عويبلا نم لطبن نأ زاج ولو ءوس ةبن هذهو ةعيرذ هذه لوق. نأب عوببلا دسفن الو

 ند هل
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 هللا الإ هلإال اولوقي ىح سانلا لتافأ لازأ ال م لاق ٍلَسو هيلع هللا ىلص لإ ةلاوقار نأ ةريره ىنأ نع ةماس ىلأ نع

 لادوسر لعأف ( ىف(: لاو ) « هللا ىلع مجاسحو اهقخالإ لاو ءأو مءامد ىنم اومصع دقف هللاالإ هلإال اولاق اذإف

 اهقحم الإ حلا ومأو مثءامد اوعنم اولعف اذإف هللاالإ هلإ ال نأ اورهظي ىح مهلتاقي نأ هللا ضرف نأ ملَسو هيلع هللا ىلد

 ىلوتملا مثرئارسسب ىلاعلا للاو مثرئارسو مهبذكو مهقدصب هللا ىلع مهباسحو اهمف مهملع ىلاعت هللا 0 اع الإ ىنعي

 دودحلا نء دابعلا نيب امف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماكسحأ تضم كلذبو هقلخ ماكحو هئايبنأ نود مهيلع ينحل

 هورع نب ماشه نع كلام انريخأ 0 ةناردلا نيد هللا أو نورهظيام ىلع ناك عميمج نأ مهماعأو قرقحلا ع

 اسف امو ىلح نىهو هتأرما قع ةنالؤ بيصي قلخلا داح نينعلا جعدأ نيتيلإلا مظعلجر وهو هيع نبا ىعإ ءايحساا

 ىلي> ىهو اهجوز نيبو اهنيب نعالف تدححف ةأرملا اعدو دحدف اكيرش مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسراعدف نك

 ةر>و ناك حا هب تءاح نإو اهماع قدص لو الإ هارأ الف نايلألا مظع جعدأ هب تءاج نإف اهورصبا»لاق 5

 نيبل هرمأ نإ» انغلب امف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف نيتيلألا ميظع جعدأ هب تءاجف « بذكدق الإ هارأ الف

 لحم ال هسفن ىلع فارتعا وأ رارقإب الإ دحأ ىلع ع ال نأ نم هللا ىذق ام الول انز نمل هنأ ىنمي(هللا ىذق ام الول

 كيرشل ضرع و ) هريغ ءاضق امهمف ك ناككا هللا ىذك ام الول 2( لاقو 2 ةئيب تناك نإو امهنم دحاو ريغ ةلالدب

 فربخأ ( قفا اا( ) قداصلا وهجوزلانأ دعب لع مث بذاك امهدحأ نأ مرعي وهو كلا ذفن أو لعأ هللاؤةأر دل. الو

 دبع نب .ةناكر نأ ديزي دبع نب ريحع نب عفان نع بئاسلا نب ىلع نب هللا ديع نع عفاش نب ىلع نب دمحم ىحع

 ةحببس ىفأر ما تقلط ىلإ هللا لوسر اي لاقف سو هيلع هللا ىل< ىنلا ىلإ ىفأ مث ةتبلا ةيئزملا ةميرس هتأرما قلط ديزي

 اكد اك قاد ةناكر لاقف مي؟ةدحا والإتدرأ ام هللاو »ةناكرل لس وهيلعللا ىبص ىنلا لاقف ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو ةتبلا

 | 2 اق سر نابع نامز ىف .ةثلاثلاو َنْمَع نامز ىف ةناثلا اهقاطف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا هيلإ اهدرف ةدحاو الإ

 انادلا ىف ماكملا ىلع ىلاعت هللا ضرف. ام هنع تدتك اب تينغتسا ام هريغ عمو تفصو ام عيج ىفو ( قنا: ةلالاف )

 هلع موكا ىلع هف>أو رهظي ام نسحأب الإ هللا دابع نم دحأ ىلع ادبأ ىضقن نأ م اح ىلع امارح نأ ىلع لباد

 هللا 2 ان نكت مل وأ هيلع هفخأو هنسحأ فلاخم ام لمتحم امب ةلالد هلع تناك هنس>أ ريغ هنم ربظي ام لمتحا نإو

 هللا ملعأ نيذلا نيقفانملا ىف هب ىلاعت هللا - امو مهولق ىف لخدي مل ناعإلا نأ هللا ملعو انمآ اولاق نييذلا بارعألا ىف

 نيح نينعالتملا ىف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ابو ناعإلا نء اورهظأ ام ةيذك مهنأو اورفكا ع اونماا ل د 2 ثا 0 1 8 : اعلا ل 00 2 2ك ل |

 فصولا ىلع هب تءاجف قدص دق الإ هارأ الف نيتيلألا مظع نينيعلا جعدأ محسأ هب تءاج نإ دلت نأ لبق فصو

 -« نايل رم نإ»ملسو هيلع للا ىبلص هللا لوسر لاقو )6 قدص لق الإ هارأ الف امحوزا ل هيلع هللأ ىلص ىنلا لاق ىذلا

 ةئيب امهيلع مقت 1و اره : اذإ اليس اههلإ هللا لمع / مث ىنزلاب امحوز هامر ىذلا كب رمش امم نقرا تنز دقإ ىأ

 ىوقأ بارعألاو نيقفانملا ىلع هللا ةلالد دعب ةلالد ايندلا ىف دجوي ال ىتاا ةلالدلا لارعتسا اههملع ايندلا َ ىف لطيأو
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 نم ملعيال لق»ىلاعت هللا لاقوامنيب نع الف ناعللا ةيآ هيلإ هللا ىح وأف عج رب هل لاقف انزلاباهامر لجر ةأرما ىف لجر

 هيبنا لاقو ةيآلا«ماحرألا ىفام ملعيو ثيغلا لزنيو ةعاسلا لع هدنع هللانإ لاقو « هلا الإب يغاا ضرألاو تاوعسلا ىف

 نم ناكو ةعاسلا لع هين نع بحد ( اهاهتنم كبر ىلإ *اهاركذ نم أ مق #اهاس رمنانأ ةعاساا نع كنولكع

 ضرف لجو زع هللا نأل هئايبنأو هتكئالم نم اماع رصقأ هللا دابع نم نيفطصملا هءايبنأو نيبرقملا هللا ةكئالم رواج

 نط الو ةلالدبال ل بيغ ىلع كح اوطاعتي الل نأ كاكااق ايش ردألا نم دعب مل لعجم و ةيدث ةعاط هقلخ ىلع

 رهاظ زعو لج هنإف هرمأ مرا 3 مهيلع درو امم فقولا مولع ىلاعت هللا ضرف نذلا هئايبنأ م اع نع مهماع ريصقتل 1

 نسحأ اوزواحي ال نأو هيلع موكا نم رهظ امب الإ اومكحم ال نأاب ايندلا ىف ملا نممهملإ لعج اق ججحلا مهباع

 مث هللا نيب مث مالسإلا اوربظأ اذإ مثءامد نقحم نأو اوماسإ ىتح ناثوألا لهأ لتاقي نأ هيبن ىلع ضرفف هرهاظ

 )) نهونحتماف تارحاهم تانمؤملا ؟ءاج اذإ ( هيد لحو زع لاقف هللا الإ مالسإلاب مهقدص ىف مث رثأ رم 2 ال نأ هلوسر ١

 «تانمؤم نهومتلع ن !ف»لاق“ نياعإب أ نوقدص م اعأ ىلاعت هللاوقع (2 رانكش ا ةدوعجلا رالف 2( هلوقىلإ عب رلا أرق)

 نملا ردات هللا ملك ام ناعالاب نوقدص ند م نوماعت ال عنأل ناعألا نررظأ اذإ نم هباو 5 0 أ ترمأ ام ىنعي

 هلوسر هللا علطأ مث ؛ ( ىف: تالا ) «نمل نول مهالو مهللح ن هال» ةرافكسلا ىلإ نهوعجرتال نأ ىف ىف ناعإلا ع

 مهماع ىكقي نأ هل لعجم ملو مالسإلا 2 فال مهملع خ نأ هل لعجب ملو هريغ نورمسوو مالسإلا نورهظي موق ىلع '

 ةيآلا ع انداسأ اولوق نكلو اونمؤت مللق انمآ بارعألا تلاق» سو هيلع هللا يصهيبنل لاقف اورهظأ ام فالحم انندلا ىف

 هلوسرو هللا اوعاطأ نإ مزج هنأ ريخأ مث ءابسلاو لتقلا ةفاخم ناعإلاب لوقلاب انملسأ ىنعي انماسأ ( قفا خل الان )

 ىنعي ةنج (مهناعأ اوذحما»ىلإ «نوقفانملا كءاج اذإ»ناث فنص مهو نيقفانملاىف هل لاقو هلوسر ةعاط اوثدحأ نإ ىنعي

 هللاب نوفاح.س 2 نيهفانملا ف لاقو لتقلا ند ةنح ناعألا راعظإ دعب كرمثلا نم ممم عيدا اع مهناعأ ملعأ ىللاعت هللاو

 هيبا كح كلذكو ناعإلا ؟> فالخ مهملع 3 نأ هيبنل لعجب ملو اورهظأ اهلوبقب رءئاف ةيآلا« مملإ متيلقنا اذإ 2

 رفكللا لوقب ةنيبلا هيلع موقت نم مهنم مهنابعأ اب مهضعب وأ نوفرءيمثو ناعإلا 3 مثدعب نه ىلع سو هيلع هللا ىلد

 مالسإلا ركذ مهعنجو مثؤامد مهيلع تنقح نامإلاب لوقلاو هنمةبوتلا اورهظأ اذإف هلاعفأ ىف ةلالدلا هيلع نه مهنمو

 نم لفسألا كردلا ىف نيقفانملا نإ » لاقف رانلا نم لفسألا كردلا ىف مهنأ ملَسو هيلع هللا ىلك هلوسر هللا ملعأ دقو

 هيلع تعاقاامو ةيوتاا راهظإب مهين الع ع اندلا ىف مولع ةسن حو مث رثا رمد ىلع زعو ىل> مولع 0 لعهحف « رانلا

 0 دقو مهملع ةئدب هب مت و 4هب أورق ١ اع ريككلا لوق ند اودد> اهو هلوعب اورقأ امو هلوق نيهسملا ند ةئدب

 انريخأ هللا همحر ( ىنإغ ةلالا) ) لجو زع هللا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ريخأ كلذكو لك ىف مهلوق ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا راس الحر نأ رابخلان ىدع نب هللا ديبع نع ئللا دير نب ءاطع نع باهش نبا نع كلام

 هللا لوسر لاقف نيقفانملا ند لجر لتق ىف هرواش وه اذإف لس هيلع هللا ىلص هللا لودسر ره> ىت> هراسام ردن مل

 هل لاقذ هل ةالص الو ىلإ ل ؟ىلصيسيلأ» لاَقف هل ةداهش الو ىل لاق« ؟هللا الإ هلإال نأ كرش سيلأ» لسو هيلع لا ىلص

 كنز نإ ءاطع نع باهش نبا نع نايفس ي ريخأ » ممع ىلاعت للا ىناهم نيذلا كعاوأ »سو هلع هللا ىلد هللا لودر



 5 ن ناسحتسالا ل طبإ بأ 3 0

 هديع دمحم نأو هل 3 ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دبشأو هل ىغشي اكو هلهأ وه اع همعت عيمج ىلع هلل دحلا

 نال ىلعمثهباتكب ىدبف ل مكح نم ليزنت هفلخ نم الو هيدب نيب نم لطابلا هيت ال زيزع باتكب هثعب هلوسرو

 انلزتأو » لاقولسرلا دعب ةحح للا ىلع سانلل نوكي الثل هقلخ ىلع ةدلا ماقأو هيلع معنأ اع سو هيلع هللا ىلص هيد

 عابتا مهيلع ضرفو «مهمإإ لز'امسانلل نيبتل رك ذلا كيلإ انلزنأو »لاقو «ةمحر ىدهو ءىث ل ّك انانت باتكلا كلإ

 نم ةريخلا مهل نوكي نأ آرمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الونمؤمل ناك امو»لاقف مهل هلوسر نسو هيلع لزنأ ام

 هلوسرالاقكلذكو هعابتا الإ مهل لعجم ملو هلوسر رمأو هرمأ كرت ىف هتيصقم نأ ملعأف« هلوسرو هللا صعي نهومثرمأ

 طارص # ماقتسم طارصص ىلإ ىدهتل كنإو اندابعئم ءاشن نم هب ىدهن ارون هانلعجن نكلو» لامذ ماسو هيلع هللا ىلد

 لزنأ اهب مهنيب محا نأو »لاقو «كيلإ ىحوأ ىذلاب كسمتساف» لاقف هباتك عابتا نم ضرف ام هيبن لعأ ام عم عه

 تيطرو ىتمعن علعتم أوتي دكا تلك 1 مويلا »لجوزع لاقف مهنيدمل لك أ هنأ مهماع أو« مهءاوهأ عبتت الو هلل

 تقفاو مثرئارس نم ملع ام ىلع هيلع مهبقاعو مهءاثأ امف كحل ىلوت هنأ هقاخل لجو زع هللا ناب أو«انيد مالسالا 3

 نع ناف نحيف ىلاعتو كرابت لاق مث هب رفك نم لك لمع طبحأف رئارسلاب مهازجاعإو اهتفلاخ وأ مهتينالع مر ئارسس

 ىلع مهبولقو نيهركم اوناك اذإ رفكلاب مئثأملاو مهلاعأ طوبح مهنعحٍرطف«ناعإلاب نئمطم هبلقو هرك أ نم الإ» هنيد

 0 ا || لع ىح رعو لح كلذ نابأو اونمؤوي ىح نيرفاكلا لاتقب رمأو رفكلا فالخو ناميإلاب.ةنينأمطلا

 دهشناولاق نوقفانملا# ءاج اذإ »لاقو« رانلا نم لفسألا كردلا ىف نيقفانملا نإ :لاقف متيجران اورسأ اذإ نيقفانملل بجوأ

 لتقلا نم ملعأ ىلاعت هللاو ىنعي «ةنجمهناعأ اوذخع انوبذاكل نيقفانملا نإ دهشيهللاو هلوسرل كنإ يلعب هللاو هللا لوسرل كنإ

0 
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 ةينالعلاو رملاب هماع نأ ءىثىف دحأ هلث 0 ل ناب ةححلا ع نم مهملع ماقأ ام عم هدابع ملعأف ناعإإلاب مهتينالعا اهفالخو

 مثرئارسب هتلعب راثلان 5 لفسألا كردلا مهل بح وأو هنم اورهظأ اع ناعإلا ماكحأ فدو ملولتقاان

 العو زعلاقو«ديرولا لي> نم هيلإ برقأن حو هسفن هب سوسوتام لعنو ناسنإلا انقلخ دقلو»هركذ ىلاعت لاقف دحاو

 ههلع نم ءىش نوطيحمالو» لاقو (ائيش نوماعتال مستابمأ نوطب نم مِجرخأ هللاو) ل>و زع لاةفممماعام الا ملعال

 مهماع اعالإ هربغ اولوت الل نأو هيلع راصتقالاب مثرمأو ملعلا ند مهاثآ اع مولع م 2 ( قفا 97 2 اللا 0 ) ا اع الإ

 لاو «ناعإلا الو تاتكلا ام ىردت تنك ام انرمأ نم احور كلإ انبحوأ كلذكو » ملَسو هيلع هللا ىلص هيبنللاقو

 كد تدك ام لقوهبنل لاقو «ّللا ءاشإ نأ الإ ادغ كلذ لعاف ىفإ ءىشل ناوقت الو» سو هيلع هللا ىلص هيدنا لج وزع

 لعأ ]و د ا هينذ نم مدقت أم هل رفغ دق نأ هين ىلع لزنأ مث الو ىف لعفي ام ىردأ امو لسرلا نم

 عفشمو عفاش لوأ هنأو هنع هاضر نم هب لعفي ام ٍلعف بنذي الف همصعي نأ رخات اموىحولا لبق هينذ نم مدقت ام

 دمك هيلع ا ىلص ىلا ءاحو « لع هب كل سبل 6 ل 0( ملسو هلع هللا ىلبد هيدنأ لاقو قئالخلا ديسو ةمايقلا موي

 1 و 2

 ابل



3 

 ناسا



 ا
 'اارنالاب ترك ذام الإ لا نأ ىدنع زوحم لق انهه سيلف اضر نوكيال دق تاكسلاو تتكسف تعنتما تناك دقو

 : : 5١ | (قرفت مثلوألا سطاخلا اهكرتيقح اهبطخي نأ لوألا اهبطاخ ريغ ىلع تمرح تبطخ اذإ تناك ةنسلاب ةلالدلا الولو
 لحرلا ثدحأف هلحب هيف ثدحم ثداحم الإ اعون# ناك امت هنع ىهن ام لكف نيهجو ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن

 ةعونمم سانلا لاومأ نأ لثم كلذو هلحم ىذلا هجولا نم تأي مل اذإ هم رح لصأ ىلع ناكو هلحم مل هنع ايهنم اثداح هبف

 نأو كلذ ريغو ةه وأ عب نم لحم اع لحرلا لام لحرلا كلع ناب الإ لاجرلا نم تاعون# ءاسنلا نأَف مثرغ ند

 ملاق ىرتشا مف مرحتلاف هةنع ايهنم ءارش لحرلا ىرشا اذإو حبحص نيع كالم وأ م حاكشب الإ تامرحم ءاسناا

 6)ةمرحلا ةأرملا لحتمل هنع ايهنم آحاكن مكن اذإ كلذكو مرحلالحب الو هنم لحم ىذلا هجولا نم هتأي مل هنأل هنيعب

 لعف دمع اذإف 2 نأ ىععش 1 رايتحا ىدهن كلذف ل كلع سيل ل حابم ءىث وأ ل 0 هىش لعف نم هنع

 7 ىورام لثم كلذو هل ًاحابم ناكام الو هلام مرحم الو رابت>الا كرت دق نوكيو لعفلاب آصاع ناك دحأ كلذ

 0011© لك | نإ) قيرطلا ةغراق لع سرب الو ديرتلا سآر نم لك ًايالو هلي امن لك أب نأ لكلا رمأ هنأ هنغ

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنب املاع ناك اذإ هلعف ىذلا لعفلاب مثأ قيرطلا ةعراق ىلع سرع وأ ماعطلا سأر نم وأ

 مرحم الف الالح ناك ماعطلا هب هل لحم .ىش ىلإ جاتحم نكي ملو لعفلا ريغ ماعطلا نأ كلذو هيلع ماعطلا كلذ مرح لو

 هل قيرطلا « قيرطلا ةعراق ىلع سيرعتلا نع ىهنلا كلذ لثمو لك ألا هنم ءاج ىذلا عضوملا ف ىصع نأب هيلع لالحلا

 ةححلا تماق اذإ امصاع اهبف نوكي تلق اعإو قيرطلا هلع مرح ال هتيصعمو قيرطلا ىلع سرعتلاب صاع وهو حابم

 . ملعأ هللاو , هنع ىهم ماسو هيلع هلا ىلع ىنلا نأ ملع ناك هنأب لجرلا ىلع
 ا

 . لمأت « خلا ءىش لعف نم هنع ىهن امو » لصألا لعاو رهاظ طقس هبفو ةخسنلا ىف اذك (1)



 2 ملسو هيلع هللا ىلص ا كوس ىحن 2 باتك 6

 مرحم وهف هنع ىهنام لك نأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ىهنلا لصأ ىلاعت هللا همحر ( ىف: تلال )

 دارأ امإو ضع نود رومألا ضعب نع ايهن هب دارأ امإ مرحتلا ريغ ىنعملل هنع ىهن امإ هنأ ىلع لدن ةلالد هنع ىنأت تح

 هللا لوسر نع ةلالدب الإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن نيي قرفن الو رابتخالاو بدألاو ىهنملا نع هيزئتلل ىهنلا هب

 مهضعب اهلبحم نأ نكي دقو ةنس نوابحي ال مهلك نيملسملا نأ عنف نودلسملا هيف فات مل رمأ وأ سو هيلع هللا ىلص

 قرولاب بهذلا نع ىهمن هنأ هيف ةماعلا رثك أ فلتخم مل مرحتلا ىلع ناكسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهن امث

 ناءابتملا عيابت اذإ انعم ةماعلاو انلقف ةعبىف نيتعب نعىهنو دبب ادب لثع الثم الإ بهذلاب بهذلا نعو ءاهو ءاهالإ

 0 املياسو هيلع هللا ىلص ىنلا نان تنك خوسفم عييبلاف اقرت نأ لق اضافت مف بهذب ايهذ وأ قروب ايهذ

 نأ ىلع كعب أ لوقي نأ وهو تدقعنا اب ناتخوسفم اعيمح ناتعبلاف ةعبب ىف نيتعيب نالجرلا عبابت اذإو آم را هنع

 هيلع هللا ىلص ىثلا ىو هكلم ىف نيل اًنيش ةيحاص نع امرنم دحاو لك كللم نأ ىلع ةذقعلا تدتعلا اا نال

 نينمثلا دحأب هيلع بجو دقف لجأىلإ رثع ةسمخم وأ ادقن ةريش»ب كلل هذه ىتعلس لوقأ نأ هنمو ررغلا عب نع ملسو

 راغشلا نع سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنو اهنم اذهب ىننكسن ةريثك ءايشأ هيف ررغلا عبو مولعم ءىشثب دقعني مل عيبلا نأل

 عيبلاب مرحلا تكلم دق ىتأل سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنب يكلم ىف سيل ىلع مرح ءىث ىلع تدقغنا مث ةعتملاو

 نيتعيبلا انخسف اهراغشلاو ةعتملاوءايشألا هذه انخسفف هنيب قرفت ةلالد هنع نكي مل اذإ ًادحاوىر ىلا انيرجأف مرحلا

 نأ هنع ىهنلاب دارأ اهإ هنأ ىلع انالدتساو ضعب:نود تالالا ضعب ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهم امو

 ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور ةريره ابأ نأ كلذو ملسو هيلع هللا ىلص هتنسب لاح نود لاح ىف هنع ايهنم نوكيا

 بطخ اذإ مرح.ف لوألا ىف ىهنلا لثم اذهىف ىهنلا ناك هنع ةلالدلا الولف « هيخأ ةبطخ ىلع مي-حأ بطخم الو لاق هنأ

 «ىنينذاف تالح اذإ» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاق سيق تذب ةهطاف تلاق اماف هريغ اهط2 نأ ةأرما لجرلا

 امأو هل لامال كولعصف ةيواعم امأ» ٍلسو هيلع هّلاىبصىناالاقف اهابطخ مهج ابأو ةيواعم نأ هتربخأ اهتدعنم تلحاملف

 لعجفهتحكنف ( ةماسأ ىحك|»لاقف هتهركف تااق«ديز نب ةماسأ ىحكسنا نكسلو هقتاع نع هاصع عضإ الف مهجوبأ

 ىضر' نيح ةبطخلا نع هيهنو الإ ةيطخ ىلع بط+و ةبطخلا نع ىهنبال هنأ ىلع انالدتسا هب تطيتغاو ًاريخ هف هللا

 نكي دقو ًاعم امبيلع وأ اهيلع وأ ىضرملا بطاخلا ىلع كلذ دسفأ بطخ اذإ نوكيف دقعلا الإ قب نوكي الف ةأرملا

 ءاش نإ اهبطخم مل امهنم ًادحاو تيضر اهنأ هتريخأ ةمطاف نأ ولوبطاخلا نيبو اهنيبام متي ال مث امهيلع كلذ دسفي نأ

 تناك اذإف درت ملو ضر مل اهنأ ىلع ةلالد اهثيدح ىف ناكف هتراشتساو ةبظحلاب هترب>أ اهنكسلو ةماسأ ىلع ىلاعت هللا

 لاجلا ىف بطخت نأ زج مل هحكسنت نأب ترمأو اهل ادبو لجرلا ةأرملا تّيْضر اذإو بطخم' نأ زاج لاحلا هذه ةأرملا

 ةبطخلا دعب اًهاح ةفلاخم معنب نكرت نأ دعب تناك اذإ اهلا> نإف لئاق لاق نإف ه-اكن زاج ىلولا ايف اهجوز ول ىتلا

 ةبطخلا اهيلع تديعأ اذإ كلذكو بطخت:نأ لبق املاح ةفلاع: نوكرلا لبق تبطخ يح املا> .كلذكسف نكرت نأ لبقو
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1 
 العو زع لاقو « اوهتناف هنع ؟امن امو هوذخف لوسرلا 5177 امو»ىلاعت هللا لاق لجو زع هللا ضرفب لبق امئِإُف هنع

 انربخأو « املست اوماسيو تيضق امن اجرح مهسفنأ ىف اودجمال مث اهنيب رجش مق هاوكحم قدح نونمؤال كنرو الق »

 رهشأ ةثالث نم لفأ ىف لمح نيببال هنأ ىلع هل غمتجاف ةنيدملاب لاس زيزعلا دبع نب رمع نع راسي نب ةقدص نع

 هباتك ىف نابأ ىذلا عضوملاب هنيدو هباتك نم ملسو هيلع هللا ىلص هيبن عضو لجو زع هللا نإ ( ىفإ:ءازلاث )

 هللا باتك فلاخم ال هنأو هلع لزنأ امب الإ هيلع هللا لزنأ امف لوقي ال هنأاب نيملاع اونوكي نأ هقلخ ىلع ضرقلاف

 مهيلع ىلتت اذإو» ىلاعتو كرابت هللا لاق لجو زع هللا باتك ىف كلذ ناببوهللا دارأ ام ىنعمالعو زع هللا نع نيب هنأو

 نإ ىسفن ءاقلت نم هلدبأ نأ ىل نوكي ام لق هلدب وأ اذه ريغ نآرقب تا انءاقل نوجري ال نيذلا لاق. تانيب انتانآ

 1 ربخأ ( قفا 0 الاف ) ةبآلا ) نونمؤ.ال كبرو الف » لاقو « هللا عاطأ دقق لوّسرلا عطب ن *.م)ل حو زع لاقو هنأ

 هللا كرمأ مغ تع ام» لاق هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ب طنح نب تلطملا نع ورمع ىبأنب ورم نع ىدرواردلا

 ىعفاشلا انربخأ لاق (عمدرلا انريخأ ( « هع - دقو الإ هنع كا اعاكش تكرر 4 ملا دقو الإ هن ىلاعت

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هبأ نع عفار ىلأ نب هللا دبع نع رضنلا ىلأ ملاس نع ةنينع نب نايفس انريخأ لاق

 هللا باتك ىف اندجوام ىردأ ال لوقيف هنع تيهن وأ هب ترمأ امت رمألا هيتأاي هنكيرأ ىلع اثكتم ؟دحأ نيفلأال» لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبو هباتك ىف ةلمج جحلاو ةاكزلاو ةالصاا ضرف لجو زع هللا نإ اذه لثمو احنا

 بنتحيو هتم ءرملا لمعي امو جلا نئسو اهدوحسو ابعوكر ددعو اهتتقاومو ةالصلا ددع نم ىلاعت هللا دارأ ام ىنعم

 لاقو « اممديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو » ل+وزع هللا لاقو هنم ذخؤت ام تقوو 0 0 هنم دخون لاملا ىأو

 همزل نم انطق نآرقلا رهاظ ىلإ انرص ولف « ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ىئازلاو ةينازاا » هركذ زع

 نيرا م >حرو هنم لقأ ىف عطقي ولو رانيد عسب 2 ىنلا عطق املو ةدلج ةئامانز مسا ةقرلا :٠ نم لك انور ةقرس مسا

 ةانزاا ضعبو ضعب نود قارعلا ضعب دلجلاو عطقلاب دارأ اعإ لجو زع هللا نأ ىلع انللدتسا اممدلحم لو نيببثلا

 ىلإ ميديأو مهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ مت اذإ » لجو زع هللا لاق نيفحخلا ىلع حسملا هفلاخمال اذه لثمو ضعب نود

 ضرف نأ ىلع انالدتسا نيفخلا ىلع سو هيلع هللاىلص ىنلا حسم املف « نيبعكسا ىلإ يدلجرأو مسوءرب اوحسماو قفارملا

 لاب نيفلا ىف هيلجر لخدأ نم حسملا نأو ضعب نود نيئتضواملا ضءب ىلع وه اإ نيمدقلا لسغ لجو زع هللا

 ضعب نع عطقلا أرديال اكمدقلا لسغ هيلع ضرفلاو سعال هنأل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسب الالدتسا ةراهطلا

 باحصأ ضعب نعىوري دق هنأىلإ بهاذبهذ نإف مطقيو دلحب نأ هيلع ضرفلاو ةانزلاضعب نع ةئاملا دلجو قارس

 ةازغ ىف زاجحلاب تدثملا حسلا لبق تازن ةدئاملاف نيفخلا ىلع حسملا باتكملا:قئس لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ضرفو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر هف حسم ىذلا ءوضولا لبق ءوطوضرف ناك دن معز نإف هلبق ةدئاملاو كوبت

 حسم هنأ معز نإو ادحاو الإ ءوطولا ضرف ملعن ال انإف نآرقلا ىف نيأوضو ضرفب انت ايلف حسلا خسنف هدعب ءوضو

 ىلع حسملا قبس باتك ىأاف ءوضوب الإ طق تناك اهماعن الو ءوضو الب ةالصلا نأ معز دقف ءوضولا هيلع ضرفي لبق

 هللا ىلص هللا لوسر نسام عييمج ناك اك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسب لالدتسالا نم انفصو اك حسملا نيفخلا

 ةنس نوكت الو ( قفا: :لال ) امهريغو ىازااو قراسلا نم انفصو ام لثم ىلاعتو كرابت هللا ضئارف نم ملسو هيلع

 . قفوملا ىلاعت هللاو : نآرقلا فلاخم ادبأ
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 تقولا لبق جاحلا لخد نإو هتالص هنغ زحن مل تقولا لبق ىلدملا لخد نإف تقو ىف ىلدملا لخدي نأب نيرومأم

 اهدسفي ام لمع اذإ هتدجوو مثستلا اهرخآو ريبكتلا اهوأ تدجوف ارخآو الوأ ةالصال تدجوو هجح هنع أزحأ

 ىءرلا هئازجأ رخآ مث مارحإلا هلوأف هدعب ءازجأ مثآرخآو الوأ جحال تدجوو اهلك اهدسفأ اهرخآو املوأ نيب امف

 انريغ لوق ىفو ةصاخ ءاسنلا نم الإ ةنسلا ةلالدو انلوق ىف همارحإ عي نم جرخ اذه لعف اذإف رحنلاو قالحلاو

 ادسفم نكي ملو ةندب رح هل نال لبق ءاسنلا باصأ اذإ لاحلا هذه ىف هتدجو مث ديصلاو بيطلاو ءاسنلا نم الإ

 نم هجح نم هك ىلع افوكعم جحلا هيلع ةهرح ءىث لكو ءاسنلا هل لح فوط قدك ءاننلا تصن 1 نإو ل

 الإ ةالصلا ىف ائيش لمع. ال وهو جلا مار>إ نم اجراخ الالح اذه لمعي عادولاو راخلا ىمرو ىنمب ةتوتيبلا

 موصلاو ءا٠دلا نم ةرافكلاب لدبلا اهيذ هيلع ناك اهكرت اذإ ءايشأب جلا ىفآرومأم هتدجوو هيلعمئاق ةالصلا مارحإو

 )0 قلل ان قفل اكراث نزكي نأ امإ نيبحو نم ادحاو ودعت ال ءاشأب ةالصلا ىف ارومأمو ةححو ةقدصااو

 اكرات ناك ةالصلا بلص ريغ ند هب !لراك كش كارت اذإ نوكي وأ هالصلا فانئتسا الإ اهريغ الو ةرافك هيزحن الو

 ءاسنلا هب هل لحم ىذلا رحنلا دعب تيبلاب فاوطاا وهو رخآ تقو ججلل مث هيلع ةرافك الو هنع ةيز< ةالصااو لضفل

 انريخأ « رخأت بحأ نإو نيدوي ىف لجعت بحأ نإ رفناا ىف ريت وهو عادولا مث ىنم نم رفناا وهو رخآ اذهل مث

 نكسعال » لاق هنأ مسو هيلع هللا ىلهشالوسر نع هدانسإب ةنيبع نبا انربخأ ( قفا ةلالاف ) لاق ناملس نب عيبرلا

 اذهىملاعت هللا همحر ( قف[. +لا]|و5 ) «هللا مراه الإ ممملع مرحأ الو هللا لحأ ام الإ مهل لحأ ال ىنإف ءىثب ىلع سانلا

 هللا ءاش نإ تفصو ام ىلع هنأ هيف نيبف يلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تبث ولو سواط هقف فرعن نو عطقنم

 اللا لو 2 لأ رمآو هنع كسسع نأ رمأ دق لب ىنع اوكسم ال لقي ملو «ءىشب ىلع سانلا نكس الد لاق ىلاعت

 لاقل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأن ع عفار ىبأ نب هللا دبعنعرمضناا ىفأنعةنييع نبا انربخأ ( قفانشلالاف )

 باتكوف اندجواماذه ءىردن املوقيف هتكيرأ ىلع ءىكتموهو هنعتسسمن وأ هب ترمأ امث رمألا ىدحأ ءاجامنفرعأ ال»

 ىديأىف امو هتقيلخ ىلع هباتك ىف كلذ هللا ضرفو هنع ىهنام بانتجاو ان رهأ ام عابتاب انرمأ دقو غدانعبتا لجو زعهللا

 هلوق نكسلو هتلالد نع مث مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع مث ىلاعتو كرابت هللا نع هب اوكسع الإ اذه نم سانلا

 تناك دقف ةودقلا عضومب ناكذإ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر نأ ىلع لدي « ءىشب ىلع سانلا نكسعال » هلاق ناك نإ

 نم «ءىثب ىلع سانلا نكسم ال) لاقف سانلا ىلع مرحب ملا» اهنم هيلع مرحو سانال حبب ملام اهبف هل حسأ صاوخ هل

 ءاسنلا ددع نه هل لحأ اذإل جو زع هللا نأ لثم كلذو هب نكسعال مجود ىلو ىلع ناك نإف مهنود ىلع وأ ىل ىذلا

 لوي نآادحأل نك مف « نينمؤملا نود نه كل ةصااخ» ىلاعت هللا لاق هل ا(مقن تيه اذإ ةأرملا حكشتسا نأو ءاشرأ“

 نا رغب ةأرما ملسو هيلع نا لص هللا لوسر حكنو عبرأ نه ريك" نا ملسو هيلع هللا ىلد هقا' كاوسر عمج دق

 نيب دق لجو زع هللا نأل سو هيلع هللا ىلد هللا لوسرل ناكو مئاغملا نم ايفص مٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذخأو

 ماقملا ىف هجاوزأ ريم نأ هيلع ىلاعت هللا ضرفو مهود هل كلذ نأ ملسو هيلع هللا لَض هلوسز ناشل لغو هناتك ىف

 ماسو هيلع هللا ىلدهللا لوسر ىلع لجو زع هللا ضرف ام ىلع ىت أر ماريخأ نأ ىلع لوقي نأ دحأل نكي ملف قارفلاو هغم

 هللا لحأ ام الإ مهل لحأ ال ىنإف ءىثب ىلع سانلا نكسميال » هلاق ناك نإ سو هيلع هللا ىلص ىنإا لوق ىنعم اذهو

 عبتي نأ هيلع ضرتفاو هرمأ كلذبو ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر عنص كلذكو « هللا مرحام الإ مهءلع مرحأ الو

 لبق نأ هيف هتنس عابتا ىحولا ىف ىل>و زع هللا ضرف دقف ىحو هنف نكي اق هعتا دق نأ دمثنو هللإ ىحوأ ام
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 نع ةطقاس موقع ىلع نيبولغملا ريغ نيغلابلا ىلع ةبا” اهدحن ندنف ةالصلا عئارمألا نم هب أدنام لوأو اهريغ

 ةرابطب الإ امهنم ةدحاو ىف لوخدلا زوال نأ ىف نيتعمتج ةلفالاو اهنم ةضيرفلا دحن مث نهضيح مايأ ضحلا
 ضير“ ءرلا ناك وأ ردا ىو امودعم ءاملا ناك |اذإَو رةلا 0 وأ اد وجوم ناك اس رهسلاو ل كلا ىف زل

 ىلإ نيبجوتم الإ اعم اياصيال نأ ىف نيتعمتجي امهدحبو ةلعلا ىف ةدايز وأ وضعلا ىف فلت فول ءوضولا قيطيال

 ناك نإ اعوطت ىلصملل نوكيق امملا- قرتفت نيرفاسم اناك اذإو امهدحم و ضرآلاب نيلرانو رشلا ى اناك | هنكلا

 نم ةدحاو لاح ىف الإ ادبأ لاح ةضيرف ىلصملا كلذ دحيالو ءاعإ "ىموي هتباد هب تبجوت ثيح هجوتي نأ ابك ار

 زوحم لفنتملا دحيأو املاق الإ ةالصاا هنع زحن مل مايقلا هنكعو قيطي ناك اذإ هيلع بحم ةالص ىلصلا دحنو فوخلا

 امحطضم اهادأ ردقي ل نإف ًاسلاج اهادأ ردقي مل نإف اما تقولا ىف امدؤي ةضيرف ىلصملا دحنو اسلاج ىلصي نأ هل

 وأ ةتباث الإ نوكت ةاكزلا دحن الو ًاهفلاح و ةالصلا عماجت اًضرف ةاكزلا دحبو . ردقي مل نإ ايمومو ردق نإ ادجاس

 ةيداات تفلتخا مك رذعب فلتخم تسيل ايوتسم تالاحلا عمج ىف تبجو امم اهؤادأ الإ اهيف نكي مل تتبث اذإف ةطقاس

 قح ةاكزلا هنع تلاز هلثم نيد هيلع ناكو ةاكزلا هيف تحن رضاح لام هل ناك اذإ ءرملا دحتو ادعاق وأ امئاق ةالصلا

 ىعفاشللو ( عيبرلا لاق ) ابقاطأ اك اهدؤي لاح ىف لوزتال ةالصلاو لاحلا كلت ىف ءىش اهنم هيلع نوكيال

 نم ذخ » لاق لجو زع هللا نأ لبق نم اهءدؤي ةاكزلا هيلعف اهلثم هلو ارانبد نيرشع نيد هيلع ناك اذإ رخآ لوق

 هتقدص تزاج اهم قدصت ولو هتبه تزاج اهيهو ول نورشعلا هذه تناك اماف « اهب مهكزتو محربطت ةقدص مهللاومأ

 ىلاعتو كرابت هللا لوقل ةاكزلا اهيف هيلع تبجو هلام نم لام اهنأ ىلع لدت اهلك اهماكحأ تناك اماق هنم تناك تفلت ولو

 اهضيح مايأ ىف ةالصلا اهنع لوزت لاملا تاذ ةأرملا دحتو ىملاعت هللا همحر ( قفا: لال[ ) ةبآلا « مهلاومأ نم ذخ»

 . هلقع ىلع بولغلاو ىصلا كلذكو ةاكرلا اهنع لوزت الو

 موصلا باب
 اصخرم موصلا دحن مث تقوب ضرف ةالصلا نأ اك تقوب اضرف موصلا دحنو ىلاعت هللا هر ( قفا:ةلالاغ )

 ةالصلا ريخآات ىف صخربال ةالصلا اذكه سيلو هتقو دعب هيضقي مث هتقو ىف هل قيطم وهو هعدب نأ رفاسملل هيف

 نوكي الو ةالصاا نم رصقي نأ ىف صخرب اك ائيش موصلا نم رصقي نأ ىف هل صخربالو هريغ موي ىلإ اهتقو نع
 اذإو قتعأ دجاو وهو ناضمر ربش مايص ىف عماح اذإ هدحنو ةحصلاو ضرملا ىف هتالاح فالتخاب افلتخحم هموص

 مرحم اهلك تالاخلا هذه ىف عاماو ةرافك هلع نكك 1 ةالصلا ىف عماج نإو ةندب رخ جحلا ىف عماج

 ناضءر ربش ءاضق ىف هيلع بجاو موص ىف عماجم هدحن مث ةرافك هنم ءىش ىف نوكيال مرح ريثك عامج نوكي مث

 موصل ضئاخلاو< هلع ىمغملا دحتو ةلك اذه ىف لدللا" هيلع نوكيو ,ةرافك ةيلع نرك الق رابغ وأ لف كلتا نإ

 ضيحو اذه ءاغإ مايأ ىف موصلا نم ىضمام ءاضق اههيلعف ضئاحلا تربطو هيلع ىمغللا قافأ اذإف ةالص الو امهيلع

 ىلعاضرف جحلا تدجوو « انلوق ىف ةالصلا ءاضق هلع ىمغملا ىلعالو دحألوق ىف ةالصلا ءاضت ضئاخلا ىلع سيلو هذه

 ةالصاا نإفهف اهفلاحام اماق هريغيف اهفل اخو ءىث ىف ةالصلا عماجم جحلا تدجو مث اليبس هيلإ دجو نم وهو صاخ

 دسفيو ىلصملل كلذ لحم الو ادماع اماكتم نوكي نأ جاحلل لو جاحلا ىلع مرحبو بايثلل اسبال نوكي نأ اهيف هل لحم

 هيف ىضميفهجح دسفيو رفكيالواهنم الدب اهريغ ةالص فن اتسإ نأ هياع نوكيو اهيف ىضع نأهلنوك< الف هتالص ءرملا

 امهتدجو من جحلا هنعز+ مل هتةو وف لجر اطخأنإفتقوىف ةال هاو تو ف جاو ىدتفيو هلد., مث كلذ ريغ هلزوك<يال ًادس اف
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 قحلل هنإو مارخلا دجسملا رطش كه>و لوف ت>رخ ثيح نء.و» لاقف مارح ادجسملا ىلإ ةلبقلا ىف هجوتلا سانلا ىلع

 اولوف متكام ثدحو مارحلا دجسلا رطش كهجو لوف تجرخ ثيح نمو * نولمعت امع لفاغب هللا امو كبر نم

 ةبج ىف ىريغ ىلع باغألاو ةبج ىف اهنأ ىلع بلغألا ناكف ةلبقلا ىف انفلتخاو انرفاس اذإ تيأرفأ « هرطش ع؟هوجو

 هجوتاا اودلطي نأ مهملعف اهنعاوأت نمع ةبيغمىبف امعضومىف ةرهاظ تناك نإو ىبفةبعكسلا تلق نإو ؟ انيلع ضرفلا ام

 ايدؤم لك ناكو فالتخالا مهءعسو اولعف اذإف مهولق ىف تالالدلاب بلغو مهنكمأ ام ىلع مث دهج ةباغ امل

 لدع ىوذ » لاقو « ءادهشلا نم نوضر نم » هللا لاقو تلقو هنع بيغملا قحلا بلط ىف داهتحالاب هلع ضرفال

 نيلدع ريغ رخآلا دنعو نيادع نيك احلا حا ندع | انيتاعأت نادهاش _انعدتع دهم نيك اح تارذأ 4 ل

 فالتخالا اذهف هل تلق امهدري نأ نيلدع ريغ هدنع امه ىذلا رخآلا ىلعو امهنيحم نأ نالدع هدنع امه ىذلا ىلعف لاق

 هككحو هلعف فاتخا نإو لكو اذه الإ بيغملا ىف دجوبال لاقف نينكح فالتخالا تلعج نذإ كارأ هل تلقف معن لاق

 ىف نالدع ؟> نإف « هكا غلاب ايده - لدع اوذ»لجو زع هللا لاق هل تاقو انلق اذكهف تاق هلعام ىدأ دقف

 نوفاخم ىناللاو» لاقو افلت+ا نإو هيلعام ىدأو دهتجا دق لكف هنم لفأ وأ رثك أب عضوم ىف نارخآو ءىثب عضوم

 امقيال نأ متفخ نإف » لجو زع لاقو ةبآلا ( ع؟نعطأ نإف نهوبرضاو عجاضملا ىف نهورحهاو نهوظعأ نهزوشن

 اهزوشن فاخم امثادحإ جوز ناكو ًادحاو العف ناتأرما تلعف اذإ تيأرأ « هب تذنفا مف امملع حانج الف ثا 11

 رخآلا عسي الو برض'و رجحلاو ةظعاا زوشنلا هب فاخم ىذلا عسر لاق ؟ اهزون هب فاخمال ىرخألا جوذو

 امهالعف ىوتسا نإو رخآلا عسإالو اهنم ذخألا هللا دودح هتحوز مقتال نأ فاحم ىذلا عمسإ اذكهو تاقو برضاا

 فالتخالا ةءسىلع تلدىلا ةنساانأف انم اذه ليةءالو كايإو ىنفلام ىربغ لعلف اذه تلق ناو ىلإو لاق : لاق معن لاق

 ىلومس يق ىنأن ع ديعسنب رسب نع مهارإإ نب دمحم نع داحلا نب هللادبعنب ديز» نع دحح نب زيزءظطدبع انربخأ تاق

 باصأف دهتجاف 5 احلا .؟ح اذإ » لوقي ٍيَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ صاعلا نب ورمع نع صاعلا نب ورع

 ورمع نب دم نب ركب ابأ ثيدحلا اذه تئثدحف داحلا نب ديزي لاق« رجأ هلف أطخأف دهتجاف ؟ح اذإو نارجأ هلف

 مويلا ىلإ ني.تفملاو ماكحلا نأ نم انفصو ام تاق ؟ اذامو لاق ةريره ىلأ نع ةماس وبأ ىنثدح اذكه لاقف مزح نبا

 فيكف عامجإ كدنع اذهو مجدنع مبعس, امب الإ نوتفيو نوكسحمال مهو اوتفأو هيف اودكحام ضعب ىف اوفلتخا دق

 . ملعأ هللاو ؟ فالتخالا مهلاعفأ ىف ادوجوم ناك اذإ اعامجإ نوكي

 لاحت هلا ضئارف ناي

 نابأ امهدحأ نيهجو نم هباتك ىف لجو رع هللا ضرف ( قفا: للف ) لاق ( ناملس نب عيبرلا انربخأ )

 افك نيبو هناتكب هضرف ؟حأ هنأ رخآلاو ربخلا نعو ليوأاتلا نع ليزنتلاب هيف ىنغتسا تح اهضعب ضرف فكه

 اكو 2 هلوقن هناتكا ىف ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرفام ضرف تدثأ مث ٍلسو هيلع هللا ىلص هنن ناسل ىلع ىه

 رجش اهف هاوركسحم ىتح نونمؤيال كبرو الف» همسا كرابت هلوقبو «اوهتناف هنع 5اهن امو هوذخفلوسرلا كاتآ امو»

 نم ةريخلا مهل نوكي نأ ارهأ هلوسرو هلا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤَل ناكامو» لجوزع هلوةبو « املست » ىلإ 6 مهئيب

 لبق لجو زع هللا ضرفبف ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نع لبق نث ىنعملا اذهب نآرقلا ىف ةبآ ريغ عم « مثرمأ

 . قرف اب اهعئارشش تقرفت مث هيلع تضرفام ىلع ةتباث اهنأ ىف عمتحم ضئارفلاف ىلاعت هللا همحر ( قفا:ةلالاف )

 ىلع ةعيرسش عرف ساقي الف اهنم عمحام نيب عمو اهنم قرفام نيب قرفنف سو هيلع هللا ىل هلوسر مث لجو زع هللا



 كنا :
 هنع فوقونع نوكيو هل الوبق نوكيو هب لع ريغنع نوكي دقو لاق امب لءنوكي دق ةضراعملانع مهتحص نإلوقأ تلق

 له مهضعبل تاق اذه عدفلاق اتيث اقداصممدنع ناكنم هلوق اوعمس امف مهنع الالدتساو تلقاكال هعمسلم# 0

 هوضراعي ملوممسقلا هنم اولبقف تلق معن لاق ؟ايأدجلا لء>و ديعلاو رخلا نيب هيفىوسف الام مسق هترامإ ىفركب ايأ نأت ماع

 ءاجف لاق هلوقأ الو معن لاق فلاخم هلو مغ نأ دارأ دقف تلق هتايح ىف هوضراع تلق ولو معن لاق ؟ هتايح ىف دحلا ىف

 تلق معن لاق ؟ ةوخإلاو دجلا نيب كرشو مسقلا نم ديبعلا حرطو ةقباسلاو بسنلا ىلع مسقلا ىف سانلا لضفف رمع

 اهيف لقف تاق معن لاق كدنع مهتثالث نع ةماعلا رابخأ ىلع اذبف تلق معن لاق مسقلا ىف سانلا نيب ىوسف ىلع ىلوو

 نودبتحلا هيف داهتجالاب بلط اذإ ةنس الو باتك صن هيف سيل ام نإ لوقأ تلق ؟اذاه تنأ اهيف لوقتف لاق تدبحأ ام

 لوألا لمعلا تلق نا لاق تئش ام تنأ لقف تاقام ىلع ال اق> ءآر اع لوقيو لعفي نأ ىبلاعت هللا ءاش نإ الك عسو

 هلعف ىلع ركب ابأ اوقفاو اونوكي ل لب تلق نكلو هفلاخمال هلثم نوكي نأ كلاثااو ىتاثلا لمعال ىغبني ناك مهمزلي

 قح هليقأ الو مهنع اذه فرعأ ال تاق نإف لاق ل-جأ تلق مهفلاخ نإو هداهتجا هل ىضع هل نأ ىلع لخديل هتايح ىف

 اذه ىف كش ادحأ معنام هل تلقف اذكب مهلبق ىضم نحن ةعاج انثدح مهنع لوقتف ةماعلا نع هلقنت ةماعلا دجأ

 تمعزام عيمج ىف كضراع نإ دحأ ىلع كتجح> اث اتباث اذه لثم ن وكي نأ زحن مل نكاف هفالخ دحأ نع ىورالو

 هل تاقف هانممذف فالتخالا ىلع مذ لجو زع هللا نإف مهنه رضح نمت ةعاج كاقف تلقام لثم لوقي نأب عاجإ هنأ

 تاق ال لاق ؟ ائيش فالتخالا نم عسوتأ تلق لسف لاق كلأسأف تلق ميسح لاق : يح مأ ناكح فالتخالا ىف

 نمع نوكحم رومأ ضعب ىف نوفلتخم دقو اونام وأ اوشاع اوتفأ ,نيددلا نيماسملا مالعأ نم تكرذأ نم لكتن]

 لجأ لاق مبءاّمجا تفلاخ دقف تلق مهعسرال ا اولاق تلق نإف لاق تئشام مهيف لقف تلق : معن لاق ؟ مهلبق

 نإف لاق ؟ سايقلا ىلع اوض نأ مهعسإ اوفلتخاف اوساق نإف تاق معن لاق سايقلا مبعسيفأ تلق اذه عدف لاق

 ىأرو تلق اب سايقلا تيأرف انلعف دق اولاق تلق سايقلا ىلإ لاق ؟ ريصن ءىش ىأ ىلإ نولوقيف تلق ؟ ال تلق

 الف تلق ؟ معن تلق نإف : لاق ؟ ضرألا راطقأ نم تلق اوعمتجم ىتح نولوقي الف لاق ؟ لاق امب سايقلا اذه

 اذإ فيكف افلتخاذ نانثا عمتجا دق تلق . اوفا مل اوعمتجا ولف لاق اوفلتخا نكمأ ولو اوعمتحم نأ نكمي

 لاق سايقلا هلاق ىدلا نأ نيفاتخلا نم دحاو لك معزف اولعفف تاق اضعب مهضعب هبني لاق ؟ رثك ألا عمتجا

 تكرتو نيدكح نيفلتلا نم دحاو لك فالتخا ىف نأ تمغز دق تاق عضوملا اذه ىف فالت>الا عسي تلق نإف

 2 صن هيف هلل ناك ا نابجو فالتخالا تلق ؟ تنأ لوقت ام لاق ًادحاو كح الإ فالت>الا سيل كلوق

 دحاو اذه نم هيف نكي ملامو هفلاح نأ ادحاو اذه نم مع ادحأ عمسإ : عاجإ هيف نيماسدلل وأ ةئس ةلوشرا وأ

 نأ هعسو دهتجم نأ هل نم دهتجا اذإف ةثالثلا هوجولا هذه دحأب ةببشلا بلطب هيف داهتجالا ىلعلا لهأل ناك

 نيفلتخع نينكح لمتحم هبتشم رمأ درو نإف عاجإ وأ ةنس وأ باتك ىنعم ىف نوكي نأب هيلع ةلالدلا دجو ا لوقي

 كتجح اف لاق هيف رظن اذإ ليلق اذهو هفالخم هريغو ءىشب لوقي نأ هعسو هريغ داهتحا هداهتحا فلاخف دهتجاف

 لاق هل تلق فالتخالا 2 نيب قرفلا ركذاف لاق عاجإلاو ةنسلاو باتكسلاب" لالدتسسالا : هل كلف ؟ كلف مف

 اوتوأ نيذلا| قرفت امو » لاقو « تانيبلا مثءاجام دعب نم اوفلتخاو اوقرفت نيذلاك اونوكتالو » لجو زع هللا

 هف مل نذأي ملو ةجحلا مملع ماقأ ىذلا عضوملا ىف فالتخالا مذ هللا تيأر امنإف « ةنيباا مهتءاجام دعب نم الإ باتكلا

 2 ع نسبا ل ىل رع هللا ضرف هل تلقف .؟ فالت>الا هذ عمو <62 صنت هك سلام نأ لع كلذ ىذا[ ةح ربل اف اذه تك



 - دع

 1 الق تيدحلا نوورب نيعباتلا نم ددعاا دحت دقق تلقا 2دنع روعشم وهو الإ ثيدحلاب مثدحاو ثدحم نأ ٠ نكد

 دق ءىثلا ىف نوفلتم مذ دقو هئم هوعمس نم اوعمس هريغ نم اوعمس مهن 1 مهدنع اروهشم ناكولو ادحاو الإ نومس

 نبأ نفل لاق هفلاخم الرق هريغو ثيدحلا قفاوي الوق مهضعب لوقيف , سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثيدحلا هيف ىور

 هفالخع ىلاعت هللا ءاش نإ لاقامإسو هيلع هللا ىلصىنلا نع ثيدحلا ؛ ثيدحلا فالخم لاق ىذلا عمسول تلق ؛ كلذ ىرت

 باحصأ نم دحأ نع ظفحم لو هريغو سابع نبا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع دهاشلا عم نيميلا ىور دق هل تاقو

 مهضعب لاقف اعاجإ اهلعحتو كبهذم لصأ ىلع ام لوقت نأ كمزايف اهفالخ هتماع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دهاشلا عم نيميلاف لاق ناعتسملاهللاو هب انومتأك ام هريغ ىفو ةيف كلذ ىرأ تلزام تلق انيهذم اذه نم لاق ام سيل

 نء ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تبث اذإ هيف فلت>ا اب لمعن انأ ريغ اهيف فلت ىه ال تلقف ةنيدملاب عاجإ

 مهفالت>ال ت>رط اوفاتخا اذإو حص ربا ىف مهليواقأ تقفتا اذإ نيذلا نم هل تاقو لاق اهنم تش ىدلا قيرطلا

 عاجإب معلا مهنع كردتسي لهف تلق ال لاق ةصاخلا ربخ ©10لسو هيلع هلا لص هللا لزسر  تاحصأ لاق" ثتيدحلا

 هيلع اوعمجأ ام مهمتدجو اذإف مويلا ملعلا لهأ عاجإ ىلإ ترظن ةماعلا ربخم هكردتسأ,ملام لاق ؟ ةماع رب فالتخا وأ

 لوقنف لاق ؟ مهتعاج ربخ مبعاجإ نأب الالدتسا تيأأرفأ هل تلق مهلبق ىغم نم فالتخا نع مهفالتخا نأ ىلع تللدتسا

 تبرقالو مهنم هراد تأن نم ليواقأ ىلع لبقيالو نادلبلا ف مهعاجإ ىلع ىح لوقينأ دحأل نوكيال لوقأ تلق ؟اذام

 ريغ هقرط ص عم وهو هل تاقف ادح اذه قضي دق لاك تش نإ هلقف تلق ؟هتاق نإف لاق ةءاجلا نع ةعاجا ريع الإ

 ًاطخلا هيف 0ك لآ سا.قلاو سايقلا تزحأ دف سبب نأ دد>ا وال تم زر اذإ سامقلا ىف هفالذد كيلع لددبو دو>وم

 تنآزآ شنل تلقو ىوقألا تددرو فعضألا تزجأف أطخلا اهاور نميف نكمي ناك اذإ ةنسلا لوبق نم تعنتماو

 نيو انلبق نمع اندنع هلثم تبث ىذلاو هيف ربخلا انلبق ام نيقرفتمو نيعمت# هب انلق ام كل اولاق ول لدي مهبعاجإ كلوق

 تمعز نيذلا رابخأ لطيتفأ انفاتخا نإو سايقلاب هيف لوقن نأ ةنسالو صن هيف سيل امف انل ًازئاج نأ ىلع نوعمج

 رابخأ تيبثتىف مهعبتأ انأ لئاق كل لاق ول تيأرأ : هريغ ىف هلبقتو ءىشىف ةجح مهلاءفأ هلع تءمتجا امو مثرابخأ نأ

 لك معا دق نا اوفلتع نأ عسوأف هق ربخال مف سام لاب لولا مم ع ليقأو هدرفنم تناك نإو نيقداصلا

 كل رق تا تلقو مع أ لوقت اذه لاق ؟ تثد مأ مهيلع اع نسحأو مهعابتاب ىلوأو ةدح ىوقأ ناكأ لاد

 ادحاو اللف اولعفي وأ ادحاو الوق شرات أو أ اولوقي لل ىنعتأ ؟هانءم م لو هيلع هللا ىلص هللا لودسر باحصأ عاجإ

 مهتم هض راعي مو ملسو هب هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثي دخلا مهنم دحاو ثدح اذإ كلو دوحوم ريغ اذهو اذه ىعأال لاو

 هنوعمس الو ثدحم دق سيلوأ تاق لاق ا هنم لاق ام نأ اوءاع مهنأو هب مهاضر ىلع ةلالد كلذف هفالخم ضراعم

 هفالخ معي ل اذإف عمس, نأ ثدحملا ىلع انإو لاقام فالخ هنأو لاق اك لاق امنأ مهنم هثيدح عمس نل لع الو ثدحمو

 نك الف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ةمتألا نكلو تاقام ىلع اذص نكمي دق لاق هدر هل سيلف

 ملع وهف هوركااني ملف مهك اح مح اذإفل وقأفلاقو لاق اك هنأب ٍغ نعالإ هتضراعم اوعديف رمأب مهتدحم ثدي نأ ًادبأ

 اولبق كرهاظلا ىف هقدصب هوقدص اونوكي نأ نكميفأ تلق هيف - ٠١ ىلع اوميقي نأ مهملع ناكو قحلا لاقام ناب مهنم

 دحاولارب“ ارلبق مهنأاب هيف ةلالدلا مهملع امف ال تلق اذإ تاقف؟ال تاق نإف لاق ؟رهاظلا ىف اهبقدصب نيدهاشلا ةداهش

 ؟ اذام لوقتف لاق كيلع بحي اب الهاج تنك نكمل هلثم نكع امف تاق اذإو انلق اع لهاج كنأ تماع هيلإ اوهتناو

 سلا ١



 5 فار

 ىور ىذلا ريغلسو هيلع هللا ىلع ىننلا باحصأ نم لجر ىلإ هثيدحم مهنم دحاو لكىبهتني قح ىنوكلا نع ىفوكلاو

 دلب ىف اوناك اذإ مهنأل معن لاق تفصو ىتلا ةلعلل ٍلسو هيلع هللاىلص ىنلا نع ةياوراا ىلع اعيمج اوعمجيو هبحاص هنع

 هتلعج نم ىلع هب تثبن امل هل تلقف ةفلتخم نادلب ىف اوناك اذإ مبف نكمي الو ربخلا ىلع ٌؤطاوتلا مهيف نكمأ دحاو

 مهو ردب لهأ نم الجر تيل ول تيأرأ هل تلقف هيف ىلع لخدي ام رك ذ اف لاق تبقعتو تأدتا اذإ كنيد ىف امامإ

 نوكي الو ةجح هفات ل ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نع اريخ كربخأف هباتك ىف مهيلع ىلاعت هللا ىنثأ نمو نومدقللا

 لضف لك ىف مهنع مهصقنل الوبقم مرنم دحاولا ربخ نوكي ال نأ ىلوأ محدعب نه سيلأ تفصو امل ةدح هريخ كيلع

 لعجاف ةءاورلا ةحص نم تبثت امف م«حتفأ تاقف ىلب لاق ؟ هنم رثك أو مهنم ريخ وه نميف نكمأ ام مييف نكع هنأو

 لضفو ةماس ىنأ لضف ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوري هللا دبع نب رباج عمس هنأ كل ىوري ةنيدملاب ةماس ابأ

 ىلص ىنلا تعمس لوقي ىردخلا ديعس ايأ وأ رمع تعمس لوي برسسملا نبا عمس هنأ كل ىوري ىرهزلا لعجاو رباج
 نب ءاربلا تعمن امهدحأ لوقي ىميتلا مهاربإ تعمس وأ ىعشلا تعمم لوقي ىنابيشلا قحسإ ابأ لعجاو سو هيلع هللا

 لوقي ىرصبلا نسحلا نع ىوري بويأ لعجاو هيمس ملسو هبلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم الجر تعبس وأ بزاع

 ءىشلاليلحتب ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا تعمم لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأنم هريغ الجر وأ ةريره ابأ تمس

 نم ىلع بيسملانباو بيسملا نباىلع طلغي نأ كدنء ىرهزلا ىف نكءأ هل تاقف معن لاق ؟ ةجح اذهب موقتأ هل رحم وأ

 ىلع دحاولا ربخ تدثت نأ كمزاي تلق معن تلة نإف لاقف ؟ هقوف نم ىلع نسحلاو نسحلا ىلع طلغ, نأ بويأ ىفو هقوف

 ربخ درتو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نود هقوف نمو هقوف نم نود وه نمو تيقل نم طلغلا هيف نكمي ام

 نكمي نأب ربخلا درتق مدعب نمت ريخ سو هيلع هللا ىلص ىننلا باحصأو ٍلسو هيلع هللا ىلع نزلا باحصأ ن.ه دحاولا

 دحاو لك نأل: لضفلا ىف مهل دعبال نمع هلبقتو ساناا ريخ مهو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نء طاغلا هيف

 قيرطلا هذبف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ربخلا ىهتني ىتح هقوف نهع تبث هقوف نمو هقوف نمع تبث ءالؤه نم

 كرت وأ هنع عوجرلاب الإ اذه عفدي ال تلق ؛ اذكه اذه كطعأ مل نإ تيأرأ نكلو هتلق نإ اذكه اذه لاق تبع قتلا

 اك ةقرفتمهوجو ةعب رأنمالإ اريخ هلع تدشدحاو نملبقأ التلق نإفلاق حبق أن اغ ورلاو عاطقنالاوناغورلاب باوجلا

 .هبلوقن اذإ:لاق؟هب لوقتفأ كمزاي اذهفهل تافق لاق ةقرفتم هوجو ةعبرأن ع الإ ٍلسو هيلع نا ىلص ىنلا نع لبقأ مل

 باحصأ نمل جرا نعم,عبارىرهزلا ةثالث الوىرهزلا نع ةعب رأدج وبال هنأ تن أ لعتو لجأ تلقفلاق ادبأ اذه دجويال

 نإ تبأرأ ؟ ةثالث نود ةعبرأ نم لبقأ لاق نم هل تلقو لاق اذه عد نكلو لجأ لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مهتلثم امنإ لاق ؟ ةعبرألا كل تقو نمو هيلع كتجح ام نيعبس نه رخآ لاق وأ ةسمح نم الإ لبقأ ال لجر كل لاق

 نم ضعبل وأ هل تاقو هراسكنا نيبتف كيلع لخدي امل هربظت الف هفرعت وأ تلق ال لاق ؟ هنم لبقي نم دحتفأ تلق

 سو هيلع هللا ىلص لا لوسر نع ىور اذإ لاق ؟لسو هيلع هللا ىلص ىنلانع هب تدثي ىذلا ثلاثلا هجولا امث هعم ريضح

 ىناثلاو مهتعامج ىف هب ثدح امنإ هنأ امهدحأ نييرمأ ىلع انللدتسا هريغ هفلام لف هب - سلا هباحصأ نم د>اولا

 املق هل تلق مهتماع نع اربخ ناكف مهر بخ امك ناك ام نأب مهنم ةفرعم نع ناك امتإ هفلاخم ربخم هيلع درلا 0 نأ

 ىنلا باحصأ نملجرل نكميأ هل تلق « تلقام انل نبأ لاقفمتكرت امم فءضأب متججتحا الإ ءىث ىلإ نولقتنت عمار

 نوكي نأ نكسعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هتبثت ام اليلق ارفن وأ الجر ةنيدملاب ثدحم سو هيلع هللا ىنص

 تلق:نإف لاف 'رثك 1 وأ ادحاو هجوم دنعاوأ رفس ىف د تدحتوأآ ارش وأ دعا كد نادلبلا نم ادلب ىنأ



 1 سنان ( نش

 ٌتدحو كنآل هل تلقف سايقلا ةه> ن.ءالإ اولاق ممنأ الو اك رك رف اعف | ودع مهنأ مه نظأ الف موملع نكفا نإو

 لعلف هل تاقو ,ميلع بحم ىذلا هنال هتننظ ءىث اذه اعإ وأ مهل مزال سايقلا نأ ىلإ اوبهذ مهنأ ىلع لدت مهليواقأ

 ةهج نم اولاق مأ نم مهنع هتيور ىذلا اذه هل تلقف كل تفصوام الإ ىرأ ام لاق كدنع هلح دنع لال سائقلا

 قيرطلا ريغ نم تلق ؟هب الإ لاقيال نأ تعنمو تنأ سارقلا ثادحا نيأا نم لاق ةدحا موتلا'تلعح مث مهوت سايقلا

 آريخ هيف تنأ دحب اف اولاق مهنأ مهنع كل اولقن نيذلا تيأرأ تلقو عضوملا اذه ريغ ىف هتبتك دقو اهنم هتذخأ ىنلا

 مهنأ مهنع كيلإ اوللقنأ مهعاجإ ىلع ليلد وهف ءىث ىلع ةعمت< مهلاعفأ تدجو اذإ تلقو ًاسايق هولاق مهنأ تمسوتف

 هف هلو هب دخأو ائيش لسو هلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىنأ نع بيسللا نبا ىورف درفنملا ريخلا ةهد نم اولاق

 رباح نع كاطع ىورو ةمألا نم نوفااع هيف هلو هب 1 ع 0س فرصلا ىف عيدا كلا عم ىأ 1 نءو ةمآلا ند نوفلاخ

 نع ةمقلع نع ىدشلا ىورو نوفاا# هيو هلو 4 دذأو اًءش ةردالا ق ملسو هم هلع هللا ىلص ىنلا نع هللا دنع نبا

 نع نسحلا ىورو مويلا ليقو مويلا سانلا نم نوفلا اهيف هلو امم ذخأ ءايشأ ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هللا دبع

 مهنأ مهنع كل اوورَو مولا لنقو مولا سانلا ن م نوفااع اه ا ف هلوا 50 ذخأ ءاشأ لسو هج هلع هللا لس ى / ١/ نع لحر

 مهماع اذزنهاووردق معن لاق اوتام ىح كلذ ىلع اوناكو هي-اصءاضق ايف مهم دو لك كفل اع ليواقأب و اوشاع

 اننس مهنع تيورو هب ذخألا ةماعلا مزل هيلع م م,لعف نم دجوام نأ تمعزو نيدلا ىف ةعأ مهتلعج ءالؤرف هل تلقف

 ممفلاحو هيف كشال هلع اوءمدأ ام تدع مأفالت>الاىف مه وتو دارفن الا ىلع ريخلا مهم دحاو لك لَم كلذو ىش

 ا لحم ال هنأ تمءزف اوساق مهنأ مهيلع تمشوتو فالت:>الا ىغيذي الو دارفنالا ىلع ربخلا لوبق ىغبنيال تلقف هيف

 ءىث ىلع نودكسي المهنأ تمعز كنأبو اذهم عاجإلا فالخ عاجإلا كلوق نأ فرعي امب الإ لوقي الو سايقلا عدي نأ

 2 كاك 4 وأ ةيعدا تح ناك ول ملعلا 0ك عاجإلاو هانمءاع عاجإلا طق مهنم دحأ لقي ل اوتام دقو هوماع

 لهأ نع الإ دحأ هيف فلتخم ال امف الإ عاجإلا ىوعد راسو هيلع هللا ىلص هللا 5 دعب دحأ نع ورب مل هنأ عاجإلا
1 

 تحذ امف لخدت نأ لإ ترص فكشف تلق ال لاق هنم ىعدا ام تدمحفأ .ت مهضعب هاعدا دقق لاق اذه كنامز

 فالتخءا خاجإ هنأ تيءدا ف لب اعاحإ اذه نر نأ » هللا ذاعم كلل لوقي رح ملعلا لهأ ند كاوس دجوف عامجإ

 ريصن مهنم مالكلا اذه ريضح نم ضعبل تاتو لاق نادابلا لهأ نم هنع انا كم نم ريك |[ وأ: دلب ىف.دحو لك ند

 ىث ىأب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس تبأرفأ : تلق ؟ وه امو لاق اذه نم كلو انل مزل امع ةلأسملا ىلإ كب

 « هوجو ةثالث دحأ نم تدثت اهنأ معز لاق ؟ وهام : تلقف « انبعاص كل هلاق ىذلا لوألا لوقلا لوقأ لاق « تنك

 تلقف « معن لاق ؟ عبرأ رهظلا نأ لثم لوألا ّ اوةك أ تلق ةماعلا نع ةماعلا ريخ لاق اهنم لوألا ركذاف تل

 ! لك راخألا راو2 ىل ددح هل تلقف ؟ راخألا رتاوت لاق ؛ ىتاثلا هحولا امن هتملع دحأ هيف كفلاخم ال امم اذه

 لك نأو مهئادلب نيابتب مهنأ ىلع تالدتسا اًئيشل>أ وأ اًئيش مرح حسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نأ مهتياور قفتتفدحاو

 اذه تن اذإ ممياور نأ هيحاص نع لق 24 00 نع انملإ هاذ نم هنعهلك و ه.يحاص هنع هلق ٠ ىذلا ريغ ن ع معلا لق مهعم

 ىف ةعب رأ نع هكدنع رانخألا را نود هل تلقف لاق“ اهو 0 ال طاعااق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع قفنت

 ىرصنلا نع ىرصبلاو ىكملا نع ىوري ىكملاو ىندملا نع ىور: قادما نوك قد دلن لهأ مهنع ل لق نإ ءالو دلب
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 لهأقرفت نم تفصو امثتيأر امب هيبش نادلبلا نم تفصوام ريغ ىنغلبو حلاص نب نسحلا لوق ىلإ نيرخآو ىروثلا

 مههاربإ ميدقت ىلإ نوبهذي نمنييقارعلا ضعبىفو نيعباتا ىلع معلا ىف ءاطع مدقتىلإ نوبهذي نييكلملا تيأرو نادلبلا

 « نادلبلا لهأ نم هيلع اومدق نم نيبو هنيب ةنيابلا ىف فرس, نأ هبحاد مدق ءالؤه نم ففنص لك لعل مث ىعذنلا

 ضع, تءمسف فالتخالا اذه نوفات# راصمألا لهأ ناكاذإف انكردأ نيذلا ءاماعلا نم اوبصن نميف متانيأر اذكهو

 لهأن م رخآ ىنعي تكسإ نأ نالفل لح ناكامو هتلاهجو هلقعصقنل ىتفي نأ نالفل ناك ام هللاب فلم مهنم قفي نم

 تكس نأ هل لال هنأ هريغ معز ىذلا ىنعي هتلاهحمي ىتفي نأ هل لحم ناكام لوقي نم نادلباا لهأ نم تيأرو معلا

 دحاو هقفت ىلع ءالؤهكل عمتجا نيأف مهماءز لهأ نم مهننب امف تفصو اكدلب لك لهأ تدجو مث هلقعو هلع لضفل

 مهنم رفن ىلع كل اوعمجأ نإف اذهب هيبش مهنم ىنع باغ نمع ىنغلبو ممرثك أ ىأروأ مهيأر تفصو اكو ؟ ماع هقفت وأ

 لو مههاذم فالتخاب تمعز اك اوقرفت نإ مهنإو لاق هنلبق ءىش ىلع اوعمتجا اذإ ءاماع رفنلا كثلوأ لعجتف

 مهنم دحاو ىلع كل اوءمحي مل نإف هل ليقف اعم هيلع اوعمتجاام مهنم لبقأ امنإف ضعب ىلع مهضعب نم ةسافن وأ ةلفغ وأ

 نم نأ ىلع كل نوعمتحيو معن تاقولعلا نم ملعي هنأ ىلع نوعمت+ نكلوال لاق ؟املاع هتلعج فيكسف (س)ةياغىف هنأ

 مالكلا لهأ ءالؤه رثك أ ىف مهتكرتو ءالؤه تمدق مف ملعاا نم نوماعي مالكلا لهأ نم ءاملعلا ةلمج ىف هلخدت مل

 الاصل عاجإلا كاوعد ىف نإو عاجإلا ىعدت نأ كلذ ىلإ عم# كنأ الإ « قرفتلا قيرطب الإ كقيرطو كمسأ امو

 ريثك هللا دمحم معن تلق ؟ عاجإ نملوف لاق ةصاخلا لع ىف عاجإلا ىوعد نع لقتنت نأ كبهاذم لصأىف كءلع بحب

 ائيش فرع. ادحأ كلوح دحت مل سانلا عمجأ تاق ول ىذلا وه عاجإلا كلذف اهلهج عس.ال ىلا ضئارفلا ةلمج ىف

 هعورف نود ملعاا ل ودأ نه ءايشأ ىفو اهيف عاجإلا ىعدا نم اهب قدص, ىتلا قيرطلا هذبف عاجإب اذه سيل كل لوقي

 هرظناف نرقلك لهأ نع ىكحن و كرهد ىف قرفتلا تكردأ دق ثيح عابجإلا نم تيعدا ام امأف اهريغ لوصألا نودو

 ركذ ادحأ مهنم تعمس اف كلذن٠ ىعدا امف عاجإلا كباحصأ ضعب ىعدا دق لاقف لاق ؟ اعاجإ اذه نوكي نأ زوحأ

 نه كردي نأ ىرحأ ةقرف عاجإ ءاعدا اعإو ؟ هوباعو هتبع نبأ نم تاق بيعمل ىدنع كلذ نإو كلذل ا.ئاع الإ هلوق

 زوجم الو عاجإلا هيف ىعدي امف نرقلكىف افالتخا ةنيدملا ىف دحن انأ هانبع اعإ لاق ايندلا ىف ةمألا ىلع عاجإلا كئاعدا

 لوقينأ ىغبني سيلف لفألا مهفلا>نإو رثك ألا هدنع عاجإلا لءلف فلام نوكي ال نأ نم تفصوام ىلع الإ عاجإلا

 اعمجم نوكي نأ ىلإ بسن نأ زن مل ءىث ىف ءىثث ةنع وري مل نمو ائيش مهنع ىوربال ناك اذإ رثك ألا لوقيو اعاجإ
 نك 1 هنف كمؤلي ىذلاف تلق ام اذه نم ٌتلقام ناك نإ هل تاقف هفالخ ىلإ اي وسنم نوك نأ ررخال ع كرد ل

 عاجإلا لاق ئم لوقو كلو تلقو لاق دعبأ ايندلا ىف دحو» نأ ناك ةقرف ىف د>وب ملاذإ ةصاخلا مع ىف عاجإلا نأل

 مهن واي نيذلا نرقلا وأ نيعباتاا وأ ةباحصلا عاجإ كلبق عاجإلا ناك نإ تاق « تلقام ىندح وأف لاق عاججإلا فالخ

 تلعج نأ ىلإ تبهذ كنأك تاق هفرعأل الاثم هل لعجا ؟وهام لاق اعابجإ هيمست ًارمأ مهيلعتسثت تنأف كنامز لهأو

 نيعباتلا نم ةفوكسلا لهأ ملاع ىعُشااو ةرمهبلا لهأ ملاع نسحلاو ةكم لهأ ملاع ءاطعو ةنيدملا لهأ ملاع بيسملا نبا

 مهعامجإ ىلع تالدتسا اعإو هتءلع ساجم ىف طق اوعمتي مل ممنأ تعز تاق معن لاق ءالؤههيلع عمجأام عاجإلا تلهجف

 نه اهب اولاق مهنأ ىلع تالدتسا ةنس الو اباتك اف دحت الو ءايشألا ىف نولوق. مهتدجو امل كنأو مهنع ربخلا لقنب

 اونوكي نأ نكمي دق هل تلقو تلق اذكه لاق ق> هنأ معلا لهأ هيلع عمجأ ىذلا تباثلا علا سايقلا تاقف سايقلا ةه>

 اذه نإ لاق سايقاا نود ىأرلاب اولاقو هوركذي مل نورب امو هوركذي ملنإو ةنس الو باتك ىف تنأ هدحن ملام اولاق

 ا( -
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 حسملاىف لوقت امث تاق هتلق دقف لاق هلقف تش نإف تاق ؟ مف نولخاد مهنإ تلق نإف لاق مهنم نوجراخ مأ مهعم
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 ' لرقت كلذكو تلق ءوضولا لصألاو لصألا ىلإ هتددر ءىث ىفاوفلتخا اذإ ىنأل دحأ حسعال تاق نإف لاق ؟ نيفخلا

 لآ ءاملع ضانلا ضعب صن نميو هجرت فيك: تلق ءمء: :لاق همجرتأ بيثلا ىتازلا ىف لوقت اه تلق معن لاق ؟ءىش لك

 ن“ لصألاىلإ هدرتمو هةمد> ةجكفكف ) ةدلح ةثام اههنم دحاولك اودلحافىنازلاو ةينازلا 2 ىل اعت هللا لوةل ناز ىلع .ج رال

 كتيطعأنإلاق ةئام دلينأو ةبآلاىنعمىفلخاد ناز هنأ حت لوقلا اذه لاق نمو هليلحم ىلع اوعمتجم قح مرح همدنأ

 اه لقفتلق لوألا باو+لاريغ هيفكجأو اذه ك.طعأ الف لاق لجأ تاق اكل زوا# ءىثث هيف ىلع لخد اذه

 نم لقأ اوناكنإ مثأ مهيلإ رظنت ال نيدنلا ليلقلا فصتفأ تاق رثك ألا ىلإ رظنأو نييتفملا نم ليلق ىلإ ىلإ رظنأ ال

 نوب راقتم ءالؤهلاق ةعست نم رثك أ ةرمثعفأ تاقرثك آلا نكلومثدحأ نأ عيطتسأ املاق مهعب روأ مهئاثوأ سانلا فصن

 تذخأ اذإف دود«ريغ ًاقلطم لوقلا اذه لءي نأ تدرأ كن اكف تاق مهدحأ نأ ردقأ ام لاق تتش امي مهدحف تلق

 باوجلا اذه لثمي كريغ نم ىذرتفأ لقألا ءالؤه تاق لوق در تدرأ اذإو رثك ألا هيلع تلق هف فلتخا لوقب

 لبقتال كنأ تمعزف ةريثع مباك ءابقفلا ناك ول تيأزأ قرفتلا نم تبع مف تاخد نأ ىلإ ترص نيح تيأر

 نِإف لاق ؟ أطخلاب ةعيرألا ىلعو باوصلاب ةتسال تديش دق سيلأ ةعبرأ مهفلاخو اوقفتاف ةّتس لاقف نيكل نايسحلا

 تلق ةتسلا لوقب ذخآف لاق ةعبرأ مهفااخو مهعم ةتسلا نم نانثا قفتاف هريغ لوق ىف ةعبرألا لاقذ تلق ؟ لب تلق

 هيف نكمأ ام لوق ركنت تنأو ةرم مهلع نكمأ دقو نينثالاب نيئطخلا لوقب ذخأتو نينثالاب نيبيصملا لوق عدتف

 ليبسلا دج أ نادلبلا عيمجيف ءاهقفلا هيلع عمجأ امب الإ ةدحلا موقتال كلوق تيأرأ هل تلقو ضقانتم لوق اذهف ًأطخلا

 دجويام لاق ؟مهنم دحاو لك نع ةماع نع ةماع لقنت وأ مهلك مهاقات ىتح دحأ ىلع ةجحلا موقت الو ماك مهعاجإ ىلإ

 لصأ ىف دحين مل ةماعلا لقتب الإ دحاو لك نع لبقت مل نإو تبع امف تلبق دقف ةصاخلا لقنب مهنع تابق نإف تلق اذه

 دج الو عضوم ىف كل نوعمتحال مهنأل ءادتبا هيلإ ليبس ال هنأل ةصاخلا لقن ل.ةت ل اذإ نادلبلا هيلع عمتجا ام كلوق

 3 رثك أ دنعو اندنع سانلا هقفأو هاضرت ال نم تدلق كعمسأف هيلإ هوبسنو هقفلا هودلق مف ”اطخلا ىلع 0 فيكف

 مهن واضفيو ءابقفلا ىلإ هيف نوجاتحمام رثك أ كلذكو دارفنالا ربخ لوبق كدنعلهجلانأل مهلهجأ كلذو ثيدحال مهءبتأ

 رظنأ اعأإ لوقأ ىلإف هعمرضح ند ضع وأ وه لاق ؟ دحويال كك كك لاق ان دلا ىف دود>وم ريغ فص ىذلا نأ 6 4

 نع هنوءفدي هتفص لثع م نءذلا هلهأ نم هيفو الإ دلب نم سيل تلق هقفلاب ثيدحلا لهأ هل دهشي نم ىلإ اذه ىف

 مهنيب دلب لك لهأ قرفت تماعو هلوق لبقي نأ دحأل لم الو ىتفي نأ هل لم ال هنأ ىلإ وأ لبجلا ىلإ هبسنتو هقفلا

 راتخم ناك نم مهنمو ءاطع لوق فلاخم داكيال ناك نم ةكم لهأ نم نأ انماعف ريغ ىف دلب لك قرفت تدلع مث

 ملاس نب ديعس لوق ىلإ لمع نم مهنمو ةقفلا ىف همدقي نم مهم ناكف دلا> نا ىجزلا اهم ىف مش هياع

 دهم نومدقي اوناك ةندملا لهأ نا تماعو دصقلا نوزواحت.و رخآلا نوفعضي نيذه ند دحاو لك باحدأو

 هيلع فر هريغو ةمدقب ند ممن 0 كلام مهنم اننامز ىف ثدح م هلوق ضع 0ك ب تيسملا نب

 ىدرواردلاو مزا>ىلأ نباو ةريغملا ترءأرو هيهاذم مذىف ثدصقلا زواحي دانزلا كَ نبا تأ دقو مههاذم فر.هضت ىف

 فسوب ىنأ بهاذم نومذب ل فأنبا لوو لإ نول موك ةفوكللا,بتيأرو مهمذي ند تنأنو هيهاذم ند نو.هذي

 لوق ىلإ نوليع ئنرخآو فسوب انأ فلااخ امو لل ىلأ نا تهاذم نومدب فسوت يىلأ لوق ىلإ نوليع نرخاو



 كاع
 نأ سايقلا ىف نكماف اسايق لبق امو ىلوألا ةلزنملا اذكه تسيلو هفلاخ نم دنع وه كلذكو هدنع ءىطخ هنأ هفالخ

 هلارلا رامز كك نك كمعَر اك هللا ىلع هلك هب دهش, الو ةطاخإ سايقلا نوكي نأ كدنع زحم مل سايقلا ءىطخم

 لخدي الو هيلع كلح ذأ اع رثك هلع لحد دق هنأ اندنعو اذه ىف ةلأسملا عد هريضح نم ضعب لاقف اذه ىوس ىدنع

 ىلع هب درشأ ةماع َّنَع ةماع هتاقنام اهنم هو>و 00 معلا لاق هركذاف تاك لاقام ريغ كلي 1 انأف لاق هلك هياع

 ليوأتلا لمت باتك اهنمو ء دحأ هيف كعزاني ال ىذلا مدقملا لع اذه تلق ضئارفلا لمح لثم هلوسر ىلعو هللا

 هيلع ساناا نم عامجإب الإ هلمتحا نإو ًادبأ نطاب ىلإ فرصصبال هماعو هرهاظ ىلع وهف هيف فلتخا اذإف هيف فلتخف

 اذه اولوقي ل نإو هيلع عامجالا مهلبق نمع اوكحو هيلع نوماسملا عمتجا ام اهنمو لاق رهاظلا ىلع وهف اوقرفت اذإف

 ناك اذإ ىأرلا نأل ىأر نع نوك<ال مهعامجإ نأ كلذو اهلع عمتملا ةنسلا ماقم ىدنع موقي دقف ةنس الو باتكب

 ىذلا ه>ولا ن*“ هله نك ىد ةصاخلا 2 ةدحلا مود الو ةصاخلا ع اهنمو لاق هدعب أم َّك فاصق تلق هيف قرفت

 نأ نيب امو هفريصمو هردصمو هٌؤدتمم نك َِىَ ءىتثلاب * ىذا هنم ساب الو سايعلا اذه رخآ م طلغلا هيق نمؤي

 ىلع ءاشألاو ملءلا ليبس نم تفصو ام ءىث ىف قرفتلا عسبالو لصألا يعم ىف”نوكف ءازش_ىضعن نآذلا 2

 تاقف لاق أطلا هيف نكعال هنأل ءىث لك ىلع ةجح عامجإلاو اهلوصأ نع اهتلازإ ىلع ةماعلا عمتجم ىتح اهلوصأ

 لب ماوعلا هيف فاتخم ال تلق ىذلا ىناثلا تيأرفأ تلق ادكف ماوعلا نع ماوعلا لقن نم لوألا للعلا نم ترك ذام امأ

 تلق ند مهأ ماوعلا نع نولقنيب نذلا ماوعلا فرعت وأ هفصتق هفرعتأ هيلع عامجالا املبق نمع ىكحمو هيلع عمتجم

 كش هلقع ىلع بولغم ربغ مالسإلا ىفاغلاب ًاد>أ دب الو معلا ىلإ بسنيال نمو ءاماعلا كئاوأف ضئارفلا لمح ىف

 نود ءاماعلا عامجإ اذه لاق هفصف تلق اذه ريغ هحو وه لب لاق ؟ اذهريغ هحو وه مأ عبرأ رهظلا نأ هللا صرف نإ

 معال نم ىلع ةحملا 6 تاك اوعمتحا اذإف هيلع نوءمت< مهنود معلاب نودرفنم مهنأل هق مهعابتا تحي هل معال نم

 ىأف هلع اوعمتجا ام ىلع سايقلا ىلإ درب نأ هيف اوقرفت امف قا ناكو ةد> دحأ ىلع مهب مقت ل اوقرعفا اذإو هل

 نوءمتج ملع'ا لهأ نم مهلبق ناك نم نأ تملع ةهجنم نيعمتجم اوناك نإ مهلبق نم لاح ىلع ىتتلد ؟اهب مهتدجو لاح

 نرق لك نم نيقرفتم اوناك مهلبق ناك نم نأ تدلع نيقرفتم اوناك نإف ةهج نم نوءمتيال 20.نأل نرق لكنه '

 اوقرفت اذإ ءاوسو مزال رب الإ نوءمحمال مهنأ لالدتسالل رب ريغ وأ هنوكحم ربخ نم مهعامجا ناك ءاوسو

 هلوبق ىف اوقرفتام امأف هلوبق ىلع اوعمجأ ام الإ مر ابخأ نم لبقأ ال ىنأل هوكحم مل وأ مهضعب قفاو ام اربخ اوكح

 كنأل عاجإلا تابثإو رابخألا لاطبإ زوجت اذه هل تلقف لاق طلغلا هيف نكعي 0 متت لف هيف نكك طلغلا نإف

 نمو هل تاقو هيف نكي ملوأ ربخ هيف ناك ةج> ريغ مهقارتفا نأو هيف نكي ملوأ ربخ هيف ناك ةجح مهعامجإ نأ تمعز

 اولبقو هلوق اوضر اهسقف نادلبلا نم دلب لهأ هبصن نم مث لاق ةجح مهعاجإب تماق اوعمجأ اذإ نيذلا معلا لهأ

 لعجأ ماكتب لو رضح وأ دحاو باغف ةريثع اوناك نإ تيأرأ ةجح اوناك اوعمجأ اذإ نيذلا ءابةفلا لق تلد 1115

 نوكيأ هلقع ىلع باغ وأ مثدحأ تام نإ تيأرفأ تلق ؟ ال تلق نإف لاق ؟ ةجح محلوق نوكي نأ اوعمتجا اذإ ةعستلا

 ءىث ىأف تلق ال تلق نإف لاق ؟ لوق. نأ دحاولل ةعست وأ ةسمخ تامول اذكو ؟ معنتلق نإف لاق ؟ اولوق. نأ ةعستلل

 مهم ةقرف لك تدجوف نادلبلا رثك أ ىف نيرسثتنم مالكلا لهأ تدجو دقف تلق اذه عدف لاق اضقانتم ناكه يف تلق

 2 5 ًّ و 0 8م ا. 5 : 3
 ؟هححصم ةشضل لمأت (ةه لك نم نوءمتح مهوالإ ةهج نم نوعمتجال مهال» لدالا ل عإو ظدس ةرابعلا 1 )1(



 فرعب ام ةلالدب هندجوتفأ :لاق انفصوأمه ريغب معلا ىف لوقبي نأ ال زوحبال نأ ني و هلقام هيلع لد ام ىلع لدي اذه

 هموقيا احلا هيرب نم علسلا نم هريغوققرلاو هبيع ىف فلتخم بوثا تيأرأ تلق ؟ىه امو لاق معن تلقف ؛ سانلا

 هيف نو امو هنورب موي هقاوسأ اوفرعي نأب ةلابجلا لهأ لاح ةفلاخم مهلا- نأل تلق هب لعلا لهأ الإ هيرب ال لاق

 ءىثلا اوسيقي نأب داهتجالا هيف مهنفرعمو تلق رن لاق ؟مهريغ كلذ فرعي الو تلق معن لاق ؟ هصقني الامو هصقنب ابيع

 لوقعلا لهأ نم مث ريغ لاق نإف تاق معن لاق ؟ةطاحإ ال داهتجا مهسابقو تلق معن لاق ؟ اهموي قوس ىلع ضعبب هضعب

 ا ذأ ل116 نوديحم ءالؤع نإ مل لوقت سلا اوباصأ ءالؤه نأ نم ةطاحإ ريغ ىلع تنك_ذإ دهم نحم

 انك اذإ هب للعلا لهأ لاق ولو تلق ةجحلا هب موقت اباوج اذهب ىفكو هريغ باوج مهلا» لاقف كففصتم تن اق اغا

 تلق معن لاق ؟ مهل كلذ نكي مل لمأتلاو مويلا رعسب نظلا ىف تكنو سابق ريغ ىلع هيف لوقت ندنف ةطاحإ ريغ ىلع

 نم كلوقي نأ هل سيل لقاعو ءاماءلا لاق ابو ملسو هيلع هللا لع هلوبتار ةنسو هللا ناتكي ملا سيل نم اذهف

 اولوقي نأ نيلهاجال زا> هيف داهتجالاو سايقلاب لالدتسالا عدب نأ ملاءل زاج ولو رظنلا ىف فقولاو شارقلا ةه>

 ااا © ىف بح قدجوتف] لاق نيلهاج هنوتايو داهتجا ريغب اذماع أطخلا ىنأب هنآل هيف لوقلاب رذعأ مهلعل مث

 قورقلاو انهلس نم ىذم نم نأ ىف افلا ملعأ مل تلق ٠ اهركذاف : لاق « معن تلق ؟ اولوقي نأ نيلاعلل نأ

 0 0| ]7 ل1: اذه ىو ةئساالو تاتك صن اهق سل رومأرف مهيتفم ىفأو مهك اح ؟ح دقانك موي ىلإ مثدعب

 ئدرواردلا ديبعف أن دم نب زيزغلا دبع انربخأ معن تلق ؟ةنس نم اذه ىندج وتفأ لاقىلاعت هللاءاش نإ ًاداهتجا اوركح

 صاعلا نب ورمع ىلوم سيق ىنأ نع ديعس نب ريب نع ىحيتلا مهاربإ نب دمحم نع داحلا نإ هللا دنع نإ كنزي نك

 مح اذإو نارجأ هلف باصأف دهتجاف كاملا كح اذإ» لوق. سو هيلع هللا ىلص نا لوسر عمس هنأ صاعلا نب ورمع نع

 وب ىقثدح اذكهلاقف مزحن,ورمع نبدمحم نب ركب ابأ ثيدحلا اذهب تثدحفداملا نبديزي لاقو « رجأ هلف أطخًأفدهتجاف

 .«رجأ هلف أطخأفدهتجا اذإو نارجأ هلف باصأف دهتجا اذإف» ىورت كعمسأف لاقذ ( قفا ةل|](ث ) ةريرهىفأ نع ةءاس

 ةصاخلا ربخ در نم لوق ةياكح باب
 ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع رابخألا تيبنتنأ ىف ةفئاط اهقفاوف ىعفاشلا سيردإ نيدمحم لاق لاق ( عيرلا انربخأ )

 ىناكمث اهفااخخ نأ دحأ لك ىلع نوقيضيو اهنوتبثي ةجح ربا در ند ىلع هب تججتحا ام تيكح ام اوأرو ةماالل مزال

 هنأ الو الك هب تدجأ ام الو ةعاجلا مالكو مهنم مهنع درفملا مالك حأ نأ ظفحأ الاع نيقرفتمو نيعمت# مهنم ةعامج

 مهمزليهنم هارأ ام ضعب تركذو مهنم اهتلق نملو اهنلق دق ءايشأ تبئأف هب اوجتحا ام لك ىصقت ىلع تدهج دقو ىل ليق

 الوفي نأنييتفملا نمالو ماكحلانم ادحأ عسرال اولاق نأ محلوق ةلمج تناكف لاق قيفوتلاو ةمصعلا لاش لاحأو

 عمتجلا ةنسلاو باتكلا كلذو هللا ىلع هب دبش نطابلاو رهاظلا ف قح هنأٍلعام لك ةطاحإلاو ةطاحإلا ةبجنم الإ ؟خ

 نأل عب رأ رهظلا نأ لئمانلق ام الإ مهنم لبقت ال نأ انمزلي دحاو هلك مسحلاف هيف اوقرتفي ملو سانلا عمتجا ام لكو اهيلع

 ىلع الو كيلع ىنع هسحأ تسل هل تلق هف كش ًادحأ حمس الو نيءاسملا نم هل عقاد الو هف عزانم ال ىذلا كلذ

 ا |ذحأ ولت ال تفصوام ىلع ةماعلا راع تلق ؟فيكو لاق ةماعلا ملع ىف دجويام ةصاخلا ملعف دجوبال هنأ هكرضح دحأ
 امو تاولصاا ددعو شئارفلا لمح ىف تفصو ام هيف دحأ ىلع اًءيش دحأ اهنم دري الو هدنع هماع تدجو الإ نيماسملا

 هيف سيل امف انيب انيابت نيابتتو مهليواقأ فاتخم تيقل نم ىلإ مثدعب نم نيعباتلاو نيقباسلا مع ةصاخلا لعو ايش

 هياع ماقأ نا فااخلا دنعام لقأف اوفلت>ا اذإ) فالت>الا سارقلا لمتحف سايقلا ىلإ اويهذ مو ه5 نولرات تاعك ضن



1 

0 
 نأ فرعأ ىذلا لاقف تفصو ثيح نم الإ لوقن ال نأ انام كا ىلعو انياع نكفَر هلاب ىلع رطخ امع انعم لوقي

 نيقت نأ كل نأ ىف ةدحلا ركذت نأ امهادحإ ناتلأسم كلك ىلو تدحو 1 اسإق عسن نأب الإ قص كلغ لوقلا

 ارض ام رصخأ هيف كباوج لعجاو ؛سايق ريغ ىلع لوقت نأ قاض فيكف داهنتج | وه امنإ ربخلاك ةطاحإب سايقلاو

 رمأو ةلج هلزنأام اهنمو هيف هضرف نيب ام اهنم هوجو نم نيبتلاو ءىش لكل انايبت باتكسلا لزتأ هللا نإ تلق

 مثرمأ اذإف مهيلع ضرتفا ام بلط هجو ىلع اهب مهد هدابع ىف اهقلخ تامالعب هب بلطي ام ىلع لدو هيلط ىف داهتجالاب

 نأ ال هل هجوتي نأ ءىشب ادوصقم الإ نوكيال بلطلا نأ امهاد>إ نيتلالد ىلع لأ هللاو كلذ  كلد ضرتفا ام بلطب

 تلق تفصو ام ىلع ةلالدلا ركذاف لاق هبلطب هرمأ امل ىخأتلا ىف داهتجالاب هفلك هنأ ىرخألاو افسهته باطلاهبلطي

 هرطشو « مارهلا دجسملا رطش كهجو لوف اهاضرت ةلبق كنيلونلف ءامسلا.ىف كهجو باقت ىرن دق» لجوزع هللا لاق

 ©020لاقو « ردبلاو ربلا تاماظىف امم اودتهنا موجنلا 2 لء> ىذلا ره» لاقو تالق ل>أ لاق هؤاقلت كللذو هدصق

 نم هعضو ثيد مارحلا دحسملا لءجو ضرألاو لابلا قلخو «رمقلاو سمشلاو راهناو ىللاو موجنلا كك 6-0

 ىانو هلع بح نم مهنمو هيلإ دصقلاب باوصلا الإ هعسإ الف تيبلا ىري نم مهن هيلإ هجوتلا هقلح فاكف هضرأ

 لمعتس دق اذه لك بامملاو لابجلاو حايرلاو رمقلاو سمشلاو موجنلاب لالدتسالاب هيلإ هحوتيف هعضوم نع هراد

 نوكت نأ نم تنأ ةطاحإ ىلع نكلو تفصو ا اذه لاق ضعب نع ايضعب ىنغتسيو اهيف لديو تالاحلا ضعب ىف

 معنف اذه نم رثك | فاكأ ملنإو فلكأ ام تبصأ تبجوت اذإ ىلأ نم ةطا>إ ىلع امأ تلق تبصأ تهجوت اذإ

 داهتجالا تفلك اعإو تيبلاهلصأىف ةطاحإلا تفلك ءىش اذهفأ تلق ؟ كهجوب تيبلا باوص نم تنأ ةطاخإ ىلعفأ لاق

 تيبلا عضوم باوصب ةطاحإلا لع, سيلو فياكتلاب تئِج دقف مارحلا دحسملا رطش هجوتلا تلق؟ تفلك اق نإ

 ىلع تبصأ تلقام ىنعم لع معن تلق تبصأ لوقنف لاق ىمدآ هب طخ الف هنيع نم هنع باغام اضاف ناع الا سدا
 ل

 ىلصيال هنأ ,عزا بيصأ نأب ةطاحإلا تفاك لاق نم نإو هب تبجأ ام ريغ ادبأ باوج اذهىف حصي ام لاقف هب ترمأ ام

 ىخأتلاوه هجوتلاو مارحلا دجسملا ىلإ هجوتلابارمأ اع هنأ ىلع تفصو 5 لدل نآرقلانإو ادبأ تيع تابطخ رآ

 لجو زع هللا لاق هل تلقو ىلاعت هللا همحر ( قنا غلا ) كدنع ناك نإ اذه ريغ رك ذا لاقف ةطاحإلا ال داهتجالاو

 ريكتو رغصتف فلة2 ةفصا'نأل هن نادت لثملا ىلع «لدع اوذ هب ل معنا مم لقاتل ءاردف دمتم 2 هلتق نمو»

 هلبق ةيالاهيلع تلدام لدي اذهولثملاب امهر مأىح امهملع حلا لع ملو داهتجالا ىلعالإ لثملاب امك نأ نيلدعلا رمأ اف

 هنع ةبيغم تناك اذإ ةلبقلا ىفالو هيف رمؤي ملو لثملا ىلءالإ دات الاب 3-5 نأ دامتحالملا ىف ناك اذإ هيلع روظ# هنأ نه

 اعم ديصلاىفو اهيفلئالدلا بلطب داهتحا ريغنم ءاش ثيحىلصي نوكي نأ هجوتل اب اهميصي نأنم ةطا>إ ريغ ىلع ناكف

 لثملاوةلبقلا ىفتيبلا باطيف داهتجالاك هيف داهتجالاوداهتجالاب الإ رلعلا نمءىش ىفلوقي نأ دحأل زون ال هنأ لع لو

 كلذ بلطي مث عاججإ وأ ةنس وأ باتك مزال ريخ نم هيلع لئالدلا فرع نكالإ داهتجالا نوك الؤ دصلا ف

 هل 1ال نم امأف ديضلا لثمن د هيلع هنتشااو تنبلا نو هنع تا 14 سلط 16 تقصو ام لسع كالا هلع

 ةداهشال لقعااو ةعاطلاب لمعلا لدعلاو دوهشلاب لدعلا طرش هللا نإ اذه لثمو اًئيش ملعلا ىف لوقي نأ هل لحب الف هْنف

 ملف بيغلا فاك مل نكسلاو هفالخ نطبتسإ نوكي نأ نكي دقو رهاظلا ىلع دهاشلا ةداهش انلبق هذه انل رهظ اذإف

 لدعلا تامالع هيف نكي مل اذإ انءاج نم ةدابش زين نأ هرهاظك" هنطاب نأ نم ةطاحإ ريغ ىلع انك اذإ انل صخري

 ةينتف ؛ اذكه م« نآرقلا » ظفا نأ ال كلذ ىلغ لد نآرقلا نأ هدارم )0(



 يعل ا

 0 أك ام هريغ لاقو ضرف هذ د>أ ىلع سيلف هللا باتك هيف نك« ملام لاقو مايأ لك ىف لاقوأ مو. لك ىف نيتمكر ىلدولو

 ٌلْخدو هنم بيرق وأ لوألا ىلع لخدام هيلع لخدف نآرق هيف سيل امف هلوق نم بيرقب لاقف ربا هيف لقي نآرق هبف

 00 دلل | ب اذاع ال اصاخ الو اخوسنم الوب احسان فرعءال نأ ىلإ راصو هدر دعب ربخلا لو.ق ىلإ راص نأ هلع

 ةطاحإب مرحلا حسبت نأ ىف ةجح نم له نكسلو امهنه دحاوب لوقأ تسل حضاو نيبهذملا نيذه ىف لالضلا بهذمو

 هيلع دهش نإف تلقوعن لاق ؟ لاملاو مدلا مرأ مج ىلإ لجرا اذه ىف لوقتام تلق ؟وهام لاق معن تاق؟ ةطاحإ ريغب

 ةثرو ىلإ هيدي ىف ىذلا هلام عفدأو ادوق هلتقأ لاق هيدي ىف ىذلا اذه وبف هلام ذخأو الجر لتق هنأب نادهاش

 لاملاو مدلا تحنأ فدكف تلق معن لاق ؟طلغلاو بذكلاب .ادهشي نأ نيدهاشلا ىف نكميوأ تلق لاق هل دوهشملا

 لبق: نأ اصن ىلاعت هللا باتك ىف دجتفأ تلق ةداهشلا لوبقب ترمأ لاق ةطاحإب اسيلو نيدهاشب ةطاحإب نيمرخللا

 - از نإ ىلا كلذ لمتحاا تلت ىنعع الإ اب رمؤأ ال ىلأ . الالدتشا نكلورال لاق ؟ لتقلا ىلع: ةداهشلا

 نيدهاشب لتقلا نأ اوعمتحا اذإ نيماسملا نأ اذه ىف ةدحلا-نإف لاق ؟ ةيدلاو دوقلا لمت لتقلا ناكام لتقلا ريغ

 هل تلتف يضع ًأطخأ نإو هللا باتك ىنعم ميتماع ءىظخم ال نأو هيلع اوهمجأام ىنعل لمت .باتكلا انلق

 هل تلقو ىلع بجاولا كلذ لاق هنود عاجإلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربخلا لوبق ىلإ تعجر دق كارأ

 ترمأ تنك نإف تلق ترمأ كلذك لاق ؛ ةطاحإ ريغ ىهو ةداهشب ةطاحإب نيمرحلا لاملاو مدلا تحمأ اذإ كدحن

 رثك أ ثدحملا ىف باطنل انإو هللا الإ بيغلا لع, الو رهاظلا ىلع اههتلبقف رهاظلا ىف نيدهاشلا قدص ىلع كلذب

 هطلغو ثدحلا قدص ىلع ةلالدلا دحنو مهنه ذحاو ثيدح لبقن ال رمثبلا ةدابش زيجنف دهاشلا ىف بلطن اخ

 تفصو ام ىلع ماقأف لاق تاداهشلا ىف اذه نكممي الو تالالد اذه ىفف ةنسلاو باتكسلاب وءظافحلا نم هكرش نمت

 فالتخا نم مهمزلي امو هيف أطخلا نابب نم تفدوام عم ىرخأ هلثم درو ةرم هضعب لوبقو ربخلا در ىف ق,رفتلا نم

 لبقأ نأ كنم تلبق دق ىللاقف مهر يغ ىلعو مهيلع ةجحلا ىلع لياد اذه ىلبق باتكسلا ىفو انبه انفصو امفو مهليواقأ

 انأف هتعاط هللا ضرف نم تفصو امي دارأ ام ىنعم ىلع ةلالدلا نأ تماعو ملسو هيلع هللا ىله هللا لوسر نع ربخلا

 نوفلتحالو نوءمتجال ممنأ نم تركذام تماءو هيف اوفلتم يف نوداسملا هيلع عمجأ ام تلبق هللا نءف هريخ تلبق اذإ

 هللا ىلص هللا لو سر نع اريخالو لجو زع هللا باتك ىف اصن هدحمن ملام تيأرفأ ىلاعت هللا ءاش نإ قح ىلع الإ

 انآ“ كلل فاو ؛ هه تلق اع لوقلا كّعسو نبأ نك ةلاظتإو ءىث باحمإب تيجتف هنع لأست كعمسأ ام سو هيلع

 نأ كل حابأ نف ؟ افسعتم هيف لوقت وأ كنع ةيئاغ ةيولطم نيع ىلع اداهتجا هيف لوقت لهو ؛ هيف ًاطخلاو باوصلا

 ىلع رطخ اع لوقي نأ كريغل زاج كسفنل كلذ تزجأ نإف ؛ هيلع ىذتحم دوجوم لاثم الب قرفتو مرو لحم

 ةدإا هب كل موقتام تردق نإ اذه نم نبأف هباوص نم هؤطخ اهب فرعي هيلع دجوت ةربعالو هيلإ ريصي لاثم الب هبلق

 ذأ الو هرظحالو ءىث ةحابإ ىف لوقي نأ ملاعل الوىل سيل هل تلقف كيلع ادودرم هيف كل ةجحال اب كلوق ناك الإو

 دحاو ىف الخاد نكي ملا مزلي ربخ وأ عامجإ وأ ةنس وأ هللا باتنك ىف اصن كلذ دحم نأ الإ هئاطعإ الو دحأ نم ءىث

 تلط ىلع ©20هب داهتجا ىلعآساق الإ هلوقن الو انبواقىلعرطخ اعالو انسحتسا ام هلوقننأ انلزوي الف رابخألا هذه نم

 نأ دحأ نكل اخ ًأطخلا نم باوصلا هب فرعي سايق نم لاثم ربغ ىلع هلوقن نأ انل زاج ولو ةمزاللا رابخألا

 . لمأات « رابخألا بلط دعب » : هلعا (1)
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 ون/ا؟ 

 اندعب نءو انلبق وه نم ىلعو انيلع ضرفلاو تلق لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اناهن امع ىهتننو هب انرمأ ىذلا

 انيلع ضرف اذإ هنأ طيمحتأ سو هيلع هللا ىلص قا كوصر 21 عابتا ىف اضرف انيلع كلذ ناك نإف تلقف معن لاق ؟دحاو

 عابتا ىف لجو زع هللا ضرف ةيدأت ىلإ ليبسلا دحن لبف تلق مسن لاق ؟هضرف هب ذْحْوب ىذلا رمألا ىلع انلد دقف ائيش

 ربخلاب الإ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهاشي مل نم كدعب وأ كلبق دحأ وأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رماوأ

 نع لبقأ نأ ىلع بجوأ هللا نأ ىلع ىتلد امل ربخلاب الإ كلذ دَخآ ال نأ ىف نإو ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر َنَع

 تاق ائيش هنم ركذاف لاق هخوسنمو نآرقلا خسان ىف اذه كمزلي اضيأ هل تلقو لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ضئارفلا ىف لاقو « نييرقألاو نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نإ توملا ىدحأ رضح اذإ يلع بتك و ىلاعت هللا لاق

 ناك نإف ثلثلا هم الف ءاؤبأ هثروو دلو هل نكي ل نإف دلو هل ناك نإ كرت امم سدسلا امب:ءدحاو لكل هيونألو و

 نيدلاولل ةيصولا تخسن ضئارفلا ةيآ نأ للسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربخلاب اتمعزق « سدسلا همالق ةوخإ هل

 لوسر نع رب الإ هيلع ةجحلا دحن له ضئارفلا تخسن ةيصولا لئاق لآقف ربخلا لقي ال نمت انك ولف نيبرقألاو -

 هللا لوسر نع ربا لوبق الع نأب ةناثإ ةيلطرو ةهككللاو ناكل هيبش اذه لاق ؟ رسو هيلع هللا ىلص هللا

 تسيلوقا تاكا 2 415 لثم ىف امو تركذ امل نيداسملل مزال ربحا لوبق نأ ىلإ ترص دقو مسو هلع هللا ىلص

 ئرأ تنك اع عوجرلا ىلع نأب نيدت أل ب هيف ةجحلا تناب اذإ هريغ ىلإ ىرأ تنك ايع لاقتالا رابظإ نم ةفتأ ىنلحدت

 عساو برعلا ناسل هل تاق « ىرخأ ًاصاخو ةرم اماع هتلعج فيك نآرقلا ىف ماعلا تيأرأ نكلو قحلا هتيأرام ىلإ

 لزنأ كلذكو ٠ مزال ربخم الإ ربخم كلذ ىف ريصأ تسلو اهظفل ىف نيسف صاخلا هب ديرت اماع ءىثلاب قطنت دقو

 ناكف « ءىمثلك قلاخ هللا» لجو زع هللا لاقتلق اًءيش اهنمركذاف لاق ىرخأ ةنسلا ىفو ةرم نآرقلا ىف نيبف نآرقلا ىف :
0 

 دنع م كمرك أ نإ اوفراعتل لئابقو ايوعش 5 انلعجو ىئنأو ركذ نم 5 انقلخ انإ» لاقو ماعلا هب داري اماعلوقلاب اجرخم 1

 «5 اقتأهللا دنعيكمرك أ نإ)لاقو صوصحلا هبفو ماعلاهيداري ماع اذبف ىثنأو ركذ نم ةقوا تس سفن لكف «5 اقتأهقا

 نإ هل اوعمتساف لثم برض سانلا اهمأ اي » لاقو مهلوع ىلع نيبولغملا ريغ نيغلابلل الإ نوكتال اهفالخو ىوقتلاف

 نا لوسر نامز ىف سانلا لك نأ معلا طاحأ دقو « هل اوعمتجاولو ابايذ اوقلخم نل هللا نود نم نوعدت نيذلا

 اذكه ناك نم ديرأ اف ًاماع مالكلا جرخعو نمؤملا مهيف نأل ائيش هنود نم نوعدي اونوكي مل ٍلسو هيلع هللا ىلص

 اهنود اهلهأ هيف نيداعلا نأ ىلع لد « تبسلا ىف نودعي ذإ .رحبلا ةرضاح تناك ىتلا ةيرقلا نع ملأساو » لاقو

 ديرأ هنأ هللا ب ادكىف دجويال ىذلا ماعلا ىل نيب نكلو هلك تلق اك وه لاقف ىناتك ىف تبتك ام ءايشأ هل ت ذو

 : معن لاق ؟ هنم تاجرتع ضحلا دحنو تلق : ىلب لاق ؟ ةماع سانلا,لعاهذحم تسلا ةالصلا هتا صرف تكس ١

 ةخوسنم ني.دلاولل ةصولا دحمو تلق : للي لاق ؟ اهنم اجرخ لاومألا سب دو ةماع لارمألا لع 11-2

 نم ادبع الو سم نم ارفاك نوماسملا ثروي منو اماع دلولاو تابمألاو ءابالل ثيراوملا ضرفو تلقمعن لاق ؟ضئارفلاب

 صن هيف سيل هنأل ةنسلا لاق ؟ اذه ىلع كلد اف تلقف اذه ضعب لوقت نحنو معن لاق ةنسلاب لتق نمت التاق الو رح

 ةنابإلانم هب لجوزع هتاهعضوىذلا عضوملاو هلوسر ةعاط هللاضرف هباتكىف ىلاعت هللا ماكحأىف كل ناب دقت تلق نآرق

 اذه بهذ نم أطخ ىل ناب تح اذه قالخم لوقأ تلزامو معن لاف ؟ احوسنمو اًخسانو آماعو اصاخ لزتأ ام هنع

 ميظع هب ىضفأ لاق ؟ همزل امف تلق ناببلا هللا باتك ىفواريخ لبمتال نعقيرفلا دحأ نيبهذم سانأ هيف بهذ دقلو بهذللا

 كلذ؛ىف تقوال هيلعام ىدأ دقف ةاكز مسا هيلع عقيام لقأو ةالص مسا هيلع عقب امب ءاج نم لاقف رمألا نم مظع ىلإ



2/6 : 

 ذإ اثيش اهنم لبقأ ال لاق اهدر نء« ىلع هذ - امو مهرابخأ لوبقب كرهأ نء ترك ذام مهفو مثرابخأ

 نكي
 لوبق ىلع امه هملع هلد هللا ماكحأو هللاباتك هب ىذلاناسالا لع نم هل تلقف ؟ اهب سيلو ةطاحإلا ماقم ءىش موقي نأ

 وحي وأ هنم فرح ىف كشلا ًادحأ عسيال ىذلا هباتكب دهشأ اك هللا ىلع هب دبشأ امالإ لبقأ الو مءولا مه

 رفلا ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لودر لدام نيب قرفلاو 1 هلع هللا ىلد هللا لوسر نع نيقداصلا رابخأ

 معن لاق ةماعلا ربخو ةصاخلا ربخ هدهاشت مل تنك ذإ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكم كلذب لعو هللا ماكحأ ند هنيب

 ةتدجوأ نإف ؟ ربخلا لوبق ىف ةجلا كلذب موقت امث اذه لثم ىندجوتفأ لاق لوقت اب نيدت تنك ذإ اهمتددر دقف تلق

 نإ تلقف كلوقل هلوق نع عجر نم سفنا بيطأو كفلاخ نم ىلع ةد-لل تيثأو كتجح حاضيإ ىف ديزأ ناك

 أو هنع لاقتنالا كللع بحب ام ىلع كلوق نم مقم تلا لع للد كلقاام" نضعب ىف ناك ةفضنلا لييس تكلم

 لجو زع هللا لاق تلق كرضح نإ ائيش رك ذاف لاق كن.د رمأ نم لفغت نأ ىعبني الامع هيف كتلفغ تلاط دق نأ ملعت

 باتكلا نأ انملع دقف لاق «ةكسلاوباتكسا مهماعيومهيكزيو هتابآ مهملعولت, مهنم الوسر نيسمألا ف ثعب ىذلا وه»

 ةكمحلاو ةلمج باتكلا مهملعي نوكي نأ لمتحبفأ لاقإسو هيلع هللا ىبص هللالوسر ةنس تلق ؟ةكسحلا امث هللا باتك

 ةاكرلاو ةالصلا نم ضئارفلا ةلمج ىف مهل نيبام لثم لجو زع هللا نع مهل نيب نأب ىنعت تلق ؟هماكحأ ىهو ةصاخ

 ملسو هيلع هللا لص هيبن ناسا ىلع ىه فيك نيبو هباثكب هضئارف نم ضئارف أ دق هللا نوكيف اهريغو جحلاو

 نع رحم الإ هلإ لصتال ىذلا هلبق لوألا ىنعم ىف ىهذ بهذملا اذه تبهذ نإف تاق كلذ لمتحل هنإ لاق

 اكلطاو باتكلا رك ذ اذإ هب ىلوأ مهأو:تاق ؟مالكلا ري رك:بهذم تبهذ نإف لاق لسو هيلع هنأ لع هللا لودر

 00 | 0 0|[ ليثخحمو كش انوكتذ ةنسو.اباتك تفصو اك انوك نأ لمتحم لاق ادحاو ائيش وأ نيئيش انوكي نأ

 الجو زع هقلالوق تلق ؟ىهن.أولاق هللإ تيهذ ام فالخو انلق ام ىلع ةلالد نآرقلا ىفو اثالوأ امهر هظأف تلق ادحاو

 000000000 ىف لذ كلأ يخاف ( ارح افثطل .نك هللا نإةمكحلاو لا تانآ نم نكتويب ىف ىلّتام نرك ذاو»

 هّذبف لاق اهب قطني ا ةنسااو نآرقلاب قطني نأ ةوالتاا ىنعم اعإ تلق ؟ ةمكحلا ىلتت فيكف ىلتي نآرقلا اذهف لاق

 تلق ؟؛ نيأو لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هنن عابتا انيلع هللا ضرتفا تلقو ىلوألا نم نآرقلا ريغ ةمكحلا نأ ىف نيبأ

 اوماسإو تيضق امت اجرح مهسفنأ ىف اودحال مث مهنيب رجش امف كومكحم ىتح نونمؤيال كبرو الف» لجو زع هللا لاق

 ةئثق مهميصت نأ هرمأ نع نوفلاخم ندلا رذحلف »لاقو ) هللا عاطأ دقف لوسرلا عطب نم» لحو زع هللا لاقو « املسنا

 0 اا 5 ف[ لرحر ةئس اهأ نم ةقكملا ىف .هلوقن نأ انب' ىكوأ ءىث نمام لاق «ملأ باذع مهميصي وأ

 هلزنأ اع وق اعإ هتمكحو ملسو هلع هللا ىلص ا لوسركجل ماستلاب رمأ هللا نإ انباحصأ لاق ضءب ناك ولو

 . انيلع زعو لج هللا ضرف دقل تاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسهل مماستلا ىلإ بسني نأ هل ملسإ مل نم ناكل

 انان نأ اًضرف انيلع نأ ليزنتلاىف نيل هنإ لاق « اوهتناف هنع كاهن اكو ةودحف كوسرلا مك اتا امو» لاقف هرمأ عابتا

 ىلع رثعن ل ادج ةميقس ةخسن انه تدرفتا دقو ررحف اهبيلإ دتهن ل فيرحتو طقس هيفو ةخسنلا ىف اذك (1)

 ' ةححسم هجكا. ةعيرقلا اتاتك ىلإ ئهدتو:تقنتااو تجبلا ٍدِبب انعريغ



 رسب زر رسهتا>#

 4-0 0 عاج باتك ع

 هسفن بسن وأ سانلا هبسن ادحأ عمسأ مل لاق ىعفاشلا سردإ نب دمحم انربخأ لاق ناملس نب عيرلا ان ريخأ

 لجو زع هللا نأب هك ميلستااو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ عابتا لجو زع هللا ضرف نأ ىف فااخم ملع ىلإ ظ

 امهاوسام نأو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنس وأ هللا باتكب الإ لاح لكب لوق مزايال هنأو هعابتا الإ هدعبدحأللعجب ملا

 دحاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربخلا لوبق ىف انلبقو اندعب نم ىلعو انيلع ىلاعت هللا ضرف نأو اممل عببت

 ءاش نإ اوك فضاسا ةقرف الإ ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نع ربخلا لوبق بجاولاو ضرفلا نأ ىف فاتخم ال

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربا تيبثت ىف مالكلا لهأ قرفت مش ىلاعت هللا" همحر ) قناتتل الاف ( ىلاعت هللا

 رظنلا نم فيفختلاو ديلقتلا نم رثكأ دقف مهضعب امأ . اقرفت هذ هقفلا ىلإ ةماعلا هتبسن نم محريغ قرفتو انيابتم اقرفت

 ٠ ىلاعت كلاءاش نإ هءازرو ام ىلع لدب الا افرع ةقرث لك ل وق ند كل ل ةساب رلاب لادعتسالاو ةلفعغلاو

 ناسا, لزن نآرقلاو ىفرع تنأ هباحصأ بهذمب ملعلا ىلإ بسني لئاق ىل لاق ىلاعت هللا هحر ( قفا خاالاف )

 نإف هتنتتسا اهنم فرحم نآرقلا هلع سبيلت دق كاش كش ول املزنأ ضئارف هلل هفو هظفحم ىردأ تنأو مهنم تنأ ن٠

 هللا هضرف ءىث ىف دحأل وأ كاسهن دنع زاج_فيكف «ءىثلكل اناست» نآرقلا ىف لجو رع لاق دقو هتلتق الإو تا

 ةحاب إوذ ءاش نإو ؟ةلالد هيف رمألا ةرندو ضرف هنفرمألا ةرمو صاخ هيف ضرفلا ةرمؤ ماع هيف ضرفلا ةرم لوقي نأ

 هب غلبت ىتح ةثالث وأ ناثيدح وأ رخآ نع رخآ نع لجر نع هيورت ثيدح كدنع اذه نم هنيب تقرفام رك

 2 ك9 كبه ادم ع مس ظفحلاو قدصاا ىف هوهتم دقو هوهتمل 1م نوئرتال كشَدِم تهد نمو كنتدحو دقو سو ةيلع ل ىلد هللأ لودر

 نالف ام مهم دحاو رخل نولوة ست دحو لد ه4. دح ىف ءىطخعو ىسنيو طاغي أ ند منيقل نع تبقل ادحأ الو 1

 لقي مل ةداخلا لع نم متهرحو هب متللحأ ثيدحل لجر لاقول نولوقت متدجوو اذك ثيدَح ف'نالفو اذك ترد ف

 ْ 5 ىلع هوديزت 1و هوءدتكسلا م رددت ند وأ مل 5 عتدح نكد وأ متااطخأ اعإ رسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذه

 ةطاحإلا هحو نه ىطعن امإ تاقف لاق ؟ امم نوعنعو اهم نوطعت متلأو هللا باتتك ماَقُم مثرابخأ نوديقتو هيف متفدو

 لثمو لاق ضع نه تدثأ اهضعيف اهلك اهءانيطعأ نإو ةفلتخم اندنع اهءابسأو سايقلا ةءب>و قداصلا ريخلا ةبج نم وأ

 ىوقأ ةنيبلاو ةنيماا ند ىوقأ رارقالاو هي>اص فاد>و نيملا هئانإو ةنيلابو هراركإب لحرلا ند ىاطعإ تلق ؟ اذام

 اولبقت نأ ىلع مق اذإو لاق ةفلتخم اهمابسأف ادحاو ءاطع اهم انبطعأ نإو نحو هبحاص نيو نيميلا ءابإ نه
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 لاق ءدحاو ثيدح نم تدثو تبور ام ةماع عدت نأ ىغبنيف دحاو ثيدحم تدثي الوأ انداع ام لوقي نأ هل نكي

 هتأرتا لبق. وأ ريد وأ ركذ نء ثدع وأ اه 2٠ لدرلا مانإ نأ ند لاق ؟ ءوصولا تح 2 ع١ 0 دا تاأس

 انل رفش هللاو انيحاص ىلع كلذ انأرق دق معن ( قفا: ةلالاف ) كلذ لئاق لاق لبف تلق هركذ سمع وأ اهسماب وأ

 تاق ةأردل ىجملاو سملاو زك ذلا سد ند فاكر مينأ نوعمجم من ( قنات ةلالإف ) هلوقن نو تاق هلو

 نينثا نم ءوضولا بجوت تنأف ؛ ثالث نم الإ ءوضولا بجو. نأ هسفن نع ني اقلَخ اذدلا لهأ نم ملعتف لاق معن

 مل ناعتسلا هللاو كربغ مدآ ىنب نم دحأ وق ىف دوت ال يذلا ادع اورق تأ لإ مك رطضا نم ءاوس ثالث وأ

 ىنعمال ةك تناكن إو مثومتفلاخ دقف ةنيدملا لهأ عاجإ كدنع رمألا ناك نإف لاق اندنع رمألا اولوقت نأب هنودكؤت

 نأ 2 ىغبتي امو اهانعم فرعي هتأرف طق ادحأ - تلك امو اه ملكت ادحأ كلليق تماع اق ؟ اهومتفلكت مف امل

 . ملعأ هللاو ء نورتام هيف دجوي ناك اذإ اوله

 هه50 (9 ههه
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 ىعذملا ىلع نيّمِلا در لكن نإف ء هلع ىعدملا نودلحم مهن وف رعتأ لاق ؟ اذامت تلق ؟ ملف اع نولوعي دهاشلا عم

 مهنأو ادبأ نيملا د1 3 نوملعت مع 31 ىللاعت هللا همحر (قاتن "لالا 1 تاق ؟ هقح ذخأ فلح نإف

 الاممهلع م مور دقفءاق ىل 1 ؟«قحلا ةنم أ نيمبلا ن *لع لكذ اذإ هلع 0 نأو م نيميلا در نأ نودعز»

 للزاا اذه نم رثك أ هيلع عم -لا| 72 وقو هيلع عمتجما ملف فويلفألا ف را 0 زاج نإوةفاك سانلا

 مكلوقو ( ىفا:ةلالات ) « 0 م لفأ مهنأل ةنيدملا لهأ ىلعف ةماع سانلا نع اوورت نأ ىف ماللز اذإ مكنأل

 اعطقنم هبأ نع رفعج ثيدح الإ اف نوورتال متنأ مكسيلع ةجح ةئسلا توب اهنم ىنتكن دهاشلا عم نيميلا ىف

 ءاطعو ةنيدملاب امناركتي ةورعو ىرهزلاورسو هلع هللاىلص هللا لوسر باحصأن م دحأن ع حصي ائيدحابف نوورتالو

 نم ادحأ نأ نوظفحم ال متتأو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ اذهب لمعي نلف ةنسلا تيثت تناك نإف ةكع اهركني

 متنك نإف دهاشلا عم نيميلاب لمع ملسو هيلع هلا ىلع ىنلا باحصأ

 ىذلا قيرطلا ريغ نم لاق اهتدثشت تناذ تلق هب اهتبثت نأ ىلوأ لصتملا ربسخلا ناك عطقنم رب# اهومتي“ منك نإو

 اديعب ناك عاجإو لمعب الإ تبث لولو عاجإ الو هب لمعب ال سو هيلع كلا ىلص ىلا نع لصتم ثيدحم اهومتيث
 ىلع متيور امن هب مججتحا مف لكشأ ام نأ تمعزو ( قنا لاف ) ةنسو نآرمب اهملع نوجتحم مثو تدثت نأ نك

 نع لوكنلاب انيطعأ نحن نولوقي دهاشلا عم نيميلا ىف من وفلاخم نيذلاو هيف نوفلاخم ال نادلبلا ىف مهنأ سانلا

 نإ اعز تادابشلا ريغو نآرقلا ريغ ةنس اذهو اهنع لوكن الو. نيم رك ذ نآرقلا ىف سيل انبطعأ ةنسلابف نيحنلا

 ىنعم ف سيل لوكنلاو نيتأرماو دهاش وأ نيدهاشب الإ تاداهشلا ةبج نم دحأ ىطعي ال نأ ىلع لد. نآرقلا

 اذإو هب مثججتحا ام ريغ ىف مهيلع ةجحلا امنإ ناعتسملا هللاو ةجح هيف مهملع تسيل مهملع هب متججتحا ىذلاو تاداهشلا

 نب هللا دبع نع ةقثاا انربخأ ( ىتفاثةلللاث ) اهنم لكشأ ام نايبال ةجحلا نم نابام لاكشإ وهف ةجح ريغب متججتحا
 الا نإ دش نع طسق نب هللا دبع نباديز, نع سنأ نب كلام نع هللا دنع نم:هتعمس نك 1 مل نإ ثرحلا

 دلاخ نب ملسم انربخأ ( ىف للك ) ةحضوملا ةيد فصنب ةاطلملا ىف ايضق نافع نب نامعو باطخلا نب رمت

 دام للعم و) هلثم نامعوا ردع نع بيسملا نبا نع طيشق نب ديزي نع ىروثلا نع جسبرج نبا نع

 كلام ىلع انأرقو ( قفا: لالاؤ ) هلثم دانسإلا اذهب كلام نع 0 عفا نبا عمس نم قربخأو ( قنا: ثلالا )

 نركي نأ متيفق (قفانةلالاث ) ءىثب ةحضوملا نود امف ىفأ ثيدحلا ىفالو ميدقلا ىف ةألا نم ادحأ معن ملانأ

 نيديظع نيمامإ نع نوورت كلو انل رفغي هللاو متتأو ءىثب ةحطضولا نود ىفق ثيدح وأ مدق ىف ةمألا نم دحأ

 بهذ اهجو هتياور عم اذه لاق نم فرعأ تساو تقوم ءىثب ةحضوملا نود اهفايضق اما نايعو رع نيدشإ 7

 51 تأ ءاورااك دنع نكي مف ءاور اذإ وأ اذه نم ىورام ةياور نع كش نأ هيلع امو نامتشاا فاو لإ

 كرت ائيش ايندلا نم لاو لكدجو ول تيأرأ هماع هنأ ريخأ دق ام ىلع نوكي نأ ىغبني الو ةياتكا ف نعمك كلوا

 - نيمامإ نع ىور دقو ءىثب اهيف ىضق ةمثألا نم ادحأ معن مل لوقي نأ هل ازئاج ناك ءىشب ةحضوملا نود امف ىضقي

 ةحضوملا نود امف ىضق نأ كرت ريمأ الو مامإ سانلا نم دحأ نع وري مل هنأ عم ايضق امهنأ نيماسملا ةمأ نم نيميظع

 اثيدح هيف تيور لاق نإف ةيمادلا ىف ىتح ةحضوملا نود امف ىضق دق تباث تباث نب ديز نأ انيور دقو دحن الو ءىشب

 ملف دحاو ثردحم تبثي نوكي نأ مقتسإ له ادحاو اثيدح هيف ىور امنإ هب ذخأ امم تبثام عيمج تيأرفأ ادحاو
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 دهس لهس نع راند َن مزاح ىنأ نع كتالام انريخأ دقو ( ىف 0 اللا مهن دحاو لوق اوضح ملف هةصقت أهمق

 ولو سمتلا » اهفادص ىف ٍرسو هيلع كا لخىثلا هل لأهذ ةار م حسو هيلع هللا ىلص ىنلا ك بطخ الحر نأ ىدعاملا

 ةنيمعنإ نارفس انريخأو ) قنا 7 ف رم وف بسر 00 تاضبق ثتالثف لاقرمع 0 انظفحو )» لب دح 0 اما

 هللا ل: ىنلا دعب دحأل ةبوهوملا لت ل لاق هنأ تمملا نا نع طيسقا ن هنأ دع ن دير نع سود نت كرا نع

 نولهألا هب ىضارتام لاق ؟ قادصلالقأ 5ك ةءيرتلأس لاقىحي ىفأ نبا انربخأ هل تلح اطوس ابقدصأ ولو ٍدَسو هيلع

 اذهف لاق ةطنح ةيح وأ ةطنح ةضيق ناك ول لاق لقأ ناك نإو تاق مث رد فصن ناك نإو ىلاق ؟ امهرد ناك نإو تاقف

 دقو 07 ءاج الك 1 ادهو ةعبر نعو بسملا نا نعو رمع نع ربخو رسو هلع هللا ىلص ىناا نع تباث ثيدح

 كلامل.ة هلاق ًاد>أ تماعام هللاو اللاقف ؟راثيد عسب رنم لقأ قادصاا نوك ال ةنيدملاب دحأ لاقله ىدرواردلا تل

 ىلإ الإ ملعلا ىف بهذأ تك وت تميبف دقف ىعفاشال تاق « ةفين> ىنأ نع هذخأ هارأ ىدرواردلا لاقو

 ولو مينم ةنيدملا لهأل افالخ دشأ ةنيدملا لهأ نم ملعلا لهأ لوق لحتنا ًادحأ تملعام ىعفاشلا لاقف ةنيدملا لهأ لوق

 اكل ترك د انفو مسدلع !متددع ةنيدملا لهأ نم [نيدك 0 فلا تكا عروب دلل يع دعأ نأ تئش

 هفو اوعمتجا سانلا نأ ركذ هفو هعابتا ىلإ انرص دق اباتك انل نإ ىعفاشال تاقف « هللا ءاش نإ هءاروام ىلع كلدام

 701 / . ل 5 304 2: 20 4 2 4 5 ٠
 هنيدملاب عاحإلا ءاعدأ نأ ىلع عدنا كك انحّضوأ دمت ) ى 5 للاق 0 ع رمالا ةيكو اندتع هيلع عمتجلا زمالا

 45 كفل هلع ميدل رمألا متلقام رثك أو فالخا عاجإلا هيف متيعدا ىذلا لوقا ىفو نوكي نآ زوال اه رع ىو
 - - تت ع - - - . -

 تلق نأ نوفرعت : لاق ةيكلذا رك ذاق 'تلق هنم تعرف اع هطخم نأ ىرحأو رضفأو عمجأ 0 2 تلث ماتش نإو

 ىنأ نع مرور دقو ( قا لالا ) معن تلق ؟ ءىش اهنم لصفملا ف سيل رسثع دحأ نآرقلا دوحس نأ سانلا عمتجا

 رم ” نأ تبل ند ده# رمأ زيزعلا دنع 0 ردع نأَف اهمف دحس ىنلا نأ مهربخأو )» تعدل ءاملا اذإ 0( ّق دحام 1 هردره

 ا ةروس ىف ادحسرمع نباورمع نأو معلا تلق محلا ىف دوس رمع نو )» تعشنإا تاق اذإ» ف اوددس نأ ءارقأا

 دنع نب رهعو هرءره قأو رهعو ل هيلع هللا ىلد ىنلا نع لصفملا ىف دوحسلا مور دقق لاق مع تلق ؟ نيت دحس

 متنأو نحن اظفحام مهل. واقأ ىلإ ىهتني نيذلا ةعألا ءالؤهو لصفملا نود دوجسلا ىلع اوعمجأ نيذلا سانلا نق زيزعلا

 محو سانلا عمجأ لوقي نأ زاجام ةثالث وأ نينثا وأ لحر نع هاور ولو لصفللا ىف ًادوجس الإ دحأ نع مباتك ىف

 هلاق نم ىلإ كلذ ئرغأ نكتلو اوعمتجا لوقأ ال.لاك ؟:دوحس هفالصفملا نأ نئاتلا عمجأ تنأ لوقتف تاق نوفلتخم

 ىدحإ نارةلا دوحس نأ سانا عمتجا ملوف ىرفأ عاجإ هنأ دحأ عقدي ال ثرح الإ عاجإلا ع الو قدصلا كلذو

 ارك أو اذودتم لضفملا ىف نإ ىلع لاق ؟ءاقفلا نك ىلعف تاق ادبأ ملل حصي ء قمم لففملا انقل رع

 سانلا عمت>ا هلوق ىف لخدأ ام اذهو رمع نباو رمع نع كلذ نووري مثو نيتدجس جحلا ةروس ىف نأ ىلع انباح أ

 ردع نع ىور: وهو نوعمت#ل سانا ىاف كلذ ىلع اوعمتجا سانا نأ نودعزتو هدحس الإ جحلا ْق نودعتال عال

 اوحدتحا دقو هفلاذ د ىلع دهاشلا جم نيميلا فق مججتحا يأ نوف رعت وأ نيندجس جحلا 3 ادحس أ رهع نباو

 ىعدملا ىلع نيميلا در فاحم مل نإف ؟ هل فاح سيلأ قا لجرلا ىلع ىعدن لجرلا متيأرأ متلقف نآرقلاب عجسيلع دما 0 : : كيلر 1 ا

 ردميلف اذهب رقأ اذإف نادلباا نه دلب ىف الو سانلا نم دخأ دنع هيف كش الاء اذه ماتو هقح ذخأو فلحف

 ادهف «٠ باوصلا هجو فرعي نأ بحم ناسنإلا نكلو ةنسلا توبي اذه نم ىنتكيل هنإو . دهاشلا عد نيحلاب

 قيما ىف وفلاح نيذلا نرفرعتفأ ( ىنإ: >1 ) لوقت اذكهو ىلا لاق ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ نم لكشأ 1٠ نادت



 ار

 نورفاوتم سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأو لأسف تلسرأف اذه نع ىلسف ىلسرأف :ةوخإب كل اوسيلف ءامسأ ريغ

 كله قح هدنع لزت ملف 1 ائيش مرجع ال لاجرلا لبق نم ةعاضرلا نإ اهل اولاقف نينمؤملا تابمأو

 نأ جيدخنب عنارل !ضعب نع ةمقلعنب ورمعنب دمحم نع دمحم نب زيزعلا دبع انريخأ هللا هنحر ( ىف. ةلالا )

 نع د نب زيزعلا دبع انربخأو ( قنانثلالاف ) اًئيش مرعال لاجرلا لبق نم ةعاضرلا لوقي ناك جيدخ نب عفا

 نآماسنعو نمجرلا دبعنب ةماس ىنأ نعو بيسملا نبا نع طيسق نب هللا دبع نب ديزي نع ةمقلع نب ورمع نب دمحم

 نب زيزعلا دبع انربخأو ( ىف“ لالا ) ائيش مرحمال لاجرلا لبق نم ةعاضرلا نأ راسي نب ءاطع نعو راسي نبا

 زيزءلادمعل تلق اًءدش 0000 /| ليقن م ةعءاضرلا ىري ناك كالملا دبع نأ ىلعملا ىنأ نب نامع نب ناوره» نع دمحم

 ىنأنب ة ةعبر نع لالب نب ناماس نع دمحم نب زيزعلا ديع انريخأ ) قناتثلالا ) ناورم نبا لاق ؟كللاا دبع نم

 ةعبر ىأر ناك كلذو زيزعلا دبع لاق ايش مرت لاجرلا لبق نم ةعاضرلا ىريال ناك سابع نبا نأ نءمحرلا دبع

 فئاطلالهأ نه لجر ثيدح لاقو دحاو حاقللا ف سابع نبا نع ديرمداا نب ورمع ثدح ركب وبأو انئابقف ىأرو

 نم تدارامو

 حلفأ ةعاضرلا نه ىمع ءاجتلاق ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع ةنييع نب نايفس انربخأ ( ىنانةللاف ) معأو

 كمع هنإ لاقف هتربخأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاج املف هل نذآ لف باجحلا برضام دعب ىلع نذأتسإ سيعقلا ىأ نبا

 رثك أ ءالؤهو هلإ متفتلا اهث مهفالخ ىرهزلا نع ىور هنأ الإ اذه ىف كشي ادحأ ةنيدملا لهأ ءاهقف

 لجرلا لبق نم ناكولو لجرلا لبق نم عاضرب اذه سيلف هتعضرأ ركب ىلأ مأ اهثيدح اذه ىف امو لاقف هل اونذأف

 الو انلقام ىلع مهرثك أ وأ نيقفتم 0 نمو نوعباتلاو هللا لوسر باحصأ ناكو تكرتام ىنعع ملعأ ةشئاع تناكل

 ىنأ ثدردح 2 دمحم نب مساقلا ناك دق لاق هنم ىوقأ وه امل الإ ائيش نوعدي الو ةنس فالخ ىلع ءالؤه قفت

 ةصاخلا لع نم ةنيدملاب دحنأ هل تاقف ( قفا* لالا ) هنالخ ةشئاع ىأر نأ هين جتغو اديدش اعفد هعفديو سيعقلا

 5 اذ[ ةلوق جتخم نمو ه ومتكرتو هانكرت دفف لحفلا نبل ردة نك ىكآ | 6 ارهاط انع نرك نأ لوأ
 جاوزأ ن. انيمس نمت لصتملا ماعلا اذه كرتدحأل زوحيفأ لوقنام ىلع ةلالدلاك ميسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ربخلا ىف دن

 آذآ ةحذلاب ةنع ىور نم.رثك 1 لمع اديأ لبق. نأ ةنيدملاب مثدعب نم نيعباتلاو هباحصأو سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ال لاق ؟ سو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدحم مهماعل ثيدحلا اذه نم سيل اصن مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ائيدح فلاخ

 نم مرح » هنأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تيثام الإ ه7 د هع رعأ الو اذه هلوقب جام 1 كر دقق تلق

 نع تب“ اذإب هذأال هنأ ىفىلوق هللا ةمعنب فلتخم مل انأف معن تاقف ؟هتكرت كلذلف ىللاقف «دالولا نم مرام ةعاضرلا

 ىلا ثيدح ل وأتي نأ نكي دقو لحفلا نبل ىف انفلاخ ام لقأ وأ رثك أل هعدأ نأ ىلإ ءىث لسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 رثك الا لوق متكرتو نطا هيف نكمأ نإو هيناعم ربظأب تذخأف لاجرلا نود ءاسنلا نم ناك اذإ لسو هيلع هللا ىلد

 رثك ألا لاقام تودعام سو هيلع للا ىلص ىناانع دحاولا ربخ تكرتو رثك ألا ىلإ تبهذ ولو ةنردملاب هنع ىور نمث

 بيسلا نبا نع ىرهزلا نع دعس نب ثيللا ثيدح تفصو دقو ( ىفإ:ةلالاف ) لحفلا نبل مرحمال نأ نييئدملا نم
 لوق عمبج د# ىرهزلاف ةعاس موقي نولوقيل اسان نإو ىرهزلا لاقو هتيد ىف رحلا حارك هنع ىف دبعلا لقع لاق هنأ

 عاجإ مدنع هنود وهام عاجإلاك كدنع اذهو كلذ عسمج نم ؟-حاص جرخف هفلاخ نمو بيسملا نبا ةنيدملا لهأ

 هحارج بيسملا نبا لاق اك ةرممالق ينأ كلذو مدآ ىب ليواقأو ةنيدملاب معلا لهأ لوق نم اجراخ الوق متاقو ةنيدملاب

 نوكيف ةعاس موقي متاقف ىرخأ بيسملا نبا لاق ام متفلاخ مث ةلقنملاو ةمومأملاو ةحضوملا يف هتيد يف رحلا حار جك هنن يف

 وب ايي

 اللا
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 اهث يلعلا تنأ كنأ تدعز اإَف تلق ضعب نود كاذ ضعب ْريِجأ تاق نإف لاق مهلبق نم اوفلاع 5 مهل لعحت الف

 عابتا ىلإ هلهأ راد دق لع هيفو الإ دلب نيماسملا دالب نم ام نادلبلا ىف كريغل اذه لعجتفأ در :تددر امو زا+ تزدأ

 هفلاخ امو هوقفاو ثيدحلا نم هقفاو اهث ءاطع اودلق نإ ةجح ةكم لهأل ىرتفأ هليواقأ رثك أ ىف هلهأ ند لجر لوق

 ىف ةفوكلا لهأل وأ ناريس نبا وأ نسحلا ف اذه لثع ةحح هردلا لهاأل ىرد و[؟ كلر ني نك لإ قة

 باتكلا مزاللا معلا امنإو مثدعب نم قوفو هرهد ىف ةماءإو مع لهأ انفصو نءلكو ماشلا لهألو مهاربإو ىعشلا

 نمع رذعلاف نيدوجوم ةنسلاو باتكلا ناك ام لوذأ تلق ؟ اذام تنأ لوقتف لاق اهبعابتا ملسم لك ىلعو ةنسلاو

 منه دحاو وأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ليواقأ ىلإ انرص كلذ نكي مل اذإف امهعابتاب الإ عوطقم اههعم

 فالتخالا ىف ةلالد دحن مل اذإ كلذو انيلإ بحأ ديلقت 0 هفاان رح اذإ نات وأ ردع وأ ركب ىفأ ةعألا لوق ناك مث

 هزلي هنأاب رويشم مامإلا لوق نأل ةلالدلا هعم ىذلا لوقلا عيتف ةنسلاو باتكلا نم فالتخالا برفأ ىلع لدت

 نوتفي نيتفملا رثك أو ابعدن وأ هاتفي ذخ"اب دقو رفنلا وأ لجرلا قفي نمت رهشأ ناك "سانلا هلوق ءزا نمو ضال

 نع اولا اسف نوئدتسس ةعألا اندجو دقو مامالا لاق اع : مميانع اولاق امي ةماعلا ىنعت الو مهسلا#و ممتود ىف ةصاخلل

 نوفكنتسإ الو ربخلا نم نولبةيف مهلوق فال نوربخف نولوقيو هيف اولوقي نأ اودارأ امف ةنسااو باتكسلا نم معلا

 نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ اف ةمأآلا نع دجوي مل اذإف مهنالاح ىف مهلضفو هللا مهاوقتل اوعجري نأ ىلع

 ةنسااو باتكلا ىلوألا تش تاقبط ملعلاو محدعب نم عابتا نم انب ىلوأ ممعابتا ناكو مهلوقب انذخأ عضوم ىف نيددلا

 مسوهيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ضعب لوقي نأ ةثلاثلاو ةنس الو باتك هيف سيل امف عاجإلا ةيناثلا مث ةنسلا تتبث اذإ

 تاقبطلا ضعب ىلع سايقلا ةسماخلا ءكلذ ىفلسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ فالتخا ةعبارلاو مهنه افلاخم هل معن الو

 اذه فالخ هلإ متبهذ ام ضعبو ىلعأ نم ملعلا دح وي اعإو نادو ومءامخو هتسلإو كاتكشلا 2 مل 0 الآف

 لاق نم لوق نم' رثك ألا بلغألا اعباتم نيعباتلا نم رفن لوق ةنيدملاب ىثدجوتف لاق لفسأ نم علا ذخأ ىلإ تبهذ

 مثرهد ىف دحأل وأ هلبق مدقتل رثك ألا بلغألا لوق كرتنذ مهنم آددع لمأ ناك مهنم دحأ مهفلاخ نإو مهعباتت هيف

 ؟ نيقباسلا وأ نيعباتلا نم هلاق نم لاق مرح ال لحفلا نبل نإ تاق ًادحاو هنم رك ذاف لاق معن تلق ؟ مثدعب وأ

 ىلعملا نب ديعس ىنأ نب ناْمع نب ناورم ىنريخأ لاق ديعس نب ىحم نع ىفقثلا باهولا دبع انربخأ ( قنانتلالاف)

 امنأو لجرلا تعضرأ ىتلا ةأرملا ىوس ىرخأ هأرما قزمالو ةنيزم نم لجر دلو مأ هتعضرأ الجر نأ ىراصنألا

 كلذ عفرف كتخأ اهنإ كليو سانلا هل لاقف اهبط> لجرلا تنب تءلبو لجرلا نبا غلب اماف ةيراج ىنزملا نم تدلو

 انريخأ ىعفاشلا انربخأ , عاضرب كلذ سيلهنأ كلملادبع هيلإ بتكفكلملا دبع ىلإ هيف بتكف ليعامسإ نبا ماشه ىلإ

 تاني هعضرأ ن م ةشااع ىلع لذدب ناك لوقي ناك هنأ مساقلا نب نم“ رلا ديع نع ورمع نب دمحم نع ىدرواردلا

 نب دمحم نع ديبع نب 0 زيزعلا دبع انريخ 0 قى ءاسل هعضرأ نم اهملع لحد الورك ىنأ

 ركب ىنأ تنب ءامسأ اهتعضرأ ل بنيز همأ نأ ةعمز نب هللا دبع نب ةديبع ىنأ نع ةمقلع نب ورهع

 ىسأر نورق نم نري .دخانف ظشتمأ انأو ىلع لخدي. ريزلا ناكف ةئلع ىنأ تنب بنيز تلاقف ريبزلا ةأردا

 بطخف ىلإ لسرأ ةرحلا لبق ريبزلا نب هللا دبع نإ مث ىنوخإ مهف دلو امو ىنأ هنأ هارأ ىنيثدحف ىلع ىلبقأ لوقيف

 ىلإ لسرأاف هتخأ تنب ىه امتإ هل لحم لهو هلوسرل تلقف ةيبلكلل ةزمح ناكو ريبزلا نب ةزمح ىلع قنب موثلك مأ
 نء ريزاا دلو نم ناك امو كتوخإ مهف ءامسأ تدلو امو انأ خلاب كل سيل كلبق امل عنملا اذهب تدرأ امإ للا دبع

 (7--م:4م)
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 ةنسالو باتك نم هيف مدقتم ال ىذلا ىأرلا ىف اوفلتخا مهنأ تملع دق لاقف ىلاعت هلل هحر( قفانخلالا )

 ةثالث نهسفن أب نصبرتي تاقلطملاو » لجو زع هللا لاق تلق ؟نبأو لاق منن تلق ؟ ةنسوباتك هيف اوفلتخا امف دجويفأ

 ةثلاثلا ةضيحلا نم لستغت ىت> ةأوملا لحم ال ىرعشألا ىسوم وبأو دوعسم نباو ىلعو باطخلا نب رمع لاقو«ءورق

 تلاقو مويلا ىلإ ممدعب نيتفملاو نيعباتلا نم ةعاجو ءاطعو بيسملا نبا اذه لاقو ض.حلا ءارقألا نأ ىلإ اوهذو

 لوقلا اذه لاقو تلح دقف ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا ىف تنعط اذإف رابطألا ءارقألا رمع ناو تباث نب ديزو ةشئاع

 ىنأ نبا ىلعلاقف «نهلمح نعضي نأ نبلجأ لامحألا تالوأو »ىللاعت هللا لاقو مويلا ىلإ نيتفلا ضءعبو نيعب املا ضعب

 ىفو تلح دقف اهنطب اذ تعضو اذإ باطخلا نب رمح لاقو هلوق لثم سابع نبا نع ىورو نيلجألا رخآ دتعت بلاط

 ةعبرأ صبرت مهمناسن نم نولؤي نيذال» هؤانث لج هللا لاقوةنس نم ةلالدو باتك هلبق ءارقألا ىفو ةنسو باتك اذه

 باحصأ نم رفنو رمت ناو بلاط ىنأ نب ىلع لاقو هفالخ تباث نب ديزو نامع نع ىورو ةقيلطت ىبف ( 220 رهشأ

 ىلص هللا لوسر حسمو قلطي نأ امإو ءىني نأ امإف فقويو قالط اهيلع عقي ال راصنألا نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ىنلاب لع لهأ ءالؤهو ةريره وبأو سابع نباو ةشئاعو بلاط ىنأ نب ىلع حسملا ركشناف نيفحلا ىلع ملسو هيلع هللا

 هذه ىف نوفلتح سانلاو هب لع لهأ ءالؤهو كلام نإ سنأو رمع نباو دعسو رمع حسمو مسو هيلع هللا ىلص

 لهأ لوقيف نينعملا ةبآلا لمتحم تلقف ؟ كلذ ىرت نأ نمو لاق ةنسو باتك وأ باتك اهنم دحاو لك ىفو ءاشألا

 ةنسلا امأو برعلاناسا عاسنال اعم الوفا ةلمتحم ةيآلاو هفلاخم ىذلا رخآلا ىنعملاب مهنم مثريغ لوقيو امهدحأب ناسللا

 هبف سيل احضاو ىنأي اهنم اريثك نأل اهفلاخم ملو هللا ءاش نإ اهب لاق ةنسلا هدنع تتبث نم لكو مهضعب ىلع بهذتق

 نوربال دوعسم نباو ةفيذحو رساينب رامعو سابعنباو يلع ناف ركذلا سم هل تركذو ( يفإ:.ةلالاث ) ليوأت

 نيعباتلا ضءبو ءوضولا هيف نايري رمع نباو ادعسو ءوضولا هنم نورب ال ةنيدملاب هريغو بيسملا نباو ءوضولا هيف

 ءوضولا هنم ىري ال هنأ ديعس نع ىوري دقو اهم ادا هم و نأ ةئمم مسو هيلع هللا ىلد ىنلل هيفو ةئيدملاب

 نيبقرشثملا نم عاجإلا ىعدا نم فاكت فيكف هيلع ردقي امث ماوقأ نم عاجإلا تلقو هللا همحر ( قفا: لالا )

 لوقيف عاجإلا ىف اذه فاكتب نأ كرتو نالف نع نالف ىنثدح لاقف همظنف ةجح هب موقي ال ىذلا دحاولا ربخ ةياكح

 اذه رثكي لوقي هنإ لاق هدنع مزاي ال ىذلا ثيدحلا صن نم هب ىلوأ مزلي ىذلا عاجإلا صنل نالف نع نالف ىنثدخ

 الدو لب هآوعدنم رثك 1 اندجو امث لوةيام دحن نأ انبلطدقف ةسمح وأ هوجوةعبرأ هنف صنقهل تلقف صني نأ نع

 نولوقي لع دلبب معلا لهأ نم انرق تدجو اذإ تلق نإف لاقف ( ىنإ_:لالاؤ ) هيف اقرفتم عاجإلا لوقي ام ضعب

 مهنم رثك ألا نوكي الف مبلبق نم امأف هفلاخ وأ هلبق نم هقفاو اعاجإ كلذ تيمس هيلع نيقفتم مثرثك أ نوكي لوقلا

 مل نإو هنم تبثأ وه ام مهدنع وأ خوسنم هنأب الإ ادبأ ميلبق ام نوكرتي الو مهلبق ناك ام ةلابحب ءىث ىلع نوقفتي

 هوءاع هىثل مهلوق مهلبق نم ىلع اوكرت مهمأ كل اوكحم مل مهو مهقوف نم فالخ مهل تزجأ اذإ تيأرفأ تلق هوركذ

 مهلبق نم لوق اوماع اونوكي ال نأ نكي دقو اهورك ذب مل نإو ةتباث ةححمب الإ هنوعديال مهنأ مهيلع كمهوتب كلذ زيحتأ

 امنوعدي ال مح مهل تلق ام مثدعب نا نولوقي مث مهنم اهتلبق ىتلا مهليواقأ مهملع اوعدي نأ مدعب نمل زيحنأ مهئارآب اولاقف

 تاق ؟ ال تلق نإف لاق الوأ تلق اك نبرخالل ادبأ للعلا لع ًاذإ تلق ؟ من تلق نإف لاق اهورك ذب مل نإو ةجحب الإ

 ةقيلطت ىرف روشأ ةعبرأ تضم اذإ ركب ىفأو ديعس نع ىور» هلصأل علو ءرهاظ طقس هيفو ءةخسنلا ىف نك )1(

 . هححصم هبتك « رردف ابيّرق قبس ام كلذ ذْخْوي <« خاا نامَع نع ىورو

 22222227 20007 اوال



7 

17 

١ 

 سا ا دو نع ش4

300 

 ملسو هب هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم دحاو ريغ نع درب دق هنأ نم لبجأ الام 5 كتعفس دقو م لاق؟اه ريغ نع

 تر ام ىلع لدي اذهف املإ راص هدعب نم اهد>و نإو اهملإ عجر اهدحو نإف هفالخ ةنسلا دحوت هلوقي لوقلا

 ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم ةنيدملابو اهاوس اسمع ةنسلا ءانغتسا ن

 هيف نيق رفتم ةعيرألاو ةثالثلاو نينثالاو دحاولا نع لوقلا ىورت اعإ خ ةتس نع ادحاو الوق منع ىورت اال كلعل

 الاثم رثك ألا ناك اذإ كلوقل عض هل تلق هللا همحر ( قفا: ةلالاف ) عاججإلا نيأف قرفتلا رثكألاو نيعمتجي وأ

 مهوقل افلا الوق ةثالث لاقو هيلع نيهفتم الوق اولاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نمررفن ةسحخ ناك معن لاق

 اوديزي حْنِإ لجر فاأ نيثالث نم وحم

 ىنعم ىلع معن لاق ؛ ةقفاوم اوةرفت دقو اعاجإ هدعت نأ زوحمأ دجو نإو دجوي اماق اذه تلقف عبتي نأ ىلوأ رثك ألاف

 نم هنع اوورت مل نحيف لهذ تفصوام ىلع ددعلا نم سو هيلع هللا لصونلا ثاكصأ ناك اذإفا تلق نرد. < يكل نأ

 ةثالثا ةقفاوم وأ مهقفاو نمو ممددعب رثك أ نونوكيف رثك ألا ةقفاوم ةلالد ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا باحصأ

 ىلص ىنلا باحصأو لقألا نأ ىردت الو نوقرفتم مهلغل ىردت ال مهقفاو نع نيرثك ألا نّلقألا نوكيف نيلقألا

 قمصلاو تلق اولوق. نأ مهل نإو اولاق ول محلوق فيك ىردأ ام لاق ملعلا ىفخ لوةي نأ هل نت مهلك ملسو هيلع هللا

 قدصلا سبل الو لاق هوفلا> لب كريغ لاق مبضعب اوقفاو تاق ولو هلاق هنأ د>أ ِهلدي مل ائيش دحأ لوي ال نأ ادبأ هيف

 صاخ نم ءىث ىف هاعدا نمل حصي عاحإلا ءاعدا ىرتف تلق قدصلا اذه تلق تمصلاب اوفلاخ الو اوقئاو لوقت نأ

 هنا تماغ اه تاق؟ ثنا لاو" كفن واذلافو نيعباتلا وعباتو مثدعب نوعباتلا اذكبف هل تلقو ( ىف: ةلالاف )ا ملعاا

 كلذ انثدح الإ لما نم صاخو ضرفلاب الإ 20 عاجإلا قيزط ىعدا علا لهأ نم ادحأ ايندلا قاف ١ نم قفابالو

 ن. هلوق عمس نم عيمج هيلع ركنأف نيبقرسشملا باحصأ ضعب هاعدا دقو دلب 1 عاجإلا هيف دجوي عامجإ هيف ىذلا

 هللا ىلص ىناا باحصأ نم رفن نع ىور ائيش نأول مهنم كلذ لاق نم وأ اولاقو هاعدا ثيح عاجإلا هاوعد علا لهأ

 كل هنع ورب 1 نم عامحإ ىلع لدام مهقفاوم الو مهفالخ م,اثم نع ورب مل )0 نيعباتلا نم رفن نع مث سو هن هيلع

 ةرمثع مهنم عمجأو لحجر ةئام فلسا! نم اننيب ناك ول لوقي مهضعب تءمسو اولاق ول نوةرتذم مأ نوءمت# ىردي ال

 لئاق انل لاق اذإ انلزاج ولو رءألا ضعب ىف نوفلت+ مدحت دقو مهعم نوءمت نيعستلا نأ ىعدن نأ زوحنأ لوق ىلع

 هتةفاو٠ ىعدي نأ انفلاخ نمت انريغل زاج هتقفاوم ىعدن نأ هقفاوب الو هفااخم الوق هريغ نع ظفحم مل هب انذخأ ائيش

 ىل لاف ىلاعت هللا هحر ( قفا: لالا ) ءىث هيف لقي مل امف دحأ ىلع ىعدي نأ زوجي ال نكسلو انل هتفلاخمو هل

 مَع امأو مارحلا يرحمو ةاكزلاو تاولصلا نم هله> عسيال ىذلا ضرفلا ىف حصي تاق؟اعاجإ لوقت نأ حصا تكف

 لياقو صاوخلا ريخ ليبس نم صاوخلا دنع هملع انإ ىذلاو ماوعاا ىلع هلهج ريضي ال ىذلا ماكحألا ىف ةصاخلا

 هذ اوفلتذا م لوقنو هف اوفلتحا مهماعأ ال مف اوفلتحا مههلعت ال لوقن نيلوق ندم ادحاو هف لوقنف اذه نم دجوي ام

 الإ نوكي اهقو امهنم دحاو نم ةلالد هيلع دجوي مل نإو ةنسلاو باتكلاب مهليواقأ هبشأ انذخَأَف اودهتجاو اوفلتخا

 اذه ىور لوقن نأ تفدو ام اوفلتخا اذإ حصيو بقعملاو فرصتلا ءادتبا ىف ملعلا لهأ دنع اعشحا أ د نأ

 عاجإلا نإف عاجإ اذه لوقت الو ةثالث نود ةعبرأو نينثا نود ةثالث لوق ىلإ انبهذف هف اوفلتخا رفن نع لوقلا

 عاجإلا هيف ىععدا ام“ كا كلحوب دقو عاجإلا ةياور ءاعداو لاق ول لوقي ام ىردن ال ني لعي مل نم ىلع ءاضق

 0 لا خا « صاخ وأ ضرفلا ناك » هلصأ لعلو ؛ ةخسنلا يف اذك (1)
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 ش در

 دحأ نع اوورت ملف سو هيلع هللا ىلد ىنلا باحصأ نم مر بغ ىلإ متيهذ نإف مهتياور ةرثكو متباور ةلقلو ةلغغل

 ىلإ متبهذ نإو مهليواقأ نم ا متفااخ دقق نيع.اتلا ىلإ متبهذ نإو متيورام ضعب مكر الإ هتملع ايش طق

 متيورام ىلع لدي ائيش تكايكلا ذه ىف همانك 4 ؟ريغ ىورو متيورامت مهليوافأ متفلاخ دقف نيعباتلا ىعبات

 ةالع ابهذم اوبهذت ملمكنأ ىف اوكشت الف مكل.واقأب متفصنأ نإف انبتكام فاعضأ ريغ ةياور نم انكرتامو

 اهقارف مكيلع لد ةمزال ريغ تناك نإو ةدومح ريغ اهقارفب مكلاحف ةمزال ميتجح تناك نإف هومتقرافالإ

 نم انركذ امف انتجحم ماق نيبقرلا ضعب نأ ىكحم كتءس دقف ىعفاشلل تلقف لاق مزليال اع ةدحلا ىف فعضااو

 هلقت ملاع عنصت امو كحأ ملام ةيافكلا تيكح امف ىعفاشلا ىل لاقف كل لاقو تلقام ىل ىكحم نأ بحأاف عاجإلا

 000 1 هلآ افصوو ثيدحلا كرت ضع ىق زذعلاب' ماق ىذلا تركذ دق ىعناشلل تلقف ؟ كتحح ىف تنأ

 )00 اع ةطلن قرإ لولو كسفنل هيلع ت'ات ملام ىلع هْنِب ءاج دقو تركذ اك وه ىئفآشلا ىل لاقف ةرصبلا

 ةنس عابتا ىف انابق نم ىلعو انيلع ضرفلا تيأرأ هل تلق ( ىف: لالا ) كرضحام هنم ركذاف تاقف ةجح هب

 لماعلاو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةفيلخ ركب وبأ ناك اذإ تلقفىلب لاق ؛ ًادحاو سيلأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هنكمي ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا نيبو هنبب ةدمال ركب وبأو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع دحاو ربخ هيلع دروف هدعب

 نم لمع همدقتي ملو ربخلاب ًاذإ تبث دق تلقف هبلمعيو هلبقي هنأ لوقأ لاق ؟ هيف لوقتام كري الف ربخلاب لمع. نأ اهف

 لاح اذه ىف فلام وهو هعدب الو ربخلاب لمعيف مامإ امهنيب نكي مل هنأل هتبثي لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع دعب دحأ

 دقو هرمع لوأ ىف هفلاخم اب الو هب لمعي الو هرمع رخآ ىف ربخلا ءاج اذإ تيأرأ تلقف ( ىفانةلالاف ) هدعب نم

 تبجأ ول ( ىف( لالا ) لمع همدقتي مل اريخ لبق دقف تلقف هلبقي لاق ؟ هيف لوقت اش لمع. ةنس نم رثك أ شاع

 لمعي ناب الإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ءاج امب لمعلا سانلا ىلع نوكيال نأ كل. زي كلوق لصأ ىلع ةفصنلا ىلإ

 ةلاح لثمىف ةعألا نم هدعب نم عيمج ناك هب لمعي مل هعدي نأ لوألا مامالل ناك اذإ هنأل لمعلا كرتي وأ هدعب نم هب

 رمع ىف لوهت اف ( ىف[: لال ) اذه لوقأ الف لاق هدعب نهوأ ىناث ا وأ لوألا مامإلا هب لمعلا "ىدتبي نأ دبال هنأل

 ركبوبأ هب لمعيملو هلبقيأ تلق هلبقي لاق ؟ هفلاخم ملو ركب وبأ هب لمعي مل دحاولا ريخ هيلع درو اذإ هلبق مامإ ركب وبأو

 اذكهو تاقمعنلاق ؟ املوأو هتفالخرخ>آ ىف رمع اذكهو تلق معن لاق ؟لمع همدقتي ملو تبئيفأ تلق هفلاخم ملو معن لاق

 اولمعي ملو ةمئألاىلو دقو هلبق لمع همدقت, ملو مزاي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ربخلا نأ تمعز تلق معن لاق؛نامع

 هل تلقف ( ىف لالا ) هدعب ةألا اب لمعالإ ةنس لسو هيلع هللا ىلص ىنلل نوكت نأ نكمي الف لاق هوعدي ملو هب

 ازللو ةريثك ناس معن لاقف ؟ ءىث اف هئافلخ نم دحأ نع ظفعال ءايشأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ظفح دقو

 كلذو هدعب نمع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ريخلاب اهف ىنغتسا تلقف ( ىف ةلالاه ) كلذ ىدت نبأ نم

 ىلع درو هنأ تلمعام ىل لثم لاق هدعب نه ىلع دري ملام امن: لعلو هعابتا ماع نأو هنع ربا ىلإ ةجاحلا قلخلاب نأ

 قسوأ ةسمح نؤد امف سيل » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق تلق ءىش هذ هنع كح يلف هئافلخ نم هدعب نم

 019 نع ظفحب ملو سانلا نم رسثفلا ذاب ”نيماقلا اوناك مهنأل هئافلخ عيمج ىلع درو دق نأ كشأ ال « ةقدص

 دري ناك اذإ تلقف عضوملا اذه ريغىف اهانبتك دق ةريثك لاثمأ هلو تلق نيب اذه تقدص لاق ءىش اهنف مهنم

 لكل نأل ملسو هيلع هللا ىلص ىناا نع ربخلا ىلإ ريص:ف ةفلاخم هنع ربخلا انلع دريو هئافلخ ضعب نع ربخلا انياع

 اب ىنغتسم ةدوجوم تناك ام ةنسلا نأ ملعتأ ملسو هيلع هللا يلص هلوسر ةنسو لجو زع هللا باتك ملعلا ةياغو ةباغ



 ع

 هنأللاق ؟مو تلق لوقلا اذهنم 8 ىلوأ ناك تمصال مبعم كيلع لخدي مهلع لذدب ىذلاو ميناسا ىلع نودلتح م

 اوعمتجانيدذلا نم متلئس اذإ منيأ رأ هلبقي نأ دحأل ىغبذي ءىش ىلع هنم اوفقت مل هنع متلئس اذإف ةفرعمال هنولسرت مالك

 هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ند ثيدح هيف ند ُ نإو هلع اوعمتحا ام محل تددو ثيدحلا مل تنث نذلا مثأ ِ؟ ةنيدللالا

 مهنع ربذلا ىلإ متلصو اونوكت مل عاجإ محل ناك ول هنأ امهدحأ نارمأ اذهىف ملع لخدي تلق معن متلق نإف ؟ ٍلسو هيلع

 هللا ىلص ىنلا نع ترث قش دارفنالا ري تدي نإ لا لوسر نع ريشا ىف هلثم مددر ىذلا دارفنالا - ةرج نم الإ

 نود ال اعاحإ نومسل كتككو | اعرب 1 0 71 او 3 وثةفن وظفحم الكس 3 رخألاو ب دخؤي نأ ل ا هلع

 مساس ىلع نوفلتذع مثو لسو هيلع هللا ىلص هللا قوش تاما عمجأ نؤلوقت فيكو ؛ ادحاو الوق ؟ريغ نع هيف

 مهنع هللا ىضر- ناؤع وأ رمع وأءركب وبأ ةعالا دحأ 3 نأ مبعاجإ نأ ىلإ انيهذ انإ متلق نإف ؟ علا لهأ دنعو

 ك احلا مكح ناكو متلق ام لاق نا, نييقرسثملا ,ضعب 5! جتحا دق هنإ ىعفاشلا لافف لوقلا لوقي وأ و ةنيدملاب

 هلأ لو_سر ني سائلا ملعأ مهنأ نوعمج مثو ردعسم ريغ ارهاظ املع ال ةنيدلاب نركب ةعألا نم لئاقلا لوقو

 ماوع ىفو دحاسملا ىنو مساوملا ىلعو ربذملا ىلع اهنع نو اهنم مع هماع بهذ ال سانلا بلطأو ملسو هلع هللا نسل

 زوج مجحلا مثدحأ ٍ اذإف مح تبث اذإ مثربخأ ام مثربخأ نم نولبقيف هنع اولاسإ مل اع نوربخيف نوئدتديو سانلا

 ىنلا نع ثيدح ءاح نإف ل كتارا ريغو مس هيلع ل ىلص هللأ لوسر دع قفاوم وهو الإ هب 2 0 نأ

 لئاقلا لوق الو مهنم < احلا 2 نوقردت ال نأ اذه نم 0 هب جتحمام لوأ ( قفا ةلالاو ) هيلع تججتحا

 لحال هنود ندع ىورامو هللا ٠ ندم ضرفلا ملسو 4 اع للا ىلد ىنا ١ نع ىور اذإ هلثم مددر ىذلا دارفنالا رع الإ 1

 ممسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ضعب نع دارقنالا ريخ متزجأ فيكف ادبأ ملسو هيلع للا ىلد ىنلا لوق لحم

 نم 1 ءىف اند ف هدنع ناك ا كاَقن ؟َكِلَع در ف ىءكاشلل كلمنا سو هيلع للا ىلد ىنأا نع هوعددرو

 ىعفاشأل تلقذ لاق ىف رضع ام تاقف ؟ ةحح اذه دنع لهن هم رأي هنأ زهر هنأ ك هنآ .اغ نأ كلك انآ جورخلا
 - . 1 2 20- م

 ا هرهع لوطو 4..حصو هيلع لضفو ع 2 ردع نأ مكتدج وأ دع ىمعئاشلا لاك ؟ اذه ىك وص هيلع كتدح امو

 نع هغابام ىلإ هكح نع عجرف ءىش مسو هيلع هلل 1 ىنلا نع اهضعب هغلب اماكحأ مكح دق  هاوقتو هتلءاسم

 ركل نع تزعي لق هنإف 0 هلع ل 3 ىناا ل نع مهعلب ام كَ ءدعب 1 صمد نَء سانلا كك للا لوسر

 تفصو اع اده ديدرت نم كك او هل وبق نم كلذ هعنعإ الق هنم ةيحصو اماع لقألا هظفحم ملعلا ن اد يدل ةيحصلا :

 كرتأ هلاعأ دحأ ضرألا ىلع ناك ام اذكه اذه ناي لولو ( ىف[ ةلالاف ) معلا عاج 0 اذه باتكىفا
 1 متياور نم باطخلا نب رمع ىلع متكرت دق لاق ؟ فيكف تلق مكنم هيف باوصلا نأ معزامل ْ

 هومتكر تام اهنمو'هقلاخ رمع نإ[ نآإل ةردكت راع |( ف1 لا سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثيدحلا نأل ممعزو

 اذ ه0[ ا تا تا ماقملا موقي هلوقو ؟ احلا يكح ن راك ولف هنع ظفحم دحأ هف رمع فلام ال مسفتأ ىأرل ٠

 تظفحو مكلثمو مكسفنأ قال وهام اهنم لوق 0 5-5 هنع نوفلاختل مكنأ ر«# نع تاقثلا ىور انو انفصوأ]

 رجشلارقعنع هيهن ىف ىرذأو ةالصلا ىف ةءارقلا ىف نيشثا ةسمخ اهنم ةياع مكر رب ؛لدواقأ ةتدم رك ىنأ نع ىورن كا 1

 رع وهو هيجو رمت ناك هنأ" قانا ىلع تكرر كللإ تلح د هكا ذإ حاورألا 0 رةعو رماعاا بيرخت و
- 

 6 7 ..اع 0 4 ذأ اهأ "4م تاقثاإ ةياور "م اع 0 كالذ 0 كتبا "4

 مدل ند منع مكر . دي ا ا ل ل



1 3 
 نميف طلغلا نكمي اذكبف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اذه ىور نميف طلغلا نكمم دق تاق'نإف هاوتم دحأ لؤقل

 *نإو هب لاقي نأ ىلوأ مسو هلع هللا ىلص ىنلا نع قف راق أعم نيتتباث نيتاورلا تاعج نإف رمع نع تإؤرا# ىّوز

 مهتت نأ زوجيفأ ىعفاشال تلق ؛ همهتت تنأو هنع تذخأ دحأ نع ةياورلا عدت الف اعم نييوارلا ىلع ةمهتلا تاكد

 اهل ضراعمال دحاونع ةياور امأف امهدحأ ىلإ بهذف نافلت# دحاو لجر نع ناثيدح ىورب نأ الإ ال لاق ؛ ةياورلا

 لك 02 لج ىور نأ انأف هتباور ضراغم ريغب نيدهتملا ثيدحم جتحم نأ زج مل مهتت نأ زاج ولو مهنت نأ زوج الف

 سيلف هفلاخم ائيش لسو هلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم لجر نع رخآ ىوريو ائيش ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 كبهذم نم تفدوام ىلع تدثت مل مث هبحاص ريغ امهنه دحاو لكو رخآ نع هذهو لجرنع ةباور هذه ةضراعم هذه
 ةبحأ خآ الو هْؤالو هطقتلا ىذلل نوكيال تلقف هنقفن انلعو هؤالو كلو رح وه ذوبنلا ىف رمع لوق تكرت تح

 هنأ رمع نع تيورو قتءم ريغ اذهو « قتعأ نمل ءالولا » ملَسو هيلع هللا ىلص ىننلا لاق لوقت نأ الإ اذه ىف كل

 تنأ هتفلاخف ةيدلا فصن مهلع ىعدملا مرغأف نامأألا اوبأف نيعدملا ىلع اهدرف اوبأف مهيلع ىعدملا ةماسقلا ىف أدب
 نيح ةمارغ مهيلع ىعدملا ىلع لعجب ملو نيعدملا أدب هنأ نم فاحم مل اذإ مهيلع ىعدملا مرغنالو نوءدملا أدبي تلقف

 هتلتق الإ كلذ لعف ادحأ نأ ىنغاب.ال هلتقي مث جلعلا نمؤي نمؤملاىف لاق هنأ رمع نع تنورو مهناعأ نوعدملا ليقي مل

 هيلع كرت: نأ ىلإ صلختت مث ةباحصلا نم لجرلاو رمعىلع تكرت امب انفصوام عم رفاكب نمؤم لتقيال تاقو هتفلاخف

 زوحي الو ادبأ كلذك نوكت نأ الإ اهقفاويال نأ امك رت نم لوق ىلع ةجح ةنسلا تناك اذإ زوحب الو كسفن ىأرا

 00 مث نالمج سرمغلا ىف بيسملا نبا نعو لمج سرضلاىف رمع نع تيورو ضقانتملا طلتخلا لوقلا اذه

 سرضلا نأو « سمح نسلا ىف » لاق ملسو هلع هللا ىلص ىناا نأ نه ىوقأ اذه ىف ةحح كل معأ الو اموق اعم

 ىلع لوق اذهو اهيبأ نع جم نأ ةأرما رمأ سو هيلع هللا لس ىلا نأ تيور نأ لإ ترص "انس ىمس دف

 نوفلتخم مهماعأال كباحصأ ريغ دلب لهأ لكنم هلوق تفرعنم لكو ةعب رو بيسملا نباو سابع نباو بلاط ىبأ نبا

 اهمها جحلاو تلقف دحأ نع دحأ موصي الو دحأ نع دحأ ىلصي ال رمع نبا لوق ىلع تمعزسايقل هتكرتف هيف

 معأ ال هيلع هتكرتف دجسملا ىلإ ىثملا عرسأف ةماقإلا عمس هنأ رمع نبا نع تيورو ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا )

 « ةنيكسلا يلعو نوشمم اهوتئاو نوعست اهوتأتال » لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ الإ هيلع هكرت ىف ةجح كل

 سانلا نم دحأ نع ؤرت 1و هتفلاخو ةبانحلا نه لستعغا اذإ ءاملا هينيع ىف حضي ناك هنأ رمع نبا نع ثيورو

 ميسو هيلع هللا ىلص ىلا نع تيورو عوكرلا نم هسأر عفر اذإ هيدي عفري ناك هنأ رمع نبا نع تيورو هفالخ

 رمعنبا نع تبورو هنع هتيور سانلا نم دحأ لوق ريغا سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ةنس قفاوي وهو هتفلاخ مث هلثم

 ملسو هيلع هللاىلص ىنلا نع ىورتو دربلا ةدشىف امبجرخ ىت> همجو هيلع عض, ىدلا ىلع هيفك عضي دجس اذإ ناك هنأ

 فلاخم تنك اذإف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا هيف قفاوي امف رمع نبا تفلاخف نافكسلا اهيف عبس ىلع دجسإ نأ رمأ هنأ

 مرح وهو ريعبلا ديرقت ىف رمع نع تيور امو رمع لوقل مرحالل بيطلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تيورام

 ىردت كيلعأ الو كناع الإ اذإ ملعلا عمسأ الف كسفن لوقل هريغو انفصو امف ردع نبا نع تيورامو رمع نبا لوقل

 اودمتعت لو سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع كي وارو كتشف هن كاارنو تشام نم اذجات تنك اذإ: تيدا لمح ءىق ىأل

 ىعفاشلا لاف اهلك نادلبلا نود ةنيدملا لهأ هيلع عمتجا ام تدثث نأ ىلإ انبهذ امإ ىعفاشلل تلقف . هنوفرعت رمأ ىلع

 دلب عابجإ متثأ متيعداو سانلا عاجإ اوعدا مهنأ الإ عاجإلاب ذخأن اولاقو الك ثيداحألا اولطبأ نيدذلا قيرط هذه



 0 ا

 نم الاح أوسأ وه نم ءاضق نأ نوموت منك مل لمعلا اضيأ اذهو ضعب نود مهضعب ىأر مثؤارمأ َدِخاف

 ءاضق الو ممئاهقف لوق ىف متمثوت اك وه سيلو نوفلتخم ال متمعز مثءاهقف نأو ءابقفلا لوقب الإ ىضقي ال هلثموديعس

 ىلاولا 4 كمع مف لمعلا ناك نإ ؟ لمعلا نياف ىقفملا وهو رمع ناو ىل اولا وهو كيم ىأر مهفلاخ دقو مهئارمأ

 نيل نأ نورت منأو هعطق دقف رمع نبا لوق ىف لمعلا ناك نإو هعطق نورت متأو قبألا عطق ىرب نكي مل ديعسف

 ١ ري نأ الا اه 0 اندحو امو انرب+ امف نوردت الو لمعلا 2 وق ىنعمام انيردامو هعطقن نأ انل

 جر الف اذه ريغ امأو - وافأ نونعت عاجإلا اذه ىلعو لمعلا اذه ىلع نولوة:ف عاجإلاو لمعلا 2 واقأ متيم

 7 فلام ال هيف مكعم سانلا عاجإ ال فالتخا مكريغ ةياورو 2 ور ن٠ م دنع دحم ام نأل عاجإ الو لمع هيف جل وقل

 ىنلاباحصأ نع راثآلاو ملسو هيلع هللا ىلصىنللا نعثيدحلا نم هب ذخألا ىلإر صن ملانأ تركذ ايتههف دق ىعفاشلل تلق

 مف دج لبق هف انفلاخو ىوراغ اك هسفن انيحاص ةياورنم ةنيدملاب نيعباتلا نع رامالا نمانك رت امو هيلع هللا ىلص

 لاق نيندملا لع عم هلخدن ىلع انلف هلل تاقف ليلق ريغا ؟يحاص ةياورىف اذه نم رثك 1 معن لاق ؟ هانكرتائيشان ريغىور

 مث ريغ مع نود نييرصملا منع ملخدأ و (ىتفا 0 الا ( نييدملا ئم انيحاص ريغ معو نيب رصملا ملع تلق ؟وه يعىأ

 معن تلق ؟ نارذع ىنأ نبا دلاخ لع كلذ نمو لاق ةنيدملا لهأ نع اوذخأ ام هنم تلخدأ تاقف ؟ ةئيدملا لهأ لع عم

 ناملسو دمحم نب مساقلاو هللا دبع نب ملاس كاان نار نأ نب .دلاخ نع ىورت كتدجو دقف ( قفا الان )

 ةعبرو بابش نبا نع ىورت كتدجوو .ايفلا# ليواقأ هيف تبأرف رفنلا ءالؤه نع تنأ تدث امف ترظنف راسي نبا

 مسو هلع هللا ىلض ىنلا نع كرغو سَ ىورت 2 0 ند ىردأ تسلاو مهفلاخم كنتدج وف لهم نب ىف

 تعسوأ دقف مثدعب نمع مث نيعباتلا:نع مث لسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم اذه هنع تيور نمع مث اهفلاخت ءايشأ

 ن.٠ لقأ وه اه كريغ ىلع بزعت تنأو تئش اذإ الإ لبقت ال نأ عذوع كسفن تعضوو افال ةيقابااو ةيلاخلا نورقلا

 لحديو لاق كلو انا رفغي لان كذنَع كلذ رن و كلوعي انع اهم جاع ةفرعمو حوحص لقع هيلع تبع نم دنعو اذه

 مالعأ- تفلاخ دق ل..ال هتفلاخ دقف هنم رثك الا وأ هلك اعازجإ ةنيدملا لهأ مع ناك ن إف ناتلص> اذه نم كيلع

 هللا همحر ( قنا: لالا ) عاجإلا مهل تيعدا مف قارتفا مهماع ىف ناك نإو مهليواقأ ضعب ىف نرق لك نم ةنيدملا لهأ

 لإ ءىث ىف ةحطلا تيعدا كي تمرح الو لوق هيف كال ماقتسا ىلعلا نكد عى ف ادحاو انهذم كل تطيب ىلاعت

 ىلد ىلا با>حصأ ند ةمالا دع نأ اهرددأ نيه>و ند ةئساا تنثت كنأ تمحو هيف اهتاعدا ىذلا 2 ىف ا

 دحنو الوق.اهف ةم الل دحت مل نإ اهدرتو اف اوفلتخا سانلا دحم ال نأ رخآلاو اهقفاوي امب !ولاق سو هيلع هللا ىلص

 اذه ان رك ذ امب كلذ ريغو ةماسقلاو دهاشلا عم نيميلاو عابسلا نم بان ىذ لك مرح. تبثت مث اهف اوفلتخا سانلا

 ىنلا نع كثيدح فالخ .رمع نع ةماسقلا ىف ىورت ثنأ لب هقفاوي ائيش ةعألا نم دحأ نع هيف ىورت ال هاك اذه

 رثك 1١ كلذكو افينع ابر :نادلبلا/ لهأ كيلع اهدرنوتةنيدلا_لعأ ن٠يريثك اف كفلاخعو هتياورو هيأرب تيسملا

 كر كيعس أمق كذلاعو هب تدخل قذلا كثدح فالخ مص هلع هللا ىلد يذلا نع اهمذ ىورتو

 ىرهزلاو ةورع ةنيدملا: كيلع اهدريو نآرقلا فلام اهنأ اف. نوعديو دهاشلا عم نيميلا كيلع اودر نادلبلا لهأ

 هيلع هللا خص ىلا نأ تدَدَو مث امر يغو سابع نباو ةشئاع عابسلا نم بان ىذ لك دريو هريغو ءاطع ةكعو امثريغو

 اذه ىلعو 0 هيلع هللا ىلص ىلا تثيطت 71 سامع ناو صاقو نأ نبا فاوطاا لق ىنكو مارحالل تيطن ملسو

 - سو هيلع هللاىلص ىنلا لوق عدبنأ ملاعل زو الو كلذ هرك رع نأ تيور نأل اذه كرتتف نادلبلاب نيتفملا رثك أ



 تك 37

 لا نأل ةاكزلا هب او-رخأو تاقدصلا هب اوذخأو مو هيلع هللا ىلد هللا لوسر دع اور تء«عز نإف ماشه

 ىو رطفلا ةاكز ىف كلذ نابأ اك اهلك ردق 5 سو هيلع هللا ىل هللا لوسر نابأ دقف تارافكلا لزنأ لجو زع

 نأ ىلإ فلشلا ةنبرفكو سانلل حسو هيلع هللا ىلص هلا لوشر نا ام ريغ وهو ماشه دم متذخأ في.كف تاقدصلا

 ةفلت تارافكلا نأ معز نمو ماشه دمي ةرافكلا نأ مهفرع نش فورعم ريغ كلذ نأ تعز نإو دم ماشحل ناك

 الإ هيلع ةجحلا له ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا دع اإف رابظلا ةرافك الإ ماشه دع ةرافك لك لئاق لاق ول تيأرأ

 دمب تارامكلا نأ ىف كفلاخ لهف ىعفاشال تنقف . مزال ربخ وأ عامجإ وأ ةنس وأ اناقك الإ: اهوتست فرش الا لون نأ

 دمب تارافكلا نم ائيش نإ لاق ىريغ طق اماسم نأ انمعز نوكي نأ هللا ذاعم لاقف ؟ دحأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 اولاق تلق ؟وه امو لاق هانفلاخ نإو هجوتم لوق تلق؟نيبقرسثملا ضعب هلوقي ءىنث اف لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا ريغ

 بعك رمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىلع اسابق نيدم نيدم نيكسملا معطب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دعي تارافكلا

 ريغب ةرافك نإ لوقي نأ دحأ ةلاهج الو مهتلاهج غلبت ملو نيدم نيدم نيكسم لك ىذألا ةيدف ىف معطي نأ ةرجع نبا

 وهال ىعئاشلا لاقف ملسو هلع هللا ىلص ىنلا دع نادم ماشه دم لعلف ىعفاشال تلقف ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا دم

 كوقي نأب نيملاعلا نم دحأ رذعي ؟2ل هجو ال : لاقف ؟ اهجو انلوقل فرعتفأ ىعفاشلل تاقف « فصنو دم وأ ثلثو دم

 نيكسم لكل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دمي ده دم ىه لوقن انأ الإ تارافكلا ةليكم نيب كريغ مسم قرف الو هلثم

 .:الف' تارافكبلا نم ءىش ةليكم نيب دحأ قرفي نأ امأف نادم: نادم نييقرسشملا ضعب لاقو
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 هدنع عمجم ىذلا ىلإ رطفلا ةاكزب ثعبب ناك هنأ رع نبا نع عفان نع كلام انربخأ هللا همحر ( وفا: هلال )

 ملَسو هيلع هللا ىلص ىلا نأب ةجهلاو هلعف نا هنسحتسأو نسح اذه ( قفا: لال ) ةثالث وأ نيموي رطفلا لبق

 000 02 نأ دجال هركن انإف ىعفاشلل تلفق « هريغو رمع نأ لوقو لع نأ لبق نشامعاا ةقدض تفلت

 ىورامو متباور ىف رمع نإا متهلاخ دق ( قفا: ةلالاو ) رجفاا دعب لحم نيح كلذو رطفلا موي ودغ" عم الإ

 هومتيور ؟تماع دحاو لوق ريغا اهلحم لبق بلطملا دبع نب سابع ةقدص فلست هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع كريغ

 نإ ثيدحلا ن٠ متاحام نول ىنعد ىأل ىردأ تساف نيعباتلا الو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحدأ نم هع

 سانلل منرهظأو متدرأ ىذلاب متعقو دقف ةفرعملا دعب هومتفلاخف هومتفرع دق مينأ ساناا اوهعتل هومتلمح ل

 نإو متيورام ليلق ىف ريثك هنم متكرت امو هنم متكرت ام متأطخأ دقف هب اوذخأتل هومتل منك نإو فاسلا فالخ

 ن٠ نوجرخن ام ؟ هفلاخ نم ىلع هنم مّآقفاو اع متجحتحاو هتءاور متفلكت لف ثيدحلا ىف تسيل ك دنع ةجحلا تناك

 . ةجح> ريغ ةرهو ةج> ةره ءىث نوكي نأ زوم الو هلثم متدخأو هلثم كرت ذإ حم امف أطخلاو ةفصنلا ةلق

 ديعلا عطق ىف باب

 نأ صاعاا نب دعس ىنأف قبآ وهو قرمس هل اديع نأ ردع نبا نع عفان نع كلاءانريخأ ( قفاتقلالا )
 هعطقي ناطلساا ىنأ اذإ هدنع دب ديسأا عطقي ال لوقن انإف ىعفاشلل تلقف , هدب تعطقف رمع نبا هب يا هعطقب

 ىفو هعطقب رمع نبا رمأ قءآلا عاقب نأرب مل اف ةنردملا لها ةالو ىلطاص ند“ صاىلا زب دعم ناكدق ىعئاشنا لاقف

 نوفاتع اوناك ةنيدملا لهأ ءاهقف نأو ثءاهقف نوفااخو ممئتارك نوضتي اوناك ةنيدلا لهأ هالو نأ ىلع للياد اذه
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 5 هع
 نب ريعبلاب ريعبلا متزجأو سايقلا متفلاخ دقل ا رأا ضعب ىلع ةصعب ىف ةدايزلا ام ىلع اسايق هوهمعم رح ولو هومتفل اخ دقو

 ناسا 11 ءاشالا ن. ءىث الو مارد ةدايزو رعتلاب رهتلا زوأ سلو مثارد ةدايزو هلثم

 جراخل يكلوق نإو مسلوق فالخ ىلعل راصمألاو كمي نيتفملا ةماع نإو مسلوق لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كردتسإ لوق دحأل زاج فيكف لوقءملاو سايقلا نم جراخ ريغ ىورو اهنم متيورام اهلك اهفلاخم راثآلا ن٠

 باش نبا نع كلام انربخأ (ىقفا:ةلإلاف ) ناعتسملا هللاو ريثك ىف لب هلوق نم ليلق ىف كردتسيال مث تفصوام هيف

 تزوع قيرطلا ضعب تناك اذإ قَح هللا تدب ىلإ ىثشم اهماع ىل دادحلام تحرد> لاق ةنيذأ نب هورع نع

 ىدهلا ابيلعو كلام لاق تزجع ثدح نم شمتل مث بكرتلف اهرم هللا دمع .لاقف رمعت تا تادع كل ع

 00 ىتباص اف :ئقم7ىلع نآك لاك هنأ دعس نإ ىحم نع كلام انربخأ ( قنا ةلالات )

 ثيح نم ىثمأ نأ ىقورم اف تلأس ةنيدملا تمدق املف ىده كيلع اولاقف هريغو حابر ىفأ نبا ءاطع تل'اسف ةكم

 لاس نمع كلذ متيورو 06 نأ اهرمأ هن ردع نإ 0 ميورث ) قفانعلالاو ( ىرخأ هرم تشش تز#ي

 ءاطع نأ متيورو ةنيدملاب عاجإ مدنع اذهو ىدوب اهرمأ ىف متفلا>ف ىدب اهورمأ مهنأ مهنع اوورت ملو ةنبدملاب
 لمعلا نيأ ىردأ الو نييناملاو رمع نباو ءاطع هسفن ةياور ف فلاذف ىثع هورم انداو يده هوزمأ ةرغو

 هريغو رمع نبا نع مرغ ةياور فالخو متور اف امهفالخ اذه هنم عاجإلا نيأ الو مسلوق نم نوعدت ىذلا

 نوكي ال نأ امإو هلك ىثملاب نوكي تح بكرام ىثع رمع نبا لوقامإ .نيلوة نم دحاو الإ اذه نم زوخحم امو

 ىغذي اهإو اعم نيرمألا هفلك دقف ىدهيو ىشع نأ امإو هبركر ناكم ىده هيلعو ةرمع وأ جحب ءاجدق هنألةدوع هيلع

 ١ رعأ هللاو هد هيلع نك نأ

 كار انكللا ىلإ

 « ةبقر قع هللعف اهدكوف نيب ىلع فلح نم » لاق رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ( قناتتلالاف

 نوثدحوتست كك ارن نيكاسم ةريثع ماعطإ هيف هيزحب ءاوس هريغو ديكوتلا متلقف رمع نبا متفلاخف ( ىفانةلالاف )

 مدع, نموأ ةباحصاانم ءريغوأ رمعنبا لوق متقفاو اذإ 5 انيأر انأ ريغ ابهذم ع فرعنامو لاحم رمعنب|فالخ نه

 اع الإ لوقنال نأ ىرحأف ادرع هباحصأو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ثدحأو معلا ىف امدقت دشأ مث متلق نيعباتاا نم
 نمفالخ هيلع متبع نع مهفلاخ ند لعلو ميظعتلا ةباغ مهفالح متمظعو مهنوفل ع تكتف 4 0-0 0 0

 سانلا نم دحأ لوق ريغل مهن وفلاح 9 سماع قيل هوفرعت مل مهلثم نع هاور نم نأل هنالخ نركك نأ ماو

 دنع كريغل زئاج ريغ اذه نم متعنصامو م الو متذخأ امف ةجح ريغل متئشام ن مك جيا ور عمسإالو مهلثم

 ناك سايقلاو جاجتحالا نسحيف رثألا ضع, فلاخم نمل زحب مل اذإ هنأل نيماسملا نم دجأ دنع 3 زئاج ريغ وه كلذكو

 عيمجو ماعطلا ةقدصو رطفلا ةاكز نإ متلق ٠ دعبأ سايق الو ةجح سانلا دنع نونسحم ال متنك اذإ ا نرك نأ

 لوقلا اذه لاق هتءاع امو ( قفا لال ) ماشه دع اهنإذ رابظلا ةرافك الإ ملسو هيلع هللا ىلص ىناا دع تارافكلا

 متيأرفيكف اينذرهاظاملا نم مظعأ لتاقلاف رهاظتملا بن ذمظعىلإ متبهذ ءىش ىأ ىلإ ىردأ امو سانلا نم دحأ هلق

 تارافكلا هللالز أ دقو ماشهدم 4 عرش نمو ماشهدع رهاظتملا ة 0 مس و هيلع هللا ىلصىنلا دع لتاقلا ةناقك نأ

 * دم نوكي نأ لبق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نامز ىف اورفك نيداسملا ىرت فيكف ماشه وبأ دلوي لبق هلوسر ىلع

 (0ب_ ؟عم)
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 ةيربلاو ةياحخلا باب

 بهذم ( قثف| 07 الاف ( اثالث اثالث ةيربااو ةلخلافف لاق هنأ رحعن انع عفان نع كلام انريخأ ) قف 0 اال (

 كلذ نم ائثيش هيوني الو اثالث قلاط تنأ هتأرمال هلوق ماقم موقت ةيرياأو ةلخلا نأ هبهذم بهذ نمو هف رمع نبا

 مدعو نيتفملا ةماع دنعو اندنع هلع تعءقو اثالث قلاط ا امم لوحدم ريغو اهع لوحدملل لاق ندهو

 ثالث ةيربلاو ةيلخلا ملقف ضعب ىف هومتففاوو لوقلا اذه ضعب ىف رمع نبا مفلاح دق : انل( ىفا٠تلالاف )

 لاق نمو رمع نبا لاق اك مئلق أ الف ةدحاو وأ دارأ اثالث اهب لخد ملىتاا ىف نيدرو ندب الف اهب لوخدملا ىف

 نأىلإ نيينعم لمتحم هنم مالكلا ناك ذإ متبهذ منأ الو ناغألا اميلع لمعتساو قلطملا يدي نأ تفتلأ ال لوقف هلوق

 دو لإ لو# اهف ساذأل امو ىنعم 0 اءم هومتقفاوو قىعم َّق اهم اذه متفااخ مسنكلاو هني عج هلوق لوقلا لع

 ةدحاو دارأ نإو ثالثف ًاثالث دارأ نإ نيدي ةتبلا ىف دمع لوقب اولاق نورخآو آثالث قلاط تنأ هلوقك ًاثالث ةتبلاو

 دارأ اذإ ةدحاو ةيربلاو ةلخلا اولءدف لفألا هيلع اولمدف نيينعم تلمتحا ةملكلا نأ ىلإ اوبهذ نورخآو ةدحاوف

 ذأ ف لحاد وه انلاث الوقف متدزو هضعب ىف راثآلا عيجو ميورامل فلاخم اذه نم جراخ ميسلوقو قالطلا اع

 هنأ مت.عز مث اه 1١ اذ نإ لإ ةبساج عاضقلا رمع نبا“ نع متيورف اهرمأ هتأرما لجرلا كلع نأ وهو نيلوقلا

 اعإ عيه ذم تسيل ةتبلاو هومتيون امم لوذدم ريغ تناك نإو اذك_ف_ اهب لوخدم ىهو :اهرمأ هتأرما كاله نإ

 نئنلا نع امور - قالطلا ةدارإب الإ هريغو قالطلا مالكا لهتحا| اذإ قالطلا اهيلع عقو.ال ند تهذم ةتبلا

 .٠ امهريغو رهمع مث ملسو هلع هللا ىبدص

 ناويملا عنيإ ىف باب
 بهذلا ةدايز ىف ابرلا ودع. الو ةئيسنو دب ادب ناودحلا ىف ابرال : لاقف ناوحلا عس نع ىمفاشلا تلأس لاق

 سايعنبانعو تباث سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثيدج هيف لاقف؟هيف ةحطا امو تلقف بورشملاو 00 ألاو قرولاو

 هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ( ىفنإ: لالا ) ثيداحأ كلام ثيدح نمو ةرصبلا لهأ ةباور نم هريغو

 نسحلا نع ناسيك نب حلاص نع كلام انريخأ ( قفا اللام ) ةذبرلاب هيلع ةنومضم ةرعبأ ةعبرأب ةلحار ىرتشا

 نع كلام انربذأ ( قنادةلالاف ) لجأ ىلإ اريعب نيرمشعب ريفيصع هل لاقي هل المج عاب ايلع نأ ىلع ن دمحم نبا .

 لو حيقالملاو نيماضملا ثالث نع ناويحخلا نه ىهن اعإو ناوحلا ىف ابرال لوقي ناك بيسملا نبا نع باهش نبا

 0 ن1 ال لاك لجأ ىلإ دحاو نينثا ناويحلا عب نع باهش نبا لاش ه1 كلاع ا ربح ( قنانغلللاز ز ةلبلا

 نم نيلجر نع متيور ينل لمعلا كدنع نوكي اذه لثمو هلك اذه متفلاخو لوقن هلك اذه و ( قفا: .غلالاف )

 نأ الإ نيريعبلاب ريعباا زوحمال متلقو رخآلا نم نسأ امهدحأ نيعباتلا نم نيلجرو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ

 دحأ ناك ولو ليكب اليك الإ حلصيال كلذف رمتلاب رمتلا ىلع ًاسايق اب متدرأ نإف زوجبف امهتباحتو امهتلحر فاتخم

 ملف ةئيسن ضعبب ناويحلا ضعب نوزيحت متنأ و ةئيسن ماعطلا نم *ىشب ماعطلا نم ءىث حلصي الو رخآلا نم اري نيرحتلا

 راثآلاو ةنسلانم اجراخ اضقانتم الوق هيف ملقو هريغ ىلع ًاسايق هولعجت ملو تيمس نمي هتزاجإ هنع متيورنم هيف اوعبتت

 هلالحإ ىلعلدي ربلاو اربخ مر نأ ودعبام ةباجنلاو ةلحرااىفهلدم نيريعبلاب ريعبلا مرح نإ ىرمعل لوقعملاوسايقلاو
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 2 أ« هذ اك

 اهرمأ ىأرما تكلم لاق ؟ كنأش ام ديز هل لاقف ناعمدت ءانعو قدع أ ن دن ءانت تاث 2  اا

 تنأو ءذحاو  اعإو تش نإ اع را ديز هل لاقف ردقلا هل لاقف ؟ كلذ ىلع كلمام دبز هل لاقف ىتتقرافف

 فريقث نم الجر نأ دمحم نب مساقلا هبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام انربخأ ( ىف :ةلالا ) اع كل

 لاق قالطلا تنأ تلاقف ردا كيفب لأقف قالطلا تنأ تلاق مث تكسف قالطلا تنأ تلاقف اهرمأ هتأرما كلم

 ناكف نم رلا دبع لاق هلإ اهدرو ةدحاو الإ ابكلم ام هفلحتساف محلا نب ناورم ىلإ امصتخاف ردحلا كبفب

 ثالث ىع اهسفا تراتخا اذإ ةريخلا ىف لوقن انإ ىعفاشلل تاق كلذ ىف عمسام نسحأ هاريو ءاضقلا اذه هبحعي مساقلا

 اذه ( قنا: الام ) ابجوز اهركاني نأ الإ تضقام ءاضقلا كلمت امبأ اهرمأ كلمت وأ اهدب اهرمأ لعب ىتلا ىفو

 كلعج اف امهريغو دوعسم ناو بلاط ىنأ نب لع ريغ ىرام فالخو تباث نب ديز نع متيور ام فالخ

 ىراتخا نأ لوقت نمعو ؟ ةربخلا ىف تبهذ نم لوق ىلإف هكلمملا ىف هقلا> نم لوق ىلع رمع نا لوق ترتخا

 قفاوي الوق راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم دحاو نع ةريخلا ف تيوز كناءنال تنأو ءاوس كد كرمأو

 تبكح اذإو ؟ عاجإلا تيعدا فيكف ميسو هلع هللا ىلص هلل لوسر بادصأ نع افالتخا اذه ىف تيور نإق كلوق

 . فالتخالا ىحمام رثك أف
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 دقو قاطت ىقلا الإ ةعتم ةقلطم لكل لومي ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انرخأ ( قفا لالا )

 هلثم دمحم نب مساقلا نع كلام انربخأ ( ىف|ن الا ) اهل ضرفام اهبدحف سع مللو قادصلا امل ضر

 فالح لوقت انإف ىعفاشلل تلقف ةعتم ةقلطم لكل لوقي ناك هنأ بابش نبا نع كلام انربخأ ( ىف تلالا (

 ؟ نبأو ىعفاشلل تلقق لاق هنوفلاخم منأو متلق رمع نبا لوقبف ( قفا ةلالاف ) رمع نبا لوقل باهش نبا لوق

 قفاوي اذهو قادصلا فصن ابيس>ف سمع لو امل ضرف ىتلا الإ ةعتم ةقلطم لكل لاق رمع نبا نأ متمعز لاق

 مسيلع حانجال » هان لج هللا لوقل نآرقلا :قفاوي ةعتم املأ  تافلطلا نم اهاوس نمسك ةلودو هق نا

 عام تاقلطمللو 2 هر ذ لح هلا لاقو )» نهوعمو ةضرق نمل اوصرفت وأ نهوسع ملام ءاسنلا متقلط نإ"

 نيتاه نإف ةكلمملاو ةعلتخلا تيأرأ اهيف هقالط جوزلا أدتبا نم وه اعإ اذه نأ ىلإ انبهذ امتإك تلق « فورعمللاب

 قلط, الحر هكلمو تجرخف جرخم ال نأ فلح ىتلا هكلمو كلذ اركلم جوزاا سيلأ لاق امهسفنأ اقلط

 ءادتا نأ الإ جوزلا ريغ اهقلط نورلكو نهسفنأ نيب تقرف مث ةعتملا ىف تالطملا نيبو نهندب تقرف مث هتأرءا

 تملتخ>ا نإف امبجوز اهقلطي ةأرملا تاقلطملاو تاقلطملا ركذ .انإ هللا نأل تلق نإف:جوزلا نم ناك هب ىذلا قالطلا

 لحو زع هللأ نأل نآرقلا ىعم طك خض نأ كمزا ايش قالطلا لش لح هنأل قلطملا ونه جوزلا سيلف هدنع

 نصبرتب ءاسنلا نم انيس نمو ةعلماو ككلجتلا نأ تحير نإف « ءورف ةثالث 0 نصب ربي تاقلطملاو » لوقي

 نهرغ ىلإو قالطلا نبلإ لمحو علخلا لبق اذإ جوزلا نم ءاح قالطلا نأل تاملطم ءورق ةثالث نيس

 لوق مث هللا باتك ىف ةعتملا نحل تاقلطم نونم انيمس نمو تاعلتلا كلذكف نمرحم هيلعو قلطلا وهف نبقلطف

 . لعأ هّللاو :.رمع نبا
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 انإو ىعفاشلل تلق :لاق ملءو هلع هللأ ىل- ىلا ن ١ع ءاطع ك عجب ل ١ نع ء دلاخن لكم انريخأ ) قف 0 االاث)

 ىبأ نب ىلع هعم هلاقو هسفتل رمع نبا راتخا ام 3 ”ءا/5 ) تاقيملا ءارونم دحأأ لع نإ ردك

 دحأ ىلع دْحْوي هملعأ ام كالهأ ةريود نم مرحم نأ ةرمعلا ماعإ قارعلا لهأ نم لجر ىف باطخلا نب رمعو لاط

 . فلسلا نع كريغ ىورو تيورام فالخ نم لع ْدْحْوب امن رثك أ

 ةفرع ىلإ ىنم نم ودغلا ىف باب

 تعلط اذإ وذغي نأ راتخأ ىذلاو قض هبف سيل لاقف ةفرع موي ةفرع ىلإ ىنم نم ودغلا نع ىعفاشلا تلأس لاف

 8 تعلط اذإ ةفرع ىلإ ىنه نم ودغي ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انريخأ ( قفا لالا ل كش

 1 ٠ ( ىف( .٠ 9 ااا )سمشلا علطت نألبق حيصلا ىلص اذإ ىمنم ودع لوهنو نه 30 انإف ىمعفاشلل تلَقَف لاق

 ديم لاقو سحشلا تفلظ نيح ين“ ن“ ادع 0 رخآ ه>و ند لو هلع هللأ ىلد ىذلا نع ىور دقو هب معلا قنا

 ؟ اذه ةيهارك متلور ندع سمشلا تعلط اذإ ىنم ندم مامالا ودغ نأ ةنسلا ىلع نبا

 ةسلتلا مطق تان

 ىلإ ىهتنا اذإ جحلا ىف ةيبلتاا عطقي هاك هن ردع نبا نع عفان نع كلام انرمخأ : ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا )

 دحاو الإ امهرمأ ام لاقف رظن مث لهاف ةنتفلا ىف ج> رمع نبا نأ عفان نع كلام انررخأ ( قفانلالاف ) ءرحلا

 ةرمعلا عم جحلا نإ هل لأ ةركن انإف ىعياشلل تلتف اني اذه ىر ال نحو ةرمعلا عم جحلا تحوأ دف أ د ثأ

 . متكش اذإ متفلاخ نم نولابت 0 7 هفالخ يل ى دال نم متفلاخو هو ركم ريغ م 2 ف ىعفاشلا لاقف

 حاكسنلا باب
 ل ةأرما هتحم تناك لجر نع الثس رمع نباو سابع نبا نأ هغاب هنأ كلام انريخأ ( قنا الاف )

 هنأ بيسملا نبا نع ديعس نب ىحي نع كلام انربخأ ( قفا خللا ) اهننب عمجم نأ اهركف ةمأ اهيلع مسكني نأ

 هريغ نع ةياور ريغب متكر امن اذهو (قفا: لالا ) ناثلثلا اهلف تعاطأ نإف ةرهلا ىلع ةمألا مكتتال لوقي ناك

 متيورام متفلاخ دقف ( فالف ) ةرحل الوط دحم وهو ةمأ دحأ مكني نأ هركن انإف ىعفاشلل تاقف اهتاع ؟دنع

 اذكهو متهرك ام اهرك امهنأ ال ةمألاو ةرحلا نيب عما الإ متءاور ىف اهركي مل امهنألا رمع نياو سابعأ نبا نع

 هفالخم لسو هلع ىلص كا لوسر باحسأ نم دحأ نع ائيش سلوق ىف متيور لهو بيسلا نبا نع متبور ام متفلاخ

 عكسفنأ لوقل متتش نم فالخ متزجتسا فيكف لاقف تاعام تاقف

 كيلمتلا باب

 اهتدع ىف تناك ام اهب كلمأ نوكيو كلذ ىلع فاحف ةدحاو ةقيلطت الإ درأ مل اهل لوقيف لجرلا اهرك اني نأ الإ

 ناك هنأ هربخأ هنأ ديز نب ة>راخ نع تاث ن ديز نب نامللس نب ديعس نع كلام انريخأ ) قفا تثلإلا (
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 ناًصءر نم رطفأ اذإ ناكر مع نبا نع عفان نع كلام انريخأ ( ىف: لالا ) ابجاو ملسو هيلع هللا ىلع ىنلل هلع

 الفا ةسار ن٠ لخرلا دخان نأ قضي نيل كلام لاق جحم ىتح ائيش هتيحل نم الو هسأر نم دحام مل جحلا ديري وهو

 هبزاشو هت.ط نم ذخأ ةرمع وأ جحىف قلخ د[ نكرم نبا نأ عفان ن + كلام ان رخو ( قنانتلالاف: ) جي نأ َن

 هيلع مكرت ام اذهو ( ىف[ لالا ) سأرلا ىف كسنلا امنإ هبراشو هتبحل نم ذخألا دحأ ىلع سيل لوقن انإف تلق

 ارمتعموأ اجاح جرخ اذإ ناك رمعنبا نأ عفان نع كلام انربخأ ( ىف[: ةلالاف ) اهتاع كدنع هريغ نع ةياور ريغب

 رمع نبا ىلع مكر امن اذهف (قق[ةلالاف ) توسل رواج اذإ ةالصلا رصقن لود انإف تلك ةفللا ىذب دلع 25

 ةفرع ىلإ ىنم نم نايداغ امهو كلام نب سنأ لأس هنأ ىئقثلا ركب ىنأ نب دم< نع كلام انربخأ ( قفا: غال )

 ركشي الف انه ربكسملا ربكيو هيلع ركني الف انم لهملا لهب ناكل اق ؟ هللا لوسر عم مويلا اذه ىف نوعنصت تنك فيك

 نم امأو هنولعفي سانلا تيأر دق كلذ لك لاق رمع نبا نأ باهش نبا نع كلام انربخأ ( قفا: ةلللاف ) هلع

 سمشلاتلاز اذإ نيكي الو.ةفرعىلإ ىنم نم داغ وهو ىليو سمشلا لوز: ىتح ىلي لوقن انإف ىعفاشال تلق . ريك

 رييكشلا يتهاركو رببكتلا رابتحا نم رمغ نبا نع ؟يحاص ىورام فالخ اذبف ( قفا: ةلالاف ) ةفرع مو. نم

 نوفاتم اوناك دقف هيلع ركني الف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم عنصي ناك هنأ متمعزام فالخ رمع نبا فالخ عم

 ىنلا دعبو ىنلا نامز كسنلا ىف فالتخالا ىورت تنأو رمأ لكىف عاجإلا تيعدا كك هدعتاو «كتشتلا 3

 ىنلا عم انرفاس نأ نع لردف لدور سو هيلع هللا ىلص ىنلا عم موصلا ىف فالتخالا ىورتو سو هيلع هللا ىلص

 5 ىلص ىنلا باحصأ ضعب فلت>ا دقو نيءاصلا ىلع نورطفملا الو نيرطفملا ىلع مايصلا بعي مف سو هيلع هلل ىلص

 هللا لإ هن ثقتي رمأو ريخ اذه نإ لوقأ لاقف ؛ هف تنآ[ لرش اق ىنفاشلل تلق - 2 2223 لَسو هيلع

 امب ناك اذإو نادلبلاب وبف عامجإ ةنيدملاب ناك اذإ متيعدا اك عامجإلا سيلو عساو فالتخالاو هيف رمألا زعو لج

 جحلا رهشأ ىف ةرمعلا نع ىعفاشلا تلأسو لاق .٠ دوجومبي سيلف عامجإلا نوعدت ثيح امأف نادلبلا فلتخا فالتخا

 هللا لوسر لوقاو « جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نأ » لجو زع هللا لوقا جحلا دعب اهنم بحأ ىهو اهنستسأ ةنسح لاقف

 همارحإ لعجم نأ ىده هعم نكي مل نم » هباحصأ رمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نألو « جحلا ىف ةرمعلا تلخد »

 ىدهأو جمحأ نأ لبق رمتعأ نأل هللاو لاق هنأ رمعنبا نع راسب نب ةقدص نع كلام انربخأ ( ىف: +زالاؤف ) ةرمع

 دقف ( قفا: هلال ) جحلا لبق ةرمعلا هركن انإف ىعفاشال تاقف ةجحلا ىذ ىف جملا دعب رمتعأ نأ نم ىلإ بحأ

 لهآ نم !انف هللا لوصر عم انجرخ تلاق اهأ ةشئاع نع متيور امو اهنم هبحأ هنأ رمع نبا نع متيوِرام مهرك

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم لعق هنأ ىورام متهرك يف جحم لهأ نم انمو ةرمعلاو جحلا عمج نم انمو ةرمعب

 . ناعتسملا هللاو رايتخالا ءوسل اذه نإ عتمتلا نم هيف هللا نذأ امو هنسحتسا رمع نبإ امو

 تاقبملا كود 0 لالهإلا بأي

 نع كلام انربخأ لاق ؟ هيف ةجحلا امو هل تلق نسح لاقف تاقيملا نود نم لالهإلا نع ىعفاشلا ثلأس لاق

 تيقاوملا تقو هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور رمع نبا ناك اذإو ءايلبإ نم لهأ هنأ رمع قبا نع. عفان

 هلهأ نم لجرلا عتمتسي :كاقتبقاوملا تقو انمل هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ءاطع ىور امتإو ءايليإ نم لهأو

 مارحإب الإ رمتعمالو جاح هزواحيالنأ رمأ هنكلو هئارونم مر+ نأ رظحي مل هنأ ىلع اذه لدف هتاقيم فأن قح هبايثو



 0 او ال

 كلام انريخأ لاقف ؟ كلذ ىف ةجحلا امو تلقف ةرافك الو هلع ءاضق الف ءقلا هعرذ نمو هلع ةرافك الو ءاضقلا

 تلقف . ءاضقلا هيلع سيلف ءىتا هعرذ نءو ءاضقلا هيلعف مئاص وهو ءاقتسا نم لاق هنأ رمع نبا نع عفان نع

 رطفأ هنأ رمعنع اذهن.ه متيور اهث ( ىفإ* ةللل( ) هيلع ةرافك الو ءاضقلا هيلعف ءاقتسا نم كلذ لوقن انإف ىعفاشلل

 عيدعال ةححلا هوب ناكم موي ءاضق ىنعي_ اندهتجا دقو ريسإ بطخلا لاقف سهشلا تعلطمث تب رغ سمشلا ىري وهو

 امهفلاخم' ىذلا عضوملا اذه امو ىعفاشال تاقف لاق هانعم لثم وه مف امهتوفلاخم عضوملا اذه ىف اهثومتقفاو نإ متت 3و

 قتعي نأ, ناضهر ىف ًاراهن هتأرما عءاج الجر رمأ هنأ دسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انيور لاقف؟هانعم لثم ىف

 هومتفلا>ف قدصتيو موصرالو قتعيال متلقف موصلا عيطتس الو اقتع دحمال نأ دعب الإ هيزحم ال قدصتب وأ موصي وأ

 نأ.ىري وهو رطفأ وأ ءاقتسا نمو ةرافك هيلعف عاج ريغب رطفأ نم نأ متمعز مث ةدحاو ىف هومتفئاوو نهتنلا ىف

 2 سايقلا الو عابتالا اونسم يف عاججإلاب ةرافك امهيلع سيل نأ متمعز مث ؟نيرطفم كدنع ان اك من ءاج دق ليلا

 امن عماجلا ىف ملسو هيلع هللا. ىلص ىنلا نع ىورام ىلع سايقاا نوكي ناك فيكف ىعفاشلل تاقف . او انل رفغي

 00| ١ الو آقث نم ىلع ةزافك ال نأ ىف فلاخ ًادخأ ملعنال انأ كلذو هريغ ءىث هيلع ساقيال نأ نم انلقام لاقف

 ىلع ساللا عمجم نأ زب ملو تبرغ سمشلا نأ ىري وهو سمشلا برغ# لبق الو علطي مل رجفلا ىرب وهو رجفلا دعب

 تفصو ام الالدتسا عاملا ىف الإ ةرافك ال نأ نم انلقام الإ هيف زو سيلو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق فالخ

 هيلع تلمج ءاضقا هيلع بي ارظفم مئاصا! اهيف تلعج لاح ىأف رظنأ نأو امااع هيف ٍلعأ ال ىذلا رمألا نم

 الو ردقلا دب رجدتملاو سمشلا تف: لبق رطفلاو ئدحخلا ؛دردزملاو طعتشلاو نةتحلا ىف كلذ لوقأف:ةرافكلا

 .ارطف كلذ لمحت كنأل ةرافك هيلع نوكي نأ ىسانلا لك آلا ىف كمزايو هريغو ءقتسملاو علطيمل رجفلا نأ ىرب

 . هقرعت ءىثش ىلع سايقلا نم موقت ال مث سايقلا هيف ىعدت مث هسفن ثيدحلا كرتت تنأو هل

 ىنلا نأ هيف ةححلا لاقو اثعش هديزب ءاملاو معن لاقف ؟ ةبانج ريغ نم ' هسأر مرحلا لسغي له ىعفاشلا تلأس لاق

 نع مفان نع كلام انريخأ لاق ؟رمعنبا نع كلام رك ذ فيك تلق رمع هلسغ مث هسأر لسغ ملسو هيلع هللا ىلص

 00| شا لس نأ اسأب ىرنال كلامو نحنو لاق مالتحالا نم الإ: مرح وهو ةسآر لسغ.ال ناك هنأ رمع نإ

 هارت اذإو ( قا لالا ) لوقن اذكبف تلق مرح وهو لستغا هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوريو مالتحا ريغ ىف

 1| 2 وراك لكل ةلع اوكرت نأ ىغتب اذكبف رمعو ملسو هيلع هللا قلص ىنلا نع ىور امل رمَع نإا لود

 ' رمعو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوريام فلام ام رمع نبا نع ةياورلا ىف دجو اذإو هفالخ لسو هيلع هللا ىلص

 ىلعو هلع بهذي دقو ةنس سو هيلع هللا ىلص ىنلل رمع نبا ىلع بهذي نأ .اوركنتال نأ ىرخأ ةرم ىف ىغبنيف

 ةجح الب هيف كليواقأ فلتخم و للا ىف لفغت الف هللا ءاشأنإ ًاهنع تغر الو اهفلاخ ام اهنلع ولو نكسلا هريغ

 ىعفاشلل تلقف مرحملل ةقطنملا سبل هركي ناك رمع نبا نأ عفان نع كلام انريخأ ىلاعت هللا همحر ( ىتفانةلالاغ )

 نع الإ هفالخ وري ملو ردع نبا فالخ زاجتسا ند نإ ىعفاشلا لاقف بيسملا نبا لوقب لوةيو رمع نبا فلام هنإف

 انربخأ هللا همحر ( ىف[: هلال ) رمع نبا لوقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس فااعال نأ قيقح بيسملا نبا

 -كوقن تنأو نو (قفاذ:_ هلال ) ةرقب وأ ريعب «ىدهلا نه رسسيتسا امر لوق. ناك هنأ رهع نبا نع عفان نع كلام

 ةلرعلا ناك.س انع نبال رهمع نبا ىلع كارت نأ اك راح اذإو سا.ع با نَع هيوربو اا )» ىدهلا ند ىسرتسا ام 2
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 ىنلا ىلع وأ هسفن ىأرل رمع نباو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع كرت. نأ ملال زوجيفأ ( ىفتلالاث ١

 هع نبا ىلع كرتو هيف بيصيو رخآ عضوم ىنأي مث رمع نبا لوق ىلع سايقلا مث رمع نبا ىأرل ملَسو هيلع هللا ىلص
 ىنلا نع ىوري نأ هل زاج نإ تيأرأ ؛ ضعب نع اذه ضعب ههني ل فيكف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور امل

 ل كرو ةدحاوب دحابو نيتنثا هف رمع نبا نعو الث وأ نيت رم ةالصلا ىف هيدي عفر هنأ ملسو هلع هللا ىلص

 هريغل الو هل زوحم ال ( ىفا* تالاف ) ؟ هيلع هكرتهريغل زوجم وأ كرت ىذلا ذخأو هب ذخأ ىذلا كرت هريغل زوخجأ

 ءذه ( قفانعلا] ' ىدبألا عفد ىن ةءمأم لاق انيحاص نإف ىعفاشلل تلقف مسو هيلع هللا ىلص ىلا ن نع ىورام كرت

 هللا ىلص ىبلا هيف فلاخ ىذلا عقرلا ىنعم لوألا ىف عقرلا ىنعم ةنسلا عابتاو هللا مظعت ءانعم لبخلا نم ةباغ ةححلا

 رهحع نباو سو هيلع هللا ىلص ىنل ١ نع م هيف متفااخ م * عوكرلا نم 0 سأرلا عفر دعو عوكرلا دنع ملسو هيلع

 راع ادع رأاوأ رمثع ةثالك ننال در نع كلذ ىوري هتاور تدثت ةالصلا ىف ىدبألا عفر هنع ىور دحاو لوق ريغل اعم

 00 1 25 : ةمسأ| كرت دقف هحو ريغ نم لسو ةيلع هقا لص ى ىلا باحصأ نع ىورو الحر

 دوجسلا ىف ىدبألا عضو باب
 هبجو هيلع عضي ىذلا ىلع هيفك عضي دجس اذإ ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ( ىف[نةلالاف )

 ةنسس هيشإ اذهو ا ادهعو ) قفاتشلالا 7 هل 3 تحب نم هيدب جر دربلا ديدش موب ىف هتبأر دقلو لاق

 ىنلا رمأ لاق سابع نبا نع هيبأ نع سواط نبا نع نايفس انربخأ ( قناتتلالا 0م لسو هيلع هللا ىلع ى

 21 امب اذه ىف لعفف ( ىن 2 االاذ ١ 2ك رو هيفك اهم ا عسب ىلع دحسا نأ ملسو هيلع هللا 1

 ناك نإف ضرألا ىلإ هتبحب ىضفي اك ًاديدش دربلا ناك نإو ضرألا ىلإ هدب ىغفأَف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لعفف

 ضرألا ىلإ هيدي ىضفيال متلقف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةنس قفاو ثيح رمع نبا نع اذه متفلاخو لوقت هلك اذهف

 - لنآ ءاش نإ درب الو رح ىف

 مايصلا نم بأب

 ىلع تفاح اذإ ل اماطكأ 5 رك نع لا ردع ن نأ نأ عفان نع كلام انريخأ ىلاعت هللا همحر ( ىقثأ 5-5 اانا (

 ءاضقلا كالذ ند اهيلع كورد معلا لهأو كلام لاق ةطنح 3 ادم اك و 3 ناكم معطتو رافت لاقف اهدإو

 )0 رخأ مايأ ند ةد-ه5 راس ىلع وأ م - نك نم 0 ك وع كَحو ز ع هلأ نأل ءاضقلا اهماع كللام لاق

 لوعف هدلقبالو نآرقلا رمع نبا فالخيىف لواتو مساقلا لوقل رمع نبا فلاح نأ هل ناك اذإو ) قنا 0 الان

 ا لماككاو ىلع فام ضيرملا ةضيرع دل لماحخلا نال هجوتي رمع نبا بهذمو ان نارقلاب معأ اذه تفاح 0 ست فا دة ع 4 1 هم هك | 5 0 ن0 '

 || ىلع ةجح هلوق ىلع سايقلا مث ةحح عضوم ىف رمع نبا لوق لعجم نأ ىغبني فيكف اهسفن. ىلع ال اهريغ ىلع

 ىلع اساق كا نع نكح 0 ال دحأ نع أ ىبهيال رمع نا لاك ني لوقف ساقلا ءىطخم و لس لسو هيلع هللا ىلد

 هيلع لاقف ؟ ناضهر ىف ءامتسا نم كري > نأ زاح كو 62 هل سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق كرتو رمع نبا لوق

 نأ زاح كفك ) ةرابعلا لصأ لعاو طقسهيفو ةخسنلاىف اذك خلا ءاقتسا نم كري نأ زاح 6-2 : هلوق )01(

 ٠ هكةحعوعام < هك لمأتم ىلع ىف نعال ام بايلا 4 3 ىف كلذ دعبو )»ع خا أ امعسا نع ىعفاشلا تلا هكرتن



 ع ؟ ه0

 امجطضم مان نء لاق هنأ رمت نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ةقثلا انربخأ ( ىف( هللا ) ءوضولا داعأ

 ءءوضو سضقتنب ١ ادعاق اللف مان نإ لوقت انإف ىعفاشلل تأاقف . هلع ءوضو الف اسلاح ماث نمو ءوضولا هيلع بجو

 هرذكو هلق عجطضملا - هكح نوكي نأ الإ ادعاق مونلا ىف زوحم الو ( ىف: لالا ) أضوت كلذ لواطت نإو

 ' داق اللف مان نإ لوقن انإذ ىتفاشلل تلقف . ءريثك الو هللق ءوضولا ضقني الف كلا كلذ نم ًاجراخ وأ ءاوس

 نم جورخلاو هريغ فالخو رمع نبا فالخ اذبف ( ىتنا' خلالاف ) اضوت كلذ لواطت نإو هؤوذو ضقتتني مل

 هبلق مونلا طلاخ نم نسحلا لوقو ًآاءوضو ادعاق مونلا ىف ىريال وهو كلام ىكح اك رمع نبا لوق سانلا ليوافأ

 ىرأل ىلإ ىعفاشلا لاقق اا اذه لغم عنص نمو كلذ ةرضحم حس امتإ اذه زوحم ال لوقن انإف ىعفاشلل تلك

 رمي نبا لوق فلام اثيش د>أ نع اذه ىف نوور مكاعنال ل جسفنأ ىأرل افيف> لع رع نا فدا

 ؟سفنأ متلعج دقو كريغ نع ةياورلا متفلكت ملف سقس لود ىف دخلا نأ متم امنإو ؟دنع رمع نبا للز زاج نإو

 ّ 5 هةحح داب سام نول.هت راخلاب

 ةالصلا كإ ئثملا عا رش كتاب

 دجسملا ىلإ ىثملا عرسأف عيقبلاب وهو ةماقإلا عمس هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انرمخأ ( فاشل الاف )

 اذإ دجسملا ىلإ عارسإلا هركن نمي ىعفاشال تلقف دجسملا ىلإ ىثملا عارسإ معز متهركو ( قفانتلالا )

 منأو اه وتآت الف ةالضلا متيتأ اذإ » ملسو هيلع هللا ىبصىنلا لوقلهومته رك 0 نإف ( قفا ثلللاف ) ةالصلا تعبأ

 | ا مي هك هل ةلوسرل رمأ. لك .ى ؟-] ىغبني اذكهو متيصأ دقف « ةنيكسلا ؟لعو نوشعع اهوتثاو نوعست

 ابيأ نع جحم ةأرما رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىلع ةجح هيلع سايقلا ,ىطخمو رمع نبا لوق سايق

 مسا زوجي فيكف « دحأ نع دحأ ىلصزال » لاق رمع نبا نأل « دحأ نع دحأ جحال » لاقث هيبأ نع جم الجرو

 نع ىورام كرت ىف بيصي انه وهو هيف ءىطخم سايقل هعدي مث هريغ نع ىوررام ىلإ هللا لوسر ىوري ام عدي نأ

 هلا لوسر ةئس هعم رمع نبا فالخ ىلإ جرخيف ديزي مث هفالخ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىود ذإ رمت نبا
 : عضوملا اذه ريغ ىف سو هيلع هللا ىلص

 ريبكتلا ىف ىدبإلا عفر باب
 نأ دارأ اذإو هيبكنم وذح ةالصلا حتتفا اذإ هيدي ىلصملا عفري لاقف ةالصلا ىف ىدبألا عفر نع ىعفاشلا للام

 لاقف ؟ كلذ ىف ةجحلا ا ىعفاشال تلقف دوجسلا ىف كلذ لعفي الو كلذك امهعفر عوكرلا نم هسأر عفر اذإو عكر

 عفر لوقت انإف تاقف انلوق لثم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هيبأ نع ماس نع ىرهزلا نع ةنييع نبا اذه انربخأ

 0001 مضر ةالصلا ادب اذإ ناك رمع نبا نأ عفان نع كلامانريحا ( قت(: ءلالاث .) دوعي ال مث ءادجالا ىف

 ةالصلا حتتفا اذإ ناك هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىري وهو كلذك امبءفر عوكرلا نم عر اذإو هيبكنم

 ماسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر متفلاخ مث كلذك امبعفر عوكرلا نم هسأر عفر اذإو هيبكنم وذح هيدي عفر

 عوكرلا نم عفرلا دنعو ءادتبالا ىف اعفر امهئنأ امهنع متيور دقو ةالصلا ءادتبا ىف الإ هيدي عفريال متاقف رمع نباو
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 مسو هيلع هللا ىبص ىلا لوق رمع نبا ليحل نولوةتو رمع ن ١. لوق ىلع ساقي لجرلا نع جحلا ىف سو هيلع

 هيلع ىف 2 وأ ىعفاشلا لاقق اهنم دهاش ام ظفح هيلع بهذيو نلا ضف ع نبا ىلع بهذي دق ىعفاشلل تلقف

 ؟ليواقأ ( ىف ةاعر ”لالاف ) معن تاقفذ ؟ هظفح هيلع بهذي وأ 5 ماكر يي تنك ملسو هلع هللا ىلص ىنلا او توذملا

 هئافلحو مسو هيلع هللا ىلص ىنا ١ نع تونملا نييدملا ن م ريغ كور و تونماا ر داكن هنع نوور , كدحب لك ةنلع

 بهذي وأ ا نأ هلع زاج اذإو ة ةنسر مع نب د ىلع ىف ةءال مكلوق لطسو 1 0 لوقت اك لثخلا نأ لطسا

 بهذي نأ ىلوأ اذد نم للعلا نم اهيبأ نع جحم نأ 0 0 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ناك دهاشام

 رمع نبا ىلع :بهذيال نوك نأ تمعز ثندحلا در ىف َكِلَع اهبآو هنكلا لع هن هلو لكحل 0 ١>

 ناك اذإف رمع لوق ىلإ هتفلاحو ( قفانثلالا ) دهشتلا ىف رهع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ( قنا تلال )

 لمعلاو عام>الا ن أف مآ داعو ره٠عو رهع ؛| هيف ككل ةئيدملاب هيف ل ةماعلا معو ةالصلا 1 وهو ديشتلا

 ثيداحأ ةئثالث الإ كيحاص كلام هيف ىور امو ديشتلا نم هيلع اعمتجم نوكي نأ ىلوأ نوكي نأ ءىشل ىغيني ناك ٠٠

 فيكف ةشئاعو هنبا ايف فلاخم مث ربنملا ىلع دبشتلا مبماعي رمعو رمع اهيف (؟) نافلاخم اهنم ائيدح اهلك ةفلتخ

 بهذ ولو رب الإ عامجإلا ءاعدا زوجي امو ةنيدملاب هيلع عجأ لمع وأ لاق مث مكح اذإ كك احلا نوكي نأ :ىعدا اذإ

 . هتزاجال ادز ثدداحألا تناك هزبحح تهاذ

 هذعبو رطفلال بق ةالخلا باب

 اهدعب الو هالصلا لبق رطفلا موي ىلصي نكي مل رهع نبا نأ عفان نع كلام ان ريخأ ( قنانةلالات )

 اهدعبو ةالصلا ليق رطفلا موي ىلصي ناك هنأ هنأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انريخأ ) قفاخز 59 اال (

 تاك عبرأ ىلصملا ىلإ ودع ليش ىلص# 6 هانأ نأ مساملا نب نم رلا كيع َنَع كلأتم انريذأ ) ىف 8 2 الاه (

 نولوةت امو ةالصلا نم اذه لثم ىف نوفاتحم اوناك اذإ عامجإلا نأف فالتخالا ىورب ىذلاو ) قفاه لالا (

 رمعنبا فالخ زاج اذإو رمعنبا متفلاخ اذإف ( ىفإ*_ لال[ ) اهدعبو ةالصاا لبق ىلصي نأ اسأب ىرنال اولاق منأ

 ىلع لو ونام ع ىلع نوقيضت وأ نيعب | نم لحجر لوقا هقال كر زوحمأ نيعباتلا نم لجرل لوق اذه ىف ) وهص ون ريغ 0 وعن اتا - حار 2 هقالح كر ةيعاتلا ٠ > لا ةأ اذ 3

 نيعب اتا نم لحرأ رمع نبا ىلع ع نأ نوحجاو 01 نم لو.ةم ريغ اذه نركف نيفصنم ع نونوكتف عسقنأ ىلع

 نع عفان نع كلأع انريخأ ( قنات تلالاف ) رخآ عضوم ىف ةنساأ ىلع ةجح رمع نبا لوةلعجمو كبحاص ىأرلو

 ىلأ نباو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا:نع الإ ىكح هارأ ال لوقي كلامو هيف هومتفلا> ءىشب فوخلا ةالص ىف رمع نبا

 0 اذإف ) قفا 3 الا ( هف كشرال سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رمع نبا نع لاس نع ىرهزلا نع هيورب بئذ

 0 تكلف لصو هيلع هللا ىلد ىنلا نع نامور نب ديزي تيد فوخلا ةهالص ىف هتاورو هنأر ردع نبا ىلع

 نامور نب ديزي ثيدح نوعدت مث ر هع نبا ىأرا نامور نب ديزب ثيدح ند تبثأ ميسو هلع هللا ىلص ىنلا نع اثدح

 ” ناكلا كاك حصيإ ابهذم رلعلا ىف 5 فرعأ اش لبس لوقل ةنسلا نوعدتف ةمثح ىنأ نبا لبس لوقا

 مجطضملاو سلاجلا مون باب
 اذكهو ( ىف لإ ) اضوتيالو ىلصي مث دعاقوهو ماني ناكرمءنبا نأ عفان نع كلام انريحأ ( ىفان خلال )

 اوحصد ناك اذإ لوقنو لا ىلع ايوتسم كل اد نك اذإ هريصفو هليوط نكد قرفال كلذ لاط نإو لوقن

)7- 556 



 - ؟14-
 متلق ولف هفالخم لاق هلثم ادحأ لعأ الو اعم نيرمالا ق.ةرمتفلا+ فكيف ةالصلا دع ملف حااص ءىث تقولا نم هيلعو

 لإ ردع نباو ةالصاا ىف اضآ هفلاخ مث هلثم لوق ريغل رهع نبا فااخم اولوةت نأ اهيدش متنك ريغ هفلاخ مث هلوقب

 هيلع ةالص عد. نأ ىلإ هه 0 هيلع سيلام ىلهي نأ

 حبصلا رمع نبا ىثخف ةميغتم ءاملاو ةكع رع نبا عم 50 عفان نع كلام انريخأ ( ىف[: الاف )

 اذه نم رمع ن ١, نوفلاخم مل أو ( قى ف(: *لالاف ) ةدحاوب عفش الامل اى رذ ميغا فشكنا مث ةدحاوب وك وأو

 هرتو عفشبال لاق هنأ دحأ نع نوظفحم مكماعأ 00 هرتو عفش ال رو نمو ةدحاوب رتويال نول ومو نيعض وم 3

 امو تاقف < لاَقف ؟هراو ,عدتل لوقتفأ تلق 08 ةعكرب م دن رهحع نا لوقب لاق؟ اذه قت 3 ةقناام ةفاشلل تلق

 دعت الو 20 نم عفشاف ترتوأ اذإ لافو هرتو عفش نأ رمع دل 0 سامع لن! نع انيور لاق؟ه قف كتتسح

 . رمع نبا فالخ مكيحاص ثيدح نم سيلو مكيحاص ثيدح الإ نوليقتال مكنأ متمعز متنأو هعفشت الو ارتو

 رفسلا ف ةلفانلاو ع ةالصصلا بأب

 ىلد ةَسقتل ىلد اذإو عب رأ ىعإ مامالا 0 ىلصي ناك هنأ روع نبا نع عفان ع كلام انريخأ ( قفا 5 7 املاك )

 وأ اذه الإ لمتعال هنآل عب رأآ ىع ىلد 5 لهأ ند ناك اذإ مامالا نأ ىلع لدي اذه ) ىقن 582 االاؤ ( نيتمكر

 اذهو لاق نابع 5 ا دقو ةيمأ ف م رمع ق 5 |١ نامز ىف مامإلا نأل ىنأ 0 25 لهأ ريغ را مامإلا نوك

 هعم لصي مل دسفت تناك ول هتالص نأل رمغ نبا دنع مهتالص دسفت ُ موقب متأ ول رفاسملا نأ ىلع لدبي

 لب رمع نبا فلاخم هوعتاور دحأ ىأر ريغل رمع ننا نع متيورام نوفلام متأو لوقت ادهمو (قفاش لالاث)

 مث ىتع ةالصلا مامإ باع دوعسم نبا هنوفلاخمو هقفاوي سو هيلع هللا ىلص ىننا باحصأ نم هريغ هيف رمع نبا عم

 0 متأف اعساو هآر ةئكلو هف فااخو مث م هتالص دسفي كلذ ناك ولو رش فالخلا لاقف كلذ ىف هل ليقف اهعأف ماق

 ةضيرفأا عم ىلصي نع / هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ( قفا م اللا ( رصقلا ىف هدنع لضفلا ناك نإو

 راهنلا ىف ةلفانلا برع رمع نب نع فورءمو ( قفاخن لالا ) ليللا فود نم الإ اهدعب الو الق ائيش رفسلا ىف

 كفك ردكاعلا لاقف انبحاص لوقت لوقت ءانإف ىعفاشلل تلقف لاق «.اراهت رفسلا: ىف ةلفانلاب :س'انال كلآم لاق رفسلا ىف

 رهعنبا لوقب مكجاحتحا نأ ىلع لدي اذه فلام ائيش هيف نوظفحم مكساعأ لو 2 متيبحتساو رمع نبا متفلا>

 . هدنع ةجحلا فلاخم نأ دحأل ىغبنيال هنأل سانلا نم راتتسا

 منأو ( قنا ةلالاف ) تاولصاانم ءىش ىف تنقيال ناك رمعنبا نأ عفان نع كلام انربخأ ( قفاذتلالاف )

 هنأ ( عيرلا 2 < 2 هلأ هورع نب ماشه ن ع كلام انربخأ ( قناخن “لالا ع .صلا ىف تونقلا نور

 ىضق اذإ ةرخآلا هك مل دا نأ لبق ردفلا ةالص ىف تنقي ناك هنأ الإ رتولا ىف الو ةالصلا نم ءىش ىف تنقيال ناك

 حيبصلا 1 تعا تلاقر ءثاشال تادف عو 5 رلا دعي تنعي نول وةتف ةورع ن وفلاخم مخ أو ( ىن هللا هتءارق

 لجأ لاق كانقفاو دم تلق نامع مث رمع مث ركب وبأ مث تنق سو هيلع هللا ىلص نأل معن لاقق ؟ عوكرلا دعب

 هللا ىلدىنلا نع ثيدحلا نو متنأ لاق ؟نيأ ند تادف هريغ ف اع ةحح اذه ق متقفاومو نوملعتال ثيح ند

 ف
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 لهاجلاو مااا وه تاق هريغ ىلع سيلام كسنلا نم ملاعلا ىلعام ( قفا: للا ) هلعفي نأ ملاعل ىغيتيال لوقت نحي

 هكسن نم كرت نم نأ مكبهذم لصأ نم مكنكلا و لاق « امبنم دحاو ىلع ةيدفال : تاق؟ءاكرت نإف ( قفا ةلالاؤ )

 الهاج الو املاع رمأت الف كسن لزنمال رفس لزنم ناك نإو ركارق لصأ متكرت دقف اكسن ناك نإف اد قارهأ ائيش

 هلت نأ

 ةبانْلا لسغ باب

 لاق ءاملا هيذيع ىف حضن ةبانلا نم لستغا اذإ ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ( يتفانعلالان )

 هلرتلا مكعسو اذإف هفالخ دحأ نع اوورت ملو رمع نبا ىلع متكرت امن اذه ( ىف[: لاله ) لمعلا هيلع سيل كلام

 نأ ركل زاج نإو مكسفنأل هيلع نوعدت متنأو هلثم ىلع ةجح هلوق اولوقت نأ كسا زحب مل هلثم لوق ربغل رمع نبا ىلع

 .كسفنال هكرت را ل هلثف لع هب ارد

 فاعرلا ىف باب
 ماكشإ و عجر مث اًضوتف فرصنا فعر اذإ ناك ةنأ ردع نبا نع عفان نع كالام انريخأ ) ىثأ 00 االاؤ (

 زيزعلا دبع نب ديلا دبع انربخأ ( ىفانعلالا ) هلثم سابع نباو بيسملا نبا نع ىور كلامث ( ىف: لالا )

 او وأ ايذم وأ افاعر دحو ند وأ فاعر هباصأ نم كلوش ناك هنأ همأ نع اس نع ىرهزلا نع جدرج نبا نع

 ىوري رهع نب هللا ديبعو مدلا لسغي امبإ هنأ متمعز مث فنأتسإ ةمرخم نب روسملا لاقو ىنبف عجر مث ًأضوتف فرصنا

 اذهو ةالصلا ءوضو ره اعإ مكتياور ىف رهاطظلا فق ءوضولاو ةالصال اي مدلا لسغف فرصتي ناك هنأ عفا نع

 مكنأ متمعزو ىذملا ىف ىنيي هنأ كريغ ةياور ىف بيسملا نباو سابع نباو رهع نبا نع متيور امل « كرثلا هبشي

 : ىدملا قف نون دال

 ضناحلاو قِبَل ليضفب لسفلا تاب

 وأ اضئاد نك ملام ةأرملا لضفب سايل لوقي ناك هنأ رهع نبا نَ عفان نع كلام انريخأ ) قفا 5 2 الأ (

 ىرأ تساو معن لاق؟كااملوقب لوقت تنأ ىعفاشلل تلق « ضئاحلاو بنجلا لضفب لستغي نأ نسابال كلام لاك اح

 اذإف ةشئاعو لستغي ناك ٍمسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل هتكرت اإ ةجح مسو هلع هللا ىلص ىنلا لوق عم دحأ لوق

 ىرخأ ةس نولمم و ةنمسلا ىلع ةجحرمعنبا لوق نولعم م:ئأو هبحاص لضفب لستغي اهبنم دحاو لك ناك اعم الستغا

 . هومتف رع ءىذا الإ هيلع 0 نر كك مكلعلف روع نبا ىلع 0 مك نإ هلع ةدح

 مهيتف لزأ دبرملاب اوناك اذإ قح فرجلا نم رمع نباو وه لبقأ هنأ عفان نع كلام انربخأ ( فال الاف )

 ناك اذإ لوقن انإف ىعفاشلل تلق ء رصعلا دعب مف ةعفترم سمشلاو ةنيدملا لخد مث رصعلا ىلصو منغلا دب رع مهبت هنأ

 اضوت تقولا باهذ لبق ءاملا دجو مث ىلصو تقولا رخآ لبق مه.ت نإف تقولا رخآ ىف الإ مميتي الف ءاملاب عمطي رفاسملا

 لخدو رمع نبا هب مميت دقو ةنيدملا فرطب دبرملا رمعنبأ لوق فالخ اذه : ىلاعت هللا هحر ( قفا: _ةلاإف ) داعأو
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 ( قنانغلالاو ) ةاكزا اهنم تذخأ ةئزاولا زاوج زوجت ىهو مهرد ىتئام نع تصقن نإ مهارداا نأ متهعزو ةاكز

 هللا ىلص هللا لوسر لاق كوبف« ةقدصقاوأ سمح نود امف سيل » لس و هيلع للا ىلص هللا لوسر لاق اذإ اذه لوقت

 | سو هيلع هللا لص ىنلا ثيدحم اولوهت مل 0 سمح نود كلذ نأل ةقدص ايف نك 1 صولا ولف ملسو

 آل هنأ كلام انريخأ ( قنا الاف ) زب ١ نب رمع لوقب الو ةنس وهو ةقدص قاوأ سم نود اف نشل ىو

 ىلع بابش نبا باوجو هتيز نم الإ 5 ذخؤي ال لاقف كلام هفلاخو رمثعلا هيف لاقف نوتيزلا نع باهش نبا

 ةدصال كلام لاق ةيشاملاو ثرحلاو نيعاا ىف ةقدصلا امنإ بتك زيزعلا دبع نب رمع نأ كلام انربخأ ( قفاخشلللاف )

 ذأ هاب هنأ كلام انربخأ ( ىفا_هلللاف ) ةقدص رادي ىذلا ضرعلا ىف كلام لاقو ةيشام وأ ثرح وأ نيعىف الإ

 و نيضرألاو رودلا ىف ةعفشلا معن اعيمح الاقف؟ةنس ةعفشلا ىف له الئس راسي نب ناملسو تاما نك الحم نأ

 ]| نركل نأ سس اذهىو ةلجلا ف نودخأتو دخان اذهبو ( قفاه شلال( ) ءاكرمتلا موقلا نيب الإ ةعفشلا نوكت

 ةشال كلام لاقو لحن لحف الو رب ىف ةعفشال لاق هنأ نامع نع كلام ىور دقو 7 ضرأ هل تناك امف الإ

 ةث١ ضرع وأ 2 ناوح وأ راد ئم اصقش ىرشا نميف لاقو م.قلا اهي حلص نإو 0 راد ةضصرع الو قيرط ىف

 ا أع قدأ هرمتلعجو عابت هموجي متلمجف 2 تتاكملا ف اذ_ه ىقعم متفلاخ مش 03 نمثلا ن< هييصام ردقب صهشلا ق

 : ةعفشلاب 4نم

 ءاليإلا ىف ركب ىبأو ديعس فالخ باب
 اناك امهعأ نمحرلا دبع نب ركب ىفأو تبيسملا نبا ىعي ديعس نع باهش نبا نع كلام 0 1( «لالاث)

 لاقو ةدعلا ىف تناك ام ةع>رلا اهيلع امحوزاو ةميلطت ىهع ة ربشأ ةعبرأ ت تضم اذإ هنأ نم ىلو لدرلا ّق نال و

 . راا اهملع هلو ةفيلظت ىهف روشألا 0 اذإ 6 هتأرما نم لا! اذإ 00 ىف ىهدقي ناك ناورم نإ كلام

 للص نع ديه نب ىحم نع كللام انريخأ ( قفا 2 مضز الاف 0 بابش ن 1 | ىأر كلذ ىلعو كلام لاق ةدعلا 0 تاك

 | يع نإف لاق اهحوز ىلع ديعس لاقف ؟ 9 اكل نمىلع ءاركب تنناف ىف اه>وز اع هلطب ةأر ىلا نع لثس 4 بيسملا خ نبا

 5 ريمألا ىلعف لاق 5؟ اهجوز دنع

 نارقلا دوجس ىف باب
 نع كلام انربخأ لاقف ؟ كلذ ىف ةجحلا امو تاقف ناتدجس اهيف لاقف جحلا ةروس ىف دوجسلا نع ىعفاشلا تاأس

 تاضق ةروساا هذهنإ لاق مث نيتدجس جحلا ةروس ىف دجس باطلا نب رمت نأ هربخأ رصصم لهأ نم الجر نأ مفان

 3 اطخلا 0 نأ ريعص نب ةيلعث نب للا دبع نع ىرهزلا نع دعس نب ميهارإإ انريخأ ( ىفان لالا 0 نيتدحسإ

 ةدحاو ةدجس الإ اهب دجسن ال انإف ىعفاشلل تلقف « نيتدجس اهف دحسف جحلا ةروسب ةيباجلاب مم ىلص

 يناا باحصأ نم دحأ لوق ريغ ىلإ اعمرمع نبا هللا دبعو باطخلا نب رمع نع متيورام متفلاخ دقف ( قناتنا )

 ةنسلا اههنم دحاو لكب اودرت ىتح ةج> هدحو رمع نباو ةحح هدحو رمع لوق نوذختت فيكف ملسو هيلع هللا ىبد

 ف ةروعلا لوق دحأ ىلع كردتس نودلعت له مكسفنأ ىأرل امهلوق نه نوجر# مث هقفلا نم اددع امهملع نوندتو

 نبا نع كلام انربخأ لاقف بصخلا ىف هدحو انيحاص ىور ابع ىعفاشلا تاس مكايواقأ نم تفصو اهف اهنم نيبأ

 ىعفاشال تلق ء تيبلاب فوطيف للهلا نم ةكم لخدي مث بصحلاب ءاشعلاو برغملاو رصعااو رهظلا ىلصي ناك لاق رمع
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 روعألا نيع ىف باب

 نأ راسإ نب ناملس نع جشألا نب ريكب نع ديعس نب ىح نع كلام انربخأ ىبلاعت هللا همحر ( ىف[: ةلالاث ) .

 داهتجالا اهنف امبإ لمعلا اذهب سيل كلام لاق رانيد ةئامب تقحم لاق وأ تئفطأ اذإ ةمباقلا نيعلا ىف ىضق تباث ندب

 هفلاخو ىدتفي ناكف مايصلا ىلع ردقيال ىتح ربك كلام نب سنأ نأ كلام انريخأ ( ىفإ: لال[: ) تقؤم ءىّت

 ىف ىلصي ناك هنأ مزح نب ركب ىبأ نع ةعير نع كلام انريخأ ( قفا: لالا ) بخاوب هلع سيل لاف كلا

 نأ ةعب ر نع كلام انريخأ ( قفا لالا ) ركب وبأ بحتسا ام متهرك فيك لاقف اذه هركن انإ تلقق

 نب دمحم لاجرلا ىبأ نع كلام انربخأ ( قفا: لالا ) هنم ىنثتسإو هطئاح رك عيب ناك دمح نبا ىنعي 1

 نع كلام انريخأ ( ىلا: لالا ) اهنم ىثتسنو اهر راع عيت تناك اهنأ نمخرلا دبع تنب ةرمع نع نمحرلا دب

 ةقيلطت ايعأ سالا فل عنأش اهلهأل لاقق موق ةديلو هدنع تناك الجر نأ دمحم نب مساقلا نع ديعس نب ىك

 رمثلا ثلث نيبو هنيبام هنم ىتتتسي نأ سأب الف طئاح رع عاب اذإ لجرلا نأ اندنع' هيلع عمتجا رمألا كلام ل

 نأ لاح ؤلو !ءانيساإلا د اع اور ملو ةانعلاءر دك مساقلا نع ىورب اضأ (قفاة هلال ) هزواحجم

 ىور ىذلاو اذه ىلع 4 عمتجا نم ىرزأ الو كو انك زوجيل مهس فلأ نم !ههد هنم ىتكن

 عسيبلا نم جماح ىنثتسملاو ءىثث ىلع اعقاو عببلا نوكي نأ الإ ءانثتسالا زوحم الو ( قفانتلالا - ام فال

 ةفضن الإ رع ك1 عببلا نم اجراخ تفصللا' نوكيف هل! [ذكو اذك الإ ئطئاخ رع كعنأ لوح نأ ف

 ىنإ لاقف مساقلا ىفأ الجر نأ ةعيب رنع كلام انربخأ ( قفا لالا ) عيبا نم ًاجراخ ىتاتسا ام 0 هثلث الإ

 نم تذخأف دعب/ ىسأر نعش ئم رصقأ ل فارما :تلاقف اهن.وندألا تدهذق تعش ىلإ تلدعت هاب عفا تخت[ واتت

 اذهو (قفان لالا ) نيدجلاب ابسأر نم ذخاتلف اهرف لاق مث مساقلا كحضف لاق اهم تعقؤ مث ىتانسأب اهسأر رع

 هسفن لوقل مساقلا فلاخو امد ق.رهب كلام لاق نيهجلا نم اهنع أزجأ هنانسأاب اهسأر نم رصق اذإ مساقلا لاق |

 ثيح نم لاق ؛ ةبقغلا ةرهج ىفري مساقلا نبأ نم مساقلا نب نحرلا دبع لاس هنأ كلام انربخأ ( قناة غل

 . دحأ نع افالخ اف وري ملو لسملا نطب نم الإ امري نأ بحأ ال كلام لاق رس

 ةمذلا لهأ روشع ىف ررَعلا دبع نأ نمع فالخ باب

 نامز ىف رصم زاوج ىلع قيرز ناكو نايح نب قيرز نع ديعس نب ىحب نع كلام انريخأ ( قتاتشلالاف )

 نيماسملا نم كب رم نم رظنا نأ هلإ تك دبع نب رهع أ ركذف زيزعلا دبع نب رمجحو ناملسو دك

 غلب ىد كلذ باسحبق صقن اف اراندار راشد نيعبر 1 صا نم تاراحالل نوربدي اع مهلاومأ نم رهظ اعاد

 ةمذلا :لهأ نم كب زم نمو ااًميش- اهم انخات الواابعدف راند ثلث 'اراجدب نب شع نم ضن نان اذاند

 ةريدع غلب ىتح كلذ باسحبق صمت ا ارانيد ارانيد نيرعشع لك نم مهلاومأ نم تاراجتلا نم نوريدي امت د

 قرا نم هل لإ "نا 0 دخان اع مل تنكاإو اعيش اهنم دخأات الو اهعدف رانيد تلث تصقن نإذ ربن

 مههلاحو ارارم ةنسلا ىف اوفلتخا نإ هومتفلاخو لوحلا ىف ةرم الإ مهنم دْحْوي ال لح ان رضع لوقف قاع 7

 تذخأ ةنزاولا زاود تزاج نإ:لاق .ةثأ.هنغا تريحأاف ازد: كلث ضقن نإ ناخد نترذعاو رار دع 0

 اهنم دخؤي مل لقأ تارك ١ وأءرايد تلت سعت سرت ادا را زن ل نإو سك 1 تضف ولو كذا
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 ' لإ ىلا نأ ىلإ تهذ اعإ سابع نبا بسحأ ( قفا: لال ) دحأ نع دحأ ىثعال لوقن انإف ىعناشلل تلقف

 ةقالخ مسو هيلع هلا ىلص ىنلا باحصأ دحأ نع متيور ؟ماعأ الو هومتفلاخ كو: اهنع كنت نأ اهزماف كسن

 - اا

 هنأ سابع نبا نع حابر ىبأ نب ءاطع نع ريبزلا ىنأ نع كلام ان ربخأ ىلاعت للا همحر ( ىف(ةئعلالاغ )

 : اق دخأت اذهب ( قفان لالا ) ةندب رحني نأ هرمأف ضيفي نأ لبق ىنب وهو مرح وهو هلهأ ىلع عقو لجر نع

 نع ديزي نب روث نع هاورو ةعير رب سابع نبا لوق كرتف ةعبر نع هاورو ةمات ةدحو ةندبو ةرمع هيلع كلام

 كوري وهو هثيدح لبقي نأ دحأل ىربال ةمركع ىف لوقلا ءىس وهو ( ىنإ: هلا ) سابع نبا نع هنظي ةمركع
 7 لوقي ام ةقركع ىف لوك. نأ هل يدعلاو لاق سانلا دَنَعو هدنع ةقث ءاطعو هفالخ سابع نبا نع ءاظع نع نايفس

 ديزب نب روث نع ىوربيف ةرم هنع تكسو ابظ هنع ىور/و ةرم هيمسرو هلوق قفاوت هماع نم“ىثدملإ جات

 اذهو ةمركع نع روث هب ثدح اعإو ةمركع نع تكسو هريغو برعلا ىراصن حئابذو عاضرلا ىف سابع نبا

 001 || 2 كسل نم ىن نم سابع نبا لوق دخابق اهتم اوظفحت نأ معلا لهأل ىغبني ىتلا رومألا نم

 لجعي ةجح مت طق دحأ ءىر له ىنعم ريغا اصوصنم اذه ريغ ىف هلوق كرتيو ةرثكلا نم هللا ءاشام هيلع سيقبف

 كف جحلا دعب هرمعت مالق نإف ؟ هجح نم ةيقب ىف وهو هدنع رمتعي فيكف ةرمعب هاضقف هل ىغبني الام ءىش جحلا

 نع ةرمعب مرحأ لوقن مث جحلا ىف همار>إ نم جرخ دقو مالسإلا ةدح هنع ىضقو هلك هنم جرخ دق جح نك

 هنعو انع هللا افعةعب رلوةنم اذهو . ةمركع نع ىورام الإ ةعبر لبق اذه لاق راصمألا قفم نم ادحأتماع ام

 شأ امو مايأ ةثالث فكتعا ملاص وهو هتأرما لبق نمو اموي ريثع ىنثاب ىضق ناضمر نم امون رطفأ نم برض

 ة اذه نم نسحأ وهام ةعب ر ىلع كرتلا نم نوشحوتستال متنأو 3 بجعلاو لاق املي ناك ليواقأ نم اذه

 . هيف هن وعشت

 قالطلا ىف تبان' نب ديز فالخ باب

 أهرمأ اهتكلم اعإ كاق نإف حوزاالوقلوقلا لاقفاثالث اهسفن قاطتف اهرمأ هتأرما كال ع لجرلا نعىعفاشلات ع

 كلام انريخأ لاق ؟ كلذ ىف ةجحلا ام هل تلقف امم ق>أ وهو ةدحاو ىهو هلوق لوقلا ناك ثالث ىف ال ةدحاو ىف

 اتأف "تباث نب ديز دنع اسلاج ناك هنأ هربخأ هنأ تباث نب ديز نب ةجراخ نع تباث نب ديز نب ناملس نب ديعس

 نإ.ابعج رآ دنز هل لاقف ىتقراففاهرمأ ىأرما تكلم لاقف ؟ كن شام ديز هل لاقف ناعمدت هانبعو قيتع ىلأ نب دمحم

 ن1 نعكلذب اهبش ىورو اهرك اني نأ الإ ثالث ىه لوقن انإف ىعفاشللت اقف « اهب ق>أ تنأو ةدحاو ىه امنإف تئش

 نود ناورمو رمع نبا لوق.ىلإ متبهذ نإف متفلاخ نم نولابت ك ارأ ام ( قنانعلالا ( جحلا نب ناورمو رمح

 1 كَضأ نركك نأ اثالث اهسفن تعلط اذإ اهرمأ هتأر ما كالمملا ودعي ل اف هلإ ميهذ هحو 1 ديز لوق

 هعيمج جارخإ نوكي الوأ اهتركانم هعفنت ملو همزل اهسفن تقلط اذإف اهيلإ اهقالط نم هد ىنام عيمج جارخإ

 ةن تقلطف ةدحاو ابكلم ولف جوزلا لوق لوقلا ناك اذإو هيف هلوق لوقلا نوكيف ضعبلاو عما جارخإل المتح

 امؤ رابتخالا.عضوم فيك نوفرعتال كلو انا رفغي هللاو  مترتخا اذإ معمسأو ةدحاو الإ قلطت نأ اهل نكي مل ثالث

 : ملعأ هلاو . تفصوام الإ هيف ةركانملا عضوم



 - ؟#1خ
 ىلع دجوي مث هلع فاح اك هنأ نقيتسي ءىشلا ىلع ناسنإلا فا> وغللا نأ متمعزو ءرتفااحف ( قفا: تالاف

 هللا لوقل ببسلا هعنع هلءفيال فلحم اهدصقي نيميلا ىف تابثإلا وه اذه رغللا دض اذهو ( ىف: الإ ) هف

 مةيهذام ناسالالمتحا ولو هلع ناعألا دقع هب متدقعام متدقعام « ناعألا متدقع اع ؟دخاؤ نك-او »ىلاعتو كر

 هقفلاب اهملع عم مكنم ناسللاب لعأ األ كش“ عبتت نأ ىلوأ تناكو ةشئاع هللإ تبهذام هلاحا عنمام

 ىلإ هف اهومتفلاخو لاق 8 ثدلا ةشناع ٠ نع دمحم نب مساقلا نع ديعس ند ىح 0 كلام انربخأ ( قناخن *لالاف

 . رح ل

 00 ىف باب

 هءراح رد ةثئاع 5 هرهع همأ نع ء نر لا كيع 6 ١ دم لاحر !| فأن نع كلام انربخأ ( قنانتلالاغ (

 اهومتفلاح) لاف تعسف يكل ءىد نع با رعألا نم عاب 3 ةثئاع ام ترم ردحسأاب تقرعاف اهترحسفا)

 0||0|222111|ا|0زا0ز0ز0|]|]

 تانك“ هب «ايفيماوووط لو 5-1

 . اهريغو ةشلاع لوقب لوقت نو ةربدم الو ريدم عاسال متلق

 زمللا ل ف ءاح 4 بأب

 زا سبل نأل امااق هنم دصق اب ذخ ايل لجر هعدب نأ الإ هب س'ابال لاق ؟ رخلا سل ىف لوقت اف ىعفاشال تلقت

 ريبزلا نب هللا دبع تسك اهنأ ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع كلام انريخأ هللا همحر ( ىف[: لالا ) الف مارك

 هاقأ اف َزَح فرطم هلعو ةدراب ةادع ف اهيلع لحد مساقلا نأ انيودو ( قفا - 7 االاذ ( هسلت ع َزَح فر

 هى ائكأل لاقف لب تاعف6 ةشئاع نع اذه متيورام وأ لاقف زا سدل ركن انإف ىعفاشلل تلقف « هركنت مف الع

 2ءاقلا لوق مةاعح متلش اذإف نعل ف هثاريمىف 2 ىح هسيلب مساهلا لزت , ملف 6 8 هب نوردال رمد اهعمو اهرمتفلاخ

 ناقش هللاو متكش متكش نمو مساقلاو ةشئاع ىلع كلذ ا 0 اذإو ةددح

 عويبلا ف ع قبا فاالخ بأبي ش

 لجرو سابع نبا تهمس لاق دمحم نب مساقلا نع ديعس نب ى نع سنأ نب كلام انربخأ ( ىقفانشلالاف )

 كلذو كلاملاق كلذ هركو قرولاب قرولا كلت سابع نبا لاقف ابعدي نأ دار اف بئابس ىف فاس لجر نع هلئاسإ

 ىذلا ريغ .نم يعاب قلوأ هن اهعابا'ىذلا نكشلا نم نيك اب هرم اها رشا ىذلل ةحاش 01 الأ ١ ىرن اه

 هللا همحر ( قفا: ةلالاؤ ) ثيدح نيون الو نابع نتا لوق اذه نسلو هب متلقو سأاب هعبب نكي ل هنم اهارتش

 هلع هللا ىل» هللا لوسز هنع ىهن ىذلا امأ لاق"سانع نبا نع سواط نع رانيد.نب وردع نع نانفخ انريخأ ىلا

 لوقبو ( قفا: ةلازإ ) هلثم الإ ءىث لك بسحأ الو هيأرب سابع نبا لاق ضبقي تح عادي نأ ماعطلا وهف مس

 هنم هيلإ أربي مل عيبلا لصأو هريغ ىلع هل انوحضم عاب دقف هضبقي نأ لبق هارتشا اثيش عاب اذإ هنأل ذخأان سابع نب

 هب عبتا ىذلا هبحاص ريغ نم ماعطلا ىوس ضيق ملام عيب مثزجأاف هومتفلاخو نمضي ملام حبر لكأإ

 الإ هيلع ةححلا لبف كلذ ا اقرف هريغو هنم عبتبا ىذلا هبحاص نيب ملعأ الو هللا هحر ( قناة إلا ١

 نوورتال متنأو سابع نبا هنع ىهن فيكف اصاخ نوكي كا حلصي الف ماع ماسوهيلع هللا ىلص ىنلا لوق جرخم لاق ن

 رم اف ىضقت نأ لبق ثتاف ءابق دجسمىلإ اشم اهسفن ىلع تلعج ةأرما نأ سابع نبا نعو هتءاع دحأ نع اذه ف

 ٠ اهنع ىثع نأ اهت
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 نيتفملا ةماع لرق هنأ عم هلوق ىلإ راصي نأ ىلوأ. ناورمو ديز لوق نمو ةنسلا ةلالد نم هبجو مرحلا ربمحم ىف

 نيح تمصلا كنأش نم نوكي نأ ىغبني ىعفاشلا لاق سأرلا نم نقذلا قوفام لوقت انإف ىعفاشلل تلقف * نادلبلاب

 قوفامو كلوقب ىنعت امو لاقف؟كلذ امو تلقفةيور ريغب ملكت نأ رثكست كارأ ىنإف هنم فرعت ىتح سانلا مالك عمست

 نإف اهنقذ قوفام ةمرحلا ةأرملا رمختفأ لاقف معن تلقف ؛ مارحإلا ىف سأرلا يح دكت نأ ع1. ؟ سارلا نم نقلا

 هيلع بجيفأ لاق معن تلقف ؟ هريصقت وأ هقلح هسأر دبل اذإ لجرلا ىلع بجيفأ لاق ال تلقف اهسأر رمخم نأ ةمرحشلا

 اولغا لاقف سأرااو هجولا كح نيب هللا قرفو ىعفاشلاىل لاقف ال تلقف ؟هبجو نم نقذلا قوفام رعش نم دخان
 هجولا ريغ سأرلا ناكف « سوء اوحسما » لاقو هجولا نم نقذلا نأو سأرلا نودام هجولا نأ انماعف مهوجو

 نأ اماعم هسفن عضو نم ىلع بي هنأ هلاكب هريم ةحابإ الو هلاكب هجولا ريمختل ةهارك ال. كلوقو لاق معن تلقف

 لوقت نأ نع كسمأو هللا قتاف ابفرعت كارأال ليبس هذهو ملعال ام قطني الو هلوقي نأ لبق لوقيام فرعيف أدبي

 عنصيال هنأ ملعب« ىرن امف لاق » هنأ كلذو تمصي مث لوقلا لوقي نأ الإ كبهذم بهذ نم بدأ نم رأ لو لع ريغب

 هنم لكأف مرحي لحأ نم ديص ديص ىأ ت اق نبأ ند نم ىعفاشلل تلق دب هب لثمأ تمص نأ ام الإ هريغ ةرظانع اثيش

 لثم ءازجف ادمعتم يكتم هلتق نمو » لجو زع لاقف هلتق نه ىلع همرغ بجوأ اهإ هؤانث لج هللا نأل لاقف؟هيف مرغي ل

 ىلع نكي مل اماسم هلجأ نم لتق ول اك ةيدف هريغ ىنج امف مرحلا ىلع نكي مل مرح ريغ لتقلا ناك املف وم معنلا نم لتفام

 000 ااا الو لاك ىرشأ رزَو ةرراؤ رزكال نأ ىفق هللا نإف دوق, الو ةرافك .الو لقعي هلجأ نم لوتقلا

 ةيدف ال الوتقم ادبص نوكي نأ زم مل هلجأن م ديص نأب ةيدف هيف هيلع نكي مل ديص هلجأ نمو هلك أ نع مرحملا كسسما اق

 ةيدف الو لتتقلا ناك اذإف لتقلاب هيف ةيدفلا عطقن اإو هادف دحاو هلكأ اذإف مهيلع ةيدفال رمشب هلك أبو لتق نيح هيف

 ةيديلاب ةترمأ اإو مرحملل زئاج ريغ لكألا نإ تلق ةيدف بجوي التق اهدعب ثدحم مل هنأل ةيدف نوكست نأ زجب مل

 خا رهو اذه نه ءىنت ىف هلع ةيدفالو مرعالو رمح برش الو ةتبم لك أ مرحملل زوحمال كلذكو لاق كلذا

 كريغ ادحأ تماعام لاقف ؟ انريغ اذه ىف كفلاخ لبف ىعفاشلل تاقق * لتقلاب نوكست اإ ديصلا ىف ةيدفلاو لكألاب
 همعطأ هريغل لام هنأل هلك أب نأ هل لاق نم نيبقرسثملا نم نأ تماعلب هادف هلخأ نم ديص ديص محل لك أ نم نأ مع

 فالخم ةجح هيلع انل تناك نإف هانفلاخف ثيدحلا فلاخ هنكسلو هلوق اندنع لوقلا ناكل هيف ثيدحلا عابتا الولو هابإ

 نوفرعت 5 ايإو انيفاعي هللاو مثلو اندنع لز نإو لوقيام فرعي وهو هضعب كفالخم كيلع انا ىهف ثيدحلا ضع

 القلا لع نك ىلطتلا هلتقن دبع وأ رح لتق ىلع هنو اخالس الغر ىطعا الحر نأ ول تيأرأ نولوقت امم ازيثك

 معن لاق هيضرو هلتق ىلع ةيانب هل لع الو هلتقول كلذكو تلق لتاقلا ةيوقتب مث 5 ءىسسم هنكلو ال لاق ؟ دوق وأ لقع

 هءاعبال ديص هلجأ نم لتق نمت ةرافك وأ دوق وأ لقع هلع نوك<ي نأ ىلوأ اذه ىرت الفأ هللا هنحر ( فا: تالاف )

 ىراصنألا ا انربخأ ( قفا: ةلالاف ) لتاق ريغ اذبفلتقلاب دوقلاو لقءا' لعج امتإ تلق اذإف ؟هلك ف
 . ةاهابم تراصف سانلا ىهابت مث * هلهأ نعو هنع ةدحاولا ةاشااب ىحض, لجرلا ناك لاق

 نيميلا ول ىف ةشئاع فالخ ىف ءاجام باب
 انربخأ ( قفا“ ةلالاف ) ةشئاع تلاقام وبف هيلإ بهذن ىذلا امأ ملعأ هللا لاق ؟ نيميلا وغلام ىعفاشلل تاقف

 ' تلقف , هللاو ىلبو هللاو ال ناسنإلا لوق نيميلا وغل تلاق اهنأ ةشئاع نع هببأ نع ةورع نب ماشه نع كلام

 ”اطخلا نوكي وغللا عامجو هيلع دوقعملا ريغ مالكلا برعلا ناسا ىف وغللا ملعأ هللا لاق ؟ تلق امف ةجحلا امو ىعفاشلل



- ١ 
 رمت لوقو اقتع مأ ةوسك وأ اماعط ناك نإ اهنم صقنيالو اهيف دازنال ءىش ةرافكلاو ضفخنملاو عفترملا دبعلا ةمبق

 نيلثم هيف لعد نم لثملا هف لمعحف « معنا نم لتقام لثم ءازحف » لوقي هؤانث لح هللا نآل نا رقلا دف نه رلا دبعو

 فروع نب ن2 لاذع هعمو كسفت] ىارا رم [لّرك 007 6 هللاو هللا  لّوق فلا . دقف

 دحاو ءازح مهلك مهيلع لاق 1 اوداصأ رفن ىف: ءاطع < نع جدرج نب ١ نع دلاد 5 راكم ريخأ ) قفاخ ل الاف (

 اديص اوباصأ رفن نع سابع نبا لثس لاق مشاه ىنب ىلوم راع نع ةماس نب دامح نع ةقثثا انريذأ ( ىف: لآلاف )

 . ىلعأ هللاو ٠ دحاو ءازج ل لب مب ررغلل هنإ لاق: ءازج مهنم دحاو لك ىلع لبق ءازج مهملع لاق

 رطل راد هال نام

 هنأ هثعب ناك شيج لماع ىلإ بتك باطخلا رمع نأ هغلب هنأ كلام انربخأ ىلاعت هللا همحر ( قف[ةةلالاف )

 هلتق هك ردأ اذإف فخم ال لوقي سرتم لجرلا هل لاق عنتماو لبجلا ىف دنسأ اذإ تح جاعلا بلطي ينم لجرلا نأ ىنغلي

 هب لتةيالو هيلع عمت ل ارءآلاب اذه سيلؤ كلام لاق هقنع تب رضالإ كلذ لعف ادحأنأ ىنغلتسال هذن ىسفن ىدلاو ىلإو

 تاحصأ نم دحأ نع اوورت لو رمع نع متيورام مت هاجد ا *لالأف ) كلام لوقب لوقن انإف ىعفاشلل تلقف

 ىورال وهو عامجا اذه ندم ف سدلف هلع عمتجا ردا اذه سيل هلوق ا 00 هغالخ د هيلع هللا ىلص ىلا

 سم لتعيال » لاق لسو هيلع هللا ىلص ىناانأ ىلإ بهذ ناك نإف ؟هبف ةياورال ف عاجلا نباف هقفاويالو هفلاخم ايش

 دا نع ءاجام كرمي نأ امأ هفلاخام لك كرتي نأ ٍدسو هيلع هللا ىلد ىناا نع ءىث ءاج اذإ همزل رفاك اذهوو رفاكب

 . دحأل زول اذبف يَرَخأ ةمزايو.ةرم لسو ةلع هللا لَك

 هبجو مرحلا ريم ىف هفلاخو نافع ني تاع ع نع كلام ىورام باب

 لاق ديصلا هلحأ نم داطص. مرا نع هنا 6 هسأر رم ال معن لاف ِ؟ و مرا رمغأ ىعفاشلا تلات

 هللا دبع نع ركب ىفأ نب ها دبع نء كلام انريخأ لاقف ؟ ة>+لا امو تاقق هيلع ةيدف الو ءاسأ دقف هلك أ نإف هلك اال

 مث ناوجرأ ةفيطقب هبحو ىطغ دقو مر وهو فئاص موب ىف جرعلاب نافع نب نامع ت تبأر لاق ةعبر ند رماع ن .|

 هجولا ريم هركن انإ تلقف لجأ نمديص اعإ ععتتييك تسافإ لاق ؟تنأ لك أت الأ اولاقفارلك هب احصأل لاقف ديص محاب ىأ

 هللا همح د ( قناة تالا ( مرحلاهرمحم الف سأرلا نم نقذلا ق وفام لاقهن أر مع نبا نع هفىوريو انيحاصة هر كيو مرحمال

 نورمحم اوناك ناورمو تباث نب 5 نافع نب نامَع نأ هببأ نع عء مساقلا نب نمح را دبع نع نايفس انربخأ ىلاعت

 لوقد تكد ككل هحولا ريم ىف اقلجحا ندع ناو نان نأ نإ تك كك نإف نومرحم ف مه هوج

 ىنلا زمأ لاق ؟ وه امو تاق ؟ هلك اذه ٠ ند م ىوقأ وهامو ناورمو تباث نبا ديز َناَعَع عمو ناّمع لوق نود رمءعنبا

 نيدللا هنوث ىف نفكو اييرط ترهب الو ه محو نود هسانر نع ع نأ رح تام تدع عسو هيلع للا ىلص

 ناكف ناورم اممعمو دحاو ردع نباو نالحز ددزو نامعو هر>و رمح مردمأل نأ ىلع ةتلا تانو امهق تاد

 نامع فلتخا دقو امهدعب ناورم مث ديزو ةفيالا نائعو ةنسلا ةلالدبو لدعلاب هبشأ اذه نوك نأ كدنع

 رمعنباىأر دقو هماع ءاد هب ناك امفاحم نأ رمعنبا ىلع ناىثع ىفةفبيعلا نم هبحاص أربتيو عابي دبعلا فر مع نيا )+

 هاصق نع 0©6ةفلخلا ناعع لو#: 0 كرناحضصأ 0 0 تءممو 2-0 نأ لوق تريذاف ملعي م لح امم هثارسد ٌؤرتلا نأ

 تفصو ام هعم ناك ذإ نائف رمع نبا نم عبتي نأ ىلوأ هلك اذهب هلوقو مهتماع لوق هنأك راصنألاو نيرجاهملا نيب

 . هححصم ةرتك رّرحو خلا نيب هاضق دق هلصأو فر هلعلو طقن نودب ةخسنلا ىف اذك (1)

 (0م-- م١ع) 1 .



 3 : 0-3 ىلا

 "6 لك نم امبنيب اهو ريعبو ةرع : ىلع ىدملا مسا عقبف دل ادع لإ كلل اك نمااهح رحم ةيدملاك هللإ هلصفب 5 نم

 3 مع تلق؟اهبب قدصتتف ماغلا ن م ةريغص حبذت نأ 00 لاق نإف 0 لقام ىلع ةيدهلا مسا هلع عقب لو 5 امو

 ةحضااو فلتأام ماقم موةي لدبلاو لدب ىدحلا ىدهلا ريغ ةيحضااو ةيحضلا ريغ ىدهلاو ةرمتب قدصتت نأ زوحم

 امهربيغو دوعسم ناو نافع نب نامع باطخلا نب رمع عم اذه لاق دقو ( قنان تلال ) ءىث نم الدب تسيل

 محركلا دبع نع نايفس انربخأ ( ىف[: لال( ) هتماع ةعألا نم فلس نمالو مهلثم رخآ لوق ريغ ىلإ متفلاخف

 درعسم نبا هيأ ىضفف هلتقف اعوبرب ةناصأ اف اةقلاوح نعلا امرحم نأ دوعسم نب هللا دنع نب هذ ىنأ نع ىرزحلا

 عوبربلا ىف مكح دوعشم نبا نأ دهاجم نع حيحم ىلأ نبا نع ةنيبع نبا انرخأ ( ىفنةلالا ) ةرف# ةرفخحي

 ن٠ نالحع نيد مأ ىف ىضق نامع نأ رفسلا ىلأ نع فرطم نع نايفس انريخأ ( قنانشلالا ) ةرفج وأ ةرفحم

 ابط ديرأ هل لاقي انم لجر 'طوأاف احجح انجرح لاق قراط نع قراخم نع نايفس انربخأ ( قفاه /لاث ( معلا

 لاقف ملعأو  نينمؤملا ريمأاي  ىنم ريخ تنأ : لاقف هيف مكحا : رمع لاقف ديرأ هلااسف رهعىلع انمدقف هربظ رزفف

 لاف رجشلاو ءاملا عج دق ايدج هبف ىرأ ديرأ لاقف ىنيكزت نأ كرم آملو هيف يل نأ كترمأ ا. : رمع هل

 ةدع دتعت مث دوقفملا ةأرءا لجؤت رمع نع متيور مكبهذ١ نم فعضأ ابهذم رعأال ( ىفن|[ن للف ) هيف كاذف رمع

 امنع ىفوتي ةأرملا ىلع ةافولا ةدع هللا لعجو هتوم نيق. ات اب قح ربصتل ىلع نع نوبقرشملا ىورو حكسنتو ةافولا

 ىفوت ىتلا ىلع الإ كلذ هللا لعج لو الع كلذ هللا لءج نم الإةافولا ةدع دتعت نأ زوحمال  نويقرملا لاقف اهجوز

 هتثرو ىلعدوقفملالام نومسقتال متتأو هللا باتكب ملاع ىلعو مسا لبق اذإف هللا باتكى نعي جعار مع متلقفانيقي ابجوز اهنع

 هتأرما ىف ةاقولا يح هيلع متكح فيكف هتوم ىلع موقت ةنيبب تام هنأ اودعت تح ةافولا يحب هيلع نودكحم الو

 هللا باتك ىنعب ديصلا ىف لومي رمعمتدجو مث نآرقلا هعم لوأتيالو ؟فيك الو ؟ل رمع نع ىور امل لاقيال متلق ؟طقف

 فيعض ضقانتم لوقل مسفنأ الإ سانلا نم مل فلاخم ال مجومتفلاخف مريغو ءاطعو دوعسم نباو ناّمع رمح عمو

 باصأ نم لاق هنأ ءاطع نع جد رج نبا نع دلاخ نب ملسم انربخأ ىلاعت هللا همحر ( فإن ثلللاف ) ناعتسملا هللاو

 ًاضيرم وأ هلثم صوقنع هادف اصوقنم وأ هلثم روعأب هادف روعأ اديص باصأ نإو هلثم ةاش دلوب هادف اريغص ىظ دلو

 ناريس نإ ده نع ريرق نب كلملا دبع نع كلام انرتجأ (ىفاخ لالا فاوب هادق ول ىلإ بحأو ضير هادف

 0000 01 | ةلث ءرشث لإ قتشأ نيسر) ىحاصو انأ تيرجأ ىلإ لاقف تاطالا نب نمع ىلإ ءاج الخر نأ

 اره لت 2 نإ كر دلل قزك ذوب تعب هلع 0-2 انأ - لاعت هينج ىلإ لجرل رمع لاقف ؟ىرت اذا نامر

 ىعم ناك ول لاق هنأ حبرشش نع نيريس نبا نع بودأ نع ىقثلا انربخأ ( قفا: _ةلالإف ) فوع نب نمحرلا دبع

 نيزنعب امهيلع كح ًابظ اباصأ اذإ نيلجرلا نإ : لوقي انبحاص نإف ىعفاشلل تلق ىدجب بلعتلا ىف تكس كاح

 0 دا متباور ىف فوع نب نمحرلا دبعو رمع لوق فالخ اذهو ( ىتنإ: خالل ) . لوقن اذهبو

 نولم# فيكف 0 نأ 3 ! زاج اذإف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم دحأ ريغ لوق ىلإ كريغ ةياور ىف

 مل ولف سايقلا مأطخأف اوُشسنفت نأ متدرأ مث مات يكسقتأ ىلع ةح> هنولعحم الو ةنسلا ىلغ ةجح مهنم دحاولا لوق

 قتع ةرافك امهنم دحاو لكىلع نوكيف سفنلا نالتقينيلجرلاب مق سايقلا متأطخأ دقمتتك ادحأ متفلاخ اونوكت

 اندنع ايف دازبال لادبألاو دبعلا ىف نمثلاو رملا ىف ةيدلا وهو نمثلاك لدبلاو لدب امهدحأ نائيش سفنلا ىفو ةبقر

 ةميقلاب لتقي ىظلاف لئاق لاق نإف ةمبق وأ ةيد الإ اومرغي ل ًادبع وأ ارح الجر اولتق لجر ةئام نأ ول مكدنعو

 لثم اذهو ةرمتب ةدارجلاو ةندبب ةماعنلا ىدفت لبق ؟ نيأ نمو لاق نإف ةيدلاو ةميقلاب لبق ةرافكلا مأ هبشأ ةيدلاو

 عل

 / جلا جيب فو وف
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 نم تفدوام هلوقأ نوعدتو 0 هلوق كرت ىلإ نوريصتو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورام هيف نر

 نيءباتلاالو سو هيلع هللا لد ىناا باحصأن مهل فلام الو رمع نوفلاخت مثٍلسو ةيلع هللا ىلد ىناانع اهنوورت نكس

 دقو ( ىقنإ:_خلالاف ) هاحصأو ءاطع نيعباتلا نمو دوعسم نباو ناُمع ملسو هيلع هللا ىلص ىلا باحصأ نم هعم لب

 تدجو اف ٍبنرألاو عوبربلا ىف رهع نع متيورام كر ىف متبهذ ءىث ىأ ىلإ ىلربخ ادحأ دجأ نأ تدبجح

 نآل اذه ىف نوفلاخ اسأ متأو ( قفا: هلال ) هقوف اف ىنثلا ندبلاو اياحضلا لاق رمع نبا نأ ىلع ىتديزب ادحأ

 ةعدللا نوزيي متأف' اذه ناك نإف هقوف اث ىنثلا الإ ندبلاو اياحضلا نم زيحال نوكي نأ ودعي ال رمع نبا لوق

 متاوأت نقف ةعض نوك نأ هنود كاد عسي الو ءافو هقوف اه ىنألا نأ رمع نبا لوق ناك ن إو :ةحض نأشلا نء

 نء ديصلا لء> نم أطخأ دقو ( قفا: ةهلالاؤ ) هلثم ىف متلخد ام 5ريغ ىلع متقيضو هبجو ريغ ىلع رمع نبا لوق
 هب جيهذم تهعضلا ةكحنأ نأ كحال زرع ءىقاذته ىف هلع فرد 2 ادحأ دحي ام ليبسب ندبلاو اياحضلا ىنعم

 ءازحف لئاق لاق نإف هضقانت مث لوقعملاو سايقلاو دوعسم نباو نامعو رمع نع رثألاو نآرقلا ىنعم نم هجورْخو

 هلثم ةرقب نوكي ام هنم نوكي لدبلاو ©22ديصلا نم لدب ديصلا ءازج اياحض نوكي نأ هللا ذاعم انلق اياحض:دصلا

 0 ام هنمو ةندس نراك ام هنمو ةرمّتي نك ام ديصلا ءازح نم نأ كلذو نيترمتلاو ا اهنم ضفخأو عفرأف

 ل امف دحأ ىلع نوكييأ اياحضلا تيأرأ ليق ندبلاو اياحضلاو ديصاا ءازج نيب قرف اف لئاق لاق نإف كلذ نيب

 تيأرفأ لبق ىلب لاق نإف؟ جح داسفإب بجو ائيش وأ ارذن وأ اعوطت تسيلأ ندباا تيأرفأ لبق ال لاق نإف ؟ةاش نم

 ةبعكلا غلاب ايده هلع هب هللا حو لاخلا كلت ىف لتقلا مرحي هنأب هلتق نم همرغو مرغ وه اهنإ سيلأ ديصاا ءازج

 ليق معن لاق نإف ؛هنمندبلاب هلتقول لجر ىلع ديصلا كلامل يح كف لبق : ىلب لاق نإف؟ةبعكلا ىرضاحلا نيك اسما

 عوطتاا ىدهحلاك وأ ىحاضألاك اذه ىزرفأ ليق معن لاق نإف ةاش اهيف تناك شحو ا ةندب اهيف تناك ةماعن لتق اذإف

 نم ءايشألا برقأ اهنأل ةندب اهف تناك ةماعن تبيصأ اذإ سيلأ لبق ناقرتفي دق لاق نإف جحلا داسفإ وأ ندبلا وأ

 ةيحض'!نم رثك 1 مرغأ نأ ىلع ناكف فلتأ ءىشل الدب اذه ناك اذإف ليق-معن لاق نإف؟ لازغلاو رقبلا كلذكو لثملا

 لاق نإف ( قفانتلالاو ( ؟ةرع ةدارلا ىف لعحتفىل كلذ لعجن دق تنأو هيف ةيحضاا نودىطعأ نأ لنركحا ملهف

 ىلع لعحتف ءىشنم الدب نوكي اًئيش نإ كللاق نف لبق ةيحض نوكي ام نود ةمدقلا تناكاذإ ةميقلا كيلع لعجأ اعإف

 هح رطت ل ةيحضا!نود ءىش ناك اذإو اهنمىلعأ وها هنملتقامف ىزح ةيحضاا لعجت الو ىلعأف ةبحض ناك املثملا هلتقنم

 نوكي نأ زوجفأ لاق نإف اياحضلا ىناعم نم سيل كلوقىف وهف ةيحض زوح ال هنأل نمثلا نم لثع ىلع هلعجم لب ىنع

 دق تنك زحي ملولو ايده نامهردو مهردو ماعط نم ةضبقو ةرم نوكي نأ زو يكف معن ليق؛ةيحضو اصقان اذه

 موق, لقت لو اصقان لاحلا كلت لثم ىف ىلع موق اصوقنم وأ روعأ وأ اضيرم اذيص تبصأ اذإ هنأ تمعز ذإ تأاطخأ

 ديصلا موق اذإ هنأ يرخأ تمعزو ةمات ةيد هيف نوكف اصوقنم لتقي رحلا ناسنإلاب ةرم ريغصلا ديصلا تلثف ايفاو ىلع

 اريك و رارعفو اهرتن هش نيب قرفي الف رحلا ناسنإلا ىلع اسايق ناك نإ فلت+ لوق اذهو ادوقنم هموق لوتقملا

 فلتأ ىلا لاحلاب هموقنف فاني لاملا لعلساف ناك نإو (رفآو اص ةئيك اص هفو اش رك لش دان |

 ىلإ اكلاف نم هتلصف ءىش ىدملاتلق «ايده» هللا لوق ىنعمام لاق نإف ىللاعت هللا همحر ( قفا 50 ارا ( اهريغبال اهيف

 لد ةرقد كوك امهنم لديااو)» ةرادعلا لاا لعالو هيقام ىنح ال ةحسنلا ىف اذك خلا 0 لدبلاو 2 هلوق )00(

 ل خلا كلذو « خلا كلذو نيترمتلاو ةرمتلا ىلإ اهنم ضفخأو عفرأو
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 |[ زشول ردق الرآا مكرتافكو لاق رب نم ةلح وأ ًادارق مرحلا عزني نأ هركرمع نبا نأب جتحمو
 اهةعمو هيلع لضفو مالسإلا نم هناكمب رمعلف ديلقتلا ىلإ متبهذ متلك نإف ؟هريغو سابع نبا رمع عمو رمع نبا لوقب

 .اذإَف رمع نبا ريغ ىأرلو يسفنأ ىأرل رمع نبا لوق نوكرتت دقو ( لاق ) هودلقت نأ ىلوأ ةئسلا ةقفاومو سابع نبا

 رمع نبا لوفل ريعبلا ديرقت رمع ىلع متكرتو رمع لوفا مرحلا بيط نم لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور اه مكر

 2 وها.« الإ نولبقت الو مائشامالإ هنم نوعبتت الف راص يسفنأ دنع لإ لعلاف جسفنأ ىأرلىصخ ال امف رءعنبا ىلعو

 ' ءاهقفلا نأ متمعز فيكف هريغو اذه ىف رمع فلاخم رمع نبا نأ متمعز اذإف للعلا لهأ نم دحأ دنع زوجم ال اذهو

 انري>أ ( قفا ةلالإؤ ) هقفلا صاخ رثك أ ىف مهنع هيوري كريغو فالتخالا مهنع نوورت مننأو نوفلتخمال ةنيدملاب

 لاق تيبلاب فاوطلا كسناا رخآ نإف تيبلاب فوطي ىتح جاحلا نم دحأ نردصيال لاق رمع نبا نع عفان نع كلام

 ىلإ اهؤاضقناو رئاعشلا لحف « قيتعلا تيبلا-ىلإ الحم مث » هؤانث لج هللا لوقل  ىلعأ هللاو  ىرن امف كلذو ثاام

 نم الجر در باطخلا نب رمع نأ ديعس نب ىحب نع كلام انربخأ ىلاعت هللا همحر ( قفا_ةللاف ) قيتعلا تيبلا

 ءىث هيلع نكي مل تيبلاب فاوطلا هدبع رخآ نوكي نأ لج نم كلام لاقو ( لاق ) تيبلا عدو نكي مل نارهظلا رم

 لوأتامو رمع لوق متعبتا متنأ الو ديعبالو بيرق نم هنودرت الف ةلابجلاب هوم رذع متنأ الف عجربف ابيرق نوكي نأ الإ

 « امد قرهيلف ائيش هكسن نم ىن نم» سابع نبا لوق وهو امد هيلع لعجيف هكسن نم عادولا نأ نآرقلا نم جيحاص

 . متثش ثيح هن وكر تت مث « امد قرريلف اعيش هكبسن نم ىدذ نم » هدحو سابع نبا لوقب ةريثك عضاوم ىف لوقي وهو

 . نارقلا ند متلوات امو ردع ةعمو هنوعدتو

 ديصلا ىف ءاجام باب .

 معنلا نم هلثمب هاز> اًئيش ديصلا باود نم لق ند لاف مر وهو اًيش ديصلا نم لتق ندع ىعفاشلا 0

 هل لثم الف ريطلا امأف ديصلا تاودل الإ نك لاو « معنلا نم لتقام لثم ءازحذ » كوقب ىلاعتو كراش هللا نأآل

 . هثدح ريزلا ابأ نأ كلام انربأ ىلاعت للا هحر ( ىتف|: لال( ) ةاش راثالل اعابتا ةكم مامح ىف نأ الإ هتميق هلثمو

 عوب ريلا ىفو قانعب تنرألا ىو نشف كاردلا فو شاك عبيضلا ىف ىضق باطخلا نب رمع نأ هللا دبع نب رباح نع

 قانعب الو ةرفحم نايدفيالا لوقف عوبريلاو بفرألا ىف رمع نع انيورام فلاخم انإف ىعفاشلل تاقف ةرفحم

 م دعأ مثو دوءسم نباو نافع نب نامع ماو رمع رمأو اندتع هللا باتك فالخو نيبلا'لبجلا اذه ( قى * تلالاف (

 ديصلا ىف مح ذإ هؤانث لج هللا نأل ليوأت ىلإ جاتحب ءىش باتكسلا ليزنت ىف سيل هنأ عم جنم هللا نك نا

 اهش اهب برقأ ناك معنلا ىأب لتق اذإ ديصلا ىلإ رظنب نأ معنلا نم لثم هلا ادبأ لثملا مدعي سيلف معنلا نم هلثع

 ال لاك اك ةمقلا لثلا نوكي وأ ريغصلاب ريغصلاو_ريبكلاب ريبكلا ىدق.اذك ناك اذإ اذهو هب ىدف ندبلا ىف

 نومعزتو راثآلا م ا.فصو اع هحورد> حس امهنم جراخ وه لب ندنلا نم لثلا الو ةمقلا ال ملوقو نيقرشملا

 ' اذهو ةميقلا نم لثم متلق ةنث نودام ءاج اذإف نوضفخم و نوعفرتف معنلا لثم هنأ ادعاصف ةيذث هيف ناكام لك ىف

 ' ةللق نوكت ةمقلاو هتمبق ردقلا امنإف ىدفام لكو اهفلاخ دقو فيكف راثآلا فلا ملاول دحأ نم لبقيال لوق

 7 اريغص اديص ديصي نوكيو اهدفتف ةرقبلا ىف ةيحض زوجت ىتاا ةينثلا زواجت فيكف ةضقانتم اهيف ميليواقأو ةريثكو
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 انريخأ دقو ( قفا لالا ) ممئارقف ىلإ اهدر ىنعي كلام لاق مهيلع اهددراو مهنم اهْدَحف اوبحأ نإ هنلإ بكف

 ها رد .رشثع وأ ةريشع وأ نيتاش سرفلا ىف ٌدَح وب نأ رمأ رمع نأ ديزي » نب بئاساا نع ىرهزلا نع ةنتبع نيا

 هسرف الو هدبع ىف رسما ىلع سيل» لاق سو هيلع هللا ىلذ ىلا نآل ةقدص لفت ىف اذح ئ.آل لوقت انا سفاعلل تلك

 هللا لصىنلا نع هومتيور ءىشل هومتكرت متنك نإف اذه رمع نع 5ريغ ىورو متءور دقف ( قفا: لالا ) « ةقدص

 ميأو هيف سو هلع هللا ىلص ىناا نع ءاجام فلاخم ائيش دحأ نع ىور نم لكىف اوعنصاف اذكبف لج ملَسو هيلع

 الوق لوقيال هباحصأن م لجرلا ناب هيف نولمعتو اذه نم نيبأ وه امف سو هيلع هللأ ىلص ىننلا نع راج امنوا

 لاق .: لاق لجر امرأ عضوم ىف اي مث هلوق هباحصأ ل لجرلا ىلع ىنحنال نولوقتو

 دح انف جتانتت ليخ ام اف ةيطم هل اطوبرَم هسرفناك اذإ ةقدص هسرفو هد.ع ىق سم ىلع س د ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا]

 نإف لمتحم هجو هل ناكل بهذملا اذه متيهذ ولو نيتفلا ضعب تبهذملا اذه بهذ دقق باطلا نب رمع دحأ م

 ىث لك ىف اوعنصاف اذكبف هيلع ءىش لك ةلمجوةلمج ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا نع ءاجام عابتا ىلإ يرصو اولوقت مل:

 - تأ ءاغ نإ مكايواقأ 1

 ةالصلا ىف باب

  رلا دبع نب ةماس ىبأ نع ىميتلا ميهاربإ نب دم# نع ديعس نب ىحن نع كلام انربخأ ( قفإة لالا )

 دوحسلاو عوكر لا ناك فيكفلاق تأرقامهل لق فرصنا اماق هيف رش لف تبرغملا سانلاب ىلص باطخلا نب رمع نأ

 ةءارقبالإ ةالص ءىزحم الو ةالصتأ داعأ ةالصلاىف ةءارقلا ىسن نم لوقن انإف ىعفاشلل تلق ؛ سأاب الق لاق انسح اولاق

 اس اب انسح دوحسلاو عوكرلا 6 اذإ رب ' هنأ متمعزف راصنالاو نب رجاملاب هتالصو رمع نع اذه مدور دقق لاق

 ةالصلا "ٍ ناك اذإ اذه نم ةداع هيلع راك نبرجابملا نمو هنم اعاجإ نك نأ ىرحأ اًنش هنع نودحم الو

 نأ ىغبنيف « ةءارقب الإ ةالصال » لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىلإ متبهذ امتإ متنك نإف هومتفلاخ فيكف ارهاظ

 انههمتلق اك هريغ هفلاخ نإ *ىشل هوعدت ل ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ءى ءاج اذإف بهأملا اذه ءىث لك ىقلويهذت

 2 نايسنلاو اركاذ ناك نل ةءارش الإ ةالصال اولوقت ناب هيلإ مديهذ ول ةهمش هنأل دوهبش هق 2 مضاوم اذهو

 ةلمج ىلإ ممرصو هولوقت ملف ةالص'ا ىف اذه اولوقت نأ مكنكمأ اذإف.ةالصلا ىف عوضوم مكدنع مالكلا نايسن نأ اك

 ثيدح ةلخ راع نيردحابملا ند هفلح نمو رح نع ميورام مكرو مللصو هيلع هللا ىلد ىنلا نع ىورام

 هفلاخاملمتحمال انيب اصوصنم ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ءاج امف اذه اوعنصت مل فيكف ؟ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ؟ نانستلاب ل.واتلا نم اذه لمتحا ام لَم

 جحلا ىف اف ءازجال ىتلا باودلا لتق ىف باب
 امم لتقام مرحملا ىدفي امنإو هيف ةيدف الو هلتقب سأبال لاقف مارحإلا ىف ةماحلاو دارقلا لتق نع ىعفاشلا تلأس

 ةئاحالو ادارق مارحلا عزميال لوقي انبحاص نإف ىعفاشلل تاقف ايقسلاب نيطيف هل اريعب درقي رمع ىأر هنأ هللا دبع نبا
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 مري الآ هدر رات>اف راخلا هيرتشا ناكوأ عيبا دسف وأ قحتساف هريغل وأ هسفنل اعاتم عاب وأ هتميقب هيلع عجري

 رم ىلإ هيف متبهذ ولفهتفصو امب هيف هومتفلاخو رمعنع ثيدحلا متيورو لاق ؛ ملعي مل وأ مع هرغ نم ىلع مرغام ةميقب

 | هذ 15 شيسللا دَخأ دق هنأل ىلو ىلع الو اهبلع جوزلا هب عجري مل سيسهل ان قادصلا ناكاذإ متلقف لقعي

 801 كلام انربخأ ( ىفاتةلالاف ) رمع فالخ وهو بهذع سيلف هيلإ متبهذام اأن ابهذم ناك اذه ىلإ نيقرشلا

 ارم نأ هلماع ىلإ رمع بتكف كبراغ ىلع كللح هتأرمال لاق لجر ىف“قارعلا نم باطخلا نب: رمع ىلإ بتك

 1 أ نأ ترمأ ىذلا انأ لاقف ؟ تنأ نم لاقف هيلع ملسف لجرلا هيقل ذإ تيبلاب فوطي رمع انيبق ا

 ا ىتفلحتسا ول ٠ لجارلا لاقف ؟قالطلا كب راغ ىلع كللح 5 وقي تدرأا له ةنئلا هذه برب كدشنأ رع لاق ك

 || هيفولوقت اذهبف ىلاعت هللا همحر ( قفا: خلالا را وه رمع لاقف قارفاا تدرأ كتقدصام ناكملا اذه ريغ ىف

 اكالط دري مل نإوقالط وبف اقالط دا : ناك نإف هلئاق لأسإ ىتح اقالط هب 0 مل قالطلا هبشأ مالك لك نأ ىلع ةلالد

 قالط هنأ متمعزف اذه ىف رمع متفااخف باغألا ريغ لمتحا لجر ىلع مالكلا نم باغألا لمعتسن لو اقالط نك 1

 ' دارأ عالاتي ال هنأو

 دوةفملا ىف باب

 تدهف ا اعأ لاقباطخلا ن رمع نأ بيسبملا نب داعم نع لل يهس نب ىح 0 كلام انريخأ ( قفا 2 7 اال (

 نامَءو رمع نع تراثنا ثيدحلاو لاق ارسثعو رهشأ ةعبرأ رظتنت مث نينس عبرأ رظتنت اهنإف وه نبأ ردت ملف اهجوز

 اهم لخدب نأ لبق امحوز مدقف تح>وزت اذإف ةدانزو رمع نع تبيسنملا نا نع كلام ىورام لثم دوهفملا ةأرما ىف
 21أ00إأ١0000011 ااا ان

 هلوقب لاق نمو :ربملاو هتأرما نيب رايخلاب دوقفملا لوألاف رخآلا امحوز ام لخد نإف اهب قحأ ناك رخآلا اهجوز

 0 اذإ اع نومعزتؤ اعمنامعو رمع نع ىورام نوفلاحع متنأو نامعو رمع لوقل اعابتا هلك اذه لاق دوهفملا ىف

 ساما ضعي لاقام رك نء 501 لاق ان.>اص نإف ىعفاشلل تاقف » رخآلا ند ص رايد اهيف لوألا امجوزا نكي م

 7 لبف رمع ءاضق نم نوك.نأ هبشرال اذه لوقيو دوقفملا ىف املك رمع ةيضق ركسني نم انيأر دق ىعفاشلا لاقف رمع نع
 " تاقثلا ىورينأ زاجفيكو كيلع ةجحلا كلذكف اومهتي ل رمع نع كلذ اولمح اذإ تاقثلا نأ الإ هيلع ةجحلا تناك 0 : 0 .: :

 ١ تذخأ ىنلا كرتأو هنم تكرت ىذلاب ذخآ لئاق كل لاق نإ ترأرأ اضعب عدتو هضعب ذحاتف اذحاو اثيدح رمع نع
 : ء : 5

 ' كسفنىف ةياغاا تلعج اعإفكلوق اماف لاق ام هلوقب ذخأ اهيلإ ىهتذي ةياغ هلوق لعج نم لاقي نأ الإ هيلع ةجحلا له هب

 جوزت ال ( عيرلا لاق ) اهضعبب تذخأو رمع ةيضق ضع, تكرت كنأل كيلع ةجحلا اذكبف تاقثلا هنع ىور نميفال

 '” 01 ةدع ىقوتلا ىلع لهدف )»ع احاوزأ نورذيو م نوفوت نيذلاو 0( لاق هللا نأل هتوم نيقي 0 َىَد دوةفملا هر ما

 ٌناطشلا نإ »لاق ذإلَسو هلع هللاىلصىنلا ثيدحىنعم ىهو قالط وأ توعالإ احس مل ةدع ةقلطملا ىلع لعج كلذكو

 ناك اذإ هنأ ريخأف( ا*< ردح وأ ات وص عمسلا َّىد كدحأ فرصتي الف كح دق هنأ هيلإ ليخم تح كدحأ زحعع دنع رقشإ

 اهحاكن ديق لوزب الف نيقد جوز اهلل ةأرملا هذه كلذكو ثدحلا نيقيب الإ ةرابطلا لوزت الف ةرابطلا نم نيقي ىلع

 بااط ىبأ نب ىلع لوق اذهو نيتيب الإ لوزي الو كشلاب

 ةاكزلا ىف باب
 فأل اولاق 1 ع نأ راسا نب ناماس نع 0 نبا نع كلام انريخأ : : ىلاعت هللا همحر ( قفا ب مز| اللا )

 ردع ىلإ ب كو اهوا مث ىف 0 رمع ىلإ بتل م : ىنأف ة ةقدص انقيقر نمو انلي> نم انم دخ ارا ن ١ ةدمسع
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 ملاع ليج الام اذهف ةرم رمع لوقل مسو هيلع هللا ىلص ىننلا لوق 5 ةرم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقل رمع لوق
: 

 انأو ( ىف: لالا ) تقوم ءىمث امينف سيل متلقف علضلاو ةوقرتلا ىف رمح ,متفلاخو لاق.هللا ءاش نإ دحأل- سبل هنأ
 كافل بهذأ هلأ رأوف هتماع مف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم دحاو هفلاع 1 2 امهف رم َلَّوَعب لو

 ةرعأ ةسمح ةيواعم ١ نع ربعت لا ىف رمح ئ لع ىور هنأ كيعس نع كلام ىورو ) قف 5 م الان هفلاخأو

 تا لأ نس هللإ 5 .هذام لإ ضر بهذي 1و هفلاحم ا مل ا دس 0 نع فرعي كيعهدم ناك اذإف نارع كح امهف لاقو

 هلوق نوجتحمو | ع نعالإ هب لقي مل الوق لاق اذإ اديعس نأ نوعدتام نأف اديعس نوفلاخم مث رمع نوفلا متنكو

 2 اذإ مهتءاكحو همف نوفلتعال ةثارولاك ةنيدملاب معلا دلل نم محم زام نأف هريغو اذه ىف هنوفلاخح متأاهو ءىش ىف

 نإو مثريغ دنع هيف عامجإلا دجوي امف مثدنع عامجإلا اميإ ءايشألا رثك أ ىف كريغ ةياكح كلذكف افالتخا مهنع متيكعو

 ىنلا هب ىضقام هيأ نع لاق سواط نبا نأل تايدلا ةنيدملاب عامجإ هيلع نوكي نأ ةالصلا دعب سانلا لع ىلوأ

 0 ساخن || نم هب وه ىذلا هعضوع مالسالا ند ردعو ىحولا هب ل نا اف تاقدصو لقع نم طك هيلع هللا ىلص

 رمع نع متلبق 7 رااس متيعدا 3 ثوروملا مك اوعد ىرأ الو اهق هدعب بيسملا نبا متفلاخو تايدلا ىف هومتفلا>

 : عسفنأ نع الإ معلا نولبقت كدجأ امو اذه

 حاكنلا ىف باب

 الإ هيلع دوش مل حاكتب ىتأ باطخلا نب رمع نأ ريبزلا ىلأ نع كلام انربخأ : ىلاعت هللا هحد (قف[«شنلالا )
 متاقو اذه متفلا> دقو ) ىف 0 الا تقهر هيف تمدقت تنكارلو هزيجأ الو را حاكن اذه لاقف ارك لحز

 دهاشب حاكنلا زوحبال هنأ سانا تماعأ ول ىنعي م>رل هيف مدهت ول رمعو ردع متفل اخف هيلع دح الو خوسفم حاكتلا

 ىمدقت دعب هلوق نم هيف تنحر كلذ اوقرعي قى ةأرماو

 ةعتملا ىف ءاجام باب

 تلاقف باطخلا نب رمعىلع تلخد مكحتنب ةلو> نأ ةورع نع باهش نبا نع كلام انربخأ ( قفا ةل الاف )

 ام 9 تفانقك ككاو ةعتملا هذهلاقو اغرق هل ع مع جرخف هنم تل ةدلوم ةأرمان عتمتسا ةيمأ نب ةعدر نإ :

 هدنع ةمر< تناك اذإ ةعتملا نأ اذه ىف رمع بهذمو لوألا ىف هلوق هيشب ىلاعت هللا همحر ) قنانتلالا ( تع

 رانيدلا موق لحتسإ لاق اك مرحام اهنم نولحتس, اوناك نإو هنكح ىلع مهلمحو مهنجر اهولعفف ةمرحم اهنأ هنكح نأ

 ةأرماودهاش حكت ند ىلع دحال :متلقو اعم نين ًاسملا ىف رهع متفل اخف امارح هاري نم مولع هحسفف كيب ادب نيرانيدلاب

 كيعس نع داهم نب ىح نع كلام انريخأ ىلاعت هللا همحر ) ىثأ 00 اانا ! اههق تمعز 3 2 جاك حكت نم 2

 اهقادص اهلف اهسمن صرب وأ مادح وأ نونح اهو ةأرثأ م لحر اعأ باطخلا نب رمع لاق : لاق هنأ تدسنملا نب

 وه ايحكنأ ىذلا ناك اذإ الو ىلع امرغ ابجوزا كلذ ن وكب اعإو كلام لاق الو ىلع مرغ اهجوزا كلذو الماك

 كرتيو اهسفن قادص نم تذخأ ام ةأرملا درتو مرغ هيلع سيلف الإو اهنم كلذ ملعب هنأ ىري نم وأ اهوخأ وأ اهوبأ

 نأرمع مح امن لاقف كلذىف هلوق نع تلأسو كلام لوقب لوقن انإف ىعفاشال تلقف « اهسم اذإ هب اهلحتساام ردق امل

 سبل أ رح هنأ معي ملو ادبع عاب الج رتيأرأ مرغب_لعمل وأ لع راغلاو راغ هنأل اهملو ىلع روملا نأو سيسملاب رهملا امل



 اوي الو امو ىلإ انهتنتا ناذللا امهو ديز الو رمع هتقوي ل ثيقوت اذه لاق, نأ الإ هيف ةجحلاام ةنس نيثالث وأ

 دحلاو ميدقلا ىف معلا لهأ ليواقأ عي ن٠ جورخ هنأ الإ اذه نم نولوتت امل فرعأ امث متنأ ادكبف مزلي ربخم الإ

 لجؤي اعإ دنع نينعلاو نينعب سيل اذهف ةنس نينعلا لجاؤي اع تلق نإف ناعتسلا هللاف هب مكقبس ادحأ تماع امو

 : . ارهد كلذ لبق 2 ماقأ ولو ناطاسلا أ ةتازما هعفارت مون ن<

 لقعلاو ةماسقلا ىف باب

 الجر نأ كلام نب كارعو راس نب ناملس نع باهش نبا نع كلام انربخأ ىلاعت هللا همحر ( ىف[: ةلالث )

 نيذلل باطخلا نب رمع لاقف تاق اهنم اي ةنيهج نم لجر عبصأ ىلع ءىطوف اسرف ىرجأ ثيل نب دعس ىنب نم

 ' اوبأف متنأ اوفلحا نيرخالل لاقف نامعألا نم اوجرو اوبأف ؟ اهنم تام ام انيع نيسمخ هللاب نوفلحم أ مهيلع ىعدا

 اردت رمع هلك مكحلا اذه ىف متفلاخف ( قفا خلال ) نييدعسلا ىلع ةيدلا رطشب باطلا نب رمع ىغقف

 رثك أ الو لقأ الو ةيد رطش هيف سيلف نيقيرفلا نم دحاو فلحم مل اذإ هنأ متمعز لب نوعإملا أدبي ملقف

 ' الق نيعدلا أدب سو هيلع قا ىلص ىنلا نأ نم هيلإ انبهذام ىلإ متبهذ منك نإف ىلاعت هللا همحر ( ىن[ةئالاف )

 ' اذكهو انبهذ اذه ىلإف اثيش مبيلع مهل لهم مل ,ماعأ نوعدملا ىلبقي مل اهف ميلع ىعدملا ىلع ناعألا در اوفلحم مل

 ا 00000 117 ]| لوشر هل ىلإ اوريصت ,نأ ةئس هيف رتمو هلع هللا لس هلا لوسرل ميذجو رمآ لك ىف بلع بع

 " نه ربشأ اذه ىف مكحلا نأل اذه ئد رمع مكحم هيف اوذخأات نأ ىلوأ ءايشألا نه ءىش ناكامو اهلك ءاشألا نم

 عبتاف دمع مد سو هع للا د هللا لوسر هيف مكح ىذلاو أطخ مد اذه اولوقت نأ مكتكمم ناكدق هنأو هريغ

 تلج ا دو شزلو اطخلا ىف مكح 15 رع هب كح امو دمعلا ىف مكح اك ملسو هيلع هللا :ىلص ىنلا هب محام

 ااطخلا لعجتو لسو هيلع هللا ىلد ىنلا لؤق ىلإ ريصاف ةماسق امهنإ ناعمتم اههنإ اولوقت نأ ىلإ ترص نإف رخآلا

 ٠ اوريصت نأ ىلوأ هفالخ ىلع الإ ٍلسو هيلع ٌاىلص ىنلا نع ءاجام فااخم ثيدح نه هجوترال ناك اف دمعلا ىلع اسايق

 . يليواقأ فاتخت نأ ىغبني الو سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر مكح ىلإ هيف

 علضلا و ةوقرتلاو سرضلا ىف ءاضقلا بأب

 ' ارصع لوم يسأ نع بدنج نب مسم نع يسأ نب ديز نع كلام انريخأ ىلاعت هللا هقحر ( قناتشلالاف )

 1 كلام انريخأ ( قفانشلالا ( لحجب علضاا ىفو لمي ةوقرتاا فو لمحم سرضاا ىف ىفق رمع نأ باطخلا نبا

 سارضألا ىف ةيواعم ىضقو ريعب ريعنإ سارنذألا ىف رمع ىضق لوقي بيسملا نإ ديعس عمس هنأ دعس نب م نع

 اا |] تك ولف * اعم ءاضق ىف ديزتاو رمع ءاضق ىف, نضةنت ةندلاف تيسملا نب :ديعس.لاق ةرعبأ ةسمع ةرعبأ ةسمخم

 7١ سيل هنأ معزنو سمح نسمح سارضألا ىف لوقن انإف ىعفاشلل تلقف * ءاوس ةيدلا كلتف نيريعب نيريعب سارضألا ىف
 ” اك ةرمع نع ملسأ نب ديز ثيدح متفلاخ دقف لاق داهتجاب ةموكح اهيف انإو فورعم مكح علضلا ىفو ةوقرتلا ىف

 ا سرضلا 0  نسلا ىف ,لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ءاج 1 لوقن اذكهو سمخ سمح سارضألا ىف مالقف
8 

 | للا نم لبقأ امم .سح نسلا ىف لاق لَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نوكي نأ لمتحم دقو اهلبق ةلأسملا ىف انلق اك اذبف لاق

 ايف ملَسو هيلع ا ىلص ىنلا ثيدح كا تبهذنو ند نعول لوعت ْن ا هدح مكلو انل تناك اذإف 0 هوما ع

 1 3 هاع هللا ىلص ىلا لوق فاللخ نوال نأ هريغل هحوت نأو ملسو هيلع ا ىلد ىنلا ثيدح رهاظل هريع فلاحمو

 ِق اوني نأ امآلف هريغ لّوقل ادبأ ائيش ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوصر نع كردال نأ انل ىغذي اذكبف مسو



0 
 عيبلا ضقن عئابلا راتخيف ىرتشللا دنع ديزيف ةمأ وأ ادبع رايخلا هيف هلو ءىشلا عيبي لجرلاك ناكو اهذخأ هل ناك

 ء نع متيورام فالخ عبهذمو هتدايز ترثكو ةعبملا ةمألا وأ عببملا دبعلا داز نإو هضقن هل نوكيف

 ققرلا كلذ نم ةيراج هركتسا هنأو سلا قيقر ىلع موق. ناك ادبع نأ عفان نع كلام انربخأ ( قفا تالاف )

 ديبعلا ىثنن ال نأ ىعفاشال تاقف * ديبعلا نتال كلام لاق ابهركتسا هنأل ةديلولا دلحم ملو هافنو رمع هدلجف ام عقوق

 ةوكدأ ؟ ردع نع - ورام فالخ هتماع نيعباتلا الوهسو هيلع هللا ىلص ىنن ىلا باحصأ نم دحأ نع اوور' ملو؟1و لاق
| 

 هلك هيسفت ىأرل ملصاو هيلع هللا ىلص ىناا 1 فاحص ند افلا هل 1 الو رمع لوق كرم نأ هقفلا كم ايش لقعي ع

 نأ زاح نإف ىرخذأ 0 هود ةرد ناك اذإ وهو 2 هيف تسر امف ةح>و هسا ىلع ةحح ىرخأ هرم هلعخو ١

 ملف هووتكار ثح هدحاراد متذخأ تعكر كريغا ناجح ىردذأ كريو هر هم لدي هلك عمس ند ىلإ راخا نكت

 باه نبا نع كلام انرخأ ) ىف 2 الا أ لعأ ا اندنع ادحأ عسل دل امه وهن وف رعت ” ءىش ىلع مل لعلا ٠ ند سانلا م ََك

 هنإف اذه دي عطقا هل لاقف باطخلا نب رمع ىلإ هل مالغب ءاج ىمرمضحلا ورمع ن نسق دنع نأ ديد نب فاشل نع

 مكمداخ عطق هيلع سيلف هلسرأ رهع لاقف امهرد نوتس ابنع قارءال ةآرم قرش: لاق؛قرم اذاهزو ربع هل لاك

 نم قرس نم كلام عطقي الف هكلم نم ذخأ هديسل كلم دبعلا نأل ٍذخأن اذهم ( ىف|خ لالا ) * مكعاتم قرس

 هتأرما ةطلع لاحم هتأرما كلم ند قرس نم عطقي ا كلك احراخ ناك وأ م هتيب ىف هعم ناك ن ا

 هانماع هل كلاشأال 5 هيف مفلاخ امم اذهو لاق ةناودمأت الوأ هن رافاعأ هلأس ل هنأل رمع لوق ىنعم اذهو اهجوز

 .٠ لود ل ىف موعم نورك ناك نإ هادم تا قرس اف ديعلا عطقب ملعف

 روتسلا ءاخرإ ىف باب

 ةأرما ىف ىضق باطخلا نب رمع نأ بيسملا نبا نع ديعس نب ىي نع كلام انريخأ ىلاعتلا هحر ( قفا تل الاف ١

 ديز نأ بابش نبا نع كلام انريخأ ( قنا ةلالاإ ) قادصاا بحو دقف روتسلا تي>رأ اذإ اهنأ لجرلا اهِجورَمي

 حبيرشو سابعنبا نعىودو ( قئانغلالا ) قادص'ا ٍبَحو دقف روتسا !كحراف اوما لك اذإ لاك تباث نبا

 نم سان اذهم لاق (نهوسع نأ لبقنه نهودتقلط نإو »ىللاعت هللا لوقب انعدخأ وأ اجتحاَو سنسللاب الإ: قادصال نأ

 مثريغ لاقو جوزلا لوق سرسملا ىف لوقلاو سيسملاب الءاك رهملا بحي امنإو قالغإلا ىلإ تفتليال اولاقف هقفلا لهأ

 زجعلا ءاج نإ ؟ نوننذام لاق رمع نأو باطخلا نب رمع نع كلذ ىورو روتساا ءاخرإو بابلا قالغإب ررملا بحن

 نإو » ىلاعتو كّرابت هللا -لوقءامهو نيتآلا لبوأت نم هلإ انهدرانو حبي رششو سابع نبا لاقا٠ متفلاخف مكلبق نم

 متفلاخو (اهنودتعت ةدعنم نوملع مك-!اف نهوسمب نأ لبق نم نهومتقلط من »هلوقو «نهوسم نأ لبقنمنهومتقاط

 هريغ هل هجوال ىذلا املوق هحوو لوخدلاب ىتاثلا هفصنو دقعلاب بحن ربملا بفصن نأ كلذو ديزو رهع نع مهي ورام

 سيسم ىلإ ابهذي ملو رخآلا رملا فصن بجو دقف عويبا ىف ضبقلاك وهف اهم ىلتخاو اهسفا نيبو هنيب تلخ اذإ امأ

 رهملا بجبال هنأ متءعز مث مكلبق نم زجعلا ناك نإ نومذام .هلوقل سيسملا عدب مل نإو روملاب ىضقي من نيدن رهعو

 عتمتساناك اذإ متاقف عاملا ىوعدو عاملا متلطب أف متدع مث عابجلاب بحي امتإو اعامج ةأرملاعدن مل اذإ ءاخرإلاو قلغلاب

 فيكف ةنساالبق بايثلا تيلب نإو؟بايشلا ءالبإ مكل دحنمو؟ةنس مك دحنمو ربملا بجو اهايثىلبت ىتح ةنس اه

 نينس ريثع رخعآ لاقو ارهش رخآ لاقو نيمو: رخآ لاقو اموي اهم عتمتسا اذإ ناسنإ لاق نإ تيأرأ ؟ رهملا بحب مل

 يس



 دي نع

 لازَقْلاو عبضاا ةميق فلاخم امهتميقو اًرنع لازذلا ىفو اشبك عبضا ىف نأ ىف رمع متعبتا ذإ متيأرأ ؟ هفالخ

 "قيده ىف لالا متاعج اك ندبلا ىف مبلثم ىف نامع وأ رمع لوق اوعبتت ل فيكف ندبلا نم بيرق ندبلا متلقن

 ؟ ندا نيعضوملا

 ذوبنملا ىف ءاضقلا باب

 دحو ةنأ ملس ىن ن٠ لجر ةلمجح ىنأ نيس نع باهش نبا نع كلام انربخأ هللا همحر ( قئانتلالاف /

 |( ل15 هللا اهذحو لاق؟ ةمسنلا هذه ذ>[ ىلع كملا“ام لاقف ره ىلإ هب ءاسف باطخلا نب رمع نامز ىف اذوبنم

 انيلعو هؤالو كلو رح وهف بهذا رحع لاقف معن لاق ؟ كلذك أ لاق حلاص لجر هنإ نينمؤملا ريمأ اي هفيرع هل لاقف

 نا فللام لوقف ىعفاشال تاقف نياسدلل هءالو نو رك أذ ومالا ىف اندنع هيلع عمتجا ردالا كلام لاق هتقفن

 ءالولا ) لاق ٍلسو هيلع لا ىلع ىبنلا نأل هومتكرت مك انا دولا ىف ردع نع ىورام متكرت ( قفاةتلالاف )

 رمع متفلاخ دقف قتعم نع لوز, الو قتعأ نا الإ 0 نوكلا نأ لع 0 نأ متمعزف « قتعأ نم

 متفلاخو اعيمج امهومتفلاخف قتعموهو هقت ءأ ىذلل هؤالو 0 ةنئاسلا 0 مههعز و ةئسلا متفلاخ مش + ةنسلاب الالدتسا

 هللا ىلص ىنلا ناك ذإ ذودنملا ىف ةنسلا مفلاخو قتعم وهو هل ءالوال نأ متهعز زق ىل ماسلا ديعلا قس قارا قف ةذّشلا

 نف هل ءالو الف قتعم ريغ ذودملاو قتعل الإ ءالولا نوك < نأ ىف : اذهو « قتعأ ّ الولا اذه رر كرد مسو هلع

 نال مو يفردنال انإف نوعمسال نيدذلا نوعمتجا ءالؤه نم.ىرغش تيلابف رمعل فالخلاو ةنسلا كرت. ىلع عجأ

 ةليوط ةلفغل هذه نإ ؟ فرعيال نمع لبقي نأ هل زوجيفأ هفلك ولو هفرعيال نمع هنيد 0 نأ ًادحأ هللا فلكي و

 و ةنسلل رمع نع طيقالا ىف ىوريام كري هدجأو هلوق ىف اذه لثم هيلع ْدَحْوي معلا هنع دخؤي ادحأ فرعأ الو

 ضعب انفلاخ دقو ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاف ) ملا قتعي قارصنااو ةبئاسا ىف رخآ عضوم ىفو هيف ةنسلا

 نوكسال نأ لمتحم دق هنأل طيقللا ىف رمع نع ءاجام عبتن اولاق مسلوق نم اهيبجوت دسأ هلوق ناكف اذه ىف سانا

 ثيدحم ملسملا لج رلا ىدي ىلع ملسملا لجرلا ءالو لعجمو هل ءالوال نم قتعملا ف ةنسلا نوكت نأو ةنسلل افالخ

 نأ انمعزفاملوق ملسملا قتعي ىفارصنااو ةيئاسلا ىف لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع زيزعلا دبع نب رمعنب زيزعلا دبع

 نع لوزيالو قتل الإ ءالولا نوكيال نأ « قتعأ نا ءالولا امإف » مسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق نأب ةجح م,يلع

 ثيح هومتقفاوو هوةفاوت نأ كسل ىغبني ثيح هومتفلاخ ينأل نيبأ يلع ىبف ةجح كلذب مهيلع انل تناك نإف قتعم

 8 ومتفل اخ ول ةيبش 3 تا

 تابهلا ىف ءاضقلا باب

 ناور٠ نع ىرملا ف.رط نب نافطغ ىنأ نع نيدحلا نب دواد نع سنأ نب كلام انزبخأ ( قفانةلالاف )

 بهو نمو ايف عجريال هنإف ةقدد ه-و ىلع وأ محر ةلصل ةبه بهو نم لاق باطخلا نب رمع نأ حلا نبا

 بوهوملا دنع تريم: اذإ ةملا نإ كلام لاقو امنم ضر. ملنإ اهيف عجرب هتبه ىلع وهف باوثلا دارأ امإ هنأ ىرب ةبه

 انيحاصك وقب لوقنان إف ىعفاشال تلمف ايضبق مو. امتهنق بهاولا ىطعي نأ هل بوهوملا ىلعنإ: ناصقنوأ ةدايزب باوثلل هل

 قح رايخلا بهاولل نأ اهنم ضر مل نإ هتبه ىلع بهاولا نإ اهباوث داري ةبهلا ف رمع بهذ دقف ( نا: ةلالا (

 ةدايزب هل بوهوملا دنع تريغتولو اهيف عجري نأ هل ناك مدعأ هللاو هبهذ» ىف اهفاعضأ ىطعأ ولو « هتبه نم ىضرب



 ل :

 رع لاقق ال دمحم لاقف كرضيالو ارخآو الوأ هب برعثت ؟عفان كل وهو هعفنيام كاخأ عنمت مل رمع لاقف ال ةماسم نا

 هدج طئاح ىف ناك هنأهبأ نع ىزاملا ىحم نب ورمع نعشكلام انرب>أ ( ىفا:_ةلالاف ) كلطب ىلع ولو هب نرمل تاو

 بحاص هعنف هضرأ ىلإ برقأ ىه طئاحلا نم ةيحان ىلإ هلوحم نأ:نمحرلا دبع دارأف فوع نب نمحرلا دبعل عز

 اذه ىف ميورف : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ خللا ) هب رق هب رع نأ رمع ىضقف رمع نمحرلا دبع ملكف طئاخلا
 مللقف اهلك اهومتفلاخ مش باطخلا نب رمع نع نيئثدحو اباثلححص اثيدح ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا نع تاكا

 فالخ الو امفال> هتماع سانلا نم دحأ نع اوورت ملو لمعلا اهلع سيلو شانلا ىلع اهب ىضقيال اهنم دحاو لك ىف

 اندنع ادودرم لمعلا كلذ نوكي نأ ىغيتف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس هب فلاخم ىنعت نم لمعت اهنم دحاو

 ىلع تلحأ كنأ عم قيضأ هفالخ ناك ةنسلا هعم تناك اذإف هدحو رمع فالخ قضي هلذل هشلا عم رهع فلاخمو

 :: لعأ لاو. انقبام ةفرع انارأ امو اذه انموب ىلإ لمعلا ىلع اف اكو لل
| 

 ةيضقألا 2 باب

 بطاحنب نمحر اادبعنب ىحم نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انريخأ ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا )

 نأ تلصلا نب ريثك رمأف باطخلا نب رمع ىلإ كلذ عفرف اهورحتناف ةنيزم نه كجرل ةقان اوقرسب بطاخلا اتيقر نأ

 ةثارعب رأ لاق كتقان نك 5ىزدلل لاق مث كيلع قشب امرغ كنمرغأل هّللاو معمم كارأ ىلإ رمع لاق مث مهدبأ عطق»

 ىلع اهب ىفقي الو ةمارغلا مهيلع فعضت الو للعلا هيلع سيل هباتك ىف كلام لاق ةئاعامت هطعأ رمع لاق مثرد

 ثيدحلا اذهب ذخأن الو لوقن كلام لاق امب ىئفاشال تاق ةقانلا بحاص لوق لبقيالو مهاقر ىف ىهو مهالوم

 نإف © راصنألاو نيرجابملا نيب ةنيدملاب هب ىضقي رمع نع تباث ثيدح اذبف : ىلاعت هللا همحر ( ىفانةلالاف )

 7 نع الإ. نوكي ال نِغاظ روم 2 مدع هدكح نأل راثالاو ةنسلا رمع لوقل نوعدتف انل مزال هريغ هفااخ

 نيب مح دقق نولوقت ام ناك نإف مهنم رثك ألا لوق وأ مهلوق 5دنع هنكح ناك مح اذإف هللا لوسر باحصأ نه

 ءاضق ناك نإف مهتماع نم عامجإلاك ةنيدملاب هككح نولوقت متنأو ىنزملا ةقان ىف هلوقب - هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ

 متم رهظ, نأ ىغبني الف نولوقت اك نكي مل نإو هريغو اذ-ه ىف هومتفلاخ دقف نولوقت اك كدنع هللا همحر رمع

 متعضو الإ معمسأ الو هريغ نعهومتءور ءىش ريغب نوفلاختف هفلاخ هنأ دحأ نَغ نوورتال متنأو متنأ نولوقتام فالخ

 فيكف مع ءاضق فالخم لمع نأ زوحب ناك نإف ةجح الو ىنعم ريغ ىلع منئشام نولبقتو نودرت اعضوم يسفنأ

 باحصأ نم دسحاولاو رمع لوق فلاخ نم ىلع متركنأو انركنأ فيكو عسفنأل متزجأ ام ةريغل اوزيجت م

 ؛ اذه ريغ ىف ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 اسف رشاقمالا داما

 اهنأ ترك ذف الجر ايسفنب ترغ ةمأ ىف امهدحأ ىضق نابع وأ رمع نأ هغلب هنأ كلامانربخأ ( ىفا*تلالاف )

 لوقب لوقن نحنف ىعفاشلل تلق ةحقلا ىلإ عجري كلذو كلام لاق مهلثع هدلو ىدفي نأ ىضقف ادالوأ تدلوف ةرح

 سانلا نم دحأ نع محدن مسلعت مو هلاك امهعأ مقلاخ 6 نامَء وأ رهع نع اذه مورق ) ىثأ 2 الا 1 كلام

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم دحأ نع اوورت ملو اذه تت ملف هاعدا عاجإ الو لمعب هكرتالو هفالخ

 درو خاا نإو ان مزال تاث 0 وه يأ واولاب )»ع هفلاد تكإذ» هلعإ هريغ هقلاح نإف هلوق )1(



 : خف حل
 2 ساقلاو اوساق ثبح سايقلاكلرت مريغل ناك دقق ممل زاجف سايقلا اوكرت اذإ ( ىث( لالا ) انسحتسا انكلو

 وعد الإ هب قحليال امإو انلوق امإ نيلوق نم دحاو الإ ةمألا دلو ىف زو*# اهو زوحمال اندنع سايقلا كرتو نك

فارتعاب ةنيب مك و ثام 5 هذنع هريشع دعب ثدلو 2 اهذلوب رقأو هب ريس نسهعح ول نون 1-6
 5 ع 1 | م 

 اناوم اضرا ايحا نميق بأب

 ١" «ريغنود هل وهف مالسإلالهأ نم ايحأ نف كلام تاوملا نكي مل اذإ لاقف اتاوم اضرأ ارحأ نمع ىعفاشلا تلأَس

 ا قحأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنل! ءاطعإو هاطعأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل هطعي مل وأ ناطلسلا هايإ هاطعأ ىلابأ الو

 نعو ملسو هيلع للا ىلص ىنلا نع كلام هاورام لاق؟تلق مف ةححلا اش تلقف ناطلسلا ءاطع نم هاطعأ نا مل 9

 " ةتيماضرأ ايحأن م »لاقملسو هلع هللا ىلص ىنلا نأ هيبأ نع ماشه نع كلام انربخأ ( قفا: لالا ) هباحصأ ضعب

 ' باطخلا نب رمع نأ هيأ نع ملاس نع باهش نبا نع كلام انربخأ ( قفا:_ةلالإ ) «ق>ملاظ قرعل سيلو هل ىبف

 ملسوهيلع هللاىلص ىنلا نع اذه ريغ دانسإب هريغو نايفس انربخأو ( قف(: اللا ) هل ىبف ةتيم اضرأ ابحأ نم لاق

 رثك أ هل اهنأ اتاوم اضرأ ابحأ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيطعو ذخأن اذهبو ( قفا لالا ) هانعم لثم

 " هللا همحر ( ىف لالا ) ىلاولا نذإب الإ ةتبم ًاضرأ لجرلا حي نأ هركت انإف ىعفاشال تاققف « ىلاواا ةيطع نم هل

 ىطعي نأ ىلاولل ميثأو اههذعب لمعو ةنم كدنع اذهو معو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع متيورام متفلاخ فنكفق

 ذخأدقف ةتيم اضرأ انحأ اذإو هلام ذخَأب نأ جرح دحأ ىلع الو هلام هعنع الو هل سيلام ادحأ ىطعي نأ ىلاولل سيلو

 دبال امف لجرلل 200 لئاقلاق نإف ناظلس نذإب الإ ذخأتال هذخأ هلو دنع عفادال امف لجرلل لاقيف اهنع عفاد الو هلام

 ٍ 2 2 الحر اهاطعأ اذإف 0 كلامال 3 هدنع رهاظلاو مصح هةعم وهو الإ 6 آل وهف هرمأ كفك نأ ناطلسال

  اهإ ىنعم اف ناطلسلل متبثأ الف هنذإ ريغب اهارحأو اهذخأ ول كلذكو ابقحتسم ىلإ اهدر هنود اهقحتس نم هءاج

 ” ناطلسلا ءاطعإ دعب اهقحتساوا دحأل ناك ام امأف هيدب نم اهذخأ اهقحتسا دحأل نكي مل هاطعأ اذإناك ول ىنعم هل ناك

 : نوعدت ملعلا ىف جيتا اذهو ) قفان تالاف 1 هسفنل اهابإ لجرلا ذخأ ىنعمي الإ هل ىنعم الف ةيدب نم اهذخأ اهايإ

 ميأرل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم هال اميفلاخال رمعو ملسو هلع هللأ ىبلص ىنلا نع نوورتام

 007 فلاح نمانلا نم ادحأ تماعام لاقف ؟ان ريغ اذه ىف كفلاخ ليف ىعفاشلل تلقف ءاذه نم عس وأ 1 رع لع نودشتف

 ش هيف لاقفإ فسوي وبأ هفلاخ دقلو هب م متعس ك ارأ ىنإف ةفينح ابأ الإ هنع اذه متيور نم ريغو كريغ اذه ىف

 متيورام هيف متفلاخام ىنعم ىف امو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ لالا ) ةنسلا فالخم ةفينح ىلأ لوق باعو انلوق لثم

 ' نأ هيأ نع ىنزاملا يم نبا ورمع نع انريخأ اكلام نأ هل فلاخمال هدعب نمغو ملسو هيلع هلل ىلص ىنلا نع هيف

 '000 اكشلا هنأ ىرإ هنآك اكدح هباتك ىف هعبتأ مث لاق « رارمض الو ررضال » لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ْ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىنأ نع جرعألا نع باهش نبا نع كلام انربخأ ( قناع الا (

 | : نيب اهنيمرأل هللا و ؟نيّض رعد اهنع ا ىلاه هربره وبأ كوقي مش لاق«هرادح ىف هيشح زرغي نأ هراجكدحأ عنعال

 انريخأ ىلاعت هلل همدحر ( قفا 93 اانا ) ةهفخاص ن“ امهارب هناك رمعل نيثيدح امهعيتأ 2 ) ىف 3 3 الاه ) ميناتكأ

 2 ضرأىف هب رع نأ دار اف ضيرعاانم هل اجيلخ قاس ةفيلخ نب.كاحضاا نأ هيبأ نع ىتزاملا ىحب نب ورمع نع كلام

 ١> لاقف هلبس ىخم نأ هرمأو ةهسم نب دمحع اعدف باطخلا نب رمع كاحضلا هيف ملكف دمحم ىنأاف ةملسم نب دمحل

 7 : , هد>صم هك رو « لصألا يف اذك(1)



0 0 
 ماشلا ىلإ هّنعب نيح نايفس ىنأ نب ديزي ىصوأ قيدصلا ركب ابأ نأ ديعس نب ىحب نع كلام نع كلذب انتربخأ تاو

 ىور دقو ىعفاشال تاقف اذه نم ئسحأ دانسإب ماشلا لهأ هفرع. دقو عطقنم كلام ثيدح نم اذه ىعفاشلا لاقف

 لاومأ قرح هنأ سو هيلع هللاىلص هللا لوسر نع تباثلاب لاقف؟تنأ ةفلاخت ءىث ىأبف رك ىنأ نع اذه ىوس انباحعأ

 ملسو هيلعدا ىلص هللا لوسراهازغ ةازغ رخآ ىهو فئاطلاب عطق مث ربيخم عطقو قرحو مهل مدهو عطقو ريضنلا ىبب

 ىلصهّللا لوسر نأ ةنسلاب لاقف؛لكؤتل الإ اهقيرحنو حاورألا تاوذ رقع تهرك ف يكف ىعفاشلل تلقف « اهب لتاقف

 «هيقليف اهسأر عطقي الو اهلك أنف اه ذي »لاق اهقح امو لبق« اهب بسوحاّقح ريغب اروفصعلتق نم لاق ملسو هيلع هلل

 دقو لكؤتفحبذت وأ لكؤتف داصت نأ وه امنإ ةنسلاو باتكسلا ىف اهنم ودعلا ريغ ةلوك أملا ماهبلا لتق ةحابإ تيأرف

 ميو رام متفااخ دقتلق تلق امب اههبش لوقت انإف لاقف 40 ( ىفانشلالا ) حاورألا تاوذ بيذعت نع ىب

 ىور امث تفصو امل هفلاخ ناك نإ تلقف هانعبتا ىذلا هلإ بهذام فرعأ اف تفصو ا هومتفلاخ دقف ركب ىفأ نع

 كرتي ادبأ لوقينأ ىغبني اذكبفوسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورام فلام نأ دحأل سيل هنأ ىآر هنأل ركب ىلأ نع

 لعفيهيلإ ًاذإ لمعلاف هسفنىأرل دحاولا كلذ لوق كرت, مثلا لوسر باحصأ نءهدحاولا لوقب هللا لوسر ثيدح ةرم

 لوقف هركتف .داوت' ىأتق'هتمأ ءاطوب رقي لجرلا نغ ىعقاشلا تلأس « انرهد لعأ ند دحال كلذ لو ما

 الو ءطولا دعب ءاربتسا عدي ملو ءطولاب رقأ اذإ دلولا هب قلي لاقف تيب ىف اهسيحأ نك أ ملو اهنع لزعأ تنك دق

 انباحصأ نم نإو امل نيصحتلا كرتب اهابإ هعييضت ىلإ الو لزعي وهو لبحت دق اهنأل امنع لزعأ تنك هلوق ىلإ تفالأ

 نأهيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع بابش نبا نع كلام !ئربخأ لاق؟تركذ امف ةجحلا اهف تلقف هلوق عم ةفاقلا هيرب نا

 هب تقحلأ الإ املأ دق نأ اهديس فرتعي ةديلو ىنيتأتال نولزعب مث مهدنالو نوثطي لاجر لابام لاق باطلا نب رمع

 دلولا ىعدي ىت> لاح ءطولاب رقأ نإوةمألا دو قحلنال لوقي انبحاص ىعفاشال تلتف ء اوكرتأ وأ دعب اولزعاف اهدلو

 ثيدح ىنعم لثمي نأطوي كالواالاسرإىف ره نع ةيفص نع عفان نع كلام انريخأ ىلاعت هللا همحر ( ىفإلالا )

 اوورت لو هنع هريغ هاورو نيبجو نم رمع نع ميحاصو انبحاص ةياور هذبف ( قفإ:غلال|و ) ملاس نع باهش نبا

 ىلإ ال رمت نع ىورام كرتي نأ زاج فيكف نيعباتلا الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم هفاخ ادحأ نأ

 لاق ؟ ممتجح تناك ا تلق نييقرسثملا ضعب معنلاق؟ان ريغ اذه ىف كفلاخ لبف ىعفاشال تلقف ؛ هباحصأ نم دحأ لوق

 دلو نم سابع نبا ىنتااو هتيراج دلو نم تباث نب ديز ىفتاو هل ةيراج دلو نم رمع ىئتنا اولاق نأ ممجح تت

 نناو دنز'امأو هوركتملاب ترداق هل ةراح نحت ركذل ن[ك 6 ىو 1 لاقف؟مملع كتجح اق تاقف هل ةيراج

 كلذكوةمألا ىف امملىغبتي كلذكف امه لالحف امبنم سيل نأ افرع نيتيراج دلو نأ العف اناك نإ اركنأ اعف سابع

 هئيب مف اذه تاق اعإو هنم سدل نم هسفن قحاي الو اهدلو عقدي نأ انز نم تابح اهنأ ّط اذإ ةرحلا جوز ىعيلبب

 اهدرب مث اهفاحمب نأمامإلا ىلعو اهدهجم هنم عانتمالا الإ امل ىغش الف اثالث اهقلط دق امحوز نأ هيلا ععت 5ك نيبو

 نأ اومعز مهنأ محلوق نم مهملع انتجح تناكف : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ ::لارإو ) هلا ني و دبعلا نيبام ريغ يحلف

 وأ ادلو مهدعب ىنني نأ ممم رقي ًادالوأ هنم دلتو ةمألا نصحم ام دعب لجرال نأو ةثداح ة وعدي لإ قحادال ةمالا دلو

 دلوب رقأ نإ اولاق مث ةثداح ةوعدب الإ لاحم ةمألا دلو قدابال هنأ اوهعز مهنأ ىنناا هل اولعج امإو هدعب رخآب رقي

 قحليال نأس ايقلا اوااقنأ اذه ىف اودتعاىذلا ناكو هب اوةحل مهفني لو مهعدي ملو تام مث دال وأ دعب ثدح مث ةيراج

 : هلم او: فاير وأ طقس نم ولع الو لصالا 3 ذك ( كلاش 1 هل وق ىلإ لوقن انإف لاهؤ هلوق )0(
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 كلام انربخأ : هللا همحر ( ىف لاو ) رداق كلذ ىلع هنإ هنع تمصنو لوقن امب هديرت انلعجو ىوقتلاب كابإو

 ىعفاشلل تلقف . !هاتلك نيتعكرلا ىف ةرقبلا ةروسب اهيف أرقف حبصلا ىلص ركب ابأ نأ هبأ نع ةورع نب ماشع

 | رك ولأ د: لئاق ا لاق نإ تيأرفأ لاق لقث اذه نأل اذه نم بترقب' أرقي نأ مامالل هركن انإف

 اذا ةركت كنأو نيتكرلا ىف. ابمسق هنأ .ءرمأ لقأو اعم نيتعكرلا ىف متاور ىف حبصلا ىف ةرقبلا ةروسب

 هلْهأو مالسإلا نم رك وبأو رلسو هيلع هللا ىلع نورفاوتم هباحصأو ركب ىلأ ةءارق نع تبغر فيكف

 ةروسب أرقف حبصلا سانلاب ىلص ركب ابأ نأ سنأ نع باهبش نبا نع ةنيبع نبا انربخأ دقو هب وه ىذلا عضوملاب

 ةءارقلا ليوطت نامعو رمع نع تيورو نيلفاغ ا مل تعلط ول لاف علطت نأ سمشلا 00 هل لاف ةرمداا

 هربخأ ىمن نب ةدابع نأ كلملا دبع نب ناملس ىلوم ديبع ىنأ نع كلام انربخأ ( قفا ةلالاف ) اهلك اهتهركو

 آًرقف.برثلا ركب ىنأ ءارو ىلصف ركب ىبأ ةفالخ ىف ةنيدملا مدق هنأ ىحمانصلا هللا دبع بأ قريخألوقي اسيق عمس هنأ

 ىنايث نإ ىت> هنم توندق ةثلاثلا ةعكرلا ىف ماق مث لصفملا راصق نمةروس « ةروسو نآرقلا مأب نييلوألا نيتمكرلا ىف

 ىعفاشال تلق ةبآلا « انتّبده ذإ دعب انبولق غزت ال انبر » ةيآلا هذهو نآرقلا ماب أرق هتعمسف هبايث سمب نأ داكتل

 ىللاقو معن لاقف؟تنأ هبحتست لبف نآرقلا مأ ريغ ءىشب ىرخألا ةعكرلاو نيترخآلا نيتعكرلا ىف ةءارقلا هركن انإف

 نع هغاب ني هنأ زيزعلا دبعنب رمع نع ةنييع نبا ىورو كت 1 نع ءومتور دقو ةنودركل كك ىعفاشلا

 نيتعكرلا ىف أرقي ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ دقو : هللا همحر ( ىف: :لالاو ) هب ذخأ ركب ىفأ

 لاقف ههركتن امم اضبأ اذبف ىعفاشال تاقف ةدحاولا ةعكرلا ىف روسلا نايحألا عمجمو ةروسو نآرقلا ماب نيتريخألا

 [هومتفلاخو اذه مه رك ف يكف ىرخأ ةروس أرقف ماق مث اهيف دجسف محنلاب أرق هنأ رمع نع رمع نبا عم متيورأ

 هلعفأو معن : لاق ؟ اذه تنأ بحتستأ ىعفاشال تلقف ؟ اعم

 ةيقرلا ىف ءاجام باب
 اذ | الك ال آد نم فرعامو هللا تاتكب لجرلا قرن نأ. ساانال لاقف ةقراا نع ىعفاشلا تلاس

 ريغ :لاق ؟ كلذ ىف ةجحلا امو تلقق هللا ركذ وأهّلاباتك نم فرعي امب اوقر اذإ معن لاقف ؟ نيماسملا باتكلا لعأ

 نأ نم رلا دبع تلد ةرمع نع ديعس نب ىحب_ نع انريخأ كلام نإف كبحاضصو انيحاص ةءاور امااق , ةدح

 انإف ىعفاشلل تنةف هللا باتك اهبقرا ركب وبأ لاقف اهيقرت ةندوو ىكتشت ىهو ةشئاع ىلع لخد ركب ابأ

 تاحصأ نم هريغ نع نوورت سلعأ الو رك ىأ نع اده'َنَوؤوُم منأو ملو لاقف باتكلا لهأ 0

 تاتك اوقر اذإ ةقرلا بسحأو مثءاستو كاتكلا لهأ ماهط 0 لح هللأ لأ دقو هقالح 6 هيلع هللا ىلد ىنلا

 كنك وأ اذه لكم لإ

 ١ داهجلا ىف باب
 لختلاو هنوةرحمو رمثملا رحشلا نوعطمتيو رماعلا نوبرخمأ برحلا دالب نولخدي موقلا نع ىعفاشلا تلاس

 هريغو رماع ءانو رهشم روش ق هيف حورال 8 لك امأ : ىل اعت هلأ همحر ( ثا: لالا هلك كلذ 0 وأ محاهبلاو

 هل تاقف لكؤل حبذلاب 0 ناك ام الإ ءىش اهنم لتعم الق حاورألا تاوذ امأو هن وعطقو ةنومدهو هنوب رخدف

 ةلك أل الإ اريعب وأ ةاشرقعيوأ الخ قرموأ ارمثم عطقروأ ارهاع برم نأ قيدضاا ركب وبأ هرك دقو كلذىف ةجحلا امو

 ةنيتي#© زج ضي سس جيغا تتسبب

 ا
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 هللا لوسراي قدص لجر لاقف ةصقلا هيلع تصصتقاف؛ةداتق ايأ اي كلام يسوديلع هللا ىلص هللا لوسر لاف تمقف ( ةثلاثلا ىف :

 هبلس كطغف هللا نع لتاقي دسأ نم دسأ ىلإ دمعال ًآذإ هللا اهال ركب وبأ لاقف هنم هضرأَف ىدنع ليتقلا كلذ بلسو

 ىنب ىف افرخم هب تعتباف عردلا تعبف هيئاطعأف ةداتقوبأ لاق (هايإ هطعأف قدص» سو هيليع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 لابقإلا ف لتاقلل بلسلا لوقن اذه. و ( قفا: لالا ) ليخنلا فرخلا كلام لاق مالسإلا ىف هتلئأت لام لوأل هنإف ةماس

 نينح موب باسلا هللا لوس رىطعأ دقو هنم تح بلسلا لسو هيلع هللا ىلص ىننلاءاطعإ نأل لاحم هعنع نأ مامالل سيلو

 نعىورامنوعدت لاقف مامإلا نمداهتحالا ىلع كلذ اعإ لوقن انإف ىعفاشال تلقف ٠ نطومريغىف هاطعأو ردب هاطعأو

 يع سدل هنأ ىلإ متبهذ تك لتقل سو هيلعدللا ىلصىنلا نموح اذه نأ ىلع لدي وهو حسو هيلع هللا ىلص ىتلا

 مامإلا نماذه لئاق لاق ولفةمنغلا ساّحأةءب رأ رضح نمىطعأ هنأ نم ٍلَسو هيلع هللا لسا هنلا نع ىؤرام متيأروأ

 نع ةلالد ىنأت تح مكحلاو ماعلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاطعإ لاقي نأ الإ هيلع ةحطا تن له داخل لد

 ىنلا ىلوق نأ ىعديف يحتم حتي نأ امأف سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق عبتيف صاخ هلوق نأب سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 انغابي ملمتلق نإف سانلا ىديأ نم ناسلاتجرخ اذه زاج نإف ةلالد الب داهتجا رخآلاو 9 امهدحأ ملسو هيلع هللا ىلص

 اهازغ ةوزغ رخآ وأ نينح موي الإ هلقي ملولو : ( ىف :لا]إؤ ) نينح موي الإ اذه لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 امهريغو نينحو ردبب هاطعأو لاق دق هنأ عم ليواعألا موزل مزلي هنم دحاولا لوقلاو هب ْدَحآ ام ىلوأ ناكل ىلوأ وأ

 دهتجيو هيطعيف ةرم دهتجم نأ هل ناك فيكف رضح نمل ناكو لتاقال نكي مل نإف داهتجالا ىلع مامإلا نم كلذ ؟لوقو
 ةنسال اعبت راص هل داهتحالا مزل اذإف ةنسلا ىلع سايق داهتجالا اعإ ةنسلا كرت اذإ دهتحم ءىث ىأو؟هريغ هيطعف ىرخأ

 هيلع اسايق ناك وأ هيلع نوماسملا عمجأ وأ هللا لوسر“ نسام الإ ءىت اذه ىق هل زو ناك وأ هل مرلا ةسلا تاكو

 لبق مامالا لاق اذإ لاق ) قفناحغلالا ( هبا جت ١> اش تلق سانلا ضعب مع لاف ؟ ان ريغ اذه ىف كفلا> لهف تلقف

 ىعئاشلل كاقفةش د2 اذإ ةعقولا رضضح نم نيب ةمينغلا نم باسل انهلقي : نإوهلوبف هياسدلف الدق لق نم ودعلا ءادل

 تاقف ةعقولا لبق ال نين> بر> ىغقت دعب هلاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ انيور ىذلا ثيدحلا لاق ؟كتدح تناكاشق

 هلوأت مئلق نإف صم رذعلل برقأ وهف هفالخ رذع هل ناك نإف هومتفلاخ دق متنأو / قفانتلالاف 1 ثيدحلا فلاخ دق

 ليوأت اذه تلق نإف .ةعقولا لبق كلذ لاق. هنأ لبق نم هابإ هاطعأ انءأإ قتلا لعلف لوقف لوأتي نأ هل زاج فكشف

 هللالوصر نع قورملا ثردلا نم هي اندحأ ان أركلل !تفصوام تناراك ىعفاشنل تلقو هتم دعب ليوان تلك ىلا ل

 هللا لو سارا تا نم هك رت انك امم ُهْنَع كانلاس ام"وأ ثيدحلا لهأ دنع تيثأو الا>ر حصأ وهأ ملسو هيلع هللا ىبص

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدح نم نوكرتت من متهعز امف لقع ( قفا: زال ) كاقلن لبق ممسو هيلع هللا ىلص

 لهأ هتيثيال ام هب متذخأ ىدلاو هب متذخأ ام لثم 3 : ام ىف ىلوأو هب نوذخأت مك" اهويك الازم تيتو

 هريغو بيعش نب ورمع ثيدح نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اهلسرأ ثيداحأ لثم لاقف ؟ اذام لثم تلقف ثيدحلا

 ةياورو ميتياور نم هجو ريغ نم اهتوبثل الإ اهب تذحأام لاق ؟ اهب تذخأ فيكسف تلقف ةعطقنم ثيداحأ لثمو

 تيأرو هب ترمأام ىلإ ترصو ثيدنحلا نم تركذام ثدرف دق نول 1نآ ورا ىفاشا تاتك ىدشلا ل

 تفصوام انيهاذمىف تنأرو ملسو ةلعبتلا لص هلا لوسر ىلإ ةجاحلا تاق ام دابعلاب نأ تماعو هللإ تيعد امف دشرلا ٠

 باخصأ نع بتكلا ىلع انمدق ذا انباتك ىف انيور ع كلاسأ اأو ىدرلا ةلاسأ كلو 0 0

 انمصعو ىكرت ال كانإو هللا انهفو كرضح اع هخم ل ) قفأ 9 52 االاث / ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر 1
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 ١ لاقفرمع نبادبع ىلإ ءاحف ةطقل دجو الجر نأ عفان نع كلام انربخأ ( قنانتلالاف ) نيكسملاو ىنغلل ١3 ةطقالا

 ولو + اك أت نأ كرمآ ال لاق تاعف دق لاق دز لاق تلعذ دق لاق اهفرع رمع نبا هل لاقف؟ىرت اذا ةطقل تدجو ىفإ

 0 ناو ةنس 0 ىفنوتةوت منأو ًاتقو تفيرعتلاا قف تقود ١ رع نباف ( قناخت (/ز 16( اهذخات ُ تش

 انا رك رمع ناو اهذخأ هل ءزك مع ناو نولّوقت اذكه سيل متأو اريقف وأ ناك اينغ املك أ ةطقللا دجو ىذلل

 : تعاط ايكرت ول نولوقتو هنوحتست لب اهذخأ هل نوفركتال متنأو اهب قدضتي

 نيفحلا ىلع حملا باب

 لاق؟ةجحلا امو تلقف ةراهطلا لاك ىلع اسبا اذإ ميقملاو رفاسملا حس؟لاقف نيفخلا ىلع حسملا نع ىعفاشلا تلأس

 نآةبعش نب ةريغلا نع ةبعش نب ةريغملا دلو نم وهو دايز نب دابع نع باش نبا نع كلام انريخأ دقو ةتباثلا ةنسلا

 همحر ( قفا“ لاو ) ىلصو نيفخلا ىلع حسمو أضوت مث كوت ةوزغىف هتجاحل بهذ ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر

 ىنأ نب دعس ىلع ةفوكلا مدق رمع نب هللا دبع نأ هاربخأ امهنأ رانيد نب هللا دبعو عفان نع كلام ان ربخأ ىلاعت هللا

 هل لاقف هلأسف كآبأ لخ دعس هل لاقف رمع نب هللا دبع هلع كلذ كنا نيفخلا ىلع حس هآرف اهريمأ وهو صاقو

 نإو لاق؛ طئاغلا نم اندحأ:ءاج نإو رمع نبا لاق امهءلع حسماف ناترهاط امثهو نيفلا ىف كءلجر تلخدأ اذإ رمع

 ىلص مث هيفخ ىلع حسمو ًأضوت مث قؤسلا ىف لاب رمع نبا نأ عفان نع كلام انربخأ « طئاغلا نم كدحأ ءاج

 اك لاق 1 ىلإ كلام نب سنأ تبآر لاقءشقز نب نمحَرلا دبع نب دعس عع كلام انريخأ ( قنانتلالا )

 صاقو ىأ ن ٠ دعسو باطخلا نب رمع ن ء عبحاص ورام متفلاخف ( قناة لالا ) ىلص مث نيفخلا ىلع حسمو

 ماشه نع كلام انربخأ دقو ميقملا حمال متاقف باهش نباو 7 نب ةورعو كلام نب سنأو:رمع نت هللا دبعو

 ادب نيفخلا ىلع حس ىذلا عضإ لاق باهش نبا نع كلام انريخأ ) قفان ”لالاغ نيفخلا ىلع حسعإ هانأ ىأر هنأ

 فالخ اذه لاق رفسلاو زيضحلا ىف حسملا ه كك انإف ىيفاشلل تلقف ٠ حسم مث * نيفخلا تحن نم اديو نيفخلا قوف ن

 ىلإ نو.هذت نأ نومعزت فيكف محدعب نيعباتلاو هباحصأ نم لمعلا فالخو ملسو هيلغ هللا ىلص ىنلا نع متيور ام

 هللا لوسر نأ بيسملا نبا نع باهش نبا نع كلام انربخأ ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) اعيج ةنسلاو لمعلا

 هللا ىلص كا لوسر ناكف «متييو اننيب رمثلا نأ ىلع هللا رقأام 5رقأ» رييخ حتتفا نيحدوهملل لاق ملسو هيلع هللا ىلد

 . ىلف مش نإو كلف منش نإ لوقي مث مهنيبو هنيب صرخيف ةحاور نبا ثعبي ماسو هيلع

 داب ا ىف ءاحا ل بأب

 دمحم ىنأ نع حافأ نب ريثك نب رمع نع دعس نب ىحي نع كلام انريخأ ىلاعت هللا همحر ( قفا: خللا )

 انيقتلا اماف نينحماع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ لاق ىراصنألا ةداتق ىأ نع 20 لاا ىنأ ىلوم

 ةئارو نم هتيتأ قح هل تردتساف لاق نيماسملا نم الجر الع دق نيكرسشملا نم الجر ت.أرف ةلوج نيماسملل تناك

 رمعتةحلف ىناسرأف توملا هكردأ مث توملا حير اهنم تدجو ةمض ىنمضف ىلع لبقأف ةبرضض هقتاع لبح ىلع هتب رضف

 اليتقلتق نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اوعجر سانلا نإ مث هللا رمأ لاقف؟سانلا لابام هل تاقف باطخلا نبا

 ةنيب هيلع هل الشق لتق نم» ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق مث تساج مش ىل دهش نم تلقف تمقف «هئلس هلف ةنيب هيلع هل

 . ةححدصم هقكا راو ةرادعلا 1 م هرظناو ؛لعالا و اذك :نيكسملاو ىنغلل :هلوق )0(
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 0 لع مكر واكل والو ذولا طقتلا يدلل كاف هز 2 مك نقف نودحاتام الو نوك تت ان نون ركل

 رعد نر ملا دع تاذح متكرتو راسإ نب ناملس ءالو هتبهو اهنأ سابع نباو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز

 الوةبمع لوزي الو قتعل الإ نوكي ال ءالولا متلقو هؤالو هل لجرلا ىدي ىلع ماس لجرلا ىت ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 متيصأاممتذخأ ولف امل ءالوالنأ قتعم وهوملسملا قتعي ىارصنلا ىفو قتعم هلو ةبئاسلا ىف متمعز مث قتعم نع ط ني

 متقرف دقو هقتعأ اذإ قارصنلل ماسملاو هقتعأ نمل ةبئاسلا ءالو : اولوقت نأ ىلوأ ىنارصنلاو ةيئاسلا ناك رصبتب هيف

 امت اراثآ هيفنأل هوعبتنأ ىلوأ «قتعأن ا ءالولا» ماسو هيلع هللا ىلصىنلا ثيدح فلاخ امل هومتفلاخام ناك اهبنيب

 5 را

 ناضمر ربش ىف راطفإلا باب

 نأ هررد ىنأ نع نمح لا دبع ن ديمح نع باهش نبا نع كلام انريخأ : ىلاعت للا همحر ) قفنا» لالا (

 انيكسم نيتس ماعطإ وأن يرش مايص وأةبقر قدعب رفكي نأ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هردأف ناضمر ىف رطفأ الحر

 ىنم جوحأ دجأام هللا لوسراي لاق مهب قدصتف اذه ذخ» هللاقفقرعب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىأف دحأ ال ىلإ لاقف

 ىناسار ذا ءاطع نع كلام انريخأ ( قفا لللاف ) هلك لاق مث هباينأ تدب ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كحضف

 لوسرلاقف مئاص انأو ناضمر ىف ىلهأ تبصأ لاقف ملسو هيلع هلا ىلص ىنلا ىلإ ءاج ايبارعأ نأ بيسملا نب ديعس نع

 هلع هللا ىلد ىنلا قع ساجاف »لاق ال لاق« ةن دب ىدهت نأ عرطتست لهف لاق ال لاقع ؟ةبقر قتعت نأ عيطتست له « هللا

 ةرافك هترافكو اهدجو اذإ اهريغ هيزحمال ةبقر قتعي لوقن اذهب هللا همحر ( ىف( 2لالاؤ ) هايإ هاطعأف قرعب ملسو

 هللا ىلص هللا لوسر نع نوورت ميك ميظعلا هللا ناحبساي ماعطإب الإ اورفكتال نأ ؟سلإ بحأ نأ متمعزو زابظلا

 انغابالو ي-ابق برغالو قرش ىف طق ادحأ انيأرام هللا قلخ نم دحأ لوق ىلإ نوفلاخم الو هنوفلاخم ايش ملسو هيلع

 . ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فالخ دحأل امو اذه لثم لاق هنأ هنع.

 ةطقللا قف بأب

 انحاض: ءاج اذإفا[رسع6 وأ نك 1س 2 نا مث ةنس اهفرعي 0 ةطقل د>و نمع ىعئاشلا كر

 بيك نب ىنأ ملسو هيلع هللا ىلص كال نع اذه ىورو ةتباثلا ةنسلا لاق؟ كلذ ىف ةححلا امو هل تلقف هل اهنمض

 ىلاعت هللا هحر ( نإ: ةلالاف ) دعبو لبقو ذئموي سانلا ريسايم نم ىنأو اهلك أب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هرمأو

 ءاج لاق .هنأ ىرحلا ,كلاح نب ديو نعاشكتلا لوف كر نع نر لإ ك2 ىلأ نب ةعيبر نع سنأ نب كلام انريخأ

 ءاج نإف « ةنس اهفرع مث اهءاكوو اهصافع فرعا»لاقف ةطقالا نع هلأسف ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىلإ لجر

 ىلا ردب نب هللا دبعنب ةيواعم نع ىسوم نب بويأ نع كلام انربخأ ( ىف: :لازإؤ ) « اب كنأشف الإو اهحاص

 هل لاف باطخلا نب رمعل كلذ رك ذف ارانيد نونامت اهيف ةرص دجوف ماشلا قيرطب موق لزنم لزن هنأ هريخأ هابأ نأ

 متيورف( قفا ةلالاف ) اب كنأشف ةنسلاتضم اذإفةنس ماشلا نه مدقي نم اهركذاو دجاسملا باوبأ ىلع اهفرع رمع

 لك أ هركن مالقو كلذ متفلاخ مث ةطقللا لك أ ةنس دعب حابأ هنأ رمع نع مث ماسو هيلع هلا لص ىنلا نع

 (م-؟و-ع)



 تف

 عاضرلا ىف باب

 ليس ما ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ رب زلا نب ةورع نع باهش نبا نع كلام انريخأ ( 206 7 الام )

 دمحمنب ركب ىلأ نب هللا دبعنع كلامان ريخأ ( ىف( ::.االث ) نمب مرحبف تاعضر سمح املاس عضرت نأ ليهس ةنبا

 مش ( نم رحب تامولعمتاءذضؤر ريثع 2نارق 0 :أ امف ناك ت !اق اه 1 !اع نع ةرمع نع مز> نب ورمع نبا

 قفا ن ىو ن كلامان ريخأ 4 نآر ةلا ن رقع 2 هو رص هلع هللأ ىلد هللا لودر د . تا عم مح 3 0

 ا 0 ملسو هيلع هللا ىلص والا جوز ةشن داع نأ هريخأ هللا دبع ن , ملاس نأ عفان نع

 1 موثلك مأ نأ لحأ نم ةثئاع ىلع لحدي 0 ملف تاعضر ثالث ريع هعض رت رق تدرم مش تاعضر ثالث هد

 هتريخأ اهنأ ديمع ىنأ تنب ةيفص نع عفان نع كلام انريخأ : ىلاعت هللا ههححر ) قثأ 0 اانا ) تاعضر سمع هل نك

 لخَدلا تاعضَر ردع هعطرت رمع تنب ةمطاف اهتخأ ىلإ دعس نب هللا دبع نب مصاعب تلسرأ نينمؤملا مأ ةصف> نأ

 رح 3 اك 1 هللا نأ ةشئاع نع مجيورف ) قفا 0 اال اهميلع لحدي ناكف تاعفف عطر» ريغص وهو املع

 2 نارقلا ندم ارقي 3 ىهو قوت مس هيلع هللا ىلبص ىنلا نأو تاعضر سمح نحس 2 تاءعضر رعد عاضرلا ند

 م ةصفحو ةشئاعنع ميودو نم رع تاعضر سَ ماس عطر ناب رمأ هنأ رصأو هيلع هللأ ىلص ىنلا نع ىورو

 اهءأرو ةشااعةءاور ا مرح ةدحاولا هه تبيسبملا نبا نع ميودو هوهتفلااخو ةشئاع تورام لدعم نينمؤملا

 هللا ىلص ىنلا نع ىور هنأ عم عسفنأ ىأر هبأر بيس نئإ كيهرم ىلع نوكرتت م“ و بيسملا ن نبا لوهي ةصنح ىأرو

 لمع دنع وكت نأ ل ىكملي اذكهو ةربإ ره ىنأ ىأر كلذ قئاوو ريب زلا نباو ع اع تورام عم لسا هلع

 هيلع هللا ىلد ىنلا نأ ريبزلا نبا هللا دلع نع هبأ نع ةورع نب ماشه نع ضايع نإ تأ انريخأ ) قفنان_*لالا 0

 هنعهظفحو معن :لاقف ؟راسو هيلع هللا ىلدىنلا نم ريبزلا نبا عمسأ َئعءفاشلل تاقف « ناتصملا الو ةصملا مرعال »لاق م ماسو

 : نين عسل نب | ىنلا 0 5 مو. ناكو

 ءالولا ق احم تأ

 ىلد هللا لودمر نأ ةشئاع نع هنأ نع ةورع نب ماش نع كلام انريخأ : ىلاعت هللا همحر ) قثأ 0 الا (

 نأرمع نب هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انرب>أ ( ىف: ةلالاو )«قتعأ نمل ءالولا ام إ»لاق ملسوهيلع هللا

 ْتألَقف لوقأ اذهعو 8 ىلاعت هللا همحر ) قفاخ 2 اال ) هتبه نعءو ءالولا 2 ْنَع ىوم - سو هيلع هللا ىلص هللا لودسر

 6 ث) - . : هدو ) قف 0 اال ندماسملا هؤالو كاحفا]| قدعي قارصتلا ىفو نئاذما) هؤالو ةئاساا ىف لوقت نإ ىعفاشال

 قدعي 1 ءالؤه نم ادحاو نآل ءالو ءالؤه نم دحاول ندرك هيلاوب وأ هطقتلب وأ لحرلا ىدب ىلع ماسر لحرلا ىف

 م ةيشاس هدمع لَحزلا قع اذإ نولوقتف ل لَضأو نيثدحلا نم نودحر تو نودوعت 20 كسلا ماقم موك قتعلاو

 قدعن | ودع ا ىلاعت هلل ةيقحر ) قفاحت .*لالاف 0 هالو هل نكي ل ملسملا هديع ىمذلا قتعأ اذإو هؤالو هل ٠ نك

 ءالولا »وس وهيلعللا ىلص هللا لوسر لاق دف امهقتع زوحب نيكسلام انوكي نأ اماسم هدبع قتعي ىفارصنلاو ةيئاس هدبع

 ىذلا قتعملا نم ءالولا جرخأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ءاجام فااخ دقف نيذهل ءالواللاق نف« قتعأ نم

 لجرااقتعأ اذإف ءالولا امهلتشرال اناكاذإ قتعلا هل زوال نم ىف اًمهنم دحاو لك نوكي وأ دنا لوسرفل هلعح

 كابإو انف 5 هللاو منأو ءالولا اه تدثال هن 0 اهتم دحاو نكن ١ ل هدسع ىلارصنلا وأ ةشاس ةدرع



0 
 نونم ةدحاول لحم ال دحاو هك نولع هللا قحو ةعيضو الو ةفيرش ىف نوملعو نممم مرحخغام نيب قرف الو

 3 اهنم مردف ىردولل لح اع الإ اهنم مرح الا

 قادقلا 6ك ءاحام كح

 ةمقهل امث قادصلا ىف نولهألا هب ىذارت اه ناعألا نه نك قادصلا لاقف قادصلا نم زوج املقأ نع ىعفاشلا تااس

 راثالاو لوقعااوسايقلاو ةتباثلاةنساا لاق؟ كلذ ىف ةحللا اموتلق زاج ةميق هل امث ناعبابتملا هب ىضارتام ا زئاج ورف

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىذا لاس الحر نأ لكس نب لهس نع مزا> ىنأ نع كلام انريخأف كلام ثيدح نم امأق

 اسو:هيلعشا ىلص ىتلا لاقفةأرمأ ةجورإ
 )م

 نهومتملط نإو 2( لوعي ىلاعتو كرات هللا نأ هيفجتحم و رانيد 0 ند لقأ قادص نركش لوقت انإف ىعفاشلل تاق

 نارقلا نم هعم اع اهابإ ه>وزف نحال لاقث ( ديدح نم عا ولو سمتلا»

 ءىث ىف « ةلغ نهتاقدص ءاسنلا اوتآو » لاقو « - فصنق هضيرف نمل متطرف دقو نهوسع نأ لبق ن

 للف اذهف تلف ةفضن ا ناك مثرد ن 2 لل اهقدص أول كلذكو مثرد ظن (لف ؟ ارد | مقددأ ول اهطعي

 راغو ءانع ةندلا هلق دحأ هلقي لو ةنيدملاب راثالاو لمعاو ةنسلا هيف متفلاخ ءىث اذه ( فا: علللا )

 ىفأ نب ةعيرو زاج هقوف امث طوس اهقدصأ ول لوقو بيسملا نب ديعسو رهم بيبز تاضبق ثالث لوقي باطخلا نبا

 انأ نأل هلوق م اطخأ 2 ةفشد ىنأ نم ىرن مف اذه مةماعت اعإو لقأو مثرد فصن ىلع حاكنلا زي نم رلا دبع

 متفلاح وأ ةفينح ىنأبهذم بهذ ن م ضعبل ليقف مثارد ةرمعكلذو دلاهف عطقت امن لك قادصأا نوكال لاق ةف.نح

 7 ع ملول هلثم تشءال اًئيش هيف ىلع نع ىورف؟مةبهذ نم لوق ىلإف هدعب نمو ملسو هيلع هللا ىلص ىنا ١ نع انيورام

 باحصأ ضعب لاقو لاق رانيد عبر قادصلا نوكي متلقف هومتفلاخ مناف مثارد ةرهثع نم لقأ ربهم نوكيال هريغ

 اولاق ؛ امحرف هل لحم مثردب ةيراج لجر ىرتشا نإ تاردأ الف رش 5 جرفلا حابب نأ انحيقتما انإ ةنح ىنأ

 ام> رف نيا لقأو مثردب امج رفحا واهتبقر كلك اهومتلم>ف ريس ءىش ةيقر ةدايزو احر 3 تأ دقف انأف م

 ةرمثع ن. اهردقل رثك اب تسيلأ فيرش اهحكني ةريقف ءادوسل مارد ةريثع تءأر وأ مئارد ةرمشعب الإ ةحوكنم

 سيلأ هيلع اسايق قادصلا متاعجف ديلا هيف عطقتام ىلإ متبهذ نيحو متيأر وأ؟ريقف ءىفند اهحكن ةينغ ةفيرستل مجارد

 اقفتا امهتكلو رخآلا ىلع سايق امهدحأ نأال ربخ عطقااو ري> قادصلا اولاقف؛ عطقلاب هنم هبشأ قادصلاب قادصلا

 قادص كلالذ نأل مرد ةئامسح نم لقأ قادص زوحيال لجر لاق ولف اربم زوم اذهو ديلا هيف عطقت اذه ددعلا 1

 ىتام نم لقا قادصلا نوكي نأ لخ ال لع ر كان وأ: ينم كرفأ نوكت الأ 1:11: فادعو لَسو هيلع ها لص ع

 رع جنم ذحاو لكنك نإ - تاوص'ا ىلإ يررقأ نوكي الأ مهرد قئام نه ل اقأ ىف بحال ةاكزلا نأل 7

 ةأرملا قدصي لجرلا ناك نإ متيأرأ سايقلاو ةنساا عابتا الإ هيف ىغبني الف متلق امو اذه 02

 الو زوجيف فال آ ابلثم قادصو ةرمثع ةأرملا قدصيو هدر هل نوكي الو زوجيف مثرد فلأ مثارد ةريثع اهلثم قادص

 نوك« الو مارد ةرمثءقوف مف اذكه نوكيملف نيعيابتملا اضرب نباغتلا اف زوم عوببلا ناك اك كلذ در اذ نَوك

 بيسملا نب ديعس نع ديعسنيا ىحم نع كلام انريخأ ىلاعت هللا همحر ( قنانتلاإلا ) مثارد ةريثع نود اهف اذكه

 انربخأ ( قنات الا ) قادصلا بجو دقفروتساا تيخرأ اذإ هنأ لجرلا اهجوزم» ةأرملاىف ىذق باطخلا-نب رمع نأ

 قادصلا بجو دقف روتساا امهبلع تيخرأاف هتأرهاب لجرلا لخد اذإ لاق تباث نن ديز نأ تابش نبا نع كلام

 نهومتقلط مث تانمؤملامتحكت اذإ» هؤانث لج هللا لوقل ىدنع قادصلا بجو, روتسلا ءاخرإ سيل ( قفا: لالا )

 . نآرقلا ىنعم وهو حيرششو سابع نبانع ىور اذكو لاق سيسملاب الإ قادصلا بجون الو « نهوسع نأ لبق نم
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 ةاكزلا ىف باب

 ىنلا نأ ىردخلا ديعس ىنأ نع ةنايرغ ىحي نب ور نع سنأ نب كلام انريخأ هللا هحر ( قنا ةلالاغ )

 ناعم ىف هومتفلاخ مث ةلمجلا ىف نولوقتو لوفن اذهبو لات«ةقدص قسوأ ةس> نود امف سيل »لاق ملسو هيلع هللا ىلد

 ثددحخ ىف نإف قسوأ ةسمح نود ىف انذخأ دقف اهانممض اذإ انأل هريغ ىلإ ماعط فنص مضيال نأ انمعزو متهعز دقو

 نأ متمعز مث دحاو فنص نه نوكت ىت>ح ةقدص قسوأ ةسم> ىف نوكيال هنأ نيام ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ىنلا لاق دقو ( قا لا](ف ) لثع الثم الإ ريعشلاب ةطنحلا زي مل ادعس نأل ًاعم ريعشلاو تلسلاو ةطنلا نومضت

 رمتلاو ةطنحلا ريغ تلسااو هتءاع اًئيش تلسلا ىف لقي ملو«دبادي منش كفك رءشلاب هطنطا اوعبو ملَسو هيلعّلا ىلص

 اهضعب اهلك ةءاطقلا نومضت نأ مث« زو رحآلا ىلإ امهدحأ نومضتال متنأو ةطنحلا نم تلسلا نم برقأ بيبزلا نه

 رمتلاو ةطينحلاو ةينطفلا نم ذخأت متنأو نحو ريثعلا ةينطقلا نم ذخأ رمع نأ اهيف يتجح نأ نودعزلاو ضعب ىلإ

 اذه نإ؟ةطنحلا ىلإ سزلا مضيفأ ريشعلا فصن بييزااو ةطنهلانم رهع دخأو ضعب ىلإ كلذ ضعب مضيفأ روشغلاو

 نأ 3 لح فيكف نافنصلا فاتخا اذإ لضافتلا نولحم متنأ ضقانتم لوق اذه هفالخو رمع نع ءاج اع ةلاحإل

 مكلوق معأء؟دحاو فنص نم ماعط مكدنع ىهو لضافتلا اهف لحم نأ ؟-] زاج فيكو؛ةفاتتع مكدنع ىهو اهومذت

 . سايقلاو راثالاو ةنسال افالخ الإ ريشلاو تلسلاو ةنطقلا ىف

 ىلوب حاكنلا باب
 امأف ةتباث ثيداحأ لاق؛ كلذ ىف ةلا امو تاقف لطاب وهف ىلو ريغب حاكن لكل اقف حاكلا نع ىعفاشلا تلأس

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع سابع نا ىنع ريبج نب مفان نع لضفلا نب هللا دبع نع انربخأ اكلام نإف كلام ثيدح نم

 هغاب هنأ كلام انربخأ ( ىف لالا )«1مامص امتذإو اهسفن ىف داس ركلاو الو نم اهسفنب قحأ ألا )لاق مو

 ناطاسلا وأ اهلهأ نم ىأرلا ىذ وأ اهباو نذإب الإ ةأرملا سكنتال باطلا ن رمع لاق لوقي ناكبيسملا نبا نأ

 نه تبثأ سانلا ثيداحأ نه ثيداحأب هيف لوقن نحنو ىلوب الإ حاكن زوحمال متلقو اذه متبثو ( ىف: لالا )

 باهشنبا نع ىسوم نب ناملسنع جد رج نبانع ديلا دبعو دلاخنب ملسم انربخأ ( قفا _ةلالاث )نيبأو هثيداحأ

 ي اثالث « لطاب اهحاكنف اواو نذإ ريغب تحكن ةأرما اعأ»لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةشئاع نع ةورع نع

 ةأرما مهيف ابكر قيرطلا عج لاق ةمركع نع جيرج نبا نع ديعسو ملسم ان ربخأ ىللاعت للا هحر ( قفانتلالاف )

 ملسم انربخأ ( قفا: ةلللاو ) امني قرفو حكنملاو مكانلا رمع دلجف الجر اهجوزف لجر ديب اهرءأ تلعجف بيث

 اذهو ( ىف|:خاالاف ) لدع ىدهاشو دشرم ىلوب الإ حاكنال لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع مثخ نبا نع

 لاقف ةفيرعثلا ىف هخسفنو ىلو ريغب سكنت نأب سأبال ةيندلا ىف لوقن نحن ىعفاشلل تلق . ةكمو ةنيدملاب ةماعلا لوق

 الف ةفيرعثلا اهأف ىلو ريغب ةينددلا مكتت نأ سأبال متلقف هومتضقتف ءايلوألا رمأ نم متددس امل متدع ىعفاشلا

 ايف ثيدحلا عابتاو امل ةطايحلاب ةفيرثلا اوصخت نأ يكرمأ نفث ةأرءا لك ىلع راثآلاو ةنسلا ( قفانعلللا )

 ةيندلا حاكت زيجأال لب لئاق كل لاق ول متءأرأ؟ةيندلا ىفددعب نمعو ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع ثيدحلا نوفلاختو

 نم فاخمو اهفريش ىلع ىحتست ىتلا ةفيرسشلا نم هوركملا ىلإ ريصتو حاكنلاب سلدت نأ نم برقأ اهمأل ىلوب الإ

 نم رثك أب هنييبت ىلإ جاتحم نأ نم نيبأل لوقلا اذه ىف ًاطخلا نإف؟ مسنم باصأ نوكي نأ ىلإ برقأ ناكامأ اهعنمي

 اضرلاو دوهشلاو ءايلوألاب حاكنلا نم جورفلا هب تحبأامب الإ جورفلا تامر ءاسنلا ( ىف. خلا!( ) هتباكح
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 نأ ماعلا تباط اذإ لخناا ىف زوي هنأ متمعز نإف نينس رمثلا عيب نينسلا عيبو نيئسلا عب نع ملسو هيلع هللا ىلص

 لحال تأت مل ةرع عب أ مامعز نإو نيبحولا نم ملسو 4 لع هللا ىلص ىنل ١ نع ىورام مهفااح دقف البق 0

 ةيرتشمل نوكمأ ىرتشي لجفلاو زب راو ءاثقلا نع ىتفاشلا تلاس رب راو راتقلا ف اورد نإ سد نك كدك

 لاةة؟كلذىف ة>هلا امو ىعفاشلل تلق دب ادب الضافتع هنم ءىش هنم ءىث 00 ال لاقف هضيقي نأ لبق هعسب نأ

 اهضعب ىف لضفلاب سأب الو ضرقي تح عابرال تلق اك لوقت انإف ىعفاشلل تلقف رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ

 تلق لوقلا ضعب ىف ةنسلا فالخ اذه : ىلاعت هللا همحر ( ىف: هلا( ) ةئيسن هيف ريخ الو ديب ادب ضعب ىلع

 رمتلا نم ماعطلا 2 ىف اذدهو ةئسأ ضع امضعب عابال هنأ مهعزو ضع 32 عاببالهنأ مهمعز لاق ؟ نيأنماف

 نم لبقيال لوق اذهو ماهطلا - فالخ اذهو دي ادب ضعب ىلع امضعب ىف لضفلاب ناب د متمعز مث ةطنحلاو

 نه ةريشعب دحاو امنم عاببو ضيقت نأ لبق عابت نأ كدنع سأب الف ماعطلا نم ةجرا> نوكت نأ امإ سانلا نم دحأ

 كد ادب هفاص نم رخألا ىلع اهنم فصلا فق لضفلا روج الق اماهط 0 وأ ةئيسأ ةفاص

 تكلا 3 ىف ءأ ف بأب

 انربخأ لاقف ؟ كلذ ىف ةححلا امو .تلقف مرغ هلع سدا لاقف لد رال يلكلا لاق. لحراا نع ىعقاشلا تاس

 هللا ىبص ىنلا ل ىراشتألا دوعسم ال نع ماشه نب ثرحلا 0 نم رلا دبع نب رك نع بابش ن ١١ نع كلام

 ريغو ىراوضاا بالكلا عيب هرك أ امنإو كلام لاق نهاكلا ناولحو ىغبلا ربمو باكلا نع ىهن سو هيلع

 بالكدلا دخت نأ لجرلا زيجم نحن ( ىف: غلا ) بلكلا نع نع مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنل ىراوض دعا م ا || م ني ل . . رص ب 1 ل 0 1 تلا

 اعامتا هيف اهذاخما ل ىتلا لاحلا ىف ابنت انمر> اذإو سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنل !هعيدي نأ هل زيي الو ىراوضلا

 هل مرغ ابك لجرل لجر لتق ول لوقن انإف ىعفاشلل تلق لاحم نمث امل نوكي نأ لحم مل ملسو هيلع هنا لس ىنلا ركل

 0 - وق لصأ فالخو هيلع سايقلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح فالخ اذه ىعفاشلا لاف هن

 لئاقلاق نإف اههف هب عفتني نأ لع ىلا لاحلا ىف ان هل نولمت ال متنأو هسفن اف توفت ىتلا لاخلا ىف هنع هومرغت نأ

 ىذلا ثيد-حلا نودريو اي> هعب نوزيي كءاوأف ارثأ هلأ ىوريو هن هيفف لتق اذإ هنأ معز نم نييق ريثما نم نإذ

 ةعفنملا امي لكؤي منإو لغبلاو الا نع ل اك هنع لع ملسلا نم ةعلس تكلا نأ نوكع 5 ةنع ن2

 نأ نومعر ري 5 اهايشأ نولوةب د و هلتق ن م ىلع ءىمال هنأ انمعز لعادل 4ع < ل امر ول نولو فلو ام

 نمضي م غاب , دلا لشق لحر ا رك امسا ولو 8 عملا لح تغد اذإف | مب ديف اهدواح خلساإ نأ هل ناك تتامول لدرل ة.شام

 املمدف اهدسفي نأب الإ هل لحت ال هل بهوت وأ رجلا ثري . سلاف نولوقيو غبدت ىتح اهنع لحال هلال انش اهحاصل

 نمضي مل الخ ريصت نأ لبقو تدسفأ ام دعب وأ ردح ىهو كالهتسم اهكلهتساولو اهن# لح الخ تراص اذإف الخ

 ثيدحلا فالخم نيجودحم اوراص امتإو نولوقيام نولقعي مهنأل ال رصت ملو مر اهلصأ نأل لاحلا كلت ىف ابنك

 نو>وحع متأو هنوتشال مثو باكلا 0 نع 0 ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر نأ ند منأو نع هانت ىذلا

 لاق ول مجءأر وأ اتم ناك اذإ انت هيف نولءو ايح ناك اذإ انت بلكلل نولعجم الو هنوتبثت متنأو هوعبتت م عنأ

 نأ الالح ناكو هيف ةعفنملا تناك ام اح عابب نأ زبجأو هتعفنم تيهذ دق هنأل لتق اذإ انك هل لعجأ ال لئاق 3

 نيلاحلا ىدحإ ىف نع هلنكي مل امو نع هل ناك هتايح ىف نم" هل ناكو كلام هل ناك ام لاقي نأ الإ هيلع ةححلا له ذختب

 ىرخألا َّك 0 هل نك :



 5-0 2 ' ياو ف

 ىكلو ليوا كك جاتحم ال نيب ثدحأ ) قفا ِ 2 اال 0 هف 4هب لومعم 0 الو فورعم لوح ان دنغ كلانإ سس ١

 لاق رم نأ مز دق هلع 0 ةيقأ عى ىأو ثيدأطا هدو 00 لهاجت هنم جورألا ند زذعلا متسمتاا عيسحأ

 ةباغلا نم ا اى 4 ىل رظنأ ةحاط هل لاف ران ءد ةئاع هللا دع نب ةحلط نه فرطصا ني>- سوأ نبا كالال

 ملسو هيلع ل ىلص ىنلا نأ اودعت مل فكف نادبألا قارف قارفلا نأ , 2 ردا شيقل قى ةقرافال هللاو ال لاعف

 هب لمع كوك د انة اعإ اندرأ اذه سب | مناف نإف « ناد لإ قارؤ 1 ١: نأ اةرتفت مام راخلاب ناعيايتلا »لاق

 يم هيحاص قرافهل بخ نأ ةيحعإ ءىّذا عاتبا اذإ ناك مشو هع هللا ىلد ىنلا ننء هوم ىذلا رهع نباف هدفي

 لهو هيلع هللا ىلد ىنلا مفااح دقو ردع نبا نع عفان نع حئر> نبا نع نايفس كلدب انريخأ ل 2 اليلق

 اع.مج رمعنباو

 م رعلا رعمل كم

 هذص ع وأ ةفصب بجاو هنأ ىلت جف انربا َنلَع لادعالا عد ةيطيقلاو جردملا جاسأا 2 نع ىعفاشا تا

 ى نب دمحم نع كلام انريخأ لاق ؟ كلذ ىف ةحألا امو تاق هآر اذإ رايخلا هيرتشا الإ ءىث اذه ند زوي ال لاق

 ةدبانملاو ةيمالملا نع ىهمن سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةرره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نعو ناءح نبا

 مرلا ررغلا ىنعم ىف لخدأ ىرال ىتلا لادعألاف : ىلاعت هللا هر ( ىنإ:ةلللاف ) ذوي جمهانرباا ىلع لادعألا

 ةفاتدع لاك ىلع اهنم عقت ةقفص'ا أو عى لادعألا ند فردا هلال ضع نود هضعب ىرب جاسلاو ةطيقلا ند

 معلا ىف هب ىدتقي ًادحأ تماعام : ىلاعت هللا همحر ( وفنان تلال ( و زاجأ سانلانآل كلذنيب قرفن اعإ ىعفاشال تلقف

 ا( قلاب نأ ةلع نوككدةفصب اهب>اص ىلع ةنومضم الإ زوي ال تافصلا عوف ةفصلا ىلع هانزجأ اع متلق نإف هزاجأ

 اذبف ال ملق نإف هلثم ةفصب ا نأ 2( 1 نركأ عبيبملا كلله ول تيأرأ جءانربلا عب + اذكه شيلو لاذ لك

1 
7 

١ 

 ةفد 2 الو نع عيال

 _ 0 كا 1 لا

 هيلع لأ ىلص ىنأا نأ روع نبا نع عفان 1 كالام انريخأ لاق هحالص ودع قد رعثاا 2 نع ىمعئاشلا تل اس

 اهنم ةئيب تال هفو ذات ادهو ) قفا 2 7 االاؤ ) ىرتشملاو عئابلا ىو هحالص ودع يد رحثلا 6 نع ىهع لو

 ىرتشملاو عئابلا هاري رهاظ اهنع ىهن ىتلا لاخلاىف وهو ارمسب دحب وأ هغولب لبق هضعب ىلعوأ هيلع ىنات دق ةفآلا نآل

 الك ه2 هلك تناك ةعصقنا وأ هتعطقف" تناك امبير ةفآلا نأ ىنعم نم انفصو امم ةرعا هيف تدير اذإ هنايرب اناك اك

 ةرفصلاوأ ةرا هق ىرت نأ هحالصو لاق هدحالص ودع قد رعثلا عم نع ىهن ذإ

 7 0 000 2 آذآ آذآ ] 1 ا 0

 نإو زبرخلا الو ءاثقلا عني لحم ال انلقو ةلجلاب متلق دقو انلق اذمبو كلذ اهنم جضنيو ىهزت ىتح ادبأ عابت نأ لحال

 ناك جضنلا هيف ىري ى> زبرخلاو ءاثقلا عيب لحم مل اذإف انلقو ( تاق اللاؤ ) جخنلا هيف ىري تح مظعو ربظ

 لوقت انإف ىعفاشلل تاقف نوكييال هلعا ىردي الو قام ملو م ل هنآل مرحأ زب رخلاو ءاثقلا نم جر ملام عب

 ىهن دقو ( قنا تلالاف ) هلصأ تبنام ءاثقلا نم قاخامو كلت هترك عابت نأ لح ءاثقلا نم ءىث رهظ 0

 هللا لوسر ىهنو؟ دع قاخم مل ءىث عنب مثزجأ ملف هحالص ودبي ق> رمثا عيب نع لَو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 خسفيال منلق اذإ منأو ) قن 2 الان ) ) هلثم ب , ري الإ رو ةدااق اق مق لست م هدد مولع تءاح )» رفاوكلا

 دالبب تناك اذإف لق حاكذلا خسفلا هتبأف مالسالا اهيلع ضرع اذإف هابأتف مالسإلا اهيلع ضرع. ىقح امهنيب

 ىلا ةدماق هدعإ كاذ 00 5 صرع لبق هدب 00 0 1 0 اج 1و جوزألا للا نأ 1 ماع

 ” 5 نو نع اهيلإ بهذت

 ير
 نوما و مسقلا كلد ىلع ضع ىلع مصعب كالع ورادلا نومستقي برحلال اهأ ٠ 0 رادلا لهأ ٠ نع ىعئاش ل 5

 ل الدتسالا؟ لاق كلذىف ةححلا ام تلك هل كلذ سيل لا 2 مالسالا محق ىلع ةمسفو مسا كلذ سصقش نأ مه طعب كبارد مش

 لقو اضع مرضعب بصغو اضعب مهضعب ىس اذإ برحلا راد لهأ ترأرأ لاق؛كلذ نيأو تلق ةنسااو عاجإلا ىنعع

 اهوكل# ينأل .لاومآلاو مهل ققر مثو اوماسأ نه ىدب ىف ءاقرألا تررقأو ءامذلا تردعأ اودخأ مث اضعب مهضعب

 ثضفلا» كل« نم دككلم نا تاك كا لوو قحأب كلللا كلذ اف ةءاهاجلا مس اوكل» اذإف مالسإلا لبق مهملع

 سو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىنشلب .لاق هنأ ىليدلا ديزي نب. رو* نع كلام انريخأ أ عم ارح ناك نمل قاقرتسالاو

 ى
 طع ىبف مق 5 مالسالا اهكردأ ضرافأ راد اعأو ةللهاجلا مق ىلع ىهف هي اهاجلا ف تءسقضرأ وأراد اعأ»لاق

 . هائعم لثع اذه 0 تيثأ اثيدح ه4 ىور ني ) قفا 58 الا 6 مالسالا مه

 عويبلا باب ءلا باب
 , امنزو ىلع هديزيو ةيورغم ريئاندب بارغلا اهنطعف برضا راد ىلإ بهذ 1 لجرلا نع ىعفاشلا لا

 هر ره 0 2ع راس نب ديعس 0 مح : ىفأ نى ىعو 4مم نع كلام انريخأ لاق؟ةحملا امو تلك لهعملا ةلعب انرلا اذه لاق

 لأ 0 ) قف 0 الا )«اهنيب لَسفال مثهردلاب مثردلاو رانيدلاب رانيدلا لاق لصو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ىلءاهضعب اوفشت الو لثم الثم الإ بهذلاب بهذلا اوءيدتال لاق رمع نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انريخأ : ىلاعت

 اذه سا انال هنأ معز انإف ىعفاشال تاقف ء« ضعب ىلع ابضعب اوفشن الو لثع الثم الإ قرولاب قرولا اوعدت الو ضعب

 سابال هنأ محالا ىف ؟-!وةبرض نم اذهلاق:هوع زجأ ف يكف هنيعب سو هيلع هللا ىلص ىنلا هنع ىهن ىذلا اذبف لاق

 لثع داعم هل هنع ى من ىذلا ماعطلا ن ه محالا ناك نإف نزاو 44 سيل ثدحو ةيدانلاب نزو رعب ضب ةكعب عاج نأ

 داك الإ ردح 0 ةيداللاب نوزي ال منأو ةيدانلا ىف هتورنحتو ةيرملا ىف هنومرحم ماف هم نكي نإو هرعردل] دقو

 ةيدايلاو ةيرقلا ىف ىرحم اذإ نزو ريغب ضعبب هضع. عابي نأ زبخلا ىف اذه متزجأو لايكم ةيدابلا ىف نكي مل نإو لثع

 هبشأ امو ضسلا ىو

 6 تي ما 2# ) ف تأ

 ناعي 3 كلا قرفت اذإ لاق؟ بيع ن 2 الإ هضقن ىرشملل ال هضكقن ع اع ال ند ىد عبلا بي - قم ىرعف اش !| تلا اس

 لوسر نار نا نء عفان نع كلام انريخأ لاق؟كلذ 3 ةحملا امو تلفف هيف اعيابت ىذلا ا ماقلا ند عيبلا ةدئع لوب

 لوقنانإف هل تاقف «رايخلا عيبالإ اقرفتي ملام هبحاص ىلع رايخلاب امهنم دحاو لك نامرابنما 0لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا
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 ٠ كلذ ىف ةأرلاو جوزلا نيب فالتخاال امهنيب ةمصعلا تءطقنا ىه مست نأ لبق ةأرملا ةدع تضقناف ملسأا جوزلا

 لبق ملسأ نايفس ابأ نأ نم افالتخا اذه ىف ىزافملاب ملعاا لهأ نم رلعأ ال ام ىلع لاقف؟ اذه ىف تدمتعا مالع هل تلقف

 00 ملسأ امالسإ مثرخآ نأ كلذو حاكنلا العا ورقةتسا مث امهلبق اتءاسأ ةمركعو ناوفص ةأرما نأو هتأرما

 نأ باهش نب ,نع انريخأ اكلام نأ كلذو لس رمثيدح اهنم قرضحدقو اهركذ ىرضحم ال ثيداحأهبفو ةأرملا ةدع

 ةءاسع هتأرماو. اكريثم فئاطلاو انينح دهشو سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىنأ مث مالسإلا نم بره ةيمأ نب ناوفص

 لثم تلق نإ تيأرأ هل تاقف رهش نه وم هتأرماو ناوفص مالسإ نيب ناكف بابش نبا لاق حاكينلا ىلع ارقتساو

 ملسأ اذإو ةدعاا ضقنت ملام حاكنلا ىلع امبف جوزلا ملسأ مث جرم مل وأ رادلا نم تجرخ ابجوز لبق تماسأ اذإ

 مصعب اوكسع الو » لوقي ىلاعتو كرابت هللا نأل لست ملف مالسإلا اهيلع ضرءاذإ امهنيب ةقرفلا تعقو ةأرملا لبق جوزلا

 07 0 ل كلا ابو ساقلاو ثيداحألاو ليو اثلا فالخ رعأ هللاو ؟يلع لخدب ًاذإ ( قنا: تلالاف ) « رفاو كلا

 اهوكددرف اهومتفرع وأ ثيداحألا هيف اوفرعتمل موق متنأ نيلوق نم دحاو الإ ابجوز لبق ةأرللاو هتأرمأ لبق لس

 ىلاعتو كرابت هلوقب متدرأ اون وكت نأ اودعت مل « رفاوكلا مصعب | ركسما الو ) هللا لوف ملل وان اذإف نارذلا لو

 رع اذإ امهنيب عطقنت امتإ ةمصعلا نأ متءعزو اذهب اولوقت مل ملنأ و هناكم امهنيب ةمصعلا تعطقنا جوزلا ملسأ اذإ هنأ

 1 01 يك ']و هس دع الع ضرعو اهتعاش 0 اهلع ضرع. دقو تبأاف مالسإلا ةجوزلا ىلع

 امتعاس نم مالسإلا اهيلع ضرع. تاقنإف تلقف مزال ربح الإ ةيآلا رم لاقي نأ زوي 0 اذهىف اولوقت لو

 وأماكتال,اكب وأهمالسإ عضوم نع ةيئاغتناك نإ متيأر وأ ؟ امهنيب قرفي لبق همالسإ دعب مقي سيلفأ ( ىف[: تلال )

 هحر ( قفاخ_ثلالاف )ةرفك ىمو هلابح ىفتماقأ دقف اهب رظتني متلق نإو ضرعلا من 0-3 رت دقف قاطت مملق نإف اهلع ىمغم

 ملح نهال رافكسلا ىلإ نهنوعجرت الف تانمؤمنهومتماع نإف » ىلاعت هللا لاق اهلثم ةندتمملا ىف ةبآلاو : ىلاعت هللا

 ناترآلا ناتاه ودعتال كلت ىنعم ىف ةيآلا هذه ( ىف لالا )؟امهنيب مقرف فيكو اههنيب ىوسف («نملنولحم مهالو

 تءطقنا دقف نينيدلا فالتخال هتحوز عاج جوزلل لحم ال ناكف نيجوزلا انيد فاتخا اذإ هنأ لع نالدت انركلت نأ

 مالسإلا نع فلختملا مسي ملوةدم الع تءاج نإ ةمصعلا عاطقنا ميو لاحلا كللتىف هل لحمال نوكيوأ امهنيب ةمصعلا

 اذهل 2 1 وت وأ ربشأ ةتساامحدم لاق ول الجر نآل مزلي ربع الإ ةذملا نوكت نأ حاص م ىنعملا اذه ناك نإف اههنم

 ناكو نايفس ىنأ ةأرما ىف ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر نس اهلف ةمزاللا رابخألا ةمج نم زوجي انإ ىأرلا لبق ن

 ارقتساف مايأ دعب تداسأ مث هلتقب ترمأو ملست ملا برح راد ىهو ةكمي ةميقم دنه هتأرماو وه ملسأ د نا 1

 ىلع ارقتساف اماسأ مث امهاتجوز تءاسأو مالسإلا نم ةيمأ نب ناوفصو لبح فأن ا ةمركع ترهو حاكتنلا ىلع

 نيب ةمصعلا عاطقنا ىلع ىلع كلذ لد ةدعلا تيقوت هيف رك ذف اءم امهوأ نيثيدحلا دحأ لمح بابش نبا ناكو حاكنلا

 آاسم امهدحأ نوكي نأ وه ةمصعلا عاطقنا نأ ال امهنم مالسإلا نع فلختملا ملسإ نأ لبق ةدعلا تضهنانإ نيجوزلا

 جوزلا نيب قيرفتاا ىلإ بهذي نم ضعبل ليقف : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف ) ملسإ نيح اعونمم جرفلا نوكيو

 اريسإ امهمالسإ نيب ىذلا ناك نكلو ال اولاق ؟نايفس ىنأ ةأرما نولبجمأ جوزلا لبق مست ةأرملاو ةأرملا لبق ملسي

 سيلوأ لبق ىلب لاق ؟حاكنلا ىلع ارقتساف تماسأ مث رفكلا ىلعدنه تماقأ دقو ملسأ دق نارفس ابأ نأ متاع امأ لبق

 ) اسأ ىته هنأ ىلع « رفاوكلا مصعب اوكسع الو » ةبآلا ىنعم ناك ولف لبق ىلب لاق اهلبق ملسأ دقو اهيلع هتدقع تيقب

 مصعب اركشمع ال ناك اذإو مالقام ريغ ىلع دنه ىف ةنسلا نأ لع ملوقو ةيآلا متفلاخ لق تك تمرح
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 متأطخأ هلعل ةدح ناك ناو دعبأ ةجح ماسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر ىلع نوكي نأ نع وه عسفأ ىأر ىف يلع

 ماسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لوق لثم ىرمعا ىف رمع نبا نع ظفحتا انإو مأرب هابإ يقال

 2 تحك لاق تباث ىفأ نب بيبح> نع جرعألا د.محو رانيد نب ورمع نع نايفس انربخأ هللا هقحر ) قناتشلالا (

 هتايح هل ىه رمع نبا لاقف البإ تجئانت اهنإو هتايح ةقان ىنبال تبهوىلإ لاقف ةيداياا لهأ ن٠ لحجر هءاجف رمع نبا

 ةنيبع نب نايفس انربخأ ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لا ) اهنم كل دعب أ كلذ لاق اهب هيلع تةدص: ىنإ لاقف هتومو

 تبرطضاو تربك ىنعي تبرطضاو تنضأ لاق هنأ الإ هلثم تباث ىلأ نب بيبح نع حيحم ىنأ نبا نع

 رباج لوق نع ىرحعلاب ةنيدملاب ىفق اقراط نأ راسإ نب ناماس نع ورمع نع نايفس انريخأ ( قفاناللاف )

 نع ىردملا رج> نع سواط نع ورهع نع نايفس انرب>أ ( قفا لالا ) ماسو هيلع هللا ىل ىلا نعاللا دبع نبا

 نع جي رج نبا نع نايفس انريخأ ( قفانغلالاف ) «ثراوال ىرحعلا» لاق ملسو هيلع هللا ىلك ىنلانأ تباث ن

 هقرأ 1 الش اردغأ ند او.قرت الواورمعتال » لاق سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ رباح نع حاب ىنأ نب ءاطع

 ارش ترمغ> لاق نيريس نبا نع بوبأ نع نايفس انريخأ ىلاعت هللا همحر ( ىف: لال )«ثاريملا ليس هليبسق

 ىلع د. نكلو كل تيضق انأ تسل حييرش هل لاقف؟ىل تيضق اع ةيمأ ايأاي ىمعألا هل لاقف ىرمعلاب ىدعأل ىغق

 5 0 تف ( قفانلالا ( «تام اذإ هتثرول وف هتايح ائيش هدأ م» لاق ةنس نيعب .رأ ذدنم كل ىف سو هيلع هللا

 ءنباو هللا ديع نب ربا>و تباث نب ديز لوقو ماسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نع هتوث عم ىردعلا نم تفصوام

 نودحت م:نأو مساقلا لوقف مثول ماسو هيلع هللا ىلص ىنلاذعب لمع مكدنع اذهو ريبزلا نب ةورعو راسإنب ناماسو

 مساقاا ىور امو مأرب هنوفلاخم مث ةقيلطت امنأ ساءلا ىأرف اع مكنش موق ةمأل لاق لجر ىف قفأ مساقلا لوق ىف

 : ملعأ هللاو .ساناا نع

 ةقيقعلا ىف و ءاحام بأي

 ةميقعلا بحتست لاق ىهدلا ثرحلا نب ١: هاذا نب دم نع ديعس نب ىع نع كلام انريخأ ) ىتفا لالا (

 نركال نأ نكي دف لاق بحتست لوق ىلإ تفتان الو لمعلا هيلع سيل لوقت انإ ىعفاشلل تلق روقصعب ولو

 سانلا 31 رامسإ نب ناملس ع ديعس نبأ ى* 6 ك7 2 لا انريخأ ) ىثأ ع ل الاف ( ةندلاب ملعلا لهأ الإ اهم>ةسا

 0 ا. موق مهلة عيام رد مذ ىدإ او.يصأ اذإ ىراصتلاو دوملا نأو مثرد ةئاع ام سوا َّق نوضش اوناك

 سانلا نإ راس. نب .نالَس ةياور ىلإ .تفتلن الو زلسملا, ةىد فصن' ىنارصتلاو .ىدوهلا ىف لوقن اناق تلق
6 2 0 5 َّ 

 اع ىبف سانلا مءاقلا لوقب ةجح ! تناك نإف هنم نسأ 0 ىف مساقلا لثم ناملس ( قناتخلالا: ١

 . لوق ىنارصنلاو ىدوهيلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ع تنشال هنأل مولا ران نإ ناماس كوب

 ملي ىبرحلا ىف باب
 امهنم ىلسملا | ماقأ جوزلا لبق ةأرملا وأ ةأرملا لبق جوزاا ملسإ نكد ردا نيس ولا نيك رقما نع ع اكل ف

 اههنم ادحاو ناك اذإ امميصي نأ هلالو (؟) اه 2 , اصإ جورال ل هل ءاوص 5 كاإلذ لاهو 0 وأ مالسالا 1

 ناك ولو كلذكو اهب هل سلا ةكطخا جورلا ىلمتسا أ سك ةأرملا هع صقل ناو ةدعأا لاس ا٠همرطنو 1 اك
 / :. ع

 ا
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 اا رصبت الب نوذخات ممئشام هنمنوعدتو ممثشام هنم ن وا لإ ًاذإ ملعلاف م؟سفنأ ىأرا ريغاا كلذ كرثو اهريغا ةنساا

 مارحإلا دعب قبب هنأل مارحإلا لبق بيطلا مهر كم لقام متفرع له ةنسلا متفلاخ اذإ متيأرأ هيف ةيور نسحالو نولوقت

 ناك اذإ ءاندحو اولوقت نأ الإ ا هجو الف مار>إلا دعب ىقبي ناك اذإ هومتهرك ذإف الالح ببطلا ناك دقو

 نوزيي ا راق مار>إلا ىف بيطلا ءادتباك ناك قبب ام مر لبق بيطت اذإف ابيط ”ىدتدي نأ ع نم امرح

 قريشلاو تيزلا لثم هيف ببطالام تاق ؛وه امو لاق رعشلا لجربو ثعشلا هباهذو هنيل قبب اع مرا نهدي نأاب

 اعإو مكدنعو اندنع بيطتملا ةرافك هيلع تبجو لعف ولو هب ناهدالا 'ىدتبي نأ مرحملا حاصبال اذه لاق هريغو

 نكي مل ولو مارحإلا لبق ناك اذإ بيطلا اوزيجم وأ ةعاس هنيل هسأر ىف قبب ءىدب نهدبال اولوقت نأ ىغبني ناك

 ٠ نيلوقلا نيذه نم دحاو الإ لاقيال نأ ىغزنا عبتت ةنس اذه ىف

 ىرمعلا ىف باب

 امو تاقف اهاطعأ ىذلا ىلإ عجرتال اهاطعي ىذلل ىه لاقف هبقعاو هل ىرمع رمعأ ندع ىعفاشلا تلااش لا

 باهش نبانع كلام ان ريخأ لاق لسوهياع هللا ىلص ىنلا نع كلام ثيدحو سانا ثيد> نم ةتباثلا ةنساا لاقف؟ةجحلا

 اعإف هيقعلو هل ىرمع 3 لدحر اعأ لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا كرسر نأ رباج نع نمر لا دبع نب ةماس ىنأ نع

 لهأ ةءاع ذخأايو ذخأان اهعو لاق ثيراوملا هيف تعقو ءاطع ىطعأ هنأل ىطعأ ىذلا ىلإ عجرتال «اهاطعي ىذلل ىه

 ىنلا نع تباث نب ديز هللا دبع نب رباج عم اذه ىور دقو ملعلا لهأ راكأو ةئدلا ريخ راضمألا عيبج ىف ملعلا

 ملسو هيلع هللا ىل< هللا لوسر نع هنوورت متئأو هنوفلاختأ لاقف اذه فلامت انإف ىعفاشال تلقف ؛ ٍلسو هيلع هللا ىلص

 لالسإ ىقشمدلا الوحكم عمن أ مساقلا نب نمحرلا دبع نع ديعس نب ى انربخأ لاق اكلام نأ هيف انتجح نإ تلقف

 مهلاوءأ ىف مهطورمش ىلع ممو الإ سانلا تكردأام مساقلا هل لاقف اهبف سانلا لوق, امو ىرمعلا نع دمحم نب مساقتلا

 م,طورشش ىلع سانلانأ الإ ٠ رخأ امو ءىشب ىرمعلا نع مساقلا هباجأام ىلاعت هللا همح د( قنانعلالا ) اوطعأ امفو

 نإف مهل زويال اطورش محلاومأ ىف سانلا طرش دقف زئاج اهيف طرمشلاو لاملا نم ىرمعلا لوقي نأ ىلإ بهذ نإف

 لطاب طرعشلاو قتعملل ءالولاو رح وهف هقتعيف عئئابال ءالولاو هقتعي نأ ىلع دبعلا ىرتشإ لح رلا ليق؛ىه امولئاق لاق

 ةرم ةنسلا, تذخأ ماف ىرمعلا ىف طرعشاا لاطبإ ىلع لدت ةنسلاو انلق طرعشلا اذه لاطب | ىلع لدت ةنسلا لاق نإف

 نعثيدحلا هبدرءام اذهىف نكي مل اهبف مهطو رش ىلع مهنإ لاقف ىرمعلا دصق هبدصق ناك ول مساقلا لوق ؟ةرم اهتكرتو

 هنع نمحرلا دبع نع ىحم رم الإ اذه لاق مساقلا نأ ملعنال ني“ ليق ؟ملو لئاق لاق نإف ملسو هيلع لا ىلص ىنلا

 | ىلص ىنلا نع رباج نع ةماس ىنأ نع بابش نبا رب ىرمعاا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق اندع كلذكو

 نع اذه ىور نمث حجرأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اذه ىور نمث نيقداصلا ريخ انلبق اذإف هريغو ماسو هيلع

 نأ نكمي دق هدعب سانأ هلاق امث هب لاقي نأ ىلوأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تبثام نأ ملاع كشب.ال مساقلا

 الإ سانلا لاق مساقلا لوقيال لئاق لاق نإف مهفرعنال سانل مهمأو ءىث هنع مهغلب الو هللا لوسر نم اوعمس اونوكيال

 ةهبح نم ادبأ نوعمجم الو ةنس ملسو هيلع هللا ىلص ىنال نولبجيال ملعلا لهأ نم وأ هللا ل 0 نم ةعاجل

 هدنع تناك الجر نأ دمحم نب مساقلا نع ديعس نب ىخم نع كلام انريخأهل ليق ةنسلا ةمج نم الإ نوعمج الو ىأرلا

 لوف رك سس لق اذإف ةثال' امنأ نومعزت متنأو ةقيلطت اهنأ ساناا ىأرف اهب ا اش اهلهأل لاقفموقل ةديلو

 هدد سانلاو مسافلا لوق نك نإف مساقلا مهمع اذه ىورن.ذلا سائلا نم ىردبال متلق ةفلطت اهمعإ سائلاو مساقلا
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 ىلع تأ نوكرت دقو لمسو هلع للا لص ىتلا نع ءاج اكل كفلاخ 2 اك 6 ملسو هيلع هللا ىلص يبا 9 0 مام طع ا ص 3 ٍِ 2 اح اك أ ع ع دش راند 93 : 3
 ) )ا : : 2 5 َ

 نع ءاحامل هن 0 مش ملسو هيلع للا ىلص ىنلا نع ءاحامل رادحالا ند 10 وه ىذلا 1 هرايتحا 0

 نأ جك زوم فيكف اذه ؟ل زاج اذإف ماوقل ا مث سو هلع هللا ىلص هلا لوسر باحصأ نم لجر

 م 3 5 0 مك افلام لادن ىلع لدي هذع ع امو !هفلاحمال رهو اهفلاد هنأ نوعدت مينأو ةئسأا ىلع هلومب 0

 هراشحا نوفلاخمو متيورام فالح

 غسل املا نا

 0 ىعف ةضاقالا ليف قالحخلاو ةر ا ىمر دعبو مار حالا دعب هةر ل اع 0 الا لق برطلا اكلنا 1

 هبا>صأ نم دحاو ريغن ء رابخألاو حسو هيلع هّنلا ىلص هللا لور نع هيف ةنسلا توشل ةكركا [ذلو هبحأو زئاج لاو

 تطأ كنك تلاك اع هل 50 نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام انربخأ لاقف ؟ هيف ةجحلا امو تلقف
 بيطلا هركن انإف ىعفاشال تلقق تيبلاب فوطي نأ لبق هلو مرحب نأ لبق هءارحإل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر '

 لاقف باطلا نب رمع نع كلذ ىورنو تيبلاب فوطي نأ لبق لالحإلا دعبو مارحإلا لبق بطلا هركتن و مرحفلا

 سلا هلا ةرتع نأ اف رع. خ6 تالا مجيأرأ لاقف؟نيأ نمو تلقف نولوقتام نوردتال ؟ارأ ىفإ ىعفاشلا

 تاقف ةشئاع رب# برطت سو هيلع هللا ىلك ىنلا نأ انث رعو لاقف' ىلإ تلقف رمع نع ةاو 2 نا نأ انف رع امإ

 ادحاو اماع بيطلا نع ىهن رمع نأو بيطت ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأب انماع اذإف معن تلقف قداص امهالكو لاق ىلب

 هريغل و هيلع هللا ىلص ىنلا نع ءاج ام كرت, نأ ردقي ملعلا ل ل م ادحأ بسح>أ الف اعم امنع نيقداصلا رب> وه

 اننيب نم ىلع كلذ لثم زاج انثدح نمت ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نيبو اننيب نم ضعب ىلع طلغلا مهني نأ زاج نإف

 نايا رمع نيا نع ىوو 251 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا بيطت ةشئاع نع ىوزر نم لب انثدح نمي رمع نيبو

 ىلاعت هللا هحر ( قفا لالا ) مثريغو ديزب نب دوسألاو ةورعو مساقلاو ملاس ةشئاع نع ىور ببطلا نع رهمع

 متبهذ اونوكت ناب اورذعتف اهيلإ نوبهذت ةنس اوفرعت ل مجاطخأ اذإو متبصأ نبأ نم اولقعت مل متبصأ اذإ ؟ اراف

 برطلا هرك نم اولوقت نأ ىغتي ناك امنإ ةفرعم ريغ نع يشنسلأ ىلع ءاجام نواسرت اعإ 5 ارأ لب بهذم ىلإ

 قواحو ةبج هيلعو مرحأ ىفارعأ هلأس نيح ةنارعجلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رضح هنأ بطلا نع ىهن اإ مرحمال

 اذهلاق نم ىلع ةجحلا امو ةييش اذه اعإ وأ ةدح اذهم انل ىرتفأ ىعفاشال تلق . ةرفصلا لسغو ةبجلا عزنب ه 21

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا بيطتو رضح امي لاقف بيطت سو هيلع كاىلد ىلا نأ هلع بهذ دقف اذهب هلاق ناك نإ لاق

 احسان بيطتلا هتحابإ ناك نيفلتخم اناك ولف ناع ةنس ىف نيتتسب كلذ لبق ىبارعألا رمأو رمثع ةنس مالسإلا ةدح ىف

 انربخأ : ىلاعت هللا همحر ( قفا: هلا ) لجرلا رفعزتي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن اعإ نيفلتخمب اسيلو هعنل

 لجرلا رفعت نأ يهم لسو هنلع هللا نبع ىتلا نأ كلام نب سنآ نع تيهص نب ريرعلا دع نع هلع

 مارحالل سابع نباو صاقو ىنأ نب دعس بيطت دقو هنع نارفعزلا لسغي نأ لجرلا رمأو ( قفانتلالاف )

 نع ةنيبع نبا انريخأ : كلاعت هللا ةمحر ( قنا ةلالاف ) برلا لثم سابع نبا قرافم ىف ىرت ةيلاغلا تناكو

 ملاس لاقو بيطلاو ءاسنلا الإ هيلع مرحام لح دقفةرلا ىمر نم رمع لاق لاق هللا دبع نب ملاش نع رانيد نب ورمت

 عبتت نأ ق-أ مسو هيلع هللا ىلص ملا لؤسر؟ةتسو"ىذد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تبيط ةشئاع تلاق

 كرت نم هيلإ نويهذتام امأف للعلا لهأ نم نوملاصلا نوكي نأ ىغني اذكهو : ىلاعت هللا همحرإ( قفا لالا .)



 ع ا

 اودحم مل اذإ ةاش مهتم دحاو لك ىلع تبجحو ةعبس لك نعو نيروص#و نيمتمتم ةعيسنع ةرقبلاو ةندبلا *ىزجتف دحاو

 امنأ معز نمو كلم ناك ام هجو ىأاب اهوكلم وأ اهنك نم هتص> مهنم دحاو لك جرخأو اهورتشا ءاوسو ةاش

 ىعفاشال تلق مهنع 'ىزحم نأ ىلوأ ةارتشملا تناك ءارثلا ريغ هجوب اهوكلم وأ رحل تبهو ول ةعبس نع ءىزحم

 جر نأ ' 001 لخهأو هنن نع لجرلا اهعذي انعإو ةرقبلا الو دخازو نعال] ةنذبلا حيبذت ال لوقن انإف

 كسنلا ىف ةنديلا ف كرتشبال انعمس اعإو الف اي نم ةصح هل نوكو 2 م هصح مهم ناسنإ 5

 كرش مث ةكسنلا لجرلا بجوب نأ كسنلا ىف كرتشبال لاقي نأ زوم دقو : ىلاعت لا همحر ( قف|:ةلالاف )

 هللا ىلص ىنلا لعف اذهو سو هيلع هللا ىلص ىنلا عم ةدحالو ىنرع مالك هنأل ةدح د>أل اذه ىف سيلو هريغ اهف

 ملسو هيلع هللا ىل» ىنلال اعفهنًالهن وفل ام ال كدنعل امعلا اذه نوكي نأ ىغيني ناكف ةييدحلا لهأ هاحصأو ملسو هيلع

 ةيبدحلا مون انك : لاق هلادبع نب رباجن ع ورمع نع نايفس ان رخآ ( ىف خلال ) هباحسأ نم ةئاعبرأو فاأو

 عطوم عتيرأل رصبأ تنك ول رباج لاق ضرألا لهأ ريخ مويلا متنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ا.! لاقو ةئاعبرأو اف!أ

 باحصأ نم ةئاعب رأو فاأ لعفو ةنسلا متدجو اذإف ءارشألا ضعب ىف ةد> هلعفو دحاولا لوق نولميأ متنأو ةرجشلا

 ةجح هولي نأ يلع بجوأ وبف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 جملا ىف عتمتلا باب

 ملسو هيلع هّللاىلص ىنلا رم"اب كلذ لعف دقو هوركم ريغ نسح لاقف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا نع ىعفاشلا تلأس

 عتمتلا لعف ناك اذإ زوي الو عتمتلل ةيهارك ريغ درفأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ تبث هنأل دارفإلا انرتخا امإو

 ريغ نم ةتباثلا ثيداحألا لاق ؛ترك ذ امف ةجحلا امو ىعفاشال تلقف اهوركم نوكي نأ سو هيلع هللا ىلص ىنا را

 هلاذبع نب دمحم نع تابش نبا نع كلام انربخأ : ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا ) اهضعب كلام انثدح دقو هجو

 0 اهو ناَفَص ىنأ نب ةيواعم جح ماع سدق نب كاحضااو صاقو ىنأ نب دعس عمس هنأ لفون نب ثرحلانبا

 لاقف ىحأ نبااي تاق امي دعس لاقف هللا رمأ لبج نم الإ كلذ عنصيال كاحض'ا لاقف جلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا

 كلام لاق دق ىمعفاشلل تلقف هعم اهانعنصو هللا لوسر اهعنص دق دعس لاقف كلذ نع ىهن دق رهع نإف كاحضلا

 دعسو رمي( قفا هلال ) دعس« ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسرب ملعأ رمعو دعس لوقن. ىلإ بحأ كاحضلا لوق

 اولصفا لاق هنأ رمع نع كلام ىور امنإ دعس لاق ام فلاخم ائيش هللا لوسر نع رمع لاق امو ٌللالوسرب ناملاع

 لاا نك ىمادنا هنع ورب ملو جملا رهشأ ريغ ىف رمتعي نأ هترمعو ؟دحأ جل منأ هنإف 00 -- نيب

 هللا لوسر عم انجرخ تلاق !منأ ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا نع كلام انربخأ ( قفا _ةلالاف ) جحلا ربشأ ىف

 ةرمعب لهأ ني تكاو ةردعلاو جحلا عمج نم انمو ةرمعب لهأ نم انمو جحم لهأ نم انه عادولا ةدحح ماع

 ساناا نأشام سو هيلع هللا ىلص ىنلل تلاق اهنأ ةصفح نع رمع نبا نع عفان نع كلام انريخأ ( قفا لالا )

 انريخأ ( فان ةلالاف ) ىبده رخغأ ىت> لحأ الف ىىده تدلقو ىسأر تديلىنإ لاق كترمعنم تنأ لم ملو اولح

 جللا دعي رمتعأ نم ىلإ بحأ ىدهأو جملا لبق رمتعأ نأل لاق هنأ رمع نبا نع راسي نب ةقدص نع كلام

 هنأ نم دعس لاق ام ناةفاوم كلام ثيدح نم نائيدحلا ناذهف : ىلاعت هللا همحر ( نإ: لال ) ةجحلا ىذ ىف

 هدفا اره ركت نأ اذه نورت من 2 عك زاج فيك-ذ جحلا رهشأىف ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لودر عم ةرمعلاب لمع

 نع ادعيم فلاح م ردعو دعسمو رمع فالخ نم مجيعداو تفصو مف مسو هلع للا ىلص ىنلا نع نوتثت منأو هق
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 باودلا نم مردلا لتقيام باب

 لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ل الاف )

 «روقعلا باكلاو ةرأفااو برقعلاو «ةأدحلاو « بارغا حانج نولتق ىف مرحلا ىلع سيل باودلا نم سمح »

 نوكي "نأ تحولا نم : عمان لكف ةلأسلا ىلع باوج اندنع وهو ذخأن اذهبو : ىلاعت هلا همحر ( ىف[ علال )

 ةرأفلا لتقي نأ مرا رمأ اذإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل مرحلا هلدق ارضم نوكي نأو لالحإلا ىف محالا حابم ريغ

 اهريض نم رْثك أ هرضو هم لكؤرال نأ عمجام ناك هل لكؤرال ام تناك ذإ اهرض فعض عم ةأدحلاو بارغااو

 هباحصأ ضعب لاقو ىمسام الإرمضام ريطلا نم مرحلا لتقيال كلام لاق دق تلق « مارحإلا ىف احابم هلتق نوكي نأ ىلوأ

 ىلع نهاوساه نأ ىلع لد.« حانج مهلتق ىف مرحلا ىلع سيل باودلا نه سمح :ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا لوق ناك

 لتقب رمأ رمع نأ بابش نبا نع كلام معز دقف ؟تيمسأ ةيحلا متيأرفأ هللا همحر ( ىف ةلللاو ) حانج هلتق ىف مرحا

 بالكلاو عبسلا اهدنع باكلا امبإ ؟روقع باك ةيحاانأ برعلا فرعت وأ لاق اروع اباك اهاريف تلق مرحلا ىفتايحلا

 باكلا نأ مبحاص معز اك ةرباكم ريغ ليق « لتقتف رضت دق اهنإ متلق نإف « باكلا قلخك ةبراقتم هللا اهقلخ قا

 باطلا نب 2 رد دق اذكه 0 متبهذ نإو ٠ ةرااكم ودعتال ىهو مهفاخأف سانلا ىلع ادعام روقعلا

 لتقب مترمأو رمع هب رمأ دقو روينزلا لتقب | وردت ل كلت ةلحنااك وه امإ روبنزلاو مارحإلا ىف روبنزلا لقي نأ

 لتقي متلقو : ىلاعت هللا هحر ( قفا خاالاف ) مني وهام الإ ثاداحألا ند نودحات مم أ اما رمع امم رمأ ذإ ةحلا

 4 مللق نإف هومتعنمو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هحابأ دقف اذه متلق اذإو ريغصلا بارغلا لتقي الو ةريغصلا ة رأفلا مرحملا
- 

 اوفلاخم نأ ديالف كلت املا قف نصتال ةرغصلا ةرانلاث كلت هلاخ ىف ركل رةضلاو 2 هنأ 0 اع ف حابأ اإ

 هررمذ ىنء تقي بارغلانأ متمعز ذإ يلع ةجح اذهو ةريغصلا ة رافلاو رغصلا تاركا ف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ريغصلا بارغلا لتقيال ملف لبق , ىنعملال ةلمج ثيدحلا لب ال لاق نإف « هنم رضأ اهنأل باقعلا لتقت نأ ىغنيف

 « جرح الو ةيدف الو لعفي لاق ىمد, نأ لبق رحن وأ رحن, نأ لبق قلح نمع ىعفاشلا تلأس ؟ بارغ هنأل

 تاقف « جرحالو هيلع قبرام لمع الهاج وأ ايسان“ىش لبق ائيش هنم مدقف مويلا كلذ ىف لمعي ناكام لك كلذكو

 ورزمع نب هللا دبع نع هللا ديبع نب ةحلط نب :ىسع نع باهش نبا: نع كلام انريَخأ لاقف؟ كلذ ىف ةجحلا امو

 لاف كح هءاعفا ول[ 5 اى عادولا ةدح ىف ملسو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر فقو لاق صاعلا نبا

 تردنف رعشأ مل هللا لوسراي لاقف لجر ءادفو جرح الو حبذا»لاق حبذأ نأ لبق تقلعف رعشأ مل هللا لوسراي

 الو لعفا لاق الإ رخأ الو: مدق ءىث نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لودر لش اش( جرح الو مرا»لاقف ىم رأ نأ لبق

 . دخان هلك اذهمو هللا همحر ( قفا: ةلالاف ) جرح

 ةندبلا" ىف ةكرشلا ما

 ؟كلذىفةدحلا امو تلق معن لاق؟ عت وأ راص>إ ىده نع اهتورحنبف اروزج ةعيسلا ىرتشي له ىعفاشلا تلكاس

 ةيدحلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انرحن .: لاق رباج نع ىكملا ريبزلا ىلأ نع كلام انربخأ : لامف '

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اورحن اذإو ىلاعت هللا هحر ( قفاه لإلاف ) ةعبس نع ةرقبلاو ةعبس نع ةندبلا

 تين لهأ ندا قش تاتوس لهأ نم مه طيغ ماعلاو ةعيدم نع ةر-قبو ةعبس نع ةندب ةيدحلا ماع ماسو



 كك 5-0000

 ةالصلاو جحال اهو اساف جل انع ىبنلا نم هق سلام هلوق 3 نوعدت - راثالاو ل 4 نودرت: اماعم هلك نودي

 الردع رت مثأ لئاق <للاق نإ: تأرفأ ندنلا ىكلعلمع هنأل ناببتشي دق متاق نإف ةعيرش اذهو ةعيرش اذه ؟ مايصلاو
 )ا 5

 ىلد» 0 لحر | مآ انا ة اببأ نع جا ع نأ ةأر مأ ملسو ة.لع هللا ىلص ىنل ا رمأ دقو موصلاو ةالصلا قدم ىف ج جحلا نأ

 تقرفام محا ل 18 يلع ةحا ا كلذكف؟ةعب رش ىلع ة ةعب رمش سامتال هنأ الإ هلع ةحملا له هةنع موصو لجرلا نع

 بطرلا عي نع مسوهلع هللا ىلص ىناا ىهن تلق؟وهام ّاَق نإف ؟ هنيب مقارق بكشف اهنم اب راقت دشأوه ام ةئسأا هئيب

 املف , اهزحم مل ول رمتلاب بطراا عيب ىف ةلخادو ةنبازملا ىف ةلخاد ىو ايارعاا عب زاجأو ةنبازملا نع ىهنو ردتلاب

 ناكف ضرألاب عضو اذإ كلذزوحي ال ركافإ 4 لك ردك تطار ىعو اياردلا زوج انلقو ناب امينيب انقزف  اهاجأ

 00 1 هل [اع لالح هضس ©02 دحاو عش هنأت هنيبن قرشالا نأ ىلوأ اذهف اعم ضرألا :ىف نطرلاو رمتلا

 ةجح اذهب مهملع انل ان.أرف نييقرسثلا ضع, اذه فلاخ دقو هللا لوسر هنع ىهمن امب هنع ىهنم هضعبو ملسو هيلع هللا

 هباحصأ نم دحأ نعنوورت الو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنوورت متأو دحأ نع دحأ جع نأ هصنب سلع ةحملاف

 نع دحأ جحم نأ نوزيمت مك اذإ متيأرفأ ةالصلاو موصلاب هنوسيفت فيكو ىلاعت هللا همحر ( ىف[: ) هفالخ

 ىدوأ ول زوجيفأ ةنساأ هيف متددرام لثم متزجأو دحأ نع دحأ جحمال نأ نم ملقام مفلاحف كلذب ىدوأ اذإ دحأ

 مثك رفدعف هوز منإو هريغل را لمع 0 ل منه كام متاخد دقف هوعز -أ نإف؟هنع ماصي وأ هنع ىلصي أ

 رعأ هللا . جحلاو موصلاو ةالصلا نيب

 مرحملل ةماحطلا باب

 لاقت ؟ةجحلا امو تلقف ةرورض ريغ نم مجتحمو ارعش قلح الو مجتحم لاقف مرحملا ةماجحلا نع ىعفاشلا تلأس

 ىحلاب دموي وهو مر وهو مجتحا سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ راسإ نب ناماس نع ديعس نب ىحب نع كلام ان ربخأ

 نأ سابع نبا نع امثالك وأ امهدحأ سواطو ءاطع نع رانيد نب ورمع نع نايفس انربخأ ( قفا غلاف ) لمج

 ةرورض نم الإ مر-هلا مجتحال : لوقن انإف ىعفاشلل تاقذ ٠ مر وهو مجتحا مسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هيلإرطضي نأالإ مرحللا مجتحال لوقي ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ىلاعت هللا همحر ( ىفنةلللاف )

 د 2 قف ككل مل هنأ ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع كلام ىورام ىعفاشلا لاق كلذ لثم كلام لاقو هنم هل دبال امن

 5 الذ 1 ردع نا لملو ربع نا نع ءاوز ىذلا نم انب.ىلوأ ةرورض هريغالو وه ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هبأرب لاقف هللا ءاش نإ ةفلاخام هعمس ولو ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اذه عمس نوكي ال نأ رمع نبا لعلو همر

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اذه تعمس اذإ فيكسف

 متهرك نإمتيأرفأ ؟سفنأ ىأرارمع نبا لوق نوكرتت متنأو هريغا هركي الام هسفن ىف ءرملا قوتي دق سانال هه 3

 فيك ىلابي الفبرمثلاو لك لاو لاستغالا هل حابب اهل ةحابم نوكت نأ نم ةماجحلا ودعتأ ةرورضنم الإ ةماجحلا

 هلعف اذإ وهف ةرورضا الإ هل زوجيال ىذلاف؟هريغو رعشااقالحك هيلع ةزوظ# نوكت وأ رعشلا عطقي مل اذإ مجتحا

 نبا نأ اوتبث ل متأو رمع نبا لوقل هنع تعمسام فالخم تاق؟

 نوفلاخم متئأف الإو ىدتفي نأ ةرورضض نم مجتحا اذإ اولوقت نأ ىغبنيف ىدتفا ةرورض نم كلذ لعف وأ رعشلا قاحب

 . اضقانتم الوق ةمادحلا ىف نولوقتو ملَسو هيلع هللا ىلص ىنل : نع ءاجام

 ةدجوح سم كل لمأت خلا هضعمف هيب قرف دقو ىأ(1)



 - اكذلزا

 ىلصام تلاق اهنأ نينمؤملا مأ ةشئاع نع هللا ديبع نب رمع ىلو» رمضنلا ىفأ نع كلام انربغأ ( ىف[ :ئلالاؤ (

 لا ىف ثنلا ىلع ةالضااركك انإف ىعفاشلل تلف , دحسلا ق الإ ءاضم نب ليهس ىلع سو هلع هلل ىلص هللا لوسر

 نع هفلاخ اثيدح ركذأ جبحاص هركذ دقو هيف رمألا متهرك فيكف دجسملا ىف رمع ىلع ىلص هنأ اذه متورأ لاقف

 هللا همحر ( ىف: خلال ) هانماع ائيش هيف ركذام تلقف رخآلا ىلع نيئيدحلا دحأ مترتخاف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 دنع اذهو رمعب هولعف مهنأ نزلا باحصأ نعو ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع متيورام اوعدت نأ زوحي تكف لا

 ممكرتف هتزانج نع فلختف رمع توم رضح ادحأ ملَسو هيلع هللا ىلع ىنلا باحصأ نم ىرنال انأل هلع عمتج لمع

 تيم ىلع هيف ىلصي نأ زوي الو اقيرط بنجلا هسيف رعو دجساا ىف مان, نأ متزجأ فيكو هومتيور ءىث ريغب اذه
 ناكو : هيلع انلصو اهبرأ ركو انب فصق هعم انحرخو ىطيوبلا بوق, وبأ جرخف ديعس تام ( عدرلا انربخأ )

 - انياب امي انيلع تالذ سإتلا كتاف ءانالا ك2

 جملا توف ىف باب
 ةحللا هو تلق :تىلاو كرما لع تك نإ 12 جحم معن لاق ؟ دحأ نع دحأ جم له ىعفاشلا تلأس

 هللا لوسر فيدر ناك سايعلا نب لضف'ا ل سابع نبا نع راس ىب ناملس نع بابش نبا نع كلام انريذأ لاو

 عيطتسال اريك احيشىبأ تكردأجحلا ىفهللا ةضيرف نإ هللا لوسراي تلاقف معث نم ةأرما هتءاجف لسو هيلع هللا ىلص
 ع

 نع كللام | ربخأ ىلاعت هللا همح ) قفا 2 اال عادولا ةح> ىف كلذو « معن »لاق ؟ هنع جحأفأ ةلحارلا ىلع تشب نأ

 0 06 الإهشقسإو ارفف بلحو ناحلا هدلو م 1 غلب ال أ ةسفن ىلع لعح الحر نأ نيرس نبا نع بوأ

 رخل اءريخأف جسو هيلع للا ىلد للا لوسر ىلإ هنبا ءاحق خشلا ركاذقو خشلا لاق ىذلا هدلو نم لحر خارق ةعم هب

 هحر( قفا 2لالاف )«معن »سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاقف؟هنع جحأفأ جحم نأ عيطتس, الو ربك دق ىبأ نإ لاقف

 لامف ملسو هيلع للا ىلد ىنلا ىلأ الحر نأ سابع نبا نع نئريص نبا نع يونأ نع هربغ وأ كلام 5 ىل اع للا

 )» معن 2كاق؟اهنع 6 اذأ توف لا تفخحاهطت رذإو ريعبأا ىلع امك قل عيطتسنال 0 1 نإ لا لوسراب

 ندو تاور ند ملسو هيلع للا ىل» ىلا نع ميو رام مهفلاخ لاةف ىلوعلا اذه ىلع سدل لوقن انإف ىعفاشلل تلهمف

 هلع هللا ىلد ىنلا نع نسحلاو بيسملا نباو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اذه ىورإ بلاط ىلأ نب ىلع ريغ ةءاور

 لوسر باحصأ نم هتماعهللا ٍقْلُخ نم دحأ لوق ريغل هلك هنوفلاختف المع كدنع هلثم نوكت ”ىث هشأ اذهو لجرلا َنَع

 خحم ناب نوتفي هقفاا لهأ نم نميلاو قرسملاو ةكم لهأ نم ةنيدملا لهأ ادع نم عيمجو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 موصيال رمع نبا نع ىور هنأ لاق هنأ لوقلا اذه لاق نم ضعب ةجح نم نإف ىعفاشال تلقف « لجرلا نع لج>رإا

 نيب هيف فعضلا لوق اذهو ىعفاشلا لاقف ةالصلاو مارصلا ىنعم ىف جحلا لعدف دحأ نع دحأ ىلصي الو دحأ نع دحأ

 دحأنع جح نأ ادحأ ملسو هيلعهللا ىبصيناا رمأ دقو دحأ نع دحأ جمال رمع نبا لاق ول متيأرأ لاق هجو لك نم

 مساثم ىأرلو ؟سفنأ ىأرا رمع نبا لوق نوكرتتمتنأو ؟لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ةدح دحأ لوق ىف ناك

 5 ١ مث «سفنأ ىأرل هوفلاخت مل ةجح هلوق ىف نورت منك ول ينأل متثش اذإ هلوق ىف ةجح ال هنولعجتف نيعباتلا ضعب ىأرلو



 سو

 هئامز ىف ةيدامنلا ىف بالكلاو اعبس تلكلا برش نه ءانالا لسغي نأ سو هلع للا ىلص هللا لوصر نس اذإف لع

 لهآ وأ ةىدانلا لهأ نود ةئرقلا الأ ىلع كلذ نأ ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىناا نع متهعز لهف مويلا ىلإ هدعبو هلبقو

 تير وأ؟ ةيرقلاو ةيدابلاب سجنبام نيب هللا قرف وأ نيماسملا ةمأ نمدحأ كلذ 2 معزوأ؟ةيرقلا لهأ نود ةيدابلا

 عم حرستا اهنآل الل الإ ةءدابلا لهأ عم بالكسلا نوكتام بالكلل مهنابلأ نوقلي مهنأ ل 2 ل نامل لف

 ةيدابلا لهأ نه دحأ 3 لاق لهو بالكلا نيبو اهنيب اولخم نأ ن. ءاقبإ اهل دشأو مهنابلأ ىلع حشأ مهطو مهشاود

 ا

 ناغزولاو رافلا كرد نزلثك ةواضا لهأ نم ملثم يلع لتعا نإ متي أرفأ ؟ ةيدابلا لهأ عم بالكتلا نأ منالتعا

 توسلا باودو رئاغلا م اعانتما 55 هأو ةيدابلا لهأل بالكلا نم مزاأ ةيرقاا لهأل باودلاو ءاكحالاو

| 
 | نإو ةيدابلا لهأ نم هقفاا ذخ ْوِرأ لئاق مهنم ضل هلاقولوأ ملثم وأ مثريغ نم اظفحم دشأ مهو بلكلاب سجنتي سيل

 ةجهلا له هسجنت مل هقرم وأ هنبل وأ هتيز وأ ليلق لج ر ءامهف ةباد وأ ةرااف تتام اذإف بالكلا نم ةيدابلا لهأ نم

 نم هنع ىور ادحأ تماع امو ةحح متركذ مف ناك نإ سجحنتال نأ ىلوأ ةيرقلاب باودلاو راافلاو ةيدابلاب بالكلا

 لسغب لاق نك انامز لها, ن م نأ الإ انلوق لثع الإ هف لاق هنأ نيعباتلا الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحدأ
 اا يظ 07 وووبسصوسمبممااجاب7ا0 د

 هريغو قرمو نيلو م نمد تلكلا همم برشإام عج سجل لاق مماكو ةدحاو هرم تلكلا نم ءانالا

 ةنؤم الوهيفةهبشالهنولاتحم أ ر ىذلاو هبشيف هيف لاتحم نم للعلا ىف ماك: نمت نإ ىلاعت هللا هحر ( ىفا تالاف )

 نإف هب ىنأ اي سايقب الو فلكتب فشكتيال اطخ هنأ ليف هعمس نأ 9 وق عماس ىنكي اعإ اطخ هنأ ىف هعمسن .ىلع

 ىلع كلذ لدف اًلو> اهو حرطت نأ د.ءاجلا نمسلا ىف ةرافاا ثتام اذإ رمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىناأ نأ ىلإ متيهذ

 اماع الوق باكلا ىفو اماع الوق ة رافلاىف لاق اعإو توبلاىف ىهو ةراافاا نم نوكت ةساجنلا نأ ربخأ دقف اهتساحب

 ًأطخلا ىف متدزو جل وق نيب متيوس دقف ةيدابلا لهأ ىلع سجنت الو ةيرقلا لهأ ىلع سجحنت ةراافلا نأ ىلإ متبهذ نإف

 اولوقت لإ اهات 0 ١ هنآل سوال غزولا لمح اق سجئنال باكلاو 5 ريغ باودلا 0 2 مام نإملق نإو

 . لوقلا اذه زوجي الف ىرخأ سجن, الو ةرم سجن باكلا نأ نومعزتو اسايق هيف ربخ الو سجن. غزولا

 كلام انربخأ لاق ؟اهيفةجحلا امو هل تلقف اهبحتسأ لاقف ربقلا ىلعو بئاغلا تملا ىلع ةالصلا نع ىعفاشلا تل'اس

 مويلا ىث ةاحناا سانلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل ودمر ىعت لاق ةرره فأن 5-0 تيما ع 6 كيعرت ع نع تاهش نبا 0

 نبا نع كلام انربخأ هللا همحر ( قفا. هلال[ ) تاريبكست عب رأ ريكو ففصق ىلصملا ىلإ مب جرخو هيف تام ىذلا

 ءاطع ىور دقو لاق ليللا نم تيقوت ةاكسم ربق ىلع ىبص ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةمامأ ىنأ نع ةتاهش

 ريقلا ىلعو تئاغ تمم ىلع ةالصلا 2 نحب ىعفاشلل تلك رخل دلس موق ىلع ىلص د هلع أ ىلص ىنلا نأ

 31 ا هلع هللا ىلص ىنلا نع متاورو ب ا وهو ىثاجنلا ىلع ةالصلا لو هيلع هللا ىلص ىنلا نع مور دقثلاهو

 هللا لوسر 0ع طظفح دقلو لس هيلع هللا ىلص هللا لؤسر لعقام متهر كك تئاغ ربقلا ىف رهو تمم ىلع ىلد

 8 باحصأ نم دحاو ريغو اهيخأ ربق ىلع ةشئاع تاصو رونق ىلع ىلص هنأ هوحو نه لوصوم دانسإب ملسو هيلع هللا ىبص

 وعدن اع'إف هيلع ىلصت انادب اففلعناك اذإ وهو تسمال ءاعد ةالصلا اع وكلامريغتاقثلا ثردح ندم ملسو هيلع هللا ىلص ىلا

 . !؟هحولا كلذب ريقلا ىف وهو ايئاغ هل وعدنالفيكف انملع هجوب ةالصلاب



 كيك عع ْ 1

 ددعلا تقوي نأ حلصي له لوقلا اذه ضعبب لاق نإ ؟ دحأ نم باوصلاب ىلوأ متنأ ءىث ىأب عبس وأ تس وأ مايأ

 نيماسملا ليواقأ رثكأو هللا لوسر نع متءورام فال هومتقو دفاو؟نيداسملا نم عاجإ وأ هللا لوسر نع.ريخم الإ

 تناك نإو ثالث كلذو امذيح مايأ لثع تررظتسا اثالث تناك نإ امغيح مايأ نأ متمعزف اضقانتم الوق هيف متلق مث

 رهظتست مل ريثع ةسّ اهضيح مايأ تناك نإو ثالث كلذو اهضرح مايأ عبر لثع تربظتسا رششع ىنثا اهضيح مايأ

 اثالث ةرم رابظتسالا متلعجف نيمو ترهظتسا رمثع ةثالث تناك نإو موب تربظتسا رثع ةعبرأ تناك نإو ءىشب

 معن لاقف ؟ اذه ريغ اًئيش انيحاص نع ةضاحتسملا ىف مود لبق ىعفاشلل تلقف ءىثال ةرمو اموي ةرمو نيءوب ةرمو

 ىلوم ىمس نع كلام انربخأ ىللاعت هللا همحر ( ىف: لا(: ) ريبزلا نب ةورغ نع ائيشو ىنسملا نب دعس

 لاقف ةضاحتسملا لستغت فيك هلأسيل بيساا نب ديعس ىلإ هالسرأ لسأ نب ديزو ميكسح نب عاقعقلا نأ ركب ىنأ

 ماشه نع كلام انربخأ ( ىف|:ةلالاف ) ترفثتسا مدلا اهيلغ نإف ةالص لكل ًاضوتتو رهط ىلإ ربط نم لستغت

 كلام لاق ةالصلكل كلذ دعب ًاضوتت مث ادحاو السغ لستغت نأ الإ ةضاحتسملا ىلع سيل لاق هنأ ةبأ نع ةؤرع نإ

 ىعفاشلا لاقف؟بيسملا نبا لوق عدنو ةورع لوقب لوقت انإف ىعفاشلل تلقف ةورع نب ماشه ثيدح ىلع اندنع رمألا

 لستغت ةورع لاق لاق؟ نيأو تاقف هضعب ىف هنوفلاخم متنأو ةورع لوق متيعدا مث هلك هومتكرتف بيسملا نبا لوق امأ

 اهنع ىقلأ امنإ مدلا نم لستغتال ةالصال مدلا نم أضوت ىنعي ةالص لكسا ًاضونتو ةرهطالا لستغت اك ىنعي أد>او السغ

 متفلاخف اهيلع ءوضوال هنأ متمعز مث ءوضؤلا اهبلع لعجو مدلا نم نوكع اعإ لسعلاو لوألا لدخلا ادخل

 0 عنأ نوعدت متلأو ةورعو بيسملا نباو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع مبحاصو انبحاص اهاور قتلا ثيداحألا

 مهليواقأ عم ةنيدملا لهأ ىلع كرتأ دحأ سيل هنأ ملوقىف نيبل هنإ هلك مهنع انبحاص ىورام متفلاخ دقو ةنيدملا لهأ

 امثو نادلبلا لهأ لوقو مهلوق نم محلنا اذإف مهربغ دلب لهأ لوق ىلإ متبهذ م؟ساعأام مث هريغ ىف نيبتام عه -

 هيف نوفلاخو اذه لثم نوئطخم .متنأو ءاماع هب نونوكت عضوم ىأف لوقعملاو سايقلاو ريغ ىورو متيور

 ؟ ؟سانلا كك

 ريغ واءانإلا ف غلي بلكلا باب

 نبللاو ءاملا قارهي لاق قرملا وأ نبالا ىف وأ ناتلق هيف نوكيال ءاملا ىف ءانإلا ىف غلي بلكلا نع ىعفاشلا تلءاس

 تلقف سجن هنأل هلسغ بجو بوث نم نبللاو ءاملا كلذ سمامو تارم عبس ءانإلا لسغيو هب نوعفتني الو قرملاو

 ٍدسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةربره ىفأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع كلام انربخأ لاقف؟كلذ ىف ةجحلا امو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسهف انيب .ناكف ( ىف[: |||( )«تارم عبس هلسغيلف كدحأ ءانإ ىف بلكلا بريش اذإ »لاق

 ناكف هايإ ءاملا ةساع سجني امإ هنأ اعبس هلسغ بحب ىتح ءانإلا سجنيف ءانإلا ىف ءاملا برعشي باكلا ناك اذإ لسو

 سبل ىذلا قرملاو نيللاف سحن اذإ روبط وه ىذلا ءاملا ناكو هتساع سي امإ ىذلا ءانإلا نم ةسادنلاب ىلوأ ءاملا

 برش ةيداءلاب نبالا هيف ءانالاف برش اذإ بنكلانأ معزن انإف ىعفاشال تلقف ءاملا سحي اب سحني نأ ىلوأ روهطب

 سجن. نوكي نأ باكلا ودعيأ لاحلا مالكلا اذه ىعفاشلا لاقف ةيدابلاب لزت مل بالكلا نأل اعبس ءانإلا لسغو نيالا

 ةساجنلا نم ضرف ةيدابلاب نوكي الو هنم ءانإلا لس, الف هسجنيال وأ هلك أ الو سجنلا برش لحم الو هنم برشإام'

 ةجح ةيدايلاب بالكلا لزت مل:؟لاوق ىرأو ةفيعضلا ةلعلاو لوقعملاو سا.ةلاو ةنسلا فال اذهو هلثم ةيرقلابو الإ

 رم م م) ٍ



 - * هل/ -

 سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نع متيورام متفالخ مث متم ةنيدملا لهأل افالخ دشأ قلخ ال هنأو ريغ هفلاخع مث

 لل آل ةدناغم-سانلا دشأ متنأ لئاق 2 لاق ولف مهلثم نودحتال نيذلا ةمب الا نع متيور امو هتعاط هللا ضرف ىذلا

 مفالخ ىف كيع ةجحلا مث مكنع هعفد ىلع نوردفت ال مكناسا ىلع 3 كلذ لوك نأ لإ لتسلا دعو ةندلا

 عذب 2 نك 4 دف امن رع 1 م ومح هاا م 1 10 نود مهعابت :او 3 ء.هأ هد مايقلا مجيعدا أ الل ريغ ىلع امم 0
 6 د مم مظعأ

 هللاو اقلخ اوتفت نأ ابعم 2 زو ام ةلفغل مف نإ جسفنأ ل اع ىن> اذه 5 نكاف متيعدا ام مهعابتا ن

 5. - ايهذم نسحأو دصقأ وه نع ريغ ىلع ملواطتو ايتفلا متفلكت لق كارأو ناهتسما

 ةقاح جسما بأب

 ةأرملا ضاحتست نأ امهدحأ نابجو ةضاحتسالا نإ لاقق اهرهد مدلا اهلع قبطي ةضاحتسملا نع ىعفاشلا كل

 تناك ىتلا ماي'الاو ىلايللا ددع ترظن اذكه ناك اذإو هلك قيقر اءإو هلك نيخع امإ لصفني ال اهتشم امد نوكيف

 01 | ىلا لآوأ نم اسمح صحم تناك نإ نوف ةالصلا تل نو ا اضأ ىذلا ا مدضأ نأ لع نيا نم نود

 لو داع لكلا اوت مْ اهررط دنع ضئاخلا لستغت اك اهضيح مايأ ىضم دنع تلستغا مث هلوأ نم اسمح ةالصلا

 الع بجاوي كلذ سيلو ىلإ ب>أ ناك رهط ىلإ رهط نه تاستغا ولو ىر>أ ةرم لسغلا ديعت نأ اهملع سيلو

 دعب ريصي مث مدتحم داوسلا ىلإ رأ اهمدو رهشلا نم مايأ امل نوكيف ربطلا ىرت ال ةأرملا ةيناثلا ةطاحتسملاو ىدنع

 تلتف[ تت اذإف ةثرثكو هداوسو اهمد 0 مايأ هذه ضيح مايأف :مدتحم ريغ ةرفصلا ىلإ اقيقر مايألا كلت

 لام ؟ 5 اذه ٠ نم 3 مف ةدحلا امو ىعفاشال ت تلصو ةالصض لكلا 3 م وتو ةضرخلا ن نه تربط ول اهلسع 3

 للا لوسرايب شييح ىنأ تنب ةمطاف تلاق تلاق 9 ةشناع نع هم نأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انريخأ ىعفاشلا

 ىرتاف ةضيحلا تلبقأ اذإف ةضرحلاب سلو قرع كلذ اعإ » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاف ؟ ةالصلا عدافأ رهطأ ال ىلإ

 ناملس نع عفان نع كلام ان ريخأ ىلاعت هللا همحر ( قفا ثلللاف « ىلصو كنع مدلا ىلسغاف اهردق به اذإف ةالصلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع مدلا قارهت تناك ةأرما نأ سو هيلع هللا ىلع ىنلا جوز ةماس مأ نع راسإ نبا

 ن* نهذيحت تناك ىلا مايألاو ىلايللا ةدع رظنتل » لاقف سو هلع هللا ىلص هللا لوسر ةماس مأ امل تتفتساف ملسو

 بوب رفثتستل مث لستغتلف كلذ تفلخ اذإف رهشلا نم كلذ ردق ةالصلا كرتتاف اهباصأ ىذلا اهبيصي نأ لبق ربشلا

 هلوق ىفو نيتطاحتسملا لاح قارفنا نم تفصوام ىلع سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر باوج لدف لاق « ىلصتل مث

 اهنع لسغت نأ ضنحلا ةدم تبهذ اذإ امهاذحإ رمأ هنأ كلذو نيع ةفرطب ربظتست نأ ضئاحلل سيل هنأ ىلع للد

 اعيمج ناثيدحلاو ىلصتو لستغت مث نهضيحم تناك ىلا مايألاو ىلايللا ددع صبرت نأ ىرخألا رمأو ىلصتو مدلا

 مايأ نمأ اهرابظتسا مي رأ ىعفاشلا لاقف ؟ نبأ نمو تلقف ملعلا لهأ رثك أ ليواقأو ساسقلاو لوقعااو راثآلاو

 اهيلع قبطف اسمح اهضيح مايأ تناك ةأرما ىلإ متدمع جسما لاقف امضيح مايأ نم ىه تلقف ؟اهرهط مايأ مأ اهضيح

 ىلصتو لستغت نأ ةضاحتسالا لبق اهضيح مايأ تضم اذإ اهرمأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو اينامت اهلعجم مهلقف مدلا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهرمأ ىلا مايالا ىف ةالصلا 6 أ اهوعرم و فرعت تناك ىذلا اهنقو ريغ اتقو امل ملعدو

 هرسشعب رهظتست وأ نيمو وأ م وأ ةعاسب رهظتسا ةنسلا فرعبال ل اماق حل لاق نإ مح , أرفأ لاق اهيف ى لطصت أ لو



 كي

 نيترخألا نيت لآ ١ هلا كل

 تجاوب سلو كلذ بحأ ىعفاشلا لاق ؟ رسن ةريخألا ةعكرلا ىف نآرقلا مآ مالا فلل )2 1 نيالا تناك

 عمس 3 هريخأ قل نع هدابع نأ كالملا دع نب ناملس ىوم ديبع ىنأ نع كلام انريخأ لاقف؟هف ةحللا امو تاقف هيلع

 ركب لأ ءارو ىلصف قيدصلا ركب ىبأ ةفالخ ىف ةنيدملا مدق هنأ ىحانصلا هللا دبع ىنربخأ لومي ثرحلا نب سيق
 نإ ىتح هنم توندف ةثلاثلا ةمكرلا ىف ماق مث لصفملا راصق نم ةروسو نآرقلا مأب نييلوألا نيتتكرلا ىف أرقق برغملا

 كندل نم انل بهو انتيده ذإ دعب انبولق غزت ال انضر » ةنآلا هذهو نآرقلا مأي أرق هتعمسف هباث سع نأ داكتل ىلاث

 ةعكرلا ىف نآرقلا مأ رثأ ىلع أرقبال لمعلا هيلع سيل لوقنو هذه هركن انإف ىعفاشلل تلقف « باهولا تنأ كنإ ةمحر

 تك نأ لاق قيدصلا 1 تأ نع اذه َريزعلا دبع نب 0 عمم امل ةننع نب نايفس لاقو ىعفاشلا لاَقق ءىش ةئلاثلا

 ؟ زيزعلا دبع نب رمعو رمع نباو ركب ىنأ لمع لمعلل متكرت لهف لاق هب تذذأف اذه-تعمم ىتح اذه ريغ ىلعل

 اعيج عبرألا ىف أرقي هدحو ىلص اذإ ناك هنأ هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ ىلاعت للا همحر ( ىف ةلالاف )

 ةالص ىف ةدحاولا ةعكرلا ىف ثالثلاو نعتروسلاب انانحأ أرقي: ناكو لاق نارقلا نم ةروسو نارقلا مايا ةعكار لك ق

 اذه ( قفا هلال )ذآرقلا مأ ىلع نيتريخألا نيتعكرلا ىف دازيال لوقنو هلك اذه فلاخت انإف ىعفاشال تلقف ةضيرفلا

 نيتروسلا عمج ال معلوقو نايفس ةياور نم زيزعلا دبع نب رمع فالخو تاور نم رمع نباو ركب ىبأ فالخ

 مجنلاب أرق رمع نأ متربخأ نأل تاور نم رمع فالخو ؟تءاور نم رمع نبا فالخ وه نيلوألا نيتعكرلا ىف

 ةالصلا ىف ةءارقلا ىف متيور كارت املمعلانيأف كريغ ةياور نم امهريغ فالخو ىرخأ ةروسب أرقق ماقمث اهف دجسف

 نونبتف ةرم ءىشلا دحأ نع نوورت متنك اذإ هفرعن ىنعمب متلق كارأ ام متعبتا نف هومتفلاخ الإ ايش بابلا اذهىف

 نأ هيأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ ىلاعت هللا هر ( ىف|: ازا: ) ؟ نيعمتج مهوفاخم نأ معسيأ هيلع

 ىف أرقي لوقت اذه فلاخت انإ ىهفاشلل تلق . امهاتلك نيتغكرلا ىف ةرقبلا ةروسب اف أرقف حبصلا ىلص ركب انأ

 هللا دبع عمس هنأ ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ ( ىف لالا ) سانلا ىلع ليقثت اذه نأل اذه نم لقأب حبصلا

 ةئطب ةءارق جحلا ةروسو فسوب ةرومب اهف أرقف حبصلا باطخلا نب رمع ءارو انيلص لوقي ةنعيبر نب رماع نبا

 ردقب الو اذهب حبصلا ىف أرقيال لوقن انإف ىعفاشلل تلقف . لجأ لاق رجفلا عاطي نيح موقي اذإ ناك دقل هللاو تلقف

 ةصفارفلا نأ نمحرلا دبع ىنأ نبا ةعيرو ديعس نب ىحي نع كلام انرب+أ ( قف|: لالا ) ليقتت هنأل اذه فصن

 اهددر, ناك ام ةرثك نم حسصلا ىف اهايإ نافع نب نامع ةءارق نم الإ فسوي ةروس تذخأ ام لاق ىننإلا ريمع نا

 رمع نبانع عفان نع كلام انريخأ ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) ليقثتاذه اذهم أرقي ال لوقن انإف ىعفاشلل تلقق

 أرقي ال لوقن انإف ىعفاشلل تلق , ةروس ةعكر لك ىف لصفملا نم لوألا رشعلاب رفسلا ىف حبصلا ىف أرقي ناك هنأ

 ىنلا نع متيورام لك ةالصلا ىف ةءارقلا ىف متفلاخ دقف ىلاعت هللا همحر ( ىفإ:_ةلالاف ) ليقثت اذه رفسلا ىف اذهب

 سانلا نم هتماع دحأ نع متفلاخام فلاخم ائيشاوورت ملو رمع نبا مث نامع مث رمع مث ركب ىنأ مث ٍلسو هيلع هللا ىلص

 عيمج سو هيلع هللا ىلص ىنلا دعب متفلاخ دقو فيفختلا ةهجو ليقثتلا ةهج نم نيتهج نم مثومتفلاخ؟لمعلا نبأف

 مث اذه تورذإ جيهذم فعض نيب امث اذه مهنم دحأ نع اهومتيور ةياور الب ةنيدملاب ةمألا نع ميورام

 اقلخ هللا قلخ نم اودحم مل مين ىلع ليلد اذه ىفو لمعلاو ةممألا متفاخ ادقف ةجح هيف 5دنع نكي ملو هومتفلاخ

 ايش دحاو رمأ ىن الو ةالصلا ىف ةءارقلا ىف رمع نإو نامعورمعو ركب ىفأ مث سو هيلع هللا ىلصىنلا نع ىوريطق



 دل ”."

 مامإلا عم ب وتكلا ةداعإ باب

 ف
 هللا همحر ( ىف(. لا ) هعم ىلصي لاق مامالا عم ةالصلا كردي مث هتبب ىف ىلصي لجرلا نع ىعفاشلا تلا

 عم سلجدم ىف ناك هنأ هب 1 ند ند ف هل لاقي ليدلا ىن نم لجر نع ل نب ديز نع كلام انريخأ ىلاعت

 هلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف هسلحم ىف نجححمو ىلصف هللا لوسر ماقف ةالصلاب نذاف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هلاك وسو لاف ىلهأىف تدض دق ىنكلو هللا لوسراب ىلب لاق (؟ ملسملجرب تلا ؟شسلنلا عم ىلصت نأ كءنمام» سو

 نع عفان نع كلام انررخأو ( قفا: لالا ) « تيلص دق 2 سانلا عم لصف تئج اذإ »ملسو هيلع هللا ىلص

 ديعي لوقن انإف ىعفاشال تاقف « امملدعي الف مامإلا عم امبكردأ مث حبصلا وأ برغملا ىلص نم لوقت, ناك هنأ رمع نبا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلانع ثيدحلا متيور دقو ( فات غلاف ) اءفش تراص اه داعأ اذإ هنإف برغملا الإ ةالص لك

 ىلد ىنلا ةعاطب ةالص لك دعي نأ امهرهظأ وهو امهد>أ نيبجو الإ ثيدحلا لمتحم ملف ةالص نود ةالص هيف صخم مل

 نم ارمأ امهنأ بيسملا نباو رمع نبا نع كلام ىور دقو دارفنالاو ةءاجلا رجأ هيفوي نأ هللا ةعسو ملسو هيلع هلل

 ىورو هللا ىلإ كلذ اعإ؟كلإ كلذ وأ لاةف ؟ىنالصلءجأ امهتيأ لئاسلا لاقو مامإلا عم هتالصل دوعي نأ هتدب ىف ىلص

 انفصو امل اذ انلق اعإو عمج مهس لثم وأ عمج مهس هلف كلذ لعف نم لاقو كلذب رمأ هنأ ىراصنألا بويأ ىبأ نع

 ادوعينأ نيلجرلا ملسو هيلع هللا ىلص ىناا رمأ ىلا ةالصلا نأ انغلب هنأو ةلمج ملسو هيلع هللا ىلح ىنلا ثيدح نأ نم

 ضعب لاق اذكبف امهنم ةدحاو دعب ةلفانال هنأل اممل دعي مل حبصلا وأ ل كردأ نإ لحر لوق. وأ حيبصلا ةالص امل

 نبأو بيسملا نباو رمع نبا فالخو نيبجولا نم مل-سو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدح فالخف متلقام امأو نييقرمثملا

 تيلص نيح رصعلا ىرتأ مالسب امينيب لصف دقو اعفش ريصت فيكف اعنش تراص برغملا داعأ اذإ ل وقو؟لمعلا

 0| 05 ]|[ نيك ر ىرت وأ برذلا دعب تلط اذإ ءاشعلا كلذك ىرت وأ ارتو رصفلا وأ اعقش برخملا اهذعب

 دوعي مملق ك١ ولو؟اهدعبو اهلبق ةالصال ةقرافم مالسب تلصف ةالص لكمأ امهدعب وأ امهلبق برغملا نأب ارتو ناريصت

 . هجو هل سيلف متلقام امأف ابهذم ناك عب رأب عوطت نوكيف ةعكرب اههفشيو برغملا

 ةيردللا ف ةءازقلا تاب

 لوسر تعمم لاو هيبأ نعمعطم ن 5 را ريمح نبدمحم ن ك5 باهش نبا نع كلاما ريخأ ىل اعت لل هج أ ىف 6 6

 00 12 نبا نعاانالام انربخأ 0 0 مر( قفا: تالاف ) برغملا ىف روطلاب أرق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 دقل 1 000 هدوم كرولا تش لضفلا مأ نع سا.ع نبا نع ةيتع نب هللا دبع نب هللا دينع

 ىعفاشال تاقف ٠ برغملا ىف اهب أرقي ملسو هيلع نار ل ل هل كر تم فال اهنأ ةزروسلا هده كرد 5

 لوسر نأ ميورام ناره كك فيكولاقف امهنم م ارق لوهنو تالسرملاو روطلاب برغم ىف ل نأ رك انإف

 ؟ ىرخألا ىلع نيتءاورلا ىدحإ مترتاف هفلاخم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع متيور رمألأ؛هلعف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نولوقت مث ائيش ماسوهيلع هللا ىلص ىنلا نع نوورت ميأ الا نق لكف ج؟هذم فعض ىلع لدتسأ ملول متيأر وأ

 مينأ ملاح نسحأ نأ الإ ملعأ ال ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هريغ مترتخا نإ كوقأف هريغ اوورت ملو ههركذ

 8 تهذملا ءافعذد ملعلا اوعلق



0 

 ةعجساموي أرقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك ام ريشب نب نامعنل لأس سبق نب كاحضاا نأ ةشع نب هللا دبع نب هللا دع

 نع كلام ان ريخأ ىلاعت هللا همحر ( ىف( لالا ) « ةيشاغلا ثيدح كاتأ له »ب أرقي ناك لاف ( ةعلا ةروس» رثأ ىلع

 هلا لص ىتلا ناك اذام ىلا دقاو ايأ لاس باطلا نب نمعنأ ةيتع نب هللا دبع نإ هللا دبع نع ف راملا دعس نادرد

 ىلاننال انإف ىعفاشلل تلقف« ةعاسا|تبرتقا »و «ديجلا نآرقااو ق»- أرقيناك لاقف؟رطفلاو ىحْمألا ىف هب أرقي سو هيلع

 ! متيأر وأ لاقف هيزجم هنأل تلقن ؟ ملاسو هيلع نا لس ى والا نع متياور هذهو نولابتال مو لاقف ارو روس عاب

 وأ هيحتسنال لثاق لاق ول ؟ ملسو هيلع 1 ىلص ىنا 0 ءادتقا كلذ ريغو سرعملا ىف ةالصااو لالهالل لسغلاب انرمأ

 رتولاو رجفلا ىتعكر انيبحتسا اذإ متيأر وأ ؛ يسيلع ىب ي الإ هيلع ةدا له بجاوب سيل هنأل هلءفنال نأ ىلابنال

 ائيش اذه نم لعفأال نأ ىلابأ ال لئاق لاق ول برغملا ف ففخمو ربظلاو حبصلا ىف ليطي نأو برغللا دعب قدك رد

 :'لاخ لك نا لوسر عنصام اوبحتست نأ ىغبني؟ةنسلل كرتو ةلابج ىلابأال مكاوق لوقت نأ آلإ هلع ةجحلا له

 ءامفلاو برغملاو رصعلاو روظلا نب عمتجا باب

 ىلص : لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ىكملا ريبزلا ىبأ نع كلام انريخأ ىلاعت هللا همحر ( قف[: ةلالاغ )

 كلذ ىرأ كلاملاق رفس الو فوخ ريغىف اعيمج ءاشعلاو برغملاو اعيمح رصعلاو ربظلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ملو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو ربظلا ةنيدملاب عمج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ متمعزف ( ىف: لالا ) رطم ىف

 الو عماج دلب لكو ةنيدملاب ءاشعلاو برغملا نيب نر أ منأ متهعز مث رطم ىف كلذ نأ الإ دنع هجو هل نكي

 ةنيدملاب عمج لاق نم مهن بهاذم اذه ىف سانلا بهذ اعإو ( قنا خللا ) رطملا ف رصعلاو ربظلا نيب نوعمحت

 نهون ةقرف تلاقو هيف سيلام ثيدحلا ىف لوأتي نأ دحأل سيلو لا عمج نإ دحأ مهنم جرح الثل هتمأ ىلع ةعسوت

 نأ اودرف تقاوملا رمأ نمااوور امل افالخ اذه ناكف ةالصلا ق تقاولا تو ملسو هيلع هللا لص ىتلا نأل اذه

 لوق لثم انمزل هانتيث ول اولاقو هنمىوقأو هام هفلا> اولاقو هتيدثت نم اوعنتماو هريغ وأ رطم ىف رضحلا ىف دحأ عمج

 هتمأ جرحمال نأ دارأ ثيدهلا لمح نم لاق. لب « هريغ الو رطم ركذ ثيدحلا ىف سبل هنأل عمج لاق نم

 رطملا ىف عما ىف جاجتحالا نم تفصو ىذلا بهذملا «ييهذم بهذ نمو متيهذف ىلاعت هللا همحر ( قفا: ثلالاف )

 لئاق مل لاق نإ متيأرأ رطملا ف رصعلاو ربظلا ىف عملا ىف هومتفلا> مث رطملا ىف حملا وه ثيدحلا هجو نأ ىأرو

 تناك 1 0 الإ هيلعةد1ا له رطملا ىف ءاشعلاو برغملا نيب عمج الو رطملا ىف رصعااو ربظلا نيب عمجم لب

 روظلا نيب عمجم الو ءاشعلاو برغملا نيب عمجم لاق نم ىلع ىع كلذكف؟ضعب نود هضعبب ذخؤي نأ زب مل ةجحلا هيف

 رهظلا نيب عمج هنأ لسو هيلع هللا ىبص ىنلا نع متيور اذإ متيأرأ ناعتسملا هللاو حصي الوق متل دحي املقو رصعلاو

 نوكي نأن ودعت له ءاشعلاو برغل نيب عملا ىف ثيدحلا اذهب م؟-فلاخ نم ىلع متججتحاف ءاشعلاو برغلاو رصعلاو

 ةححاذهم ؟2لنكت مل نإو رسمعلاو ربظلا نيب عملا ملكت ىف ة>> هف عكف ةجح هب هل تناك نإف ةجح اذه 3

 ثيدحلا نم نوجراخ متنأو اذه ريغ زوي ال ءاشع الو برغم الو رصء الو رهظ نبب اوعمجت الف عفلاخ نك

 نيب عمجأ مثلق م لئاق لاق ول رفسلا ىف عملا متيود ذإ ميأر وأ ناعتسملا ا اهلك ملعلا لهأ بهاذم ىناعم نمو

 راهناا نم لوهأ ليللاو رابنلا ىف امهنألرصعلاو ربظلا نيب عمجأ الو هيف تءاج ثيداحألا رثك أ نأل ءاشعلاو برغملا

 ٠ ملعأ هللاو ميلع ىه كلذكف ضعب نود اهضعب نم دحأ عنع نأ زوخ الف اهبف ةصخر عمجا نأ الإ هيلع ةجحلا له



 كل

 ةدحاو ةمكرب رتولا ىف ءاجام باب
 ريثع ىلصأ نأ راتخأ ىذلاو معن لاق ؟ ءىث اهلبقسيل ةدحاوب لجرلا رتود نأ زوجيأ رتولا نع ىعفاشلا تلأس

 هللاهمحر ( ىف( ::إ/:) راثآلاو ةنسلاهيف ةجحلالاقق ةدحاوب زوج نأ ىف ةجحلا افىمفاشلل تاقف ةدحاوب رتوأ مث تاعكر

 ىنثم لبللا ةالص »د لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع رانيد نب هللا دبعو عفان نع كلام انربخأ ىلاعت

 ةورع نع باهش نبا نع كلام انربخأ ( قفا: :لازاؤ ) «ىلد دقام هل رتوت كر ر ىلص حبصلا ىدحأ ىثخاذإف ىنثم

 انربخأ ( قفا لال ) ةدحاوب اهنمرنوي ةعكر ةريشعىدحإلبللاب ىلصي ناك ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنأ ةشئاعنع

 ةعكرلا نم لس ناك رمع نبا نأ عفان نع كلامان ريخأ ء ةعكري رتو. ناك صاقو فأن , دعس نأ بابش نبا نع كلام

 انا 121 ةيواعف)نتوأو هرتو ىف ةنكرب ليللا ىح ناّمع نك لك هن ا 'ضعن رمي قحا رئولا نم نيتعكرلاو

 نم نيتعكرلاو ةمكرلا نيب سيو ثالث نم لقأب رتوي نأ دحأل بحنال لوقت انإف ىعفاشلل تلقف « هب باصأ سابع نبا

 ه1 هكر له نا نوهركت 9 ىلإ متيهذ متلك نإ ناعتسملا هللاو امجو لوقت ام فرعأت سا ىعفاشلا لاقف رتولا

 نأ ىرت الأ اهدعب ام اهلصف دقف ةالصلا نم لس نم نأل ةعكرلا دارفإب هنو 0 ملس مث اهلبق نيتعمكر ىلص اذإ متنأف

 امهلبق نيتللا نيتعكرلا نم نيتعطقنم امهنم لسإ نيتهكر لك نوكبف نيتءكر لكىف لسيف تاعكر ةلفاناا ىلصي لجرلا

 لك فلنا هالتس نونيب لصفي ماقم ىف 0 تاولص هتتاف ول الجر نأ ىرت الأ لصفال لضفأ مالسلا نأو امهدعبو

 نآلةدحاو ىلصي نأ متهرك ينأ متدرأ امإناك نإف مالسلاب ةالص لك نم هجورخل اهدعبو اهلبق ىلا ةالصلا ريغ ةالص

 نأ متدرأ ناكنإو ةدحاوب اهنم رتوي ةعكر ريشع ىدحإ ىلصي نأ بحتسن امنإف اهنم رثك أىبصِسو هيلعهللا ىلصنلا

 رتولاىف ةدحاوب رءأ دقو ىنئمريغ ةدحاوو ادعاصف عب رأ ىنثم لقأف « ىنث» ىنثم لالا ةالص» لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نع هنأ نع ةورع نب ماشه ن ء جد رج نبا نع ديجملا دبع انريخأ دقو ىلاعت هللا همحر (قئان لالا ) ىثع را

 ام ىعفاشلل تلقف نهنم ةرخآلا ىتالإ مياس الو ساحمال تاك نيم رتوإ ناك مسو هلع هللا ىلص ىنلا نأ ةشئاع

 انا رفغ.هللاو ؟كلوقو هريغ قيضن نأ ريغ نم تفصوام راتخمو رثك أو ةدحاوب رتون نأ عسب ةلفان هذه لاق؟اذه ىنعم

 اولوقينأ امإ سانلا ليواقأو اذه نم ءىش لك نم جراخ مسا ارق الردم الو اساقا الو | رثأ الو ةنس قفا وبال 3 و

 لاب كوردات متنأو ©20ةدحاو رتولا نوكي الثل نهنم ةدحاو ىف لس الو نيبقرمثلا ضعب لاق اك ثالثب الإ رتويال

 رثوي مف ءىث اهلبق سيل ةدحاوب رتوي مل سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل ءاهرك متاق نإو ةدحاو ىف هب مترمأ اذإف اف

 . ثالث اورتوت نأ متتسحتسا دقو ءىث نولبق سيل ثالثب سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ةعمجاو نديعلاىف ةءارقلا باب

 ال ا فى هتااسو نتعاسلا كب رقاد( قلد لاقف نيدعلا أرقي نأ كح ىف ىأب ىعفاشلاتلاس

 حبس »وأ « ةيشاغاا ثيدح كاتأله »أرق ولو« نوقفانملاكءاجاذإ )ةناثلا ىفراتخأوةعلا: ىلوألا ةعكرلا ىف لاقف ةعا ىف

 لاقف ؟ كلذ ىف ةجحلا امو تلف اهلك اهأرق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور دق هنأل انسح ناك( ىلعألا كبر مسا

 رثأ ىف أرق ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةريره ىفأ نع عفار ىلأ نب هللا ديبع نع هبأ نع رفعج نع هريغو ميهاربإ

 نع فزاملا ديعس نب ةرمض نع كلام انربخأو ىلاعت هللا همحر ( ىفنةلالا ) «نوقفانملا كءاج اذإ )ةعملا ةروس

 , ةجدحصد طك رر>و لمات ؛ اطقس هدف نأ رهظيو نعل ق ذك )0(



 ضال

 اولوهت نأ زوحجبال هنأ اودعاو ؟سفتأل رظناا ا مهعاجإ الإ عاجإلا انلع> امو ةنيدملا لهأ لوق نم د

 اذك انرتخا هيف اوفلتخا امف اولوق نكلو معلا لهأ نم فلاخم ةنيدملاب نوكي ال ىتح ةنيدملاب سانلا عجأ

 اذه نم حبقأ مع لإ بسأ لاقل ىلع دخؤ» هناعأ اف هقفالخ ميتتسلا ىلع دحولا اوعدتف عاجألا اوعدت الو

 لاقف نيفلتحم اوناك نإو ةنيدملا لهأ نم تيضر نم ىغأ هيلع سانلا عمتجا ىلوق ناك نإ تيارأ ىعفاشلل تلق

 اقداص نوكيأ سانلا عمجأ هلوقب تذخأ نم لوق فلاخ نم لوق ىلإ بهذيو يفلاخم نم لاق نإ مني رفأ ىعفاشاا

 ةنيدلابف ليرات هم نيقداص منك نإف لوق ىلع سانلاا عمجأ مكفلاع لاك لوق ةئيدملاب ناكو اقداص 257 نإف

 اذه تاق ةنيدملاب هيف فالخال امل الإ عاجإ لاقي الف فالخلا دض وه عاجإلا منلق نإو ةفاتحم هوجو ةثالث نم عامجإ

 دحو الإ ةنيدملاب دحوي ال وهو فالتخا هف ةييدملاب كح 0 امو الإ ادبأ عاجإلا اوعدت الو هقرافت الق لضحلا قدصلا

 مهنيب ةنيدملا لهأ هيف فلتخا ام الإ ةنيدملا لهأ ناداباا لهأ فلاخم مل هيف نيقفتوم معا لهأ دنع نادلبلا عييمج

 لوقت نأ تدرأءاذإ 'ءاوسام لع الاد كل فاك تانلآ اذه لع انفصاوام لدا و لاش هى هحر( قنانتلالا

 ٠ هريغ ىف قدصلا نإف هلقت الف هيف اوقلتخا اوناك نإو هلقف هيف اوفلتحم مل اوناكن إف سائلا عمجأ

 ةيعكسلا| لق ةداسأا كب

 لح رلا لد اذإو ةلفاتلاو ةيوتكتملا ايف لضي لاقف ,ةبوتكملا ةيعكلا» ىف لص لحرلا نع .هناثلا تلاد

 ءانيلا نم اهربظ قوف قب ناك نإ لاقف ؟ اهربظ قوف ىلصيفأ تلقف ةيعكسللا نم لضفأ هيف ىلصي عضوم الف هدحو

 ريغ ىلإ لصي مل ىلصملا رتسيب ءانب هيلع قب نكي مل نإو ةلفانلاو ةبوتكملا اهربظ قوف ىلص ةرتس نوكي ءىث

 ىنلا نأ لالب نع رمع نبا نع عفان نع كلام انريخأ لاقف ؟ تركذ مف ةجحلا اه ىعفاشلل تلقف تيبلا نه ءىش

 لالبو ةماسأ لخد معن لاقف ؟ كريغ اذه ىف كفلاخ لهف ىعفاشلل تلقف ةبعلا ىف ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

 نأ هركف هربظل  تيبلا نم ائيش كرت ةحان ىف تينلا ق ىلص اذإب وه اذإف نظن ةماسا لاقف, ةحلط نب ناَبعَو

 ثريدحلا اذهب ةبعكلا ىف ةالصلا حئصتال موق لاقف لصي ملو تدبلا ىحاون ىف ربيكف هرهظل تيبلا نم ائيش عدب

 لصي مل لاق نمو ادهاش ىلص لاق نم ناكو ىلص لالب لاق لاقف ؟ مهيلع كتجح اف ىعفاشال تلقف « ةلعلا هذهو

 عطضوم هنم ليقتسا اعإ تيباا ند احراخ ىلصملا نأ ندع ةمباثلا ةحملا تناكو لالب لوق ا دهاشب سيل

 المتشم تيباا ناك نمو هنادج لك ال هبج وتم عضوم لبقتسإ هنطب ىف ىذلا كلذكف هناردج لكال هبجوتم

 عطوم نم لف عضوملا اذه ىف ناك هبجوتم عضوم هنم جراخلا ليقتسإ اك هبجوتم عض وم ليفتس ناكك هلع

 هللا همحر ( ىف[: هللا ) ةبوتكسملا هيف ىلصي الو ةلفانلا هيف ىلصي لوقت انإف ىعفاشال تلقف ناك نبأ هنم جراخلا

 نإو ةبوتكملا هيف ىلصت الو ةلفانلا هيف ىلصت ال انفلاخ نم لاق اك ناك نإ لبجلا ىف ةياغ لوقلا اذه : ىلاعت

 تبأروأ ةلفانلا حاصت ثيح الإ ةبوتكسملاو ةبوثكملا حاصت ثيح الإ ملصتال ض رآلا ىف ةلفانلا نإف متيور اك ناك

 ملو بصحلابو هكمو ةنيدملا نيبو ةنيدملا لوح لفاونلا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهف ىلص ىتلا عضاوملا

 ةالصلا نأ ىلع لدت ضرألا نم عضوم ىف ةلفانلا هتالص نإو ةبونكم كلانه ىلصي نأ مرعأ ةبوتكم كلانه لصي
 : - حس
 ٠ هف زوم ةيوتكملا



 5 3 ا“

 نارقلا دوحس باب

 نأ لا دبع نب 1-2 نع نايففس نب 5 وسالا ىلوم ديزي نب هللا دبع نع كلام انريخأ ) قف 0 الا (

 اهيف دجس ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ مجريخأ ف رصنا اماف اهيف دجسف « تقشنا ءامسلا اذإ » مهل ارق ةرار أ

 دجسف ( ىروه اذإ محلاو » أرق باطخلا نب رمع نأ جرعألا نع بابش نبا نع كلام انربخأو ( قناتتلالاف (

 دمحم رمأ زيزعلا دبع نب رمع نأ كلام نع انباحدأ ضعب انربخأو ( قفا: غللاف ) ىرخأ ةروسب أرقف ماق مث اهف

 لاقف جالا ةروس ىف دوجسلا نع ىعفاشلا تلاسو « تقشنا ءامسلا اذإ » ىف اودجسإ نأ ءارقلا رمي نأ ملسم نبا

 نحت دحس جحلا هروس فق كدوعم رهع نبا أ عفان 00 كلام انريخأ لاق َ؟ كالذ ىف ةدحلا امو تلقف ناتدحس اهو

 نيت دجس جحلا ةروسىف ددعم باطخلا ْس ردع ا م لهأ نم لدحر ار عئان نع كلام انريخأ ) قنا 2 3 اال 0

 ةرمثع ىدحإ نآرقلا دوس نأ ىلع سانلا عمتجا لوقن انإف ىعفاشلل تامف نيتدحسب تاضف ةروسلا هذه نإ لاق مث

 1 معلا لهأ ىقل اذإا الإ سانلا عمتجا اولوقت ال نأ لع بحي هذإ ىعفاشلا لاق ءىث اننم لصفملا ف سيل ةدحس

 افلاع يلعلا لهأ نه ملعنال اولوقي نأ كل محلوق لقأ ناكو معن اولاق هيلع اوعمتجا مهنأ متلقام ىلع سانا عمتجا مهل

 ممعز ام 20 سائلا عمتجا ام نولوعي 0 ةييدملا لهأو نمانلا عمتجا اولوةت أ اماق هلع سائلا عمتجا مناف مف

 عمتجا متلوق عمس نمل ليبسلا اولعجت نأو ثيدحلاف ظفحتلا ىف عسفنأل امهب'رظنلا متأسأ نارمأف هيلع اوعمتجا مهنأ

 ىنلا نع نوورت متنكو هايإو هللا همحر كلام لع ىلع نودضتعم متنأ امنإ مناك ذإ امسالو ؟كلوق در ىلإ سانلا .

 نم 1 هنأز زعلا ديعرمعنعنوورت مش اهيف ددحس ةريرهابأ أو ع( تق ءانلا اذإ )ىف دحس هنأ مس و هيلع هللا ىلص

 ناك نولوقتف ملعلا لوصأ نم الصأ زيزعلا دبع نب رمع لوق نولعحجم متنأو ( لاق ) إهيف اودحسإ نأ ءارقلا ا

 ىعدملا ىلع ةنيبلا ) ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق متكرتف ةطلاخم امهنيب نوكي نأ الإ هيلع ىعدملل لجرلا فاحمال

 هللا لوسر ل ةعمو )» تدل دانا اذإ 1( ىف دو>سلاب ندا رهع نودحت 2 رع لوقل )»ع هلع ىعدملا ىلع نيميلاو

 ىف سو هيلع هللا لص ىنلا نآلرعلا ؟دنعاذهو اذهفاا> ادحأ اومسن مود كرف د رع ىنأ ىأروإسو هيلع هللا ىلص

 ؟يلعذ خوي املقأو هدحو رمعلوقب كدنعن وكي لمعلاو نيعباتلا ف زب زعلادبع نب رمعمث ةباحصلا ىف ةريرهوبأ مث هنامز

 باطخلانب رمع نأواهقدودسلاب رءأرهعنأو «تمشناءامسلا اذإ )ىف دحس ةريره انأ نأ متمعز فيك لاقي نأ اذهىف

 ءاماع نك اذهو هللا لوسر باحصأ د اذهو لصفملا ق دودسال نأ اوعمتحا سائلا نأ مه م )» مجنلا 0( ف كلويرم

 باطخلانب رمع نع متيور مث متلقاك سيل نأكل وقفنيب متلقامريغ هيف نوكحم ال سانلا عمتجا 2 وق لاَقيف نيعباتلا

 نبت دعس جحلا ةهروس قى اددس امهأ رمع نباو رهع نع مدد مْ هئالخ هريغ نع نوورتال مث « مجنلا )ىف دوس هنأ

 متنأو سانلا عجأ نولوقت مث ةدحاو الإ اهيف سيل نأ اوعمجأ ساناا نأ نومعزتو ةّدحاو الإ ايف سيل نولوقتو

 ىلع ىنيال امت هيف ال هيلع ًادوجوم نوكي نأ دحأ ىضري الو هلبجم ناب دحأ رذعيال اذهو نولوقتام فالخ نوورت

 سانلا ةعأ نع نوورت متنأ 3 لضفلا ى دردمالا نأ لع عمجأ سانلا ىأ 3 لق اذإ تيأرأ هعمس اذإ لقعي دحأ

 اولوقت نأ نع يب ىلوأ ادوجس لصفللا ىف نأ سانلا عجأ نولوقت سيلأ مهفالخ مريغ نع نوورت الو هيف دوجسلا

 لع ةحطلاب انيهذ امو مهم دحاو مس مل اوناك قلخأ كدنع سانلا نم ىردأ الو 6 ةعالا نم دحاو ْنَع
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 هيرمأ دحأ عبتي نأ زاج ولو ىرخالا ىف ةعابنأ 7 رتو امهادحإ ىف ٍمسو هيلع هللا ىلص ىنلا متعبتاف نيترم رمع نبا

 زوحمال نكلو هومتعبتا ثيح دكرتيو هومتكرت ثيح سو هيلع هللا ىلص ىناا رمأ عبتي نأ لجرل زاج رحآلا نود

 لثم لاقف ؟عوكرلا دنع نيديلا عفر ىنعم ام ىعفاشلل تلقف ايهاس وأ ايسان الإ هكر نأ ىدنع نيباسملا نم هماع دحأل

 امثريغو ةورملاو افصاا ىلع نيديلا عفر لثمو هللا باوث امف ىجر ةعبتم ةنسو هلل مظعت حاتتفالا دنع امهبعفر ىنعم

 متدجوو هيلع ىنني الد هنودحتت اًئيش رهمع نبا نع نوورت ا اذإ تناوأ : ىلاعت هللا هقر ) قنانخلالاف (

 نأ دحأل زوجفأ سو هيلع هللا ىلد ىنلا نع ىورام قفاوم وهو هيلع هومتكرتف ةالصلا ىف ائيش لعف رمع نبا

 هللا لوسر باحصأ نم هل فااخمال هللا لوسر ةنس هغم نؤكرتت مث ةجح ادرفنم رمع نبا لوق ذا نه متةصوام لعفي

 تاق للعلا نم قدأ وه امف ماكت, نأ هل زوال نأ ىغبنا اذه لبج نم؛هتياور تبثت نمت مهريغ الو سو هيلع هللا ىلد

 له تاقف ةالصلا ءادتبا ىف هيذأ وذح هيدي عفري اولاقف ؟وفلاخو نيقرمملا ضعب معنلاق ؟ انريغ اذه ىف كنفلاخ لبق

 نوبهذ. قرششلا لهأ نم ثيدحلا لهأو هلثم مهنم ثيدحلا لهأ الو متنأ الو نحن تبث الاه معن لاقكائيش هيف اوور

 هلا لوشر بادطأ م ةماعلا رمآو ةنسلا ؟كفداح عم مهفلاختف ةالسصاا ىف تارم ثالث ىدألا عقر ىف انيهذم

 مسو هلع هللا ىلص

 نيمآب روجلا باب

 نم اهب عفريو معن لق ؟نيمآب هتوص عفرب له («نيلاضلا الو مملع بوضغلا ريغ»لاق اذإ مامإلا نعىعفاشلا كلا

 ةماس ىنأو بيسملا نبا نع بابش نبا نع كلا» انربخأ لاقف ؟ اذه نء« تلق امف ةجالا امو تلقف مهتاوصأ هفلخ

 هنإف اونمأف مامإلا نمأ اذإ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىفأ نع هاربخأ امهنأ نمحرلا دبع نبا

 رسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو باهش نبا لاق « هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا نيمأت هنيمأت قفاو نم

 نأل نيماب ربح نأ مامالا رمأ هنأ ىلعأةلالد ماونمافا مامإلا نمل اذار هللا لوط كرة فو كاف فا

 تاقف نيمآ لوقي هللا لوسر «ناك لاقف باهش نبا هنيب مث هنيمأت عمس, نأب الإ هنيمأت تقو فرعيال هفلخ نم

 كالوس نع ميحاصو انيحاص ىورام فالخ اذه لاقف نيمآب هتوص عفري نأ مامالل هركن انإف ىعفاشلل

 لدتسن نأ ىغبنا كلام نع انركذ ىذلا ثيدحلا اذه الإ لع كدنعو اندنع نكي مل ولو ملسو هيلع هللا ىلص

 معلا لهأ كزي ملو فيكف اهب ره نأ مامإلا رءأ هنأو نيم, ربحي ناك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأب

 اهايإ هطم ىكحمو ةتوص اهم 0 نيمآ لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ردح نب لثئاو ىورو ؟ هيلع

 رسم انريخأ : ىلاعت هللا همحر ( ىفإ: لالا ) هل نذؤي ناكو نيمآب ىنقبستال مامالل لوقي ةريره وبأ ناكو

 نيمآ مفلح نمو نيمآ نولوةي هدعب نمو ريبزلا نبا ةمئألا عمسأ تنك لاق ءاطع نع جسبرج نبا نع دلاخ نب

 لوق ةلأسمو ةالصلا ىف نيديلا عفر ةلأسمو دعاقلا ةمامإ ةلأسم ىف كتيأر ( قفا: *لا]3 ) ةجلل دجسفا نإ قح

 . مهليواقأ نعرهظي امف بغرت نيبذلا نييقرسملا ضعب نم ًادرفنم تقفاوو راثآلاو ةنسلا نم تجرخ نيمآ مامإلا

 ماع ؟ةيمز



 مدس 1 © ها ا دس

 هلإ هفلاح ىذلا هثدح خسف ةنع ثيدح ىلإ الإ ملَسَو هيلع نا ىبلص هللا لوسر فالح لحال وهو هنع تاث ثيدح

 امئاق مامإلا فلخ ىلص نم اورمأت نأ ممزل نيثيدحلل احسان نوكي ىح ماشه ثيدح تبث. مل ولف؟هنم تبثأ نوكي وأ

 مافااخ دقو احسان ماشه ثيدح ناك نإو هرمأ متل هللا ىل»د ىنلا َكآ ةشئاعو سن ىور مساج اذإ سلجي نأ

 لاقف ؟ انريغ اده ىف كفلاخ لبف ىعفاشلل تلقف ملسم لك لع قدض هلا فالخو عسقتأ لوف ىلإ خوسنملاو خسانلا

 « اسلاج ىدعب دحأ مؤيبال » لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنأ ىعشلا نع عملا راج نع ىور سانلا ,ضعب معن

 هلثم تبثيال ثيدح اذه نأو ةجح هيف تسيل نأ اذهب جتحا ىذلا لع دق ىعفاشلا لاقف هيلع كتجح تناكاف تلق

 لاقف ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دعب دحأ اذهب لمعي مل تاق نإف ىعفاشلل تلقف هريغ هفلاخم مل ولو ءىش ىلع لاحم

 هانغتسا هدعب هب لمعيمل نإو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثيدحلا تبثن متنأو انأ ىرنام اذه لبق كل انيب دقىعفاشلا

 نم دحأ اذه كلوق لاق لبف ىعفاشلل تلقف هتداعإب انل ةجاح الف هاوس اع ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نع ريخلاب

 ؟ تبث, اذه ىف مثدنع مهثيدح تيأرفأ ىعفاشلل تلقف هابحاص هفلاخمو انلوقب هيف لوقي ةفينح وبأ معن لاقف ؟نيبقرمثملا

 نع هنألو لسرم هنأل تشاال لاقف ةنع هانل اسف انلع هب جتحا ىذلا امأف ملعأ هللا لاق؟ هبنوجتحم ملف تاقف ال لاف

 هنم أوسأ متنأو لجأ ىلاعت هللا همحر ( ىف( لإلاؤ ) ةفصن ءوس اذهف تلف هنع ةءاورلا نع سانلا بغري لجر

 : . ملعأ هللاو هنع

 ةالصلا ىف نيديلا مفر بأبي

 اهاوس امفو تارم ثالث ةكار لوأ ىف هيدي لصلا عفري لاق ؟ ةالصلا ىف ىديألا عفرت نبأ ىعفاشلا تلءاس لاق

 ةريبكت داع كلذ لعفيو ةكم وذدح حاتتقالا ةرييكت 2 ةالصلا عجن نا هيدي عفرب نيت رم نيترم ةالصلا نم

 ةعكر لك ىفو ىلوألا ىف الإ حاتتفالل ةريبكست الو عوكرلا نم هسأر عفري نيحومهدمح نمل هلل عمس »هلوق دنعو عوكرلا

 ةدكلاو ةالص 0 نيعضوملا نيده ىف هيد ع ريف عوكرلا ند هسأر عفر دنع هى نأ هللأ 6 لوقو عوكر رييكت

 حتتفا اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ -هبأ نع ماس نع: باهش نبا نع انربخأ اكلام نأ اذه ىف

 دوجسلا ىف كلذ لءفيال ناكو كلذك اميعفر عوكر لا ن٠ هسأر عفر اذإو هيبكنم وذح هيدي عقر ةالصلا

 هللا لوسر نأ هبأ نع رمع نب هللا دبع نب ملاس نع ىرهزاا نع نايفس انريخأ ىلاعت هللا همحر ( قنات الا /

 مفر الو عوكرلا نم هسأر عفر دارأ اذإو عكد نأ دارأ .اذإو ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 سناربلا ىف مهيديأ نوعفري مهتيأرف ءاتشلا ىف مهبلع تمدق مث لاق عوكرلا نم عفر اذإو عكرب نأ ديري نيحو

 اذإو هيبكنم وذح هيدي عفر ةالصلا أدتبا اذإ ناك هنأ رمع نبانع عفان نع كلام انربخأ هللاهحر ( قفائشلالا )

 اهبعفرا دوعال مث ةالصلإا 0 نيح هيد ور لوقت أنإو ىعفاشلل تاقف كلذ نود امهعفر عوكرا نم هسا عقر

 ملل زاجفيكسف رمع نبا نع مث هللا لوسر نع كلام ىورام نوكرتت آذإ متن اف ىلاعت هللا همحر ( قفانةلالاف )
 نءو 5 ام وأ نيترم مل-و هع هللا ىلد ىذا نع ةالصاإا ف نيدبلا عفر مدر |وزوكت نأ الإ اماع اوماعت 5 ول

١ 



 ل

 ًادعاق هتبب ىف ىلصف نعألا هقش شحجف هنع عرصف اس : كر سو هيلع هللا ىلص هللا لوصر نأ كلا« نب ىسنأ نع

 نوعجأ ًاسولج اولصف اسلاج ىلم اذإف هب مؤيل مامإلا لعج اكإ اوسلجا نأ مهيلإ راشأاف امايق موق هفلخ ىلصو

 هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىلص تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نبا ىنمي ماشه نع كلام انربخأ ( قفانتلالات )

 مامإلا لعج امن[ د لاق فرصنا اماف اوسلحا نأ مهيلإ راشااف امايق موق هفلخ ىلدو ًاسلاج ىلصف كاش وهو هتيب ىف ٍلسو

 اذه تيور دق ىعفاشلل تلقف « ًاسولج اولصف ًاسلاج ىلص اذإو اوعفراف عفر اذإو اوعكراف عكر اذإف هب مؤ

 تركذىذلا ثيدحلا لاقف؟ هخسنامو تلقف مسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر لعفب خوسنم اذه لاقف؟هب ذحأات ل فيكف

 ىلص هللا لوسر ىلص لاقف ؟هخسن اف تلقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ابعرمص ةعرص ىف ناك اذه نأ ىلع كلدب كل

 خوسنم ه.أ الولو اوسلحم ملو سولحم مجرمأي مل امايق هفلخ سانااو اسلاجهيف تام ىذلا هضرمىف سانلاب ملسو هيلع هللا

 هبنج ىلإ ركب وبأ ىلص دقو سولجلاب مثرمأل مهبلع كلذ بهذ ولو سولملاب مهايإ هرمأ مدقتع سولجلا ىلإ اوراص

 وه ىأب هللا هضبق تح هيف تام ىذلا هرم ىف بكري مل هنأل هتطقس دعبو هلعف رخآ هيف تام ىذلا هضرمو امناق هتالصب

 هللا ىلص هللا لوسر نأ هيأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انريخأ لاقف اذهت ىف هور ئذلا ثيدحلا رك ذاق تاتا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ راشأف ركب وبأ رخأتساف سانلاب ىلصي مناق وهو ركب ابأ ىتأف هضرم ىف جرخ سو هيلع

 سانلا ناكورلسو هيلع هللا ىلص ىننلا ةالصب ىلصي ركب وبأ ناكو ركب ىلأ بنجولإ هللا لوسرسلجف «تنأ كد نأؤسو

 هبأ نع ةورع نب ماشه نع ةماسنب دامح نع ةققثلا انريخأ ىلاعت هللا هحر ( ىن(علالاف ) ركب ىنأ ةالصب نولصي

 انريخأ ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا ) امناق هبنج ىلإ ركب وبأ ىلصو لاق هنم حضوأو هفلاخال هانعم لثع هشئاع نع

 ىنلا ةالص 0 مش ةشئاع ىنعي هناك ةقثلا 6 لاق ريم ن١ ديبع نع ةكشلم ىلأ نبا نع ديعس نب ىي نع ةقثلا

 ىعخنلا مهارنإ نع ىورو لاق « هيبأ نع ةورع نب ماشه ثيدح ىنعم لثع هبناج ىلإ ركب وبأو ملسو هيلع هللا ىلص

 دحأ ىلصيال لوقت انإف ىعفاشلل تلقف « ريمع نب ديبعو ماشه ثيدح ىنعم لثم ةشئاع نع ديزن نبا دوسألا نع

 ناك نإذ ( قفا لالا 0 لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ىلدركب ابأ نأ ةعبر نعاني ورانا جتحم و اسااج سانلاب

 هللا ىلص هللا لوسر ضرم دق لاق ؟ ملو تلق :ثيداحألا هذه نم انكرتام الو هب انذأ امل فالخ هيف سينف اتيأث اذه

 ىنلا ةالصو كلت همايأ ىف سانلاب ىلصي ركب وبأ ناكو ةدحاو ةالص الإ سانلاب لص هنأ انغاس مل ىلايلو امايأ سو هيلع

 ارم ول كلدكو تاررمو رم ”شانلاب ةتاطلا تلت دك 1 10 عنمتال ةرم سانلاب ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ناك اك ىرخأ ركب وبأ هفاخ ىلص نوكب نأ كلذ عنمب مل تارمو ةرم ركب ىنأ فلخأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ماش تن دع! نيه وت ىلإ اناهذإ دقق ىقاغلا تاقف' 12 1 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوئسور كفاخ ملك ركك 1

 مل نحو هلثم "تتثرال لسرم عنز ٌتردَح جححلاو ثيدحلاب تلا هلإ ميهذ اعإذ لاق ةعمر ثيدحم ةورع نبا

 ىنلا نع ةشئاع نع دوسألاو ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه هدنسأ ىتح هيبأ نع ةورع نب ماشه ثيدح تبث

 ىتح تبث اذإ وهو ؟ تبثام ىلع ثيدحلا نم تبثيال اع متججتحا فيكف ريمع نب ديبع هقفاوو ملسو هيلع هللا ىلص

 ام اذهو انئيدح نهويف ىنءع الو هقفاؤم الو شنأ الو ةؤرغ ثيدح فلاعال تصو مك نوك ثيدح تدثأ نوكت

 ماشه ثيدح ناك ولف ةجهلاو ثيدحلا ,لهج ذإ تيأر وأ ىلاعت هللا هحر ( ىف(: لالا ) ةجحلابو ثيدحلاب ةلاهج
 ىنلا نع ةشئاعو سنأ ثيدحل اخسان نوكف تباث ريغ ركب ىفأب ملسو هيلع لاا 1ك نا ةالص ىف هيبأ نع ةورع نبا

 رع لإ مو هيلع هللا ىلد ىنأ ١ نع نيتباث نيكيدح محن لاح مك ع اسولد> هفلح نم ىلصي اسااح ىلص اذإ هرمأب
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 ايقال عضوم الو رثك [ الو تفصوام سانقلا نم هلْخدي نأب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدخلا كرتنال انلقف

 «© تفصوام امن تدحوو وأ لوسر ثيدح نم هب اندخأو 0 ترتكك آ تحف دك ىعفاشلل تلفف ةئسلا عم

 وو هفلاخم الو هقفاوي ءىث هئافاخ نم دحأ نع هيف سيلو دحاو هجو نء الإ تأت مل ةريثك ثيداحأ انتبث انأ نم

 هللا ىلص ىنلا نع ثيدحلا ىلإ انبهدف هفلاخم ءىث هئافا> ضءب نع هيفو ٍلسو هءاع هللا ىلد ىنلا نع هتساام هف

 و هلع هللا ىل- ىنلا نع انورام فالخ ةماسقلا 3 2 نع ان هور دقو ةماسعلا ىف (00هفلاخام 5 ملسو

 لآ ثيدح, ىلإ اننهذو اهريغو سرضلا ىف رم نع انيور كلذكو ٍلَسو هيلع هللا ىلد ىنلا ثيدح ىلإ انرص مث

 : سو هلع هللا ىلد ىنلا باحصأ ند (هريغو ءاشأ ىف رم نبا نَعَو رم نع ان .ور رام نود لسأو هلع هللا ىلص

 - اه ىعفاشلل تلفف ريثك لاقف 0 هريغل كا ٍْ ائيش ملص هيلع هللا ىلص ىنلا نع انور انأ تك نييتفأ ىعفاشلل

 ذو هدحأ جف اع رذعي ةح> معلا لهأ نم دحأ دنع وأ ىدنع نوك اًئيش - دحأ نأ تده> دق لاقف ؟ اذهلمف

 رتام مهنع ميور نيذلاو مثوعتقثو لصو هلع هللأ ىلد هللا لوسر ثيدح نم متذخأ ام موضع ميور نيذلا نأ

 ريغل زوحم دقف نوطلغي دق متلق نإف نومت» مث اولوق: نأ <2ل زوجي الف مسو هيلع هللا ىلص هللا لور ترادخ نم

 لدي امنإ لوقي نأ كريغل زاج ضعب ىف نوظفحمو ضعب ىف نوطلغ, مئلق نإو طاغ" لهأ نم ةحانال لوق نأ

 سو هيلع للا ىل ىنلا نع هب فلاخمال هيف مق نإف هنم رثك أ وأ هنم ظفحأ وه نم ريغ هفلاخم نأ ثدحملا طلغ

 راجو طلغ هنأ تمعز ثب> ظفحو ظفح هنأ تمعز ثيح طلغ لاقي نأ كلع زا> ظفحو ةرم طلغ هيحاص نأ

 الل هر ) قناه تلالا ( مثريغ ثيدح نم معلا بلطتو هعدتق طلغلا لمت هلك لاقي نأ كريغ ىلعو كيلع

 و هيلع هللا ىلص ى وذل نع ىور *ىث كر. الق لق أ ا هيف زو الو قدصلا لهأ ثيدح نم هال دحوبال اذهو

 ذ هرمأ عابنا ن 1 مهمزلأ امي ملسو هيلع هللا ىلص ل لوسر ىلإ ةحاحلا سانلابو عفت ىنلا نع ىوراع الإ

 ح اهق ةحملا حضوأل ىلوق نع 0 0 نإو 0 0 برأ ال ىمفاشنا لاهف ايش ىورامت رك ذاف ىعفاشال

 نأ الإ ادبأ اثيدح لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرإ عدت ال هللا ءاش نإ كينغت ةلج كترطعأ دقو كلوق ىف كسفن تنأ

 كلتلاسم ديرأ تسلف ىعفاشلل تلقف تفلتخا اذإ ثيداحألا ىف كل تلق امب هيف لعفتف هفالخ هللا لوسر نع ىفأب

 . لسف لاق ةج1لا هيف ىل حضوت نأ بحأ رمأ ىف كل اسأ ىنكللو دحأ رك ذ نم تهرك ام

 امأيق هفلخ ممالصو اسل 5 أح 1 رم ناك اذإ مامإلا ةالص بأب

 00[ لاعف ! |[3 وأ ادوعق نولض.أ ةءارؤ نولصي 0 اسلاج سانلا موي نأ مامالل له ىعفاشاأ تلااس

 2 لك ناكو اعم منع ةيز< هتالصو مم الص ناك امايق هقلخ اولصو اسلاح مهمأ نإو نال بحأ 6 ىلصيف موك

 إو هضرف ىلص لك نوكف ًاسلاج مايقلا ىلع ردقي مل نم هفلخ ىلصيو امتاق ًاحيحص ناك اذإ مامإلا ىلصي اك هضرف

 مسو هلع للا 0 ك1 لرش نظل نأ اعاق سانلاب ىلصي احيحص الجر ضرم اذإ مامإلا لكوي نأ ترتخا

 ىلع كلذ لدق هللا ىقل ىح هتماع أه دعب م لص مه هرم الإ هضرم ّق اسلاح سانلاب ىلص هماعز ملانإو 1 ا

 ع 0-0 لبق ىعفاشلل تاقف ةئم ا هر هريغ 0 ممالص ناكو 1 هدذنع ان ا> ادعاق ةالصلاو مم لككمتلا نأ

 نم غرف نيح مثرمأ مث اودعقا نأ مهملإ ' اقلانا اناق عود دارو لصو اسلاج ىص سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 بامث نبا نع كلام انربخأ ( ىتفا' خلال ) معن لاقف ؛ نوعمحأ ًادوعق اولصي نأ ادعاق مامإلا ىلص اذإ ةالصلا

 , هةحوصم 1ك ل ا. خلا ا دور دق؛ ةماسقلا ف كلذك ان 5 دقو هلل )00(



 0 ا ا
 بتك ىف هاندجو انأ دهاشلا عم نيميلاب انذخأ امإ لاق نمحرلا دبع ىنأ نب ةعيبر نأو هريغ ىف فاحت ملو لاملا ىف

 هللا همحر ( قفا: لا ) ةمئاقلا ثيداحألا نودرتو باتك ىف امهومتدجو نأب دهاشو نيمسب نوذخأت لاقو دعم

 نأ هنهوي مل هللا لوسر نع تبث امو ةتباث ملسو هيلع ىلص هللا لوسر نع ةياورلا تلق نأ هيلع قدح تناكف : ىلا

 كك 0 هعقدل و نارق هةعم لواتي لو هريغ 32 دحوب ال
 اعإ ةحح راكنإلا 4 ندل هنأل ءاطعو بايش نباو هورع

 نأ ىلوأوىرحأو هلثمكيلعف ةحح انل نوكي اذه لثم ناك اذإف ةتباث ةدح انل اذه انيأرو راكنإلا ىف ال ريا ىف ةجحلا

 كللادبع نع صاقوىنأ نب ةبتع نب مشاهنب مثاه نع كلام ا رح] : هلا همحر ( قنات الاف ) هتمةنهوبام هلع دج وبال

 ةعا نكن اذه ىرننم ىلع فلح نم ) لاق. لسو هلع هللا ىلص هللا لوس نأ هلق دنع قي باجل رع ساطسنت نبا

 لوسر رينم ىلع فلخم ال“ ًاءرما نأ ىلع ةلالد هقانلقو ثيدحلا اذهم متأو نحب انذ>اف « رانلا نم هدعقم أوبت

 ىف سانلا ضعب انفلاخو ماكحلا نامألا ىلع سانلا رحم اعإو اهم اعوطتمال نيملا ىلع اروحمالإ سو هيلع هللا ىلحهّللا

 يلع انججتحاولو فورعملاب سيل ساطسن نب هللا دبعو ظفحلاب روبشملاب سيل مشاهنب مشاه لاق ناب هيف جتحاواذه

 عوطتي اك ريذملا ىلع فاحيفلجرلا عوطتي دقو رينملا ىلع فلحأ ٍدسو هلعهللا ىلص ىنلا نأ هيف سيلو هوم ددر اذهلثع

 مرغفف رينمىلع ادحأ فلحأ هنأ هريغالو ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اوظفحم لو فلحتس, ملو قاتعو قالطب فلحف

 ىلص دالوسر ربانم ىلع ناك هنأ كحم و ناعللا ىدحف نيحوزلا نس نعال عسو هيلع هللا ىلص ىتلا نأب جتحاو هريغالو

 ةفلتخ ساناا ىلع ناعألا نوكت فيكف ؛مهنادلبب نوفاحم وأ ةنيدملا ىلإ نوبلحأ نادلبلا لهأ تيأروأ لاقو ٍلَسو هيلع

 . انفصو امكاروبجم الإ ربنم ىلع دحأ فلخمال هنأ هرهاظ ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق انلقو ةجح اذه ىف هلرن لق

 قدعلا باتح

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رهع نبا نع عفان نع كلام انربخأ : ىلاعت هللا همحر ( ىف[نةلالان )

 دبعلاهيلع قتعو ءيصصح هٌؤاكر ش ىطعأ اف لدعلا ةميق هيلع موق دبعلا 2 غلبي لام هل ناكفدنع قدل اكوشر ىدعأ نما

 دعلا ىف ةركلاو قرلا انكر يثو ءاعستسالا هب الظيأو تالا اذه متأو نحم انذح افامأ قدعام هنم قتع دفق الإل

 قتع دقف الإو هيف لعب مف رم نبا نع ملاس هاؤر لاق نأ هنهوو سانلا ضعب هيف انفلاحو اسلقم دبعلل قتعملا ناك اذ

 لقي م اعرو قتعام هنم قدع دقف الإو عفان لاق اعرو تونأ لاقو رمخ نبا نع عقان نع بونأ هاورو قتعام هن

 ةريره لأ نع ىور دقو هدحو رمت نبا هاور ثيدح لاق نأاب هنهوو هبأرب عفان هلوقي ناك ,ىم هنأ ىط 1

 ْن ان هنهوو ءافسدسال | هةق ل هيلع هلل ىلص ىنلا نع ةردره ىنأ ريغ نعو هفالل> مسو هلع هللأ ىلص ىناا نك

 ىلاعت هللا همحر ) قفانتلالاف ) هفالخر مت نع انيور لب هقفاوي ام ىلعالو نامعالو رمعالو 6 أ نِع ور مل لآ

 ةحح هريغ هنع هلاق اذإ هلقي مل اعرو هلاق ار بويأ لوق ىف سيلو ةق عفانف هوري مل نإو املاس نأ هيلع انتجح تناكس

 مثريغو انثيدح فلاح ال هنؤورد ظافحلاف هق فلتخحم سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىنأ نع ىورامإ

 هةيورد الو تشال انثيدح فلاخم هر 58 ىذلا ثيدحخلاو هنم تبثأ انئيدح 0 هفلاح ولو انايدح فلام هند

 هلك ثيدحلا ىف انسفنأ مزلن نأ انل ىغبتي اذكرف انفلاخ نم ىلع اذهب ةجحلا انل تناك اذإو انثيدح فلاخم ظافط

 هقفارن ام هئافلخ نم دحأ نع تان م نإو مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نع نيقداصلا ري ىنعتسل نأ

 ةيرحلاب هل نوكي الف ادبع هفصنو ارح هفصن نوكي ادبع نأ هيف انيلع اولخدأو : ىلاعت هللا همحر ( ىف لالا

 هلام تم نأ عنمف ةمون ىف بسكب 3 اموي ةسفنل كرت هنأ الإ ةلطعم هق 3 ةيرخا قوهح نركلو ثروبالو 3
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 سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هربخأ صاقو ىبأ نب دعس نع هريخأ شايع ابأ اديز نأ نايفس نب 3

 لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ هللا همحر ( ىف :لالاؤ ) رمتلاب بطرلا عيب نع ىمن هنأ

 8ك بيبزلاب مركلا عيبو اليك رمتلاب رمثلا عيب ةنبازااو ةنبازملا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلح هللا

 الع هللا ىلص هللالوسر نأ تباث نب ديز نع رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ : ىلاعت هللا همحر (قفانشلالاف )

 جرذع اهلك اهل اندجو نيح اهلك ثيداحألاب متنأو نحن انذخأف لاق اهصرخم اهعبدي نأ ةيرعلا بحاصل صخرأ ملسو

 لضافتم دحاو ءىثش صقني بطرلا ناك اذإ رمتلاب بطرلاو الك هفنص نم ءىشب هلك فازجلا عبب ةنبازملا انلقف

 رهو ار اهصرخم ايارعلا عب انالحأو ضرألاب اعوضوم ناك اذإ كلذو ايوتسم الإ عابي نأ مر> دقف لوب وأ

 اهدرو ايارعلا عيب ز+ ملف سانلا ضعب اذه ىف انفااخو اعم هجو امل ناك اذإ رمتلاب بطرلاو ةئبازملا ىنعم ىف ةلخاد

 بشأ هب انذخأ ىذلا ناكو امهدحأاب انذخأ اف نافلت ناثيدح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور لاقو نيثيدحلاب

 |5110 اند و اذإ انفلاح نم.لع.انلقا ةتباث ةحملا انل انيأرف لبكي الك الإ رمتلاب رمتلا نع ىهنلا ىف هتنسب

 نان وكي نيثيدحلا ىف بلع تناك ةجح انل تناك اذإف : ىلاعت هللا همحر ( فا ةلالاف ) اعم هيف امهيضع اهجو

 نأب الو انثيدحم انريغ ةجح نم انفصو امب هعدن ملف ام هيف نايضع هجو امل دجوي دقو فالتخالا ىلإ امهبسنتف اذكه

 لا همحر ( ىف[ لال(: ) ملسو هيلع هللاىلص ىنلا نع ريخلاب انينغتساو ىلعالو نامءالو رمعالو ركب ىبأ نع وري مل

 فاستسا لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلوم عفار ىبأ نع راسينب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام انربخأ : ىلاعت

 نأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىرمأاف عفاروبأ لاقف لبإ هتءاجف اركب لجر نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ءاضق مهنسحأ سانلا رابخ نإف هابإ هطعأ لاقف ايعابر ارايخ المح الإ لبإلا ىف دجأ مل تلقف هركب لجرلا ىضقأ

 اذه ىلع اسايق هلك ناويحلا ىف فاس نأو دئالولا الإ ناويحلا فاستس, نأ سأاب ال انلقو اذهمب منأو نم انذخ"اف

 نعو هيف فلسلا هرك هنأ دوعسم نبا نع ىورو هيف فلس الو ناوحلا فلستس ال اذه ىف سانلا ضعب انفلاخو

 كا لوسر لوق عم ةجح سو هيلع هللا ىلص ىنلا نود دحاو ىف رن مف ملسو هيلع هللا لص ىنلا باحصأ نم هريغ

 اهذخأ هل نأل ©20ةصاخ ةمألا ضرق انبه هنع ىهن ىذلا اذهىف ىعفاشلا لوق ىنعم ( عبدرلا لاق ) ملسو هيلع هللا ىلص

 . ىعفاشلا لوق اذه لاقو زوجيف دبعلا اما هنم

 ةيضقألا ىف باب
 ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيأ نع دمحم نب رفعج نع كلام انريخأ : ىلاعت هللا هنحر ( قفا كالا )

 انأ لبق نم هب نحب انذخأ امنإو هب متنأو نحن انذخأف : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ لالا ) دهاشلا عم نيميلاب ىضق

 هججح نم رثك أ هتملع طق هنم ءىش ىف جتحا اف سانلا ضعب هيفانفلاخو اديحص الصتوم نيبكملا ثيدح نم هانبور

 ىنلا نأ معزو نيتأرماو دهاش وأ نيدهاش نم لقأ زوجيال نأ ىلع لدب نآرقلا نأ معزف هعم لئاسم ثالث ىنو هيف

 ىعدملا ىلعالإ نيب زوجت ال نأ ىلع ةلالد اذه ناكف رمع هلاقو « هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو » لاق لسو هيلع هللا ىلص

 ةركنلا ةياغ هاركنأ امهامز ىف ةنيدملاو ةكم الجر امهو ةورعو ءاطعو باهش نباب جتحاو عدم فاحم الو هيلع

 دحاو نع الو هدنع حصي هجو نم ىلع نع الو هقفاوي ءىث هبف نامع الو رمع الواركب ىنأ نع ظفحم مل نأب جتحاو
 انفلحأ انأبو نيعباتلا رثك أ الو مساقلا الو بيسملا نبا نع الو حصي هجو نم ملسو هللا لع قا كلوسر تاعمإ نك

 )١( هححصم هبتك ها « دارملا معي انيد تناك اذإ ناويحلا تافص ىف ثلاثلا ءزجلا ةعجارمب .



 0 ١6+ ع

 لاق ةقدص قسوأ ةس2ّ نود امف سيل لاق هنأ مهنم دحاو نعالو مهنع ىور ات اليوط انامزو ًاماع اذخأ نادلبلا ىف

 ىردخلا ديعس وبأ الإ سو هبلع هللا ىلد ىنلا نع هاور امو اهنم دحاو ىف اذه ام دوبع ملَسو هيلع هللا ىلص ىنالو

 هنأبالو هريغهورب مل هنأبالو ليوأتب هدرن لو هريخم تكا ةقث ناك امل هب ثدحلا نأ هيلع انتج تناكف ( ىف: تالاف )

 مل ةنيب ةصوصنم تناك اذإ اهنأبو اهتود امع ٍلسو هيلع هلاىلص هللا لوسر ةنسب ءافتكا هلثم ةمنألا نم دحأ نع وري مل

 ىنلا لوق قفاوينأ لمتحم ةلبجج ثيدح ليوأتالو باتكسلا ىنعم لزعأ لسو هيلع هللاىلص ىنلا ذإ باتك ليوأتايلعز خدي

 هنهوب ملو هيف افلاخم نوكي الو هل ًاقفاوم نوكي نأ ىلوأ نيدنعملا لمتحا اذإ ناكو هفلاخخ و صوصنملا ٍلَسو هيلع هللا ىلص

 رمعنب هللادبع عفان نع كلام انربخأ ( ىفاخ هلال ) ةقث ناك اذإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع دحاو الإ هورب مل نأ

 انلقو اذهب متنأو نحت اناقف« عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل امترمثف تربأ دق الخ عاب نم» لاق لسو هيلع هللاىبص ىلانأ

 هللا ىلص ىبنلا ىفق اذإ لاقف اذه ىف سانلا ضعب انفلاخف ىرتشملل ةرمشلاف رب ؤت مل الع عاب نم هنأ ىلع للد اذه ىف

 رهظي ل هرجش ىف ابيغم نوكي نأ لياز دقف ربأ اذإ هانماع عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل تربأ اذإ ةرمثلاب ٍلسو هيلع

 المح الماح عابت ةمألا ىف نولوقت اذكه لاقو عئابلل وهفرب وي ل نإو اهلياز اذإ كلذكو ربظي مل ابيغم للا نوكي اك

 تناكف ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا ) اهقراف دقف ةلخالا نم جرخ اذإ رمثلاو عئابلل اهدلوف اهقراف اذإف ىرتشملل

 رابإلا دعب كح ٍلسو هيلع هللا ىنص ال ايف حف لخنلا نم ةجراخ تناك نإ ةرمثلا نإ انلق نأ مهيلع انتجح

 لعجت ملو هب رمأ مك ملسو هيلع هللا ىلذ هللا لوسر رمأ انعيتا هدعبو رابإلا لبق ةرمثلا لاح ؟ح نيب هقرف ىلع لد

 نكلو ةنس ىلع ةنس سيقن الو ةمألا دلو ىلع اءهسفن لو اهيف اربظ نإ امهنيب ىوسنو رخآلا ىلءاساق امهدحأ

 نأب.الو :تفضوآم ءىقالو سايقب ثيدللا اذه نهون لو اهناسءإ ىلإ ل تسلا اند وام ايو لا

 ريخلاب انينغتساو هقفاوي رمأ الو يح الو لوقىلع الو نام الو رمعالو ركب ىبأ نع هيف وري مل نإو هيف اذه عمتجا

 . هآوس امع هيف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نع

 راما ه6 ف باب

 نءىهمن لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نعكلام انربخأ : ىلاعت هللا همحر ( قنانعلالا )

 سأ نع ليوطلا ديم نع كلام انربخأ ( ىف: هلل ) ىرتشملاو عئابلا ىهن اهحالص ودب قح راثلا عب

 هللاىلص ىنلا لوق انلقو متنأو نين ثيدحلا اذهب انذخأف لاق هيخأ لام كدحأ ذخأب مبف ةرمثلا هللا عنم اذإ تيأرأ لاق

 ذخأي ميف ةرمثلا هللا عنم اذإ هلوق نأو ةرفصلا ابلثمو ةرتا اهحالص ودب نأ امهدحأ نيينعم ىلع لدن ملسو هيل

 اهحالص ادب دق ةرع عاتبا نم لك انلقف فلتلا اهلثمىف نوكي ةدم ىلإ كرتيام ةرمثلا نم منع اعإ هنأ هيخأ لام ةدح

 كال٠ نأ كلذو اهكرت هل نكي مل اهحالص ادب دق ةرم ىرتشا نم لاقف اذه ىف سانلا ضب انفلاخو دحن ىتح ابكرت

 نءنمثانم ةرمثلا ةصح فريال هنًألهطرتشي نأ زوج الو هءامو هل قبتسي عئابلل لحنلا حالصهب ىذلا ءاملاو لخنل

 هنأ ىلع لديهيخأ لام كدحأ ْذْخَأِ مف ةرمثلا هللا عنم اذإ يسوهيلع هللا ىلد ىناا لوق نأ هيلع انتجحتناكفةراجإلا ة

 هيلع لدت ام كرتو ةنسلا كرت دق هيف انفلا> نم نأ انيأرو هناكم هفطقي نأ هيرتشم ىلع نوكي ام ال كرتيام عنع ع

 ربخلاب انينغتسا اذه قفاوي ءاضقالو لوق ىلع الو نامعالو رمع الو ركببأ نع ورب مل هنأب انيلع جتحا ول ةن

 ديزي نب هللا دبع نع كلام انربخأ : ىلاعت هللا همحر ( ىف لال ) .هاوس امنع ملسو هيلع ىلص هللا لوسر



 دلي

 باهش نبا نع كلام انريخأ ( قفا لالا ) هريغ هدعب هب لمعي نأ ىلإ هيف جت لَو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ساحم ملف ماق مث نيتءكر ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل ىلص لاق ةنيحم نب هللا دبع نع جرعألا نمحرلا دبع نع

 | اذه مثنأ و نع انذخأف ملستلا لبق سلاج وهو نيتدجس دحسف رك هالي ان رظن وزةتالصا ىضق نلف هثم شانلا ماقو

 جتحاو ملستلا دعب نادحس لاقو سانلا صضعب انفلا>ِو ملستلا لق ةالصلا ند صقنلا ىف وهسلل كدحعسلا ملقو اناقو

 كلذك امهتدجسف مالسلا دعب ةدايزلا ىف مل-سو هيلع هللا ئىلص ىنلا امهدحس كلام نع جتحا نم لاقف انئياورب

 هفلاخم ءىثهف ةعاألا نم دحأ نع وري مل ناب اذه نهون و كلدكلا اممدحسف مالسلا لبق صقنلا ىف امهدحسو

 حلاص نع نامور نب ديز نع كلام انربخأ ( قنا“ لالا ( سو هيلع لا ىلذ ىنا ثيدح انفك هففاونالو

 هاجو ةفئاطو هعم تفص ةفئاط نأ فولا ةالص عاقرلا تاذ موب مسو هيلع هللا ىلد ىنلا عم ىلص نمت تاوخ نبا

 ئىرجألا ةفئاط'ا ءاحو ودعلا هاو اوفصق اوفرصنا 35 يسابتأل اوعأف اعاق تدث مث ةهكار نيذلاب ىلصف ودعلا

 انباحصأ ضعبان ربخأ ( فا: ةلالاو ) مم مس مث مهسفنأل اومتأو اسلاج تبث مث هتالص نم ترقب ىتلا ةعكرلا مهب ىلصف

 ىنلا نع ريبج نب تاوخ نع تاو> نب حلاص نع مساقلا نع رهع نب هللا دينع هيأ نع رمع نب 62م دبع نع

 لاقف سانلا ضعب انفلا>و هيلع انضرع ام ريغ هنع انا يح ىح اذهب وهو نحم انذخاف هانعم لثم حسو هيلع هللا ىلص

 ناكو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تبثام هيلع انتحح تناكف مولا فولا ةالص ىلصتال لاقف انلوق فالخم هيف

 نم

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا فلخ ةالصااو اهب اورمأ الو فوخلا ةالص ىلص مرنم ادحاو نأ ىلع نع تبثالو نانع الو

 رمعالو ركب ابأ نأ ملعن ملو مسو هيلع هللا ىلص ىناا نع فوخلا ةالص ىف ثيذاحألا تفلتخا دق لاق نأ هتجح

 مه6نامزو اب راحمو نعب راحت اولازب و امتالصب تش ثيدح هئافاح نءدورب 5 نابو هربغ فلخ تل لضفلا ىف

 هللا ىبص نة نع تبث اذإ هنأ هيلع انتحح تناكف ةصاخ سو هيلع هللا ىلص ىنلل ناك هنأ ىلع لدي اذهف

 نأ عامجإ وأ ةنس وأ اضاعِك نم ةلالدلا انيتات ىد اصاد هلعف 00 ءىث قر ال هنأل ةلالدب الإ ماع وهف مَسو هيلع

 . هلبق امف انلق اك هدعب نمع لو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثيدحلاب انيفتكا الإو صاخ

 ىنلا نأ ىردخلا ديعس ىلأ نع هنأ نع قرا ىحب نب ورمع نع ندا نب كلام انربخأ ) قثأ 0 06

 ني نكات ( ةقدص قاوأ سمح نود مف سيلو ةقدص قسوأ ةسمح نود مف سدل » لاق سو هيلع هللا ىلص

 لاقو 6 ةقدص مهلا ومأ نم دخ » مالسلا هيلع ةدنل ىلاعتو كرايت هللا كاف : لاَقَف ساناا ضعب هيف انفلا>و امهم متنأو

 هللا لوسر صصخ و كاك نود الام لحو 0 هللأ صصخ . )»ع رشعلا املا تقدس ف 00 مبسو هيلع أ ىلص ىنلا

 هيف لام 3 ال لاقو هيلع سايقلاو هللا كاك قفاو ثيدحلا اذهف لام نود الام ث.دحلا اذهىف مسو هيلع هللا ىلص

 نأ هيلع انتدح تاق رمشعلا هيفق لعب ةمزد> نإو ءىش ند قر را ام لكو هيف ةقدصال رخآو ةقدص

 نع ثيدخلاو درب ملام نود لاومألا نم هنم دخؤرام نابأ ذإ دارأ ام ىنعم هللا نع نيمملا مسو هيلع ىلص هللا لوسر

 هنع 0 0 نورس دقو ) قفا 3 5 الا ( ةلجخا ىلع لدن رسفملاو ةلجح ءامسلا قس مف ملسو هيلع هلل ىلص ل

 تاقدصلا اوذخأو ىلعو نامعو رهعو ركب وبأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا دعب رمألاب ماق دق هبديري ام الك لوقيف

 . هححصم كل هيفتق ء خلا هللا ديبع هيخأ نع ىردعلا مصاع نب صفح نبا ىأ )00(



 -اطةعد '
 ثيدحم هلاق انيس نم نآاامعإو ىدنع ثا قدصب هلاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ انماع اننإف تلق معن لاق ؟ دحاو

 اذإف تلق معن لاق ؛ هلاق انيمس نم نأب انماع هلاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأب انماعو تلق معن لاق ؛ دحاولا نع دحاولا

 نأبا وأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربا هيلإ ريصن نأ انب ىلوأ ناك امهأ نيقداصلا ربخ نم ناملعلا ىوتسا

 ربخلاف لاق دحاو امهتوبث تلق تدث نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربخلا لب لاق؟هنود نمع ربا وأ هب ذأ

 لخد طلغاا مهيف نكمي مهنأ هنع نيربخلا ىلع مالخدأ نإو هيلإ راصي نأ ىلوأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 نيقداصلا ريخ تبث ملق نإف ِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ءاج ىذلا تيدحلا فلا ىور ثيدح لكىف جلع

 ىكلا ريبزلا ى نأ نع كلام انربخأ ( ىف[ ةلالاث ) هب ذخؤي نأ اندنع ىلوأ ملسو هيلغ هللا ىلد ىلا نع تبث اف

 رصعلاو ربظلا نيب مج ناك رس هيلع هللا ىلص ىنلا نأ لح نب ذاعم نع ةلثاو نب رماع ليفطلا 5 نع

 هللا ىلص ىنلا نأ دوعسم نا نع ىورف انريغ هيف انفااخو هب متأو ني ا كوبت ىلإ هرفس ىف ءاشعلار برغللاو

 4 ناكل نم رذع ند هال نيتالصلا ناب عما نأ كنك هنأ رمع نع ىورو ةفلدزملاب الإ عمج م كو هيلع

 لاقىدلاو دهاش هنأل هب ذدْحْوِي نأىلوأ لءف لاق نم لوقف لدف هريغ لاقف لعفي مل لاق نإو دوعسم نبا نأ هيلع انجح

 انماع اذإ انأ نم تفصو امل ةجح ملسو هيلع هللا لص تلا نع !ىؤارام فلات دخلا لوقا فر شلو دهاش لعفي مل

 ناك ٍلسو هيلع للا ىلص ىنلا نع ءاجام نأ ىف ملسم كش الف هريغ لاق هريغو ائيش لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 كلذ انلخدألسو هيلع هللا لص ىنلا ُثيدَح ىف طلغلا مهيف نكمي نيثدحلا لاجرلا نأ تلخدأ نإو هب ْدْحْوِب نأ ىلوأ

 باحصأ ضعب نع ىور نم ثيدح ىف كلذ ناكو سو هيلع هلل ىلص ىلا ع ءاحام فلاخام هع ىور نم ثيدح ىف

 نمةماعومثدعب نم ريخ هباحصأو هباحصأ الإ اعامس ائيش مالسلا هيلع ىنلا ىوريال هنآل نكمأ سو هيلع هللا ىلص ىننلا

 نكلو ادحاو مهخم ممل انسلو ؟ هنودوهىذلا ثيدحمهيالو لضفألا ثيدح مم فكف نوعباتلا هنود ندع ىورب

 لحر لوقب نأ رفسأا ىف عما ند الو هريغ لاق ام نود مصو هيلع ىلص هللا لوسر هلاق امف ةدحلاو أعم امهلمقت

 ىفتك لب رفس ىف عمج مهنم ادحأ نأ تدثي ملو اجاحو ايزاغ نامعو ايزاغو اجاح رمعو اجاحو ايزاغ رك

 هدعب 4 كمع نوك نأ ةوو هديزالو ةهدعب 4 0ع هنأ ظفحم مل نأ هنهوب الف مصأو هيلع هللا ىبلص ىلا نع ءاح اع

 دواد نع كلام انربخأ ( قفا هلال ) هفلاخام نود هنع ىورامف ةجلا تناكو هنهوأ ام دعب فاوخ ولو

 رصعلا ةالص ملسو هيلع ا ىلص هلأ لوسر ال ىلص لاو ةهريره ىلأ نع دحأ ىلأ ىاوم نايفس تآ نع نيصحلا نبا

 كلذ لك » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ؛ هللا لوسراي تيسن مأ ةالصلا ترصق لاقف نيديااوذ ماقف نيتعكرنم ملسف

 ن قيام سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر متأف معن اولاقف « ؟ نيديلاوذ قدصأ » لاقف سانلا ىلع لبقأ مث « نكي ل

 اهعطقي ادماع ةالصاا ىف مالكلا لاقف انريغ انفلاخو اذم متأو نحع انلمف سلاح وهو نيتدحس دحس مث ةالصلا

 هيلع هللا ىلص للا لوسر نأ دوعسم نإ نع ىورو ملكت مث لك أ ذف كن ىلصملا نظ نإو مالكلا اهعطقب كلذكو

 انثيدح فلاخمال اذه اناقف- « ةالصلا ىف اوملكت ال نأ هللا ثدحأ امت نإو ءاشام هرمأ نم ثدحم هللا نإ » لاق ٍلسو

 ةرده لا لبق كى دوعسم ن ٠ 0 ثيدح نأ كلذ ىلع ليلدلاو هنع ةش ملف ايهاس مالكلا 0 ادماع مالكلا نع ىمن

 ركب أ نع وري مل نأب ث ,دحلا اذه منأو نحم ندون ملف نامزب دوعسم نا ثيدح دعب ةنيدملاب ةريره ىلأ ث دحو

 نع تبث ا ريخلاب افك هل زاح اذه لثم لعق ند اولاق الو اذه لثم اولدق مهنأ ىلع الو نائع ا الو

( 0-6 6 0 



 ت10

 ىنلا نغ هدحو ةريره ىبأ ثيدح مت“ كفك ةلاقتأ لح ر ميلع جتحاول متيأرفأ اعم نيلاحلا ىف كردم هنأ ريخأو

 نع وري مل اذه نأب هودرت لو ةريره ىنأ ريغ لسو هيلع 5 ىلص ىنلا نع هتماع دحأ هورب لو ٍلسو هيلع هللا ىلص

 هيلع انتجح تناك ام تلق : ٍلسو هلع هللا ىل هلا لوسر باحصأ نه دحأ الو ىلع الو نانع الو رمع الو ركب ىفأ

 كلام انريخأ ( ىف[ ةلالاق ) هاوس ندع هب ىنغتسا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدخلا تبث اذإهنأ الإ

 ةالصلا نع اودربأف رحلا دتشا اذإ ) لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةربرهىفأ نع جرعألا نع دانزلا فأ ن

 ابهذي ملو دغب اثدحم مل دربلاو زحلا نإ لئاق انل لاق نإ متيارفأ هب متنأو ني انذحأف « منبج حيف نم رحلا ةدش نإف

 ىلإ لكي يه داو نع هوورملو داريإلاب اورمأ مهنأ ىلع الو ناّثع الو رمع الو ركب ىنأ نع تيل اماف دعب

 هللا ىلص ىنلا نع اذه توبث الإ ةجحلا له ءاوس درلاو رحلا ىف كلذو تقولا لوأ ىلع ضل سو هيلع هللا ىلص

 لا باحصأ نم دحأ نع ورب لولو ةرخلا ةدش ىف ربظا 0 هدأ ديال تفولا لوأ ىلع هضح نأو م سو هيلع

 قحسإ نع كلامانريخأ ( قفا ةلالاف ) ملسو هلع هللا ىلح هللا لوسر نع ربخلاب هيف ىنغتسا سو هيلع هللا ىلص

 انآ ١ ان[ د[ قى نع كلام نب تنك تنب ةشنك نع ةعافر نيا ديبع ةننا ةديمح نغ ةحلط. ىأ نب هللا دبع نبا

 ةرملا لضفب ءوضولاب سأبال انلقف هب متنأو نحن انذخأف لاق « سجنب تسيل اهنإ » ةرملا ىف لاق مسو هيلع هللا ىلص

 لئاق كسل لاق نإ متيأرفأ اهلضفب ءوضولا هرك رمع نبا نأب جتحاو اهلضفب ءوضولا هركف سانلا ضعب انفلاخو

 وري مل نأب هنهون نحنف سو هيلع هللا ىلص ىنلا دعب سانلا دنع لزت مل ةرملاو هلثم تبثيال ةشبك نع ةديمح ثيدح

 ّللاىلص ىنلا نأب اضيأ جتحاو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورام قفاوي ام ىلع الو نامءالو رمع الو ركب ىفأ نع

 الف ةرملا الو هل لكؤي ال بلكلاو « تارم عبس هلسغلف كدحأ ءانإ نم بلكلا بريش اذإ » لاق ملسو هيلع

 000 الا كلا ع رملا نآو امهثيدح تبث قيتقورعم انتاك نإ نإتأرملا نأ الإ هيلع ةجحلا لبف اهلضفب ًأضوتأ

 ا 0007 |(دب [اسودف نجم تسيل اهنأ ؛ثيدنح ةرهلا ىفو هلضفب أضوتت الو اعبس, هنم ءانإلا لسغب رومأم

 هللا ىلص ىتن ىنلا نع ىور ام فال لاق دحأ ىف نوكي الو هب لاق هدعب دحأ نوكي نأ نم ملسو هيلع هللا ىلض.ىتلا ن

 هللا دبعنع كلام انربخأ ( ىف لالا ) افورعم هجولا ناك اذإ دحاو هجو نءالإ وري مل نأ ىفالو ةجح ملسو هيلع

 كد>أ سم اذإ » لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تمس اهنأ ناوفص تنب ةرمس نع ناورم نع ةورع نع رك أ نإ

 ىنلا نع هاور ثيدحمب جتحاو ركذلا سم نم أضوتيال لاقف سانلا ضعب انفلاخو هبمتنأو نحن اناقف « أضوتيلف هركذ

 نآب انيلع جتحاو فورعم انثيدحو هلثم تبثرال لوهج هثيدح نأ هيلع انتجح تناكف هلوق قفاون سو هيلع هللا ىلص

 صاقو ىنأ نب دعسو رساي نب راعو نيدحلا نب نارمعو سابع نباو دوعسم نباو بلاط ىنأ نب ىلعو ةفيدح

 هانيور نمو رمعنبا نع هومتيورو هفالخ هنع انيورو ؟لوق دعس نع متيوراولاقو ءوضو رك ذلا سم ىف سدل اولاق

 لوق ىف نكي مل سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تبئام نأ انتجح تناكف هنم سحنأ متم ول ناوكص ردالا ربك 17 نع

 نم ناكو تفصو نم لثم نع ءاج اذإ هللا لوسر نع ةياورلا مهتن الفأ لئاق مهنم لاقف هلوق ىلع ةد> هفلاخ دحأ

 ملو لاق هريغ ىف ةجملا ىري اب جتحم نأ هنيد ىف ملاعل زوال تلقف ءوضو دنع هيلع بحال هنم سجنأ وهام س

 هتيور نمع تيور ام عيمج مهمتأ لئاق كل لاق نإ تبرأ هل تاقف ىوري نميف نكمي طلغااو ؟ هيف ةجحلا نركال

 ثيدح مهني نأ زوال لاق هفالخ سو هيلع هللا ىلعىنلانع ىور أذإ هنعشدح نمع مهنم ثدحم لك طاغ فاخأف هنع

 نع دحاو سو هيلع ََّض ىنلا نع هاورو تلق معن لاق ؟ دحاو نع دحاو الإ مهنم دحأ نع هاور ليف تلق ةقثلا لْظأ



 ةينيسيسة تس

 ا -تدراح
 ماوع لوق وهو رمت نع انيورام لثم هنأل هب لوقنف نع امأو فلسلا نه دحأ لوقب اذه مهوق ىف هتءاع نول وم الو

 . ,لعأ لاو اننا

 امهثع ثلا ئذر ىعفاشلاو كلام فاللتخلا تانك"

 ءىش ىأب ىعفاشلا تلأس لاق ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا بحاص نذؤملا ىدارملا ناملس نب عببرلا دمحم وبأ انربخأ

 كيهذم اذه نم دعأ تاقف « ملعلا عاج ر تاتكق ةحملا هده كدت لاَقف ؟دضو هيلعهللا ىلص هللا لوصر نعربخلا تش

 هلع هللا لص هلا لوسر ىلإ قهتني ىح ةقثلا نع رفقتلا ثدح اذإ ىقفاشلا لاف عضوملا اذه ىف هيف نوكي نأ لات الو

 ثيدح هللالوسرنء دجو اثيدحالإ ادبأ ائيدح هللا لوسرل كرين الو ٍملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تباث وهف ملسو

 كرتنو خسانلاب لمعنف خوسنموخسان اهب ن وكي نأ امهدحأ نامجو اهي فالتخالاف هنع ثيداحألا تفلتخا اذإو هفلاخم

 نيثدحلا هيشأ ىلإ تبهذ اةًافاكتنإف نيتياورلا تدثأ ىلإ بهذنف خسانلا ام ىلع ةلالد الو فلت نأ رخآلاو خوسنملا

 دو هيلع هللا ىلص ىنلا نع انلتحا ناثدح ودعت الو هئنص ند ناثيدحلا هق فلتحاام ىوس مف ةيدن ةهنسو هللا تاك

 نع تي ناك اذإف حسو هيلع ا ىلد كلا لوسر نع ةياورلا نم تثألا ىلع لدي امث هريغ وأ اذه امهمق دحولا نأ

 ١ هقفاوي ثيدح ملسو هيلع ل ىلص هللا لوسر نود نم“ ىورب ناكو هنع هل فلاخمال مو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 تفتلأ مل هفلا ثيدح هللا لوسر نود نمي ىورب ناك نإو هيسفند نعتسم مو هيلع هللا ىلد ىنلا ثيدحو ةوق كا

 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس فالح هنع ىور نه مع ولو هب ذَحْوي نأ ىلوأ هللا لوسر ث.دحو هفلاخا» ىلإ

 رك ذاف تلق ضعب ىف هكرتو ملا ضعب ىف مهنلاق ؟بهذملا اذه انيحاص بهذيفأ ىعفاشال تاقف هللا ءاش نإ اهعبتا هتنس

 ائيشىلع الو نامع الو رمع الو ركب ىفأ ةممألا نع وري مل امث ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدح نه انبحاص هيلإ بهذام

 هللا لوسر ثيدح نم هيلإ بهذام اضيأ ركذأو تفصوام ىلع لدبام هللا ءاش نإ كلذ نم ركذأَس معن لاقف هقفاوي

 ىنلا نع ثيدحلاب ةرم نونغتستف مليواقأ فالتخا ىف يلع ةجحلل تبث نوكيل هفلاغام ةعألا ضعب نع هبفو

 : ىلاعت هللا همحر ( ىنإ. لالا ) هفلاخ ثيدح ريغب ىرخأ ةره ثيدحلا نوعدت مث هفلاخام هل نوعدتو هريغ نود

 ىحب نع كلام انربخأو : لاق « سابعنب هللا دبع نع راس, نب ءاطع نعولسأ نب ديز نع كلام انربخأ هنأ كلذ نمو

 لكف امهافصوو نيتعكر مسو هيلعهللا ىلص ىلا ىلصف تفسخ سمشلا نإ الاق امهالك ةشئاع نع ةرمع نع ديعس نبا

 نيتمكر ىلص: لاقف سانلا نم كريغ انفلاخو هب متتأو نحن انذخأف ىلاعت هللا همح رد( قنانغلالا ) نيتعك رد
 لك ىف نيتعكر ىلصت لاقف سانلا نم مهريغ انفلاخو هلوق لثم ٍلسو هيلع هللا :ىلص ىنلا نع اثيدح ىورو سانلا ا

 هريغ انيلع جتحاو تاعكر ثالث ةعكر لك ىف نيتعكر ةلزاز ىف ىلص سابع نبا نأب انيلع جتحاو تاعكر ثالن ةعكر

 نع تبث اذإ ثيدحلانأ مهيلع انتجح تناكو سمح وأ تاعكر عبرأ ةعكر لكىف نيتعكر ىلص بلاط ىبأ نب ىلع نأب

 انربخأو هللا همحر ( ىف“ لالا ) هفلاخم ءىث هنع ءاج ول ةجح هدعب دحأ ىف نكي مل لسو هيلع هللا ىلص هللا, لوسر

 هللا لوصر نأ ةريره ىلأ نع هنوثدحب جرعألا نعو ديعس نب ريس نعو راس ند ءاطع نع يسأ نب ديز نع كلام

 رصعلا نم ةعكر كردأ نمو حبصلا كردأ دقف سمشلا علطتنأ لبق حبصاا نم ةعكر كردأ نم) لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 هتالصو رمصعلا كردموه لاقف ههف ساناا ضعب انفلاخو اذهم متنأ و ني انلقف «رصعلا كردأ دقق سمشلا برغت نأ لبق

 هللا همحر ( ىف[ لا]إف ) ةالصاا نع مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف ىهن تقو ىلإ جرخ هنأ لبق نم ةتئاف حببصلا

 اهنيب دق ةمزال ةالص هذهو تاولصلا نم مزليال امع ىهن اعإ سو هيلعهللا ىلص ىنلا نأ هيلع انتجح تناكف : ىلاعت



 لل[ كوك

 انريخأ لاوزلا لبق موصلا ىونب قح امتاص نوكيال هنأ نومعزيو اذه نوريال مثو ماصف سمشلا تلازام دعب

 لك "اي ملام رابخلاب كدحأ لاق هللا دبع نع ديزي نب نمحرلا دبع نع ةرامع نع شمعألا نع ةيواعم وبأ

 لبق هيوني نأ هيلعف بجاو موص هيلع نم امأف مايصلا ىون ءاش ىتم موصلاب عوطتملا لوقنف نحن امأو برعشي وأ
 . ملعأ هللاو رجفلا

 للا تاب

 هللادبع نع بابش نب قراطن ع لسم نب سيق نع شم<ألا نع ةيواعم وبأ انربخأ هللا همحر' ( قفنةلالاف )

 جل انرق ملسو هيلع هللاىص هللا لوسر نأ نومعزيو كلذب نوذخأي اوسيلو ةرمع اهيف سيل تامولعمرهشأ جحلا لاق

 نرقنم مهنم هتححىف هعم او>رخ نيذلا سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نأ انيورف نم امأو جحلا رهشأ ىف ةرمعلاو

 ةورع نع باهش نإا نع كلام كلذب انربخأ جحلا درفأ نم مهنمو جحلا ىلإ ةرمعلاب عتم نم مهنمو ةرمعلا عم جملا

 رهشأ ىف ةرمعلاب سأابال انلق اذهبف جحلا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر درفأو تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع

 ىلعألا دبع نب مهاربإ نع نايفس نع ىدبم نبا انربخأ اندلع امف ةجحلا كلت دهش نميف دوعسم نبا ناك دقو جحلا

 نوفلاخم مثو تطرتشا ام كيلع هلو تطرشاه كل نإف طرتشاو جح ةيمأ ابأ اي رمع ىل لاق لاق ةلفغ نب ديوس نع

 هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورام قفاوم هنأل طرعشلا هلو طرتشي لوقنف نحن امأو اًئيش طرسشلا نوري الو اذه

 للا ىلص ىنلا نأ هببأ نع ةورع نب ماشه نع نايفس انربخأ ةشئاع نع ىنور امو طرشلاب ريبزلا تنب ةعابض رمأ

 ثيح ل نأ ىطرتشاو ىجح دلاقف ةيك اش ىنإ تلاقف « ؟جحلا نيديرت امأ » لاقفريبزلا تنب ةعابض رمأ سو هيلع

 اذام تلق تججحح اذإ ىنثتست له ىخأ ناي ةشئاعىل تلاق لاق هنأ نع ةورع نب ماشه نع نايفس انريخأ « ىتسح

 ةنييع نبا انربخأ ةرمع ىبف سباح ىنسبح نإو جملا وهف هترمس نإف تدمع هلو تدرأ جحلا مهللا لق تلاق ؟ لوفأ

 دحأ الو اوسيلو تيبلاب فاطام دعب ةرمع ىف افصنأ ىلع ىل هنأ هللا دبع نع قورسم نع لئاو ىفأ نع روصنم نع

 وهو مرخلا لخد اذإ ةرمعلا ىف ةيلتلا عطقي لاق نه منش اندنع سانلا فلتخا اعإإو اذهب لوقي هانماع سانلا نم

 ءاطعنع جسيرج نبا نع لجر انربخأ لوقن اذهبو سابع نبا لوقوهو نكرلا ملتسأ اذإ لاق نم مهنمو رمع نبا لوق

 قدسإ ىنأ نع ةيعش نع ىدهم نبا انريخأ دحأ ىلي الف تيبلاب فاوطلا دعب امأاق اضرأ مث نولوقي هبو سابع نبا نع

 كيرريثال كيبل كيبل مهللا كيبل سو هيلع هللا لص هللا لوسر ةسلت تناك لاق هللا دبع نع ديزي نب نمحرلا دبع َنَع

 مث سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيبلت نأل هوفلاخف اذه لوقي هانماع دحأ الو اوسيلو «كل ةمعنلاو دخلا نإ كيبل كل
 قحسإ ىنأ نع ىروثلا نايفسنع ىدبم نبا انريخأ «كل كيرشال كلملاو» ةيبلتلا هذهىلع ةدايز مولا ىلإ نيءاسملا

 هللا ىلص ىنلا نع تبث لب اذهب نولوقي اوسيلو عمجم ءاشعااو برغملا نيب لفنت هللا دبع نأ ديزي نب نمحرلا دبع نع

 نأ هيأ نع ملاس نع ىرهزلا نع بئذ ىنأ نبا نع مسم نب دياولا ان ريخأأ ائيش اههنيب لصي ملو امثالص هنأ سو هبلع

 انربخأ لوقت اذهبو امهنم ةدحاو رثأ ىلع الوامبنيب عوطتي ملو ءاشعلاو برغملا نيب عمج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ثعش امهنم لكل نوكي نأ ىلإ بحأ ناكسن لاق هللا دبع نع دوسألا نع ميهاربإ نع نوميم ةزمح ىنأ نع ةبلع نبا

 مركسلادبع نع نايفسان ريخأ نآرقلا هركي ناك هللا دبعو ماتفتسانم نوتفي هبو لضفأ نآرقلا نأ نومعزي مثو رفسو

 عضوملا ىف هتميقب هيف ع نولوقيو هنوفلاخم مثو ةرفج وأ ارفج عوبربلا ىف كح هنأ هللا دبع نع ةديبع ىنأ نع ىرزحلا

 17 نيهجو نم هنوفلاخيف . ةحضأ نوكيام ادعاصف ىنثلا الإ دم مل ةرف> ريغ نوك نأ غلي ولو هيف باصي ىذلا
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 ْنَغ صفح انريخأ « هتالص تدسف دحأ هلعف نإ ام لعق هنأ هللا دبع نع نور ريك هتذلصا تاكسف كرست اراده ها

 ممو تالث نم لقأ ىف نآرقلا أري نأ هركي هللا دنع, ناك لاق دير با نعلا دع مهاربإ نع شمعألا

 نع ديزي نب نمحرلا دبع نع قحسإ ىنأ نع ىروثلا نايفس نع عبكو انربخأ ثالث نم لقأ ىف أرقي نأ نوبحتسي

 هيلع هللا ىلص ىناا نع نووري مثو هنم سيلام هب اوطلخم ال لوقيو فحصملا نم نيتذوعملا كحم هللا دبع تيأر لاق

 دنع مث رمع دنع ناك مث ركب ىلأ دبع ىلع عج ىذلا فحصلا ىف ناتبوتكم امهو حبصلا ةالص ىف امه أرق هنأ ٍلسو

 ىدبم نبا انربخأ ىنالص ىف امه أرقأ نأ بحأ انأو لجو زع هللا باتك ن.م امهو سانلا هيلع نامع عمج مث ةصفح

 ذخأ, مثراغص ليز ىف ءاطعلا انيطعي ملا دبع ناكل اق مري 29 نب ةريبه نع ّقحسإ ىنأنع ىروثلا نايفس نع هريغو

 ناك هنأ ركب ىفأ نع ىورن نحو ءاطعلا نم ذخأت الو لوحلا هلع لوح ىتح لام ىف ةاكز ال نولوقي:م2و ةاكز اهنم

 نعدهاجم نع ثيل نع ةدئازى أ نباو ةيلع نبا انربخأ كلذب لوقن نحن و نامعو رمع نعو ةاكز ءاطعلا نم ذخأيال

 اذكو اذك هيلع ىنأ دق هل تلق هلام هيلإ تءفد اذإف نينسلا نم رماه صحأ مهتيلا ىلول لوقي ناك هنأ دوعسم نبا

 ةاكز هيلع بحن ل نم نأل ءاصحإلاب هرمي ل ةاكز هلع ىريال دوعسم نبا ناك ولو كرت ءاش نإو ىكَز ءاش.نإف

 ةاكزلا هيلع ىرب دوعسم نبا ناك نكلو ةالصلل هرغص ىف هينس ءاصحإب ىصلا رمؤيال اك نينسلا ءاصحإب رمّوبال

 ىصلا غلب اذإف ةاكزلا اف ىصلا ىلع تبجو ىتاا نينسلا ىلولا بسحم لوقت. ناكو ىلولا اببكزي نأ ىربال ناكو

 لغو نمع نعي كلذ انور .انأل كَرِي لوقن نحنو ةاكز ىصلا لام ىف سيل نولوقي مثو كلذ هملعأ هلام هلإ عقدو

 فسوب نع جيرج نبا نع ديجلا دبع كلذب انربخأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع كلذ انيورو رمع نباو ةشئاعو

 . « ةقدصلا ابكلبتست وأ اهيهذت الثل ىماتيلا لاومأ ىف اوغتبا » لاق ٍلسو هيلع هللا ىلع ىنلا نأ كهام نبا

 مايصلا باب
 لاقف ماصلل ةلمقلا نع لئس ايلع نأ ريمع نب دبع نع ق>سإ ىلأ نع ىروثلا نايفس نع ىديم نبا ان

 رفسلا ىبأ نع دلاخ ىبأ نب ليعمسإ انريخأ ملاصاا ةلبقب سأابال نولوقي اذهب نولوق. اوسيلو اه فولخ ىلإ ديريام
 الو اوسيلو دوسألا طبخلا نم ضيألا طخلا ؟ل نيبتي نيح اذه لاق مث حبصلا ىلص هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع

 انربخأ متاصلا ىلع بارشلاو ماعطلا مرح دقف رجفلا علط اذإف رجفلا عولط لبق روحسلا امتإ اذهب لوقتي هانماع دحأ

 حبصأ ب ناك نم لاقف ءاروشاع موي قستسي جرخ هنع هللا ىضر ايلع نأ ةيوام ىنأ نع قابيشلا نع لجر

 انربخأ موصي الف ًارطفم حبصأ نم نولوقي اذهب نولوقي اوسيلو لك اب الف ًارطفم ناك نمو همايص متي اًناص
 مثو ةعجلا موي موص .هرك هنأ .هنع هلائضر ىلع نع ثرحلا نعاةرم نب هللا دبع نع قدسإىأ نع ةعش نع لحجر

 لاله نع روصنم نع ةبعش نع لجر انريخأ هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع نوفلاخيف ةعما موي موص نوبحتسي
 هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورنف نحن امأو اذهب نوذخأاي اوسيلو مئاصلل ةلبقلا هركهنأ هللا دبع نع فاس.نبا

 نع قرزألا قحسإو ىدبم نبا انربخأ مئاصلا لبقي نأ سأابال لوقنو هباحصأ نم دحاو ريغ نعو مناص وهو لبق
 مويلا تللظ ىنإ لاقق رهظلا هعم ىلصف لجر ءاج لاق فنحألا نب دروتسملا نع ليهك نب ةماس نع ىروثلا نايفس

 رشب لجر انربخأ ترطفأ تئش نإو تمص تئش نإ لاق ؟ ىرت اذاف ىل امي رغ ىضاقتأ تنك رطفم الو متاصال

 هل ادي ةفيدح نأ نمحرلا دبع ىبأ نع ةديبع نب دعس نع ةحاط نع شمعألا نع ىروثلا نايفس نع هريغو ىرسلا نبا

 )١( هححصم هبتك . ةحوتفملا ةيتحتلا ةانثملاب حري .



 4 /١8 اشو

 ىنةبون ىه امنإ لوقيو(«صوىف دحسيال ناك هنأ دوعسم نبا نع شيبح نب رز نع ةد.ع نع ةنييع نبا « رميتنعو

 دوعسم نبا نوفااخم مثو اهدجس هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع سابع نبا نع ةمركع نع بويأ نع ةنييع نبا

 زئانجلا ىلع ةالصلا ىف هللا دبع نع ةمقلع نع ىعشلا نع دنه ىبأ نب دواد نع ةيلع نبا « ةبجاو ىه نولوقيو

 كف تما لشجار ىلع هللا دبع ىلص لوم» شيبح نب رز تءمس لاق لجر نع ةيعش نع لجر « ددع الو تقوال

 ةريره ىلأ نع ديعس نع بابش نبا نع كلام « اعبرأ ربك هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورن نينو اسمح هيلع

 تيم ىلع ربك هنأ طق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ورب ملو اعب رأ ىثاجنلا ىلع ربك هنأ سو هيلع هللا ىلص ىناا نع

 اولاقودوعسم نبا اوفلاخف صقني الو اهيف دازرال اعبرأ اعبرأ زئانجلا ىلع ريبكستاا لوقنو اناوق نولوقي مثو اعبرأ الإ

 ن٠« هسأر عفر اذإ ناك هنأ هللا دبع نع ةفيحج ىلأ نع دايز ىفأ نب ديزي نع مشه انربخأ « انتياورب اذه ىف

 لوقو اذه حتسن نحن و «دعب ءىث نم تئشاه ءلمو ضرألا ءلمو تاومسلا ءلم دجلا كل انبر مهللا )لاق عوكرلا

 فسوب نب قحسإ انرب_خأ : ةديدش ةهارك اذه نوهركي مو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورام قفاوم هنأل هب

 نولوقي مثونيخس رف بكارلا ريسرام ردق رصعلا ىلص لاق هللا دبع نع ةمقلع نع قح٠سإ ىنأ نع نايفس نع قرزألا

 رصعلا ىلسعي لوقف نحت امأو ةرفص سمشلا لخدي ملام اوورام نوفلاخيف اخسرف بكارلا ريساام ردق رصعلا رخو

 سحشلاو مهتأيف ءابق ىلإ بهاذلا بهذي مث رصعلا ىلص, ناك سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ انيور انأل اهتقو لوأ ىف

 الو ناكل ةحافب ارقي ناك دوعسم نبا نأ لئده نم لجز نع نسما نع روصنم نع مشه . ةيقن ءاضي

 كلذب انريخأ « بانكلا ةحتافب مامإلا أرقي لوقن اذهب لوقنف نحن امأو زئانجلا ىلع نوءرقي الو اذه نوفلاخم محو

 ةحمافب أرقف ةزانح ىلع سابع نبا فلخ تيلص لاق فوع نب هللا ليغ نب ةحلط نع هيأ نع دعس نب مهاربإ

 نع ةيلع نبا انربخأ ٠ قحو ةنس لاقف كلذ نع هتلأسف هدب تذخأ غرف اماف انعمسأ تح رجو ةروسو باتكلا

 امنأ اوماعتل تلعف اإ لوقيو زئانلا ىلع باتكلا ةخافب رحم سابع نبا تعمس لاق ديعس ىلأ نب ديعسنع نالجتنبا

 ريبكتلا لاق هللا دبع نع صوحألا ىنأ نع قحسإ ىفأ نع ىروثلا نايفس نع فسو. نب قحسإ انربخأ « ةنس

 ءىث الوهتالص تع دقف دهشتلا رادقم ساح نم نأ نو« اذهب نولوةي اوسيل و ملستلا اهؤاضقناو ةالصلا مري

 سو هيلع هللا لص ىنلا نع انيورام قفاوي هنأل ملستلا اهؤاضقناو ريبكستلا 0 مر لوقنف نحت امأو هيلع

 ىلص ىنلا نع ىلع نع ةيفنخلا نب دمحم نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع ىروثلا نايفس نع ملاس نب ديعس انربخأ

 لس ىتح ةالصلا نم جرم ال لوقن اذكهو« ملستلا اهللحمو رييكتلا ابمت رحت و ءوضولا ةالصلا حاتفم »لاقل سو هيلع هللا

 ملستلا ىلإ ريبكتلا نيب امف ةالصلا دسفي ناك ثدح لكف ملستلا نم جورخلا دح لعج سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل

 دسفت الو اهدسقيام لمعيف ةالص ىف نوكي .نأ زوجي الف ةالص اهنم جورلا ىلإ ايف لوخدلا نم نأل اهدسفي وهف

 ىف عبرتأ نأ نم ىلإ بحأ فضرلا ىلع سلجأ نأل لوقي دوعس» نبا عمس هنأ مثيلا ىنربخأ لاق نيصح نع مشه

 مهو ةالصلا ىف لجرلا عبرت نم دوعسم نبا هركيام هركسن نحو عبرتلا:سلاجلا ةالص مايق نولوةي مثهو ةالصلا ىف

 نر لا دبع نع مهاربإ نع لفعألا نع ةيواعم وب[ انيحأ ١ + .ةالفلأاق عببرتلا نوبحتسيو دوعسم نبا نوفلاخم

 عمو نيتعكر ركب ىفأ عمو نيتعكر ملسو هيلع هللاىلص ىنلا عم تيلص هللا دبع لاقف اعب رأ ىنع نامع ىلص لاق ديزي نبا

 تبع هل ليقف اعبرأ دعب اهالص هللا دبع نأ ةرق نبا ةيواعم ىنثدحف شءعألا لاق قرطلا / تقرفت مث نيتعكر رم

 ق ساي مل 1 اعب نأ ىلد نإف اعب نأ ىلصت نأ رفاسملل حاصل نولو#ي مثو رش فالخلا لاق اه ١ رأ ىلصتو نامع ىل اع



0 

 ديلولا نب ديلولا جنأ مبللا » لاق حبصلا ةالص نم ةرخآلا ةعكرلا نم هسأر عفر امل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 6 نينس مهلع املعحاو رضم ىلع كتاط و ددشا مهلا 2ك نيفءضتسملاو ةعمر ىنأ نب شايعو ماشه نب ةماسو

 شدعأالا نع ىروثلا نايففس نع ىدبم نبا عوكرلا ليق تونقلا نولوقيو هلك 1 نوفلاخحم مهو ( فسوب

 رصقت نولوقيو اذه نوفلاخم مهو ةرمع وأ جح ىف الإ ةالصلا رصقيال هللا دبع ناك لاق دوسأالا نع ةرارع نع

 دمحم نع هريغو ف-_ سوي نب قحسإ انريخأ نيتليا غلب رفس لك لوي مهريغو اثالث غلب رفس لك ىف ةالصلا

 رصقف ةيسداقلاب ةعيض ىلإ دوعسم نبا عم ترفاس لاق هيأ نع دوعسم نبا ىلوم ريمع نب نارمع نع سيق نب

 ثالث ةريسم نم لقأىف ةالصلا رصقت نولوةيف مه امأ ء اذهب لوقي نيتفملا نم هتءاع دحأالو اوسيلو فجنلاب ةالصلا

 هاور مهطوق فالخ ةفيذح نع نوور. لب ةج> هلوق نم ىضم نع د>أ نع اذه نوورب مهماعأ الو دصاوق لال

 رصقتال نأ ىلع كل نذآ لاقف نئادملا نم ةفيذح تنذأتسا لاق هبأنع ىحيتلا مهاربإ نع شمع الا نع ةيواعم وبأ

 ردع نبا كلر رصقلا ىف دخأتف ن نحم امأو نئادملا ىلإ ةفوكلا نم رمق. نولوق.و اذه نوفااخم مهو عجرت تح

 راسإ نب ءاطع نع رانيد نب ورمع نع ةنيبع نبا كلذب ان رخأ درب عبرأ ةريسم ىف ةالصاا رصقت سابع نباو

 كلذ نم وحنو درب ةعبرأ ىلع ةكم نم هلك اذهو ةدجو فئاطلا ىلإو نافسع ىلإ ةالصلا رصقت لاق سابع نبا نع

 مهو درب عب رأ ىهو كلام لاق ةالصلا رصصقف بصنلا تاذ ىلإ جرخ هنأ رمع ىبا نع ملاس نع عفان نع كلام انربخأ

 نايفس نع ىدهم نبا « منع هللا ىكر رمع نباو سابع نبا نع انتياورو دوعسم نباو ةفيدح نع متاور نوفلاحم

 ىنعي يستفوك نم كداوس امإَف داوسب اوريغتال هللا دبع لاق : لاق باهش نب قزاط نع لسمنب سيق نع ىزوثلا

 ثيداحأ هذهو ةالصلا هلإ رصق ثالث ةريسم داوسلا نم دارأ نإ نولوق. مهو داوسلا ىلإ ةالصاا اورصقت ال

 دايز نب هللا دبع نع ملس نب ثعشأ نع نايفس نع ىدبم نبا ٠ اهاكاهنوفلاخم ةفلتتم رفسلا ةالص ىف اهنوور»

 نم ممل ةءارقلاب ربجلا دمعت نإ اسأب ىرنالو اوبس بجودال اندنعاذهو رصعلاو ربظلا ىف أرقي هللا دبع تعمس لاق

 نم ىلع وملا نوبجوبو رصعلاو ربظلا ىف ةءارقلا نم ءىش, ربجم نأ نوهركي اذه نوهركي مهو أرقي هنأ هفلخ

 ةالص نم ريكي ناك هللا دبع نأ دوس الا نع قدسإ ىنأ نع نايفس نع ىدّ,م نبا« هنوفلاخم معو اذه قفاوت نحو هلعق

 ورمع نع عماج نب ناليغ نع ىروثلا نايفس نع ىدهم نبا « رحنلا موننم رصعلا ةالص ىلإ ةفرع مون نم حبصلا

 رصعلا ةالص ىلإ ةفرع موب ح.بصلا ةالصنم ربكي نولوقي اذهب نولوقي اوسيلو هلثم هللا دبعزع لئاو ىنأ نع ةرم نبا

 ىلإ ارحتلا موي ئم روظلا ةالص نم ريك سابع نيذرو.رمع' نبا نع ئو راع لوقف ن امأو قيرشلا 00

 نم لوق نوفلاخيف مه امأو رمع نباو سابع نبا لوقل دوعسم نبا لوق كرتنف قيرشتلا مايآ رخآ نم حببصلا 5

 ةيبلتلل نأ كلذو لعلا لهأ فرعي امب لعأ ىلاعت هللاو ليواقألا هبشأ اناق ىذلاو اعم دوعسم نبا نع اوورامو انيمس

 موب ةيبلتلا ءاضقنا دعب نوكست ةالص لوأو ةالصاا فلخ نوكي اعإ ريبكتلا نأو رحنلا موي كلذو هيلإ ىضقنت اتقو

 قحسإ ىفأ نع نافس نع .ىدهم نبا قيزشتلا مانأ رخآ نك حببصلا ةالص ىنع نوككت ةالص رحاو روظلا ةالص رحنا

 لوقن اذهبو اندحس تدجس اذإف لعأ تنأ لاقف هيلإ ترظنف هللا دبع دنع ةدجسلا تأرق : لاق ةلظنح نب ملس نع

 دحسإ نأ عماسال انبيحأ 'ىراقلا دحس اذإو دحسإ نأ انءإإ بحأو عمس نم ىلعو أرق نم ىلع ةبجاوب ةدحسلا تسيل

 اهنأ نومعزيو اذه نوفلاخم مهو دوعسم نبا نع كلذ اوورو رمع نعو سو هيلع هللا ىلص ىنلا ن ء اذه انور دقو

 يسو هلع ىلص ىنلا نع انتياو 5 دوعمسم نبا نع مهتياور نوفلا>ف مامالادحس م 3 نإو دج نأ عغماسلا ىلع ةيحاو



 ف 5 5/١

 ىلصيال تالصتوم ثالث اهنإف رتولا الإ ىنثم ىنثم ليللا ةالص نولو#ي اذهب نولوقي اوسيلو اعبس وأ اسمح نكلو
 11 رمت نبا نع راند نب هللا دبعَو عنان نع كلام انريخأ ةتباثنا ةنسلاب لوقنف نحم امأو ثالث نم نك ارا

 ىبثم لللا ةالص » ميسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاعمف ليالا ةالص ٠ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور لاس الحر

 وح راند نإ هللا دبع نع نايفس انرحا )»ع ىلص دقام هل ارك ةدحاو 0 ىلص حبصلا مدحأ ىثح اذإف ىنُ دم

 ةالص » لوقي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعءمس لاق هنأ نع لاس نع ىرهزألا نع نايفس انريخأ هلثَم ارم ند

 نع رمع نبا نع سواط نع رانيد نب ور نع نايفس « ةدحاوب رتويلف حبصلا ىدحأ ىثخ اذإف ىنثم ىنثم ىلإللا

 نيريس نبا نع مصاعو نوع نبا نع دحاو ريغو هيلع نباو ةيواعم و أو مده هلثم ملسو هيلع هللا ىلص ى ىأ١

 ىلع ناك اذإ نولوهي ادهم نولوةي اوسيلو مدو ترف هنطب ىلعو ىلص هنأ هللا دبع نع هنظأ زازا نب ىم نع

 وأ بوثلا ىف مدلا ناكاذإ لاق ىغم نمت ادحأ معن لو دعي مل لقأ ناك نإو ةالصلا داعأ ريبكلا ممردلا رادقم هنطب

 نأ تلصلا نب ةجراخ نع نيصح نع مشه انريخأ دعي ل لقأ ناك نإو ةالصلا داعأ مهردلا رادقم دسإلا ىلع

 هتالص ىضق اماف هلوسرو هللا قدص هللا دبع لاقف نمحرلا دبع بأ اب كلع مالسلا لاعف لحجر هب 1 ر دوعسم نبا

 اذه لثع ملكت اذإ ةالصلل ضقن ب دع ارهأو ادهم نولوق. اوسيلو « ةفرعمال ل>رلا ىلع ل>رلا مسإ حو اقرط

 ىور دوعسم نباو مسو هيلع هللا ىلص ىناا باحصأ ند دحأ نع اذه فال نووردال 2 باوجلا هب ديري نيد

 هب ملكتي 5 هنع ىونملا مالكلا ن © ةذع اذه ناك ولو ةالصلا ىف مالكا نع 1 هنأ ملسو هب هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 نيب رد اذإ دوعسم نبا تيأر لاق هد ١ نع دوسألا نب ْن ح رأا ديع ن ءيقحسإ ن ١ دمحم نع نوره ن كب زب انريخأ

 مهو مس هلع هللا ىلص ىنلا ن 32 ان ورام قئاوب وهو اذه لومت 0 هدرب ق> همزتلا ىل دي وهو لحر هيدب

 هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم دحأ نع اذه م وة نووريالو ةالصاا ضقني اذه نإ نولوة. مميسحأو هب ن ىدحال

 ضوحألا ىنأ نع قحضإ أ نع شالا نع ةيواعم وأ انريخأ ةنسلا قفاوم وهو هللا ديع لوق نوعدبو مسو هيلع

 اذهبو اعبرأ لصف عوكرلا كتاف اذإو ىرخأ اهيلإ فضَأف ةعملا نم ةعكر تكردأ اذإ لاق هللا دبع نع

 كردب مل اذإ هنأ معزف مهضعب اذه فلاخ دقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انيورام ىنعم قفاوم هنأل لوقن

 اسلاج ناك نإو ةالصلا نم ءىث ىف مامإلا كردأ اذإ موضعي لاقو انلوق لثم لاقنأ ىلإ مهضعب عجر اعبرأ ىلص ةيطخلا

 ةديع نب رماع نع عقار نب بيسملا نع شمعألا نع لجر انريخأ هليق ىذلاو تيدخا اذه فلاخف نيتعكر ىلص

 اذه لوش 1 معنالو اذه نولوقي اوسيلو قفار ماب َّىَد اودحساف دود>سال مدآ نبا ماظع ته ل ديع لاق : لاق

 هللا لوسر تأر لاق هببأ نع ىعازخلا مرقأ نب هللا دبعنب هللا دسع نع سدق نب دواد نع نايفس انريخأف نم امأف

 مصألان ١ دكر حأان 1 هللأ كيع ا لاق نايفس انرخأ 4 طب إ ضاس تتار 0 ادحاس 0 م عاقلاب مسا 4 اع هللا ىبص

 نم رع 013 03 تدارأ ول دجس اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك > تلاق 6 ةنوهيم نع مصألا نب ديزب همح نع

 َن لاقف دجسملا ىف ةطيخ هدب اصحلا هللا دبع طبخ لاق مهاربإ نع شممألا - وا وبأ قا م تر 0

 هوع للا ديع نع ديزي نه ن متراإ دع همم نع دوسألا 0 نمح رلا ديع نع ىاييشلا نع لحر * كيدعسو كليا

 هتوعدو لجو زع للا هب تيطاخ مالكلا نم ءىش لاا ٠ع انأو هن وهركي ةالصلا ىف مالك م اعأ مف ع ادعو

 أ دنع هللا قورر ةرور ىأ نع بيسملا نب ديعدس نع ىرهزلا نع انثدح نايفس ن ال كلذو هب ا الق هب

 م” 7ر24



 رهظلا نيب عمجم مامإلانأ نومعزيفءاشعلاو برغملا نيب الإ عمجم مل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نإ هلوق ىف ًآضيأ هنوفلاخع

 نع ليعامسإ نب متاحكلذىور دقو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تءاج ىتلا ةنسال ني هلوقن كلذكو ةفرعب رصعلاو

 ىلص مث بطخف سمشلا تااز نيح ةفرع موي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا حارف لاق رباج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج
 نع 00 :رع كلام : نطوملا كلذ ريغ ىف نيتالسصلا نيب عمج لسو هع هللا ىلص ىنلا نأ انيورو اعم رصعااو ربظلا

 زلا ىفأ نع كلام ؛ ءاشعلاو برغملا نيب عمجم ريسلا هب لمت اذإ سو هيلع هللا ىلص هللا لور ناكل اق رمت نبا

 ءاشعلاو برسغملا نيبو رصعااو ربظلا نيب عم ناك سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ لبج نب ذاعم نع ليفطلا ىنأ نع

 هيلع هللا ىلص ىنلا ناك لاق كلام نب سنأ نع ىرهزلا نع دلاخ نب ليقع نع ثيللا انريخأ « كوبت ىلإ هرفس ىف

 دلاخوبأ انريخأ « اعم امهملصيف لزني مثرصعلا تقو لوأل خد, ت>ربظلا رخأ سمشلا لوزت نأ لبق ل#را اذإ | لسو

 نع مريخأ الأ لاق هنأ سابع نبا نع سابع نبا ىلوم بب ء رك نع هللا دنع نبا: نيد نع نال نبا نع رمألا

 عمج لزنلاىف وهو سمشلا تلاز اذإ سو هءلع هللا ىلص هللا لوسر ناك رفسلا ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالص

 دق نطاوم هذهو رصعلا تقو ىف اهياصي تح رهظلا رخأ لاوزلا لبق لي را اذإو رهظلا تقو ىف رصءلاو ربظلا نيب

 دوعسمنبانأ نالكك نب دمحم نع بو.أن ع ةيلع نبا « عمج ةلياو ةفرع ةيشع ريغ اهيف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم

 ءاش نإ نولو-ةي مهو داعأ ىسن نإف اهأرقي نأ الإ هيزحي الو لوقن اذهب و باتكلا ةحمافب نيت رخآلا ىف أرقي ناك

 نأ هب 1 نع ةزرصألا نب نم رأا دبع نع قاحسإ نب دمحم نع ديبع نب دمحم حبس ءاش نإو أرقي مل ءاش نإوأرق

 ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا لعفي ناك اذكه لاقو هراسإ نع رخآلاو هنيع نع امهدحأ ماقأف ةمقلعب و هب ىلص هللا دبع

 سن أنع هللا دبع نب قاحسإ نع كلام ثيدم ند نع امأف مامإلا فلخ نان 0 معم نو اذه نولوقي اوسيلو

 هيلع هللا ىلض هللا لوس هيلع ماقف ءاع هتحضنف ريصح ىلإ تمقف ( 3 ىلصأل اوموق» لاق حسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 نع بابش نبا نع كلام انريخأ ء فرصنا مث نيتهكر انب ىلصف انئارو نم زوجعلاو هءارو ميتللاو انأ تففصَو سو

 نع هءاذح ىنلعج ىتح ىنبرقف هءاروتمقف حبس هتدجوف ةرجامللاب رمع ىلع تلخد لاق هيبأ نع هللا دبع نب هللا ديبع

 هللا دبع ىلع انلخد الاق دوسألاو ةمقلع نع مهاربإ نع شدعألا انربخأ : هءارو انففصف ترخات- اف ري ءاحب اخو ةنيع

 لوسر عباصأ فالتخا ىلإ رظنأ فأكل اق فرصنا اف هيذخف نيب امهلعجف هيفك نيب قبط عكر اماف انب ىلصف هراد ىف

 نحت امأ نحن الو اذ-مب نولوقي اوسيلو هراس نع رخآلاو هنيع نع اندحأ ماقأو هيذخف نيب سو هيلع هللا ىلص هللا

 ىدعاسلا ديمح نع ءاطع نب ورمع نب دمحم ىنثدح لاق رفعج نب د دبع نع ناطقلا ى هاور ثيدحم لحام

 مكراذإ مسو هيلع هللا لص هللا لوس ر ناك لو ةداتق وبأ ,مدحأ مسو هيلع هللا ىل ىنلا باحصأ نم ةدع ىف هعمس هنأ

 نع همأ نع قرزلا دالخ نب ى نب لع ىنثدح لاق قاحسإ نب دمحم نع ةيلع ع نبا انريخأ » هتكر ىلع هيدي دب عضو

 ةبعش انريخأ ٠ «كيتك رع كيذا عضف تعكر اذإ ل را لاك سو هيلع هللا ىلص هللا لودر نأ عفاد نأ ةعافر همع

 اوسيلو ميسيلع رلا تيشخ لاقو ىحض ةءلا هب ادضأب , هللا: دبع ىلص لاق ةنلسل نيءللإ دبع نع هرم نإ درك نع

 كب ةعمح لك ىف دع ةسعالاو نائكفا رصف كك راد سو هياع هللا ىلص ىلا ىلص دحأ هب لوقي الو اذه نولو#ي

 هللادبع نع دونألا نع ىمخنلا ميهاربإ نع رجاهبم نب مهاربإ نع ةبعش نع دابع نب ىحم انريخأ . سمشلا لاوز

 رتو اثالث نك نأ 6 0 ناك ةنأثا دبع نع مهاربإ نع ش علا ٠ نع نايفس . عدم وأ سَ رتو ناك هنأ

 («؟-؟4«ع)



 د

 ردقب نيناملا نودام ىلإ هنم رثك أو اذه ريزعتلاب غلب, هنأ ىلإ نو.هذي انباحصأو كلذ ىرأ انأو لاق كلذ ىرأ ىأل

 ديزي « امهنعهللا ىضر دوءسم نباو رمع نع اوورام نوفلاخيف نيعبرأ ءىثىف ريزعتلاب غلبيال نولوقي مهو بونذلا

 مهوىنتو دلجن اهديس توم دعب ىزت دلولا مأ ىف هللا دبع نع مهاربإ نع دا نع ةبورع ىلأ نبا نع نوره نبا

 ىور امو مسو هيلعهللاىلص هللا لوسر ةنسب ىتازلا ىئني لوقن نحنو هريغ الو ناز دحأ نبال نولوقي اذهب نواوقيال

 لأ ىفر ريرعلا دبع نب رمعو ءادزدلا ىنأو 0-52 ىنأو دوعسم نب هللا دبعو ىلعو نامعو رهعو ركب ىفأ نع

 بدم عكرذ عك 0 دحسلا لد هللا ليغ نأ بهو نب ديز نع روصنم نع ريرج « ىننلا اوأردق ماك مهنع

 هلثم هللا دبع نع دبع نب سدق همع ن + فلا نع كاع نع لحرب نع ةدبع ىأ ن ء ورمع نع ةنيبع نبا ءاعكار

 نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا « هنوفلاعو اذه نع نوهني مهو تباث نب ديز اذه لعف دقو نحن لوقن اذكهو

 "لكل / نلعي رييزلا نبا ناكو ريبزلا نبا ىنسي .نينمؤملا ريمأ ةالص نم اوحن حسبصلا ىلصي هللا دبع ناك لاق ةديبع ىفأ

 [1209 دلك لاق اوأ داوسن ب انب ىلصي هللا دبع ناك لاق ىتابيشلا ورهع ىنأ نع ليهك نب ةماس نع ةبعش نع

 نع انربخأ نايفس نأ هب انذ>أ ىذلاو رفسإ لب نولوقيو هنوفلاخم مهو انإوق وهو ةنسلا تءاج اذهبو نيتروسب

 ءاسنلا فرصنتف حسبصلا ىلصي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوضر ناك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا

 افا 02 هلع لأ « هلثم ةثئاع نع ةرمع نع ديعس نب ىح نع كلا « سلغلا نم نفرعام نيطورمب تاعفلتم

 ىلضي ناك لاقف ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالص فص, هعمس هنأىماسألا ةزرب ىنأ نع لاهنملا ىفأ ةماس نب رايس نع

 هللا دبع نب نسحلا نع سيردإ نبا « ةئاملا ىلإ نيتسلاب أره ناكو هسيلج انم ل>رلا فرع امو فرصن» مث حبصلا

 وأ ةالصلا ىف ديز هل ليقف ا روظلا ىلص سو هب طع هللا ىلص كك مدمر نأ هللا د .ع نع ةمهلع ن ء مهاربإ نع

 هللا دبع نع ةمقلع نع مهاربإ نع جحا نع ةبعش نع لجر « نيتدحس دحسف ةليقا ليقتساف مح تيلص اًنااف

 نعمهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نباو ةريره ىلأ نع انيورام قفاوي وهو ذخأن اذهبو هلثم مسو هيلع هللاىلص ىنلا نع

 دهشتلا ردق ةعبارلا ف ساج نك« مل نإ هنأ نومعزيو اذهب نوذخأبال مهو نيديلا ىذ ةصق ىف مسو هيلعللا ىلص ىنلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنأ هللادبع نع ةمقلع نع ميهازبإ نع شمعألا نع صفحو ةيواعم وبأ « هتالد تدسف

 مالسلا دعب وسلا ركذ اهنإ هنأل كلذو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا ) مالكلا دعب وبسلا قدجس دجس مث ملكت

 ىلوم نايفس ىنأن ع نيصحلا نب دواد نع كلام « اذهب ذخأن نحو وهسلا ىندجس دجس اهسدق هنأ نقيتسا املف لأسف

 ءاذحلا دلاخ نء مشهو ةياع نبا ءرمع نبا نع عفان نع هللا ديبع نع ةماسأ ىنأ نع ةريره ىنأ نع دمج ىنأ نبا

 نادرو رثعنباو ةريره ونأ لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا"نأ نيصحلا نب نارمع نع بايملا ىنأ نع ةبالق ىنأ 0

 م ألاقف سانلا ىلع لبقأ مث نكي مل كلذ لك لاقف تيسن مأ ةالصلا ترصقأ نيديلا وذ هل لاقف ثالث ىف نارمع لاقو

 نولوقيو هلك اذهنوفااع :مهو ورسلا ىفدحسدحس مث هتالصنم قبام متأف ةلبقلا ليقتساف معن اولاقف ؟نيديلا وذ لوقي

 تيأراملاق هللا دم ,عنع ديزي نب نم رلا دبع نع ريمع نبةراعع نع شمعألا نع لجر مالكا دعب وسال دحساال

 ذئمويحيبصلا ىلصو ءاشعااو برغللا نيب عج هنإف ةفادزملاب الإ اتقول الإ طق ةالص ىلص سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

  لوالا اهقاو ىف لاقل و اهفاو لق لش مل رجفلا دعب اهالص ناك ولو ىلاعت هللا همحر ( ىف( لال ) اهتقو لبق

 رحست ارحستم نأ ولو عمج حسبصلا ىلصيهللا دبع ناك لاق ديزي نب نم رلا ديع نع قاحسإ ىأنع ةبعش نع ىدهم نبا

 مهو رجفلا دعب الإ اهريغ ىف الو عج ةادغ حبصاا ذأ ىلصيال نأ ىف دحأ فلتخم ملو ( ىتنان_ةلإلاو ) كلذ زال



 ظ - 185 -
 نافرط هل طوسب ةنيدملاب دياولا دلج هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع ىورن نحنو نينامت دلحن نولوقيو اذه

 نع ةنيبع نب نايفس كلذب انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انريخأ ) لوقت هبو نونامت كلذف نيعبرأ

 ان ريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع ىلع نب ده نع رانيد نب ورم

 اطول ,مجر هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع نأ روك ذم نبا هارأ ديزي نع ديلولا نب مساقلا نع ٍبئذ ىنأ نبا نع لجر

 مجري نأ ةنساا لوقي بيسملا نب ديعسو سابع نبا لوق اذهو ندخم ريغ وأ ناك انص# ىطوللا مجرن دخان اذهبو

 سابع نب نع هيورب ةمركعو نصحأ دق نك || الإ محر ال لاف « ىعفاشلا عجر » نصخ ١ وأ نصحأ ىطوللا

 هيلعلسغ الو همارحإ دسفي مل مرحم وهو طولت ولو دح ىطوالا ىلع سيل لوقي مربحاصو لَو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 نئطرللا نورك الو نصح مل نإ دلجب و نصحأ نإ مجري ىنازلا لثم ىطوللا لاقف هباصأ ضعب هفلاخ دقو نع ملام

 نيميلا كلم رخآلاو حاكنلا 0 نيهجوب ءاسنلا عامج حاب اف امهنيب ًاقرف لجو زء هللا نيب دقو ىتازلا نم الاح

 مساقلا نع شمعألا ان ريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا ان ربخأ ) ناهبتشي نبأ نق هوجولا لك نم اذه مرحو

 عطقف تقرس ىلإ : لاق مث ٠ هدرطف تقرس ىلإ لاقف هنع هللا ىضر ىلع ىلإ لجر ءاج لاق هيبأ نع نمحرلا دبع: نبا

 لوقن نأنح انك رت اعاو تارد عب رأ لوقي تح نولوقيزو اذه نوفلا# ممونيعترم كسفن ىلع تدهش كنإ لاقو هدب

 اممجر تفرتعا نإف ةأرما ىلع ودغي نأ ىماسألا اسينأ رمأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل ةدابشلا ةلزنمب فارتعالا

 نولوقي مثو دحلا هنع لطب عجر مث تارم عبرأ رقأ ول ناك ةداهشلا هبشي رارقإلا ناك ولو تارم عبرأ لقي ولو

 نولؤق.و هننع ىلاغت نا ئذر ىلع نعااوورام :نوفلاخعو تاداهشلا ىلع ًاسابق اعبرأ رقي. ىح ىناأزلا دال انزلا ق

 ملسو هيلع للا ىلع ىننلا نع انيورو هنع هللا ىذر لغ نع اووراك نوفلاخخو ءاوس رثك أو هرم ءزارتإ ةفر ل 5

 لع لا دتك ركب ىفأ نب دمحم نأ قراخم نب سواق نغ كامس نع ىروثلا:ناتفس ن ءعكو هيف سايقلا نوعدنو

 اضيأ نولوق. مو اهنيد لهأ ىلإ ةينارصنلا عفداو مسملا ىلع دحلا مقأ نأ هيلإ مكشف ةنارصت قار سم نع هلأسإ

 هللاىذز ىلع نع سالخ نع ةداتق نع بوبأ نع نوره نب ديزي . ثيدحلا اذه نوفلاخمو ةينارصنلا ىلع دحلا ماع

 لاق شايع نب ِ وبأ « هيف لوقلا نوركشيو اذه نوفلاخم مثو اعيمح ىلع امهعطقف هبحاص امهدحأ عاب نيرح ىف هنع

 ني:مؤماريمأاي اولاقف ؛اذه نأشاملاقف لجرب ىتأ ذإ هنع هللاىض ر ىلع دنعتنك لاق ىلهاكلا رماع نع نيصحويأ قثدح

 ةرذع ىف هوغرف هنف هوغرف هلثم نان ىلإ هب اوقلظناف نين ىلع هوعدجو دقل لاقف ةأرما شارف تحن هاندجو

 فرطم نع نايفس « كلذ ىف نوفلت# ال نيتفملا لوق كلذكو لسريو برضي نولوقيو اذه نوفلاخم مثو هليبس ىلخو

 نع ةبعش نع لجر « ارقع الو.ادح هتأرما ةديلو بيصي ىذلا ىلع ىرنال لوقي ناك هنأ دوعسم نبا نع ىعشلا ن

 ردت/الو هللا“ رفغتسا لاقف هتأرما ةياراج تاصأ هنأ هل زكا دف ءاتااالخر نأ هللا دبع نع سار ناشر كاد

 انإف ىل لالح اهنأ ىرأ تنك دق لاقو ةلاهجلا لهأ نم ناك نإ لوقنف نحم امأو رزعي نولوقيو اذه نوفلاخع مهو

 ىدشأ| نعةزع ىأ نب ىسيع نع نايفس نع ىدهم نبا 1 ىلازلا دح هانددح املاع ناك نإو هانرزعو نك

 عبريف عطقن انأ الإ اذه ذخأن نحنو مهارد ةسمخة ميقىف اقراس عطق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر' نأ دوعتس نثا نع

 لقأ ىف عطقال نولوقيو اذه نوفلاخم مثو رانيد عبر نم 0ك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دهعىف مهارد ةسهخو رانيد

 ةأرما دجو ةنأ هللا دبع نع هيبأ نع نمحزلا دبع نب مساقلا نع :شمجألا نغ ةبعش نع: لجلار < هارذةرع" نم

 لاق ؟ كلذ تلنف مل لاقف هنع للا ىضر ره ىلإ كلذ اوكشف اوبهذف نيسمح هيرشف اهشارف ىلع اهفاحل ىف لجر عم



 ا هين
 ورم“ نع ديز نب دامح نع ىدبم نبا انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عييبرلا انريخأ ) ةريشثع سمح غلبي وأ

 ميشه انريخأ لاق ىعفاشاا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) مدقلا رطش نم عطق هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع نأ رانيد نبا

 لوقي هانماع دحأ الو اوسيلو هيلع دمتعي بقعلا عدو مدقلا نم لجرلا عطقي ناك ايلع نأ ىعشلا نع ةريغم نع

 لاق ( عيرلا انربخأ ) مدقلاو قاسلا نيب لصفملا هيف ىذلا بعكلا نم لجرلا عطقت نولوقي لب لوقلا اذهب

 00142 قا قشر الع نأ ةلفغ نب ديوس نعا نيصح نبا نع شابع نب ركب وبأ اءرتخأ لاق: ىففاشلا انريخأ

 اذه نوفلاخم مهو رانلاب مهقرحف رفحلا ىف مم ىءر مث مهلتقف ارفح مهل رفحف قوسلا ىلإ مهب جرخف ةقدانزب

 هب انلقف هللا باذعب دحأ بذعي نأ ىهم هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع انيورف نحت امأ دحأ رانلاب قرحمال نولوقيف

 لإ 1 قاف ةَئالَسإ دعب رصنت الجر نأ.فاببشلا وزرمع ىنأ نع ”ىمبتلا ناملس نع ةيلع ننا . اتم الو اح قرح الو

 ىلع هيلإ بثوف هللا نبا حيسملا نأ دهشي هنأ ريغ لوقتام ىردأ ال لاقف هلع ضرع, لعجف هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع

 اذهب نوذخأبال مهو تام دق وه اذإف هنع اوفكف اوفك لاق مث هوؤطي نأ نانلا رفأاو هئطوف هنعىلاعت هلا ىكن

 موق ىف ةريغلا لأ نع مصاع نع شايع نب ركب وبأ . فيسلاب الإ لتقي الو ةلتقلا هذهب ادحأ مامإلا لتقيال نولوقي

 هللا ىضر ىلع ىلإ مهر ئاشع تءاج دقو ان مهولتقف رادلا لهأ ضعب مهيلإ جرخف موق راد ىف ةأرما ىلع اولخد

 نطبل ارهظ اهبلقف هديب لاقو اليل ةدحاو راد ىف ءالؤه ع.ج امو هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع لاقف هيلإ مشو عفرف هنع ىلاعت

 كسفنب ٍلعأ تنأ لاف ءاهدلا هذه نمضأ انأ نسحلا لاذ مهءامد تردهأ دقف أوموق اضعب مهضعب لتق صوصل لاق مث

 هللا ىضر ىلع لثسف هلتقف الجر هتأرما عم دجو الجر نأ هنع هللا ىضر ىلع نع ىورنف نم امأ اذهب نولوقي اوسيلو

 لوقن اذهب و بيسملانبا نع ديعس نب ىحب نع كلام كلذب ان ربخأ هتمرب طعيلف ءادبش ةعبرأب تأب مل نإ لاقف ا

 لتاقلا لتق ةيصوصللاب فرعي نكي مل نإف ةلوتقلا ىلا رظني هلتقيف لجر راد لخدي صللا ىف نولوقي مهنأ الإ مثو نم
 22 لا هللا ىض رىلع نع اوورام فالخ اذهو ةيدلا هيلع تناكو لتقلا لتاقلا نع *”ىرد ةمصوصللاب فرعي ناك نإو

 معزي اذه نإ لاقف لحرب هنع ىلاعت هللاىضر ايلع ىنأ الجر نأ هباحصأ ضع, نع ىناييشلا نع نايفس نع ىدبم نبا

 انريخأ لاق ) عييرلا انريخأ ) اذهب نولوقي اوسيلو هلظ برضاو سعءشلا ىف هّثأ لاقف رخآلا مأ ىلع متحا هنأ

 دعاوت ناك الحر نأ حور ىنأ نب بييش نع رشإ فأن ء ةاس نب دامح نع نوره نب ديزي انثدح لاق ىعفاشلا

 الك ناثفف ؛انلع تا لاذ. رع ىآف ملع مث اهتطوف هني راج اهبسحف ةساقاكللد ةاراس تلقا ءالخ ىف اناكم هلة راك

 نولوةي اذهم نولوقي اوسيلو دحلا ةأرملا ىلعو ةبقر قتعتو ءالخ ىف دحلا برعضت نأ ىرأ لاقف هنع ىلاعت هللا ىضر

 ملعت هو تنز اهنأل هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع اوور اكدحن ةأرملا ىف لوقنف نحن امأف ةهبشلاب دحلا هنع أردي

 ىدع نب ةيجح نع ليبك نب ةماس نع نايفس نع ىدبم نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 هجرت ةقداص وكت نإ لاقف ىيراج ىلع عقو ىجوز نإ تلاقق ةأرما هتنأف هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع دنع تنك لاق

 لوَقيو ةلاهملاب رذعي نمت نوكي نأ الإ اهريغب ءانزك هتأرما ةيراحم هانز نأل ذخأن اذهبو كدلحتن ةيذاك وكت نإو

 تيأرلاق بيعش نب ورمينعو . املا وأ الهاج ناكدحلا هنع نوءرديو اذه نوفلاع مثو لالح ىل اهنأ ىرأ تنك

 ند عطقت نولوقيو اذه نوفلاخم مثو ىلع لاق ؟ كعطق نم تلقف هماهعإ تا رو هدب " تعطق دق ريب ىلع قتسإ الجر

 ةيلع نبا انربخأ لاق ىعفاشلا ان ربخأ لاق ( عيبرلا اةربخأ ) سو هيلع هللا ىلص ىنلانع كلذ ىوريو فكلا لصفم

 نوفلاخ مثو نيعبرأ رجلا ىف ديلولا دلج هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع نأ رذنملا نب نيضح نع هللا دبع نب ديعس نع



 ه ىنةتاكأ
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 ىنلا باحصأ نم دحأ نع نوود مهماعأ الو هب نولوقي الو اذه نوفلاخم مثو مك اهني قح هوب رضا لاف ىنأف وهام

 لاق (عييرلا انربخأ ) اذهب اولوق, نأمبمزليف هنعىلاعت هللا ىذ رىلعن ع ةياورلا هذه لثم نوتبش اوناكن إف اذه فالخ

 ىلاعت هللا ىضر ىلع نع ةليمجج ىنأ نع ىلعألا دبع نع ليئارسإو نايفس نع ىدهم نبا انربخأ لاق ىعفاشلا ان ربخأ

 لعف ريغ ىلإ اذه نوفلاخم مو « يناميأ تكلمام ىلع دودحلا اوهيقأ » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةتباثلا ةنسلا وهو هب لوقت نحنو لسو هيلع هللا ىلص ىننلا باحصأ نم هتملع دحأ

 ةريرهىفأ نع هللا دبع نب هللا ديبع نع بايش نبا نع كلام كلذ انريخأ لاق ئعفاشلا انربخأ لاق (عيمرلا انربخأ)

 تنز نإ مث اهودلجاف كدحأ ةمأ تنز اذإ» لاقف تنز اذإ ةمألا نع لثس ملسو ةيلع هللا ىلد ىنلا نأ دلاخ نب ديزو

 ةعبارلا وأ ةثلاثلا دعب ىردأال باهش نبا لاق «لبح ريفضب ولو ةعبارلا ىف اهوعيب مث اهودلجاف تنّز نإ مث اهودلجاف

 ةريرهىلأ نع هللا دبع نع ىرهزلا نع ةنييع نبا انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيبرلا انريخأ ) لبحلا ريفغلاو

 نع ىسوم نب بوبأ نع نايفس انريخأ لاق ىهفاشاا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) هوحن دلاخ نب ديزو

 نيدتف ةدحأ ةقأأ تتار اذإ » لاق عسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةنع للاعت هللا نىضار هريره ىنأ نع ديعس ىفأ نب ديعس

 اهانز تداع نإف اهياع برثي الو دحلا اهدلحاف اهانز نيبتق تن زف تداعنإ مث اهيلع برب الو دحلا اهدلجلف اهانز

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع ىلاعت هللا ىَدَد ىلع نع اوورام نوفلاحم ف » ليلا ىنعي -رعش نم ريفضب ولو اهعببلق <

 نع ىدبم نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عببرلا انربخأ ) مسو هيلع هللا ىلص ىناا نع نم انيور امو ملسو

 هن أهنع ىلاغت هللا ىضر ىلع دنع لجر ىلع نالجر دهش لاق سدنع نب. رحح نع دثرم. نب ةهقلع نع ىروتلا ناس

 اعد مث اوطلتخا ىتح اوبرضف سانلاب رمأف ىرذع لزنل ايح ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ول قراسلا لاقف قرس

 ادهش نإف' نيدهاشلا كقن نولوتب.دورشلا ىهرتسال نولرش اذهب نودحلاب ارسلاو دا[ مف نيدهاشلا

 ١ ريخأ لاق ( عمد .رلا انرب>أ ) اذه مهلوقب هناي ا دح ارتياح اهو 0 ا )27 اناكو

 هللا ىضر ىلع نامز ىف مهنم رثك أ طق قارسلا رأ مل لاق هببأ نع بيلك نب مصاع نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا

 اذه نوذخ ا اسلاو اوعطش نأردا كلا رفا ناكل عنصي ناك فكو تلق مهنم ادحأ عطق هتيأر الو هنع ىلاعت

 معن لو اذهب لوقن نحو دوبشلا كلذب رمأاي الو عطق هعطقب رمأي نأ كك احلا ءاش نف دوبشلا دبش اذإ نولوقي

 ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) عطقب نيدهاش اورمأ هدعب ةمتألاو ٍهسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 عطقف قرس هنأ لجر ىلع ادهشف هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع ايتأ نيلجر نأ ىعشلا نع فرطم نع نايفس انربخأ لاق

 لوألا دي ةيد امبمرغو رخآلا ىلع امهدابش زحب مف لوألا ىلع اناطخأو قرس ىذلا اذه الاقف رخآب هايثآ مث هدي

 نإو عوطقللا دي ةيد امهتمرغ لوألا ىلع انأطخأ الاق اذإ لوقن اذهبو اكتعطقل امندمعت اكهعأ ول لاقو

 لتقي نأ زوحم ناك نإ سايقلاب هبشأ اذه . ًادوق هدب امه.دبأ تعطق لطابب :هيلع دهشن نأ اندمع الاق

 نوفلاخم مثو ؟ ليلقلا زوال مف ايتكلا ناجح لذإو ب نشفنلا نم لفأ كلا ادب ناك عطمتال مف دحاوب نانثا

 لتي نولوةي مثو دب نادي عطقت الو ديب ١ امهمدبأ عل امقت ال نولوقيو ادمعت اذإ نيدهاشلا ىف هنع هللا ىضر ايلع

 لحجر نع لجر انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) دي نادب عطقت الو دحاوب نانثا

 همالتحا ىف كشف .ةّضد' !قرس دق ىص ىلأ ةنع هللا:ئذز الع نأ ةفيحج ىلإ نع هلآ نع لعالا دنع نب لع نع

 ملت يد قل ىدلا ىلع سيل نولوعي اذ لوقب هتماع كاكلا الو اوسيلو هما نوطب تعطقف هب رماق
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 ار نبأ نع 'سلوب نع مشه ان ريخأ لاق ىعفاشلا ان رخأ لاق 0 | انريخأ ) انلوقب اذه ىف نولوشي مهو

 |  لجر نع لثس هللادبع نأ مهاربإ نع شمألا نع ىرؤتلا نايفس | انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انرمخأ )

 نولوقي اذهب نولوقي اوسيلو كرتام هيلإ عفدي مث قتعيف هلام نه ىرتشي لاق اثراو عدي ملو اكولمت هابأ كرتو تام

 هب صوب مل نإ مه نولوقي كلذكو لاملا تيب ىف هلام لوقن نحنو ثرويالو كواملا ثربال

 كم اللا

 ايلع نأ ىبعشلا نع قراط نع نايفس نع ىدبم نبا انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( ميراا انربخأ)

 ءىث هيلع قبام دبع وه تباث نب ديزو رمع نبا لاقو باسحم هنم قتعي بتاكملا ىف لاق هنع ىلاعت هللا ىذر

 هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع:نع اوور ىذلا نوفلاخم مهو انعم هب نولوقيو لوقت كلذبو بيعش نب ورمع كلذ ىورو

 لع نع ثراملا نع هننأ نع قحسإ ىلأ نب سنو: نع جاجح انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انرخأ )

 نك عربا نيخأ )اذهب نولوقي اوسيلو ىدأ ام ردقب ثريو ىدأ ام ردقب بتاكملا نم قتغب هنع ىلاعت هللا ىضر

 ' الات هع لات هلا ىضر ىلع نع سالخ نع ةداتق نع دامح نع لجو انريخأ لاق ( ىعفاشلا انريخأ )

 نأ انثدحو قيقر وهف زخم اذإ لوقن امتإ اذهب لوقي سانلا نم دحأ الو اوسيلو زدعلا دعب تبتاكملا ىعستسإ

 نحن اذهب لوقي نيتفلا نءدحأ الو اوسيلو محن ىف ان لخدي تح بتاكملا زجعنإل لاق هنع ىلاعت هللا ىذر الع

 سانلا وتفم لوقي كلذكو رخآلا مجنلا هزيجعت رظتني الو قيقر زجاع وهف دحب مل نإف هموحن تلح اذإ لوقت مهو

 سنوي نع طايخلا دلاخ نب دامح انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) هيف نوفلت مهماءأ ال

 نع ىورن نحن و رح وهف هتميق بتاكملا ىدأ اذإ هللا دبع لاق : لاق صوحألا ىنأ نع هيبأ نع قحسإ ىفأ نبا

 0 وقت هيو ءىث هيلع قبام ديع ل ةشئاعو رمع ئ ءاو كاان نب ديز

 هودللا باب

 نأ ىعشلا نع ال1 0 ا هللش نع ةيعش :نع لخرا انزخأ (لاق :ىعفاشلا انربخأ لاق (عيرلا انريخأ:)

 نإ لو هلل (حرأو هللا باتكب اهدلخأ لاقو ةعملا.مو. اهم رو .نسجلا مون ةحارس دلج هنع ىلاعت ىذر ايلع

 مجرتو مجرتالو ركبلا دلحن نأ ةتباثلا ةنسلاو دلحت الو م>رت نولوقي اذ-مب نولوقي اوسيلو مسو هيلع هللا ىلص

 ةأرما ىلع دغا » سينأل لاقو هدلحب ملو ازعام سو هيلع هللا ىلص هللا ىلص هللا لوسر مجر دقو دلت الو بيثلا

 لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ) عيبرلا ان ربخأ ) اهتجرف١ تفرتعاف سينأ ادغف « اهمحراف تفرتعا نإف اذه

 اللا ىف ةار6] دلِجا هنع ىكلاعت هللا ىضر ايلع نأ هحابشأ نع قحسإ ىلأ نعأ .نايفس نع .ىدبم> نبا ' انرْئخأ

 نع فابيشلا نع مشه . كلذ ىف نوفلتخم مهماعأ الو نوتفملا لوقي كلذكو « ديدج ىل لبق غرد اهيلعو

 لت هللا ىضر اايلع نأ هخايشأ نع. قدسإ فأن ع نايفس نع ىدبم نبا ٠ ةرصبلا ىلإ ىنن الع نأ ىبعشلا

 قفاوم هنأال هب ذخأنف نحن .امأو دحأ ىلع ىنن ال هنأ نومحزيو اذهب ناودحلاب اوسلو هيما نانا 1

 كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق | ٍدرلا انريخأ ) ةتباثلا ملسو هيلع هنا كح هللا لور مشا

 لاق ملسو هيلع هللا بص ىنلا نأ دلاخ نب ديزو ةريره ىلنأ نع هللا ديبع نع باهش نبا نع نايفسو

 « ماع بيرغتو ةثام دلج كنا ىلع لجو زع هللا تاتكي ع نيضق ال » هيلإ امصتخا نيدللا نيلحرال

 هر نأ هيلع درحف دحم ىلع دنع رقأ الحر نأ ىروألا ديلخ نع قولعذ نب ريسأ نع نايفس نع ىدهم نبا
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 اذه اوحتءاو تناث مثدنع وهو ةئسأأ قفاوي ىذلا دوعسم نبا هللا ديع ثيدح اوفلاحو اهف ةححال ىلا ةطقالا 4

 هنكلو اهنمث قدصتب نأ ىزبشلل سلف عئابلا بهذ نإ نولوقي هنع هقوه مف هنوفلاخحم مثو رماعنع ىذلا ثيدحلا

 . ءاح ىَم اعحاص ىنان ىح هسدخ

 ضئارفلا بأب

 ةماس نب هللا دبع نع ةرم نب ورمع نع ةبعش نع لجر انريخأ لاق : ىعفاشلا ان ريخأ لاق ( عيرلا انرخأ )

 لوقف مهبحاصامأ اذهب نولوقي اوسيلو اسداس نوكي ىق> ةوخإلاو دجلا نيب كرمشب ناك هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع

 ثلثاا نم صقنيالو هل ًاريخ ةمساقملا تناك ام ةوخإلا مساقي ديز لوقب لوقنف نحن و مه امأو ةوخإلا حرطيف بأ دجلا

 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) دحأ اذه لوقي ام نولوقيو ىلع لوق نوركني مهو لاملا سأر نم

 ىلع ناكو (*) ىلاوملا نود ماحرألا ناثروي هللا دبعو رمع ناك : لاق مهاربإ نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انرخأ

 ىلاوملا انثرو ةبصعالو ةامسم ضئارف لهأ نكي مل اذإ نولوق. اذهب نولوقي اوسيلو كلذ ىف مثدشأ هنع هللا ىضر

 مهل ىمسم الو ةبصعب اوسيلو ماحرألا نوثرو. مهو ةبصع وأ ةضيرف هل تيمس نم ريغ ادحأ ثرون ال نحن لوقنو

 لحجر انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيررلا انريخأ ) هلع سايقلاو ديز لوق لوقتلا اولاقو لاوم نكت ل اذإ

 انلوقب اذهىف نولوقيو ضعب نم مهضعب ارفن ثرو هنأ هنع هلا ىضر ىلع نع ثرحلا نع ىبعشلا نع ىلل فأ نبا نع

 هللا دبع نع ليذه نع سيق ىفأ نع ىروثلا نايفس نع لجر انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انرخأ )

 نأ مهاربإ نع روصنم نع نايفس نع عكو ان ريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) كرمشي مل هنأ

 لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عسرلا انربخأ ) كرمشنال نولوقيو هنوفلاخ مهو كرمش لوقن نحنو كرشأ هللا دنع

 نيتنبلل نبا ىنبو نبا تانبو نيتنبا ىف هللا دبع نع قورمسم نع دلاخ نب دبعم نع ىروثلا نايفس نع لجر انريخأ

 دحأ الوانسلو مأو بأل تاوخألا عم بأالل تاوخألاو ةوخإلا ىف لاق كلذكو تانبلا نود نبالا ىنبلف قبامو ناثلثلا

 تاوخألاو ةوخإلا وأ نبالا تانبو نبالا ىنيلف قب امو ناثلثلا تاوخألا وأ تانيلل سانلا لوقي امإ اذهب لوقي هتماع

 شمعألا نع ةيواعم وبأ انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) نييثنألا ظح لثم ركاذلل بألا نم

 ني امأ اذهب لوقي دحأ الو انسلو سدسلا هافوأ اورثك اذإف ةوخإلا عم دا كرمش, هللا دبع ناك لاق مهاربإ نع

 نولوةي كلذبو دجال لاملا لعجيو ةوخإلا حرطي ناكف مهضعب امأو ثاثلا نم هصقنن ل ةو>إلا عم ناك اذإ هنإ لوقنف

 لعحم هللا دبع ناك : لاق مههاربإ نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انربخأ لاق ىعفاشلا ريخأ لاق ( عيبرلا انرخأ )

 اذهب لوقي دحأ الو انسلو مهسأ ةثالث جوزللو مهسأ ةثالث تخئاللو مهس دجللو مهس مأالل ةيناع نم ةيردك ألا

 جوزالو مهسأ ةثالث تخ اللو مهس دجللو نامهس مأالل ةعست نم اهلعحن تباث نب ديز نع ىور امب نولوقي مهنكسللو

 ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) نييثنألا ظح لثم ركذلل امهنيب لعجيف تخألا دجلا مساقي مث مهسأ ةئالث

 انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق. ( عيرلا انربخأ ) مهاربإ نع ءاجر نب ليعمسإ نع ىروثلا نع لجر نع

 نولوقي اوسيلو نامبس دحالو مس مااللو مهسأ ةثالث تخأاللف تخأو مأو دج ىف لوقي ىبعشلا عمس نمع نايفس

 نامبس تخاللو مهسأ ةعبرأ دجللو مهسأ ةثالث ملل ةعسن نم اهلعجب ديز لوقب نولوقي اعإ اذهب

 لاق هللا دبع نع مهاربإ نع ميسحلا نع ةبعش نع لجر انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انررخأ )

 نوثري الو نوبجحم ال ديز لوقب نولومي اذهب نولوقي اوسيلو نوثروي الو نوبجحم نوكولعملاو باتكلا لهأ
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 تنسحأو تبصأ لاقف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلل كلذ ركذف ةيدلا لثب هيلع ىضقو همهس جرُح مهنم دحاول هلعجف مهني

 َنَع ثدحع ىتعشلا تعبم لاق لبيك نبا ةماس نع  ةبعش انريجأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انريخأ )

 مهرمأف هنع هللا ىضر ىلع ىلإ اومصتخاف دلولا نمل ردي ملف رهط ىف اوكرتشا رفن ةثالث نأ ليلخلا نبا وأ ليلخلا ىنأ

 ىلع نع اذه نوتش. مهو اذهم نولوقي اوسيلو ة.دلا ىثلث نيرخالل ىطع. نأ ةعرقلا هتباصأ ىذلا رمأو اوعرتقي نأ

 لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تبثرام مه هنولوقي ىذلاو هنوفلاخع مو لسو هلع هلا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر

 هوقحلأ نإف هل ةقاملا وعدت لوعت نحو هب انلق ميسو هلع هللا ىلص ىنلا نع اندنع تبث ولو هفلام نادل سلف

 اش مهبأ ىلإ بستنيف غلبي ىح فقويو هل نوكي الف مدحأب هوقحلي مل وأ مهلكب هوقحلأ نإو هنبا وهف مدحأب

 انريخأ لاق ( عيرلا انرخأ ) مهنم قابلل وهو هنوثاريو مهثاري مهنبا وه نولوقي مهو مالسإلا ىف ناوبأ هل نوكي الو

 000 |[ هل ايرشب اراغ رجاتسا الجر نأ ضربألا نب دمغ ىأ نع كامم نع ةبعش انربخأ لاق ىعفاشلا

 هب لوقنال نحنو هب نولوةي الو اذه نوفلاخم مهو اروسكم امهر د هطعأ لاقف هنع هللا ىضر ىلع ىلإ همصاخف راما

 تناك نإ هيلع هرجأتسا ام هلف لمعلا مت نإف لمعلا متي مل اذإ اكيش هل لعجم ملو رامسملا ةميق هنمض نيحألا مَ

 ركب وبأ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انرمخأ ) هلثم رجأ هلف ةدساف ةراجإلا تناك نإو ةحرحص ةراجالا

 ©9لآملا تيب هنع هللا ىضر ىلع لخذ لاق ىدسألا فيرط نب ىسوم نع عيفر نب زيزعلا دبع نع شايع نبا

 ءاش نإ لاقف هتضوع ول سانلا لاقف لالا ىلإ همسقف دسأ ىنب نم الجر رهأف مهرد كيفو ىسمأ ال لاقو هب طرضأف

 نع نووري مهو تحس ىلع لاق نولوعي مهو مسعلا ىلع لعجلاب نك ل نولوتيو اذه نوفاك مهو تحس هنكلو

 نأ دحأل لحمال 5 تحشلا ىطعي نأ دحأل ل ال لوقن مهو نعو تحس وهو هتيطعأ ءاشإ نإ ةنع هللا ىضز ىلع

 ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انريخأ ) ىلاعت هللا ا ا 3. اًنيقي نط هعاشا ىعر الع ىرتبالو ءدحان

 ءارأ ام لاقق رمألا ضعب ىف هنع هللا ىضر ىلع ىنأ لاق ىبعشلا نع دلاخ ىنأ نب ليعامسإ نع ةيلع نبا انربخأ لاق

 ىنلا نع ىورن نحنو دودرم وهف اروح ناك اذإ  نولوقيو اذه نوفلاخ مهو هتددرل حلص هنأ الولو اروح الإ

 انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) در وهف زئاج ريغ ءىش ىلع حلطسا نم نأ ٍدسو هيلع هللا ىلص

 نوفلاخم مهو ةنيبلا عم اةفلقلا قار هنع هللا قر ادلع تأ شح نع مسحلا نع ىلذ ىنأ نإ نع تايغ نب صفح

 نم دحأ نع نووري مهماعن الو ةنيبلا عم فاحتسا هنأ حيرش نع نوور. مهو هتنيب عم ًادحأ نوقَلَعَتسالو اذه

 . امهفالخ ملسو هيلع هللا ىلض ىنلأ باحصأ

 ةطقللا باب

 لوي البيذه تعمس لاق سيق ىفأ نع ةبعش نع لجر انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ) عيرلا انريخأ )

 اذإ انلوق اذهو اهم عتمت دما لاقف اهيقرعي نم دجأ ملو امهقرع دق لاقف ةموتحم ةرصب لخر ءانز هنا دع تطل

 ثيدحو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةتباثلا ةنسلا اذكهو اهب عتمتسإ نأ هلف اهفرعي نم دحب ملف ةنس اهفرع

 01 0 رل ىرتعا هنأ “لا دبع نع همأ نع رماع نع اثيدح اوورو هلك اذه اوفلاح دقو ةنلاب هيشأ دوعسم نبا

 ةنسلا اوفلاخف ةطقللاب لعفن اذكه لاق مث مرغلا ىلعو ىلف هرك نإف اهبحاص نع مهللا لاقو اهنمشب قدضتق اهبحاص
 ممسسلل

 )١( هش حك ناسللا رظنا ء هنم ر>سو هب فختسا ىأ 7

 و ون



 - ل
 ةدئاز فأنبا انريخأ لاقىعفاشلا انربخأ لاق ( عييرلا انريخأ ) فال  ةرمثع ةيدلا نولوقي مو ًافلأ رثع ىنثا ةيدلاب

 ةيراح تك ةيرا> ة.صقاولاو ةصراقلاو ةصماقلا ىف ىضق هنأ هنع ىلاعت هللا ىذر ىلع نع ىعشلا نع دلاح نع

 نولوقيو هب ؟حلانوركنيو اذه نواوقي اوسيلو اثالثأ اهلعحف اقنع قدناف ةلومحلا تصقوف تصحقف ةبراج اهتصرقف

 ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) ةلقاعلا ىلع اهتيد نأو ءىث ةصوقوملا ىلع سيل نأ نومعزيو دحأ اذه لوقبام

 نايعلي اناك نيمالغ نأ هنع هللا ىضر ىلع نع سالخ نع ةداتق نع رماع نب ورمع نع ماوعلا نب دابع ان ريخأ لاق

 نونمض مثو هنمضي ملف هنع هللا ىضر ىلع لإ عفرف امرك هتملث تد افاق راذحر خلال اقو «ءراذح امههدحأ لاقق ةلعب

 ىلع نع سالخ نع ةداتق نع دامح انريخأ لاق ىعفاشلا انرب>أ لاق ( عيرلا انربخأ ) هيف اوورام نوفلاخمو اذه

 نجسلا ىف دنعلا نحن و ىلوملا لتش هطوس وأ هفسك وه امعإف الحر لتش نأ هد لح لا 1

 ىلعا تلق لاق ةفيحج ىنأ نع ىبعشلا نع فرطم نع نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انرمخأ )

 امهف ادبع هللا ىنؤي نأ الإ ال : لاق ؟ سانلا ىديأ ىف ام ريغ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم ؟ دنع له ةنع هللا ىضر

 اذه نوفلاحع مثو رفاكب نمؤم لتميال نو رسألا كاكفو لقعلا لاق ؟ةفيصصلا ف امو تلق ةفيحصلا ىفامو نآرقلا ىف

 مل-سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ىلع نع اوورام نوفلاحمو رفاكلاب نمؤملا لتقي نولوقيو

 لاق نانثا م نقل اننحسق 4ع هللا ىصر ىلع ىلإ انعف رو اك تك ةيدعإ انعاطتق را ترش ةعب رأ عبار 06

 امهدحأ لعلف لاق امهديقت نأ ىرن اولاقف ؟ نولوقتام موقلا هنع هللا ىذر ىلع لأسف نيقابلا نم اندقأ نيفوتملا ءايلوأ

 موقلا' ةلاقم- لثم لاقف 'امهنع ىلاعت: هللا ىضر ىلع نب .نسحلا لاسو ئردأ'ال انأزو لاق ىرذتال اولا هاش لك

 انريخأ لاق ( عيررلا انريخأ ) نيقابلا حارج ةيد ذخأ مث ةعبرألا لئابق ىلع نيلوتقملا ةيد لعجف كلذ لثع هباجأق

 اهيلع سانلا محدزاف دسأل اركب اورفح اسان نأ رمتعملا نب شنح نع كامس نع ةماس نب دامح انريخأ لاق ىعفاشلا

 قح كلذ ىف اورجاشتف اوتا اهنم اوجرختساف دسألا م,حرجف رخآب رخآلا قلعتو لجرب قلعتف لجر اهيف ىدرتف

 مد نإ ءاضقب 0 ضقنلف اولاعت 5 ةعب رأ لحأ ند نيتئام نولتةت , هنع ىلاعت هللا ىدر ىلع لاقف حالسلا اودخأ

 عبارالو ةيدلا فصن ثااثللو ةيدلا ثاث ىناثللو ةيدلا عبر لوأالل لاقإسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوعفتراف الإو

 هللا لوسر كك اوءفاربق ضرد ١ نم مهنمو ىدر نم مهن يل ىلع اومدزا نيذلا لئاق ىلع ةيدلا لعحو ةلماك ةيدلا

 ىلع ءاضق ىضمأف اذكو اذكب ىضق هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع نإ اولاقو ةصقلا هيلع اوصقف مسو هيلع هللا ىلص

 نع قتمألا نع ةبعش انريخأ لاق ىعفاشلا  انرخأ لاق ( عمرلا انريخأ) اذهب ن ود انا مثهو هنع ىلاعت نا ىضَر

 نوفلاخم مثو فصنلا ىلعف الخ امو ةحضوملاو نساا ىف ىوتست ءاسنلاو لاجرلا تاحارج ىف هللا دبع نعاقرقش

 هللا دبع نع مهاربإ نع رثعم ىأ نع كيعص انريخأ لاق ( عيبرلا انريخأ ) ءىش لك نم فدناا ىلع نولوةيف اذه

 لوقت لد اذهع نوقي اوسلو هةحارح ردق هنع عفريو ةيدلا هنم صققا ىذلا ىلع لاق تومي هنم صخش ىذلا ىف

 . هلعفي نأ هل ناك العف لعف هنأل صتقملا ىلع ءىثال مثو نحن

 ةيضقالا باب

 هنع هللا ىكر ىلع نع ىعشلا نع حلجألا نع نايفس ان رح لاق ىعفاشلا ن1 لاق ( عيرلا انريخأ)

 عرقأ مث ن وشف راش متنأ لاق ا مهضعب ملسإ نأ مهأسف آدلو نوعدب ةثالثث سان هنلإ مصتخا

 ا
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 " ائريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيبرلا انريخأ ) لجأ ريغ ىلإ هنأل خوسفم عي مثدنع اذه اذهب نولوقي اوسيلو

 مهو زئاج وه لاق ودعلا زرحأام ىرتشا نميف هنع هللا ىضر ىلع نعو رمع نب سالخ نع ةداتق نع ةماس نب دامح

 انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( ع.برلا انربخأ ) هذ_خأ نمثلاب هذ>أ بحأ نإ رابخلاب ءاج اذإ هبحاص نإ نولوقي

 لوقنمهايإ الو انساو نيمهردلاب مهردلاب سأابال لاق هللا دبع نع هيبأ نع ىحتاا مهاربإ نع شمعألا نع ةيواعم وبأ

 نعو لثع الثم الإ ةضفلاب ةضفلا نع ىهن هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تيور ىتلا ثيداحألاب لوقن اذه

 نا ئرآ اه لاق عجر اماف هوهنف سو هلع هللا ىلد ىنلا باحصأ قل هللا دبع ناك دقو لثع الثم الإ بهذلاب بهذلا

 نع نامع ىنأ نع ىميتلا ناملس نع مهشه انريخأ لاق ىعفاشلا ان ريخأ لاق ( عبرلا انريخأ ) هل_عافب انأ امو ص

 مهو ةنسلا تضه اذه-و لوقن اذكهو ماعط نه اعاصو اهدر ءاش نإ رايخلاب وهف ةارصم عاتبا نم لاق دوعسم نبا

 انريخأ لاق ٠ ىعفاشلا انريخأ : لاق ( عيبرلا انريخأ ) آئيش ابنم ذخأ دق هنأل اهدر هل سيلف اهبلح اذإ هنأ نومعرب

 ما[ الو انسلو اهدلو بيصن نم قتعت دلواا مأ ىف لاق هنأ هللا دبع نع بهو نب ديز نع شمعألا نع ةيواعم ونأ

 ” لالا شآر نم قت اًعمح نولوفقيو نهعاداّس تام اذإ دالوألا تابمأ قّعأ هنأ رمع ثيدحم لوقن اذه لوقت

 هرك هنأ هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةيلع نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عييرلا ان رخآ)

 ”اا0ا 017|0 2 1 نم ساثلا نمو اماريشو:اهدنب اساان نورئال اذه نواوشقي اوسلو اهعبو فحاصلا ءارنش

 لك أ لحمال لاق هنع هللا ىضر ايلع نأ عيكو.انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عسيبرلا انريخأ ) اهعيب هركت نحو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوريو دحأ اذه لوقيام نولوقيو هنوركني لب اذه نولوقي اوسيلو اًخوبطم الإ موثلا

 . هب دخان ىذلا اذهو « موثلا حييرب انيذؤي اندجاسم نبرقي الف ةرجشلا هذه نم لك أ نم » لاق هنأ

 تايردلا باب

 مصاع نع قاحسإ ىنأ نع ىروشلا نايفس نع ىدهم نبا انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 نيبام ثاثو عاذج ثلثو قاقح ثلث مخضلا رجلاو ةبشخلاب دمعلا هبش 'اطخلا لاق هنع هللا ىضر ىلع نع ةرمض نبا

 ةعذج نورادعو سمحو ةقحنو رسثعو سو ضاخع تنب نورشعو سَ 'اطخلا ىفو ةفلخ اهلك اهماع لزاب ىلإ ةنث

 اهدالوأ اوطب ىف ةفلخ نوعب رأدمعلا هبش ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورن نيو نوبل تنب نورسشعو سمحو

 نواوقيواذه فالخم نولوقي مثو لوقن اذهبو ةفلخ نيعبرأو ةعءذج نيثالثو ةقح نيثالث هب ىضق هنأ رمع نع ىورو

 لاق ( عيرلا انريخأ ) طخ وه لوقي هنأاب مهبحاص بهذت نوبيعيو دوقلا هيف دمع اذه ةبشخلاو مخضلا رجحلا ىف

 ىلعدنع تنك لاق قورسم نع ىعشلا نع تباث ىلأ نب بيبح نب هللا دبع نع ىمفانطلا انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ

 هللا ىضر ىلع ىغقف هوقرغ مهأ ةثالثلا ىلع نانثالا دهشو ايبص اقرغ امهنأ نينثا ىلع اودهستف ةثالث هاتأاف هنع هللا ىضر

 ىلول نولوقي اذملوقي هانماع دحأ الو انسلو ةيدلا سامحأ ةثالثب نينثالا ىلع ىضقو ةيدلا ىسمحخم ةثالثلا ىلع هنع

 ىعشلا نع ة 0 نع ريرج انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عسيرلا انريخأ ) نيتفئاطلا ىدحإ ىلع ىعدي نأ مدلا

 فصن اوطعي تح ممل كلذ نكي مل اوصتقي نأ ةأرملا ءايلوأ دارأ نإ لاق ةأرملا لقي لجرلا ىف هنع هللا ىضر ىلع نع

 هلوقي ادحأ ملعنام نولوقيو لوقلا اذه نوركنبو سفنلا ىف صاصقلا امهنيب نولوقي اذهم نولوقي اوسيلو ةيدلا

 ىضق هنع هللا ىذر ًايلع نأ نسحلا نع ماشه نع نوره نب ديزي انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انرمخأ )
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 ةفمي آش ييمت



 هل/ا١ا -

 اب قحأ وهو ةدحاوف اهسفن تراتخا نإ رايخلا ىف هللا دبع نع ميهاربإ نع ةريغدو ىبعشاا نع دلاخ ىنأ نب ليعامسإ

 نعصفح انربخأ لاق ىعفاشلا انريأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) انئاب هيف قالطلا نوريو هنوفلاخم محو نحن لوقت اذكهو

 نع ىلعيو ةيواعم وبأ امهنيب نوقرغف هنوفلاخم مهو لوقن اذهبو ءاوس كدي كرمأو ىراتخا ىف ميهاربإ نع ش.عألا

 تاعج دق لاتف ىسفن تقلط ىديب كدب ىذلا رءألا نأ ول اهجوزا تلاق ةأرما نأ قورسم نع ميهاربإ نع شمعألا

 كلذىرأ انأو رمعلاقف اهب قحأ وهو ةدحاو ىه لاقف كِلَذ نع هللا دبَع رمع لأسف ائالث اهسفن تقلطف كيلإ رمألا

 اذه نوفلاخم مءو ةعجرلا كلم ةقيلطت ىمو هلوق لوقلاف ةدحاو الإ درأ ل لاق مث اهلإ رمألا لعج اذإ لومت: اذهبو

 نع نايح ىنأو كحل ىنأ رايس نع ميشه انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) ةمئاب ةدحاو اهنولعحف

 حاكتناا هللا دع راحاف موقلا نه لجر مهل حبذف ىل دلوت تنب لوأ هحوزأو ةاش موقلل حبذي نم لاق الجر نأ ىعثلا

 لاق (عيرلا انربخأ ) احاكن اذهنوكم الوهلثمرجأ حباذلل نولعحم اذهب لوقي هتماعسانلا نم دحأ الو مثابإ الو انسلو

 آذإ ةتارما لجرلا ١ طن نأ , ءرك كاف درعسم ن١ 2 مههاربإ نع روصنم نع مشه انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ

 لاق(عييرلا انربخأ) هدعبو روجفلالبق اهأطي نأ سأبال نولوقيو اذهب نولوقيال مثو ةكرشم ىهو اهأطي وأ ترجف

 عييمج نم ةقفنلا امل اهنع ىفوتملا لماحلا يف هللا دع نك عمال نع لذ ىنأ نبا نع ميشه انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ

 . ملعأ هللاو , هلهأل ثاريملا بجو تيملا تام اذإ اذهب لوقي دحأ الو انسلو لاملا

 عويلا 6 ءاحام

 هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع لاق لاق ةديبع نع ىبعشلا نع ليعامسإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عسرلا انربخأ )

 تيأر تلو انف هدعب نايعو هتان رمع هب ىمقف ةقتع (عاروهو انآ تنارف د الوالا تاع عب ىف ردع ىنراشتسا

 نبا انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) عابتال رمع لوقب لوقن اذهب لوقن مهايإ الو انسلو قيقر اهنأ

 بغرف اهاينث ©20طرتشاو ةبحن عاب الحر نأ لا دشار نب ورمع نع قولعذ نب ريسن نع نايفس نع ىدهد

 هوطعأف اين ىصقأ تغلب اذإف قوسلا ىلإ اهم ابهذا ىلع لاقف هنع هللا ىضر ىلع ىلإ ابهذا لاقف رمع ىلإ امصتخاف اهمف

 هلسيل هنأل هب اولوقي نأ مهءزايف اهوتبشي نإف هنع هللا ىضر ىلع نع ةياورلا هذه نوتبشي مثو سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نع قبلا نامع نع ةيلع نبا انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) دساف اذه لوقت نحنو مثدنع عفاد

 جلسو هلع هللا ىلص ىنلا باح ل دحأ نء اذه فال نوور اوسيلو كلذ ريغ الو نمش اهصلخم نأ هلع نكي دس 8 : 2 دا بتاحصا]إ *.م 1 ! ه 55 5 كلذ ِء "مدنا اي 2 د

 نع ةماس نب دامح انريخأ لاقىعفاشلا انريخأ لاق ( عيبرلا انريخأ ) هب اولوقي نأ محلوق لصأ ىف اذه اوتبث اذإ مهءزليف

 نوذخأب اوسيلو تحسلا نم ماجحلا بسك لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع ةرحض نب هللا دبع نع ىناسارخلا ءاطع

 ماجحلا ىطعأ هنأ ٍلسو هيلع هللا ىل ىنلا نع ىورنو اسأب كلذب ىرنال نمو ًاسأب ماجحلا بسكي نودي الو اذهب
 جاجا نع امهريغو صفحو ميشه انرخأ لاقىعفاشلا انريخأ لاق ( عييرلا انريخأ) هارإ هطعب مل تحس ناكولو هرجأ

 ءاطعلا ىلإ مثرد فال هع رآن بهذلاب ةحوسنم اعرد ةنع هللا ىّضر ايلع عاب ا هنأ نع ثيرح نب ورمع نبا نع

 . هححصم هبتك . اهلجرأو اهسأر هل نأ طرتشا ىأ مئاوقلاو سأرلا روزجلا نم مهلاب اينثلا (1)
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 ةيطعىلأ نع هاوس نع دواد نع ميشه انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عب رلا انربخأ) ةتباث ةعجراا نولعجم و 1

 نع هنع هللا ىضر ايلع لأسف همطفت ىتح اهبرقأ ال ناو لاقف هيخأ نبا عضرت ىهو هيخأ ةأرما جوزت هنأ ىدسألا
 .ملعأ هللاو ء بضغا!ىفناك ام ءالبإلا او كيلع ءالرإ الذ كيخأ نبالو كلالصإلا ديرت امنإ تنك نإ ىلع لاقف كلذ

 مت اكل

 تعبس لاق مزاح ىنأ نب سيق نع ليعامسإ نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 انل صخر مث كلذ نع اناهنف ىصتخت نأ اندرأف ءاسن انعم سيلو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم وزغن انك لوقي دوعسمنبا

 انربخأ لاق ( عيبرلا انرمخأ ) نا دبع نع ىورام نوفلاخمو اذهب نوذخأي اوسيلو ءىثلاب لجأ ىلإ ةأرملا حكتن نأ

 هللا ىضر ىلع نع امهمبأ نع ىلع نب دمحم انا هللا دبعو نسح ىنثدح لاق ىرهزلا نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا

 ربيخ نمز ةيلعألا رجلا موو ةعتملا حاكن نع ىهن لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ سابع نبال لاق هنأ هنع

 اههمبأ نعىلع نب دمحم ىنبا نسحلاو هللا دبعنع باهشنبانع كلام ان ريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق (عبرلا انربخأ)

 ىعفاشلا انربخأ لاق (عببرلا انربخأ) رببخ موي ءاسناا ةعتم نع ىهنملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىضر ىلعنع

 حاكن نع ىهم يسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هببأ نع ةربس نب عييرلا ىربخأ لاق ىرهزلا نع نايفس انريخأ لاق

 عسب لاق هللا دبع نع ميهاربإ نع ةريغم انرمخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( ع.درلا انريخأ ) ىعفاشلا لوقي اذهمو ةعتملا

 دحاو ريغ ىنثدح دقفّللا دبع لاق تلق اذإ لاق هنأ هنع نووريو هللا دبع نع مههاربإ لسرم نوتبثب مهو اهقالط ةمألا

 ةريرب ثيدحم جتحمنو لوقت اذكهو اهقالط ةمألا عب نوكيال نولوقيو اذه هللا دبع لوقب نولوقيال مهو هباحصأ نم

 اهقالط اهعبب ناكولو رايخلا ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا امل لعجف اهتقدعأ مْ جوز امو اهترتشا اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ

 عد ايري مل اهبعأ فوع نب نمحرلا دبعو نامع نع انيورو ءارثلاب اهحوز نم تناب دق تناكو ىنعم رايخال نكي

 ىدعنب مصاع نم ىرتشا فوع نب نمحرلا دبع نب ةماس ىنأ نع ىرهزلا نع نايفس كلذب انربخأ . اهقالط ةمألا

 نع ةبعش نع مثيلا نب ورع انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عييراا انربخأ ) اهدرف اجوز امل نأ رخأف ةيراج

 انساو نييناز نالازيال لاق اهجوزن:, مث ةأرماب ىنزي لجرلا ىف دوعسم نبا نع هيبأ نع دعجلا ىفأ نب ملاس نع سلا

 و سابع نباو رمع لاق دقو نييئاز ريغ احك انت نيح لالحلا نابيصمو ايئز نيح نامت امه اذم لوقن مهايإ الو

 نع قورمسم نع باثو نب ىحي نع نيصح ىنأ نع كبرش انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) اذه

 لوةناذهمو اهم ق>أ وهو ةقيلطت ىبف اهولبقف ابلهأل امبهو وأ كلهأب قحاتسا هتأرمال لجرلا لاق اذإ لاق هللا دبع

 ميهاربإ نعةحلط نعىليل ىفأنبا نع ىسوم نب هللا دبع . ةنئاب ةقيلطت اهنأ نومعزيو هنوفلاخم مهو قالطلا دارأ اذإ

 امأو انئاب هنوامدبف قالطلا ةماع ىف هنوفلاخم مهو ءالبإ وأ علخ الإ ناب قالط نوكي ال لاق هللا دبع نع ةمقلع نع

 اهنأةتبلأ ىف رمعنعو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىورو علخلا قالط الإ ةءجرلا كال هاك قالطلا لعجنف ني

 ىلع نب هللا دبع نع ىلع نب دم ىمع انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عييرلا انربخأ ) ةعجرلا اهيف كلي ةدحاو

 لاقف « ؟ تدرأ ام» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ةتيلأ هتأرما قلط هنأ ةناكرنع ريت نب عفان نع بئاسلا نبا

 نع رايد نب ورمع نع نانفس ان ريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ كاق ( عيبرلا انريخأ) هللإ اهدرف ةدحاو الإ تدرأام هللاو

 ديز نع ىورو تنت ةدحاولا نإف كتأرما كيلع كسمأ ةتءلأ ىفلأر ما تةلطو رمع ىل لاق لاق بلطملا نع دابع نب دمحم

 نع ميشه انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيب رلا انربخأ ) ةعجرلا كلم ةدحاو اهسفن تقلطو كيلمتلا ىف تباث نبا



0 

 #5552 لالا ل ا
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 كيور دبع
 اًدبم نولوقي اوسيلو نيلجألارخآ, دتعت اهجوز اهنع ىفوتملا لماما لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع ىحصلا نأ نع

 سابع نبا تلأس لاق ةساس ىنأ نع ديعس نب هبر دبع نع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عييرلا انريخأ )

 تاحذقف تدلو اذإ ةريره وبأ لاقو نيلجألا ر >1 سابع نبا لاقف لماح ىهو اه>وز اهنع ىفوتملا نع ةريره ابأو

 اهبطخف رهش فد: اهجوز ةافو دعب ةيماسألا ةعيبس تدلو تلاقف كلذ نع اهنل اشف :ةملس مآ لع تلخدف ةلس ]لاك

 ابلهأ ءاج اذإ احرف ابيغ ابلهأ ناكو للحت مل لبكلا لاقف باشلا ىلإ تبطخف خيش رخآلاو باش امهدحأ نالجر

 انلوقبنولوقي مهولوقت اذهف «تئشنم ىحكتاف تلل> دق »لاف مسو هيلع هللا ىلد هللالوسر تءاجف اه هورثؤي نأ

 لاق هنعهللا ىضر ايلع نأ ىبعشلا نع ملسم نإ عع ءو « هنوفلاخمو هنع هلا ىضر ىلع نع ىورام نوركنيو هيف

 ركو لون كلدكو ةديدج دع 0 نم فئاسو كوالا نم ادع 0. ىبام مث لاق اهتدع ىف جوزتت ىلا ىف

 هنوفلاخم و هنع هللا ىضر ىلع نع ىورام نوركشر ةدحاو ةدع اهملع نولوهم مهو رمع نع انور امل قفاوم

 حب رش نع ىبعشلا نع ليعامسإ نعديز, نب دمحمو ةيواعم وبأو مشه ان ريخأ لاقىعفاشلا انريخأ لاق (عيبرلا انربخأ)

 تءاجنإ لاقف اههف لق حب رمشل هنع هللا ىضر ىلعلاقف ضيح ثالثر,شىف تضاح دق اهنأ تركذف هتأرماقلط الجرنأ

 . هنوفلاخمو اذهب نوذخأبال رهو تبصأ ةيمورلاب نولاقو نولاق ىلع هل لاقف تقدص نودهشي اهلهأ ةناطب نم ةنيبي

 نءيف ةدعاا ىذقنتاملقأ ىعفاشلا لوق ( عيب رلالاق ) اموي نيسمحو ةءب رأ نم لقأ ىف ةدعلا ىضقنتال لوقيف مهضعب امأ

 هنم ىضقنتام لقأ مهضعب لاقو ةليل ةرمثع سمح ربطلا لقأو ةللو موي ضرحلا لقأ نأل امو. نوثالثو ةئالث ضيحم

 هلع هللا ىلص ىنلا نع ىورام قفاوم هنأل هنع هللا ىضر ىلع نع ىوز اب لوق نحن امأو ©20اهوي نوثالثو ةعست

 اموي نيثالثو ةثالث نم لقأ ىف اهتدع ىضقنتال هنإ : ىلاعت هللا همحر ( ىف لالا ) اتقو ضيحال لعجم مل هنأ ٍدسو

 تلاق اهنعهللا ىضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انريخأ )

 سو هيلع هللا ىلص ىننلا لاقف ؟ ةالصلا عدأفأ ربطأ ال ىنإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا شيبح ىنأ تنب ةمطاف تلاق
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 تقوي لف( ىلصو مدلا كنعىبسغاف اهردق بهذ اذإف ةالصلا ىرتاف ةضيخلا تابقأ اذإف ةضدحلاب تسياوقرع كلذ اعإ»

 نع ىورو « تربدأ اذإو تلبقأ اذإ لاق هنكلو اموي اذكو اذك لوقيف ةضرحلا ىف اتقو امل ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 لزعلاب نوريال اذهم لوقن انسلو ىلا دأولا وه لاق لزعلا ىف دوعسم نبا نع ىنابيشلا ورهع ىنأ نع ىميتلا ناملس

 نوذخأي اوسيلو لزعلا هركهنأ هنعهللا ىضر ىلع نع رز نع مصانع ةبعش نع مهلا نب ورمع نع ىورو اساب

 هنع رك مف هع لد هنأ مسو هيلع هللا ىلد ىنلا باحصأ نم ددع نع ىورن نيو ا لزءلاب نوري الو اذه

 انك لاق رباج نع حابر ىنأ نب ءاطع نع ورمع نع نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عييرلا انربخأ ) ايمن

 قاحسإ ىنأ نع ثعشألا ْنَع نوره" نب دين ان ريخأ لاق ىعفاشلا ان ربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) كزني نآرقلاو لزعن

 انسلو هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لك نإف حاكنلا نايبصلا اومتك | لاق هنع هللا ىضر ىلع نع ةرمض نب مصاع نع

 ةماس نب داح> نع ىوريو ؛ مانلا الو مسزبملا الو هوتعملا قالط زيجن الو غلبي تح ريغصل قالطال لوقنو اذهب د

 5 راح ةهركشلا قالط نولوقيو اذه نوفل ع مهو ةرككلا قالطال لاق هنع هللا ىضر ايلع كا نسحلا نع ديمح نع

 نيدهاشلا مكتساو اهتعجر ىلع دهشأو !عجاروابقالط ىلع دهشأف هتأرما قلط الجر نأ سالخ نع ةدانق نع داحو

 "ع رزعو ةءجراهيلع هل لعب ملو امبنيب قرفف هنعهللا ىضر ىلع ىلإ كلذ عفرف اهتدع تضقنا ىتح

 لمأتيلو خسنلا ىف اذك )١(
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 ملو تومي مث ةأرملا جوز, لجرلا ىف هنع ىلاعت هللا ىقر ىلع نع ريخ دبع نع بئاساا نب ءاطع نع نايفس انريخأ

 دقو عورب ثيدح تدثي نأ الإ لوقن اذه. و امل قادص الو ةدعاا اهيلعو ثاريملا امل نأ اقادص امل ضرفي ملو ام لخد

 اهءاسن قادص امل نولوقيو هنوفلاخم مو مهنع هللا ئضر._تداث' نب . ديزو' نتابع نباو .رمع نبا نع هانبور

 ىضولا ىنأ نع ةرسسمن ء ليدب نع ةاسنب دام> نع دابع نب ى اةربخأ لاقىعفاشاا انربخأ لاق (عيرلا انربخأ)

 إو لك لع هلع نا ىصز ىلع ىضقف اهءاصأف ابجوز ىحأ ىلإ اًمهتم ةدحاو لك تيدهأف نيتخأ اجوزت نيوخأ نأ

 عجريل ىعفاشاا لوقي هبو قادصلاب عجرإل نولوقيو هنوفلاخم مثو هرغ ىذلا ىلع هب عجرإ هلعجو قادص اههنم

 قدحلا مصاع نع ىسيعنع مزاح نبريرج نع ةيلعنبا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيراا انربخأ ) قادصلاب

 لوقن مهانإ الو انسلو اهب قحأ وهو ةدحاوف اهجوز ترات>ا نإ زابخلا ىف لوقي هنع هللا ىعر ىلع نع ناذار ع

 لوسر انريخ تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع ىوريو ءىث الف اه>وز تراتخا نإ لوقنف نحب اك لوقلا ادهم

 روصنم نع ميشهان ربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عييرلا انربخأ ) اقالط كلذ دعب رف هانرتخاف سو هيلع هللا ىلص هللا

 لوقن مهايإ الو انسلو اثالث اثالث مارحلاو ةيربلاو ةيلخلا ىف لاق هنع ىلاعت هللا ىذر ايلع نأ مههاربإ نع يملا نع

 كلعو نيتنثاف نيتنثا دارأ نإو ةدحاوف ةدحاوتناك نإ قالطلا نم ىونام وهف قالطلا ىون نإ لوقنف ن# امأ اذه

 انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) نيتنثا نوكي الف نيتنثا ىون نإو ةدحاوف ةدحاو ىون نإ نولوقيف مث امأو ةعجرلا

 اذهب لوقن مهايإ الو انسلو ثالث مارحلا ىف هنع هللا ىضر ىلع نع ىبعشلا نع دواد نع ةدلع نبا انربخأ لاق ىعفاشلا

 نعىعشاا نع ليعامسإ نع امهريغو ديبع نب دمو ديزب نب دمحم انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انريخأ) ٠

 لاق ) عييرلا ان ريخأ ) اذه ل وقنمهايإ الو انسلو اثالث ةتبل أل عج ةنع هللا ىض ر اءلع نأ دهشأ لاق ىلاطلا ىدعنب شاير

 هللا ىضر ايلع نأ ةءاس نب ورمع نع ىععشلا نع ىنابيشلا نع ةنيبع نب نايفسو مشه انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ

 نع سنخألا نب ريك نع قابيشاا نع مشه انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) ىلوملا فقو هنع

 ىعفاشاا انربخأ لاق ( عيب رلا انربخأ ) ىلوملا فقو هنع ىلاعت هللا ىذر ايلع نأ ىليا ىنأ نب نه>رلا دبع نع دهاجم

 [لقفاوم وهو لوقن اذكهو ىلوملا فققو هنع هللا ىضر ايلع ديش ناورم نع دها# نع ثيل نع نايفس انريخأ لاق

 ملَسو هيلع |١ لك هللا لوسر ناحضأ نم رشع ةعضبو تياث نب ديزو.نامعو ةشئاغو رمع نباو رمع نعرانوز

 دمحم انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ . هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضم اذإ فقو.ال نولوقيو هنوفلاخم مهو ىلوملا اوفقو مهنأ

 لاق ( عيرلا انربخأ ) امب رظنبال اهنع ىفوالا لِجْوي ناك هنع هللا ىضر ايلع نأ ىععشلا نع ليعامسإ نع ديبع نبا

 موثلك مأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع لقن لاق ىعشلا نع سا رف نع نايفس نع ىدبم نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام ةنبا ةعيرف ثيدحم لوقن اذهب لوقن مهاإ الو انسلو لايل عبسي رمع لتق دعب

 نع نووربي مهو ةتوتمملاو اهنع قوما ف مهو ادهم لوق نحو هلحأ كاككلا غلبت ١ ىح ان ىف ثكش ا نأ اهرمأ

 تدع نَء ميشه انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيبرلا انريخأ ) ردع نم اهتدع ىف هتنبا لقت هنأت هكا ىضصان لع

 لوقت اذهب و قلطي وأ تومي موي نم ةدعلا لاق هنع هللا ىضر ىلع نع دجان نب ةعير نع قداص ىنأ نع مسحلا نع

 نع قداص ىنأ نع ثدحب ميسحلا عمس نمع ميشه انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) انلوقب نولوقيو

 اذهب نولوقي اوسيلو لاملا عيبج نم ةقفنلا ال امنع ىفوتملا ىلماحلا لاق هنع ىلاعت هللا ئضر ,ىلع نع دحان نب ةكيز

 شحعألا نع ةيواعم وبأ انري>ألاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ) اذهب لوقتام نولوقيف لوقلا اذه نوركنيو
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 مهو ديصلا م اواك أي نأ مثرمأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةداتق ىنأ ثيدحمب لوقنف نم امأ اذهب لوقن مهابإ الو

 انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) ةداتق ىنأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام كلذب انربخأ . مر

 انريخأ لاق ( عسبراا انربخأ ) هو ةداتق ىنأ نع دم ىنأ نع ناسك نإ حلاص نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا

 برض» لاق ماعن ,ضي باصأ نميف هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع نسحلا نع روصنم نع مشه انربخأ لاق ىعفاشلا .

 ذخأت هانءاع دحأ الو مهايإ الو انسلو اقرام نوكيام ضيبلا نم نإف لاق ؟ةقان نهنم تعب رأ نإف هل لبق اقون نهرّدقب

 نسحلا نع ةداتق نع ديعس نع ةيلع نبا انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيدرلا انريخأ ) هنمت مرغي لوقن اذهب

 الإو اميطم ناكو بحأ نإ ىذع نولوقي مهو ةندب ىدهأو بكر زجع نإف ىشع لاق ؟ىثملا هلع لعب نمنف ىلع نع

 حد نإف ىدهأو كر ردع نإو لا ىثع نأ عسب طتسا وهو تت نأ 0 سل لوقت نحو ةاش ىدهأو 57

 ةرافك هيلع لاق اذه ريغ ىعفاشاا لاق دقو ) عسيرلا لاق ( رذن م هب ىأ قدح ىثم ىذلا تكاارو 8-5 ىذلا ىثم

 ةماس نب هللا دبع ند ةرم نب وره© نع ةبعش نع عبكو انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيبرلا انريخأ ) نيع

 نأ انيلإ بحأ نولوق, مثو هلهأ ةريود نم لجرلا مرح نأ لاق « هلل ةرمعااو جحلا اومنأو » ةيآلا هذه ىف ىلع نع

 نع ةرمض نب مصاع نع قحسإ ىنأ نع ةبعش انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) تاقيملا نم مرحب

 حيحن ىنأ نبا نع ةيلعنبا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عييرلا انربخأ ) ةنسلل قفاوم وهو لوقن اذهم هلثم ىلع

 نايفس نع نابأ نبا انريخأ لاق ( ىعفاشلا انربخأ ) شيك عبضلا ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع دهاجم نع

 انركذام قفاوي وهو لوقن اذهبو شبكب عبضلا ىف ىضق هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع نأ ةمركع نع كامس نع

 اهباصأ ىذلا عضوملا ىف اهتميق مرغي نولوقيف مث امأو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم هريغ نعو رمت نع

 . اتقوم ائيش اهيف نولعج ال هيف

 حاكنلاو قالطلا باوب أ

 ديوس نب ةيواعم نع ليك نب ةاس نع نايفس نع عيكو انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انريخأ )

 ةيصعلاف صناا قئاقحلا غلب اذإف ىلوب الإ حاكنال نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع هببأ باتك ىف دجو هنأ نرقم نبا

 امحاكتف ةالولا اهحكني مل ةأرما اعأ » لاق هنأٍوسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رنع انيورام قفاوي ا اد

 نع ىموم نب ناماس نع جدرج 00 راا كلذ انربخأ « هل ىلوال نم ىلو ناطلس ا شا نإق لطاب

 زاج اهلثم قادص تذخأو اوفك جوزلا ناك اذإ نولوقي مثو اهنع ىبلاعت هللا ىضر ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا

 برح> نب كامس نع نايفس نع عيكو انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عييرلا انربخأ ) ىلو ريغ ناك نإو حاكتناا

 فصن اهاطعأو دحلا هدلجواءبنيب قرفق ىلع ىلإ عفرف ام لخدي نأ لبق اهب ىزف ةأرما جوزت الجر نأ شنح نع

 عييكو انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) اذه لوقي هانماع دحأ الو مهايإ الو انسلو قادصلا

 لاك ضر ذأ 1 وأ نونج اهم ةأرما جوز: لجر ىف هنع ىلاعت للا ضر لع نع. ىعشلا نع لحجر نع ناس

 ىه نولوقي مثو كسمأ ءاش نإو اهقلط ءاش نإ هتأرما ىهف ام لخد ناك نإف امبنيب قرف اهم لخدي مل اذإ

 ميشه انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) كسمأ ءاش نإو قاط ءاش نإ لاح لك ىلع هتأرما

 اهجرخ ملام امم قحأ وه لاق هتأرما لست ىنارصنلا ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع ىبعشلا نع فرطم نع

 لاق ىمعفاشاا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) اذهب لوقي هانماع دحأ الو مهايإ الو انسلو ةرجحلا راد نم
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 مايدملا
 ١ ديبع نع قحسإ ىنأ نع نايفس نع ىدبم نبا انربخأ لاق : ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انريخأ )

 اذهب لوقن مهايإ الو انساو اهنف فراخ ىلإ ديريام لاقف متاصال ةلبقلا نع ىهمن هنع ىلاعت هلآ نضر الع نأ ىرمع نإ

 نع هريغو نايفس نع ىدبم نبا انربخأ لاق ىمفاشلا انرب+أ لاق ( عيرلا انربخأ ) 12 ةلق سال ل

 طيخلا نم ضرألا طيخلا ني. نيح اذه لاق مث حببصلا ىلص هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع رفسلا ىنأ نع ليعمسإ

 ماعطلا مر> رجفلا علط اذإف رجفلا عولط لبق روحسلا اعإ اذهب لوقي هانماع دحأ الو 0 الو انسلو دومألا

 . مثاصلا ىلع بارششلاو

 ةاكرزلا تاوبأ

 عفار ىنأ نبا نع تباث ىفأ نب بيبحنع نايغفسنع ىدهم نبا انربخأ لاقىعفاشلا انربخألاق ( عيرلا ان ريخأ )

 رمع نع انيور الا قفاوه وهو ذخأت اذهبو هرجح ىف ماتبأ مهو مهلاومأ ىكزي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع نأ

 لاق ( عيرلا انربخأ ) ةاكز متيلا لاه ىلع سيل نولوقيف هنوفلاخم مثو ىماتيلا لاومأ ةاكز ىف ةشئاعو رمع نباو

 لاق هنأ هنع هللا ىخر ىلع نع ةرمذ نب مصاع نع قحسإ فأن ء نايفس نع ىدبم نبا انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ

 نم اندنع تباثئاو اذهب سل هسا داو مهايإ الو انسلو (« منغلا نم سم كلكالا نم نيارموو سمت قف

 ركذ نوبل نباف ضاخم تنب نكست مل نإف ضاخم تنب نيرمثعو سمح ىف نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح

 ىرهزلا نع نيسح نب نايفس نع ديزي نب دهح نع دمحم نب دابع انربخألاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ)

 نباف ضاختنب نكست مل نإف ضاخم تنب نيرمدعو سمح ىف» بتك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع ملاس نع

 نع هريغو لماك وبأ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) كلذب هلامع نما نع ناكو < رك د نول

 هلع هللا ىلد هللا لوسر ةنسو هللا ةضررف هذه لاقف ركب وبأ هل هيتك اب اتك ىفأ ىاطعأ لاق سنأ نع ةماك نع ةماسنب داح

 ق-ح-إ ىفلأ نءكيرمش انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ ٠ رك ذ نوبل نباف نكست ل نإف ضاخم تنب نيرسشعو سمح ىف ٍلسو

 ىفو ةقح نيس“ لك ىنف ةئامو نيرسثع ىلع لبإلا تداز اذإ لاق هنع ىبلاعت هللا ىضر ىلع نع ةرمض نب مصاع نع

 نع ةبعش نع هريغو مثلا نب ورمع ان ربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) نوبل تنب نيعبرأ لك

 انرب>أ لاق ( عيرلا انربخأ ) ةنسال قفاوم وهو لوقن اذهبو هلثم هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع مصاع نع قحسإ ىنأ

 هللا ىلد هللا لوسر نأ هببأ نعملاس نع ىرهزاا نع نيسح نب نايفس نع ديزي نب دمحو دابع انريخأ لاق ىعفاشلا

 لاق ىعفاشلا انربخأ « نوبل ةنبا نيعبرأ لك ىفو ةق> نيس#> لكؤف ةثامو نيريثع ىلع تداز اذإف» بتك ملسو هيلع

 متو اذه ركذف ةنسلا هل بتك هنأ ايرك ز ىفأ (ع)نع سنأ نع ةمامت نع ةماس نب دامح نع لماك وبأ انربخأ

 غاب دا ل[ ءاشأ د لك اف ناك ور املوأ شئارفلاب ليقسا ةئامو نبيرشع ىلع تداز اذإ نولوقي اذهب ن وذخأيال

 لوسر نع اوورام نوفلاخيف سايق الو رثأ ال ضقانتم لوق اذهو ةقح نيستح لك ىف مث ةئامو نيسمح اه

 ىلع نع هب طلغي ءىثو ميهاربإ لوق ىلإ مثدنع ىلع نع تباثلاو رمعو ركب ىنأو سو هيلع هللا ىلص هلل
 نهرا دبع نع شدعألا نع ةيواعم وبأ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) هنع ىلاعت هللا ىضر

 الو كلذ ءرك هنإف الع الإ موقلا لك أف ءرع وهو لج هل تبدهأ ناع نأ ثرحلا نب هللا دبع نع دانإز نا
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 نيتتكر هع كك لك ىف نيتدح_سو نك سمشلا تر ىلص مكسو هيلع هللا ىلص علا نأ ةشئاع نع

 لاق ( عير 16 0 هلثع ةشئاع نع هبأ نع ماشه نع كلام انريخأل اق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انرمخأ )

 رك هع اع هللا ىلد ىنأ ١ نع سابع ن 0 0 راسا ن 1 ءاطع ٠ نع مسأ ن ل دز نع كلام انوا لاق ىعفاشاأ انريدأ

 هللا ىلص هللا لوسر ةنس اوفلاخف نيتعكر ةعكر لكىف عمكربالو تاولصلا رئاس ىلصي اك نيتعكر ىلصي مث اولاقو هلثع

 . هنعىلاعت هللا كل ىلع نع هوورام اوفلاحو سو هيلع

 ا

 كا دبع نع ىعشاا نع ليعامسإ نع ديزي نب دمحم انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انرمخأ )

 انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) اتس هيلع ريكف فينح لبس ىلع ىلع ىلص لاق لقعم نبا

 قدح نب نإس لع ربك هنع ىلااعت هللا ىضر ايلع نأ لقعمنب هللا دبع نع دايز ىنأ نبا نع شمعألا نع ةيواعم وبأ

 مثدنعو اندتع كل ادهم 1 مثايإ الو انسلو لوألا ثيدحلا فالخ اذهو ىردب هنإ لاقو انيلإ تفتلا 2 اسّح

 انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تباثلا كلذو عبزأ زئانجلا ىلع

 فالخ اذهو اعبرأ ففكملا نبا ىلع ©20ريك“ هنع هللا ىضر ايلع نأ ديعس نب ريمع ىع شمحألا نع ةيواعم :وبأ

 نأ ةظرق نع ىعشلا نع ثعشأ نع ميشه انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) هلبق نيثيدحلا

 ىلصيال نولوق.-هب نولوقي الوءاذهب نوذخأيال مثو فينح نب لبس رنق ىلع . قصي نأ ءرمأأ ةنع ىلاعت هلا ىضَر الع

 لاق(عيرلا ربخأ ) ربق ىلع ىلص هنأ ٍدسو هيلع هللاىص هللا لوسر نع انيورام قفاوم هنأل هب ذخانن ني امأو ربقىلع

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ لبس نب ةمامأ ىنأ نع ىرهزلا نع نائفسو كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ

 ةجراخ نع مكح نب نامع نع مشه انربخأ لاق ىعفاشاا انريخأ لاق ( عيرلا 0 ةأرما ربق ىلع ىلص

 ىلاعت هللا ىذر سابع نبا نع ىعشاا ن ع قايشلا تباث نب .ديز نم رك أ ناكو تراث نب ديزي همت نع دنز نبا

 ريق ىلع ىلص م و 0 هللا ىلص ىنل نأ امهنع 0 بم 6 “ا 8 5

 ىلاعت هللا ىضر ىلع نع زز نع مصاع نع ةبعش نع مشه انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 مثانإ الو انشاو ( قلخلا كبر مس أرقا ) ىف («( مجنلا ) و « 0 مح )و ( لير ما » دوحسلا متازع لاق هنع

 نع مشه انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ) عييرلا انريخأ ) هاذه لثم دودس ددع نارقلا ىف كروتت 12 كاف
 0 2 8 3 : 9 0 ل

 لوقت ادهعو نيتدجس حلا ىف دحسا ناك لاق هنع ىللاعت هللا ىذ رىنعنع ىهسلا نمر لا دبع ىنأ نع ىعجلا هللأ دبع ىنأ

 ثيدحلا اذهو جحلا ىف ةرخآلا ةدجسلا نوركني مثو سابع نباو رمت نباو ره نع ىور انلبق ةماعلا لوق اذهو

 نع نايفس نع ىدهم نبا ارح لاق ىعفاشألا انريخأ لاق )عب رأا انريخأ ) هنوفل اع هنع ىلاعت هللا ىذر ىلع نع

 نكقلا ةهددحسإ ل لوقت نحو نحاس رح جدخلاب نأ ال هذع ىلاعت هللا ىئدكر ايلع نأ ىسوم ىنأ نع سف نب دمح

 اموركتل مهو امهنع ىلاعت هللا در رو كك ىنأ نعو اهددس هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوريو اهبحتسنو

 . ركشلا ىف ىلاعتو كرابت هلل ةدحسلاب سأايال لوقن نحنو اهتوهركو

 . ةوحصم ل ها ىنادص ليلا ديز نسحم وهو ل نأ ىلع هلعل )0(

)-58( 
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 مامإلا عم ةالصلا نواوقي اههنءدحاوب لوقت مهايإ الو انسلو نافلتخم ناثيدح ناذهو نيتمكر دجسملا ىف ديعلا موي

 امب عوطت ول ةلفانك ىهو اهنم ءاضقالو ديعلا ةالصب تسيلف عضوم ىف ةعامج موق ىلص نإف وه ثدح الإ ةعاج الو

 ةءارقلا لبق اعبس ىلوألا ىف ريكيف مامإلا لءفي اك لعفو أرقو اهالص دحأ اهالص اذإ لوقن نيو ةعاج ىف لجر

 قحسإ ىلأ نع شايع نبا ركب وبأ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) ةءارقلا لبق اسمح ةرخآلا ىفو

 ' | نوذحاب اوسلو سمح ىحضألا و ةرييكست ةريثع ىدحإ رظفلا ىف ةنع ىلاغت هللا ىذر نع نع

 تارآلاو تاوئقلاو رولا تان

 نع محرلا دبع نع ناملس قأ ن كللاادع نع مشه ربخأ لاق ىمفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انريخآ )

 حبس أرقي نولوقي مثو لصفملانم روس عستب هك لكلا ل ترداثا رثور ناك هنعلاعتهللا ضر انلع نأ ناذاز

 لوقنف ني امأوىدحأ هتلاوهلق»و باتكلا ةحمافب أر قي ةثلاثاا ىفو «(نورفاكلا اهمأ اي لق»ب ةيناثلاو« ىلعألا كبر مسا

 مداستلاب ةعكرلاو نيتعكر لك نيب لصفي«سانلا برب ذوعألق»و «قافلا برب ذوعأ لق»و «دحأ هللا وهلق »ب اهيف أرقي

 نأ ىماسلا نمحرلا دبع ىفأ نع بئاسلا نب ءاطع نع مشه انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 تنقي مل نإف عوكرلا لبق تنقي نولوقي اذهب نوذخأ.ال مو عوكراا دعب رتولا ىف تنقي ناك هنع هللا ىضر ايلع نأ

 ءاطع نع ميشه انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) وبسلا اتدجس هيلعو هدعب تنقي مل عوكرلا لبق

 لاق ( عيرلا انريخأ ) عوكرلا لبق حبصلا ةالص ىف تنمي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر اءلع نأ نه رلا دبع ىبأ نع

 حبصلا فت ونةاانوربال مثو حبصلا ةالصىف تنق هنع هللا ىضر .ايلع نأ لقعم نع مشه انربخأ لاق (ىعفاشلا ان رخأ)

 ىرهزلا نع نايفس كلذب انريخأ . حبصلا ىف تنق هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةتباثلا ةنسال هارن نو

 ديلولاجنأ مهللا » لاقف حبصلا ف تنق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىنأ نع ديعس نع

 ق> ىنثم ىنثم ىلص لبللا لوأ رتوأ نم لوقنو ثيدحلا ركذو « ةعير ىفأ نب شايعو ماسه نب ةماسو ديلولا نبا

 هللا دبع نب ناطح نع ىونغاا نوره ىلأ نع ةيلع نبا انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيراا انربخأ ) حبصي

 اهعفشي نأ ءاشف ظقيتسا نإ مث رتوأ ليللا لوأ رتوي نأ ءاش نفث عاونأ ةثالث رتولا » هنع هللا ىقر ىلع لاق : لاق

 رخآ رتوأ ءاش نإو حبصي ى> نيتعكر نيتعكر ىلص ءاش نإو لعف رتوي مث حبصي تح نيتعكر نيتعكر ىلصي ةعكرب

 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق (عيبرلا انري>أ) ىنثم ىنثم ىلص ريوأ اذإ نولوة.و هرتو لجرلاا ضةن,نأ نوهركي مهو (ليللا

 لاقف نذؤملا بوث نيح 2 هنع هللا ىكراايلع نأ نم رلا ع ىنأ نع مداع نع داح نعء نوره نب ديزي انريخأ

 اذه نوذخأبال مثو «سفنت اذإ حسيصلاو * سعسع اذإ ليالاو» أرق مث هذه رتولا ةعاس معن ؟رثولا نع لئاسلا نبأ

 لوألا مصاع نع د ابع انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عييرلا انربخأ ) رتولا تاعاس نم هذه تسيل نولوقيو

 نيتدجسو تاعكر سمح تادجس عبرأ ىف تاعكر تس ةلزاز ىف ىلص هنأ هنع ىلاءت هللا ىضر ىلع نع ةعزق نع

 0 01 ناشلا فرك ىفآلا تابآلا نم ءىثىف 'لصيال لوقت اذهن لوقت انماو ةعكر ىف نيدعسو كرو ه1

 نيتعت ر ىلصي نولوقيو هب نودع الو هنوتشإ مثو هب انلقل هنع ىلاعت هللا ىذر ىلع نع اندنع ثيدحلا اذه تيث ولو

 ايلع نأ نسحلا نع سنو. نع مهشه انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عييرلا انريخأ ) ةعكر ةمكر لك ىف ةلزازلا ىف

 لوقنف نحم امأ اذهم لوقن مهايإ الو انساو تادجس عبرأو تاهكر سمح سمشلا فوسك ىف ىلص هنع ىلاعت هللا ىضر

 ةرمع نع ىحب نع كلام كلذب انريخأ تادجس عبرأو تاعك عبرأ ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نع انيور ىذلاب

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 و
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 17 ىلصي ملسو هيلع هللا ةلضأ لأ لوسر نك لاق هنع هللا ىضر ىلع نع مصاع نع قحسإ ىنأ نع نايفس نع ٠

 انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عييبرلا انربخأ ) لوألا ثيدحلا فلاخم اذهو حبصلاو رصعلا الإ نيتمكر ةالص

 رصعلا ىلصف رفش ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع عم انك : لاق ةرمض نب مصاعنع قحسإ ىلأ نع ةبعش نع ىدهمنبا

 هللا ىلص هللا لوسر نع ىوري ىلع ناك اذإ اضعب اهضعب فلاخم ثيداحألا هذ_هو نيتعكر ىلصف هطاطسف لخد مث

 نأ ىوري وهو رصعاا دعب نيتعكر ىلص نوكي نأ اذه هبشي الف حبصلا الو رصعلا دعب ىلصيال ناك هنأ سو هيلع

 . امهيلصيال ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا

 نيديعلاو ةعمجا بأب

 ايلع تيأر لاق قحسإ ىبأ نع نايفس نع ىدبم نبا انريخأ لاق ىعفاشاا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 كلاذكو سمشلا لاوزدعبالإ بطخم ال لو#: اذهب لوقن مهابإ الو انسلو ةعتلا موي رابنلا فصن بطخم هنع هللا ىذر

 نع ىساؤرلا نمحرلا دبع نب ديمح انريخأ لاق ىعقاشلا انريخأ لاق ( عبرلا ربخأ ) هربغ 3 رع نعام

 مثايإ الو انسلو غرف ىت> سامي مل مث ةعئلا موي ب بط هنع هللا ىضر ايلع ت أر لاق قحسإ ىفأ نع اص نبا نسحلا

 هللا لص هلا لوسر لعف كلذكو ةبطخلا لبق ريثما ىلع ساحب لوقنو نيتبطخلا نيب مامإلا 8 اذ

 ء حيرذ نب سابعلا نع كيرش انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) هدعب ةمثألاو ٍلسو هيلع

 لوقي دحأ الو مهايإالو انسلو اومتأ لاقف موقلا ىلإ تفتلا مث نيتعكر ةعجلا ىلص دنع هللاىضر ايلع نأ روث نب ثرحلا

 نوبطخم ال مهأل عبرأ مملعو بطخم هنأل ناتعكر وه هيلع علا نأ ىري نوكي نأ الإ اذه هجو فرعأ تسلو اذهب

 نايفسنع ىدبم نبا انريخأ لاقىعفاشلا انربخأ ( عيبرلا لاق ) سانلا نم دحأ اذهب لوقي سيلف هبهذم اذه ناك نإف

 تاكار تس هذه لصرافةعج ادع الصم يتم ناكنم لاق هنع هللا ىذر ايلغ نأ نمحرلا دبع ىنأ نع نيصح ىنأ نع

 ةيواعموبأ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) اعبرأ ىلصي لوقنف نحن امأ اذهب لوقن مهايإ الو انسلو

 ”التما' دقو .ثعش الا ءاَجف ردنا نم رثم ىلع نط ناك انلع نأ هللا دبع نب دابع نع لام نع شح ذآ

 ةرطايضلا هذه لابام ىلع لاقف ءارخلا 200 هذه كيلع انتيلغ لاقو اند ىتح ىطختي لعجف مهسلاجم اوذخأو دجسملا

 دقو بطخم ماماإلاو دحأ ملكتي نأ نوكركيو ةيطخ ىف 8 نأ مامالل نوهركي محو امالك 2 مثدحأ فلختي

 مالكلاب اسأاب ىرن انسلو ةيطخلا *ىدتبت نولوقي مهبسحأو ىل< ملكتو هنع هللا ىضر ىلع ههني لو ثعضأالا ملكت

 لاق ( عيرلا انربخأ ) امهنع ىلاعت هللا ىضر نائعو.رمعو ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر اهيف ملكت ةيطخلا ىف

 نأ ليذه نع ىدوأ الا سيق ىنأ نع ناعنلا نب دمحم نع ةبعش نع ىدهم نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ

 لاق ( عيرلا انريخأ ) دجسملا ف تاعكر عبرأ ثا موي نماثلا ةقعذب :ىدإ نأ الرا رمأ هنع هللا صر الك

 لاق ( عيرلا انربخأ ) هلثم ىلع نع ليذه نع ىدو الا سيق ىبأ نع نايفس نعدمحأ وبأ ان ريخأ ىعفاشلا انربخأ

 النا هب هنا قصر الع نإ دخلا ف لكدح ملا ن رع تل نع هلع نبا انرخأ لاق ىعفاشلا انريخأ

 ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) جورخلل ناتكذرو هلل كر تاعكر عبرأ ديشلا فدخل ب ا

 سانلا ةقعضد ىلدي نأ الحر رك هنع لا هللأ ىدر الع نأ قحمإ ىنأ نع نايفس نع ىدهم نبا انريخأ لاق

 ناسللا رظنا » محضلا وهو « رطيض م ةرطايضلاو 0 سرفلا م6 دارملا )0(
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 لوقن نحمو هلع ةءارق الف مامالا ءارو وهو اماق ةسفنل ىضقي امف أرقي اعإ نولوةي اذه نولوقيال مثو « مامإلا
 قاحسإ ىنأ نع جاجح نع ديزيو ميشه اهنف أرق اف عمسال ةءارق أرقي مامإلاو مامإلا فلخ تيلص ةالص

 انيور امو ةنسلل قئاوم اذهو نوديعي ف ديمي لاق ءوضو ريغب ىلص مامإ ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع ثرحلا

 امانربخأ هنع ىلاعت للا همحر ( ىف( :لالإ ) مهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نباو نافع نب نامعو باطخلا نب رمع

 العا م مث تاواصاا , نم ةالص ىف ربك ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر نأ راسإ نب ءاطع : نع ميكح ىنأ نب ليعامسإ نع

 دوسألا لو“ ديزي ن.هللا دمع نعد نت 0 نع عبكو انربخأ ( ىب ةاةخلللاو ءاملا 3 هدلح ىلعو عجر مث مهملإ

 الربخأ ( فانت لالا ) هون لس و هيلع هللا ىلدىنلا نع ةري رهىنأ نع ناب وت ن:نمحرلا دبع نبدمحم نع نايفس ن ,|

 اًانرخأ ( ىفاخ ةلالان) هوحم ملَسو هيلع هللا ىلد ىنلا ن خ85 00 ع ملعألا دايز نع ةماسس نب داود

 0 لإ كانو ةحخوس هيلع هللا عحلص ١ ى ١ نع نتريس نبا نع نوع نبا نع ةيلع نبا

 (لاق هنع ىلاعت للا ىذر ىلع نع ةرمض نب مصاع نع قاحسإ فأن ع ليئارسإ نع عبكو انربخأ ( قفا ةلالاف)

 ا مياستلاب ةالصلا ءاضقنا لوقنف 5 امأ ادهم لوقت مناي ا الا انسلو هتالص تعا دقق ةدحسلا دعب ةالص ىف 0 اذإ

 0 ا لاك اند الإ ةالملا دذسفي ثدح لك نولوةيف مث امأو مس اسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نع هانيور ىذلا ثيدحلا

 نع قاحسإ ىنأ نع هباحصأ نع ميه انربخأ ( ىف لال ) ةالصلا دسف, الف دبشتلا رادقم ساجم نأ وأ دهشتلا

 رفغيال هنإفىل رفغافىسفن تماظ كناحبس تنأ الإ هلإال» لاق ةالصلا حتتفا اذإ ناك هنع هنا ىضرىلع نع ليلخلا ىنأ

 ىاحمو ىكسنو ىتالص نإ نيكرم هلا نكن[ اكو افدح ضرأآلاو تاومسلا نطق: ئذلا ىهجو تبجو تنأ الإ بونذلا

 نع هنع للا ىكر ىلع نع انليدح نه انور دقو « نيهسملا ند انأو ترد كلذبو هل كب رشال نيملاعلا تر هَل قلاع

 رطف ىذلل ىهجو تبجو : لوقي أدت, اذهب و ةالصلا حتتتفا اذإ مالكلا اذه لوقي ناك هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ىسوم نع جيرج نبأ نع دلاخ نب مس. انربأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) ضرألاو تاومسلا

 هلل الوسر نع هنع ىلاعت هللا ىذر ىلع نع عفار أ نب للا ديبع نع جرعألا نع ليضفلا نب هللا دبع نع ةبقع نبا

 لاث(عيبرلا انربخأ) مالك كدمحم و ممللا كناحبس نإ نولوقيفرخم هنمنولوقي الو هنوفلاخ مهوهلثم ٍلسو هيلع هللا ىلص

 لاق دهشت اذإ ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع ثرحلا نع قاحسإ ىنأ نع شمعألا نع عيكو نع ىعفاشلا انربخأ

 لاق(عييرلا انربخأ) هنوهركي مريثك مالك هيف هنع هللاىضر ىلعزع ىور دقو اذهم نولوقي اوسيلو «هللابو هللاصسب »

 حبصلا ىف أرق هنع هللا ىضر ايلع نأ ريخ دبع نع ىدسلا نع نايفس نع ىدبم نبا انريخأ لاق ( ىمفاشلا انربخأ )

 هللا لوسر نع ىورو هيدحتسل نحو اده 0 ّ ىلعألا ىبر ناحبم لاعف « ىلعألا كبر مسا سلا“

 نسما نع روصنم ن ءامشه انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ) عيرلا انربخأ ) ههبشإ ءىش مسو هيلع هللا ىلص

 ةالصلاب سأابال مءايإو نحت لوقن لب اذه لوقت مهايإ الو انسلو بلاعثلا دولج ىف ةالصلا هرك هنع هلا ىضر ىلع نع

 ديعس نع بويأ نع ةيلع نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) تغبد اذإ بلاعثلا دواج ىف

 هتماع 1 الو اذه لوقت مهانإ الو انساو ةاللص نعل لستعت ةصاختسملا ق هنع هللا ىص ىلع نع ريبج نبا

 بهو نع لاله نع روصنم نع نايفس نع ىدهم نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 سمحشلاو اولصت نأ الآ رصعلا دعب اولصتال « لاق ملسأو هلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع هللا خر ىلع نع ء عدجألا نبا :

 ىدهم نبا ةلفان حببصلاو رصعلا دعب ةالصاا اعيمج 8-1 لب اذه لوهي هانماع 0 الو مان الو انسلو » ةعفت رم



 1 يف

 هتءاع ٍلسو هيلعهللا ىلص ىناا باحصأ نم هريغ زرلا ىف هفلاخم مل هنأل فاعرلا ىف نولوقيام زرلا ىف اولوقي نأ مهمزليف

 جر هنع هللا ىضر ىلع ناك لاق نايبظ وبأ انثدح لاق نيدح نع ميشه انريخأ ىلاعت هللا هحر ( قفا لالا )

 ىلص رجفلا علط اذإف هذه ريولا ةعاس معن لاق سانلا ماق اذإف ةالصلا ةالصلا لوقيف حبصلا ريشابت ىلإ رظنن نحن و انبلإ

 ثرحلا نب نابح نع ةدقرغ نب بيش نع ةنيع نبا انربخأ هللا همحر ( ىقف|: هلال ) ةالصلا تمقأ مث نخكا ر

 لاقف موصلا ديرأ ىلإ تلقف لكف ندا لاقف معطي هتدجوف ىسوم ىلأ ردب ركسعم وهو هنع هللا ىضر ايلع تيتأ لاق

 تش اضالك 42 هللا ئكدَر ىلع 0 ناريد نادهو ةالصلا مقأ حايقلا ناأي لاق غرف أماق تك ًّئ توندف هديررأ انأو

 وهو هب سيلغتلاب لوقن نيو رافسإلا دشأ رحفااب رفس نولوقيف هنوفلاخ مهو سيلغتاا ةياغ ىصقأب سلمي ناك ها

 هريغو مشه انربخأ ىلاعت هللا همحر ( ىف(: لال ) سيلغتلا ىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدح نم انيورام قفاوي

 ؟دحسملا راح نمو ليقع دحسملا ىف الإ ددسملا را ةالضال» لاق هنع هللا ىذر ىلع نع هنأ نع ىميتلا نايح نبا نع

 هنأالإ هنع ىزحب هتالصف ىلص نإف دحسملا نع فاختال نأ هل رذعال 0 بح لوقت 3 نيو ىدانملا هعمسأ ند لاق

 ناذاز 0 ةرم نب وردع نع شدعألا 0 عيكو انربخأ ىلاعت هللا ه2 ىف 5 3 الا 0 لضفلا عصوم كر دق

 نارهعنع كيزش انريخأ ( ىف 3 لالا 0 ادهم لوقن مثانإ الو انساو ةماححلا ئم ىلست+ ناك هللا ىصر الع نأ

 «كلبق نم نيذلا ىلإو كيلإ ىحوأ دقلو »هنع هللا ىذر ىلعل لاق جراولانم الحر نأ دعس ند ميكح نع نايبظنبا

 لعق نم نولوهي مو عكار وهو ( نونقويال نيذلا كنفختس الو قدح هللا دعو نإ ريصاف » هنع هللا ىكر ىلع لاقف ةنآلا

 ةرمض نبا مداعنع قاحسإ ىنأ نع ةيعش نع ةيلع نبا انريخأ ( قفا 2 الا ( ةدساف هتالصق باوملا هب ارب اذه

 6 تلكوت كيلاعو ا كيو لا كلو ل كلو 30 كلل م,للا 2 تاقف كر اذإ لاق هنع هل ىدرىلع نَع

 ىلص ىنلا نع ىور دقو نسح مالك ىدنع اذهو اذه نر عرك مثو ةالصلا دسفب مالك دنع اذهو كعوكر مَ دقق

 نع ءاذحلا دلاخ نع ةيلع نبا انربخأ ( ىف: الاف ) هنوهركي مثو هب لوقلاب رمان نحو هب هيبش سو هيلع هللا

 ىنمحراو ىل رفغا مهلا » نيتدجسلا نيب لوقي ناك هنعىلاعت هللا ىذر ىلع نع ىتادمحلا ثرحلا نع ثرحلا نب هللا دبع

 هب نولوقي الو اذه نردردك مثو هدانسإ ىسو قاحسإ 1 نع ةبعش نع ةلع نبا دازو « قريجاو ىندهاو

 مالس هلامث نعو هني نع ملسإ ناك هنع هللا ىضر ايلع نأ نيزر ىنأ نع ةريغم ىلع مشه انريخأ ( قفانشلالاف )

 هنع هللأ قدرا لع نع نيذر ىنأ نع شمعالا نع ةيعش نع ةيلع نبا انريخأ ( قفا 4 اانا ( جسيلع مالس سلع

 نايفس نع ىدبم نبا انربخأ ( قنا: اللإث ) «هتاكربو هللا ةمحروو» هيف نوديزبو هب نوذخ"اي اوسيلو ءاوس هلثم

 انلقف ممعايشأو مهئامس“ اب موق ىلع وعدي برغملا ىف تنق هنع هللا ىضر ايلع نأ لقعم نب هللا دبعنع ليبك نب ةماسن

 )») ا الفو اثداب انالف نعلا مهللا »كوقي موق ىلع اعدق مهم تدق هنع هللا قضت الع نأ لقعم نبا 0 لجر نع عه نيمأ

 هنأل هتالص اذهب دسفنال نحو همساب هاممف لجر ىلءاعد وأ همساب لجرل اعد نم ةالص نودسفي مثو ًارفن دع تح

 هللا ىضر ىلع نع ثرحلا نع قاحسإ ىنأ نع نايفس نع تايملا نب ديز سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع انيورام هبشلإ

 اذهب نولوقيال مثو كتالص تمن لاق معن لاق ؟ دوجسلاو عوكرلا تممبأ لاق أرقأ لو تيلص ىتإ لاق الجر نأ هنع

 عم تكردأ امف أرقا لاق هنع ىلاعت هللا ئضر ىلع نع نسحلا نءروصنم نع مشه ةالصلا ةداعإ ةيلع نأ نومعزتو
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 ءويطمولا كاب

 اهنع ىلاعت هللا ضلع و لاق هنأ نع ريخ دبع نبا نع ءادوسلا ىلأ نعء ةنينع نا انريخأ ) قنانتلالا ْ

 / قحأ امهنطاب نأ تنئظل هيمدق رهظ مل ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر تار 01 الول لاقو هيمدق رهظ لسغف

 | دج الخد مش نيلعنلا ىلع حيسمو ع مث لاب هنع هللا ىدذر الع تيأر لاق نايبظ ىنأ نع شمألا نع ةءواعم وبأ

 اىدهم نا كلذ لعف ةئع هللاىذر ادع ىأر هنأ بهو نب ديز نع بيبح نع نايفس نع ىدهم نبا ىلصو هيلعت علخف

 هلو مهايإ الو انسلو ىلاعت هللا همحر ( قنائ للا ) كلذ لعف ايلع نأ ىمعتملا لقعم نع ليعامسإ ىنأ ن دي

 ا هللا ىضر ىلع نع ىرتدتلا ىنأ نع بئاسأاا نب ءاطع نع ىطساولا هللا ديع نب دلاخ نيتفملا نم اذه لوق. هماعت دحأ

 نع انيور امب لوقنف نحب امأ اذهم لوقن مثايإ الو انسلو لاق مهبلغت ىت> حزم لاق ترد 0 عقت هان هنع

 . اولدنوثالث وأ نورشع اهنم حرم نولوقف م امأو 0 امحم , نيتلق ءاملا ناكاذإ» مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 )| ىمأو تناأب ]ل رتتراب تلف لاق ةئنع ل ىكر ىلعن ع تنكانإ ةيحان ' نع قاحسإ فأن ع ةيعش نع ميلا نب ورمع

 0 « لستغاف بهذا لاق هتيتأ م هت راوثم«هراوق بهذا لاق 1ك تام هنإ تكف «هراوق بهذا »لاق 7 دقىلأ نإ

 نع شمألا نع مثيلا نب ورم“ ءوضو الو الكط اكا تم انه نما نم لع سيل هنأ نومغزي مه اذمم نولوقيال مهو

 1 هللا دبع نع قراط نع قراخم نع ةبعش نع ءوضولا اهيقو سمالا نم ةليقلا كافكا دبع نع ةديبع ىنأ نب ميهاربإ

 ا 0700000 27| كلذ لاقو ءوشولا ةلبتلأ ىف نأب 1 نحو ةلبقلا نه ءوضوال نولوقيف اذه نوفلاخم مثو هلثم

7 
 : اذه لوم مثايإ ل انم) و ) قفاخ م الأ ءاملا نم ءاملا لاق هنأ هللا دبع نع هنأ نع ىميتلا ميهادإ نع ش.هءألا

 انريخأ ( فا تلالاف ) خسن مث مالسإلا لقأ اف ناك كرقلا اذهو لسغاا بجو دقف ناتخلا ناتلا سم اذإ لوق

 هب لوقي ادحأ معالنولوقيو اذه نولوةي اوسلو مهيتياال تنجلا لاق كَ دءع 0ع قيقش ن ع شه<ألا نع ةبواعم 5

 ءاحر 1 نع ىنارعألا وع نع ةيلع نبا هاورو مميثي 0 :لا 0 هنأ ملسإو 4 لع هللا ىلص ىنلا نع ىور نحو

 انربخأ ( قفاخ_ةلالاف ) ىلهيو مميتينأ ةبانج هتباصأ الجر رماعنأ مسو 1 هللا ىلص ىننلا نع نيص> نب نارمع ْنع

 كيعيا الف ىمطخلاب هما تنجلا 0 اذإ لوقت دوعسم نبا تعمم لاق عمزألا نب ثرحلا نع قاحسإ ىنأ نع نايفس

 لسغ اماف اضم ءاملا روهطلا امإ روهطلا ءاملاهطلاخ نإو روهطب ىمطخلا سيل نولوقي اذهم نولؤش اوسيلومالسغ هل

 1 - هدحو روبط الق ىمطخلا امأف هلق 1 ىمطخلا دعب ءاملاب ةضار

 ضش
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 ةراشلا تاور

 نع ليقع نع دمحم نب هللا دبع نع ىروثلا نايفس نع ملاس نب ديعس انربخأ : ىلاعت هللا همحر (قنانتلالا )

 ا رز و ءوطولا ءالصلا حاتفم واق لسو هيلع هللا لص هللا لوُسِر نأ ءربخأ هنع ىلاعت هقا ىضر ايلع نأ ةيفنحلا نبا

 حييبستلاب ريبكتلا ريغب اهب مرحب مهبحاص لاقو ريبكتلاب الإ ةالصلاب مرحال ني لوقت اذهبو «ملستلا اهلياحتو ريبكتلا

 نأ ىلإ ربك نأ نيب امف ةالصلا دسفي امت المع لمع نف ميلستلاب الإ ةالصلا ىضقنتال انلوقو انلوق ىلإ هابحاص عجرو

 نع ةبعش نع ةيلع نبا انربخأ ( قفا تل إلا ) دهشتلا ردق سلجم نأ ىلإ ربكي نأ نيب امثال اهدسفأ دقف لسإ

 ٍ .افاعر وأ اق وأ ازر هنطب ىف هتالصيف مدحأ دجو اذإ لاق ةنعىلاعت كاع ىلع نع ةرهضنب مداعنع قاحسإ ىنأ

٠ 

3 
4 

 ش
, 

 ظ



 م

 دو بأي

 ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ نإف ةدلج ةئام دلحو ركللا ىلع دحلا مقأ اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىفةتلالاف )

 ناكو ذخأي هبو ةتف ىننلاب تك لاقو كلذ نع ىهن هنأ بلاط ىنأ نب ىلع نع انغلب هنأ لبق نم هيفنأ ال لوقي

 نا فأنءو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلذ ىورو هب رجف ىذلا دليلا ريغ دلب ىلإ ةنس ىف لوقي ىلذ فأنبأ

 برص كعب هريغ دلب 0ك 4هب انز ىدلا امهعضوم نم ناركللا ناينازلا قف ) قثا 2 االا ( امهنع كك ىدر ىلعو

 فلئاخ دقو مهنع ىلاعت هللا ىضر ىلءو ناَمعو رمعو 0ك ىفأو ىنازلا مو هيلع هللا ىلص ىنلا ىف دقو ةئام

 هنع هللا ئىصر ةفنح اأ نإف نامت امهو ناكرشملا قر اذإو « هدد دودحلا كف يردك اذهو ساناا ضعب اذه

 ماقتال ةفدحوبأ لاق فسوب وبأ ء ذخأ اي هبو ةيدوهو ايدوهم مجر هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اههنع ىلاعت
 ىف دودحلا مقن لوقي ىليل نأ نبا ناكو دحا هبو ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نع كلذ ىورو دحاسملا ىف دودحلا

 موني ع نأ اوضرو باتكلا لهأ انيلإ ك احم اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفانثلالاف ) كلذ لعف دقو دجاسملا

 نييدوه مسوهيلع للا ىلص هللا لوسر مجر دقو ةنس هانيفنو ةئام ركبلا انيرضو بيثلا انجر هب اورقأو انزلا ىف اوعفارتف

 مهيب ا مهيب تك نإو م ملسو هيلع هللا ىلص هيدنل لوقب لحو زع هللا نإؤ ىلاعتو كرات هللا بانل ىنعم وهو انز

 دحاو هللاكحنأل نيماسملا مب الإ ايندلا نم *ىشيف مهيب مع نأ زوجي ال و(هللا لزنأ اع مهيب محا نأو»لاقو« طسقلاب

 تننظ لام همأ ةيراحلحرلا ها اذإو دحاسملا ىف دودحلا ماقت الو ىلاعت هللا هرححر ) قثأ 56 الا ( فاتحمال

 ار مل تارم عبرأ دحاو ماقم ىف كلذب رقأ اذإف دحلا هنع أردب لوقي ناك ةفدح ابأ نإف ىللحم اهنأ

 مسن لاق ؟اهنئطو أهل لاقف عن لاق؛ اهتتطوأ هل لاقفهمأ ةيراج ءىطو هنأ لجر ىدنعرقأ عمسأ انأو ىلد ىأنبا لاقو رهملا

 هذخأف زاوللا ترمأو دحلا دلجف هب ترمأفىليل ىنأ نبا لاقمعن لاق :اهنئطو ةءبارلا هل لاق ممن لاق ؟اهنتطوأ هل لاقف

 لح اهتننظ لاقو همأ ةيراجلجرلا باصأ اذإو ىلاعت هللا هحر ( قنا هلالاف ) ايفن رسجلا باب نم هجحرخ اف هدد

 ءطولا لبق ىلع مارح اهنأ تماع دق لاق نإف رهملا مرغأو دحلا هنع *ىرد مث الالح اهارب وهو الإ اهتطوام فاحأ ىل

 ىغبني سيأ : ةفينحوبأ لاق الف هقفلا لهأ نء اماف اذه لثم لهي هنأ هيف نكمأ نم الإ اذه لبقي الو دح اهنئطو مث

 ىف ىمأ ةيراج تئطو : لاق ولو دحاو ماقم ىف تارم عبرأ رارقإب دحلا هيلع بجون الو تلعفأ هل لوقي نأ 5 احال

 ملف امارحو الالح نوكي دق ءطولا نأل دح هيلع نكي مل نطاوم ةعبرأ

 مع هللأ ىكر دوعسم 0 هّللأ ديعو ىلع كدا

 . معأ هللاو ؛ انزلاب اذه رقي

 مميتلاو لسغلاو ءوضولا با وأ

 ناذاز نع ةرم نب ور# نع ةبعش نع ةيلع نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( ناملس نب عيبرلا انربخأ )

 مون لاق لسا: وه ىذلا لسغلا ال لاقف .تئش نإ مون لك لشتغا لاقف لسغلا نع هنع هللا ىضر ايلع لجر لاش ل

 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ ء ابجاو اذه نم ًاكيش نوريال مثو رطفلا مويو رحنلا موو ةفرع مودو ةعججا

 مهيتلا ىف لاق هنع 3 ىضر ادع نأ قدحسإ ىنأ نع دلاح نع مشه انريخأ اذكه نيفكلل ةبرضو هجوال ةبرض

 . نعةفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو هجولل ةبرعض نولوقي
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 | اذللا كممص نإ هءارمأل لجرلا لاق اذإو الماك ررملا ا لوقي ىلثل ىأ نبا ناكو : ذخأب هبو « ربما فصنامل

 نإفابلع فلح ىتلا ةأرملا كلت جوزت مث ىرخأ ةأرما جوزت مث ةدعلا تضقناو هنم تنابف اهقلطف ةدحاو قلاط تا

 اهيلع عمي لوقي ىلل ىفأ نبا ناكو لح هبو املإ ابمضإ مل هنأ لبق نم قالطلا املع عقبال لوقي ناك ةفينح ابأ

 ' ثالث قلاط تنأف ةأرما كبلإ تممض نإ هتأرمال لجرلا لاق اذإو ىلاعت هللا همحر ( قنا: لالا ) قالطلا

 اهمضامتإ ةأرما اهلإ مضي مل وهو اهيلع قالط الف اديدج احاكن دعب اهحكن مث اهريغ حكت مث امتدع تضقناو اهقلطف

 ةفينح ابأ نإف اهب لخدو ىءسم ربم ىلع اهجوزنف قلاط ىهف ةنالف تجوز: نإ لجرلا لاق اذإو ه ةأرما ىلإ ىم

 رهو قالطلاب كلذ نه فدن « فصنو رمم املو ةدعاا اهيلعو ةنئاب ةدحاو قلاط ىه لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر

 نأ كلذ ىف هتجح نمو ءىش لوخدلاب امل سيلو قالطلاب رهم فصن امل لوقي ىلا ىلأ نبا ناكو ذخأي هبو لوخدلاب

 اهقدصأو اهبطخف اهبط2غ نأ هرمأاف دوعسم نبا ىفأ مث هتأرماب لخدف ربشأ ةعبرأ دعب مدقف هتأرما نم ىل آ الجر

 عاجلا لبق قالطلا عقو دق لاق هنأ ةفينح ىنأ ةدح نمو ًاقادص ءطولا كلذ ىف لعج هنأ انغابي ملو البقتسم اقادص

 عامج لك ةفدح وبأ لاقو دحلا هيلع تاع> ربملا هيلع لءجأ مل ولو روملا هيلعف ةهبشب اهعماجو رهملا فصن امل بجوف

 لاق دحلا نم دب الف قادصلا لءجأ مل اذإو قادصلا بجو دحلا تأرد اذإ قادصلا نم دبال قادص هيفف دحلا هيف أردن

 لاق اذإو ةفيش> ىنأ لوق لثم ربهم فصنو ربهم امل هيف لاق هنأ مهاربإ نع داح نع ثدحم ىنثدح فسوب ونأ

 قالطلا عقبال : الاقىبل) ىنأنباو ةفينح ابأ نإف رادلا تلخدف نال ا لإ قلاط تناك راذلا تلحد,نإ هتارمال لجرلا

 اذه لاقو قالطلا عقبال لاق هنع هللا ىضر ةفينح ابأ نإف رادلا تلخد نإ لقي ملو هللا ءاش نإ قلاط تنأ لاق ولو

 كللاادبع انريخأو قاتءاا الو قالطلا عقبال كلذ ىف لاق هنأ مهاربإ نع دامح نع ةفينحوبأ لح ان هبو ءاوس لوألاو

 هتأرمال لجرلا لاق اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىلإ: لال ) قالطلا عقبال لاقهنأ حابر ىبأ نب ءاطع نع ناملس ىفأ نبا

 اجور تِحوْرَف ادع تخذقناف ةدحاو هتأرما لخرلا قلط اذإو « قاتع الو قالط الف ىلاعت هللا ءاش نإ قلاط تنأ

 ىه ىليل ىبأ نبا لاقو ذخ اي هبو هلك قالطلا ىلع ىه لاق ةفينح ابأ نإف كرا مث اهقلط مث اهب لخدو

 0 مث هريغ اجوز تحكتو اهدع تضقناف نيتنثا وأ ةدحاو هتأرما لجرلا قلط اذإو ( قفا: تالاف ) قبام

 ىاثلا جوزلا مده قالطلا ن٠ بام ىلع هدنع ىبف لوألا جوزلا تكتف امتدع تضقناف اهنع تام وأ اهقلط مث

 باحصأ رابك نم ددعو هنع ىلاعت هللا ىضر باطلا نب رع لوق اذه اناوقو نيتنثلا الو ةدحاولا مدر الو ثالثلا

 جتحاو نيتنثاو ةدحاو مده اثالث جوزلا مده اذإ لاقف سانلا ضعب اذه ضعب ىف انفلاخ دقو سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 _ لقأ وهام مده الو ثالثلا مده جوزلا نأ متمعز نبأ نم لاقف اناس مهنع هللا ىضر سابع نباو رمع نبا لوقب

 هريغ ًاجوز حكذتق> ثالثلا دعب هللا اممرح الق ؟وه امو لاق هعفدي نأ دخل ىشتيالا ىذلا رمالاب هانمعز انلق ؟ابنم

 تناكو جوزلا ةباصإ ثالثلا دعب هب هللا املحأ ىذلا حاكنلا نأ لجو زع هللا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبو

 الالح نيتنثااو ةدحاولا ىف تناكو ىنعملا اذهل ثالثاا مده - جوزال ناكف جوزلاب الإ لاحم لحال جوزلا لبق ةمرحم

 هل حال ثيح مد« الو امناق هنكح ناكو هب الإ هل لحتال تناك ثيح مد هنأ انمعزف يح انهاه جوزال نكي ملف

 000315 2 ليش هل هلا لخأ الل ىق + غل مشب هل لم ال اذخ اينأ لوقعملا لأ ناكوهريش الالحا تناك ثحو

 دمحم لوقلا اذه ىلإ محر دقو هيف لوقعدلل لصألا ناكول هفلاام هيلع سيقن نأ زحيب ملو هل هللا لحأ ثيح هل

 .٠ لعأ هللاو 0 ةفندح أ لوم لوقي ناكام دعب نسحلا نبا



 -5١9ؤ-
 اذإو ١ لاش هنأ دع ( ىنانتلإإ ) نالف أشر ملو قالطلا اهملع عي فكو ةفين> وبأ لاق قالطلا الع عشب ٠

 الف ءاشي نأ لبقو كلذ لاقام دعب نالف تام وأ كلذ لق تيم نالذو نالف ءاش نإ قلاط تنأ هتأرمال لجرلا لاق

 لبق تاه اذإف هنكيشع قالطلا متي اعإو قلطت مل ا ملو ايح ارضاح نالف ناكول ذإ قالطلا اذه ادبأ اقلاط نوكست

 دحم وهو ةنيبلا امل تماقو هتأرءا لجرلا فذق اذإو « هتثشع ' قلطتف لبق اشن ملو ادبأ ءاشيال هنأ انماع ءاشي نأ

 ريغب دبعلا جوزت اذإو ٠ دحلا برعضيو نءعءال.ال لوقي ىلل ىلأ نبا ناكو د هبو نعالي لوقي ناك ةفينح ابأ نإف

 كف افراغ نأ هردأ اه حاكنلاب رارقإب اذه سيل لوقي ناك ةفينح ابأ ْنِإف اهقلط هالوم هل لاقف هالوم نذإ

 ءالوم هزاجأ نإ كوقي نم لوق ىف هالوم نم حاكنلاب رارقإب اذه سيلف اهقلط هالوم هل لاف هالوم نذإ ريغب دبعلا

 لعمال عااو تعقوحاكن ةدقع لك نأ هيلإ بهذنام لصأ نآلز<ي مل ىلولا هل هزاجأ ولف انلوق ىف اءأو زوحب حاكتلاف

 تناك اهزحم مل نإفاهدعب دحأ ةزاجإب اهزاجأ نمو ددحت نأ الإ اهزيحنال ةدساف ىبف ابخسف دحأل وأ اف نوكي نأ

 حاكنذلا ىف هدنع زوج الرايلاو رابخلاب اهنأ ىلعو رايخلاب هنأ ىلع ةأرملا لجرلا مكلي نأ زي نأ هيلع لخد ةخوشفم

 هللا همحر ةفنح ايأ نإف ةسماخ اهتدعىف جوزي نأ دا رأف ةنئاب ةقيلطت هتأرما لخرلا قلط اذإو . عوببلا ىف زوحم اك

 هللاهمحر ( قفا: لالا ) ذخَأي هبو زئاج وه لوقي ىليل ىفأ نبا ناكو هل ههركأو كلذ زيجأ ال : لوقي ناك ىلاعت

 ناك نإ هل ناكو ”ةدعلا ف ىهو اعرأ حكشي نأ هل ناك حاكن خسف وأ عام هتأرما لجرلا قراف اذإو ىلاعت

 قلط اذإو ةجوز ريغ اهيلع هل ةءجرال ىتلا ةقرافملا نآل ةماسم ةمأ حكي نأ هسفن ىلع تنعلا فاخو ةرحل الوط دجال

 ثتاربيم الف ةدعلا ءاضقنا كعب ثام نإ لوهب ناك دع ىلاعت هللا ىذدر ةفيشح انأ نإف ضارم وهو ال هتأرما لحرلا

 قلط اذإو : ىلاعت هللا همحر ) قناتغلالا ( جوز ملام تاريملا امل لوقي ىلذ ىنأ نبا نك نحب هيو ةئم ال

 انباحصأ ةماع نإف اهتدع ءاضقنا دعب تام مث ضيرم وهو اهريغ اهيلع هل قب نك مل ةقيلطت وأ ًاثالث هتأرما لجرلا

 ثارعملا امل نوكذل مثدحأ لاَ ليواق ١ سانا ضعت اذه ىف انفلاخ دقو جد ملام ثارعيملا هنم امل نأ ىلإ نويهذ

 هلثمتشال دانسإب را نع هاورو ةدعلا ضقنت ملام هارت ىه هريغ لاقو ريبزلا نبا لوق اذهو ةدع ريغفف ا ةدع ىف

 : ىلاعت هللا همحر ( قفا * لالا تحوز: نإو هثرت هريغ لاقو قالطلا كاك بوةكموهو ثيدحلاب هلعلا لهأدنع

 ثارتال اهنأ ىلع هللا: ءاش نإ هتأرما ّقلط نمحزلا دنعو رييزلانبا لوق وهو .ةدع ريغ وأ تناك ءذع ىف ةتودسم ترن

 نأ هل نك مل اهفذق اذإو ارهاظتم نك مل رهاظت نإو ايلوم نكي مل اهنم ىلا مث اثالث اهقلط اذإ هنأ نوماسملا عمجأو

 قلط اذإو هثرت مل جاو زألا ىناعم نم ةحراخ اهمأ اعيح اوعمجأ اماف اثري ل تتام نإو دحلا نم أربيو اهنعالي نأ

 نإف ىضاقلا هفلحتسا نأ دعب لجرلا تام مث ةأرملا هع هتعداو جوزلا كلذ دحجف اثالث هتحص ىف هتأرما لحرلا

 ةتوم دعب رعت نأ الإ ثاريملا امل لوقي قيل ىفأ نبا ناكو ذدحاب هيو ال تاريمال لوشي ناك ةنع هللا ىصر هل !١

 هفلحأف ةتبلأ ًاثالث اهقلطهنأ اهجوز ىلع ةأرملا تعدا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قنانخلا]؛ ) اثالث اهقلط ناك هنأ

 لاحم سلا ىفالو ةقداص اهنأ ملعت تناك نإ اًئيش هنم ثرت نأ امل لحب مل تام مث هيلع اهدرو هراكنإ دعب ىخاقلا

 لخرلا الخ اذإو ء هثرت نأ هللا نانو اهتيب “امف امل لح ةذاك أ عت تناك قاف ةحور رع اهنأ ردن اعدل

 كوق ناك ىلاعت هللا همر ةفنح ايأ نإف 5 مع لحد نأ لبق اهقلط مث ةضررم ىو وأ ضئاح 3و هتأرماب

 (ااخ يا



 . و ا ني

 لبق اهيلع عقو ىذلا قالطلاب رهم فصنو لوخدلاب رهم رهم فصنو رههامل لوقي ناك ةفينح ابأ نإف ام لخد

 لجراا فذق اذإو ( لاق ) ام. املوق ىف امهنيب قرفيو رهم فصن امل لوقي ىلل ىبأ نبا ناكو ذخأي هبو لوخدلا

 ىلإل ىبأ نبا ناكو ذخأي هبو ناعل الو هيلع دحال لو. ناك ةفددح ابأ نإف كلذ لبق امارح ًاءطو تئطو دقو ةتأرما

 هيلع لوق ىلل ىفأ نبا ناكو ةفيتح ىلأ لوق ىف دح هيلع نكي مل اهجوز ريغ اهفذقولو ء دخلا هيلع لوقي

 امت امار> ًاءطو ةأراا تئطو اذإو ( ىفاةةلللاف ) ناعللا دحلا ناكم نوكي نأ ىل ىلأ نبا لوق ىف ىغبني دحلا

 ناعلب الإ ىننيال دلولا نآل امين نعول اهدلونم ىتناو الماح اهفذق نإف لثس اهجوز اهفذق مث هيف دحلا اهنع أرد

 لاقذ ىنجأب اهفذق نإ كلذكو « ريزعتلا هيللعو هيلع دح الف هريغ انزب وأ لوألا ءطولاب لماح ريغ اهفذق نإو

 كبف ىل ةحاحال هتأرمال لجرلا لاق اذإو . ريزءتلا هلعو هيلع دح الف مر وه ىذلا ءطولا كلذ تينع

 000 000 لكو ةفضح وبأ لاقو دخاي ةبو قالطلا هب ذارأ نإو:قالطب اذه سيل لوقي ناك .ةقينح ابأ نإف

 لاق اذإو ( ىف[“لال ) قالط اذهنم ءىثىف سيلف ؟ كيحأالو كاوهأ الو كديرأ الو ك.متشأ ال ةلزنع وهو اقالط

 ةدحاو ىهو قالط وهف اقالط تدرأ لاق نإو قالطب سيلف اقالط درأ مل لاق نإف كرف ىل ةجاحال هتأرمال لجرلا

 كيف ىل ةجاحال لاق اعإ ناك نإف قالط عاميإ هب دارأ نوكي نأ الإ اقالط نوكي الو اهنم ريك ا تارأ نورك نأ ال

 قتءأدقو ةر> ىهو هتأرما دبع وهو لجرلا فذق اذإو « اذه ريغ قالطب هعقويق> قالط الف قالطلا كيلع عقوأس

 قببام دبع وه لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نإف هتميةفصنىفرخالل ىعسإ وهو نيكيرشلا دحأ دبعلا فصن

 لك و] كلذكَو ( ذحأب هيه ناغللا هلعو رح وه لوقت .ىلل ىنأ نبا ناكو دبعاا دخ هيلغو ةياعسلا نم ءىثث هيلع

 ءىث لكىف ةمألاو دبعلا دحمو : ىلاعت هللا همحر ( فإنا ) ىلل ىفأ نإ اهزاجأو ةفينحوبأ اهلطبأ ةداهش

 كلذكو ( قفا ةلالاف ) قيقر وهذ مهس فلأ نم مهس قب ولو ةيرحلا اعيج امبيف لمكست ىتح ةمألاو دبعلا دح

 ىذلا دبعلا اذه لجر فذقولو « ةيرحلا دبعاا لكس ىتح حرج نم هل صقي الو ةيرملا هيف لكست ىتح هل دحمال

 ىل) ىبأ نبا لوق ىف دحلا هفذاق ىلع ناكو دبعلا ةلزنمب هنأل ةفينح ىبأ لوق ىف دح هيلع نكي مل هتميق فصن ىف ىعسي

 دبعلا ةلزئع وهو ذخأي هبو ةفينح ىبأ لوق ىف صاصقلا هيلع نكي مل ادمعتم لجردب ديعلا اذه عطق ولو « ذْحَأِي هبو

 قوهو كلذ ريغ وأ ةداهش وأ دحوأ ريثك وأ ليلق لك ىف رحلا ةلزنمب وهو ىلل ىبأ نبا لوق ىف صاصقلا هيلع ناكو

 هيلع قب وأ ءزج ةثامنم ءزجقتعأ ول اعيمح طوق ىفوه كلذكو هتميق نم مرد هيلع ماد امدبعلا ةلزئع ةفينح ىبأ لوق

 ىضقو اهيلوم دحأ اهقتعأ دبع جوز الو نينثانيب ةمأ تناك اذإو « ىلاعت هللا ءاش نإ هتب اتك نم ءزَج ةئام' نم ءزج

 رابخلا امل ناكو قتعتو ةيامسلا نم غرفت ىتح ةفينح ىبأ لوق ىف حاكتنلا ىف رايخ امل نكي مل رخالل ةياعسلاب اهيلع

 هلل 41 لوق ىف ًابقالطو' ادع تناك دموي تقلط ولو: ذخأي هنو اهبلع قتعلا عقي موي ىليل ىفأ نبا لوقف

 تدارأو جوز امل نا< مل ولو ةرح قالطو ةرح ةدع ىليل ىنأ نبا ىف اهقالطو اهتدع تناكو ةمأ قالطو ةمأ ةدع

 ىلإ ىبأ نبا لوق ىو ةمألا ةلزنع ةفينح ىفأ لوق ىف ىبف ةياعسلا اهيلع هل ىذلا نذأي ىتح كلذ امل نكي مل جوزمت نأ

 ةيرحلا اهيف لمكست ىت> رايخلا امل نكي ل دبع تحن ةمأ تناك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: للاي ) ةرحلا ةلزتع

 ءىث لك ىف اهدكحو ةمأ ةدع اهتدع تناك ةيرهلا اهبف لدكست مل ىهو تقتلط نإف رايخلا اهلف ةيرحلا ايف لدكست مويف

 تيم نالف وأ تيم وأ وه ىحأ ىردبال بئاغ نالفو نالف ءاش نإ قلاط تنأ هتأرمال لجرلا لاق اذإو « 2 2

 لوقي ىلل ىبأ نبا ناكو ذخأي اذهبو قالطلا اهيلع عقبال لوقي ناك ىلاعت هللا هحر ةفنح ابأ نإف كلذب لع دق
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 اهتم رهاظم وه لاوقي نك هع هللا ىدر ةفضح يأ نإف كلذ نم رثكا ]1 اتكو تقو وأأ اكو ىكآ 0251 12

 اهءرقي نأ هل" ناكو ةرافكلا هنع تطةس تقولا كلذ ىضم اذإف رابظلا ةراقك رفكت قح تقولا كلذ ىف اهيرقال

 اهبرقيال رهاظم وهذ تقولا كلذ ىضم نإو ادبأ اهنم رهاظم وه لوقي ىلل ىفأ نبا ناكو دحأب ةيإو ةؤاقك رك

 كلذف اهءرقي نأ دارأف امو هتأرما نم لجرلا رهاظ اذإز : هللا همحر ( قفا: ةلالاف ) داهظلا ةرانك ردك قد

 ءالبإلا ىف ةلأسملا ىف انلق م هيلع رابظلل ةرافك الف هيف اميرقي لو مويلا كلذ ىضم نإو راهظلا ةزافك رفك مويلا

 ةفينح ابأ نإف رفكو مالسإلا نع جوزلا ترا اذإو « قالط ال نيم راهظلاو نيميلا يح طقس نيميلا تطقس اذإ

 هتأرما ىه لوق. ىلل أ نبا ناكو ا هنو رفاك تح هلم نوكمال دترا اذإ هتأردا هنم تناب لوقت ناك

 : هللا همحر ( قفا ةلالاف ) هنم اهتاريم امل ناكو لتق ىنأ نأو هتأرما ىبف بات نإف بانتس تح اهلاح ىلع

 حاكنلا ىلع امهف اهمتدع ىذقنت نأ لبق مالسإلا ىلإ عجر نإف فوقوم هتأرما حاكنف مالسإلا نع لجرلا دترا اذإو

 مالسإلا ىلإ عجر نإو قالط الب يف ةنونيبلاو هنم تناب دف مالسإلا ىلإ هعوجر لبق اهتدع تضقنا نإو ل وألا

 هلرمشلا ىلإ مالسإلا لهأ نم ةأرملا ته>ر اذإو (لاق) ديرما تاكا بوتكم اذهو اقالط اذه نكي مل اهطخف

 تءلسأ نإف مالسإلا ةأرملا ىلع ضرب كوقي ناك ةفينح ابأ نأ ريغ اعيمج الق قف.ءاوس لوألا تانلاو اذه نك

 ناكو امهنع هللا ىضر سابع نبا نع كلذ انغلب . لتقت الو بوتت تح نجسلا ىف تسح تبأ نإو اهليبس ىلخ

 هللا لوسر ىهن دقو لتقت فيكو ةفينح ىلأ لوق ىلإ عجر مث ذخأي هبو تلتق بتت مل نإ لوقي ىلبل ىبأ نبا

 تدترا اذإو هللا ةمحر ( ىف _:لالاؤ ) ملثم هدف كربشلا لهأ "نم تورك ءاسنلا لتقف نع سو هيلع هللا ىلد

 ضع اذه ىف انفلاخف لجرلاب عنصي اك تلتق الإو تبات نإف باتتست لجرلا نيبو اهندب قرف الف مالسإلا نع ةأرملا

 اقرو هلثم ثيدحلا لهأ تنثرال شاع نبأ نع ءاوز ءئش جتحاو ةأرأا لتقت:الو دترأ اذإ لحرلا َلَدَقِ لاقف سانلا

 ناك اذإ هب جتحم نأ رن مف مالسإلا نع نددترا ةوسن لتق هنأ هنع هللا ىّخر قيدصلا ىلأ نع دانسإلا كلذ هنش ىور

 برالا راد ىف ءاسنلا لتق نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأب انفلاخ نم جتحاو ثيدحلا لهأ هتبثيال امم هدانسإ

 نم نضع ”لدق.لتقتال نأ ىلؤأ مالإلا نع تذتررا ىلا ةنمؤلإت نمو م فاللا تاكرشلا لك ند 1

 نأ تيورو ريجألا لتق نعو ىنافلا ريبكلا لتق نع ىهن لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ تيور دق لوقلا اذه لوقي

 عدتأ بهار لجر دترا وأ امبلتق عدتأ ريجأ وأ ناف خيش دترا نإ تيأرفأ نابهرلا لتق نع ىهن قيدصلا ركب اأ

 رادىف نيكرسشملا لتق 6 فااخم هليطعت ىلاولا عساال دح لتق - ةدرلا ىلع لتقلا يح نآلأ؟ ملو لبق ال لاق ؟ هلتق

 رجألاو ىتافلا ريبكلا لتق ىف ةجح هرئ ملو ةأرملا لتق ف برحلا راد ع تججت>ا فيكف تلق معن لاق ؟ برحلا

 كيلع بهذ فيكف ادترم عدن نأ انل سيلو مهلتقن الو مهيلع ةردقلا دعب برحلا لهأ عدن نأ انل تلق مث بهارلاو

 ىهف اهجوزأ ةأرما لك لجرلا لاق اذإو ؟ لتدقلاو انزلا ىف لجرلا لتقي ثيح لت#ت ةأرملا نإف ةأرملا ىف امهقارتئا

 لذ ىبأ نبا ناكو. ذخأي ادهبو ةدحاو قلاط ىهفاابجو:ز ةارما ىأو لاق اك وه لوَقي ناك ةقدح ايأ نإف قلاط

 لجأ ىلإك لذ لءج وأ هنيعب ارضم وأ ةامسم ةأرما ىمس اذإف مجوز أ ةأرما لك لاقف ممع هنأل قالطلا هيلع عقبال لوق:

 كتجوزت نإ ةأرمال لجرلا لاق اذإو ( لاق ) باوج هيف ىعفاشال ( عيرلا لاق ) قالطلا هب عقيو ءاوس هيف (هلوقف

 ةيرق نم اهحوز | ةأررما لك لاق وأ قلاظ ّىبف .ةاّرَما لعألا نم ادكو اذك ىلإ تحدد ادا لاك ]ط7

 نإو قلاط ىبف كلل” جوزت اذإ نالوقي اناك ايعبج اميف قلاط ىبف نالف ىنب ند وأ قلاط ىهف اذكو اذك
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 نإ لوقي ىلل ىلأ نا ناكو ذخأاي هبو ءىث الف اهجوز تراتخا نإو ةنئاب ةدحاوف اهسفن تراتخا نإ رابخلا ىف

 لاق اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا ) ءىث الف اهجوز تراتخا نإو ةعجرلا اهب كال ةدحاوف اهسفن تراتخا

 اعإو ناتنثلا اههزلتف ةدع املعنكي ملو ىلوألاب تناب قلاط تنأ قااط تنأ قلاط تنأ اهب لخدي لو هتأرمال لجرلا

 ماشه نب ثرحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأ لاق اذكهو هريغا لالح هنم ناب ىهو اهل امهنم ةدحاو لك ثدحأ
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 اهملع عقي 8 ىلوألا ةقيلطتلاب تقلط قااط تنأ قلاط تنأ قلاط تنأ اهب لخدي ملو هتأرمال لجرلا لاق اذإو

 تراث نب ديزو دوعسم نب ؛ للا دبعو ىلع نءو باطخلا ن مع نع انغلب ةفدح ىنأ لوق اذهو ناتيقاملا ناتةلطتلا

 / 3297 ول انآ ىرت الأ لاحرلل تلحو ىلوألا ةقيلطتلاب هنم تناب دقف ةدع املع تسيل هتأرما نأل كاذب ميهاربإو

 ْ هتأرءاب تسيل ىهو قالطلا اهملع عقي فيكف ازئاج اه>اكن ناك اجوز ةيناثلاب ملكتي نأ لبق ىلوألا ةقيلطتلا دعب

 دحاو سلجم ىف لجرلا نم تناك اذإ تاةزلطتاا ثالثلا املع لوقي ىليل ىلأ نبا ناكو ذخأاي هبو هريغ ةأرما ىهو

 ةفنح ابأ نإف نيتنثا اهقلط هنأ رخآ دهشو ةدحاو هتأرما قلط هنأ لحر ىلع دهاش دهش اذإو ٠ كل تفصوام ىلع

 ةقيلطت كلذ نم اهلع عقي لوقي ىليا ىنأ نبا ناكو افلتخا دق امهنأل ةلطاب امهمتدابش لوقي ناك ىلاعت هللا همحر

 هتأرمال لوقي الجر عمس 0 لجرلا دبش اذإو ىلاعت هللا همحر ( نإ: لالا ) دخأب اذهبو اهلع اعمتجا دق امهنأل

 دهشن الاقف ادبش ولو زوحت الف ةفلتع ةدايش هذهف نيتنث قااط تنأ امل لوقي هعمس هنأ رخآ دهشو ةدحاو قلاط تنأ

 ةدحاو هتمزل ناتنث وهو قالطلا تدثأ دق رخآلا لاقو هددع تدثأ ملو قالطلا ترثأ دق امهدحأ لاقو هتأرما قلط هنأ

 اهلكلذىف لوي ناكىلاعت هللا همحر ةفينح ايأ نإف اهب لخد دقو اثالث هتأرما لجرلا قلط اذإو « اهيلع ناعمت امهنأل

 ؟74 ةفينحوبأ لاقو ةقفنلا احلسيلو ىنكسلا امل لوقي ىليل ىفأ نبا ناكاوا ذخاب هبواارتدعا ىدقتت قد ةققلاو كسلا

 هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نع انغلبو « نهلمح نعض, تح نبيلع اوقفنأف » هباتك ىف لجو زع هللا لاق دقو

 امب لبحالو اثالث هتأرما لجرلا قاط اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا“ لالا ) ةقفنلاو ىنكسلا اثالث ةقاطملا لعج هنأ

 ا 000 ال لف تاركا نم كحرلا ىلا اذإو ٠١ قالطلا باتك ىف بوتكم اذهو ةقفن امل سلو: ىكسلا اهلف

 ديعس انئثدح رهشأ ةعبرأ نم لقأ ىلع تناك هني نأل قالط الو ءالبإ كلذب هيلع عقب ملاثالث وأ نيربش وأ

 هبو ةفنح ىلأ لوق وهو اههنع هللا ىذر سابع نبا نع حابر ىبأ نب ءاطع نع لوحألا رداع نع ةدرع فلن

 0 ا ا لالا  تناب روشأ ةعبرأ ايكرت نإ  انهتم“لوم_وظ..: لوقي قيل ىأ نبا ناكو ذدأت

 ءاليإلا مح هيلع مقي مل لقأ وأ رهشأ ةعبرتأ هتأرما أطيال لجرلا فلح اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[نتلالاغ )

 نكي مل اذإو هيلع نيميال جوزلا نوكي ءالبإلا ؟ح نوكب مويف رهشألا ةعب رألا ىضم دعب :نوكي ام ءالإلا مح نأل

 تيبلا اذه ىف هتأزءا برقيال لجزرلا فلح اذإو « ءاليإلا باتك ىف بوتكم اذكهو ءاليإلا مح هيلع سيلف نيع هلع

 ءالبإ اذه ىف هلع سيل لوقي ناك هللا همحر ةفيح ابأ نإف هريغ ىفالو هيف اهم رقي يف زومشأ ةعبرأ اهكرتف رهشأ ةعرارأ

 رهشأ ةعب زأ عاجلا عنك نيم لكءاليإلا اتإو ةرافكلا هيلع بحت الو تببلا كلذ ريغ ىف اهترقي نأ هل نأ ىرت*الأ

 تناب رهشأ ةعبرأ اهكرت نإ لوه وه اذه ىف لوق, ىنأ نبا ناكو ردا ف1 دك نأ الإ اهرق نأ عيطتسال

 هذه ىف وأتيبلا اذه ىف هتأرما ترقي ال لحرلا فلح اذإو هللا همحر ( قنا: لالا ) ةنثاب ةقيلطت ءالب ا الاب

 لاحب هتأرما بيصي نأ ىلإ لصيال ناك نم ىلع ءال.إلا مدام ءالبإلا ؟> اذه ىلع سيلف همس, عضوم ىف وأ ةفرغلا

 لاقذ هتأرما نم لحرلا رهاظ اذإو « هيلع ,البالل .مح الف ثنح الب هتارمإ ةباصإب لع نده نم اما ثنا هما الإ
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 « ةعلسلا لثم ةميق عوببلا ىف ىه امك اهلثم رهم هيف ةميقلاو ةميقلاب هيف 1 اذهو ةميقلاب اهيف حم ةتئافلا عوببلا

 نإو اهسفن تراتخا تءاش نإ رايخلا اهل لمي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح انأ نإف ر> ابجوزو ةمألا تقتعأ اذإو

 امحوز ناك لوقي هنأ ةريرب ىف ىلا ىنأ نبا ةحح نمو اهل رايخال لوقي ىليل ىنأ نبا ا اججوز عم تداكأ كرا

 هيلع هللا ىص هللا لوسر نعءانغلب دقو اهحاكن الو اهسفن كالت ال ةمألا نإ لوقي هنأ كلذ ىف ةفنح ىنأ ةحح نمو اديع

 هللا همحر ( ىف[: لال ) ارح ناك ةربرب جوز نأ اهنع كا ىضر ةشئاعنع انغاب دقوتةّتع نيح ةريرب ريخ هنألسو

 ةريرب جوز نأ كلذو امل رايخ الف رح تحن تناك نإو رايخلا اهلف دبع تحن تناك نإف ةمألا تقتعأ اذإو : ىلاعت

 رخآلا اهجوز نم تدلوف اهيلإ ىع. دق ناك ٍبئاغ امجوزو تجوزت اذإو حاكناا تاك قف روتكم ادهو ادع ناكل

 نع انغاب دقو شارفلا بحاصوهو لو الل دلولا لوقي ناك هنع ىللاعت هللا ىضر ةفدحابأ نإف لوألا ابجوز ءاج مث

 ىدل هنآل رحالل دلولا لوه لل ىنأ نبا ناكو «رجحلا رهاعالو شارفلل دلولا» لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا همحر( قنانتلالاب ( د هبو هنع هللاىضر كاط ىنأنب ىلع نع انغلب كلذكو جوزتم هنألىتازلا رهاعلاو رهاعب

 حاكسنلا خسف ايح ىعنملا اهبجوز ءاج مث انالوأ تلو ك2 مث تدنتعاف اهحوز ةافو ةأرملا غلب اذإو

 رهاظلا ىف الالح احاكن اهحكن هنأل رخالل دلولا ناكو ىهه اك لوألا ةجوز تناكو هنم تدنعاو رخآلا

 مرت الو هنباو هيبأ ىلع تمرح ةيراجلا لجرلا سمل اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف: ةلالاف ) شارفلا 2 ةكح

 . سمللا نود رظنلاب هنباو هدأ ىلع

 قوافل

 ىون نإ مارحلا ىف لوقي ناك هنأ دوعسم نبا نع ميهاربإ نع ملا نع راوس نب ثعشألا نع فسوي وبأ لاق

 همحر ةفينح ابأ نإف مارح ىلع لح لك لجرلا لاق اذإو ٠ كلذ نم ىونام وهو قالطف اقالط ىون نإو نيمف انيع

 قالطلا ىنع نإو اهرفكي نيم ىه امنِإَو قالطب سيلف اقالط نعي مل نإف جوزلا لوق لوقلا لوقي ناك هنع ىلاعت هللا

 لاق اذإ كلذكو ةنئاب ةدحاو ىهن اددع وني ملو اقالط ىون نإو ةنئاب ةدحاوف ةدحاو ىون نإو ثالثف اثالث ىونو

 نإ ىونام وهو جوزلا لوق لوقلاف ةتب وأ نئاب وأ ةيرب وأ ةيلخ هتأرمال لاق اذإ كلذكو مارح ىلع ىه هتأرمال

 : نإو ةنئاب ةدحاو ىف نيتنثا ىون نإو حسب رش نع كلذ انغاب تالثف اثالث ىون نإو ةنئاب ةدحاو 1 ةدحاو ىو

 ىه تركذام عيج ىف لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو ْذَحَأِي هبو اقالط ىونام نيميلا هيلع نأ ريغ قالطب سيلف اقالط وني
 اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاف ) كلذ نم ءىث ىف هلوق لوقلا لعن الو اهنم ءىثىف هنيدنال تاقياطت ثالث

 عم هلوق كلذ ىف لوقلاو قالطلا ددع نم دارأ ام وهو قالط وبف اقالط ىون نإف مارح ىلع تنأ هتأرمال لجرلا لاق

 نأل ةرافكلا اهيف هيلع نوكيف هتمأ مرحم ىذلا ىلع اسايق نيع ةرافك رفكيو قالطب سيلف اقالط دري مل نإو هني

 املع> و ( كجاوزأ ةاضرم ىغتيتكل هللا لحأام مرح مل » لجو زع هللا لزن' اف هتمأ مرح ْملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر

 نإف اثالث ىسفن تقلط دق تلاقف كدي ىف كرمأ هتأرمال لحرلا لاق اذإو «مناعأ ةلع كلا هللا ضرف دق»لاقفانمب هللا

 ةنثاب ةدحاو ىهف ةدحاو ىون ناك نإو ثالث ىبف اثالث ىون جوزاا ناك اذإ لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ

 هتأرما لجرلا ريخ اذإو ( قفا تلال ) ءىثنع جوزلا لاس الو ثالث ىه لوق, ىل ىنأ نبا ناكو ذخأاي هبو

 لوقي ةفينح وبأ ناكو « اهقالط أدتبا ول اهكسلمب اكاهف ةعجرلا كلع رهف ةقيلطت اهسفن تقلطف اهرمأ اهبكلم وأ



  3-5رام ١١ -

 الوكلذ الإ هعسي الو اهجوزي نأ ؟احال ناك اهجوزي نأ املو ىنأو كالا ىلإ اهرمأ تعفر ول اهنأ ىرت الأ زئاج

 ةءافكلا ىف اهسفن تعضو دق ىهو ابنه كلذ زوحم الو ًازئاج ىلولاو كك احلا نم كلذ نوكي فيكف هريغ هل ىغبني

 ىضرىلع ىلإجوزلا اومداخف اهؤايلوأ ءاجف اهتنبا تجوز ةأرما نأ هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىأ نب ىلع نع انغاب

 مكاحلا ىلإ عفر نإو فوقوم وه فسوي وبأ لاقو كلذ زيجمال ىليل ىنأ نبا ناكو حاكنلا ىلع ذاحاف هنع لا هك

 هللا همحر ( قفا ةلالاف ) كلذ زاجأف تجوزت دق هتنبا نأ هغلب ىلو انهاه ىضاقلا نأكك لذ تزجأ ؤفك وهو

 «لطاب اهحاكتنف اهلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اا »راسو هيلع هللا ىلصىنلا لوقل لطاب وبف ىلوريغب حاكن لك: ىلاعت

 رهملانأ دوهشلا لعأو هيلع ادوهش دهشأو ارهم كلذ لبق رسأ ناكدقو ررملا نلعاف ةأرملا لجرلا جوزت اذإو ٠ اثالث

 نلعأاف جوزت مث رسلا ىف ىذلا اذكو اذك وه ربملا لصأ نأو مومتااهب عمس ةعمس اذكو اذك وهف هرهظي ىذلا

 رهظأ ىذلا لطاب ةعمسلاو رسلا ىف ىذلا رهملا وهو لوألا وه ريملا لومتي ناك هنع هللا ىضر ةفيذح ابأ نإف لاق ىذلا

 لاق رماع نع فرطم نع فسوب 5 لطاب رسأ ىذلاو ربملا ىه ةعمسلا لوقي ىليل ىنأ نبأ نكون انو نا

 حيرشنع محلا نع ةرامع نب نسحلا نع فسوي وبأ . ةينالعلاب ذخأ كلذ نم رثك أ نلعاو اريم لجرلا كل

 هن« لقأ ًارهم كلذ لبقرسأوةينالع رم ةأرما لجرلا جوزت اذإو : ىلاعت هللا هحر ( ىفا:ةلالاؤ ) هلثم مهاربإو

 رهم رهملا نأ ىلع نوتبأيف ادحاو نيرهملا دوهش نوكي نأ الإ حاكنلا ةدقع هيلع تعقو ىذلا ةنالعلا رهم ربملاف

 ترقأ دقعلا دعب ةأرملا نأ نودهشي وأ هربغ ربمع ةبطخلا انلعأو هيلع حاكنلا ادقع جوزلاو ةأرملا نأو رمدا

 لدع ىدهاشو ىلوب الإ حاكنلا زوجي الو ىلاعت هللا هر ( ىف للا ) رومال ةعمس هنم هب امل دهشام نأأب

 ءابآلا نإف غلبي مل نمو اهجوزي اهابأ نإف ركسبااو اهجوزي اهديس نإف ةمألا ىف الإ حكانلاو ةحوكنملا اضرو

 ةفينح ابأ نإف تكردأ دقو هتنبا لجرلا جوز اذإو (لاق ) حاكنلا باتك ىف بوتكم اذهو مهوجوزو

 هركت الف اهرءأ تكلمو تكردأ دق اهنأل اهلع حاكنلا زي مل كلذ تهرك اذإ : لوقي ناك ىلاعت هللا همحر

 تناك واف  اهنامص اهنذإو اهسفن ىف رم اتست' ركبلا » لاق هنأ لَسو هيلع هللا ىلص هللا لوّسر نع انغلب « كلذ ىلع

 ته رك نإو ابيلع رئاح خاكسنلا لوقي ىلل ىنأ نبا ناكو ذخأاي هبو رمااتسن مل كلذ ىلع تربحأ تهرك اذإ .

 لوق كلذ ىلع ةلالدلاو ةغلاب ريغو ةغلاب ركباا ىلع زئاج ةصاخ بألا حاكنإ ىلاعت هللا همحر ( ىفانةلالاف )

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر قرفف «اهسف: ىف رماتست ركبلاو اهيلو نم اهسفنب قحأ مسألا »سو هيلع هللا ىلص هلال وسر

 هنأل سفنلا ةباطتسا ىلع نوكت دق ةرماؤملاو ةرماؤملاب هذه ىف رمأو اهسفنب قحأ ألا لعجف امهنيب ملسو

 « رمألا ق مثرواشو » لجو زع هللا لوقلو « نهتانب ىف ءاسنلا اورمآو » : لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىور

 « حاكنلا باتك ىف هججم ىصقتسم هلك اذهو امهيسفنب قحأ ركجبلاو مألا لاقل ادحاو نبيف رمألا ناك ولو

 ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ نإف ةنيب امهنيب سيلو اهب لخدف ررملا ىف افلتخا مث ةأرملا لجرلا جوزت اذإو

 ىليل ىنأ نبا ناكو + تعدا امامل نوكف كلذ نم لقأ تعدا ام نوكي نأ الإ اهلثم ربم امل : كلذ ىف لوقي

 نوكي اب جوزلا رفأ نأ دعب فسوي وبأ لاق مث ذخأ اي هبو كلذ ريغ ءىث امل سيلو جوزلا امل ىمسام اهل اإ لوقي

 ةأرملا لجرلا جوزت اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف ةلإلاو ) هنم لبقي ملالإو هنم لبق هنم ابيرق وأ اهلثم رهم

 يك وأ جوزلا هب رقأ ام لقأ وأ ت عدا امب لقأ ناك اهلثم ره املناكو افلاحت رهملا ىف افلتخاف اهب لخدب مل وأ اب لخد

 نأل ةئئافلا عويبلا مح هلكممو عوببلا ىف دقعلا هب دري اب حاكتلا ىف دقعلا درنال انأ الإ ةتئافلا عويبلا ىف لوقلاك
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 اغا دبحح قش ذب خا 826307 تت ل ١ كنه
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 تعب 1150 د

 راغص'ا حاكت زوجم الو هلامحر( ىف|: لالا )بألا لثموهورايخ الف ىلولا جوز اذإلاقو فسوي وبأ عجرمت كردي

 ماوس دحأ نو>وز اذإو ءابآ مهنإف ءابآ نمل نكي ل اذإ دادجألاو ءابآلا نهجوزي نأ الإ ءاستلا نم الو لاح رأأ م

 خسفي نأ لبق اهقلط ولو امهنيب قرفيو ررملا اهلق اهماصأف اهبلع لخد نإف اريك نإو هيف ناثراوتي الو خوسفم حاكتلاق

 ةفتحابأ نإف اهب أ ةأرهاو ةأرملا لجرااجوزت اذإو . طق ةجوزنك مل اهنألهؤالبإ الوهراهظ الو هتالط عقب مل حاكتلا

 هللا دبع جوزت ذخأي هبو كلذ لعف هنأ رفعج نب هللا دبع نع كلذ انغاب زئاج وه لوقي ناك : ىلاعت هللا همحر

 نيتأرما لك لاقو حاكنلا زوممال لوقي ىلل ىنأ نبا ناكو ٠ آاعيج هتباو هنع هللا ىضر ىلع ةأرما رفعج نبا

 ىلاعت هللا همحر ( ىف[ خلاله ) امهنيب عمجم نأ لجرلل ىغبذي الف اهتبحاص حاكن امل لح مل الجر امهادحإ تناكول

 نوجوزي ءابآلا نأ تمعز مل لئاق لاق نإف ( ىف[: هالك ) اهريغ نم هتنباو لجر ةأرما نيب عمجم نأ سأبال

 هيلع هللا ىلص ىناا اهب ىنبو عبس وأ تس تنب ىهو ةشئاع سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ركب وبأ جوز لبق راغصلا

 جوزو اهسفن ىف امل رمأ ال نمت ةريص ةشئاعو اناك لو>دلاو حاكنلا امهف ناك ناذللا نالاحلاق عسل تنب ىعو ملسو

 ىلإ تفتلت ملو ءابالل اذه تزجأ اذإف لئاق لاق نإف ةريغص هتنبا سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر باحدأ نم دحاو ريغ

 رابخ هيف نوكي نأز وحال حاكتتلا لصأ نآل راخ [ ا ندرك مث حاكن ةريغص ةرح ىلع دقع. نأ زوحم ال هنأ ىف سايقلا

 فيكف نيمزلي مث دب هنم نهلام نبيلع دقعي نأ زوج الو نحلاح لوحت ال رئارحلاو نملاح تلوحن اذإ ءامإلا ىف الإ

 هنم هكلعال ام هدلو ىلع دقعلا نم كلل بألا نأو ءايلوألاو ءابآلا قارتفال ليق ؟ ءابآلا ىلع اسابق ءايلوألا لعجم مل

 لاق نإف هريغىلو الو خالل الو معلل كلذ نوكي الو تهرك نإو اهنع درب الو اغلاب ركلا ىلع دقعيب هنأ ىرت الآ هربغ

 ة 25 لتحم تنام لبق ءالوألا نم هريغ لثم تقلا فو انف دلعج و الاب ركلا لع دقن نأ تدلل 22 201

 احل لعجمو هبف امل رابخال ازئاج ةريغص اهملع هدقع لعجم و لاب ىصو الإ هريغ ىلول كلذ لعجت الو اضبق ركبلا ربل

 ىف بوتكم اذهو ءايلوألا نيبو هندب 5 دق تنك امءالوألا زئاَس لثم ناك ولو ءرغ لو ايلع دنع ناك اا

 هيبأ ىلعو هبا ىلعمرحن لوقي ناك هلا همحر ةفينح ابأ نإف ةوبش نم ةأرما جرف ىلإ لجرلا رظن اذإو حاكناا باتك

 هل ةيراجب الخت هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر باطلا نب رمع نع انغلبو مهاربإ نع ثالذ انغلب اهتنباو اهمأ هيلع مرحمو

 لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر باطلا نب رمع نع انغلبو كل لحم ال اهنإ هل لاق هنم اهبهوتسآ هل انبا نأو اهدرجف

 هسملب ملام ءىث كلذ نم مرحبال لوقي ىليل ىلأ نبا ناكو ذخأي هبو « ابمأو جرف ىلإ رظن نم نوعلم »

 سمللا نود رظنلاب هيلع مرح الو هنباو هيأ ىلع تمرح ةيراجلا لجرلا سمل اذإ : ىلاعت هللا همحر ( قفا: غلا )

 هلا نأل امهننب عمجيف لجرلا ةأرماو لجرلا ةنبا لجرلا جوز, نأ سأب الو : ىلاعت هللا هحر ( ىف: ةلالاف )

 تسيل هذهو ىرخألا دعب امهدحإ تنبلاو مألا مرحو نيتخأب اتسيل ناتاهو نيتخألا نيب عجلا مرح امنإ لجو زع

 لجر ةأرما نيب ناوفص نب هللا دبعو هتنباو هنع هللا ىضر ىلع ةأرما نيب رفعج نب هللا دبع عج دقو تنب الو مأب

 هنبال الو هبل لحم ال لوقي ناك ىلا« هقا همحر ةفنخ ايأ نإف ةوبش نم هتمأ جرف ىلإ لجرلا رظن اذإو هتنباو

 اهسماي ىتح لالح هل ىع لوقي هنع هلا ىضر ىلا ىنأ نبا ناكو ذخأي هبو اهتنب الو اهمأ هل لحت الو

 اهتنبا الو ابمأ الو ابحكني نأ دارأ نإ ىمه هيلع مرحت الف ةأرملاب لجرلا انز اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىفإ- لالا ١

 اذإو . نآرقلا ماكحأ نم حاكنلا باتك ىف بوتكم اذهو « لالحلا دض مارحلاو لالحلاب مرح امتإ لجو زع هللا نأل

 حاكناا : لوقي ناك هللا همحر ةفيح ابأ نإف امل ؤفك جوزلاو ىلو اهجوز. نأ ريغ نم نيدهاشب ةأرملا لجرلا جوزت



 6١ه

 اطخ مهلتق نإ ةيد مهنم دحاو لكل هيلع ناك امأ اعم ةرمثع وأ ةثالث لجر لتق ول تيأرأ لاحب لطب, فيكف

 لجحرال لدحرلا لاق اذإو 1 السس دوعلا 0ك نودحب ال 6 هةنم دقن م ند لكل ةيدو ادمع مهلتق نإ دوقلا هلعو

 لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفذح ابأ نإف ناح ناوبالاو نيذازاا نبا ا. لجرال ةأرملا تلاق وأ نينازلا ناب

 / دحاو ماقم ىف نيدح لجرلا برضي الو كلذ ناءاطي اناا 3 الإ دحلا اميفذاق ىلع 0 م ةفوكسلاب نيي> اناك اذإ
1 

 اع. امهم رضي ل 081 نا ناكو دحاو دح الإ ادبأ | ىف 0 الو لاق . دخاب هبو اعيمج هيلع ايحو نإو

 ةفدح ابأ نظأ دحسلا ىف دوذحلا معو ةدحاو ةأك ىف ندد> اممم رضيو ةعاق ةأرملا برضيو دحاو ماقم ىف نيدح

 هذخأ نإف دحاو دح الإ ىدارف وأ ةءاجج وأ نيتك وأ ةدحاو ةءاكب فذق نم ىلع نوكي الو ال لاق ىلاعت هللا همحر

 دجاسملا ىف دودحلا ماقت ال لاقو ذخأاي هنو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعء انغلب فذقام عي ناك هل دحف.مهضعب

 2 أربي ىد سحب مش اههدحأ دحن هنكلو دحاو ماهم ىف هيلع احو نادح لحر ىلع ماقي الو ) قفناتشلالا 0

 تام اذإو بلطي ىذلا بأالا نوكب ىت> هل دحم مل ىح هوبأو لجر ابأ فذق نمو « دسم ىف دحن الو رخآلا دحم

 لجراا برضإ ال هللا همحر ةفين> وبأ لاقو هل دح هب ماق مهمأاف نينب ددع هل ناك نإو دحلاب موقي نأ نبالل ناك

 دولا برضي - برضلا فخ ىدح سحب مش امهدحأ هيلع محق ةككشلاو اء. هيلع امحو نإو دحاو ماقم ىف نيدح

 0000 |[ |رآ ٠ هلك بريشو هلك فذق امأذ ثرتثو انزوأ فدقو انزوأ فذقو نرش ىف نادحلا“امإو َرْخآلا

 ةفينح ىبأ لوق ىف امأو ىلل ىنأ نبا لوقىف نعتملا ةلزنع اناك ني>نافوذقملاناوبألا ناك ولو لاق ء د>اودح هيلع امنإف

 هللاهمحر ( قفا هلا( ) هلك كلذ ىف دحاو دح هلع انعإو هفذق بلطي امهدحأ وأ نادلاو'ا ءىحب ىت> دلوال ق> الف

 برضتو نودع الو طب رت الو اهم نوم مهدي مل دارتتو ريزعتلا قاف اك 5 دودحلا ىف لا>رلا برضتو : ىلاعت

 لجرلا فق اذإو « ةأرما نهنم هيلت وأ نهماث طابر نيليو نفشكني الئ نطب ريو نوايث نوملع مغتو اسولج ءاسنلا

 اللد] | 50 حاب اليو دلاولا وأ دلولا الإ تملا ّدحم اذخأبال لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفيدح اب نإف اتيم الجر

 بيلا دح ذخأي ىلاعت هللا هحر ( ىفا:ةلالاف ) الف ءالؤهريغ امأو تخألاو خألا اضيأ ذخأ, لوقي ىلاعت هللا همحر

 هللا همر ةفينح ابأ نإف دححب وهو كادب دوعشاا هيلع دهشو هتأرما لحرلا فذق اذإو « اوناك نم هتيصعو هدلو

 هب رض دحد اذإ لوقي مل و نبا ناكو 1 اذهو نعال ىدح ةسدح هري> مامإلا ىلإ عفر اذإ لوقي ناك ىىلاعت'

 هنأ لجر ىلع نادهاشلا دبش اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف: اللات ) دحج اذإ اهنم ناعللا ىلع هريجأ الو دحلا

 . كانددح نعءالت مل نإو دا نم تجر تنعال نإ هل لبق امهمتدابش دحجو امل د نأ تبلطو ةماسم هتأرما فذق

 باب حاكنلا تأ

 اهناسن نم اهلثم ربم امل نإف اهب لخدف ىمسم ربم ريغ, ةأرملا جوزت اذإو ىلاعت هللا هحر ( قنا: ةلالان )

 ال2 لل ىآ نبا ناكو.دحأب هو اهمع تانبو اهتاوخأ اهؤاسن : ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاقو ططشالو نسا

 ا! 1010 نم ابلثف قاذص الف اهب :لحدف نم ريغ, ةأرملا لجرلا جوزت اذإو ( قنا: ةلالاف ) اهتالاخو اهمأ اهؤاسن

 اهؤاسنو لاجرلا نم اهتبصع تانب نكي ل اذإ تالاخلا الو مألا سيلو معلا تانبو تاوخألا اهتيصع ءاسن .اهؤاسنو

 فلت* ربما نأل اهتحارصو اهبدأو املامو املامحو اهنس ىفو اهدليب لهأ نم ابلثم ناك نم نهم اهلع ربتعي ىناللا

 ى> هيلع كلذ زوال لوقي ىلإ ىلأ نبا ناكو حا هبو كردأ اذإ رايلا هلو زئاج حاكناا لوق. ناك : ىلاءت



 5-2 6١؟ -_-

 ىعدملا نم لبقيو اهتيشي ةئيبب الإ ىعدملا ذخأي الو ةنيب هيلع دجويالو هبرقي ال نأب جرخلا هدنع نوكي دق هنأل رارقإب
 مث هناويد ىف هتبثي ملو هيلع ىضاقلا هب ضق. ملف ءىشب ىضاقلا دنع لجرلا رقأ اذإو لاق . هيلع دهش نإو جرخملا هيلع

 ىلإا ىبأ نبا ناكو ذخأي اذهمو هيلع هاضمأ كلذ ىخاقلا رك ذ اذإ لاق هللا همحر ةفينح ابأ نإف كلذ دعب هيف هيلإ همصاخ

 رقأ اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف: لال( ) هناويد ىف هتبثي تح هل اركاذ ناك نإو هيلع كلذ ىضعال لوقي هللا همحر
 نمت ناك نإف ءاوسف هناويد ىف تبثي ملو هرارقإل اركاذ ناكوأ هناويد ىف هرارقإ احلا تيئأف كاحلا دنع لجرلا

 نكي ملوأ ناويدلا ىف ناك ءاوسف اركاذ ىضاقلا ناك اذإو رك ذلا الإ ناويدلل ىنعم الو هب هذخأ هدنع رارقإلاب دْحَأ

 . ةاضقلا ضعب ملظ لاحل هتزاجإب ملكتي نأ ه رك امو ىضاقلا دنع رارقإلا ريح ىعفاشلا ناكو ( عيدرلا لاق )

. 

 ةيرفلا باب

 نإف ةلمسقل نالف ىف تسل وأ ىطيناب : برعاا نم لحرل لدحر لاق اذإو ىلاعت هللا ه--ح ر ) قثأ 0 الا (

 سيل قداص وهف نالف ىنب نم تسل هلوق كو كلذب سابع نبا نع حابر ىنأ نب ءاطع نع هثدح ندع فسوب وأ

 ةيلهاجلا ىف اوناك نيذلا كريثلا لهأ ىلع عقو اعإ انهه فذقلا نإ دلولا دلو نم وه اعإو هءاصا نالف داو نم وه

 برعلا ند لدحرل لحر لاو اذإو هللا كك رص ) قف 5 5 اللاف ) ل اعمج اههمؤ لوشي لك أ نبا ناكو دا اذهو

 فاح نإف طينلا ىلإ هيسنيو هيفني نأ دارأ ام هللاب هتفلحأ ناسللا ىطين وأ رادلا ىطين تينع لاق نإف هتفقو ىطنن ان

 لاش فالح اذإف كيفن دارأ دل هل لوقملا تقلا فام نأىنأ نإو ىذألا ىلع هتبدأو لوقلا كلذ لوقي نأ نءهتسمن

 هتددح ةحاسم ةرح تناك نإف هل لوقملا مأ ىلع اعقتاو فذقلا تلعج لاق ام تلق الو هتيفنام لاق اذإف ىنن نمع لئاقلا

 هتفلحأ ىلهاجلا بألا فذقلاب تينع لاق نإو دحلاب مايقلا اهبالف ةتيم تناك نإو امل دح الف تفع نإف دحلا تبلط نإ

 هينب نم تسا تينع اعإ لاق مث هدجل نالف ىنب نم تسل لاق نإو هدحأ ملو هترزعو مالسإلا لهأ نم ادحأ هب ىنعام

 تيفن لوقي نأ الإ كلذ امل ناك ةرحىمهو دحلا تبلط نإف همأل افذاق هتلعجو هنم كلذ لبقأ ل هنب ىنب نم تنأ ام هبلصا

 تسا لجرل لجرلا لاق اذإو . ةكريشم ىلع عقو فذقلا نأل هدحأ الو هرزعأف ىلهاج وه ىذلا ىلعألا دلا

 فذقلا عقو امن إ فذاقلا ىلع دال لوب ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ نإف ملسم هوبأو ةينارصن وأ ةمأ همأو نالف نا

 هللا همحر ( قفا: ةلللإ ) دحلا هيلع كلذ ىف لوقي ىلل ىلأ نبا ناكو ذخأب هبو اهفذاق ىلع دح الو مألا ىلع انهه

 هل دحال نم ىلع عقو اعإ فذقلا نأل هيلع دح الف ةمأ وأ ةيمذ ىناملا مأو هدأ نم لجرلا لجرلا ىنن اذإو ىلاعت

 هعمح وأ لوقلا قرف نإ تلق ذاب اذهو ةدحاو ذلك اهنأل دحاو دح هيلع انإ لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفين> ابأ

 ىف كلذ لعف دقو دحاو ماقم ىف نيدحلا هبرمضيو نادح هيلع لوقي ىليل كآ نبا ناكو دحاو دح هيلعو ءاوس وهف

 نادح هيلعق نايم ناماسم نارح ءاوبأو نيذازلا نبا 8 لدحرال لحرلا لاق اذإو هللا ةهوهحر ) ىف 2 اللا / دحسملا

 هعبج وأ لوقلا قرف ول كلذكو ايناث ادح دح هدلج أرب اذإ قح سدح مث دحم هنكلو دحاو فةوم ىف اممرمضي الو

 بلطي مف انزلاب ةثالث فذق ول هنأ ىر“ الأ هدح مهنم دحاو لكلف قرفتم مالكب وأ ةدحاو ةملكب ةعاج فذق وأ

 ثلث الإ برضي نأ ىغيني ناكام دحلا ىف ءاكرشش اوناكولو امات ادح ثلاثاا بلاطال دح انزااب رخآ رقأو دحلا دحاو

 ملسا اح دحلا ناك اذإو هوفعو بلطلا هبحاص كرتب رخآلاو هبحاص فارتعاب امثدحأ هنع اطقس دق نيدح نال

 نس مف



 مح ١6 *؟ 3

 هركذيال وهو كلذ هيلإ عفر مث دوج داهشو رارقالا هناويدىف ى ثا اذإو د( قثاتعلالا ) : هل ل د رحبت ىلإ ةنايقو نا الا فنا ريد فب ضاتلا تينا اذإو هلا ةمحوب( قنا.

 ةفدحوب لاق ذخأ اي هبو كلذ يح هللا همحر ىلل ىنأ نا ناكو هزيم نأ هل ىغبنيال لوقي ناك هللا همحر ةفينحابأ نإف

 ةركذ نإ وهدنع هنان قد هزيجنال لوعي ىليلىنأ نا ناكو ل هبو هزاح أ هدنع هتشإ موهرك ذي ناك نإ ىلاعت هللا هجر

 2 هطخ فرع اذإ زوي ا هدم هادبشا 0 فن 0 قدح هب ىفقي نأ هل نكي هحوب هلع قح تش وأ رحال

 ةفنحابأ نإف هعاخ لق هلاك فرخال ىضاملاو ضاق كا ضاق باتكب لحر ءاح اذإو 0 كرش نأ ةداهشلا لك و

 ىلعو ىذاقلا متاخ ىلع لدع ادهاش دهشإ ىت> هلبقي نأ باتكلا هاتأ ىذلا ىضاقلل ىغذيال لوقب ناك هللا همحر

/ 

1 
1 

 2 سوس

 | فنأل تفصوام ىلع نيدهاشبالإ هلبقيالو هفرعي ملوأ متاخلاو باتكسلا ىذاقلا فرع هيلع :ىرق اذإ هلك باتكسلا ىفام

 هأرق هنأ دوهشاا دهشي ىتح باتكلا لبقيال لاقو هللا همحر فسوب وبأ عجر مث ةداهش ىلع ةداهش لثم وهو قح

 متاخ ىلع اودهش اذإ لوقب ىليل ىلأ نبا ناكو ىضاقلا باتك عم ىضاقلا اذه امنورضحم مهعم ةخسن مجاطعأو مهيلع

 ىضاقلا ىلإ ىضاقلا باتك ىلع نادهاشلا دهشاذإو : ىلاعت هلاهمحر ( فا: لالا ) ذخأي هبو مهنم كلذ لبق ىضاقلا

 نأ نادمثي نيلدع نيدهاشب الإ لبقيالو محلا ىف ءاوس وبف هفرعي ملوأ هاخو ىضاقلا نانكذدلا تركلملا فرع

 ةخسنب امإو هل ظفحم امإ باتكلا ىفام ىلع نادهشيإو اذك دلب ىذاق نالف ىلإ اذك دلب ىضاق نالف باتك اذه

 بانكلالدبيو متاخلا ىلع عنصي دق متاخلا نأل هيفام ىردنال نالوتي امهو آموتخم هلبقي نأ ىرأ الو هيفامقفاوت امهعم

 ىعدلا وعدي هنكلو كلذىلع هريجأ ال لوقي ناك هللا همحر ةفينح ابأ نإف ركنأ الو رقأ ال ىضاقلل مدخلا لاق اذإو

 فلحا هل لوقي تكس اذإ فسوي وبأ ناكو ركشي وأ رقي ىتح هعدبال ىلل ىبأ نبا ناكو ( لاق ) ذْخَأِي اذهب هدوهشب

 رخآلا ىلع امهدحأ ىعداو نالجرلا عزانت اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا :لإ]إ ) هيلع ىفق فاحم مل نإف ارارم

 نأ الإ ءىرب فلح نإف نيميلا هيلع انضرع هفلحم نأ تدرأ نإ ىعدملل لبق ركتأ الو رقأ ال هيلع ىعاملالاةف ىوعد

 اذإو « هلوكت عم كنيع نود ائيش هلوكتب كطعن مل تيبأ نإف ذخو كاوعد ىلع فلحا كل انلق لكن نإو ةنيبب ىفأت

 هنم كلذ لبقأ لو, ناك هللا همحر ةفينح ابأ نإف هنم جرحا ىلع دوهشلا ةداهشب ءاج مث ىوعدلا مصخلا ركنا

 لجرلا لبق ىعدد لحرلا نأ كلذ ريسفتو احرخم راكنالا دعب هنم ليقأ ال لوب كل ىلأ نبا ناكو 0 اذهعو

 بولطللا ةف.ئح وبأ لاقو هايإ هافوأ دق هنأ ةنيبلا رخآلا مقيو هلامىلع ةنيبلا بلاطلا مقيف ءىث ىلبق هلام لوقيف نردلا

 ىعدا اذإو هللا همحر ( قف(_ةلالاث ) ةءاربلا ىلع هدورشل باذك إب اذه هلوق سيلو ءىث ىلبق سيل لاق اب قداص

 هتلبق هيلع هب دهش امته جرخمب هيلع دوهشملا ءاجف ةئيب ىعدملا هيلع ماقأف هيلع ىعدملا ركنأف انيد لجرلا ىلع لجرلا
 دارأ هلعلو هنم جرحلاب ءاج اذإ رهاظلا ىف ءىش هيلع سيل هنأ قداص وهف ةنيبلل اباذكإ نيدلا هراكنإ سيلو هنم

 لوق. ناك هللا همحر ةفينح ابأ نإف جرا ىدنع لاقف ىوعد لجر لبق لجر ىمدا اذإو « ةنؤملا هنع عطقي نأ الوأ

 0000059 لطابلا نمو قلكإ نم ةءارللا هدنع نوكت دقو ةءاربلا ىدنع لوقي امنإ رارقإل ىدنع اذه سل

 جرخملاب تأي ل نإ لوهي ةفينح وبأو ىرعدلا همزلأ الإو جرخم ءاج نإف رارقإ اذه لوقي ىل ىنأ نباناكو

 هيلع ىعدملا لاقف اقتح لجراا ىلع لجرلا ىعدا اذإو هللا همحر ( ىف|: لالا ) ةنيبب الإ ىوعدلا همزات مل

 >- اذه شيلف جرخملاب هنم ءىجب نأ الإ هب ليحل (رارثا اذه لمحت نأ ىضاقلا ىعدملا لأسف جرخملا اهنم ىدنع
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 نأ هلعل هنأل هنم قورسملا رض ىتح قراساا سيح ايئاغ هنم قورسملا ناك اذإو ىلاعت هللا همحر ( قئانةلالات

 للا هقحر ةفدح بأ نإف مثارد ة ةسمح ىواست ةقرسلا تناك نإو « نامضلاو عطقلا وأ عل طقلا هنع طقس جرت هل ىف

 دوعسم نبا نعو هنع هللا ىضر ىلع نءو جسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انغلب اهب عطقأل لوقي ناك ىللاعت

 عطقت الو مهارد ةسمخ ىف ديلا عطقت لوقي ىلتل ىنأ نبا ناكو ٍذخأي اذهبو مهارد ةرسثع ىف الإ ديلا عطقتال اولاق مهنأ

 نع ةئيبع نب نايفسو صفح نب رمع نب هللا دبع نع ةقثلا انربخأ ىلاعت هللا همحر ( قفانةلالاث ) امتودف

 « ادعاصف رانيد عب ريف عطقاا » لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةرع نع ىرهزلا

 ٍرَسو هلع هللا ىلص ىنلا نع ةياوراا 0 امأف : ىلاعت هللا هر ( ىف|: اللف ) ذخأت هبو

 تسدأف دوعسم ناو هنع لل ىكدر ىلع نع ىورام اكو 3 درفنا ول هلثم تشب هحو نم تسرل اهنإف اذه تلاع ىلإ

 ليوطلا دي نع ةنييعنب نايفس انربخأ دقو امهنم د>او نع اتباث هماعأ الو ةجح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم دحأ ىف

 عطق هنع هللا ىضر قردصاا ركب ابأ ترضح لاقف عطقلا نع هنع ىلاعت هللا همحر كلام نب سنأ لأس ةداتق عمس هنأ

 تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع تبثو محارد ةثالثب ىل هنأ قرسبام لاق وأ محا رد ةثالث ىوسي ام ءىش ىف اقراس

 ةقرسلاب لجر ىلع نادهاشلا دهش اذإو ( لق ) ةقرسلا باتك ىف بوتكم وهو « ادعاصف رانيد عبر ىف عطقلا ١

 لاقؤل .تيأرأ بئاغ هنم قورسملاو ةداهشاا لبقأ ال لوقي ناك هللا مح ر ةقنح ابأ نإف ِبئاَغ هنم قورسلاف

 قراساا عطقأو هيلع ةداهشلا لبقأ لوقي ىلل ىفأ نبا ناكو نسحب هنو ف راخلا عطقأ تنك ايش قمرا

 ”تلأسو ةداهشلا تلبق:بئاغ هنم قورسملاو ةقرسب لحز ىلع نادهاش دبش اذإو قلاعت هللا همر ( قنانعنللا )

 عدبرأ انزلابو نيترم ةقرسلاب لجرلا فرتعا اذإو (لاق ) هنم قورسملا مدقي نأ ىلإ عطقلا ثرحأو دوشلا ند

 انءاب دقو ةقرمناا- هنمضنو اعيمح امبيف دلعا هةنعاردب لوقي ناك هللا همحر ةقدنح ايأ نإف كلذ دعب ك0 2 تام

 ةراجحلا هتباصأ نيح بر# مجري نأ هب رمأو كلام نب رعام هدنع فرتءا ني> سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا ىلإ هعفري همحر ةفينحوب أ كلذب انثدحو هلييس متيلخ الهف »سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 لجرلا رفأ اذإو ( قفا خلالاف ) دحلا هيلع ىذمأو اعيمج امهيف هعوجر لبقأ ال لوقي ىلل ىفأ نبا ناكو دحاي د

 اح دعو كدا وأ ةزاحملا وأ ظافلا ءدحات نأ لص ةعرد اكلك عجر مث ةقرسلاب وأ را برش وأ انزلاب

 لك اذكهو « هومتكرت الهف ) زعام ىف لاق لسو هيلع هللا ىلع ىنلا نأ ىلع اسايق ريعي مل وأ ريع هب تأاي ملوأ ببسب

 لخد اذإو « نيدالل ق- اهنأل ةقرسلا همرغأو هيف هعوجر لبقي الو همزلبف ق> هيف نيبمدالل ناكام امأاف هلل دح

 عطقي الو ةقرسلا ندضي لوقي ناك هللا كفمحر ةفيشح ايأ نإف ةقرس اندنع قرسف نا ايانلا !برحلا لهأ ند لحرلا

 ةفاح ىنأ لوق ىلإ عجر 2 لح 3 هبو هدب عطقت لوقي ىلا ىنأ نبا ناكو ماكحألا هيلع ىرجتل نافذا د 3 ١ هنأل

 عطقي الو ةقرسساا نمد قرسف ناءأاب مالسإلا راد ىنرلا لخد اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىتف|* لالا ) هنع هللا ىضر

 عطقبال (عييرلالاق) محلا هيلع ىرب ندالإ اهفمقينأ حاص,الراد هذهنأل كنم امكفنين وكدبع كيلإذبنن هللاقيو

 ىرخمال نأ ىلع انامأ ادحأ ىطعي نأ دحأل ىغذيال هللا همحر ( ىف. لام ) عطق املاع ناك نإف الهاج ناك اذإ

 . مالسإلا راد ىف مق ماد ام مالسإلا 9 هيلع



 تع --00000 ١

 ىنأ نا ناكو ) لدفاا ضع هاخأ ؟دحأ ضعبأ 0 لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر اهلطبأف هتنث عزف هف نك هدب

 هللا همحر ) قفاتخا الاف ) نامغلا ىف ءاوس دس+لاىف ىني امثت كلذ ىوس مف ناقفتي امهو نساا ةيدل نماض وه لوقي

 ضعب طقسف ضاعلا ىف نه هنم ضعام ضوخعملا عزمناف هدسج ضعب وأ هلجر وأ لجراا دب لجرلا ضع اذإو ىلاعت

 ىفق دقو نمضيف عازننالاب ايدعت٠ نكي لو ضاعلا ىف نم هدب عني نأ ضوضعفل ناكهنأل هيلع ءىث الف هلك وأ هرغث

 جيرج نبا نع كاخ نب ملسم انربخأ ىلاعت هللا همحر ( ىف :لالإف ) اذه لثم ىف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تطقسف ضاعلا ىف ند هد. ضوضعملا عزتناف ؛ لجر دب ضع الجر نأ هيبأ نع ةيمأ نب ىلعي نب ناوفص نع ءإطع ن

 . تحفن اذإو « لحفىف ءىف ا< اك اهبمضقت كيف ىف هدب , عدب أ لاقو » مجهسو هيلع هللا ىبلص هللا لوسر اهردهأف هاتذث وأ هتينث

  ىلد هللا لوسر نع انغاب هنأل ام.يحاص ىلع نامذال لو#ي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ نإف ريسن ىهو اهلحرب ةبادلا

 ااا امل اذه ىف نماض وه لو. ىلل ىأ نبا' ناكو ذخأب هنو « رابج لجراا » لاق هنأ ملسو هيلع هللا

 زوحمالو باذ وأ لجر وأ مف وأ ديب 2 نك اذ اهقئاسو ةبادلا دئاق نحضر ىلاعت هللا همحر ( قنانثلالاف )

 ل 2 دئنح نوككتتا هلع هلمف نم اه كل نمضؤ ائيش ًأطت نأ ىلع الم نأ الإ ع ءش نمضيالو 602اذه الإ

 ناك اذإ وهف !ملجر ىربال لاق نإف يمت اذبف اهلجر نع نمضي الو اهدب نع نمضي لوقن نأ امأاف اب ىند هتادأ

 اك ورام امااف لوقب اذكه سيلو ديلا نع نمضي الو لجرلا نع نمض, قئاساا ىف لوق: نأ ىغبنيف اهدن ىردال اقئاس

 ناكو ءاذكه اوظفحم مل ظافحلا نأل طلغ ملعأ ىلاعت ةللاو وؤف ارا لعرا ١ نأ نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 ا: لوقي ىلا ىفأ نبا ناكو نخاب هيو لتاقلا ةلقاع ىلع هتحق نإ د.ع'ا لتق اذإ لحرلا ىف لوقي هللا همحر ةفينح وبأ

 هللا همحر( ىف لالا ) الاح غابام هتميق لتاقلا ىلعو ةلقاعلا هلقعتال لاموه لاقف فسوب وبأ عجر مث ةلقاعاا هلقعتال

 الاق درعا ابق نوكي دق ةمرح سفن ىف رح ةيانج لقعت امنإ اهنأل هتلقاع هتلقع أطخ دبعلا :لجرلا لتق اذإو ىملاعت

 ا ]| |١ اج 1 رغ لاومألاب هنم هيشأ سسوفتلاب وهف لاح لكب رحلا ىف نوكت اك ةرافكبا اهيف نوكيو
 "اقف رلا لاعت ابو ةماكح ا[ رثك 1 ىف سوفتلل عماجم لام الل قراقم وهف كلذ ىوسام امأف هتميق هتيد نأ ىف

 ةقرسلا باب

 ادعاص“ متارد ة هرمثع ىواست ةقرمدلاو ةدحاو ة هرم ةقرسلاب لحرلا رف ةأ اذإو ىلاعت هللا همر ) قفاخت *لللاف (

 ىيلىأ نبا ناكو نيدلاىف عطق الو انيد هيلع هتلعح هعطقأ م نإ لوهيو هعطقأ لوقب ناكل هللا همحر ةفينح ايأ نإف

 اذإو ىلادت هللا همحر ( قنا ثلالاف ) ةفيح ىنأ لوق ىلإ عجر: مث د اذهبو نيترم رقي ىح هعطقأ ال لوي

 031 د[ ةرم ءرازقإ ءاوسك عطق ديلا هيف عطقت امث تئاكو رارفإلا ىلع تبثو ةدحاو ةرم ةقرسلاب لجرلا رقأ

 رقأ ناك ول هعو>ر كك تفتلي و هعطق نادهاش هيلع دوش اذإ ورق ن.دهاشب الإ هعطقأ دل كك لثاق لاق نإف

 عجر ول لق «, هعطقن ل دوهشلا تثعحر ول اذكهف لئاق لاق نإف هةعطقب 1 عج 2 ةرم ةلام هدنع رقأ ول وهو

 رقأ م حر م رقأ ولو « مهم داهش ىلعقت / هنع اوعجر امم هيلع اودهشف اوداع 5 هيلع ةداهشلا نع دووشلا

 هللا همحر ةفدذح ابأ نإف ابئاغ هنم قورسللا ناك نإو « بقعتملاو ءدبلا ىف تادابشال فلام رارقإلاف هنم لبق

 ايئاغ هنم قورسملا ناك نإو نيترم رقأ اذإ هعطقأ لوقي ىليل ىلأ نبا ناكو . ذْخَأِي اذ و هعطفأال لاق ىلاعت

 )١( لمات « ةلاحلا هذه ىف الإ نوكيال هنامذ نأ ىأ هلبق نامغلل دقت اذه خاا اًئيش نمضر الو : هلوق .



 د مد

 ىلعالإ له نب هللا دبعف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهي ىضق ىتلا ةماسقلا ام تملا ىوعدب ةماسقلا بحت لاق,

 نإف تام ىت> اضيرم لز, ملف لمت>اف ةحارج هبو لجرلا بيصأ اذإو « ةنبب نم ثول الو ىوعد اهيف لاقام ف

 مهملع سيل لوقي ىليل ىبأ نبا ناكو لحي هبا مهيف بيصأ ىتلا ةلبقلا كلت ىلع هتيد لوقي نأك هنع هللا ىضر ةفينحأَ

 ثراو لكل لعجم ىلل ىفنأ نبا ناكو ذخأي هبو ثراو لكل صاصقلا لوي ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ ناكو « ء

 ن.ثراو لكونبالا تنبو ةدجلاو ةرحلا ةأرملاو جوزلا ىلاعت هللا همحر ( نان تالا ) ةأرملاو جوزلا الإ اصاص

 ةءاسقلا لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفش> ايأنإف ةلسق ىف لذدقلا دجو اذإو « ةدلا فو صاصقلا ىف قح هلف نأ وأ

 ىلاعتللا همحر فسوب وبأ لاق مث ذخأِي هبو ءىش نيرتشلا ىلع الو ناكسلا ىلع سدلو مهملع لقعلاو ةطخلا لهأ

 «٠ ةظخلا لهأو مهعم نيرتشملاو ناكسلا ىلع ةيدلا لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو ةطخلا لهأو ناكسااو نيرتشملا ىلع

 ناكو ٠ ىلل ىلأ نبا لوقىف اف نيذلا ناكسلاو رادلا كلت ةلسق ةلبقلا لهأ ىلع وهف رادلا ىف دجو اذإ كلذ

 عجر » ذخأي اذهب و الف ناكساا امأو نيرتشم اوناكنإو ةصاخ رودلا باب رأ ةلقاع ىلع لوقي ىلاعت هللا همحر ةفتحوإ

 ىرتشملا يلع سيلف لجر ةطخلا:لهأ نم قبام فورغملا ةقدح ىأ لوقو قل ىنأ نبا لوق ىلإ تادمحر تن

 وأ ءارحص وأ ناكس وأ ةطخ لهأ وأ لجر رادىف اليتق لجرلا دجو اذإو ىبلاعت هللا همحر ( ىقفا:ةلالاف ) 2٠

 دحاو ىلع ءايلوألا ىعدا اذإف ءايلوألا مسقيف ةماسقلا بجوي امب وأ موقت ةنيبي الإ دوق الو لقعال ءاوس مهلكف
 اولقينأ اوبأ اماف «ان.ع نيسمم دوه متربتت 7 نييراصن الل لاقإسو هيلع هللا ىبصىنلا نأل مانأربأو مهانفلحأ فلأ

 اذإو « اعوطتم هدنع نم سو هيلع هللا ىلص ىلا هادوو مثرهظأ نيب ليتقلا دجو دقو ائيش دوه ىلع لعجم مل مهن

 ام صاصق الو صاصق اذه ىف سيل لوقي ناكهنع هللا ىضر ةفشنخ ابأ نإف لجر دد ةأرما وأ ةأرما دن لحجر

 سفنلا ىف نايبصلا نيب صاصق الو سفنأا نود اهف دسعلاو رارحألا نيب امف الو سفلا نود امف ءاسنلاو لاجرلا ن

 كلذ ىف مهنيب صاصقلا لوقي ىليل ىلأ نبا ناكو ذخأي هبو ميهاربإ نع داح نع ةفينح وبأ انثدح كلذكو اهريغال

 ةأرلاو لجرلا نيب صاصقلا : ىلاعت هللا هحر ( قفا: ةلالا ) صاصقلا اهيف عاطتسإ ىتلا تاحارجلا عيمج ىف

 ناك ربك الا ئشو نفنلا تف يما ضاصملا ندر 5 ند مهضعب ديبعلا كلذكو سفنلا ىفو حارجلا

 صاصق الف نايبصلا امأو ادحاو اركذ هباتك ىف حارجلاو سفنلا ركذ لجو زع هللا نأل ىلوأ لقألا وه ىذلا حرجل

 ناك ىلاعت هللا همحر ةفنح انآ نإف "كلذ نم تام ئَح تايرضص هيرضف ريح وااصن الجر ل 1

 باصأ اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا ) ذخأي هبو صاصقلا امهنيب لوقي ىلإل ىلأ نبا ناكو امهنيب صاصقال ل

 وأ اصعب هباصأ اذإو صاصقلا هيفف كلذ نم تاق دندحلا ناروم هيف راق روع ءىشب وأ روع ةديدحم لجرلا لج

 هنأ اهنم باغألا ىلا ةمظعلا ةبشخلاو مظعلا رجحلاب هبرض ناك نإ نائيش 0 حالسلا ناروم روع الام وأ :

 هيلع لمح وأ هلتاق» نم التقم وأ هترصاخ.وأ هفوج اهب برعخي وأ هسأر اه خدش نأ كلذو اهلثم نم شاعبال

 د اذه ناكو هب لتق هلثم نم شاعءال نأ سانلا دنع بلغألا ام هب رض نم غاب ىتح كلذ نم فخأ ءىشب برش

 برضلا رجا وأ طوسلا وأ اصعلاب هيريض نإو ىحوأ ديدحلاب لتقاا نأل ديدحلاب لتقلا نم دشأ هنأ ةدايزو

 لجرلا دب لجرلا ضع اذإو هيف دوق الو ةظلغم ةيدلا هيفف دمع'ا هبش اطخلا اذهف هلثم نم شاعي هنأ هنم تلغألا ى

 ةنالا سلا قز هلع نابضال لوقا نك لاك ةقا م ةفنح ايأ نإف ضاعلا نانسأ نم انس علقف هدب ضوضعملا عْرتن

 عزتناف لجر دي ضع الجر نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعع انغلب دقو ذخأي هبو هيف نم هدي عني نأ هل ناك
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 معنلا نم لثم هل نكي ملام ىلعو ةدارجلا ىلع اسايق هتميق هيفف ديصلا نم اضيب وأ

 تايدلا باب

 اقينح ابأ نإف رابكو راغص ةثرو لوتقملاو ادمع لجرلا لجرلا لتق اذإو : ىلاعت للا همر ( ىف: ةلللاف )

 يكب ىت> اولتقي نأ محل سيل لوقي ىليل ىفأ نبا ناكو اوءاش نإ مهبحاص اولتقي نأ رابكسلل لوقي ناك ىلاعت لادمحر

 يلم نبا لتق امهنع هللا ىضر ىلع نب يلا نأ رفح نأ نع َلِجر نع فسوي وبا انثدح , ذخاب هبو رغاصألا

 لجرلا لتق اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىفإن الإ ) راغص دالوأ هنء هللا ىضر ىلعا ناكو فسوب وبأ لاقو ىلعب

 عمتجمو بيغلا رضحتو راغصلا غلبت قح لقت نأ مهنم دحأل سيلف بيغ رابك وأ رابكو راغص ةثرو هلو ادمت لجرلا

 ممل نكي مل اوعمتجم مل اذإف اولتقي نأ مهل ناك اوعمتجا اذإف لتقلا ىلع ةدج وأ مأ وأ ةجوز نم هئثاريم ىف مهس هل نم

 ةئاريم ردقب ىنالا لام نم ةيدلا نم هتصح ذخأي نأ روضحلا نيغلابلا نم ءاش مهم الف اذكه اذه ناك اذإو اولتقي نأ

 لاح دق لتقلا نأل ةيدلا نم خمصصح ممل اوذخأي نأ راغصلا ءايلوأ ىلعو بنغلا ءايلوأل ناك لعف اذإو لوتقملا ْنَم

 ليواقألانمهريغ نود اذه ىلإ تبهذ فيك لئاق لاق نإف هذ>أهنكمأ دقو هعدي نأ ريغصلا ىلول نوكي الف الام راصو

 لتتقي معلا لهأنم هريغ لاقو دحلا ةلزنع هلزنأف نورخآلا افع نإو لتق هب ماق مدلا ةالو ىأ ملعلا لهأ ضع. لاق دقو

 ىغبذيال ىلا ةنسلا هنأ هلإ اننهذ لبق ؟ ة>وزلا نورظتنب الو دلولا لتقي هريغ لاقو راغصلا نورظتني الو نوغلابلا

 مسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر لاق ليق؟هيف ةنسلا نيأف لاق نإف عامحإلا ىلع سايقلاو ةندسلا ىنعم لثم ىف وأ فلاخم نأ

 هللا ىلص هللا لوسر < نم ناك اءلف«ةيدلاف اوبحأ نإو صاصقلا اوذخأ اوبحأ نإ نيتريخ نيب هلهأف ليتق هل لتق نم»

 نأ ثراول لحم ل ةثوروم ةيدلا نأ نيماسملا عاجإ ناكو لاملا اذا نأ مهو اولتقينأ مدلا ةالول نأ ٍلسو هيلع

 الجو رع هلا لوق ىف نآرفلا ىعم اذهو ثارملا نم هسفن عنع ثراولا نوكي ىتح هعم ثرو نم ثاريملا عنع

 نم هفلاخام اندجوو تايدلاباتك ىف بوتكم اذهو(ناسحإب.هيلإ ءادأو فورعملاب عابتاف ءىث هيغأ نم هلع نث»

 نأ نه اوعنتما مهنأ اومعز ذإ اضقانتم مهلوق كلذ عم تدجوو مهفالخم ةنسلا نم تفصو امل هيف ةجحال لو وافألا

 مهلوق اومزلام الام مدلالا> انفع ول ةثرولانم ًادحاو نأ اومعز ولف لامال مد هيلع امتإ هنأل لتاقلا نم ةيدلا اًدانحاب

 لجأ نم دحلا نيبو هئيب اوفلاخ دقف هريغ افع نإو ءاش ةثرولا ىأ هب موقي داك وه اولاق نيذذلا ام اف هوضقن دقلو

 ىلع لتقلا ىف اوحلطصا ول مهنأ نومعزبو دحلا نع مهل وفعال هنأ نومعزيو لتقلا نع وفعلا ةثرولل نأ نومجزي مهنأ

 ' مسمأ ردي مل ليتق نع اولحاف موقلا لتتقا اذإو زي ل دحلا ىف لام ىلع اودلطدءا ول مهنأ نومعزيو كلذ زاج ةيدلا

 .ّ ىلع ليتقلا ءايلوأ كلذ عدي مل اذإ اهف دجو ىتلا ةليبقلا ةلقاع ىلع وه لو. ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ايأ نإف هباصأ

 'ليتقلا ءايلوأ ىعدي نأ الإ اعيمح اولتتقا نيذلا ةلقاع ىلع وه لوقي ىلاعت هللا همحر ىل ىنأ نبا ناكو مثريغ

 آ ءزال وأ ىعداف“ ليتق نع اولحتاف موقلا لتتقا اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفناتشلالاف ) ذحاب ادهمو كشلؤأ رع ىلع

 بحوناع 3 نإ مهل ليق هتلتق امهتنأ ىرديال نيتفئاطلا ىدحإ هتلتق دق اولاق وأ اهنيعب ةفئاط ىلع وأ هنيعب دحأ ىلع

 الف كلذب .اوتأات ل نإف دحاو ىلع اومسقأ مل لق رثك أ وأ هنيعب دحاو وأ مهضعب وأ نيتفئاطلا ىدخإ ىلع ةماسقلا

 ىعدا تام مث اي رج ناك نإ اذكهو هانأربأ هانفلحأ نمو هانفلحأ هلتق ىلع مل هفلحن نأ منئش نمو دوق الو لقع

 لومتل اعرف الو الصأ فرعأ امو مدلا ىف !عابقأ مل مدلا نم لقأ وه امف هاوعد لبقأ ملاذإ هيلع عدي مل وأ دحأ ىلع



 ا
 مساقلا نب نسحلا ن ن.رلا ع انريخأ دقو ( قنات الا: ) 6-50 نأ ىلإ نادلبلا هب ناب :ىذلا عضوم ا 0

 ةبيش تنب ةيفص انت" اذ ةكم ىتدج لاق وأ ىمأ عم تمدق لاق رماع ن هللا دبع نا ىلعألا دبع نع هيأ نع قرزأل

 لوأ انلنف اهم تجرخف نكرلا نم ةعطقب 'اهلإ تلسر اف.هب. اتناك أ ام ىردأ ام ةفص تلاقف !, تلو ام

 مرحلا نم ةعطقلا هذه انجرخأ انأ الإ انيتأ انارأ ام ىفدجوأ ىمأ تلاقف لاق اعيبج مهتاعو مهضرم نم رك دق ل

 ىغبني الف ائيش همرح ىف عضو العو لج هللا نإ امل لقو اهدرف ةيفص ىلإ ةعطقلا هذهب قلطنا م,اثمأ تنكو ىل تلاقف

 لةع نم انطشنأ امن اكف مرحلا كلوخد انيحت نأ الإ وه اه ىل اولاقف ىلعألا دبع لاق هنم جرم نأ

 اذإو « هريغ ىلإ ءىش مرحلا نم جرم نأ ىغني ال ملسعلا لهأ نم دحاو ريغ لاقو ىلاعت هللا همحر ( ىف[نلالاف )

 لوق. ىلل فأنا ناكو دخاا هلو ةحاف هماع لوقي ناك هللا هحر ةفئح ايأ نإف مرهلا مامح نم امامح لجرلا باصأ

 ىلاعت هللا همحر ) قفا لالا اه حابر فأن ؛ ءاطع نع مرحلا مامح ىف لو#ي 0ك ىأ نبا تعمسو ةأش هلع

 ثراحادبعنبا عفانو رمت نباو سابع نباو نامءو ردعل اعابتا ةاش هيلعف اهمامح نم امامح ةكع لجرلا باصأ اذإو

 فالاغالهنأ ةميقديف لاق ىذلامعز دقو نيءمحأ ميلع ىلاعت هللا ناوطر مثريغو بدسملا نياو ءاطعو رمع نب مداعو

 ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لئسو« ةكم مامح ىف ةعبرأ فلاخ دقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ًادحاو

 ىدهيف ىز ام الإ ديصلا ىده ىف ىزجم ال لاقف كلذ هبش وأ ةرفج وأ قانع هيف هيلع حيف ديصلا بيصي مرخغلا نع

 ىرت الأ كلذ نودام ىزحيال كلذ قوف اف ليإلاو رقبلاو زعملا نم ىنثلا وأ اهظع ناك اذإ ناضلا نم عذجلا ةعتلا

 نإوهب ثعبي لاقف كلذ نع ىليل ىنأ نبا تااسو « هبعكسلا غلاب ايده هديصلا ءازج ىف هءاتك ىف لجو زع هللالوق لإ

 هلك كلذ ىف هللا همحر ةفينح وبأ لاقو ةرفجلاو قانعلا ىف رثألاب ذخأ هللا همحر فسوي ويأ لاق المح وأ اقانع ناك

 لجوزع هللا نألةريغص ةاشب هادف اريغص اديصلجرلا باصأ:اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف ةلللا ) ذخأاي هبو هتميق

 نءملعأ الو اريغص ناك اريغص ىدفي ىذلا ناك اذإو اريك ناك اريك ناك اذإف ىدفيىذلا لثم لثلاو لش 0ك

 ناك اذإو لوقعملاو ساقلاو راثالاو نآرقلا فلاخ الإ منغلا نم هلثم ريغصب ريغصلا ديصلا ىدفي نأ زوحمال لاق

 شحولا ةرقب ىدفتو اهتهبق ةلقو اهرغصل ةرك نم لقأ وأ ةرمتب ةدارهلا ىدفت هنأ معزف هلك مرهم ديصلا نأ معزي

 لجو زء هللا لاق دقو ريبكب ريبكلا و ريغصب ريغصلا ىدف دقو ريغصلاب ريغصلا ىدفي هنأ معزي مل فيكف اهربكلا ةرقبد

 ىدهو اناحضال اموقانعب ىدف,.الو ةرمتب ىدفب فيكتف هدنع لثملاب ضقخو عفر اعإو 6 معنلا نملتقام لثم ءازجف»

 وأ عتمتملا ىنكي اك ةاش هيفكي لاق نأاب ةرقبلا مرحلا باصأ نيح ديصلا ءازج سايق هآر له ديصلا ءازجو ةعتلا

 نإف ةاش الإ عتمتلاو ىحضملا ىزحم ال كةاش الإ مرحلا ىزحال لاق نأاب ةدارج مرا باصأ نيح هساق وأ ىحشملا

 معن لاق نإف باصملا ردق ىلع ريك وأ اريغص (لثملا» اه[ و لثم ىلاعتو كرابت هللا لاق اكديصلا ءازج نألأ لق ال لاق

 ىف هالحو هنع ىلاعت هللا ئضَر :باطخلا نب نمع دلقت تنك نإو بيض ام لثم تناك اذإ ةرفخلا نع كلضإ امال

 ىنلا باحصأ نم هريغو لوقعملاو سايقلاو نآرقلا هعمو هتفلاخ فيكف هديلقت الإ امنم ءىث ىف كل ةدحال ةيضقأ

 عج دق ىدحي بضلا ىف ىضقو ةرفجم عوبربلا ىفو قانع بفرألا ىف هنع هللا ىضر رمع ىذق دقو ؟لسو هيلع هللا ىلص

 نيبح مأ ىف هنع هللا ىضر نمنع ىغقو رفج وأ ةرفجم عوبربلا ىف هنع هللا ىضر دوعسم نبا ىضقو رجشلاو ءاملا

 .ضيب .ىف لاق هنأ دوةسم نب هللا ذع نع هل ع ىلأ نع ىرزهلا فيص> نع رك دا منلا نم نالحم

 ةضيملا ىف حاب ر نأ نا ءاطع نع لوقي ىلول كا نباتعمسو هلثم رءاع نع دنه كَ نب دواد . هنع : مرا هيض ةماعتلا
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 جملا ىف باب
 اةلثم راعشالا لوقو ندبلا رهشت ال لوقي ىلاعت هلا جر ةودح ودأ' ناكو ىلاعت هللا هجر ) قئاحتلالاف (

 رعشتو ىلاعت هللا همحر ( ىف: ةلالا ) لخا قل وب رشأألا ىناطا نا ءانلا قر اعشإلا لود ىلا نأ نا ناكو

 ردشأ كلذكو ىميلا ةحفضلا ىف راعشإلاو منغلا رعشت الو ةمنسألا عضاوم وأ اهتم:سأ ىف رقبلاو امتمنسأ ىف ندبلا

 ىف رعشأ هنأ ٍِلسو هيلع للا ىلص ىنلا نع امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع ىورو مسو هيلع هللا لع هيأ كرر

 ريدألا قشلا ىف رعشأ رمع نبا نأ ىور دقو رسوألا قشلا ىف الإ رعشي ال لاق نم لوق انكر كلذبو نعألا قشلا

 نيقشاا ىأ ىف ىلا ال ناك امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع ن هللا دنع نأ عفان نع جب هرج نا ن ء دلاخ نب مسم ا ريخأ

 هنع ىلاعت هللا ىضر ةفنحابأ نإف اهاضقو ةكم مدقف اهدسف و ةرءعب لحرلا لهأ اذإو لاق ء رسس ”ةلاوأ نعألا يف رءشأ

 هدالب تاقيم نم الإ اهضقي نأ هيزب ال لوقي ىلا ىلأ نا ناكو ذخأِي هبو معنتلا نم امضقي نأ هيزجم لوقي ناك

 تاقباا نم الإ امضقي نأ هيزجم الف اهدسفأف تاقيم نه ةرمعب لجرلا لهأ اذإو ىلاعت هللا همحر ( نان ةنللاف )

 انف |43 هلق لذأ لمع امإق هلثم لمس الإ لامع الا ٠ نم ءىث ىف ءاضقلا لعن الو اهدسفأ تلا ةرمعلا هنم أدتبا ىذلا

 فالخ هيلع لخد مرهلا نم اجراخ اههضقي نأ هل لاق نمو ضعبلا ال لكلا ءاضق ىزجي اءإو لكتا نود ضعبا

 ةلهم تناك اعإ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نأ ىلإ بهذ امنإ هنأ تنئظ دقو راثآلا فالخو سائقلا نم اًنفصوام

 اهرمأ اإ ئور اك سيل اذهو معنتلا نم اهضقت نأب ممسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهرمأو ةرمعلا تضفر اهنأو ةرمعب

 ىنلا اهرمأف هتبحتسا ائيش اهترمع تناك اهنإو ةنراق تناكف ةردعلا ىلع جحلا لخدت نأ مسو هيلع هللا ىلض ئنلا

 كمساا ىوس ائيش رحبلا'ديص نم لجرلا باصأ اذإو . ءاضق تناك !مترمع نأ ال ترمتعاف ا سو هلع هللا ىلد

 لل نا ناكو 0 هبو كمسلا ىوسر حبلا ديص نم ءىش ىف ريخ ال لوقي ناك هنعىلاعت هللا ىذز ةفنخ انأ نإف

 ناكام عي مرا دصت نأ ا الو هنع ىلاعت هللا ىذر ( قناتتلالاغ) هلك رحبلا ديصي نال لوقت

 يلع مرحو ةراسللو عا اعاتم هماعطو رحبلا دبص 3 لحأ» لجو زع هللا لاق هريغو كمسلا نف ءاملا ىف هّشاعت

 لاقو ملعأ ال0 011 ل64 هش" رهو ةق ناك ان لك هماعطاربسفتلاب معلا لهأ ضعب لاف (امرح متمدام ربلا ص

 فكل نه ىعر نأ ءرك 1 لاقف مرحلا شيشح نع هنع ىلاعت هللا ىضز ةفن> انأ تلأاس هللا همحرت تقسوت ؤبأ

 لاق « هنم ىعربو مرخلا نم شتحمب نأ ساب ال لاقف كلذ ن ء ىليل ىفأ نا ت تل أضو لاق. هم شتم وأ انش مرخلا

 0900 حم نأ هركو ىعرب نأ ضان ال لاقف حاب ىبأ نب ءاطع لااس هنأ ىريخ اف ةاطرأ ن ' جاجحلا تن كمر

 0000 | لإ ىف جالو ءاعرمو ءرحش مرخلا تان ىعر نأ سأب الو ىلاعت هللا همحر ( قفا شنالاف )

 اعطقو افتن شاشتح الا ءالتخالاو رخذإلا الإ اهالخ ىلتخم نأ ةكم نم مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرح ىذلا نأل

 ١ سأباللاق هنع هللا ىضَر ةفينح ابأ تل'اس ىلاعت كا همحر فسو» وبأ لاق ىعرب نأ مرحب ملو اهرجش دضع. نأ مرحو

 حابر كا ْن ءاطع نع ثدحم ل 6 نا توءممو لاق ا هيو لد لإ هتراع>و مرا تار ند جر نأ

 لخلا قرشا هتراححو مرحلا بار نم جر نأ رك اك مهمع ىلاعت هللأ ىحكر ردع ناو سابع نا نع

 نم ةعطقب هللإ ثعبي نأ هيلإ تعكف دبع نب ىلع نأ سابع نب هللا دبع ن ىلع ىلوم نيزر نع خيش انثدحو اًءيش

 *هبارت الو مرحلا ةراجح نم جرخم نأ ىف ريخال ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلللاث ) هيلع دجس ىلصم اهذخت, ةورملا

 هلبز نأ دحأل ازاج نأ ملعأ ىلاعت هللاو ىرأ الو.نادلبلا نم اهاوسام اهم نبا تتنث ةمرج هل نأل للا ىلإ ءىث
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 تيت : 8 8
 هل نوكي رجاتلا نأ ىرت الأ هلك ةاكزاا هف فسوب. وبأ لاقو بهذلا ىلع نخل مناردلا ىلع ةاكزلا ف نافاتك

 باطخلانب رمعنع انغاب دقو ةضفااو بهذلاكلذكو هيكزيو ضعب ىلإ هضعب فيضيو هموقيف فلتخم وهو ةراجتلل عاتملا

 هل ناك ولو ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) اهيكريف لولا دنع هتراحن موق. نأ ارجات الجر رمأ هنأ هنع هللا ىضر

 قسوأ ةسم>و ارع قسوأ ةسم> هل نوكي اك الاقثم رشع ةعسقلا كزي ملو نيتئاملا ىكز الاقثم رشع ةعستو مثرد اتئام

 . بييزلا ىَرب الو رمتلا ىف اعاص الإ ابنيز
 مايصلا باب

 ةفينحابأ نإف متاصوهو ناضمر ريغ وأناضهر ربش ىف لجرلا لح:ك ١ اذإو ىلاعت هللا همحر ( قنانتل الاف )

 دج نهدب هب راش نهد نأ هركبو كلذ هركب ىلل ىفأ نبا ناكو ذخ اب هبو كلذب سابال لوقي ناك ىلاعت هللا همحز

 هيمدقو هبجوو هسأرو هبراش نهديو ملاصلا 006 نأ اال لاك هلا نحو ( قفاتتلالا ( ملاص وهو ةمعط

 ناضمررهش نم هنأ كشف ناضهر رهش نم اموي لجرلا ماص اذإو « ةيلاغ ريغ وأ ةيلاغ ءاش نهد ىأاب هندب عيمجو

 هيزحمال لوقي ىلبل ىنأ نبا ناك د زب لاقىلاعت هللا همحر ةفيت> ابأ نإف ناضمر نم هنأ كلذ دعب مع مش

 تدب دقو ناضمر نم كشلا مو. لجرلا حبصأ اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفاذ_:لللا ) هناكم موي ءاضق هيلعو كلذ

 نمنكي ملنإو ناضمر رهش نم ناك نإ موبلا كلذ هنع ىدؤت ةلماكة ين هذبف ناضمر نم هنأ ىلع ليللا نم مولا

 ةأرملا ترطفأ اذإو « كششلا ىلع ماص هنأل هيزحنال رخآ عضوم ىف ىعفاشلا لاق ( عييرلا لاق ) رطفأ ناضمر ني

 اهيلعو ةرافك اهيلع سيل لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ نإف راهنلا ر>آ[نم تضاح مث ةدمعتم ناضهر نماموي

 اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: الث ) ءاضقلا املعو ةرافكلا اهملع لوقي ىليل ىنأ نبا نكوددحأب هلو راسم

 ىلع لق دقف ةأرملا تضاح وأ هلقع بهذف همو. رخآ ىف لجرلا ضرم مث ناضمر روش ىف هتأرما لجرلا باصأ

 هنع طقس الف هثدحم ءىث رفسلا نأ كلذو ةبقر قتع هلع نإف رفاس اذإ اماف هلع ءىشال ليقو ةبقر قتع لجرلا

 ةفينح ايأ نإف ناضهر نم راطفإ ةرافك نم نيرهش موص لجرلا ىلع بجو اذإو ( لاق ) هثدحم ءىشب هيلع بجوام

 كلذ نم اوحن ةفينحويأ ركذو نيعباتتم الإ امرموص, نأ هل سيل ناعباتتم نارهشلا كناذ لوقي ناك ىلاعت هللا همحر

 : ىلاعت هللا همحر ( قفا غلاك ) نيعباتتمب اسيل لوقي ىلا ىنأ نبا ناكو ذخأاي هبو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنناا نع
 ىزحي الو راهظلا ةرافك هترافكو ناعباتتم نارهش الإ هنع زم مل ماصف اقتع ناضمر رهش ىف عماملا دحي مل اذإو

 ىف مناص وهو هقلح ءاملا لخدف ةبوتكملا ةالصال لجرلا اضوت اذإو ( لاق ) اقتع دم وهو ةقدصلا الو موصلا هنع

 هقلح ءاملا لخدف '"اضوت نيح هموصل ارك اذ ناك نإ لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ايأ نإف هموصل ارك اذ ناضمر

 ناكو مهاربإ نع دامح نع ةفينحوبأ كلذ 25 نواةبلع ءاضق الف ةموصل اضات.ناك دإو ءاستلإ ل

 سابع 0 نع ءاطع نع ركذ دقو هموصا اركاذ ناك نإو ةبوتكم ةالصل أضوت اذإ هيلع ءاضقال لوقي ىليل ىفأ نبا

 ةالصل أضوت ناك نإو هيلع ءىبث الف هقلح ءاملا لخدف مئاص وهو ةبوتكم ةالصا أضوت اذإ : لاق هنأ امهنع هللا ىضر

 ءاملا لخدو ضمضمتف مئاص وهو ةالصال لجرلا أضوت اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) ءاضقلا هيلعف عوطت
 لخدف هموصل ًاركاذ ناك اذإو . هموص كلذ ضقني مل سان وهو برش ولو ٠ هيلع ءىث الف هموصل سان وهو هفوج

 داردزا نم ائيش ثدح أن وكي ىقح ديعي نأ همزلي الف همزلي ىذلا امأو ٠ اطايتحا موصلا ديعي نأ ىلإ بحأف هفوج ءاملا
 درادزا ثادحإ الب هقلح ىف ءىث هقيسف ةضمضلا دارأ اكإ ناك اذإ امأف.. هفوج ءاملا هب لخد هل سبل العف لعف وأ
 , ةئم 0 وأ ناسنلا ىنعم ىف 0 ادهو . موصلا كعب نأ هلع بح اللف هحار>إو سفناا لاحدإ الإ ءامللا هب دمعت

 (0«-اهع)



 د 14
 أ قنص لك نم قسوأ ةسمخ اهنم جرخم قح هيلع ةاكز الف رشعا ضرأ نم اضازا.لجرلا 'عبز اذإو

 سيلو : ىلاعت هللا همر ( ىف :لالاف ) مسو هيلع هللا ىلص ىنلا عاصب عاص ةئالث كلذو ةاكزلا هيف امه تجرخأ

 قلاىنعملا اذه ىف ىتلا بوبحلاو بيبزلاو ريعشلاو ةرذلاو ةطنهلا لثم رخدار سبيو تيتقا امف ةاكزلاو ةاكز رضا ىف

 لوحلا اهيلع لاح اذإ لوقيناك ىلاعت هللا ةمحرةفينح ابأ نإف ةرقب نوعب رأو ىدحإ لجرل ناك اذإو لاق « سانلا تبن

 نع دام> نع ةفثح وبأ هثدح هنظأو ةرقب نيتس علبت نأ ىلإ كلذ باسحبف داز امو ةنسم ريثع عبرو ةنسم اهيفف

 هللا لوسرنعع انغلبو ذخأي هبو ةرقب نيتس غلبت ىتح نيعب رألا ىلع ةدايزلا ىف ءىثثال لوقي ىلءل ىلأ نبا ناكو ميهادبإ
 هللا همحر ( ىف( لإ(: ) ذخأي هبو نيتضيرفلا نيبام اندنعصاقوألاو صاقوألا ىف ءىثثال لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص

 قح- ةقدص نيئالثلا ىلع ةدايزلا ىف سيل مث عدت اهيفف نيثالث تغلب اذإف نيثالث غلبت ى> ةقدص رعبلا ىف سيلو : ىلاعت

 سيل مث ناعيدت اهفف نيتس تغلب اذإف نيتس غلبت قح ءىش امتدايز ىف سيل مث ةنسم اهمفف نيعب رأ تغلب اذإف نيعب رأ غلبت

 ةقدص نيعبسلا ىلع لضفلاىف سيل مث ةنسمو عت اهفف نيعبس تغلب اذإف نيعبس غلبت تح ةقدص نيتسلا ىلع لضفلا ىف

 لكونيتضب رفلا نيب امف اهفء ىش الف ةيشاملانم ةقدص لكو اهتقدص اذكه مثناتنسماسفف نين ملا تغلب اذإف نينامت غلبت ق>ح

 ةريثع لجرال ناك اذإو لاق لفسألا ةقدص هتقدصوفع هيف لضفلاف ىلعألا ضرفلا غلبي مل لفسألا ضرفلاقوف ناك ام

 نيفنصلا لقأ فيض, ةاكزلا ىف لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ نإف لوحلا الع لاحف مرد ةئامو بهذ ليقاثم

 نوكتف اعيمج اهعمجم مث ريناند ماردلا موقت رانيدب مهارد ةريثع نم لفأ ريئاندلا تناك نإ هيكز, مث امهرثك أ ىلإ

 0000000 ل اف سلق داو اف لائم مصن الاقثم نيرشع لك ىفءاهكرف لهذلا نماالاقثم نيرشع نمارثك أ

 مثاردريناندلا موق رانيدب مهارد ةرشعنم رثك أ ريناندلا تناك اذإو لاقثم رشع اههف نوكسيف ليقاثم ةعبرأ غلبي ق>

 قح نيتئاملا ىلع داز امف ءىشاالو مهارد ةسمح نيتئام لك ىنف مثرد ىتئام نم اك نكشف مهاردلا ىلإ اهفاضأو

 نم ءىش ىف ةاكزال لوقي ىلل ىلأ نبا ناكو مرد نيتئاملا دعب تداز نيعب رأ لك ىف تغلب اذإف امثرد نيعبرأ غابي

 فات لام اذه لوقيو ضعب ىلإ اهضعب فيضي الو مثرد ىتثام ةضفلا غلبتو الاقثم نيرشع بهذلا غل ىتح كلذ

 ىلع داز ام ىلد ىنأ نبا لاقو ضعب ىلإ :امضعب فاضي الف ةرعبأ ةعيرأو ةرقب نورشعو ةاش نوثالث هل لجر ةلزئع

 0000 03 7 | |ذهعو رك وأ لسلق نم ناك ام كلذ باستحبف ءئث نم لاقثما نيرشعلاو ممردلا ىثاملا

 باطخلا نب رمع نع انغاب كلذكو امهرد نيعبرأ غلبي ىتح ءىث نيتئاملا ىلع داز امف سيل هنع هللا ىذر ةفينح وبأ

 ةنسلا كلذب تءاج هنزو ىلع ةاكزاا اعإ ةضفلا الو بهذلا موقيال ىلاعت هللا همحر فسوي وبأ لاقو هنع هللا ىضر

 ءاج انإ ثيدحلا نأل مرد فلأ اهتميق ناك ولو ةاكز اف هيلع نكي مل ابهذ الاقثم رشع ةسمح اهنم هل ناكل

 تبجوأ ىرخألا نم لكك اذإف امهرد نيسفح نوكي ىتح هكر مل امهرد نوعبرأ كلذ عم هل ناك ولو الاقثم نيرشعفف

 وأ مثارد هجر و ضعب ىلإ هضعب فيضيف ةاكزلا هيفف اذه نم فصنو اذه نه فصن ناكول كلذكو ةاكزلا هيف

 ىتئاملا كر ليقاثم ةرشعو مثرد اتئام هل ناك ولو هأزجأ لعف كلذ ىأ امهمتصخ ةضفلاو بهذلا يد ءاش نإو ريناند

 لبقاثم ةرشع لجرل تناك اذإو ىلاعتهللا همحر ( ىف: *لالاث ) لاقثم عب رب ليقاثم ةرشعلا زو مارد ةسمغ مهردلا

 امضعب ف لضفلا لح اهريغ فنص وهو قرولا ىلإ بهذلا مضي 3 اف ةاكز الف لولا املع لاحق مثرد ةئامو بهذ

 ضع. ند هضعب ان برقأو تبهذلاب ةضفاا نم هيشأ تدب زااب رمتللو بيزاا ىلإ ردتلا ميال مد اذ صك لع

 ةفينح ابأ نإف ابهذ ليقاثم ةرشعو مثرد اتثام هل الحر نأ ولو لاق « منغلا ىلإ رقبلا الو رقبلا ىلإ لبإلا مضتال اكو

 نالام ناذه ىلا ىنأ نبا كلاقو هلك هكزيو لا هضعي فض لوا اهلع لاح اذإ كوقي ناك هنع هللا ىضر
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 هللا همحر ( قف[: ااا ) فجام ىلع هداعأ كلذ ريغ لمع ىف ذخأ دق ناك نإو قبام متي هنإف ءوضولا ىف وأءاملا

 كلذك هب ءاح نُث سو هي هلع هللا ىلد ىنلا هب ا لثم ىلع اقسن اعباتتم ءوضولاب اوءاح نيماسملا تنأدو : ىلاعت

 افورعم 0 كالذ لواطتن ى مآ ردع ريغب ةعطق عم هئوضو ىلع ىإ هيلطو مال عاطقتا نم ردع ريغل همطقي و

 02 حل ى دعس نع 3 +ا نع ىلل ىنأ نبا : هأزجأ قبام أ نإو كاتس نأ ىلإ بِحأف هرغا لمح ق 2-1

 ميهارإ نع دا نع هفينح و » دح ا 0 دهشتب قى ةالصلا ْق بارتلا ند هيه>و حسم. ال لاق هنأ سابع نا

 ا هيو اسأب كلذب ىردل ىل اعت هللا همر ةفينح د ناكو ا أ لبق ةالصلا ىف ههحو نع بارتلا 0 نك

 . هيلع ءىث الف لعف نإف ىلإ بحأ ناكر سإق> بارتلا نم هبجو حسم ىلصملا كرتولو ىلاعت هللا همحر ( قنا تل الأ

 ةاكزلا باب
 هدب ىفو مثهرد فلأ نيد سانا ىلع هلو مرد فلأ نيد لجر ىلع ناك اذإو ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالاف )

 اكو 0 هنيد جر ىت> هيدي ىف امف ةاكز هيلع سيل لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىذر ةفنح ايأ نإف مثرد فلأ

 هيلعو مثرد فلأ لجر ىدب ىف تناك اذإو :ىلاعت هللا همحر ( قفان_ةلللاؤ ) ةاكزلا هيدب ىف امف هلع لوقي ىلل فأنا

 قح اهرخؤ, نأ هلو ىلإ بحأ ناك ةاكزلا لمت ولف مثرد فلأ ند هلو املاح ةلأسملا تناك نإو هيلع ةاكز الف اهلثم

 تناك اذإ ىعفاشلا لوق رخآ ( عيرلا لاق ) ةاكز هيف هيلع نكي ل فات نإو هيدب ىفامت ىكز هضبق نإف هلام ضيق

 نإو اهمهو ءاش نإو هنم ناك فلت نإ هيدب ىف ىذلا نأ لبق نم ( عيرلا لاق ) ةاكزلا هيلعف فلأ هيلعو فلأ هيدي ىف

 هيلع تناك « ةقدص مهلاومأ نم ْذَح » لجو زع هللا لاق دقو هلام نم الام اهماكحأ عيمج ىف تناكاناق امب قدصت ءاش

 الع م لإ لاح هللا هر ةفينح ويأ لاقف هيلع وه ىذلا ىلع نيدلا ةاكز لوقي ىلبل فأن نبا ناكو لاق ؛ ةاكزلا ايف

 هللادمحر ( ىف(: للا ) ذخأي اذهبو هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع انغاب 0 جرخ اذإ هل وه ىذلا هبحاص

 نم رثك أ وأ هيلع وه ىذلا ىدب ىف لوحلا هيلع لاخ دقو الاح ناك نإف سانلا لَع نيد. لجرلل ناك اذإو : ىلاعت

 ارداق ناكاذإ هيكزي نأ هيلعلجر ىد. ىف ةءيدوهل لاك وهو ةاكزلا هيف هلعف هكرتق هنم هذخأ ىلع ردق, ناك نإف لوح

 ضن اذإف هيلع ردقيام حاأب هنم هيلط اريخاح ناك اذإ هيلعف هنع اييغتم ناك وأ هب هل سلفيس هلعل ىردبال ناك نإو هلع

 بحاص ناك اذإ اذكهو هيف هيلع ةاكز الف هضبقي نأ لبق فلت نإف نينساا نم هيدب ىف ىغم امل ةاكزلا هلعف هيدن ىف

 عمتجم ال ريثع اهف سيل لوقي ناك هللا همحر ةفينحايأ نإف جارخلا ضرأ نه ضرأ تناك اذإو لاق « هنع ابمغتم نيدلا

 را هلا همحر ( قفا لالا ) جارخلا عم رشعلا اهبف هيلع لوقي نينا :ا اك ؛ هبو جارخو رشع

 ( ةنف اهاراكت لد رل ضرأ عرز ىف هيلع 0 اك رشعلا امعرز ىف هيلعف جارْلا ضرأ نم اضرأ لجرلا عدز اذإو

 ىلاعت هللا همحر ةفدح ايأ نإف رشعلا ضرأ نم ضرألا تناك اذإو لاق ؛ ةفوقوم ةقدص ىه وأ لجرلا كلذل ىهو

 ردعلا ةلغا1تانصأ: نم كلذزيغو ةزذلاو رمتلااو تييزلازو ريغشلاو ةطئكلا نا تح رحأ ريثكو للف لكى لوقب ناك

 نع دامح نع ةقين>'وبأ انثدح كلذكو لقب نم ةمزح تناك نإو ءاوس كلذ ىف رثكشلاو لذقلاو رثعلا فشو

 هيف نوكي الو بيبزااو رمتااو ريعشلاو ةطنحلا ىف الإ رشع كلذ نم ءىش ىف سيل لوق. ىليل ىفأ نبا ناكو مههادإإ

 ريبكللا ىمثاهللاب عبر وهو ىجاجملاب موتخم عاصلاو اعاص نوتس اندنع قسولاو ادعاصف قسوأ ةسمخ غلبي تح رشعلا

 قارآًآلو رشع تاوارتغخلاو لوقنلا ف شيل, ىلاغت هللا ةمحرأ تشو. وا [لاو لحاب فلو ناط 2 ل15 لاطار | 1

 ىلاعت هللاهمحر ( قف[ االاف )قسوأ ةس> غلي تح ءىث هيفسيلو بوبحلاوريعشلاو ةطنحلا الإ ارسثعكلذنم ءىث ىف



0000 

 بوتكم اذهو اذه فالخ فوخلا ةالص ىف هنع ىور دقو عاقرلا تاذموي فوخلا ةالص سو هيلع هللا ىلد ىنلا ىلص

 ةرتسالو مهنيبو هنيب لئاحال ةلبقلا نيبو هنبب ودعلا ناك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف(: لال ) ةالصلا باتك ىف

 ةراغاا ىلع دوجسلا ىف نوردقبال هنم "دعب اوناكو اريثك هباحصأو نينوم ام اليلق ودعلا ناكو ليلا هلانبال ثيحو

 مهلك اوعفر عفر اذإو مهلك اوعكر عكر اذإف مهلك هباحصأا, ىلص عانتمالاو بوكرلا ىلإ اوريصي نأ لبق هيلع

 ادعاق وأ امتاق ىوتساف نيتدجسلا نم هسأر عفر اذإف امايق هسأر ىلع نونوكي افص الإ مهلك اودجس دحس اذإو

 ةيبيدحلا ةازغ ىف ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىلص اذكهو هدوعقب اودعقو همايقب اوماق مث اودجسف هوعبتا ىنثم ىف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم اذبتنم سراف ىنئام ىف دلاخ ناكو ةلبقلا نيبو هنيب ديلولا نب دلاخو نافسعب

 عمطي ىرن امف دلاخ نكي مو ةثاعبرأو فاأ ىف سو هيلع هللا ىلص ىنلاو رجش الو لبج اهيف سيل ءاسلم ءارحص ىف

 اف رهجمال ةالص ىف مامإلا رهج اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لال[ ) مريخ ىفأاي ةعيلط ناك امنإو محلاتقب

 0000017 ل ] لأ نإأ ناكو ةمات ةتالصو ءاسأ دق لوقن ناك ىلاعت هللا همحر ةفتنح ابأ نإف اذمع ةءارقلاب

 ءاشعلا وأ برغماىف تفاخ وأ رصعلا وأ ربظلا ىف مامإلا رهجاذإو : ىلاعت للا همحر ( قفا: لالا ) ةالصلا مهب

 ةفينح ايأ نإف اهيف مسي ملو لإللاب تاعكر عب رأ لجرلا ىلص اذإو ٠ ادمع ناك نإ ءاسأ دقو ةداعإ هيلع سيلف

 هبو نيتعكر لك ىف مس, ىتح هل كلذ هرك أ لوقي ىلا ىنأ نبا ناكو كلذب سأابال لوقي ناك ىلاعت هللا همحر
 ءاج اذكهو « نيتمكر لكىف مس ءاوس ةلفانلا نم راهنلاو للبللا ةالص ىلاعت لا همحر ( قفا ةلالاف ) ذخأاب

 مل ولو راهنلا ةالص ىف هلثم ثيدحلا لهأ تشي ربخ هنع ىورب دقو ليالا ةالص ىف سو هلع هللا ىلد ىناا نع ربخلا

 هنع ربخلا ىف الوقعم ناك نيتعكر لك نم لس نأ ىلا ةالص ىف لسو هيلع هللا ىل< هللا لوسر رمأ ذإ ناك تبثي

 للا ىف ةبوتكملا فاتح ال اك راهنلاو لالا ىف ةلفانلا فلت© الو ةلفانلاو ةضي رفلا نيب قرفلا لعأ .ىلاعت هللاو دارأ هنأ

 هللا همحر ( ىف(: لال ) راهنااو ليللا.ىف ةلفانلا نوكت نأ ىغبني اذكهو ( لاق ) اهلك ةلوصوم اهنأل راهنلاو

 ربك هنأ هلثم تش, هجو نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ظفح ًادحأ تماع امو عبرأ زئانملا ىلع ريبكتلاو ىلاعت

 رب+.و ( قفا ةلالاو ) زئانلا ىلع اسمح ربك ىلإ ىنأ نبا ناكو اعبرأ زئانجلا ىلع ربكم ةفينحوبأ ناكو اعبرأ الإ

 نهج اوك ةعكر ىف عج نإف اهدعب ىتا ةروشلا لبقو نآرقلا مأ -لبق « محراا نمح راك مسي»ب ةالصلا ىف

 «محرلانمحرلا هللا مس»ب روج نأ © 15 لاح فا ةمجرر ةدح رب ناكو ةرؤس لك لبق «محرلا نحر ادت مسدد

 لجر نع ىليل ىأ نبا نع ركذو ( لاق ) نسحف تيفخأ اذإو نسحف تروج اذإ لوقي ىلي ىفأ نبا ناكو

 ركذو مههاربإ نع ميسحلا نع كلذب ثدحو وه اك ىلصي لاق نيفخلا عزن مث ثدح نم هيفخ ىلع حسمو أوت

 هللا همحر ( ىف[: :لالاو )ذخأي هبو هيلجر لسغي ىتح ىلصيال لاق هنأ مهاربإ نع داح نع ىلاعت هللا همحر ةفينحوبأ

 نأل ءوضولا فنأاتسإ ى> ىلصيال نأ هل تببحأ امهعزن مث هيفخ ىلع خسم دقو لجرلا ىلص اذإو ىلاعت

 دقو هأزجأ هيلجر : لك د2 ملاذإف ابلك ءاضعألا لع نوكتب نأ تلمتحا وضع نع'تضقتنا اذإ ةراهظلا

 نع اضيأ ؟سحلا نع "ذو :ىلصو هفخ ىلع 0 ةزانجل ىعد مث قوساا ىلإ جرو "ًاصاوت هنأ مع نبا نع ىور

 اهدعب امإ ناك نإو 1 بحأ ناك ةالصلا ىف ىآلا دع كرت ولو (لاق) ةالصلا ىف ىآلا دعب سأابال لاق هنأ مهاربإ

 هتالصل 0 وهو ناتنثو ةدحاو لاقف اظفل كلذ نم ءىش ظفل نإو ءىث هيلع ناك مل اظفل اهددعب ظفلي الو ادقع

 نإف لسغ دقام فج ىت> همني مل مث هثوضو ضعب لجرلا أضوت اذإو لاق « فانئتسالا هيلع ناكو هتالص تضقتنا

 باطقهف ناك نإ كلوقي ىلا ىنأ نبا ناكو ع هنو ىف ام ىلع كيعبا الو ىقب دقام م لوقا ناكىلاعت هلل همحر ةفئح انأ

 هوت

 همه < 2: نبه ا
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 نعكلذىوريو رجفلا ىف عوكرلا لبقو ةءارقلا دعب ةريخألا ةعكرلا ىف تونقااىرب ىلاعت ة[ةمر ىل ىنأ نانو

 كركش ريا كيلع قد كرفغتسنو كن دعس انإمهللا ) نيت روسلا 09 نيتاه فن هنأ هع هللا ىكر باطخلا نب 0

 ىو كتر وجرن دفحملو ىعس كيلإو دجسنو ىلصن كلو دبعن كايإ مبللا كرجفي نم كرتنو علختو كرفكن الو

 ثيدحلا اذهم هنع هللا ىطر ر< نع امع هللا ىذر سابع نبا نع ثدحنب ناكو« قحلم رافكلاب كباذع نإ كباذع

 عكر لو ربكف اعكار مامإلا كردأن مو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا ) تنق هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع ثدحب و

 ةسأار مامالا عفر دعي عكر واو هعوكر كردت 0 هنأل دودسأاا كلذ داعب مو مامإلا 06 دوعص ها مامالا عثرت قد

 كردأ امف مامإلا عم ىلص الو أرقف هسفنل ىلص نوكيف اهلل أرقي مو مامإلا عم اهكردي مل هنأل ةعكرلا كللتب دتعي مل

 توقلا هائماع كرت 1و ركسأو هيلع هللا ىلص ا لوسر تق ةيئاثلا ةعكرلا دعب حبصلا مادا 3 تنقدو مامالا ص

 نم موق ىلع وعدل ةليأ مع سَ ةنوعم 7 لهأ كنق هءاح نيد دم هيلع هللا ىلد ىنلا تف امنإو 1 حيبصلا ْق

 تنق هنأ لعن لب هكرت هنأ لعأ الف حبصلا ةالص ىف امأف اهلك تاولصلا ىف تونقلا كرت مث اهلك تاولصلا ىف نيكرسشملا

 بااطفأن ٠ ىلعو رمو 0 نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كعب ع دقو . دعب و ةنوعم ر را ل له و لق حبصلاىف

 نعد كردل لاقو عوكرلا ىلع تونقلا مدق 2 هنتر امإ ضعي ف ةهنع هللا ىضصر نامعو عوكرلا كعب معاك منع هللا ىكر

 . ةغك رلا ةالصلا: قش

 مامالا 2 نزركشم ةفئاط هعم موقتو مامالا موك 5 فوخلا ةالض 3 كلوش هللأ همدحر ةفنح ونأ ناكو ) لاقز

 ا ىلا ةفئاطلا ىأت مث ودعلا ءازإب أوفق ىت - قا ريغ نم نولتفنف هعم نودحسو نيتدجسو هك

 ملست ريغ نم ّ نولتفاف مامالا مسلاو نبت دحسو ىرخأ ك0 مامالا م6 ىلصي م * ريبكشلا نول.هةسيف ودعلا ءازإب

 اك لوو لجو رع هلا كوقل كلذو نود مث انادحو ةعكرنواصيف ىرخألا ىن'اتو ودعلا ءازإب اوموقيف اوملكشتالو

 لوق 0 ىنأ نا ناكو ىعجنلاا مهاربإو سابع نب هللا دبع نع انغلب 0 6 كعم اولصإلف اولصي 5 2 ةفئاط

 مامالا دحسو اهي ترك رد عكديو نوربكيو رك ةلمعلا نيو مهيب ودعلا ناكاذإ اعيمج ناتفئاطلاو مامالا موق

 دوسو اوماقو مهسوءر لوألا تضل - مامالا عفر اذإف ودعلا هوحو ىف رخالا فصلا موو لوألا فصلاو

 3 || مامإلا م6 ىلصف لولا فصلا رح 1 ر>ْوأَأ فصلا مدقت مث اوماق دوس نم ماوغر 0 اذإف رحّولا فصلا

 هللا لص هللا لوسر نع هللا دبع نب راج ن ءحابر رىنأ نب ءاطع نع ىلا .ىأ نبا كلذب ثدحمو كلذك ىرخألا

 رخألا فصلاو ةلمقلا ليهدسم هعم فدو مامالا ماق ةليقلا ريد ق ودعلا ناك اذإ لوقت ل ىلأ نبا ناكو د هلع

 نواتفن مش نبت دوعدم مامالا عَم ىذلا فصلا دحعسلا مث اعيمج نردد عكربو اعيمج نوركو ربكيو ودعلا ليقتسم

 كمل 4مم كلدع سا و اعيمج نوعكريف ةيناثلا عكر مامالا م ىلصو نودحسف نورخألا ءىحجو ودعأا نول .هتسدف

 اهيمح 0 مامالا مسا مث نوغرفيو نوددسيؤ نورذألا ءىحو ودعلا نول.ةتسف نولتفني َُ هعم ىذلا

 ةفئاطب ىلدو ود_لا نيبو ةئيب هب ادصأ نم ةفئاط لعح ارفاسم فوخلا ةالص مامالا ىلص اذإو ) قفا 9 اللاؤ (

 وذعلا ءازإب اوماقو اوفرصنا مث اوماسو اودهشنو مهيلع تيقب ىنلا ةعكرلا مهسفنأل اولصو أرقي امئاق تبث مث ةنكر

 دهشتلا 3 ساح اذإف هيلع تقي تناك ىلا ةعكرلا م6 ىلصو يرينا اوريكف ؤدعلا ءازإب تناك ىلا ةفئاطلا تءاحو

 ىنءلا اذ-ميو مهب مس مثدهشت اوضق دق نأ مامإلا ىأر اذإف اودهشتف اوسالج مث مهيلع تيفب ىلا ةعكرلا اولصف اوماق



 نهض تبظعف ليم ضعب وأ الم ةئاملا ىلع اهم ىدعتف ليه ةئام اهاراكتت هنأ ىللاعت هللا همحر ةفينحوبأ معزي مث اهتلتق

 هنأ معزي هنأل ةدايزلا ردقب هنمضيف اهتلتق ةئاملا ىلع ةدايزلاو ةئاملا لعب نأ هلوق لصأ ىف ىغبني ناكو اهلك ةبادلا

 حالملا ةنيفس تقرغ اذإو « ليم ةئاملاف تتامث ًاربدمو البقم ءاركلا ناكولو اهدرب ىتح اهب ىدعت نيح ةبادلل نماض

 لري نك هلك هللا ىضر ةفنح ابأ نإف ةنيفسلا هتمحلاعم وأ هدم نم تقرغف رجأب هلمح دقو اهيف ىذلا قرغف

 نم لعف اذإو : هللا همحر ( ىف از( ) ةصاخ دملا ىف هيلع نامغال لوقي ىلإ ىبأ نبا ناكو ْذْحَأِب هبو نماض وه

 . قفوملا ىلاعتو هناحبس هللاو نمض كلذ ىدعت اذإو نمضي مل لعف ىذلا تقولا كلذ ىف اهلثمب لعفي ىذلا لعفلا كلذ

 ةمسقلا باب

 نإف اتبب نوكيال راد ىف ليلق صقش وأ نينثا نيب ةريغص رادلا تناك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالان )

 بيصنب عفتني ليلقاا بحاص نأ ىرت الأ هلتمسق هبحاصىبأو ةمسقلا بلط امهمأ لوقي ناك هنع هللا ىضر ةفينح ابأ

 تيبلا وأ رادلا تناكاذإو ( ىفا_ةلللا ) اهنم ءىش مسقيال لوقي ىليل ىبأ نبا ناكو ذخأ اذهب وريثكسلا بحاص

 ةعفنلا تلق نإو هب عفتني ءىث مسقلاب هيلإ لص, ناك نإف قب نم كلذ لاسر ملو ةمسقلا مهدحأ لأسف ءاكرمش نيب

 . هل مسقي مل دحأ ىلإ الو ةعفنم هيلإ لصيال ناك نإو هءاصأ هرك نإو هل مسق

 ةالسصملا باب

 مامإلا ملسف ةعكرب هقبس دقو قيرمثتلا مايأ ىف مامإلا ىلإ لجرلا ىنأ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفاتشنلالا )

 امإ ةالصلا نم سيل ريبكتلا نأل هعم ربكي الو ىضقيف لجرلا موقي لوقإ ناك هنع هللا ىضر ةفينحابأ نإف هغارف دنع

 هدحوقيرمثتلا مايأ ىف لجرلا ىلص اذإو ( لاق ) ىضقيف موق, مث ربكي لوقي ىليل ىفأ نبا ناكو ذخأاي هبو اهدعب وه

 عماج رمص» ريغ ىف ةعا ىف ىلص نم ىلع ريبكست الو هيلع ريبكت ال لوقي ناك هللا همحر ةفين> ابأ نإف ةأرملا وأ

 ريبكتلا لاق هنأ مهاربإ نع ةديبع نع فسوب وبأ ريبكتلا مهيلع لوقي ىلإ ىلأ نبا ناكو نيرفاسملا ىلع ريبكت الو

 . هلثم رءاع نع دلاجم ذخ ان هبو ةأرملا ىلعو ةعابج ىفو هدحو ىلصي ىذلا ىلعو نيميقملا ىلعو نيرفاسملا ىلع

 ريكي مل ربكو مامإلا سف قيرشتلا مايأ ىف ةالصلا نم ءىشب لحرلا قبس اذإو : ىلاعت هللا هر ( فان غلإلاث )

 ركذ وه امإ ةالصاا نمسيل ق.رشتلامايأ ريبكتلانأ كلذو ربك ملس اذإف هيلع ىذلا ىضقو ةالصلا نم ءىش قوبسملا

 رفاسملاو دبعااو ةأرملا قيرشتلا مايأ ىف ربكيو ةالصلا نم سيل اذهو ةالصلا نم ناك امف مامإلا عبتي اكو اهدعب

 ربيكف 1 ار وهو مامإلا كردأ اذإو « لاح لك ىلعو امجطغمو ادعاقو اماق لجرلاو درفنم ريغو ادرفنم ىلصملاو

 ةمكرلا كلتب دتعيالو هعم دجسإ لوقي ناك هنعهللا ىضر ةفينحابأ نإف هسأر مامإلا عفر ىتح عكري ل مث هعم

 كلذب بستحبو دجسيو عكري لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو ذخ اي هبو مهاربإ نع ؟-لا نع نسسحلا نع كلذب انربخأ

 هللا ىلص هللا لوسر نع هب ثدحمو ذخ"اب هبو رجفلا ىف تونقلا نع ىهني ىلاعت هللا همحر ةفيتحوبأ ناكو هتالص نم

 هنع هللا ىضر ركب ابأ نأو مهلع وعدي تنقف نيكرشملا نم ايح براح ادحاو ارهش الإ تنقي مل هنأ سو هيلع

 باطخلا نب رمع نأو رضح ىف الو رفس ىف تنقي مل هنع هللا ىضر دوعسم نبا نأو لجو زع هللاب قل قح تنقي ل

 قارعلا لهأ اب لاقو تن. مل اهبنع هلا ىضر رمح نب هللا دبع نأو تنقي مل هنع هللا ىضر سابع نبا نأو تنقي مل
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 ناك ىلاعت هللا هر ةفينح ابأ نإف نيتنس اهيف ماقأو ابلمعو ةنس ةراجإ لجر ضرأ لجرلا ذأ اذإ و ( لاق ) نامذ

 قلل ىأ ننا :ناكو ىلوألا ةنسلا' رجأ ىلطعرو لضفلاب'قدصتب ور ةناثلا ةنسلا ىف ضرالا صقت اذ نءاض ره كرك
 ةنس اهعرزيا ضرألا لجرلا ىراكت اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف ةلل][ ) ةيناثلا ةنسلا ىف اهلثه رجأ هيلع لوقي '

 ةنسااىف اهيلع ثدحولو ةناثلا ةنسااىف اهلثم ءاركو ىلوألا ةنسلا ىف هيلع اطراشت ىذلا اهؤارك هيلعف نيتتس اهءرزف

 لجرلا دجو اذإو ( لاق ) رجؤتسا ءىش لكو باودلاو ديبعلاو رودلا اذكهو « انماَض ناك اهصقني ثدح ةنناثلا

 سيلو سجملا هلعو رادلا برل وه لوقي ناك هنع هللا ىضر ةفينح ايأ نإف هراد وأ لحجر ضرأ ىق ادق اريك

 هبو هيقضرألاو رادلا بحاصل ءئثالو سما هيلعو هد+و ىذال وه لوةي ىليل ىبأ نبا ناكو ءىث هنم هدجو ىذلل

 هيفو رادلا برل زئكلاف لجر راد ىف اياهاج ارك لجرلا.دجو اذإو : ىلاعت هللا هحر ( قنا علالاف ) ذخأب

 دحأ كله ىف دجوي ملو ايمالسإ زكا ناك اذإو دحأ هكلعال عضو« ىف هدجو اذإ هدجو نمل زنكلا نوكي امنإو سمخلا

 . هل وه مث ةنس هفرعي ةطقا وهف

 ةراجإلاو ريجألا ىف باب
 ع

 هنع هللا ىضر ةفينح انأ نإف ةرجألا ىف ٌرِحأتسملاو ريجألا فلتخا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ تالا )

 ريجألا لوق لوقلا لوقي ىلا ىلأ نبا ناكو ذخأ, اذهبو لمعاا لمع اذإ هني عم رجأتسملا لوق لوقلا لوقي ناك

 لوق ىف ادارتو افلا لمعا لمع نكي مل نإو هانإ هيطعيف لقأ ىعدا ىذلا نوكي نأ الإ هلثم رجأ نيبو هنيب امف

 ارد اتننملا كرف تليق تراقتم و ىذ ناك اذإ : ذعإ كمتساو, رن لافو لل ىلأ نال كود ف فللاككا عنو ةفدح ىبأ

 ل ل ( قنا ةلالاؤ ) فاح اذإ هلثم رجأ لماعلل لءجأو ىليفأ مل توافت اذإو هتفلحأو

 املاك لمع ناك نإو ةراجإلا ادارتو افلا لمعي مل ناك نإف ىه افلتخاو ةراجالا ىلع اقداصتق ًاريجأ لجرلا

 رحب ل ةخوسفم اهنأ تمعزو ةدقنلا تلطبأ اذإ رجأتسملا هب رقأ امم لقأ وأ ىعدا امن رثك 1 ناك هلثم رجأ اذارتو

 اذإو (لاق) ءىث ىلع حيحصاا الو خوسفملا لمعأ ل تك هب تالدتسا ولو ءىش ىلع خوسفملاب لذتسا نأ

 هللا هجر ةفينحابأ نإف ناكملا كلذ زواجف ناكملإ ةءاد رجاتسا وأ ند روش ةئكسف هنكتس ارش اي لحرلا انا

 نامفلا هيلع عمتجمالو فلاخ نيح نماض وهو فلاخ دق هنأل مس مل اف هل رجأ الو ىمس امف رحالا ليش ناك لاك

 مسنإ فلاخ امفو ىمس امف رجألا هل لوقي ىليل ىبأ نبا ناكو دعانا ةيبو رج الاو

 هزواجف عضو٠ ىلإ ةبادلا لجرلا ىراكت اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لال ) هنمض اذإ فالخلا ىف ارجأ هيلع

 ءارك اهدر نأ ىلإ ىدعت نيح نم هيلعو هب اهاراكت ىذلا ءاركسلا هيلإ اهاراكت ىذلا عضوملا ءارك هيلعف هريغ ىلإ

 دلو ندض كلذ م : نإو

 باتك ىف بوتكم اذهو اهتميقو هيف تبطع ىذلا عضوملا ىلإ ءاركلا همز تبطع اذإو عضوملا كلذ نم الث

 ةبادلا تبطعف كلذ نم رثك أ اهيلع لمحف متاخع ةريثع اهيلع لمح ةباد لجرلا ىراكت اذإو ( لاق ) تاراجإلا

 دق تناك اذإ امات رجألا هيلعو اهيلع داز ام باسحم ةبادلا ةميق نماض وه لوقي ناك هنع هللا ىضر ةفينحابأ نإف

 : ىلاعت هللا همحر ( ىف ل: ) هيلع رجأ الو ةمات اهتميق هيلع لوقي ىليل ىلأ نبا ناكو ذخأي هبو ناكملا تغلب

 نماض وهف تيطعف الايكم ريثع دحأ اهيلع لمحف ةامسم ليباكم ةريثع اهيلع لمحم نأ ىلع ةبادلا لجرلا ىراكت اذإو

 ىلع اهاراكت هنأك ةدايزاا ردقب نامغلا هيلع لمحل ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ ناكو ءاركسلا هيلعو اهلك ةبادلا ةميقل

 اباك ريثع دحألا لعحبو امهس ريثع دحأ نم امهس ةنمضيف ريثع دحأ اهيلع لمحف ليباكم ةريثع اهماع لمحم نأ
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 ماكمش امتدع تضقناؤةدحاو اهقلط ول اذكهو 1-1 نم ةحراد ىهو عد قالطلا نأ لش نم قالط اهملع م ' انالق

 اذه ثنحم مل اديدج احاكن اهحكنولو ةحوزب تسيل ىهو ةحوز ىلع الإ عقبال قالطلا نأل قالطلا هيلع عقل مل انالف

 ةأرما لك لجرلا لاق اذإو (لاق) كلمن «ةجراخىهو عقودقو ةرم الإ عقبال د[ ند اديدج آمالك هلك نإوقالطلا

 ةفن ابأ نإف ةأزما ملا اكولمم ىرتشاف ىلاعت هللا هحول رد وهف ملا ءولمم لكك اثاث قل اط ىهف ادنأ اه>وزتأ

 كلام دعب قتعأو كاملهام دعب قلط هنأ ىرت الأ ةأرملا ىلع قالطلاو كولمملا ىلع قتعاا عقي لوقي ناك ىلاعت هللا همحر

 هلككالملا دعب عقو اعإ اذهف كاملا دعب الإ قتع الو حاكن دعب الإ قالطال لوقي ناك هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع انغلب دقو

 لك هتمأل لاق ول الجر نأ ىرت الأ ذخأب اذه.و اقلاط تراص قلاط ىهف اهكلم وأ اهتجوزت اذإ لاق ول هنأ ىرت الأ

 لاقف ةأرما هدنع تناك ول الجر نأ ىرت الأ كلي ملام قتع اذبف ارح ناك نينس رشع دعب تدلو مث رح وهف هنيدلت دلو

 كفاح يكل اهملع عقاو كلذ نأ اهدعب وأ ةدعلا ىف ايجوزت مث ةنئاي ةدحاو اهقلط مث اثالث قلاط 51 كتحوزت نإ امل

 قتعي ناك امأ هارتشا مث هعابف ر> تاو كلذ ريغ نإ هل دل لاق ول تءأرأ ابكلع وهو قالطلا عقوو ابكلع وهو

 شاعام لاق وأ ةمولعمنينسىف اتقو تقو نإف اتقو تقودنأ الإ قالط الو قتع كلذ ىف عقبال لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو

 ىلع عقوب ىلل ىفأ نبا نإف اكول اهنم ىرتش الو جوزميال ةليق وأ ةئيدم وأ مقل نم ارم تفو وأ ةنالؤ وأ نالؤ

 دوعسم نب هللا دبع نع انغاب دقو تقولا ريغو تقولا ىف عقوي هنإف ىلاعت هللا همحر ةفينح ىلأ لوق امأو قالطلا اذه

 ةرحىهف ةنالف تنطو نإلجرلا لاق اذإو « عقوةنالف تشاعام وأ ةليبق وأ اتقو تقو اذإ لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىذر

 اكو دَحأَب ةبو اهكلعال وهو 'فاح هنأ لبق نم قتعت ال' لو. ناك هنع هللا ىذر ةفينح انأ نإف اهطوف اهارتشاف

 امملوة ىف ةر> ىرف اهئطوف اهارتشاف ةرح كين اق كنتئطوف كتيرتشا نإ لاق نإف قتعت لوقي ىلاعت هللا همحر ند فأنبا

 . باوج انهاه ىلاعت هللا همحر ىعفاشال ( عييرلا لاق ) ًاعيج

 ةلغلا لك او ةيراعلا ىف باب

 هجرخم نأ هل ادب مث آنقو تقوي ملو اهف ىنبب اًضرأ لحراا لجرلا راعأ اذإو ىلاعت هللا هنحر ( قنات تلالا )

 ىليلىفأ نبا ناكو دكا ]ع و كءانب ضنا ىب ىدلل لاقبو هجر لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفيشح انآ نإف ىتبام:دعإ

 لق ةج راف اتقو هل تفقو نإف حب رمش نع انعاب كلذكو ريعدلل ءانيلاو نايذيلا ةميقل نماض هراعأ ىذلا لوق

 لجرلالٍجرلا راعأ اذإو ىلاعت هللا هنحر ( قفا ةلللاؤ ) اعيمج امملوق ىف ءانبلا ةميقل نماض وهف تقولا كلذ غلبي نأ

 ولو هجر 0 ائع اق هتمق هةيطعي ىد> هنانب ند هجر أ ةعقملا بحاصل نك ُ هائيق ءاش اهيف ىلإ ضرالا نر ةعقب

 نينسلا رشعلات قنا نإف لاقول هنكلو اذكهناك اقلطم ءانبلا ىف كل تنذأو نينس رشع ابكترعأ لاقو اتقو هل تقو

 ضرأ ىلع ةنيباا لجرلا ماقأ اذإو ( لاق ) هسفن رغ وه امن رغي ل هنأل هيلع كلذ ناك كءانب ضقنت نأ كيلع ناك

 ىذلا لومي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ايأ نإف ضرألاو لخنلا ةلغ نم هيدي ىف ىه ىذلا باصأ دقو هل امنأ لخلو

 كلادح د( قفا: ةلالاث ) كلذ ىفهلعنامغاللوةي ىلإ ىبأ نبا ناك دأب هنو تلا نم دحأ الإ نماض هنادي تناك

 كاك دقو نيس .رشع ذنم هل اهنأ ةنيبلا !ملع لحجر ماقأف لحرلا ىدب يف ضرألاو لخنلا تناكاذإو :' ىلاعت

 بحاص ىلإ هعفدق ءىش ن< اهنم باصأ امو اهرك نءضو هدب نم تر نينس رشع ل اهرك هيدب ىف ىه ىذلا

 لثم ءارك هيلعف امعرزي مل ناك نإو ضرألا لثه ءارك هءلعو عرازال عرزلاف ابعرزف عرزت ضرألا تناك نإف ةنيبلا

 وهو هيدي ىف تناك ىذلل عدزلا لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفنح ابأ نإف ٌضرألا لجرلا عرز اذإو ( كاق) ضرألا

 هيلع سلو ءىْشس قدصتي.ال لوقي يلبل كك نبا ناكو ”لضفلاب قدصتو ةفيشح قا لوق ََق ضرألا صقن اكل نماض
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 هللا همحر ةفينح ايأ نإف هيلع ىذلاب هالوا لجر هنع لفك وأ ةلافك 0 ادبع قتعأ وأ ةبه بهو وأ بتاكملا

 لفك امو لطاب هتلافكو .هحاكن كوق, ىلذ ىأ نتا" ناكو را وح ال لطاب هلك اذه لوقي ناك ىلاعت

 دودرم هلك كلذف اكولمت 2 نإو كلذ ىضمأ قتع نإف فوقوم وف ةتهو هقتع امأو زئاح وبش هالوأ هنع لحر هب

 لجرل لفك الجر تءأرأ ةالومل ةنع"ةلافكلا ٌزوحم فكو هتبهو ةقتع زوم كفيك لاحت هللا هةر ةنح و[ لاك

 لفكي نأ زوجيال لاق هنأ ىعخناا مهاربإ نع انغابو ذخأي اذهبو هبتاكم كلذكف الطاب تسيلأ ةلافك هدبع نع

 لاق رضاح لام هل ناك اذإ هللا همحر ةفينح وبأ لاقو هلامي هل لفك امإو هدبع هنأل هدبع ةبتاكع لجرلل لجرلا

 بهو وأ تتاكمملا جا اذإو ىلاعت هلل همحر ) قفا 0 الا 0 مايأ ةثالث هلحؤي لوي ناك هنإذ ادغ وأ مويلا هبدؤأ

 جوزتلا امأ لاملا ىلع طلسم ريغ وهو هلامل افالتإ اذه ىف نأل لطاب هلك كلذف ةلافكب دحأ 0 ل قتعأ وأ

 تناك ةباتكسلاب بتاكملا برا لجر لفك ولو هديس نذإب الإ حكني نأ دبعال نوكيال هنأ هيف ىتلا ةيدوبعلاب هانلطيأف

 . هلام نع هلامب هل لفكت امنإ هنأ لبق نم ةلطاب ةلافكلا

 هللا همهحر ةفيئح بأ نإف هعاب 2 رح تناف كتعب نإ ةديعأ لحرلا لاق اذإو ىلاعت هللا هوححر ) ىف 27 اا (

 0 ا اذهمو هريغأ راصو م ند جرح قى دعنو عنيبأ| دعب هيلع عقو اعإ قتعلا نأل قدعيال لوشق ناك

 كلذكو هكلم ىف وهو فلح موي فلح هنأل ىرتشملا ىلع ندثلا دريو عئابلا لام نم قتعلا عقي لوقي ىليل ىفأ نبا

 دق هنأ ىرت الأ قتعرال لوقي ناكىلاعت هللا ل ابأ نإف انالف ملك مث هعابق رح تنأف انالف تلك نإ عاب لاقول

 نأ ول تيأرأ ؟ ىرتشملل ىلوم راص دقو فلاحلا ىلإ عجريأ ىرتشملا هقتعأ ول تبأرأ فلاحلا عئابلا كلم نم جرخ

 فاا>ىذلا لحرااكلذ عابلا م هنبا هلعحو برعلا نم لحر وهو هينسأ ىذاقلا 2 هنبا هنأ معزو هاعدا قعرشلا

 ىلإ ءالولا عجري اذه ىف لوقي ىلا ىفأ نبا ناكو لوألا ىلإ ءالولا عجريو هبسنو اذه ىوعد لطبأ هملكبال نأ هيلع

 هعابقرد تنآف كتعب نإ ةديعل لحرلا لاق اذإو ىلاعت أ همر ) قفا 5 7 اال ( بسلا لطبو نمثلا دردو لوألا

 لاق ملَصو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ لق نم قع هنأ تمر اعإو عيل دقع نيح رح وف طرق رابخ ع سيل اعبب

 كيعلا كلام ناك املؤ هيق اهات ىذلا امهماقم نع امهقرقت اممقرفتو ) ىتثإ 2 /الاث) )» اقرفتي ملام رايخلاب ناعبامتملا»

 هعاب ىذلا هديعل لاخلا هده ف قتعلا أدتا ولو هلك عاطقتنالا هنع كش علطشن» ١ ناك هدرو عبيبلا ةزاحإ همتعي كفلاذتا

 رايلانأ معز نمو عيباادعب وه اعإ رايخلا نأ معزا ىأل ىدنع اذكه ناك رايخ عب هعاب ناكولو ثنْلاب قتعف قتع

 جراخ وهو هيلع قتعلا عقوف هيف هل رايخال اجورخ فلاحلا كلم نم هتجرخأ ةقفصلا نأل قتعي مل عيبا دقع عم زوحب

 هعابف رادلا تلخد وأ انالف تكول رح تنأ همالغا لحر لاق ول اذكهو ىلاعت هللا همحر ( قنا ةلالاف ) هكلم نم

 تنأ هتأرمال لجراالاق اذإو هكلمنم جراخ وهو عقو ثنحلا نألا قع مل رادلا لخد وأ انالف مك مث ىرتشملا قرافو
 ىلاعت هللا همح رةفينح ايأ نإف انالف ماكمث امتدع تضقناو ةعجرلا كللع ةدحاووأ ةنثاب ةدحاو اهقلط مث انالف تلك نإ قلاط

 لوألا ءاكمثهريغ اجوزتجوزتول اهنأ ىرت الأ هكللم نم تجرخ دق اهنأل هب فلح ىذلا قالطلا هيلع عقبال كوقي ناك

 هنأل قالطلا اهملععقي لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو دحاب هبو هريغ تحن ىهو قالطلا املع عقي مل لجراأ اذه دنع صو انالف

 ملك مث اهعلاخ مث انالف تلك نإ قللط تنأ ه:أ رمال لاق ولو ىلاعت هللا همحر ( ىف لالا ) كسلا ىف ىهو كلذب. فلح

 ا
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 ربدملا باتكىف بونكم اذهو هع نأ هربد ىذلل كلذكو ةيصو ىدنع ريبدتلا نآل هبيصن عب رخاللف امهدحأ هربدف

 اارشاوم ناك نإ هكبرشل ةمقلا فصن ريدملا دسلا ىلع نأ معزا نأ همزا ريدملا مك نأ ربدمال سيل هنأ معز نمو

 فضنهف هتمزلأىذاا قتعلاف لاق نإف لاح لكب هل نوكي امتع اذه لعج اذإ قتعلا ىف اذه همزاي اك هلك اربدم نوكيو

 ةميقلا فصن هيلعو دلو مأ اهمنأ دلتف (هدحأ اهؤطي نيلجرلا نيب ةيراجلا ىف معزت تنأف لق هناكم عقاو قتع ةميقلا

 هربدف نينثا نيب دبعلا ناك نإو * ةد» دعب عي ربدملا قتعك ةدم دعب عقاو وه امنإ هناكم عقاوب سيل قتع اذهو

 ءاش نإو قتعأ ءاش نإ رابخلاب هربد ىذلا : لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ نإف ةتبلا رخآلا هقتعأ مث امهدحأ

 ىلع قتعملا هب عجريو ارسوم ناك نإ اربدنم هتميق فصن قتعملا نمض ءاش نإو اربدم هتميق فصن ىف دبعلا ىعستسا

 ناك نإ هتميق فصنل نماض قتعملاو زئاج قتعااو لطاب ريبدتلا لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو نافصن امهنيب ءالولاو دبعلا
 امهدحأ هريد اذإ فسوي وبأ لاقو قتعملا هاك ءالولاو قتعملا ىلع عجري مث دبعلا هيف ىعس ًارسعم ناك نإو ارسوم

 ناك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف(: ::لا]|: ) هيف زوجمال لطاب رخآلا قتعو هتميق فصن نءاض وهو هلك ربدم وهف

 ءوآلو هلو ةنمق فضت هلعو ةلك رح دعلاف ارسوه ناك نإف اناتب رخآلا قتعأو هبيصن امهدحأ ريدف نينثا نيب دنعلا

 رخأآلا قتعلا لطس أ همزأف ريدملا عيال هنأ معر م ردم هكب رش تبيصنو ب هنم هينصنق 1 ناك

 لاق اذكهو لاق رخآلا نم ىلوأ لوألا قعااو قتع لوألا رببدت نأل ًارسوم لوألا ريدملا ناك اذإ هلك ًاريدم هلعحمو

 . ربدملا اوعيبي مل نيذلا سايقلا لهأ

 لوقت, ناك هللا همحر ةفينح ابأ نإف هسفن ىلع بتاكملا لجرلا بتاك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفانئلالاف )

 "لرش ل نإَو لالا هل بناكملا لْوَ ىنلل'ىأ نبأ  ناكو ذخأي هبو كلذ بتاكملا طرتشي مل اذإ ةالومل هلام

 نأ الإ دبعلل لامال هنأل ديسال لاملاف لام دبعلا ديو هدبع لجرلا بتاك اذإو : ىلاعت هللا هحر ( ىف: ةلالاث )

 عاب نم ) سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاق اصن ةنساا ىنعم اذهو طرشلاب هل نوكيف هلام ديسلا ىلع ٍبتاكملا طرتشي

 هللعج دقو عئاب بناكملا برذ هسفنا ايرتشم نوكينأ بتاكملا ودعي الو عاتبملا طرشي نأ الإ عئابلل هلاقلام هلو ادبع

 كلغيال نأ ىرحأ كلذف قاءلاك هعم نوكيف ءالوم كلم نم جراخ ريغ نوكي وأ لاملا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ءارشب دعلا لامل كلام نوكي نأ ىلوأ دبعلا- ىف هلام ىطعأ ىذلا ىرتشملاو ةباتكلا لبق هالول. ناك الام هالوم ىلع

 ريكو تزجع دق بتاكملا لاق اذإو ءىث همزلي ل تام ول ىذلا بتاكملا نم هلام نم تام هناكم تام ول هنأل دبعلا

 رع نإ قاادبع نع انغلب دقو ذخأب اذهعو زئاج كلذ لوقي ناك هللا همعر ةفينح ابأ نإف قرلا ىف هالوم هدرو هتبتاكم

 ضاق دنع الإ دنع الإ كلذ زوحمال لوقب ىلل ىلأ نبا ناكو ضاق ريغ دنع هتيتاكم رم زجع نيح هل ايتاكم در هنأ

 كرك ل 5 1 369 دك اذهنو هدو ا ىضر ةفيشح ابأ نإف تزجع دق لاقف ىذاقلا ىنأ ول كلذكو

 همجي ناك نإف رظنأ ىتح هدرأال دعب فسوي وب أل اق مث هبلإ مصاخ موي ىف هيلع الح دق نامجن هيلع عمتجم ىتح هدرأ ال

 نه مي لحم دنع تزجع دق بتاكملا لاق اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا ) هيلع لجعي ل ىجري ناكو ابيرق
 هللادمحر ( ىف[ لالا )نكي مل وأ ضاقدنع كلذناك ءاشام هب عنصيو هديس هعيدي بتاكي مل نك وهو لاق اكوبف هموت

 قرلا ىف زجع هل ابتاكم درهنأ امهنع ىلاعت هللا ىذر ركع نبا نع عفان نع بوبأ نع ةيلع نباو ىنقثلا انريخأ ىلاعت

 جوزت اذإو قرلا ىف زجع ابتاكم در ا ريش دهش هنأ ةدقرغ نب بيبش نع ةنييع نب نايفس انربخأ ( قفا شلالاف )
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 قتعي ناكله « الف ىيصن امأو رح هنم يرش بيصن لاق كيرشلا نأ ول تبأزأ هتميق ىف ىعسي وأ قيقر ءىش هنما
 ؟لدرلا كلعال مف قتع عقب لهو .؟ كلعال ام هنم قتعي كف « كللعام هنم قع 0 كلعال ام هنم

 ىدؤي نأب ارسوم ناك نإف هنم هبيصن امهدحأ قتعأف نيلجرلا نيب دبعلا ناك اذإو هللا هحر ( ىف|نةلالاث )
 رح لوألا فضتلاف ارسعم ناك نإو رْخآلا دنعلا دِسل .راخ الو ىلوألا قلل ءالولإو هير سلات د5

 ةدايز باتكلا اذه ىف اندجو انأ الإ هجححم قتعلا باتك ىف بوتكم اذهو هلع ةياعس الو هكلامل ىناثلا فصتلاو '

 اهضعب ةدحاو سفن نوكت فيك مهلئاق لاق نأ باتكلا اذه ىفا»ب اوجتحا امت ناك م,ججح ىف هب عمسن مل فرخ

 قرلا هيف نوكي دبعلا نأ معز نإف قلاط ريغ امضعبو قلاط اهضعب ةأرملا نوكنال اك نوكيال كونمت اهضعبو رح

 ريغ وأ اهلك ةحوكنم الإ نوكستال ال لاق نإف ةأرما ضعب مكن, نأ لجرال زوجمأ هل لبق ةأرملا ىلع اسابق ةيرحلاو

 م تتاكي نأ هل زوحمأ هل لعو ةأرملا ند دنعلا نيأف هل كك 5 لاق نإف دبع ضعب ىرتشي نأ زودفأ هل لش ةح وكم

 معن لاق نإف ؟ دبعلا ىف هل اذه زوجفأ لبق ال لاق نإف زجعت وأ ةباتكللا ىدؤت ىتح اعونمت نوكيو قالطلا ىلع ةأرملا

 ةأرملا نوكتأ ًاضيأ هل لاقيو امهنيب تعج ثيح ناعمتحمال كلذكو لبق ناعمتجمال لاق نإف ؟ امهنبب عمجم مل لبق .

 هيهو اذإ دبعلا نوكي كهل ةحوز نوكستف لجرلل امهم نأ ةأرملا جوزا ىلوكيو نينثال آكوامت دبعلا نوكي اك نينئال

 نوكيأ ةرم قتع اذإ دبعلا تأرأ هل ,لاقيو كولمملا ىلع ساقت ةأرملا لاب امث لبق ال لاق نإف هل هبهو نمل ادبع راص

 هنم هب هساق امت دعبأ اًئيش لعن اهل لق ال لاق نإف اهتعجر هل نوكي نأ ةرم ةأرملا قلط اذإ هل نوكي اك هقرتسي نأ هديسل

 ىدؤي نأ لبق هبحاص كلذ ركنأف هاضر الو هبحاص نذإ ريغب امهدحأ هبتاك نياجر نيب ادبع نأ ولو ( لاق )

 هيلإ لصت ةعفنم اهنأل اهدري نأ هبحاصاو ةلطاب ةبتاكملا لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفنح ايأ نإف اًئيش بتاكملا

 نأ ولو اهدري نأ كيرمألل سيلو ةزئاج ةيتاكملا لوقي ىلل ىلأ نبا ناكو ذخأي هبو هبحاص نود هل كلذ سيلو

 اهبحاص ىلإ اهادأ نإف ةبتاكملا ىف عنصيام رظني ىتح ىلإ ىفأ 11 لوق ىف الطاب قّعلا ناك ديعلا قتعأ كد رشلا

 زئاح كلذ قتع : لوب ىلاعت هللا همحر ةفتح وأ ناكو هل هلك ءالولاو ةمدقلا فدنل ًانماض بتاك ىذلا ناكو قتع

 بتاك يذلا كيرلا ناك .اهنع نع :نإف ابق ىكس ءاش نإو اهنع رجعو ةباكلا ىلل] اه نإ

 نإذ دبعلا قتعأ ءاش نإو هتمدق فصن ىف دنعلا ىضدتنلا ءاش نإو رسوم ناك نإ قتعاىدلا نم ءاش نإ راخأ

 نان دصلا :ناك ااذإو ىلاخ هلا ةقحر ) قنا لالا ) نم اع دبعلا ىلع عجرإ نأ هل ناك قتعأ ىذلا نمض

 ةباتكلا عيمج دؤي ملام نافصن امهنيب هنم ذخأ امو ةخوسفم ةءاتكلاف هكيرسش نذإ ريغب هبيصت امهدحأ بتاكف نياجر

 دع ا رسود ناك كإ لف نيبو هنم دبع ىف قتعلا ادتا نك ناكو بتاكملا فصن قع ةباكشلا عيمجج ىدأ نإف

 تفصنلا كلام هقتعأ ولو امنت اكواب ناك ادألا لبق ةباتكتلا تدر ولو قتغام نم قتع اريسعم نإو هلك هلع

 الو ةلطاب هيف تناك ةباتكلا نأل قابلا هفصن نمص ًارسوم ناك نإف ارح هنم هفصن ناك ءادألا لبق هبتاكي مل ىذلا

 ءاشر نأ الإ ةلطان امهنيب ةبانكلا تناكو قتعام هنم قتع [رسعم ناك نإو ادساف ناك ةباتكلا دقع نآل ديعلا رخأآ

 لوقي ناك هنعأ هللا ىضر ةفينح ابأ نإف امهدحأ هريد نينثا نيب اكوام نأ ولو (لاق ) اهذدحم نأ دبعلا كلام

 ثرو اذإو « هتصح عيدي نأ هل لوقي ىلل ىنأ نبا ناكو ذخأي هبو قتعلا نم هيف لخد امل هعيبي نأ رخالل سيل

 ضبق اذإ ةضوافملا ضقتنتو لاق ءذخأي اذهب و ةصاخ هل وه لوقي ناك هللا همحر ةفينح ابأ نإف اثاريم نيذوافتملا دحأ

 نيلجر نيب دبعلا ناك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: خلا]إف ) نافصن امهنب وه لوقي ىلل ىنأ نبا ناكو كلذ



000 
 عامي *ىثب ىصوأ تيملا نكي مل اذإ راقعلا عيب نه *ىث ىف رابكلا ىلع زوحم الو نكي ملو أدب هنم ناقد لك

 نيغلابةثرو كرتو لج رىلإ ىصوأو تام الجر نأ ولو : ىلاعت هللا همحر ( قناخت الاه نيد ةيلع نر وأهف

 ًالطاب راكلا ىلع هعبب ناك تبملا كرت امت اراقع ىدولا عابف نيد هيلع نكي ملو ةيصوب صوي لو اراغصو دشر لهأ

 اعد ناك ةطبغ 2 مهل ارظن موملع عاب وأ هن الإ مشاعل حالصال ام اهف مولع عاب ناك نإف راغصلا ىلع ةعب قف رظنو

 نأ ضاناا هدب ىف 0 هانزهأ اذإو ًادودرم هعب ناك مهمزا رمأ الو نيمجولا نه دحاو ىف عسي مل نإو ًازئاج

 . رذعلا نم تفصوام ضعبب الإ راقعأأ عيب نأ هل زحن مل ضانلا نم مهل ريخ وه ىذلا راقعلا هب مه قرش

 دعو قتملاو هذا رشلا ىف نان

 0 رخاللو مثرد فل نه ل و هم وا هل رش نال>راا كرتشا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا (

 لوقي ىلل ىفأ نبا اكو دكا اذهبو ةطواقم هذه تحل لوقي ناك :«ىلاعت هللا همحر ةفشح انأ نإف : كلذ نم

 فرعأ الو ةلطاب ةضوافملا 2ك 2و ىلاعت هللا ههحر ) قناتعلالا 0 نافصت امهنيد لاملاو ةزئاح ةضوافم هذه

 لاملا طل> ةضوافملا نادعي نيكي ريش انوكي نأ الإ ةلطاب ةضوافملا ةكرشش نكت ٍ نإ الطاب نوكي ايندلا نم ائيش

 اذإف نائع 1 84 نيقرشلا ضع لودي قا 0 !| هذهو 4ب سأبال اذهف خدر ارآإ ماستقاو هق لمعلاو لاملاب

 ىذلا لاملا اذه ريغ نم امهدحأ قزر اهو ةحيحد ةكرشلاف ىنعملا اذه امهدنع ةضؤافملا نأ اطراشتو ةضوافم اكرتشا

 ا©دنع ةضوافملا ل اهعز نإو هبحاص نود هل وهف كلذ ريغ وأ ةبه وأ 00 ةراجإ وأ ةراحن نم اعم هيف كرت

 ىلإ راقلا فرعأالو ةدساف هيف ةكرسلاف هريغو لاملا تيسب هوجولا نم هجوب ادافأ ام لك ىف نيكيرش انوكي نأب

 نم اذه ىلع اطراشت ول تيأرأ امهنيب نوكيف ازئك امهدحأ ديف مهرد ىتئامب نالجرلا كرتشي نأ هنم لقأ وأ اذه

 اههني دحاو ةياعب م اهو ىطعملل الو ىمطعتلل نكت " ام ةيطع هنأل زوجبال لاق نإف زو< ناك لاع اطلاختي نأ ريغ

 ىف ةسفن ردا وأ ةره هل بهو الحر تيأرأ زوحمال ن 9 5 مام 1 اعد هوذع نإف ام اكرتشا مرد قئام ىلع هزيجتفأ

 نيب ادبع نأ ولو ( لاق ) اذه ن : لقأ رك ا دقل ؟ اكيرش اهفر >الا نوكأ ة ةيه ذأ ل ند الام دافأف لع

 م ديعلا قتعأ ءاش نإف هنع هللا ىكر ةفدنح قل لوق ّق ردالل راخلا 0 سوم وهو هيدصل اههدحأ قتعأ نياحر

 عج ري وهتميق تدق هكي رش ندض اش نإو اههنيد ءالولا نون "0 هتميق كفضصت ىف ديعأا ىعستسا 0 نإو هةيحاص قع

 نبا 0 ءىش ةياعسلا نم هيلع قبام كيع وهو هلك كي رمشال ءالولا 0ك ديعأا ىلع كالذ ند ندض ع كيرقلا

 هلو ديعلا ىلع مع 0 الو ةمقلا كف نماض لاوذلاو لوألا 3 0 هلك رح وه لومي ىلاعت هللا همحر لال ىنأ

 ةفينحىلأ لوق ىف رايخلا ناك ًاريسعم دبعلاقتعأ ىذلا ناك ولو هيعستسإ وأ دبعاا قتعي نأ ىف هبحاص ري الو ءالولا

 ءالولاو هبحاص قتعأ اك هقتعأ ءاش نإو امهنيب ءالولاو ايف ىعس, هتميق فصن ديعلا نمْص ءاش نإ رذآلا كب ريشلل

 ديعلا كالذي ا هتمشق كت ف قت« م ىذلا كرد ديعلا ىعدم ارسعم ناك اذإ لوقي ىلا ىنأ نبا ناك امهم

 دقق كاوا ىف اصقش قتعأ اذإ لوقب ناكو ًائيش هنء قتعي نأ رذالل سيلو هقتعأ ىذلل هلك ءالولاو هقتعأ ىذلا ىلع

 ناك نإف 8 اقدر نر 4م قتعأ ام تاد ا هيو 8-0 هضعو اةدر هضعب 0 ديعلا ضعت الو هلك هةةعأ

 امضعب هارد ىف عمتخال هنأ ىرت الأ ؟قرو قتع دحاو قتعم ىف 2 تفيكف قاع دم اققر نر هئم قع ام

 ديعلا عجريال ةلصخ الإ د اذهمو قيقرلا كلذكو . اها ىلع جورلل ةأرما اهضعبو قلاط ريغ امضعب و قلاط

 مادام دبعلا ةلزمع هلك اذهو قيقر هضعبو هضعب قتعبال ىللاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاقو هقتعأ ىذلا ىلع هيف ىعس امب
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 00-2 2 تي

 هئاريم هل نكي مل تام مث ءالاوو لجر ىدب ىلع لجرلا لآ اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىتتا: ءلإزات ) هل هلام لاف
 نل الإ نوكيال ءالولا نأ امهدحأ نينعم ىلع لدي اذهو «قتعأ نمل ءالولا امتإف» لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقلبق نم

 . :ءالولا باتك ىف ٍبونكم اذهو قتعأ نم ءالولا لومشأل هنأ رآلاو قع

 ءايصوألا ىف باب

 ةفدنح ابأ نإف رخآ ىلإ ىصوأف هيلإ ىصوملا تاف لجر ىلإ ىصوأ الجر نأ ولو : هللا همحر ( قفانءلالاث )
 ىلل ىف أنبا ناكو مهاربإنع انغلب كلذكو ذخأي اذه.و ًاعيج نيلجرلا ىصو رخآلا اذه لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر

 هلإ ىضوأ رخآلا نوكي نأ الإ لو آلل انصو نوكي الو هلإ ىصوأ .ىذلا ىصو رخآلا اذه لوس ىلاك ف ةجس

 دق ىناثلا لوهي نأ الإ لوأالل ايصو نوكي ال دعب ىملاعت هللا همحر فسوي وبأ لاقو اعيمج امهبصو نوكيف لوألا ةيصوي

 مث لجر ىلإ لجرلا ىصوأ اذإو : هللا هحر ( ىف: لالا ) رخآلا ةصو رك ذي وأ ءىث لك ىف كيلإ تيصوأ
 طسوألا ةصوي رخآلا نو<, الف رخآ لجر ىلإ هللإ ىصوأ ىذلا ةصوو هدلوو هلامب ىصوأف ةافولا ىصولا ترض

 هدعب ىذلا ةنامأ ضرب لو طسوألا ةنامأب ىضر لوألا نأ كلذو هيلإ ىصوملا طسو الل ايصو نوكيو لوآلل ًابصو

 ىذلاب هريغلكوي نأ ليكولل نكي ل ءىشب الجر لكو الجر نأ ولو لكولا نم هرمأ رثك أ ىف الاح فعضأ ىصولاو

 نم ىلإ كيلإ هب تيصوأ امي ىصوت نأ كل نأ ىدولا ىلإ ىدوأ لوألا تيملا ناك ولو قا بجوتسيل هب هلكو
 ةكرب كيلإ تيصوأ دق كوع ىح لو الل انضو نوكي لو لو الل ايضو نكي ل هسفا ةكرتب لجر ىلإ ىذوأف تيأر

 هنع هللا ىضر ةفينح ابأ نإف . ةيراضم ابعفد وأ مهلاومأب مهل رحت ماتيأل ايصو نأ ولو هل ايصو ذئنيح نوكيف نالف ١

 نءاض ىدولاو مملع زوجنال لوقي ىليل ىبأ نبا ناكو ىعخنلا مهاربإ نع كلذ انغاب مهلو مهملع زئاج وه كوقي ناك

 هللاىذر ةفشحويأ لاقو نماضوبف مهعىصولا اهادأ نإف مهلاومأ ىف ةاكزلا ىماتيلا ىلع اضيأ ىلل ىبأ نبا لاقو كلذل

 هللا ىضر ( ىنإ-ةلللاف ) ذخأي اذبو هيلع ةشيرف الو هيلع ةالصال هنأ ىرت الأ غلبي قح ةاكز متي ىلع سيل هنع

 ىدنع اهب. ةراجتلا نكت مل اهب مهل رحتي نأ ىلإ بحأ ناك مهلاومأ ىلي تيم ةكرتب ايصو لجرلا ناك اذإو هنع

 تناكو هيلي ناك متي لامي هنع هللا ىضر باطخلا نب رمت رحتا دقو تفلت نإ انماض نكي مل ايدعت نكست مل اذإو ايدعت

 ىلعو ةاكزلا اهنم ىدؤتو مهملتو ماتيأ مثو رحبلا ىف ركب ىنأ نب دمحم ىنب لاومأب عضبت اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع

 امهملع بج امف غلابلا ريكلا نيبو هنيب قرفال هسفن نع اهدؤي اك هلام عيمج ىف هنع ةاكزلا ىدؤي نأ متيلا ىلو

 هللا همحر ( ىف لازإث ) هحالصنم هل ةقفت وأ اهانج ول ةيانجنم همزلام متيلالام نم ىطعي نأ متيلا ىلو ىلع اك

 رمح نأ نيريس نب دمحم نع ةميع ىلأ نب بويأ نع دشار نب رمعم نع زيزعلا دبع نب دبجملا دبع انريخأ : ىلاعت

 هلق رح» لحر ىلإ هعقد.ةنأ اركدذو ةاك زلاةتق تعرسأ دق متل الام اندنع نإ لجرا لاق هنع هللا ىضر باطلا نبا

 ضانلا ميتيلا لام ىف ةكزال سانلا ضعب لاقو ةعاضب لاق امإو ةبراض» لاق امإ ىلاعت هللا همحر ( ىفإغةلالاث ) :

 ناك ول هنأو هيلع ةالصال هنأب جتحاو هلام نم مزلت ىلا هتابانجو هنع ىدؤت رطفلا ةاكز ةيلعو ةاكزلا هعرز ىفو

 تك دقو عرزلا ءاكوو ناطقا هيلع نأ معز ذإ هلوق قراف دق ناك ةاكزلا هنع طقس هنع ةالصلا طوهس

 اراقع عاب ءىشب صور ملو تيملا ىلع نيداالو راغدو رابك هتثرو تيم ىصو نأ ولو ( لاق ) ةاك زلا باتك ىف اذه

 ىلإل ىنأ نبا ناكو رابكلاو راغصلا ىلع زئاج هعبب كلذ ىف لوق. ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ نإف تملا راقع نم

 زئاج راغصلا ىلع هعيب ىلاعت هللا همحر فسوي وبأ لاقو هنم دبال امث كلذ ناك اَذِإ راكلاو راغصلا ىلع زوم لوقي



 - يي
 ٠ لع ةنيبلا تبث ىح امهنيب اهمسفأ ملو اههدجل اراد اهب تيضق ركني رادلا هيديىف ىذلاو كلذ نم رثك أ ةنيبلا لقت ملو

 تام اولاق اذإ ةنيبلا لبقأو اياصو وأ نيد باحصأوأ ةثرو اميعم لعل ىردأ ال ىنأل (هابآ ثرونمو اهدج ثرونم

 ىلع نودهشي امإ هلك اذه ىف مهأل نوماعيالام ىلع ادوهش اذهب نونوكيالو اهريغ هل ثراوال اثاريم اهكرتو اهدج

 " نالفونالفريغ انراورعنال اولاق اذإ مهلبقأ الو لدعلا ىلع مهتداهشكو كاملا ىلع مهتداهشكو بسنلا ىلع مهتداهشكر هاظلا

 اونوكي نأ كلذو هلناكول ثراو مهملع ىنخمال هنأ مهنمبلغألا نوكي نيذلا هيلع دؤهشملاب ةربخلالهأ نم اونوكينأ الإ

 ىنعمو ملعلا ىنعم تبلا ىنعم نأل ملعاا ىلع م,البق اذكه اوناك اذإف هريغ وأ راوي ةربخوأ ةطلخ وأ ةدوم وأ ةبارق ىوذ

 نع دامح نع ثدحم ناك هنع هللا ىضر ةفينحاب أ نإف اعاتم هتيبىف كرتو هتأرما كرتو لجرلاىفوت اذإو « تبلا ىنعم معلا

 وهف ءاسنلاو لاجرال ناك امو ةأرملل وهف ءاسنلل ناكامو لجرال وهف عاتملا نم لاجرلل ناكام لاق هنأ مهاربإ

 ةفينح وبأ ذخأي ناك هبو قالطلا ىف جوزلا قابلاو قاط اذإ جوزلا كلذكو لجرلا وأ تناك ةأرملا امهنم قابلل

 عاتم هدنع رجات لجر نوكي هنأل هلك كلذ ىف اهلثم هب زهجمام الإ ةأرملل نوكي ال كلذ دعب لاق مث فسوي وبأو

 عاتمت قلط وأ لجرلا تام اذإ لوقت. ىلإ ىنأ نبا ناكو لجر دنع انوهر نوكست وأ عناص وأ هتراحت نم ءاسنلا

 ناك اهراد ىف اهةلط ولو هاوعد ىلع ةنبب امهدحأل موقت نأ الإ ههشو رامخلاو عردلا الإ لجرلا عاتم هلك تيبلا

 اقرفتي نأ لبق هنانكسإ تيبلا عاتم ىف ناجوزلا فلتخا اذإو ( ىف: +ل/|(؛ )اعيمج امطوق ىف تفصو ام ىلع اهرمأ

 لإ ةثزؤوأ امهتوم دعب امهتترو كلذ ىف تفلتخاو نانومتام دعب وأ لجرلا وأ ةأرمال تيبلا ناك اقرفتام دعب وأ

 مل نمو هل وهف كلذ نه ءىث ىلع ةنيبلا ماقأ نف هلك كلذ ءاوسف ةجوزلا وأ جوزاا ىقابلا ناك قابلاو امهنم

 امهنيب وهف اعم امميدبأ ىف عاملا اذه نأ عامجإلا ىلع هنع ةلفغلاب ىدنع دحأ رذعيال ىذلا سايقلاف ةنيب مقي

 نوكي فيكف لئاق لاق نإف ناعألا دعب نيفصن امهنيب نوكسف اعيمج امهديأب عاتملا ىف نالجرلا فاتح اك نافصن

 ءاسنلا عاتم لاجرلا كلي دق لبق ؛ عردلاو حمرلاو فيسلا ةأرمال نوكيو راو عوردلاو قولخلاو حوضنلا لجرال

 سيلأ لاجرلا عاتم ىلع ةنيبلا ةأرملاو ءاسنلا عاتم ىلع ةنيبلا لجرلا ماقأ ول تيأرأ لاجرلا عاتم ءاسنلاو

 قدي ف ءىقلا ةنونك نأ سانلا معزو تمعز دق سيلفأ لبق قلب لاق اذإف ؟ ةنيبلا هلع ماقأ اب لكل ىضقي

 اذكه نيجوزلا لعجم مل يف ىلق ىلب لاق نإف ةنيباا هل تبثت اك ليق ىلب لاق نإف ؟ فصنلا لكل تبت نيعزانتملا

 امهمديأ ىف غابدو راطع ىف لوقت ا كلذ لبق رهاظلا تكرتو نونظلا مهيلع تلمعتسا نإف امهدبأ ىف ىهو

 ام ليق نيراطعلا عاتم راطعلاو نيغابدلا عاتم غابدلا ىطعت كنأ تمعز نإف اعم هءانعادت غابدلا عاتمو رطع

 000 0 ا درالل هل كنأ تمر ناف اًولَولَو اتوقاي اًبعادت يدوم لجرو رتسوم ريغ لجر ىف لوقت

 عاتم ىف لومتت نأ كل ىغبني اذكبف نظلا امهيلع لمعتست الو امهنيب همسقت كنأ تمعز نإو ةماعلا بهذم تفلاخ

 ةفينح ابأ نإف هل ثراو الو تام مث هدقاعو هالاوو لجرلا ىدي ىلع لجرلا ملسأ اذإو ( لاق ) ةأرملاو لجرلا

 هللا ىضر باطخلا نب رمع نعو ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نع كلذ انغلب هل هثاريم لوي ناك ىلاعت هللا همحر

 0 لاق هنأ ىعشلا نع فرطم ائيش هثرويال ىلل ىفأ نبا ناكو ذخأي اذهبو هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعو هنع

 لئس هنأ هنع هللا ىضر باطلا نب رمع نمع نع ىناعنصلا ثعشألا فأ نع ملس ىلأ نب ثيالا . ةمعن ىذا الإ ءالوال

 مهاربإ نع ىلاعت هللا همحر ةفينحوب أ لاملا تيبلف ىبأ نإو هل وهف الام كرترو توميف لجرلا ىد» ىلع لسإ لجرلا نع

 كلذنع دوعسم نبا اولاسف الاد كرتو تاق هل مع نبا ىلاو ضرألا هأ ند الحر نأ قورسم نع هنأ نع دمحم نبا



 1م
 ءاوس وهو ؟9١ةيصءلا ىدب ىف اع ترقأ امنآل ائيش اهدب ىفامت هيطعن ال لوقي ىلإ ىنأ نبا ناكو ذاب هبو

 تخألا ترقأف هتيصعو همأو هدأل هتخأ كرتو لجرلا تام اذإو ( قفاه لالا ) اعيمح الاقام مهلك ةثرولا ىف

 ذخأايال نأ سايقلاف هبسن تيثال هرارقإ ناكف ثراو وهو هب رفأ نم لك اذكهو اعيش ذخأبال هنأ سايقلاف خأب

 254 اثوروم ناك سسنلاب اثراو ناك اذإ هنأل هب هليرقأ ىذلا لثم قا كلذ ىف هيلعق# هل رقأ اهإ هنأ ليقنم اًئرش

 فاأب لجر نم هراد عاب هنأ رقي لجرلا لثم كلذو هب اثراو نوكي نأ زج ملةب اثوروم نوكي ىح بسنلا تدي مل

 تناك امنأ رقي مل هنأ كلذو هل اكلم تراص دق اهنأاب رقأ ناكدق اهءئاب ناكنإو رادلا هطعن مل عيبلاب هل رقملا هدحجف

 ناءرابتي نيلجرلا لثم كلذو هل رارقالا طقس هيلع ةك وام نكت نأ طوس هلق ءىث اهم هيلع كول وهوالإ هل اكلم

 معزام ىرتشملل لس مل اماف ىرتشملا كلم ىلإ كلاملا كله نم جرح دق هنأ ىلع اقداصت دقو هنت ىف نافلتخيف دبعلا

 ةيصو الو نيد نم هب هل رقي ل هنأ انطحأ دقو ق> بسنلاب هل رقمال تدثي نأ زوحم الف رارقإلا طقس هب هكللم هنأ

 بسنلاب اثوروم نوكي نأ هل تبثي مل اذإو هب اثوروم نوكي نأ تبث هل تبث اذإ ىذلا ثاريملا الإ هل رقملا ىلع ق-الو

 هتوم دعب دلو تءاج مث هتأرما لب رقي لو اهدلوو ةأرما كرتو لجرلا تام اذإو « هب اثراو نوكي نأ هل تنشب ل

 هئروأ الو. هيسن تنثأ الو اذه ليقأ ال :لوقيب ناك ىلاعت هللا همحر ةفتح ايأ نإف ةدالؤلا لع دب تاء[ 11 ت1

 هللا همحر ( قنا: :للاف ) ذخ ايهبو اهدحو اهتدارشب هثروأو هبسن تيثأ لوقي ىلل ىنأ نبا ناكو ةأرما ةداهشب

 هتدلو اهنأاب ندهشإ ةوسن عبرأاب تءاجف اهدلو هنبا ركن اف تدلوف ةحوزو ادإو كرتو لجرلا تام اذإو ىلاعت

 نيدهاش ركذ لحو رع هلا نألا نارتلا ىلع اسايق ةوسن عبرأ نه لقأ هيف لبقأ الو اثراو ناكو ًاتباث هبسن ناك

 زين نأ زي مل لاجرلا هنع برغي امف ءاسنلا انزجأ اماف لجر ماقم امه 001 ثرح نيتأرما ماقأف نيتأرماَوادهاشو

 اذلو نادع لحرال ناك اذإو .« حاب ر ىلأ نب ءاطع لوق لوقلا اذه ةلدجو تفصوام ىلع اسايق اعبرأ الإ نهنم

 ىلاعت هللا همحر ةفين> ايأ نإف كلذ نيبي ملو تام مث هنبا امهدحأ نأ هتحص ىف رقأاف ةمأ نم امهنم دحاو لك ةكسلم ىف

 دخكاب هنو امهتامأ كلذكو هتمنق فضن ىف ىعسرو ةفضن امهم لك نم قعو امهم دحاو بسن تدل لرد ناك

 اهعارمأ كلذكو' هتمق فصن ف اعينم دحاو لك ئعسيو نبا تارم ناثر.و اهدحأ تن كان لل دا

 اههدحأ ناب ديسلا رقااف نيدلو اندل وف اهبنم ةدحاول جوزال ناتمأ لجرا ناك اذإو ىملاعت هللا همحر ( ينال الا )

 همأ انلعحو هنم هانثروو هنبا هانلعج امهدحأ هب اوقحلأ نإف ةفاقلا اممرن انإف هب رفأ اهعأ فرعي الو تامو هنبا

 امهندب انعرقأو امهئم ادحاو هنبا لعبت : مهيلع لكشف تناك وأ ةفاق نك ُ نإو رخآلا انقفرأو هتوع قتعت دلو مأ

 تناك اذإو « قتعاا باتك ىف بوتكم اذه لصأو ةمأو رخآلا انققرأو دلو مأ اهنأابهمأو هانقتعأ همهس جرخ امهمئاف

 هنع هللا ىضر ةفينح ابأ نإف كلذل ركتم هيدي ىف ىه ىذلاو امهدج راد اهنأ ةنيبلا هل مع نبا ماقاف لجر ىدي ىف رادلا

 مث (هريغ اثراو هل نوداعيال هبحاص ىنألو هيبال اثاريم اهكرت دجلا نأ اودهشي ىتح مهتدامشب ىغقأ ال لوقي ناك

 هنكسأو مهتدامشب هل ىضقأ لوقي ىليل ىفأ نبا ناكو هريغ اثراو هل نوملعيال اذهل اثاريم اهنم هبيصن كرتو اذه وبأىفوت

 نالوةي الو ةفينح ىلأ لوق ىف كل تفصو ا ثيراوملا ىلع ةنيبلا موقت ى> نامستقيالو هيدي ىف ىه ىذلا عم رادلاىف

 نامستقي الو هنكسأ فسوي وبأ لاقو ىليل ىبأ نبا لوقىف امهريغ هل ثراو ال نالوة. نكس ىلا ىنأ نبا لوقف ملعنال

 امهمبأ ىنأ (هدج راد اهتأ ةئيبلا همع نبا ماقءاف لجرلا ىدي ىفرادلا تناك اذإو : ىلاعت هللا هنحر ( قنا حلالا

 5 ربدت 0 ه4مدعو اهدي ق ام ءاطعإلا ند اللاق ام ىلع مهاك ةثرولا 2 كسلا اذكهو هدارم لغل )01(



 00 - م ا اس

 ةثالث اذه دارأ هنأ ةيصولا ىف لوقعمو ضئارفلا لوع ىلع اسايق دحاو ثلالا بحاصلو ةئالث لكلا بحاصل مهسأ

 5 اع

 ثيراوملا باب

 هدجو همأو هيبأل ءاخأ كرتو لجرلا تام اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا هلزل[و ) لاق ( عيرلا انربخأ)

 ركب ىأ نع انغلب كلذكو « ثاريم لك ىف بألا ةلزنمب وهو دجال هلك لاملا لوقي, ناك ىلاعت هللا همحر ةفينحابأ نإف

 اوناك مهنأ مهن ىلاعت هللا ىضر ريبزلا نب هللا دبع نعو نينمؤملا مأ ةشئاع نعو سابع نب هللا دبع نعو ق.دصلا

 خالل هنع هللاىضر بلاط ىبأنب ىلعل وب دجلا ىف لوقت, ىليل ىلأ نبا ناكو بأ هل نكي مل اذإ بألا ةلزنمب دجلا نولوقي
 :ىلاعت هللا همحر ( ىف( لا]/:) ةلزنملا هذه ىف دوعسم نب هللا دبعو تباثنب ديز لاق كلذكو فصنلا دجالو فصنلا

 دوعسم نب هللا دبعو ىلعو تباث نب ديز لاق اذكهو نافصن امهنيب لاملاف همأو هبل هاخأو هدج كرتولجرلا كلهاذإو

 سابعنباو ةشئاع هعم هتلاقو دجال لاملا لعدف هنع هللاىضر قردصلا ركب وبأ مهفلاخو مهنع هللا ىضر نامعْنع ىورو

 سايقلا هنأ نومهوتي مهنأ كلذو ضئارفلا ىف مالكلا لهأ بهذم وهو مهنع هللا ىضر ةبتع نب هللا دبعو ريبزلا نباو

 نم ضعب لاق دقو هعم خألا تابثإ نم سايقلا نم دعبأ دجلاب خألا حرط نأ ريغ سايقب نيلوقلا نم دحاو سيلو

 ةلزغم كلذكو مألاىنب هبنوبجحت 3 | املع انعم نوعمتج متنأ لاصخ ثالثل دجلاب خألا انحرط امنإ بهذملا اذه بهذي

 امإ تلق : ىلاعت هللا همحر ( قفا هللا ) ابأ هنومست مسنأو بألا ةلزنم كلذكو سدسلا نم هنوصقنتالو بألا

 هذهو ةلفستم نبا نبا .تنبب مألا ىب بج« ني تلق ؟ كلذ فيكو لاق بألا ىلع اسايقال اربخ مألا ىنب هب انبجح

 اق ةنفاو اذإد ةرغفا آلا ماقم ءوقت نوكت نأب تنأو نحن امل يمت يف عضوملا اذه ىف بألا ةلزنم تقفاو نإو

 كايإو انتيأرفأ سدسلا نم ةدجلا صقننال نو اربخ هصقنن مل انإف سدسلا نم هصقننال نأ امأو هريغ ىف هفلاخ نإو

 كلذ ناك اذإو ةوبألامسا مدآ نيبو اننيب نم مزلن تنأو نحنف ةوبألا مسا امأو ىنعميف هتقفاو نأ بألا ماقم اهانثأ

 ثوروملا ناكوأ الوتقم ثوروملاو التاق وأ اءاسم ثوروملاو ارفاك ناكول كلذكو ثري مل هنم برقأبأ مهدحأ نودو

 اربخ مهانئرو امنإ انكلو مهلك مهانمر> نيذلا ءالؤه انثرو طقف ةونألا مساب انثرو امإ ناك ولف اكوامت بألاو ارح

 لاق لقعلاو سايقلا نم دعبأ ترتخا ىذلا لوقلاو سايق امريف ام تلق ؟ سايقلاب هبشأ نيلوقلا ىأف لاق مسالابال

 كلذامو لاق ؟ امهريغ ةبارقب مأ امهسفنأ ةبارقب نايلدبأ تيملا ثاريم ابلط اذإ خألاو دجلا تيأرأ تلق ؟ كلذ نيف

 اعم نايلدي تيملا ىنأ ةبارقبف تلقىلب لاق ؟ تملا ىنأ نبا انأ خألا لوقيو تيمملا ىنأ وبأ انأ دجلا لوقي امنإ سيلأ تاق

 سادسأ ةِسمح هل نأل هنبا لب لاق ؟ هونأ وأ هنبأ هثاريم ةرثك ىلوأ امهعأ تيملا وه تيملا ابأ لعجاف تلق تيملا ىلإ

 ابجاح تنك ول دجلا نم هثاريم ةرثكب ىلوأ بألا تام اذإ خئالاو دجلاب لالا تبجح فيكف تلق سدسلا همألو

 زوحم اعم امهيف سايقلل ىنعمال تلق ؟ هيف سايقلا نوكي فيكو لاق خألاب دجلا بجحم نأ ىغبنا رخآلاب امهدحأ

 ةوخإلا تكارأ تلو سدقلا ددالو سادسأ ةسمح دخلا عم ناك تْنَح |[ حئالل لع نأ ىغبنا ىنعم هل ناك ولو

 اهيف نوتبثم مه ةنسلا كلذكو تلق ال لاق ؟ ضرف هللا باتك ىف دجال لهف تلق معن لاق هللا باتك ىف ضرفلا قبثمأ

 نه ىوقألا تحرط الإ كملعأ الف تيبثتلا لك ثيدحلا لهأ هتبثيال دحاو هجو نم الإ اضرف ةنسلاىف دجال معأ الو

 هنع هللا ىضر ةفينح ابأ نإف بأل خأب ةبصعلا ابعم ثرو دقو و نال ىو تحألا ترتآ اذإو ١ ففعضألاب هجاو لك

 نافصن امهنيب وهف هئم اهدب ىف ناك اف نافصن امهنيب هلك لاملا نأ ترقأ اهنأل اهدب ىفام فصن هيطعن لوقي ناك
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 لويقبالإ همزليال غيبلاو ىنأ نإو ءاش نإ همزل ثاريملا نأل هلعلع ناملا اذه لع هع د رةندك بأ لعج اعإو

 هليقأال لاق ول ثاريملاو ةتبلأ كلذ ىف نيميلاف ةقدصلاو ةبهلاو عسيبلا لثم هنم لوبقو هلعفب الإ همزلي ال "ىثلا ناك اذإو

 لليل ىنأنبا ناكو ذخأي هبو ثاريملا ىف هماع ىلع نيحلا تناك كلذلف امزال هل ثاريملا ناكو الطاب كلذ هلوق ناك '

 1 رلا ثرو اذإو هللا همحر ( نا لإ ) كلذ ريغو عيب نم كل تركذام عيمجيف هماع ىلع هيلع نيميلا لوقي

 هماعىلع ثراولا انفلحأ تملا ىدي ىف ناك ايش ئعدا نإف هاوعد نع هانل اش ىوعد امقّلجر ىعداف اهرغ وأ اراد

 هد, ىف ناك املكىف هفلحم تبلا ىلع هانفلحأ ثراولا ىدي ىف ناك ائيش اهيف ىعدا نإو ءانأر بأ مث اقح اهيف هل لعيام

 كاذىلع ىضاقلا هفلحف هاوعدىلع هيلع ىعدملا ىعدملا فلحتسا اذإو ملعلا ىلع هثروف هريغ ىديىف ناكامو تبلا ىلع

 باطلا نب رمع نع انغلب هنأل كلذ هنم لبقي ناك هللا همحر ةفينح ابأ نإف ىوعدلا كلت ىلع كلذ دعب ةنيبلاب ىفأ مث .

 ىل! ف أنبا ناكو ذخأي اذهمو ةلداعلا ةئيباا نم درت نأ قحأ ةرجافلا نيميلا نالوقي اناك امهنأ حسب رشو هنع هللاىذر

 لجرلا ىلع لجرلا ىعدا اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف( هلل[ ) ءاضقلا لصف دعب ونيميلا دعب ةنيبلا هنم لبقأ ال لوقي

 ىلا ةلداعلا ةنيبلا عنمأ ملو اهب هل تيضقو اهتابق ةنيبب ىعدملا ءاج مث فلحف ىخاقلا هفلحأو ةنيب هيلع تأي ملو ىؤعدلا

 . ةرجافلا نيمبلاب اهم ءاطعإلاب نوماسملا 2

 اءاصولا باب

 ةفدح ابأ نإذ لقأ وأ هيلث كلذو ضرأ وأ ناتس ةلغب وأ دبع ةمدخم وأ راد ىنكسب لجرال لجر اا ىدوأ اذإو

 لوقىف تقوااريغو كلذ ىفتقولاو كلذ زوجي اللوةب ىلإ ىبأ نبا ناكو ذخأي هبو زئاج كلذ لوق, ناك هنع هللا ىضر
 ثلثااو هناتسب ةرك وأ هراد ةلغب لجرال لجرلا ىصوأ اذإو : هنع هللا ىخر ( ىف[: هلا]: ) ءاوس ىلل ىبأ نبا

 هنم هل زاج دعا ثلثا لمحم مل نإو زئاج كلذف دبعا لمحم ثلثلاو هدبع ةمدخم هل ىصوأ اذإو زئاج كلذف هلمحم

 مث رابك مهو هتايح ىف ةثرولا كلذ زاجأاف هثلث نم رثك أب لجرال لجرلا ىدوأ اذإو « لمحم ملام درو ثلثنا لمحام

 اوزاجأ مهنأل اهودرينأ مملو ةيصولاكلت مهيلع زوال لوقي ناك هنع هللا ىذر ةفدنح ايأ.نإف هتوم دعب كلذ اودر

 دح انادهمو حسي رشو هنع هللا ذر دوعسم نب هللا دبع نع انغاب تكالذكو لاملا نوكلع الو ةزاجحإالا نوكلعال مثو

 مث « هتوم دعب اهوزاجأ ولو اهنم ءىثث ىلإ اوعجري نأ نوعيطتسإال مهيلع ةزئاج مهمتزاجإ لوق. ىلل ىنأ نبا ناكو
 اعيمج امهطوق ىف عضوللا اذه ىف ةزئاج ممتزاجإ تناكو مهل كلذ نك مل ةيصولا ذفنت نأ لبق ايف اوعجري نأ اودارأ

 مث ىح وهو ةثرولا كلذ زاجأاف هلام ثلث نم رثك اب ل>رلل لجرلا ىدوأ اذإو ىلاعت هللا همحر ( ينانتلالاف )

 اودارأ مث هتوم دعب اهوزاجاف تام ولو اوكلمي ملام اوزاجأ مهمأل مهل زئاج كلذف تام نأ دعب هيف عوجرلا اودارأ

 00 و ةيصولا تناك هتوملبق كلذ اوزاجأ اذإف اوكلماماوزاّجأ مهنأ لبقنم ممل كلذ نكي مل مسقلالبق عوجرلا

 ىدوأ اذإو (لاق ) اوكسلمي ملام اوزاجأ نيكسلام ريغ اعيمج نيلاحلا ىف منأل عوجرلا مهل ناك حيحص وأ ضيرم

 لوقي ناك هنع هللا ىضر ةدفينحابأ نإف ,ٌتلثلا ىلإ هلك ةثّرولا كلذ دزرف رخآل هلك هلاعو لجرل هلام تلم لجر

 ىلع امهنيب ثلثلا لوقي ىلل ىلأ نبا ناكو « لاملا نه ةثرو'ا ة.صخب عيا بحاص برضيال نافصن اههنيب ثلثلا

 هللاهحر ( ىف: لالا ) ذخأي هبو دحاو مهسب ثلثلا بحاص برض,و مهسأ ةثالثب لاملا بحاص برضي مهسأ ةعبرأ

 ةعبرأ ىلع ةصولا مسقأ ةثرولا كلذ نحب لو هلك هلامي رخآلو, ؛ هلام ثلثب لجرل لجرلا ىصوأ اذإو : ىلاعت

0 



 فات
 وكلا ام ذك اف قغ لج رىلع لجرا نادهاش دبش اذإو هرزعي ملو تابثإ دعب الإ ةدابش ىلع نمدقتال هل. لبق هلثم

 دةفنالوألا امأف بذاكلا امه أىردنال انأل امهنم دحاو الو ارزعي لو امهتدابش ىف هقح لطبأ هنأل امهتداهش تدر هل

 امهنم دحاو رزعي مل رخآلا بذكيو امهدحأ قدصي نأ نكمأ اذإف بذاك امه.ذك أ ىذلاو نيةداص انوكي نأ نكع

 ىعدا امترثك أب لجرا نالجر دهش ول كلذكو ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لالا ) بذاكلا امهأ ىردنال انأ لبق نم

 هللا ىضر ةفين> ابأ نإف هيف ادهش ىذلا نطوملا ىف نادهاشلا فلتخا اذإو ؛ نيقداص انوكي نأ نكمي دق هنأل ارزعي مل

 ىلع ادهش اناك نإف لعف ىلع ادبش اناك اذإ بذاكلا نم قداصلا امهمأ ىردأال ىنأل لوقيو امهرزعنال لوقي ناك هنع

 نيدهاشلا درب ىليل ىلأنبا ناكو ذخأِب هبو رارقإلا ىف افلتخا نإو اعيمج ناقداص امهلعل ىردأال لوقي ناك هنإف رارقإ

 نإف ىعدا امرثك أب ادهشف هللا همحر ةفدح ىلأ لوق ىف نيدهاشاا ىعدملا فااخ ول كلذكو امههتاعو امهءرض امبرو

 لعفي مل ميرو امهر ضو امهر زع امبر ىلل ىنأ نبا ناكو امهيلع ىعدملا مهتنو امم رضنال لوقي ناك هللا همحر ةفينح ابأ

 ىضر ةفينح ابأ نإذ دهاشلا ىف مصخلا نءطي مل اذإو « امبقدص نكمأ اذإ امهرزعنال هنع هللا ىضر ( قنا تلالات )

 هللا همحر ةفدح ونأ ناكو « ذخأب اذه.و هنع لأسي لوقي ىليل ىفلأ نبا ناكو دهاشلا نع لأس؛ال لوقي ناك هنع هللا

 . ضعب ىلع مهضعب نايبصلا ةداهش زيحي ىليل ىنأ نبا ناكو « ذخأي هبو ضعب ىلع مهضعب نايبصلا ةداهش زيحمال

 الو نعطي ملوأ مدخلا هيف نعط هلدع فرع. ىتح دهاش ةدابش ىخاقلا لبقي الو ىلاعت هللا همحر ( ىفاةلللاف )

 طرشنم اوسيل مهنأل اوقرفت.نأ دعب الو اوقرفتي نأ لبق اهريغ الو حارجلا ىف ضعب ىلع مهضعب نايبصلا ةداهش زوحت

 ريحت لاقو ريبزلانبا هفلاخو امهنع هلا ضر سابعنبا لوق اذهو مغ ءادهشلا نم نوضرت نمي» هلوق ىف هطرش ىذاا هللا

 ىصولع الوبقم نوكي ًادهاش فرعأالسايقلاو نآرقلاب هبشأ امهنع هللا ىضر سابع نبا لوقو اوقرفتي مل اذإ مهمتداهش

 . قفوملا ىلاعتو هناحبس ناو « هماقم دعب ادودرمو هماةهىف الوبقم نوكيو « غلاب ىلع الوبقم نوكي الو

 نامألا ىف باب

 ناك هنعهللا ىضر ةفين> اب أنإف ةنيبلاب ءاجو ىوعد لجرلا ىلع لجرلا ىعدا اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف نةلالاف )

 نيميلا »لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انغلب لاق هنأ كلذ ىف هتحح نمو هدوهش عم انيع هيلع ىرنال لوقي

 نيميلالوحتال لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع لعل ملام ىعدملا ىلع لعج الف (ىعدملا ىلع ةنيبلاو هيلع ىعدملا ىلع

 هدوهشعم نيميلا ىعدملا ىلعلوقي ىليل ىنأ نبا ناكو ذخأي هبو لسوهيلع هللا ىلص ىناا هيلع اهعضو ىذلا عضوملا نع

 دربال هنإف هيلع نيملا درأ انأ هيلع ىعدملا لاق نإف هيلع ىعدملا ىلع نيمللا لعجو هفلحتس, مل دوهش هل نكي مل اذإو

 ءاج اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف للا ) نيدلا ىف اذهو كلذك ناك اذإ هيلع نيميلا دريف همهتي نأ الإ هيلع نيميلا

 دهاشلا عم انفالحإل نكي ' هيدهاش عم نيميلا هيلع انلعد ولو هيدهاش عم هيلع ني الف ق# ل>ر ىلءنيدهاشب لجرلا

 لج رىلع لج رىعدا اذإو «هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةئيبلا )لس و هيلع هللا ىلص ىننلا لوم اال ناكو ىنعم

 الإ اًئيش هلوكنتب كيطعن انسا ىوعدلا ب>اصل انلق لكن نإو ”ىرب فاح نإف هيلع ىعدملا انفلحأ هل ةئيب الو ىوعد

 لجرلا ثرو اذإو « ةضفألا تاتك ىف باتك اذهلو كطعن مل تعنتما نإو كانيطعأ تفلح نإف هلوكن عم فاحم نأ
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 . هيد ىف كلذ ىذلا فاحتس, نأ دا ا ةنيب هل نكت ملو ىوعد اهبف لجر ىعداف كلذ ريغ وأ اضرأ وأ اراد اثاريم

 اضيأ لوقي ىليا ىفأ نبا ناك كلذكو اة> هيف اذ ملعبال هنأ هملع ىلع نيميلا لوقر ناك هنع هللا ىذر ةفين> ابأ نإف
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 ةدابش اوزاجأ نيح هللا باتك ىنعم نم اومعزام اوفلاخ دقف ةعمتجلا ةعبرألا لاصحلا هذه هف تناك ند

 اوهظ دقف ةعبرألا طورششلا هذه عمج نم ريغ زوجي نأ ةعئام ريغ اهنأو ةلالد امنأ اومعز نإو لاحم رفاك

 . ضعب ىلع مهضعب ةمذلا لهأ ةداهش زاجأ هنأ اومعز نم ىلعأ ناكف مهل اس دقو ديبعلا ةدابش زاجأ نم

 و عسلكف مق لاقف ؟ دبع ةدابش ىلع زيحنأ هيلع دوهشملا هل لاقف دبعلا ةداهش حيرمشش زاجأ دقو حيرش

 امنع ةيآلا ىف سيلف ةيرحلا طرش ةيآلا ىف نأ ريسفتلا لهأ لوقل ارش فلاخم هنأ معز نإف ءامإو ديبع

 اذه انبتك دقو ىرخأ هفلاخو ةرم ارش قفاؤ ملف مالسإلا طرعش نايب ةيآلا ىفو امل ةلمتحم ىهو ةيرحلا نايب

 ارح القاع اغلا نوكت ىح ديلا لعاالو دحألا اندلا نم ءىق ىف ىأاالو ركاذ ةدابش روع الو هضفألا تاك

 دورملا نم نادهاشلا دبش اذإو . هود>ولا نم هجوب انفصوام فااخ نم الو ىمذ ةداهش زوحن الو الدع السم

 ناك هنع ىلاعت هللا ىخكر ةفشدح ايأ نإف دولا نم لجر ىلع ىراصنلا نم نادهاش ديشو ىراصنتلا نم لجر ىلع

 ناتفلتتع ناتلم اممنأل لوقيو كلذ زبجمال ىلل ىلأ نبا ناكو ذخأاي هبو ةدحاو ةلم هلك رفكلا نأل زئاج كلذ لوقي

 نإو ضعب نم مهضعب رفكلا لهأ لوقيو ىدوهلا نم قارصتلاو ىقارصتلا نم ىدوهللا ثروي ةفشح ونأ ناكو

 اذإو ىلاعت لآ ةمحدر ( قنانشلالاف ) ضعب نم موضعي ثرواال ىلد ىفأ ن ل ناك دك هبو مهللم تفلتخا

 ضعب نه مهضعب رافكلا انثروو سم نم اراك الو رفاك نم اماسم ثروي مل مهنيب انكحف انيلإ للملا لهأ كاحم

 وه امبإ لصألا نأل ةلم مالسإلا انلعج اك ةدحاو ةلم رفكسلا لعجتو ىدوهملا ىارصنلاو فارصنلا ىدوهملا ثرونف

 هلا همحر ةفينح ايأ ناف لجرل هنأ هوفصوو هول>و دبع ىلع ةفوكلا ىضاق دنع دوهشلا دهش اذإو « رفكوأ ناعإ

 ىذلا ىضاقلا عمجيف دبعلا هيف ىذلا دلبلا ىضاق ىلإ مهمدابش بتك أ ىليل ىنأ نبا لاقو هل بتك أ اللاق ىلاعت

 ديعلاب ثعب الإو ةجح دبعلا هدنع ىذلل ناك نإف دبعلا هدنع ىذلا نيبو باتكلاب ءاج ىذلا نيب هدلب ىف دمعلا

 كلذي هباتك :باوحم ىضاقلا ىلإ كيو هتمدقب الفك هنم ذِحأو هقنع ف افودح تاكلاب .اج ىذلا لجرلا عم

 ىذلا دلبلا ىضاق ىلإ هب ءاج 9 عم هدر مث هنيعب هيلع اودهش ىح ديعلا نيبو ةنيبلا نيب هفوكلا ىضذاق عمجبف

 هللا همحر فسوب وأ لاق لح[ هلو هليفك أرييو ءاضقلا هيلع ىضع مث همصخ نيبو هنيب عمجم ىتح ديعلا هيف ناكك

 هتبصو ىلع دبش اف توملا هرمضدف ملسملا لجرلا رفاس اذإو « مالغلا نم هبرتسإ رمأ وأ ةمهت ءىحي ملام ىلاعت

 لجو زع هللا لوقل ذخأاي هبو امهمتداهش زوحت ال لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفيت>ابأ ناف باتكلا لهأ نم نيلجر

 رفاس اذإو. : ىلاعت هللا همحر ( ىفاخ ةلالاف ) زئاج كلذ لوقي ىليل ىفأ نبا ناكو « عسنم لدع ىذ اودهشأو »

 هللا همحر ةفينحوبأ ناكو دوهشلا ىف لجو زع هللا طرعش نم انفصو امل امهلبقن مل نييمذ هتيصو ىلع دهشأاف ملسملا

 برعلا نم ناك نإ هموق دجسم ىلإو ايقوس ناك نإ هقوس ىلإ هب ثعبي هنأ ريغ اريزعت روزلا دهاش ىلعىربال ىلاعت
 نع ةفينحوبأ كلذ ا سائلا هورذحو هورذحاف روز دهاش اذه اندحو انإ لوقيو مالسلا مسلرقي ىضاقلا لوعيف

 هقادمح رف سوبوب !لاقاطوس نيعبسو ةسمخ هبرضيو هب ثعببالو ريزعتلا هيلعلوقي ىليلىن أنبا ناكو حيرشنع مساقلا

 هللاهمحر ( ىف ل](ث ) طوس نيعبسوةسمحهب غلب أ كلذ دعب فسوبوب ألاقو هب فاطيو اطوسنيعب رأ هب غلب أالو هرزعأ

 هرمأب رمشوو نيعبرأ هب غلبالو هرزع روزب دبش دق هنأ انيقي ىضاقلا لع وأ روزب دهش دق نأب لجرلا رقأ اذإو
 هقوس ىف هفقو ايقوس ناك نإو هتليبق ىف هفقو ةليبقلا لهأ نم ناك نإو دجحسملا ىف هفقو دحسملا لهأ نم ناك نإف

 هب طلغي اع هيلع هيشوأ روز دهاش نوكيال نأ كاحم نكمأ اذإو هورذ>او هوفرعاف روز دهاش اذه اندجو انإ لاقو



 غ2 1 55-

 ىضأقلا دنع دوهمشلا دهش اذإو ءاوعجر اذإ ملك هعم دوهشاا اذكهو دحلاو ةيدلا عبر هيلع ناكو لتقلا دمعام فاحأ

 ناك هنع هللا ىضر ةفينح ابأ نإف كلذ ىلع ممتداهش ىذاقلا بتكف ىرخأ ةدلب.ىف وهو هوفصوو هولحو دبع ىلع

 ىذلا ىضاقلا ىلإ هب ىأي ىتح دبعلاب عفتن. وهو ةيلحلا قفاوت دق ةيلحلا نأل دبعلا هءلإ عفدأ الو كلذ لبقأ ال لوقي

 دبعلا قنعىف ماخم ىلل ىنأ نبا ناكو ؟ هعم ا ثعبأ تدك [نانأ ها رده اراك كراكو تارا تكا

 اودهث نإف دوه.كلا اعد ىناثلا باتكلاو دبعلا هءاج اذإف ىضاقلا ىلإ هب ثءبب مث اليفك باتكسلاب ءاج ىذلانم دْخَأِيو

 335 عل ىح ٌلفكلا هنم دْحأ ىدلا ىضاقلا ىلإ اناتك كلذب هل بتكودل هنأ دعلاب ىضقو هليفك أربأ هدبع هنأ

 فاكيال نأ سايقلاف اهولحو اهوفصوف ةيئاغ ةباد ىلعلجرل دوهشلا دهش اذإو : هللا همحر قف[: غلالا ) ذخأب هبو

 ىلإ اهب ثعبو اهةنع ىف هدلبب وه ىذلا ىضاقلا متْخ اذإو ةيلحلا هبشن دق ةيلحلا نأ لبق نم اهعفدي نأ ةبادلا بحاص

 عطقيو اهناض نم هئربي لو هيدي نم ابجرخأ دقف هيدب ىف ىه ىذلا نم اهنامض نأ معز نإف هدنع دوهسشملا ىضاقلا

 ناك هيلإ تدرف دلبلا كلذ ىلإ لص" نأ لبق اوتام وأ دوهشلا هيلع تش. مل نإف هيلإ ريصت ىذلا دلبلا ىلإ اهتعفتم هنع

 هيلع لعجو هل ةعوفدللا نم اهنامض لعج ولو هل نومضم ريغ افلت تضوع ةراجإ اهل طعي ملو هنع اهتعفنم تعطقنا دق

 ءرَغَو لل ىأ نبا بهذ امإو دعتب مل اذهو ىدعتملا نمضي اعإو اهئامض.مزلأ دق ناك تدز.نإ اةم ىف اهءارك

 ناثلا ١ ]| در كلاب بهذي وأ دوهشلا ىلإ اهم ىؤي نأب الإ ةبادلا هذه ذخأ ىلإ ليبسال لاق نأ ىلإ 0 هد نع

 مهسفنأ ىف دوهشال ام لثم ةبادلا ىف ةبادلا برلو فخأ ةبادلاب نايتإلاو مهنادلب نم باهذ': اوفلكي نأ دوهشلا ىلع

 لهأ نم لجرلا دهش اذإو « ناومحلا عيمجو ةبادلا لثم دبعاا اذكهو هيلع قحتسإ مل ءىشب جورخلا فاكيال نأ نم

 اا كلل 219 داب كال هرضم ريح رضا "رصم”ئضاق ىلإ ةكم ئضاق اهم ىتكو  ةكمب لدعف' ةداهشن ةفوكسلا

 لوقي ناك هنع هللا ىضر ةفين> ابأ نإف قساف دهاشلا اذه نأ ةفركلا لهأ نم موق ديشف ةفوكلا ىضاق ىلإ كلذب

 ةفينحوبأ لاقو موق لبقيو هتدابش درت لوقي ىل ىبأ نبا ناكو ذخأي هبو قساف هنأ هيلع لبقتال ممداهش

 بات دق هلعلو ثدحأ ام ىردي الف نينس ةفوكلا نع باغ دق هنأل كلذ لعفي نأ ىضاقلل ىغنبال هنع هللا ىضر

 ىضاق ىلإ ةكم ىضاق بتكو ةكم الدعف ةدامشإ ريدم لهأ نم نالجرلا دبش اذإو : هنع هللا ضر ( قفا ةلالا )
 0ك 1 إ0 وأ ةلظاوأ وادع امهحرج ناك نإف امهحرج ىلع دوه هني نأ رصم ىضاق هلعدويكملال أسفر صم

 اراصو رصم ابق الباز دق ىتلا ةدملا ىلإ رظن امه.سفنأ ىف لاح ءوسب اميحرج نإو هنع امهدرو هنم كلذ لبق لدعلا

 ا 512 كف زبلا اريغف نيخور# امهر ضع اناكول ئذلا .ريغتلا اهلثمىف“ لادا ريت ةدم تناك نإف ةكم ىلإ ان

 ني>ورحب ريغ !مب اراص حرجلا دعب لاح امل تثدح دقو مدقتم حرا نأل حرجلا ىلإ تفتلي ملو امهتداهش ىضاقلا

 املدع نمت امه لعأ امثدلب لهأ ناكو حرجلا امهلع لبق اريغت اذإ امهتداهش اهيف لبقت ةدم امهملع تتأ نكست مل نإو

 اودهشأو » لجو زع هللا لاق : هللا همحر ( قفاةةلللإف ) ليدعتلا نم ىلوأ حرجلا نأل انمهدلب: لهأ نم وأ ابرغ

 دلاخ نب ملسم انريخأ لاق ( ىغفاشلا انريخأ ) لاق ( عيب رلاانربخأ ) ءادهشلا نم نوضرتنمت »لاقو « - لدع ئوذ

 اذإو ةيآلا ىنعماذه نأيىف افلا معلا لهأ نم معأ مل مث ناماسم نار> نالدع لاق هنأ دها# نع حي ىنأ نذل نع

 امام ناكول ًادبع نأو نيغلاب نيلدعنيماسم نير>نادهاشلا نوكي نأ عبرأب الإ متت الةداهشلانأ اومعز دقفاوفلتخم مل

 زوحن ال نأ ىلوأ مالسإلا صقنف اذه اومعز اذإف ةعبرألا طورمشلا دحأ ىهو ةدرهلا صقان هنأب هتدابش رح مل الدع

 دوهشلا نم زوحنال نأ مثح لاصحلا عبرألا هذه تعمج ىنلا ةيآلا هذه نأ اومعز نإف ةيرهلا صقن نم ةداهشلا هعم

 نو



' 

 مك ع ا

 ةدابش در هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع انماب اهب دهش اذإ كلت هتداهش زوجت ال لوقي ناك ىلاعت هللا همخر

 هيلع فقي نأ جاتحم ال ءىث ناك اذإ ذخأي هبو ةزئاج هتدابش لوقي ىلل ىأ نأ ناكو هدنع دبش ىمعأ

 نأ لبق نم هتدابش تزاج ىمعأ وهو ةدابشلا ىدأ مث ريصب وهو لجرلا دبش اذإو هللا همحر ( ىقفاةلا/(:)

 انجتحا امنإ ليق دهشي موي هيف اسيل لئاق لاق نإف دبش موب هيف ناك امهالكو رصبلاو عمسلا ةدابشلا ىفام رثك أ

 هنأل اريصب نكي مل اذإ اهانددر ولو اريصب هتبثأ دق ىش ميسم داعت ىه امتإف ماقت موي امأف تناك موب ةداهشلا ىلإ

 تملا ىرب ال -دهاشلا نأل بئاغ ىلع الو تيم ىلع :ريص : دايس جم ال نأ انمزا دبش نين هلع راك 5

 اذإو « بئاغلاو تملا ىلع ريصبلا ةابش زيحم اريصب اهتيثأ دقو ىمعلا دعب هتداهش زيجم ال هنأ معزي ىذلاو بئاغلا الو

 ةرم ةلزنم ىدنع اذه لوقي ناك هللا همحر ةفينح ابأ نإف ىضاقلا دنع دحاو ماقم ىف تارم عبرأ انزلاب لجرلا رقأ

 انزلاب هدنع رقأف هاتأ كلام نب زعام نأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انغلب ذخأي هبو اذه ىف هيلع دح الو ةدحاو
 نوركتت له هموق لأسف هدنع رقأف ةعبارلا هاتأ مث هدرف هدنع رقأف ةثلاثلا هاتأ مث هدرف هدنع رقأف ةناثلا هاتأ مث هدرف اس ومو

 دحاو ماقم ىف تارم عبرأ رقأ اذإ دحلا مق, ىلل ىنأ نا ناكو ذخأاي هبو مجرف هب رمأاف ال اولاق ائيش هلقع نم

 تارم عبرأ سلجم ىف دحلا بجوت ىتلا ةفصلا هفصوو انزلاب لجرلا رقأ اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف|:ةلالاف )

 دوهش ةعبرأ ىلع اسابق تارم عبرأ رقي نأ ىلإ انجتحا امنإ انك نإ ةقرفتم سلاجم ىف هب رقأ ىذلاو وه ءاوسف

 ةنأل هلود لصأ كرت ةفلتخ تاماقن ىف تارق عبرأ ىف هيلع اهماقأو دحاو ماقم ىف تارم عب رأ ىف هيلع مقي مل ىذلاف

 رارقإلا لوقي نأ هل ىغبني ناكف مثهدح اوقرفت ولو ( لاق ) دحاو ماقم ىف الإ نولبق.ال ةعيرألا دوهشلا نأ معزي

 فصو اكزعام ثيدح سيلف زع ام ثيدحب تذخأ اعإ لاق نإف تاماقم ةعبرأ ىف هنم تبثأ ماقم ىف تارم عبرأ

 تارم عبرأ سلجم ىف هرارقإ لوبق ناك ام تارم عبرأ ةقرفتم ةنكمأ ةعبرأ ىف رقأ ازعام نأ فصو ناك ولو

 بوب كالا دنع ةرم هرارقإو اعيمج الاق كرمألا سيلو ظفللا ىلإ انرظن امإ سلاجلا ىلإ رظنن ملانأل اذهل افالخ

 تفرتعا نإف اذه ةأرمإ ىلإ سينأ ايدغأ » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ىلإ ىرت الأ مجري ىتح هيلع تبث اذإ دحلا

 ريغ دنع انزلاب لجرلا رقأ اذإو « هلقع راكنإل تارم عبرأ هدر هنأ ةنج هبأ لأس نيح لدي زعام ثيدحو «.اهمج راف

 ىلإ ىلأ نبا ناكو ذخأي هبو هدحم الو ائيش كلذ ىرب ال ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ايأ نإف تارم عيرأ ضاق

 ىغبنيف انزلاب ضاقريغ دنع لجرلا رقأ اذإو : هنع هللا ىضر ( ىف(: +لا/ ) هدحأ كلذب دوهشلا هيلع تماق اذإ لوقي

 رارفالا يف لوقلا لصأ ناك اذإف هعوحر لبقتيف عج ريف هرب ىفقيو هذنع رقي هنأ كلذو :هدنع رقي قح هجرالنأ ىضاقلل

 ةراجحلا عوقو دعب هوكرتاف عجر قم مل لوقي نأ مجريل هب ثعب اذإ ىغبنيو هدنع رقي ىتح همحري نأ غبني مل اذكه
 هتداهش نعءلجرلا عجر اذإو « ةراجحلا عوقو دعب الإ« ؟هومتكر ت الهف» زعام ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلالاقامو اهابقو

 ناكو ذخأي هبو ةيدلا عبر مرغيو دحلا برضي لوقي ناك هنع هللا ىضر ةفين> ابأ نإف اهب هبحاص مجر دقو انزلاب

 : ىلاعت هللا همحر ةفن> ىلأ لوق ىف ةئالث عجر نإف ةيدلا مهءرغن الو مهتلتق مهتعبرأ اوعجر نإف هلتقأ لوقي ىللىبأ نبا

 مجرف انزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش اذإو : هللا همحر ( ىف ةلللاف ) ةيدلا عبر مهنم دحاو لك مرغو دحلا اوبرض

 اذإ كنأ تماع ىضاقتا هل لاق روزب دبشأ نأ تدمع لاق نإف هعوجر نع ىضاقلا هلأس هتداهش نع مهدحأ عجرف

 لتقلا كرتن اولاق نإف اوفع اوءاش نإو اولتق اوءاش نإف لوتقملا ءايلوأ ىلإ هعفد معن لاق نإف ؟ لتق كريغ عم تدهش

 هريغ وأ لتقلا هيلع نوكل ام معأ الو تدهش لاق نإو هلك اذه ىف دحلاهيلعو ةيدلا عبر هيلع مهل ناك ةيدلا 0
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 ةبوتلاو هنع طةسدلع ردع نأ لق نم هيحاص بات 0 نم ناكاش ةيآلا «مهملعاو ردقتنأ لق نم اوبات نيلاالإ»

 لعفلاب اذ ناك امتةبوتلاو هنع عوزتلاو كلذ نع عوجرلاب مالكلا ههيشأ امو فذةلا لثم مالكلاب ابنذ ناك امت

 هيف هب لخد ىذلا كرثب ءىشثلا نم جري اعإو افورعم كلذ نكت قح اهمف ربتحم ةدم لعفلا كرتبف هبشأ امو اذزلا لثم

 رقأف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ءاج ىذلا نأل بات نإو دحلا هيلع ماقي هنأ رخآ لوق اف ىعفاشلل ( عسيرلا لاق )

 لجو زع هلل ىلا دودحخلا حرط سبلو هجر مسو هيلع هللا ىلص ىناا رم دقو انئات الإ ىلاعت هللا ءاش نإ هتاب م دحلاب

 نأ وأ ةيدلا ذخأ وأ مهلتق ىف نوربخم مدلا ءالوأف اولتق اوناك نإ مهنإف نينمدالل ناك ام اطلاقا ةضاخ نيب راحل ىف الإ

 ةداهشب ىضاقلا دنع دورشلا دهش اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لالا ) مهم ذخأ لاملا اوذخأ اوناك نإو اوفعي

 ةفينح ابأ نإف قاسف موق مهنأو اورجؤتسا مهنأ ةنيبلا مقأو مه>رجأ انأ لاقو روزب اودهش مهنأ هيلع دوهشملا ىعداف

 اذإ حرجلا لبق. دعب لاق هنأ فسوي ىنأ نع ىظفحو اعيمج حرجلا اذه ىف نالبقي امبف دبع وأ كيرش وأ فذق ىف

 ىضاقلل ىغبنا اولدعف ةداهشب لجرلا ىلع دوهشلا دهش اذإو هنع نا ىضر ( ىف: هلل( ) هب قثأو هفرعأ نم دهش

 قحلاهلع ىضفمأ اهم تأايانإو اهلش ممحر جم ءاح نإف محرج نم هنكعو هيلع دوهنتملا ىلع هب اودهشامو مهمجمسأب نأ

 حرم ام مهحرج لبميو الودع اوناك نإو هيلع اهمف اودهش ىتاا لاحلا ىف نيرجاه٠ هل اونوكي نأ محرج ىف لبقيو

 هب نوحرحم ام اونيبي نأاب الإ ةحرجلا مهنم لبقي الو مهتحرج ىلع دوهشلا فق, نأ ىغبذيو هريغو قسفاا نمدوهشلاهب
 هارب ام اوتشإ ىح لص الق هلثم 3 حرجال ىذلا را ل 0 00 دوهشلا ند نإف احرد وره هارب مث

 وأ نيدب تيما ىلع ريبكلا ثراولل ىصولا دهش اذإو ؛ لضف وأ هقف ىف نوكي نأ ءاش نم حراجلا ناك احرج وه

 زرئاج وه لوقي ىلل ىنأ نا ناكو كلذ زوم ال لوقي ناك هللا همحر ةفينح ايأ نإف ءارش وأ ةبه وأ راد ىف ةقدض

 ندم هرمأ ىلبال نا ىدولا دبسشف لَحَر أ ىدواف لحرلا ثام اذإو ىلاعت هللا هر ( قنا الا ( دخأب هيو

 نل دهش اذإ كلذكو هل درت ءىش اهف نسلو 3 هتدابشف ىدولا ريغ هلي ثراو وأ ىنجأ وأ ديشر ا ثتثراو

 اهنلَوَف ىف ةرئاح ةتداهشف ةصاخ هل ءىثب رييكتلا ثراؤلل تلا ريغ ىلع ىضولا دهش اذإو « ىنجأ ىلع هرمأ ىل.ال

 هل دهشف تيم 0 انيد لحر ىعدا اذإو 0 ىنجأ ىلع هرمأ ليدل نل ديش اذإ كلدكاو ) ىتنأ 53 الا ( اهي

 مهداهش لوشي ناك هنع هللا ىكر ةفدح انأ ناث هلع لحرل نيدو ةيصو ىلع رخاآو وه ديشو همدح ىلع نادهاش

 زوجي ال ءاوس ءامرغااو اياصولا باحصأ فسوب وبأ لاقو مهنيب ثلثلا ةصولا ىف ءاكرسش مهمنأل زن ل ضعبل مهضعب

 رخآو وه دبش مث تيم ىلع ةنيس نيد لجرل ناكا اذإو هنع ىلاع هللا ىذر ( ىثأ 0 الاف ) ضعبل مه ضعب ةداهش

 ىلإ ارحب مل ناذهو اهم اميسفنأ ىلإ ارحب نأاب درت امنإ هل درت امن ابف ءىشاالو ةزئاج-امهتداهشف ةيصوب لجرل هعم

 ىف ءاكرشحهنأل زحم مل ضعبل مهضعب اياصولا باحصأ دبش اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفائةلالاث ) اهب امهسفنأ

 كلذكو امل هتداهش زوحن'ال لوقي ناك هنع هللا ىضر ةفينح ابأ نإف هتأرمال لجرلا دهش اذإو « مهنيب تلثلا ةيصولا

 ةنَع اعنا ةفأ ىضر ( قنانشلالاف ) هيا ال هدابش ةلوغا لل قا نا ناكو دحا ::اذهعو حب رش نع انغلب

 ةحوز ماوس دحأل درت الو اولفص نإو هدلواو همأو هيأ لق نم اودعب نإو هدادحأو ه.دلاول لحل ةداهش تا

 ةفينح ايأ نإف هرصب بهدف ىمح مث ريصبلا حيحص وهو ةداهش ىلع لجرلا دهش اذإو «٠ لاح الو مع الو خأ الو
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 أ هحر( ىفانتلالات ) فلألا نه ةلوصفم هذه تراصف ةئامسمح رخآلا لاقو افلأ ًاعيمج نادهاشلا ىمس دق لوقي

 نإف امهتلأس نيفلأب رخآلاو فلأب_امهدحأ هل دهش نيدهاشب هيلع ءاجو مثرد فلأ لجرلا ىلع لجرلا ىعدا اذإو

 كيلا هلع ثبت دقن فلألا تبثاآو نينلآلا ىف كش هنأ تا دهش ىذلا معز وأ هرارقإب هيلع اهب ادهش امهنأ اهعز

 نإو دهاش عم نيمي اهذخأ دحاو دهاش اهملع هل يتلا ىرخألا فاألا دارأ نإو نيم الب اهذخأ دارأ نإ نيدهاشب

 هيلع اهب تدهش هع أ هيلع دهش ىذلا لاقو هضبق دبع نع : نم هيلع امهم تديش * نيفلألاب دهش ىذلا لاقف انلتخا اناك

 امبعم فلح بحأ نإف اههنم دحاو لك عم نيمي الإ ذخ أي الف فلتخم نيقحلا لصأ نأ انيب دقف اهضيق بايث نك نم

 وأ نيفلأ ءاوسو : ىللاعت هللا همحر ( قنا: ةلالاؤ ) الاقام ىعدا اذإ رخآلا كرتو امهدحأ عم فلح بحأ نإو

 نإف عب وأ ءارث وأ نيد هسف: ةدابش لع رخآ دبشو لحر ةدايش لع لح رلا دش اذإو ٠ ةثاعجو اغلا

 نع انفلب كلذكو نادهاش الإ هيلع لبقي الو دهاش ةدابش ىلع دهاش ةداهش زوحتال لوق. ناك هنع هللا ىضر ةفينح ايأ

 كلذكو دهاش ةداهش ىلعدهاش ةدابش لبفأ لوقي ىليل ىنأ نا ناكو ذخأب هبو هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىفأ نب ىلع

 لك ىلع لبقأ مل نيدهاش ةداهش ىلع نادهاش دبش اذإو ىلاعت هللا همحر 0 قناة ةلالاث ) مهاربإو حبيرش نع انغاب

 الإ كاحلا اه ا م دهاش ةدابش ىلع ادهش ول نيدهاشلا نأ لبق نم ( عيب رلا لاق ) اعم نيدهاش ةدابش الإ دهاش

 5 الا اهلطب أ ىتلا ىل ! والا اه داهم ةراجإ اه شفا ىلإ ارد اع 0 دهاشلا ةداهش ىلع ادهش اماف رذآ دهاشب

 نالفونالف نيب اثاريم ابكرتو تام نالفل اهنأ راد ىلع دوهملا دوش اذإو ه دهاش لك ىلع نيدهاش ةدابش الإ زحمن ملف

 ناكو ذخأي هبو ةداهشلا تزاج ءالؤه ريغ اثراو هل نوماع.ال مهنأ اودهش نإ لوقي ناك هنع هللا ىضر ةفينح ابأ نإف

 مثريغ هل ثراوال اولوةيف كلذ اوتبثي ىح ءالؤه ريغ اثراو هل معنال اولاق اذإ مهتداهش زوحمال لوقي ىلل ىنأ نبا

 هع هلا ىطر ( تان لالا ) امهلوق ىف ني وألا ةداممش لطبت ملو ثاريملا ىف مهعم هلخدأ ةنيدب مثريغ ثراو اذإو

 مهتداهمش ىضاقلا لبق نالفو نالف الإ امثراو هل نوداعبال اثاريم امكرتو تام نالف راد رادلا هذه نأ دوهملا دبش اذإو

 ؟ ول كالذكو مهيلع مهتلخدأ مريغ ةثرو ءاج نإو ثاريملاب مهل ىضق هب ةنطابلا 'ةفرعملا لهأ نم نادهاشلا ناك نإف

 نودعت له لاقف ةفرعملا لهأ لا ىضاقلا طاتحا تملاب ةنطابلا ةفرعملا لهأ ريغ نم اوناك نإف نيد وأ ةيصو لهأ

 اعد كلذ تش, نأ لواطت نإف مهملع همسقنف مث مك لعن ى ء> ثاريملا مسهنال انإف انغلب دق معن اولاق نإف ؟ مثريغ اثراو هل

 ىنع ىلع هتابق مثريغ هل ثراوال دوهمثلا لاق ولو ليفكي تأي ل نإ هرب ملو هيلإ هعندو 1 ليفكي ثراولا ىضاقلا
 لوؤت تباا ىلع ةداهشلا نأل ممتدابش درام هيف نكي لو مهنم ًاباوص اذه نكي مل ةطاحإلا ىلع كلذ اولاق ولو معنال

 كلذ ىف دحلا أرد لوقي ناك هنع هللا ىضر ةفينح ايأ نإف ةميدق ةقرس وأ دق انز ىلع دوهمثلا دمعت اذإو . معلا ىلإ

 نب رمع نع انغلب كلذكو ربهم نم دب الف ءطولاب دحلا مقي ل اذإف ءىطو دق هنأل ربملا ىف رظنيو لاملاب ىضتيو

 ا هنو مل ةداهش الف نْعص ىلع اودهش اععإف كلذ ةرضح دنع اودهش مل دح ىلع اودهش موق امعأ لاق هنأ باطخلا

 هلع دح الف. نار 5 ريغ وهو هب نا نإف نارك !امان كل ضعأو مهتدا مث لأ لوقت لل ىنأ نبا ناكو

 ىلاولا لماع وأ طرشلا ىدي ىف هنأ الإ هنع ركسلا بهذ ىتح ىلاولا ىلإ عفترب دف ناركس وهو ذخأ ناك نإو

 سانللو لحو رع هلل ءىث هنفاتح وأ سانلل وأ هت.دح ىلع دوبشلا دبش [د[و : هللا ةمحر ( ىنانةلللاف ) دم هنإف

 دحلا هيلع مقأ اهف لقعي لاح ىف هغولب دعب اهنأ هيلع دوهشملا ىلع ةداومشلا اوتبثأو ردا ب رقو ةقرشلاو انا لد

 نيبراحملا ىف لجو زع هللا لوق ىلع اسايق هللام هنع طقسيو سانلل ام همزلبف ةبوت هدعب ثدحم نأ الإ دحلا كلذ
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 ن. ذوخأملا عجر رخآلا هل رقأ ىف اذه نم هلام عيمج ذخأي مثريغ لاقو هيدي ىف ام هنيد نم فضنلا كلذو رخآلا

 نأ ةنبب ماقأ مث ق> رك ذ ىف ضرقب لجرلا بتك اذإو . ءاوس ثاربملا ىف انوكي ىح همساقيف هعم ثراولا ىلع هيدي

 0 هيو هاوعد م قدّفأ ضرقلاب هةسفن ىلع هرارقإو هب ءالاتلإ لوقي ناك هللا همر ةفنح بأ نإف ةبراضم ناك هلصأ

 لجرلا رقأ اذإو للامر ( ىف( لالا ) نيمأ هيف وهو ةبراضم هيلع هلعجأو هنع هلطبأ لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو

 نأتدرأ ةضراقم ىه معن لاق نإف فلسلا هل ىذلا لثس ةضراقم اهنأ ةنيبلاب ءاج مث افلس مثرد فلأ هيلع لجرال نأ

 فاح نإف هانفلحأ ها دوهشملا هاعداو لاملا بر اذهب رقي ل نإو ةضراقم اهانلعجو فلسلا هنع انلطبأ انءاض هل ن وكت

 نركو هف اوةدص اونوكي نأ نك :كع دق ردأب هل اود مش دوهبش نم ىلوأ ةسفن ىلع هرار ,ا ناكو ًآنيد هلع هل تناك

 ءىث نم وسلك د ىف لامع ةنيبلا لجرلا ىلع لجرلا ماقأ اذإو ءاو 1 ون مضق اهيف ىدعت ةضراعم اب راصأ

 هللا ىض رةفددح ايأ نإف زئاج ءىش نم 0 ندكادق هنأ رقأ دق هنأو ابرنم هنأ ةئيبلا نيدلا هيلع ىذلا ماقأف زئاح

 ةنم لقي 8 نأ نبا ناكو د هنو زااح *'ىش نم هنأ هرارقإب لاملا همزايو جرخلا ةئنم لقأ ال لوقي ناك هنع

 فاأاب ةنيبلا لجرلا ىلع لجرلا ماقأ اذإو ىلاعت هللا هنحر ( قفان لالا ) كاملا سأر ىلإ هدريو كلذ ىلع ةنيباا

 ناك لع نلألا هل ىذلا لثس .انر عسب لصأ ىلع ةنيبلا تدهش نإف ابر نم اهنأ ةنيبلا فلألا هيلع ىذلا ماق اف مجرد

 فلألا هذه الإ هوجولا نم هجو نم هلع قدح هل الو طق ابر 0 ةنيو هيب نك اول /| نإف 017 عيبلا نم اولاقا»

 اهم رقي نأ نم عنتما نإو هلام سأر الإ هتددرو ناكام انئاك ايرلا تلطبأو هيلع ةنيبلا تابق حيحص عب نم ىهو

 0 ذل ىف ] نرك نأ نكع دق دنأل ابلق ةلاسملا ىدم لثم ىف ىو فلألا مجرغلا تمزل فلح نإف هل هتفلحأ

 دهشل مو عييبملا صبقأ ل كلذ دعب لاق 2 ع ند قح- كف لاع لحرلا رقأ اذإو 5 اهريغ ل هل رك لالا

 لوفي .لل أ نبا ناكو هلوق ىلإ تقتل الو مزال هل لاملا لوقي ناك هنع هللا ىضر ةفنح ابأ نإف هضيقب ةنيب هيلع

 لإ ةحر فش وي ريأ لاقو قحلا رك َذ هيلع هب ىذلا عاتملا ضبق دق هنأ ةنيبلاب بلاطلا نإ نع كاملا نكت هسا

 ائيش هعبأ مل بلاطلا لاق نإف هعاتم هتبفو دق كنأ ىلع ةنيبلا مقأف تلق معن لاق نإف ؟ اذه تعبأ قحلا هل ىذلا لأسأ

 عاتم نمت نم مثرد فلأ هيلع نأ لجر ىلع ةنيبو قح رك ذب ءاج اذإو : هللا همحر ( ىف[: هلال ) كاملا همزل
 نإف هضبقب رقأ وأهضبف دق هنأ ةنب قحلا هل ىذلا تفلك هضبقأ ملو عاتملا اذه ىنعاب هنإ ةنيبلا هيلع ىذلا لاقف ناكام وأ

 لجرلا نأ كلذو فاألا هذه ن.ه هتأربأ مث هن فاألا هذه ىذلا عانلا تضقام قحلا هيلع ىذلا تفلحأ اهم تأ م

 هضق نأ لبق ىلا كالهع نمثلا هنع طقسو هنم ىرتشا ام عئابلا ملستب هنع هيلع كحق ءىذلا كحرلا نم ىرش

 نادهشي نيدهاشب و ق>رك ذب ىنأ فلألا هل ىذلا ناكولو هِيلإ ةعاسلا عقد نأب الإ ع ن.ثلل اعاد نوكي نأ همزاب الو

 هذه لاق نإف فلألاب هل دوب ملا لئس هضقأ مل هيلع دوهشملا لاق مث هنم هارتشا عاتم نع نم مرد ااا هلغ لإ

 لاق نإو البق ةلاسلا 3 باوملاك اه باوجلا ناكو هض# أ ىلع ةئيملا 01100 دقو هايإ هسعل عام ع ند لدا

 لحرلا ىلع لجرلا ىعدا اذإو « هيلع دورشملا ىوعد ىلع هتفلحأو هب هل هتذخأ هرارقإب ىل هذخف فاألاب ىل رقأ دق

 لوقي ناك هنع نا ىذر ةفينح ايأ نإف نيفلأب رخآلا دهشو فلألاب هيدهاش دحأ درشف ةنيبلاب هياع ءاجو مرد فلأ

 د,ش ولو ا هبو فكلاطلل اهب ىضقيو مرد فلأ كالذ نم د لل أ نبا ناكو افاتخا دق امال مل ةداهشال

 ناكهنأل ةفنح وبأ اذه زاجأ امنإو آه. امهلوق ىف ةزئاج فلألا تناك ةئاممحو فلأب رخآلا دهشو فلأب امهدحأ

 )١( أتو , خسنلا ىف اذك« عرفلا رخآ ىلإ نكي مل اولاق نإف : هلوق 0
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 لجراا ىلع تباك اذإو هللا هنحر ( ىف للا: ) ءاوس ضرملاو. ةحصلا ىف هل رقأ ىذلاو هب رقأ مف قدسم وه

 قم رقأف ضرم مث ةحصلا ىف هلك اذهو هب رقأ ءىش وأ ةكلهتسا ءىش وأ تايانج وأ عوب نم هفورعم نورد

 نأو أ لعأ ىلاعت هللاو اذه الإ هيف لاقي نأ زو الو رخآلا ىلع دحاو مدقيال ًاعم نوصاحتيو ءاوس هلك كلذف ناسنإل

 هؤامرغ هب صاحمال مث همزلي هرارقإ نأ معزي نأ امأف هلع روجحملا رارقإك لطاب ةرارقإف ضرم اذإ لجر لوقي

 مل ةنيب نك« مل نإو صاح ةنيبب ضرملا ىف نيد هيلع ناك نإذ ةحصلا رارقإو ةحدلا نيدب أدبي نأ كلذو محم اذبف

 اذبف هقح اذه ذخَأب ىتح ثروي لو ةيصو هل زيت مل ةنيبلاب ضرملا نيدو ةحصلا ندد لهأ لجرلا عرف اذإو صاخب

 نإف بئاغ ابجوزو ةأرملا تنادتسا اذإو . هب صاخمال راص اذإ نيد ريغو اياصولاو ثدراوملا ىلع أدبي ةرم نيد

 ءىشال لاقف كلذ نع عجر مث هتبيغ ىف اهلثم ةقفن ابجوز ىلع امل ضرفأ لوقي ناك هنع لاعت هلا كر ةفدح ايأ

 انغلب كلذكو لبقتس, امفالإ ةقفن ال ضرفنال ىلل.ىأ نا ناكو ةصاخ اهبلع نيدلاو تقفتأ انف ةعوطسم ىهو اذ

 ةقفنلا هيلع تذرف اهبلع قفني ملف هتأرءا نع لجرلا باغ اذإو هنا هحر ( ىف: ةلالاؤ ) ذخأب اذمو حيرش نع

 بيغ مث هلامىف امل انعبو اهتقفن هانمزلأ ارضاح ناك ول نوكي نأ زوحم الو قف.أ نأ ىلإ اهملع ةقفنلا كرت ذنم ىضم امل

 هنأ معزي ىذلاو اقح عطقيال ملظلاو تباثلا قلا عطقي اذإ 0 نأل انيد هيلع امل لعجم الو ةقفنلا اهعنع وأ اهنع

 ن٠ اهجرخيف بئاغ وهو اهتقفن هلع ضرفي هنإف ابجوز الإ بئاغ ىلع ىضقيال هنأ معز ةبيغلا ىف اهتقفن هيلع ضرقي

 اقح حرطبال وهو هيلع مقت مل نإ هتبيغب اهحرطي مث اذه ىف ةرم سانا قوقح نم دكوأ اهلعجيف اهيلإ اهعفديف هلام

 لعب مث قلانم جورخ ريغ كرتلاو ديدج قحلا لوقيو ةزايحلا ىف انباحصأ لوق نم بجعيو هيلع مايقلا هبحاص كري

 نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع دلاخ نب ملسم انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انريخأ . ةقفنلا ىف ةزابحلا

 موذخأي نأب مثرمأف مهلاست نع اوباغ لاجرفف دانجألا ءارمأ ىلإ بتك هنع هللا ىضرباطخلا نب رمع نأ رمع نبا

 نوفلاخمال مهنأ نومعزي مهو هللا همحر ( ىف للك ) اوسيحام ةقفنب اوثعب اوقلط نإف اوقلطي وأ وقفني نأب

 سايقلا كرت دحأ نم نولبقيال ممنأ نومعزيو رمع - اوفلاخ دقو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم دحاولا

 ناك هنع هللا ىضر ةفينح ايأ نإف هلثم هلع هلو 0 ىلع لَخَّرل ناك اذإو ..اضقانم الوق ةف اولاقو هوكارت دق

 هحاص قع انعدحأل ناك نإف.هب اضارتت نأ الإ اصاضق نوكيال كلوش ىلل ىأ نا[ ناكو دحاب هيو ضاست 2 1

 لام لجر ىلع لجرل ناك اذإو هللا همحر ( ىفإ:_ لالا ) اعيمج امملوق ىف ًاصاصق كلذ نكي مل كلذل فلاخم لام

 ضارت, الإ صاصق نكي مل نيفلتخم اناك نإف صاصق وبف اعم نيلاح اناكو ددع الو نزو ىف نافلتخمال هلثم هلع هلو

 ةفينح ايأ نإف نيدلا كلذب ءافو هبيصن ىفو نيدن ثراو رقأ اذإو . عوببلا هب لحم امب الإ ازئاج ىضارتلا نكي ملو

 نيدلا ىضقي ىت> هل ثاريمال هنأل هبيصن نم هلام عيمج رقملا ثراولا كلذ نم ميرغلا ىفوتس لوقي ناك هنع هللا ىضر

 لخد هل خأو وه ناك نإف ثاريملا نم هبيصن ردقب نيدلا نم هيلع لخدي امبإ لوقي ىلل ىنأ نبا ناكو ذخأي هبو

 اممتداهشتزاج نينثا اناك نإو رقملا ةلزنب هدحو مهنم هدنع دهاشلاو ثلثا هيلعلخد ةئالث اوناك نإو فصنلا هيلع

 لوق نم انرسفام ىلع اممابصنأ ىف كلذ ناك نيلدع انوكي مل نإف نيلدع اناك اذإ اعيتح امملوق ىف ثاريملا عمج ىف

 امك رفا نيلدع ريغ نينبا كرتو لجرلا تام اذإ هنع ىلاعت هللا ى ذر ( قفا تلالاف ) ىلك ىنأ نباو ةفدح ىبأ

 هب رقأ ول هيدي ىف امث هبيصي ناك ىذلا لثم رقملا نم ذْخَأِب نأ هل رقملا مرغلل انباحصأ ضعب لاق دقف نيدب هببأ ىلع

 (م-ع-دووم)



000 

 ةلاكولا ىعدا ىذلا اذهىعدا ول كلذكو كلذب هنيبهيلع موقتوأ هلكو هنأبلاملا بر رقي نأ الإ لاملا نم أربي مل هعفد

 زوحم الف هريغىلع هنم رارقإ هب هابإ هرارقإ نأ كلذو هايإ هيطعي نأ ىلع لاملا هيدي ىف ىذلا ربجم مل لاملا بر ىلعانيد

 نأ الإ هتلاكو تدثال لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نإف ءىث ىف الجر لجرلا لكو اذإو « هريغ ىلع هرارقإ

 دل دقو مصخ هعم سبلو هل اهتنشنو ةلاكولا ىلع هتنيب لبقن لوي ىلل ىنأ نبا ناكو ذخأي هبو مصخم هعم 2

 كلذلبق هيف مداخم ىل قح لك ىف ىليكو اذه لاقف بيغ نأ ديرب هفرع دق لجر هءاج اذإ ىلاعت هللا هحر فسويوبأ

 لجرلا لجرلالكو اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىفإ_:لللا ) هيلع ىضقو اليكو هل لكو مصخلا بيغت اذإو هتلاكو تبثأو

 اذه نه مصخلا سيلو رضحم مل وأ مصخ هعم رضح اليكو هلعجو ةلاكولا ىلع هتنبب ىضاقلا تيثأ ءىشثب ىضاقلا دنع

 لكوملا ىلع مصخلل ىضقي دقو ءىث مصخلا مزلي الو ةلكولا هل تبثت دقو لكوملا ىلع ةلاكولا هل تدثأ اعإو ليبسب

 نإف ريثكو ليلق لكب الجر لجر لكو اذإو « لكوملا ىلع اقح هل تبثت مصخلل ةداهش ىه امنإ ةدابشلا كلت نوكتف

 هبو زئاج وهف ءىش نم تعنصام لوقي نأ الإ عيبلاب هلكوي مل هنأل هعيب زوحمال لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ

 هتاهمحر( ىف[: 2لالاف ) ازئاجناك كلذ ريغ وأ اراد عابف ريثكو ليلق لك ىف هلكو اذإ لوقي ىلياىفأ نبا ناكو ا

 دق هنأ لبق نم ةزئاج ريغ اذه ىلع ةلكولاف اذه ىلع دزي مل هل ريثكو ليلق لكب هلكو هنأ لجرا لجرلا ديش اذإو

 ناك املذ هريغال ريثكلاو ليلقلا عفدب هلكويو هريغال ريثكلاو لللقلا ظفحم هلكويو ريثكلاو ليلقلا عيب هلكوي

 ةراع وأ ةموصخ وأ ةعيدو وأ ءارسشوأ عب نم تالاكولا نيب, ىتح اليكو نوكي نأ زجم مل اهريغو ىتاعملا هذه لمتحم

 نأ الإ لبقأ ال لوق. ناك هللا همحر ةفينح ابأ نإف ةرضاح ىهو ةموصخلاب اليكو ةأرملا تلكو اذإو «كلذ ريغ وأ

 نم ةلاكولا لبقأو هللا همحر ( قفا غلا ) ذخأي هبو هزيجنو كلذ لبقن لوقي ىليل ىلأ نبا ناكو مصخلا ذرب

 نبا هللا دبع نامع دنع لكو هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع ناك دقو هريغو رذعاا ىف لاجرلاو ءاسنلا نم رضاخلا

 بلاط ىنأ نب ليقعرفعج نب هللا دبع لبق لكوي ناكو هنع هللا ىضر نامع كلذ لبقفرضاح بلاط ىلأ نب ىلعو رفعج

 هنع هللا ىضر ركب ىنأ دنع لعلو هنع ىلإ يصر تاطخلا نتا رمع. دنع الإ هلكوت نك هشدأ الو

 . اهرضحم ناطيشلا نإو امحق ةموصخال نإ لوقي هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع ناكاف هنا هحر ( قنانتلالاف)

 نيردلا ىف باب
 ةفينح ايأ نإف اهنيعب ةمولعم ريغ ةعيدو هدنع ناكو نيد لجرلا ىلع ناك اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف[ لالا )

 ىلل ىأ نبا ناكو ذخأب هبو صصحلاب ةعيدولا باحصأو ءامرغلا نيب وهف لجرلا كرتام لوقي ناك ىلاعت هللا همحر

 نيد 30 هللا همحر ةفينح وبأ لاقو ةصاخ هل نوكتف اهنيعب هتعيدو فرعي نأال ءىث ةعيدولا بحاصل سيل لوقي

 21 2 5 ةلاعأ ةلصأ لام لك كلذك و هف تبهذ لبس ا ملعي مل هنأ ىرت الأ تكساه دق توملا لبق لقي ملام هلام ىف

 لخدتال ةعيدولا برل ةعيدولاف نويد هيلع تناكو اهنيعب ةعيدو لجرلادنع ناك اذإو ىلاعت هللا هحر ( ىف[نعلالاث )

 لوقتي نأ الإ ءامرغ'ا ةعيدولا بر صاح هنيعب فرعيال امو اردو ريناند لثم اهنيع ريغب تناكولو اهيف ءامرغلا هيلع

 ىذلا هضرم ىف لجرلا رقأ اذإو . نيمأ هنأل هلوق لوقلا نوكيف ةعيدولا تكله دق تومي نأ لبق تيملا عدوتسملا

 نيدلاب أدب, لومي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ايأ نإف ءافو هل سيلو هتحص ىف دو,ثب نيد هيلعو نيدب هيف تام

 سيل هنأض رم نيح هنأ ىرت الأ صصحلاب ضرملا ىف ممل رقأ نيذلل ناك ءىنث مهنع لضف نإف هتحص ىف ىذلا فورعملا

 لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو ذخأ, هبو هل هرارقإ كلذكف نئدلا نم هيلع امل هيف هتيصو زوجت الو ائيش هلام نم كلع
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 نإف هريغ كلذب لكوب نأ لكولا دارأف ءىث ىف الجر لجرلا لكو اذإو , رثك وأ لق اثيش هلام نم مرغيف لفك, نأ

 نبا ناكو ذخأي هبو هريغ كلذب لكوب نأ هرمأ هبحاص نوكي نأ الإ كلذ هل سيل لوي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ

 نأ همر ةفنخ وب 1 لاق الف ارضاخ اهيدص ناك اذإ امأت ضرع وأ بش نأ دار اذإ هرغ لكوي نأ هل لرد لذ

 هللا همحر ( ىتف|* لالا ) هتموصخم ىضر امنإو هريغ ةموصخم هبحاص ضرب ملو هريغ لكوي نأ هل نوكي فيكو ىلاعت

 لكولانأل اهدرب ملوأ ةبيغلا دارأوأ ليكولا ضرم هريغ لكوب نأ ليكوال سيلف ةلاكوب لجرلا لجرلا لكو اذإو ىلاعت

 لحجر لكو اذإو « لكوملا اضرب هل كلذ ناك ىأر نم لكو. نأ هلو لاق نإف هريغ ةلاكوب ضرب ملو هتلاكوب ىضر هل

 همصاخم ىذلا هبحاصل قح ةموصخلا كلل: نأ هلكو ىذلا هبحاص ىنع رقأ مث ىذاقلا دنع ةلاكولا تدثأو ةموص# الجر

 ىضاقلا ريغ دنع رفأ نإو لاق دْحَأِي هبو زئاج هرارقإ لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفين> ابأ نإف ىضاقلا دنع هب رفأ

 هيلع زئا> هريغ دنعو ىضاقلا دنع هرارقإ فسوي وبأ لاقو ةموصخلا نم جرو لطاب هرارقإف دوهشلا هيلع دبشو

 ىف لق ملو ةلاكوب لجرلا لجرلا لكو اذإو ىلاعت هللا هم>ر ( فا ةلالاف ) لطاب هرارقإ لوق: ىلا ىفأ نبا ناكو

 نإف حااصي الو بم الو 'ىربي الو رقي نأ هل سيلف به الو *ىربي الو حلاصي الو هيلع رقي نأب هلكو هنأ ةلاكولا

 وأ صاصق ىف الجر لجر لكو اذإو « هلكوب مل امف اليكو نوكي الف هب هلكوي مل هنأل لطاب هلك كلذ نم لعف اه لعف

 ليك لاق ةفينح اب نأ تفس وم وبأ ىورو دخاب هيو ةلاك و كلذ ىف لش ال لوفي ناك ةنع هللا ضر ة !!  نا

 ل01 ال تسوي ونبأ لاقو ىعدملا رضحم ىد ضاققلا الو دا مهقأ الو صاصقلاو دحلا ىف ىوعدلا ىف ةنيبلا ليكولا نم

 هللا همحر ( ىف لالا ) ةلاكولا كلذ ىف لبقت لوقي ىليل ىفأ نبا ناكو اليكو كلذ ىف لبفأ الو ىعدملا ن.. الإ ةنيبلا

 دحلا رضح اذإو « ةنيبلا تيثت ىلع ةلاكولا تابق لجر ىلع هل صاصق وأ هل دح بلطي لجراا لجرلا لكو اذإو : ىلاعت

 لطيف ةئيبلا بذكيو قملا لطيف هل رقي دق هنأ لبق نم هل صتقملاو هل دود_كلا رضحم تح صتفأ لو هدحأ ل صاصقلاو

 موقأ بئاغ لج را نالف اهم ىنلكو هيدب ىف ىه ىذلا لاقف لجر اهاعداف راد لجر ىد ىف تناك اذإو « وفه,و صاصقلا

 لاقو « ْدَدَأِي هبو امصخ هلعجأو ةنيمب كلذ ىلع ىتأي نأ الإ ةقدصأ ال : لوق. ناك ىلاعت هللا همحر ةفنح ابأ نإف اهملع هل

 0ك نباناكو .ينرع ءادورشب ىنأي نأ الإ مصخ هتلكجو ةنيب هنم لبقأ مل اضرأ امهتم ناك نأ دعب هلا ةيكر سس را 1

 ةلاك ولا ىلع ةنيبلا”هتلأس هتمهتا اذإ لودي كلذ دعب ىبل ىأ نبأ ناك و ةموصخ اههننب لد الو ةفدصإو اة لق ك2

 ىذلا لاقف لجر اهاعداف لحر ىد. ىف رادلا تناك نإو ىلاعت هللا همح د( ىف لالا ) امصخ هتاعج ةنيبلا مقي ل نإف

 ةنيبلا ىعدملا نم عمس ٍبئاغلا ىلع ىضق نف ليكو اهذ انأ وأ ءاركب ىلع ىه وأ ةعيدو ىدب ىف ىه ىل تسيل هيدب ىف ىه

 ىإ ءاضقلا ىف بتكو ةنيبلا اهملع ماقأ ىذلل اهب ىضق اهتبثي ل نإو هيلع ىضق هتلاكو تيثأ نإف هيدي ىف ىه ىذلا رضحأو

 ةنيبلا هيدي ىف ىه ىذلا لأس بئاغلا ىلع ضقي مل نمو هل تسيل اهنأ نالف معزو مصخ اهيف قرض ملو اب تيضق

 . امصخ هتلعج ةلاكولا ىلع ةنيبلاب ءاج نإف امصخ هلعحب مل ةهيدو وأ ءاركب هيدي ىف اهنأ ىلع اهب ءاج نإف لوقيام ىلع

 لجرلا ىلع لجرلل ناك اذإو لاق ؛ بئاغلا ىلع ىضقي هنأ ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا نع ىظفحو ( عيبرلا لاق

 ناك ىلاعت هللا همحر ةفشح ايأ نإف « تقدص لاملا هلع ىذلا لاقف نالف كنم هضبقب ىنلكو دق لاقف لجر ءاجف لاه

 لوقأو هلع هنيب مهي نأ الإ كلذ ىلع هربجأال لوقي ىلإ ىفأ نبا ناك و دحاب هنو ءاي اهتم نأ لع < 1

 لام لجرلا ىلع لجرال ناك اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىتنإة غلاف ) هك رتاف تئش نإو هطعأف تئش نإف معأ تنأ

 نإف هللإ هعفدي نأ ىلع هربجأ مل لاملا هيدي ىف ىذلا هقدصو هب هلكو لاما بحاص نأ ركذف لجر هءاجف هدنع وهو



3 
 /١1١ا-

 ىرتالأ نهرلا خسفني مل نهري مل امب عافتنالا ىف هل نذأ مث لصألا نهترملا ضرقف نهرلا ىف لخد: مل ءىث ناكاذإو

 نهارال دبعلا جارخو رادلا ا

 نيدلا ىةلافكلاو ةلاوطلا كَ

 للاىضر ةفدح ابأنإف لج رهنع هب هل لفك ند لجر ىلع لحرل ناك اذإو : ىلاعت هللا همحر (يناتتلالا (

 هأربأ دق هنأل هلاحأ ىذلا ذخأي'نأ هل نكي مل ةلاوح تناك نإف ءاش امهمأ ذخأي نأ بلاطلل لوقي ناك هنع ىلاعت

 ليفكلا هنم لبق ثيح هنأل اهيج امهيف لصألا هيلع ىذلا ذخأي نأ هلل سيل لوقي ىلل ىنأ نبا ناكو ذخأي اذهبو

 هلآ لك ناك نإو لضصألا ةلع ىذلا ىلع هب عجريف ليفكسلا لبق ىوت دق لاملا نوكي نأ الإ لاملا نم ءأربأ دقف

 لجرالناك اذإو ىلاعتهللا همحر ( ىف[ لالا ) اعيبج اممهلوق ىف ءاش يأ ذخأي نأ هل ناك هبحاص نع اليفك امهنم

 الآب قراسإ قح اًمهنم دحاو لك أربب الو.امهنم دحاو لكو امهذخأ, نأ لاملا برلف رخآ هب لفكو لاملا لجرلا ىلع

 طرش ملامنود هل طرشام ىلع ل مفكلا دْخَأِب نأ مجرغلل ناك طرمشب ةلافكلا تناك نإف ةقلطنم ةلافكلا تناك اذإ

 دوعي نأ زج مل لجر نع تلوحت اذإف هريغ ىلإ لجر ىلع قح لوحت اهنأ اهيف لوقعم ةلاوحلاف ةلاوح تناك ولو هل

 الفك لجرلا نم لجرلا ذخأ اذإو « لا-لكب ليحملا نود هيلع لاحلا ذخأو هيلع هتدوع ديدجتب الإ هنع لوما هلع

 ليا أنبا ناكوذخأي هبو اعيمج نال.فك امهلوقي ناك هتلاهمحر ةفيدح ابأ نإف هسفنب رخآ كلذ دعب هنم ذخأمث هسفنب

 اليفك لجرلا نم لجزلا ذخأ اذإو ( قنا: لاو ) َرَخآْلا ليفكلا ذخأ نيح لوألا ليفكلا ءىرب دق لوقي

 ريغ نيدب لجرلل لجرلا لفك اذإو « هسفنب ليفك امهالكف لوألا ”ىربب لو هسفنب رخآ اليفك هنم ذخأ مث هسفنب

 نال 0 017 ل انآ ن] ناكو ذخأب اذهنو قماض هل وه لوقن ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفنح ابأ نإف ىمسُنم

 1 هلع ىضاقلا هب كل ىكفام نمصأ لجرال لجّرلا لوق. نأ. وهو ىمسم ريغ الورخم ائيش نمْض هنأل كلذ ىف نامضلا

 ىلاعت هللا همحر ( ىف لالا ) لوحي وهف اذه هبشأ امو دوهمشلا هب كل دبش امو ق> نم هيلع كل ناكامو ءىث

 مل نماض هل انأف اذه هبشأام وأ دوهش هيلع هب كل دبش وأ نالف ىلع ىضاقلا هب كل ىضقام لجرال لجرلا لاق اذإو

 آله هود و: هل دهش امث ءىث همزلب الف هل دهش, الو هل دهش,و ىضقي الو هل ىضقي دق هنأ لبق نم ءىشل انماض نكي

 نهض اذإو « ةرطاخملا نم وبف هفرعي ملام ام اف نماضلا هفرع اء ناضلا مزاي اءإو انامذ اذه نكي مل اذكه اذه ناك

 ناكىلاعت هللاهمحر ةفينح ابأ نإذ اريثك الو اليلق الو اًئيش الو ءافو تيما كري لو هامسو هتوم دعب تيم نيد لجرلا

 ةفينح وبأ لاقو ذخاي هبو نماض ليفكلا لوقي ىليل ىأ نبا ناكو ىوت دق نيدلا نأل ليفكلا ىلع نامضال لوق

 هب لفكتام عيمل نماض وهف ءافو كرت ناك ن إو كرئام رد-ةب ليفكسلا نهض ائيش كرت نإ : ىلاعت هللا همحر

 كرت مزال هل نا,ضلاف وه نأ فرعيو هفرعيام دعب تملا نيد ل>رلا نهض اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قناهتلالا (

 ةلطاب هتلافك لوة. ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ايأ نإ ةراجتلا ىف هل نوذأاملا ديعلا لفك ذإو . كرت, لا وأ اثيش تيملا

 اذإو « ةراجتلا نم اهنأل ةزئاج هتلافك لوقي ىلا ىفأ نبا ناكو ذخأ ا, هبو فورعملا هل زوحب سيلو فورعم اهنأل

 هارتي الو هيلع لاتحلا توع ىتح هلاحأ ىذلا ىلع عجريال لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح انأ نإف هيلع لاتحلا سافأ

 ليوم ةلاوحلا ىلاعت هللا همحر ( ىف(: لا( ) ذخأاي اذهبو سلفأ اذإ عجري نأ : هل لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو الاه

 ةلافكلاف ةلافكب ةراجتلا ىف هل نوذأاملا دبعلا لفك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىنإ: املا ) عجري نأ هل سيلف قح

 هعنت كلذكف رثك وأ لق ائيش هلام نم كلبتس, نأ هعنمت انك اذإو لام بسك ال لام كالبتسا ةلافكسلا نأال ةلطاب



5-0 
 ىلع صصحلاب نهترملاو ءامرغلا نيب نهرلا لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو ذخأي هبو ءامرغلا نم نهرلا اذهب قحأ نوترملا

 هللاىضر ( وفا: *لالاث ) دحاو هيف ايجام هوقو ءامرغلا نم اهب قحأ وهف نمترملا ىدي ىفنهرلاناك اذإو مهلاومأ ردق

 ق>-أ نهترملاو ءاوسف هريغ ىدي وأن يدلا بحاص ىدي ىلع انهر نهر دقو نيد هيلعو نهارلا تام اذإو : ه.عىلاعت

 لهأ صاح نيدلا نع صقن نإو هيف اعرمش ءامرغلا ناك لضف هيف لضف نإف هنم هقح ىفوتسإ ق> نهرلا اذه نمش

 نإف نمترملا اهضيق دقو صقش اهنم قحتسا مث اراد لجرلا لجرلا نهر اذإو 2« تملا لام ىف هل قس اع نيدلا

 بحاصف ادساف عقو دشاف نهر لكىف هنع ىظفح ْذْخَأِي اذمبو زوجيال لطاب نهرلالوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينحابأ

 ةفينح ونأ لاقو قلاب نهر وهف رادلا نم قبام لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو هنيدل عابي هلام ىفوتسإ تح هب قحأ لاملا

 اذإو : ىلاعت هللا هقحر ) قنانتلالاف ( موسقم ريغ اييصت ةنهر ناك اعإو كلذ نوك كو هنع ىلاعت هللا ىَكت

 ىذلا نيدلا عيمجم انهر رادلا نم قيام ناك ءىش رادلا نم قحتسا مث نهترملا اهضبقف اراد لجرلا لجرلا نهر

 ضبقلاو انهر نوكي نأ زاج اعب نوكي نأ زاجام زاج عاشم مولعم صقش بيصن أدتبا ولو انهر هب رادلا تناك .

 لدع ىدب ىلع نهرلا لجرلا عضو اذإو ٠ نهرلا باتك ىف بوتكم اذهو نافلتءال عيبلا ىف ضيقا لثم نهرلا ىف

 ولو نهراا عيبي نأ لدعال لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ايأ نإف نهارلا تام مث لخألا لحم دنع هعب لع هطلشت

 نهرلا لطب دقو عس نأ هل سيل لوقي ىلذ ىنأ نبا ناكو ذخأي هبو نه رلا لطبأل هعب لطب , نهارلا توم ناك

 ثادمحر ( قفا تلال ) هلوق سايق ىف ةصاخنمترمال نوكيو نهاراا ضرم ىف هعيبي نأ طاسمالو ءامرغاا نيب راصو

 قحلا لح اذإف ليكو هيف وف قا لحم دنع هعب ىلع هطلسو لدع ىدي ىلع نهراا نهارلا عضو اذإو : ىلاعت

 نإو تملا نأل ؛ ثراولا اضرب وأ ناطلسلا رمأب الإ عببلا هل نكي مل تام اذإف ايح نهارلا ناك ام هعيبي نأ هل ناك

 خسفنيال هلا نهرلاو هتئامأ اوضري مل نيذلا ةثرولا نم هريغل نهرلا كملم لوحم دفف نهرلا عيب ىف هتافات ى

 كلذك ناك هخسفي نأ هل سيل نهارلا ناك اذإف اكلام نهارلا هل ناك ام نهرلا نم اوكسلم امإ ةثرولا نأ لبق نم

 نذإب اهرجأ مث اراد لجرلا نهرا اذإو «٠ نهرلا لطب. مل تلطب ول ةلاكولا نهرلا ريغ هعيبب ةنلاكولاو ثراولا

 ةلزنب تراصو اهرجؤي نأ هل نذأ ني> نهرلا نم تجرخ دق لوق. ناك هنع ىلاعت هللا ىذر ةفينح ابأ نإف نهارلا

 هللا ىضر ( ىفاة لالا ) هقحنم ءاضق نهترملل ةلغلاو املاح ىلع نهرىه لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو ذْخَأِي هبو ةيراعلا

 ءاركلا/ ناك تبرك أف :ااركب نذآو:لدع وأ نهترملا ىلإ اعفدو :اراذ' لحرلاكحرلا نهر اذإو : هنع لإ

 ءاركلانأ نيدلانم اصاصق وأ انهر ءاركلا.لعجت نأ انم:م اعإو نهرلانم اذه جرم الو رادلا كلام هنأل نهارا

 ةلكفلاو نكسسلا :ناك  تمعب اهدر مث اهلغتسا وأ اهنكسف ًاراد هعاب ول هنأ ىرت الأ نوهرملا وه سيل نكسلاو نك

 ةلغلاو ءاركلاو عييبلا لصأ نم رادلا نم ذخأام نأل اهدر. نأ هل نكي مل ائيش رادلا لصأ نم ذخأ ولو ىرتشما

 اح اهيف نهترمال طرش هنأ الإ نهارلل رادلا ةبقر تناكو رادلا ةبقر نهر امنإ نهارلا ناك اماف عيبلا لصأ سيل

 ةبقرلا كلاملا ىرتشملل نكسلاو ءاركسلا ناك 15 ةئقرلا.كلاملا نهآرلل الإ نكسااو ءاركلا نم ءانلا نوكينأ َرَخ

 زئاج نهرلاف نهراا ضبقو اهعبر وأ راد ثاث لجرلا نهترا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) كلذ هنح 3

 ةباد وأ اراد لجرلا لجرلا نهر اذإو نهراا ىف اضبقو انهر نوكي نأ زاج عبيبلا ىف اضيقو اعيد نردك نإ راك

 نهراا ن٠ هل اجارخإ اذه نكي مل اهب عفتناف ةبادلا وأ رادلاب عفتني نأ رادلا وأ ةنادلا بر هل نذأف نهترملا اهضيقف

 نمترملا نود نهارلا هكسلع ءىث هنأل نهرلا لصأ ىف تسيل ندهارال ةعفنم اذه اعإو نهرلا نم ه>ارخإو اذهل امو



 مس 1١5

 1 فام نأ ىنأو ةعيدولا 0ك ىعدوتسا أ ىردأ الل عدوتسملا لاقف هةعم اهيعدي أ ءاحف ةعبدو لح رلا لكلا

 نحضيو نيفصن اهبنيب ةعيدولا كلت امهيطعي لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفيدحاب أ نإف ةنيب امهنم دحاول ىسيلو امل
 وه لب تأطخأ لاق مث اهينعدوتسا اذه لاق ول هنأ ىرت الأ . هنلاهجم عدوتسا ام فلتأ هنأل امهنيب اهلثم ىرخأ امل

 اا]3) ةللتأ هلوق نأل كلذ لثم رخالل. نمضيو الوأ اهم هل رقأ ىذلا ىلإ ةقيدولا عفدي نأ هيلع ناك اذه

 ةبراضااو ةعيدولاو ءىث هيلع سيل لوألا ىف لوقي ىلل ىنأ نبا ناكو . ذخأي اذهب و هله وه ةفلتأ امإ لوألا

 معزي امهالك نالجر اهاعداف ةعيدو ل يد فا تناك «اذإ وان قامت هنا همحر ( ىف: +لالاذ ) نافصن امهنيب

 ايش ناعدت له ال لق وه اكيأ ىردأ الو اكدحأل ىه لاقف رادلاو:ريعبلاو دبعلا لثم هنبعب فرعي ام ىهو هل اهنأ

 ىت> اعيمج امل كلذ فقوو وه امهمأل ىرديال هاب فلحأ ىل وه امهنم دحاو لكلاقو ال الاق نإف؟ هنبعب اذه ريغ

 هل نآك رخآلا فلحو انمهدحأ لكن نإف افلغ وأ هنود ةل هنأ هبحاص ىلغ ةنيبلا امهثم دحاو لك مق وأ هيف احلطصي

 هيدي نم جرخم مث ةعيدولا هيدي ىف ىذلا فاح نأ وهو لمتحم رخآ لوق اهيفو . امهنيب فوقوم وهف اعم الكن نإو
 ة 0 اف + 11 ى سيل ءىث اذه لاق كوقلا اذه لاق نمو هلع احاطص: ىتح ال فقوتف كلذ ريغ هلع ءْئم الو

 نإف هريغ عدوتسملا اهعدوتساف ةعيدو لجرلا عدوتسا اذإو , امل ال امهدحأل هنأ معزي هيدي ىف وه ىذلاو امهنيب

 هيلع نامض ال لوق, ىل) ىفأ نبا ناكو ذخأي اذهبو فلاخ هنأل نماض وه لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ

 عدوتسا ا نأل تفات نإ نم هريغ !معدوتساف ةعيدولا لجرلا لجرلا عدوأ اذإو : ىلاعت هللا هحر ( ىفا:ةلالاف )

 هياعو لجرلا: تام اذإو « تفلت نإ انماض ايدعتم ناكو هريغ اهعدو» نأ ىلع هطلسإ ملو هريغ ةنامأ ال هتنامأاب ىضر

 بحاصو ءامرغلا نيب كرتام عيمج لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نإف اهنيع ريغب ةعيدو هلبقو فورعم نيد

 كوبجم ءىثث ةعيدولا نأل ةعيدولا بحاصا سيلو ءامرغلل ىه لو#ي ىلل ىفأ نبا ناكو ذخأي اذمبو صصحلاب ةعيدولا
 .ىليا ىبأ ن١ لاق كلذكو كلذِع اذإ ةعيدولا بحاصا ىبف اهنيعب ةعيدولا تناك نإف ةفينحوبأ لاقو هنيعب ءىشب سيل

 ءامرغلا نوصاحت, مهنأ نيد هيلعو ةعيدولا هدنعو توع لجرلا ىف لاق هنأ مهاربإ نع داح نع ةفينح وبأ

 هلثم مهاربإ نع كلا نع جاجحلا . كلذ لثم ءاطعو رفعج ىبأ نع ةاطرأ نب جاجحلا . ةعيدولا باحدأو

 - تماقوأ اهنيعب ةعيدولابرفأو عدوتسملا تامث ةعيدولا لجرلا لجرلا عدوتسا اذاو هنع ىلاعت هللا ضر ( قنانتلالا )

 تيللانم نارقإ الو موقت ةنيس اهنيعب ةعيدولا فرعتمل نإف امبحاصل ةعبدولا تاكا هلاع طصخحم نيد هيلعو ةنيب هيلع

 . ءامرغلا نم 2 ةعيدولا تحاص ناك ةميق وأ ددع امل فرعو

0 
 اضرب لدع ىدي ىلع هعضوف انهرلجرلا نهمترا ولو : ىلاعت هللا همحر ( ىف * لآلاف ) لاق ( عيرلا انربخأ )

 لطب دقو .هيف ا نهرلا لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ نإف ءاوس نيدلاو هتميقو لدعلا دنع نم كلبف هبحاص

 .. نهترملا ىدي ىف نك« مل هنأل هلام نم نهرلاو وه اك نهارلا ىلع نيدلا لوقي ىليل ىأ نبا ناكو ذخأي هبو نيدلا

 هضبق وأ هنم هضبقف نهرلا لجرلا نهر اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاث ) هريغ ىدي ىلع اعوضوم ناك امنإ

 انمتك دقو ءىث هنم صقنال وره منيدلاو هنا نهرألا ءاودسف لدعلا ىذا ىف وأ هيدن ىف نهرلا كالبف 4 انضر لع

 لوقي ناك هنعىلاعت هللاىضر ةفين> ايأ نإف لدع ىد,ىلعنهرلاو نيدهيلعو نهارلاتام اذإو : اليوط اباتك اذهىف



 2 ١ ١ ف 5

 كنإ ةشئاعل لاق .توملا ءرضح انلف ةلاعلاب هل لح نمر اعسو نب رشع داذج اع لاقت مد تقول اد
 ةبهلا زوجت ال لوقي مهاربإ ناكو هتضبق نكت مل اهمأل ةثرولا نيب راصف ثراولا لام وه اميإو هيتضبق قوكت |

 ضبق اذبف هبيصن هبحاصل امهدحأ بهوف نيلجر نيب زادلا تناك اذإ لوقي.ىلبل ىفأ نبا ناكو دحأب هءو ةضويقم ١

 هللا همحر ةفينح ىنأ لوق ىف زئاج وف اهضبقف لجرل ًاراد نالجرلا بهو اذإو ةزئاج هذهو ةمولعم هذهو ةبيلل هنم

 نيب رادلا تناك اذإو : ىلاعت هللا هر ( ىف: الث ) ذخأب هبو نينثال تناك اهتأ ةبهلا دسفيالو ىلاعت

 تراصف بهاولا ىدي ىف تناك نوكت نأ ضقلاو ةزئاج -ةبملاف ةبملا ضقق هبيصن هيحاصل ارهدحأ بهوف نيلِجز

 هل ل الو ره اموذ لئاخال نرك قدح اهنيبو هنيب ىلو اهءر اماسإ وأ اهف هعم لكوال هل ةيوهوملا ىدب ىف

 نكي مل امو ةبهللا ىف اضبق ناك عببلا ىف اضبق ناك ام عوببلا ف ضبقلاك تابمهلاف ضبقلاو اضبق ناك اذكه اذه ناك اذإف

 كلذ دعب هضوع مث اضرأ وأ ارادابضبقو ةبحلا لجرلل لجرلا بهو اذإو : ةبحلا ىف اضبق نكي مل عببلا ىف اضبق

 ذخأي هبو ةعفش هيف نوكي الو زئاج كلذ لومي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ايأ نإف بهاولا ضيقو اضوع اهنم

 عيطتسيالو ضوعلا ةميقب ةعفشلاب عييفشلا ْدَخَأبو ءارسشلا ةلزنع اذهلوق. ىلل ىفأن با ناكو ءارشلا ةلزنع اذه سيلو

 لجرلا بهو اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) اعيمج طوق ىف ضوعلا دعب ةبهلا ىف عجري نأ بهاولا

 ناك باوثل اهتيهو لاق نإف بهاولا لئس بهاولا هضيقف ائيش هل ةبوهوملا هضوع مث هضبقف راد نه اصقش لجرلا

 لاق نم لوق ىف هلك اذهو ةملا ءادتباك ةأفاكملا تناكو ةعفش اهيف نكي مل باوُثث ريغل اهتبهو لاق نإو ةعفشلا اهيف

 هبهو ءىث ىف عوجرلا هل سؤلف ةبهلا ف هطرتشي مل نإ بهاوال باوثال لاق نم امأف هتدرأ لاق اذإ باوثلا بهاولل

 اًضوع طرتشا هنأ لبق نم ةلطاب ةبهلاف باوثلا طرتشاو بهو اذإ : رخآ لوق هيفو ( عيرلا لاق ) هنم باوثلا الو

 اذإو ٠ ىعفاشاا لوق ىنعم وهو هبهو ءىث ىف عحري نأ هل سيلف بوهوملا هضيقو باوثلا ريغل بهو اذإو الوهجم

 ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ايأ نإف بهاولا تام تح هل ةبهوملا اهضيقي ملف هضر» ىف ةبه لجرلل لجرلا بهو

 هتيصو ركذ ىف كلذ نوكي نأ الإ ةيصو هل نوكت الو ( لاق ) ذخأي هبو زوحت ال ةلطاب اذه ىف ةبهللا : لوقي

 ةيملا هرم ىف لحرأا بهو اذإو : ىلاغت هللا همحر ( قفاتخلا لاف ) ثلثلا نم ةزئاج ىه لوقي ىلل ىنأ نبا ناكو

 حابر ىنأ نب ءاطع نع ةاطرأ نب جاجحلا ةثرولل تناكو ءىثث هل ةبوهوملا نكي مل تام ىتح هل ةبوهوملا اهضيقتي ملف

 ةقدصلا : لاق مهاربإ نع شمألا . ةضوبقم الإ ةقدصلا زوحن ال : لاق امهنع ىبلاعت هللا ىضر سابع نبا نع

 وهو ةقدصلا ىف سانع.ننا لوقت ذدحأي ىلاعت هللا همحر ةفنحوبأ ناكو ةضويقم الإ روع الة حلاو تراك فل

 ضق اذإ ةبهلا ىف عجري نأ بهاوال سيلو : ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) ىلاعت هللا همحر فسو. ىنأ لوق

 . سك وأ لداضوعال

 ةعيدولا ىف باب

 ىلإ اهعفدأ نأ ىتترمأ عدوتسملا لاقف ةعيدو الجر لجرلا عدوتسا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىفا:ةلالأؤ )

 ذخأي اذهبو نماض عدوتسلاو ةعيدولا بر لوق لوقلاف هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح وبأ لاق هيلإ اهتعفدف نالف'

 هللا همحر ( ىف[ :لللاف ) نيميلا هيلعو هيلع نامضالو عدوتسملالوق لوقلا لوقي ىليل ىبأ نبا ناكو فسوي ابأ ىنعي

 لجر ىلإ ةعيدولا عفدأ نأ ىترمأ عدوتسملا لاق مث اهيلع اقداصتق ةعيدولا لجرلا لجرلا عدوتسا اذإو : ىلاعت

 عدوتسا اذإو ٠ ىعدا امب ةنيبلا عدوتسملا ىلعو ةعيدولا بر لوق لوقلاف ةعيدولا بر كلذ ركنأو هيلإ اهتعفدف
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 ةيهلاو ةقدصلا باب

 اهرهم نم هل تكرت وأ تقدصت وأ ةبه ابجوزل ةأرملا تبهو اذإو : ىبلاعت هللا همحر ( قئانعلإلا |

 اهيلع ىضمأو اهتنيب لبقأ ال لوق. ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ايأ نإف ةنيس كلذ ىلع تءاجو ىنهرك أ تلاق مث

 هللاهحر ( ىف( لالا )تعنصاملطبأو كلذىلع اهتنيب لبقأ لوقي ىلاعت هللاهمحر ىليل ىف أنبا ناكو كلذ نم تاعفام

 ا) 0 ]31 ةلغامل ناك نيدزم وأ اهرهم نم هل تعضو وأ ءىش اهجوز ىلع ةأرملا تقدصت اذإو : ىلاعت

 بوهوملا اهضبقو ةبه لجرلا بهو اذإو « هلك اهنع كلذ تلطبأ ةأرملل ربقلا عضوميف جوزلاو كلذ ىلع اههرك أ

 ةفينح ابأ نإف تكردأو تبش ىت> اهعنص وأ اهحلصأف ةريغص ةيراج تناك وأ ةقفنلا مظعأو ءانب اهانبف راد ىهو هل

 ىرت الأ ٠ اريخ اهحاص دنع تداز ةبه لك ىف الو كلذ نم ءىش ىف بهاولا عجربال لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر

 بهاولل ناك ادلو ةيراجلا تدلو نإ تيأرأ ؟ بهاولا كللم ىف نكي ملءىث هل ةبوهوملا كله ىف ايف ثدح دق هنأ

 دلولا ىفو هلك كلذ ىف عجرب نأ هل :لوقي ىلا ىنأ نبا ناكو . ذخَأي اذهبو ؟طق هك-امب ملو هل هبه لو هيف عجري نأ

 رادلا ىنن وأ هيدي ىف ةيراجلا تدازف اراد وأ ةيراج لجرلل لجرلا بهو اذإو : ىلاعت هللا هحر ( قفا: ةلالاث )

 اريخ تداز تناكام لاح ىأ ةيراجلا ىف عجري نأ كلذ طرتشي ملو باوثلل بهو هنأ ركذ ىذلا بغهاولل سيلف

 ىئابلا نإف رادلا امأف ةدئاز ابفصنب عجرب نأ اهقلط مث اهيديىف تدازف ةيراج ةأرملا قدصأ اذإ هل نوكي ال اك تصقنوأ

 ءاننلاو رادلا فصن تدخأ ءانللا ةمق هتطعأ نإ هل لاقيو همدهم الو هءانب لطبيب نأ هل نوكي الف كلعام ىنب اعإ

 اينبم هنأل اهفصنب عجرب مل اهتنبذ اراد اهقدصأ ول اك اهفصنب عجربالو اهبحاص اهيف ىندي ةعفشلا ىف كيلعو كل نوكي اك

 ا 00000 21 كلم ىف ثداح هنأل هل ةبوهودلل دلولا ناك تدلو ةيراإلا تناك ولو 'ىبم ريغ هنم ةميق رثك أ

 ةيراجلا فصنب عجرو ةأرملل دلولا ناك لوخدلا لبق تقلط مث ةقدصملا ةأرملا هد ىف تدلو ول امامل ةمدخلاو جارخلا

 لوقي ناك قلاعت هللا همحر ةفتح ايأ نإف هلابع ىف وهو ريك هنباو هنبال ةيراج لجرلا تهو اذإو « كلذ دارأ نإ

 ةبهلا هذبف كردأ دق ناك نإو هيأ لايغ ىف دلولا ناك اذإ لوقي ىلل ىنأ نبا ناكو دخاي كو ضيف ناءالإ رة ل

 هنباو ةيراج هنبال لجرلا بهو اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف: لال ) هتأرمال بهو اذإ لجرلا كلذكو ةزئاج

 ىور كلذكو نكي مل وأ هلايع ىف ناك ءاوسو نبالا اهضبقي ىتح ةمات ةبحلا نكست مل اغلاب نبالا ناك نإف هلابع ىف

 : هدلول زوحم تألا نأ عار هنأ نام نعو نعغلابلا ىف مهنع ىلاعت هللا ىكر باطخلا نإ رمغو ةشاعو ركب ىفأ نع

 ٠ لكاذكهو : ىلاعت هللا همحر ( ىف|“ ةلالاث ) رغصلا لاح ىف الإ ممل زوال هنأ ىلع لدي اذهو اراغص اوناكام

 بهو اذإو  ىطعملا ضبقب الإ متت الو ضوع اهيلع ذخؤيال ىتلا اياطعلا نم اهلك ىبف ةمرحم ريغ ةقدصو ةلحتو ةبه

 زوجم ال لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفدنح ابأ نإف اعيمج هاضبقف مسقي امت عاتملا كلذو اعاتم وأ نيلجرل اراد لجرلا

 نانثا بهو اذإو ذَخَأِي هبو ةزئاج ةبملا لوقب ىليا ىفأ نبا ناكو هتصح اهنم امهنم دحاو لكل مسقي نأ الإ ةبحلا كلت

 نيلجرل لجرلا بهو اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلاللا ) ءاوس امه فسوي وبأ لاقو زئاج وهف ضقو دحاول

 بهو ول كلذكو عيبلا زوحم اك ةزئاج ةبحلاف ةبحلا اعيمح اضبقف مسقنيال ًادبع وأ ابايث وأ اماعط وأ مسقتال راد ضعب

 امهذخأ بهوف نيلجرلا رادلا تناك اذإو « ةبهلا تزاج ضبقو لجرا ادبع وأ مسقنتال وأ مقنت امهنيب اراد نانثا

 ذخأي هبو زوحت الو ةلطاب اذه ىف ةبهلا لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نإف هل همسق, لو هبحاصل هتصح

 لت هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ركب ىلأ نءاانغلب ةطوبقم ةمولعم ةموسقم الإ ةبحلا زو ال لاق هنأ كلذ ىف هتجح نمو

0 



000 
 نيدب رقأ وأ اعب عاب وأ لجرلا لجرلا حلاص اذإو * هدرأ ىذلا هاركإإلا ناعم نم سيل اذه نأل روضحلا ىف هزيجأ

 ةنيب هنم لبقأ الو زئاج هلك كلذ لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ نإف كلذ ىلع ههرك أ بلاطلا نأ ةنيبلا ماقأف '

 هللا همحر فسوي وبأ لاقو هّياع كلذ درأو هاركأإلا ىلع ةنيبلا لبقأ لوي ىلل ىنأ نبا ناكو ْدْحَأِي هبو ههرك أ هنأ

 لجر ىلع ربش ول الجر نأ كلذ ريسفتو ارك إلا ىلع ةنيبلا تابق مدلا هيف لطبأ عضوم ىف هارك إلا ناك اذإ ىلاعت

 هللا همحر ( قفا لالا ) رارقإلا كلذ هنع لطب أو هارك إلا ىلع ةنيبلا هنم لبقأ لاقف كنلتقأل وأ نرقتل لاقف افيس

 هركم وهو هلك كلذ لعف هنأ ةنيبلا هركملا ماقأ مث ةقدص وأ رارقإ وأ عب ىلع لجرلا لجرلا هرك أ اذإو ىلاعت

 الودهارك |نم اهيف هل عنامال ىتلا اف ههركي ىتلا لاحلا ىف هركملا نم ىوقأ ناك نمت هاركإلاو هنع هلك اذه تلطبأ

 اذإو « هنم ىوقأ وه نم ىلع قلغم تيب ىف وأ ءارحص ىف الجر وأ ايجراخ وأ اصل وأ ناك اناطلس هسفنب وه عنتع

 دحجي وهو ةنيب كلذب هيلع تماقو ىضاقلا دنع نم اماق ام دعب هبحاص قحم امهدحأ رقأف ىضاقلا ىلإ نالجرلا مصتخا

 الإمصاخ نمل رارقإ ال لوقي ىليل ىفأ نبا ناكو ذخأي هبو زئاج كلذ لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نإف كلذ

 امهدحأ رقأف ىذاقلا ىلإ نالجرلا مصتخا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( نان لالا ) ىدنع الإ امل حلص الو ىدنع

 لوقلاف هدعب وأ يكحلا لبق ق>رخآلا ىلع امهدحأل تبث نإف ىضاقلا لع وأ هساجم ريغ وأ جحا سلجم ىف ىضاقلا دنع

 ادهش اهب ادهشام نأر هاظلا ىف ملاع هنأ ىلع نيدهاشب ىضَعي امنإ هنأل هماعب ىضاقلا ىضقي لاق نمنيلوق نم دحاو هيف

 نمو نيدهاشلا ةدابش ىف كشيو هملع ىف كشيال هنأل ةريثك دورشو نيدهاش ةداهش نم ىلوأ هماع ناكو اذهب ىضق

 مل نم مكك هنكح ناكو هريغ نيدهاش مصخلا فلكو ادهاش نكي مل امهنيب يح نإ لاق سانلا نم لحرف ىخاقأا كت

 نإنيدهاشب ىنتثا لاقف هب هل ىضقي نأ هلاست ان هل معي لجر هءاج دق حرش لوق اذهو هماعي لو ائيش عمس مل نم

 لجو زع هللا نإ لاق اذه لاق نمو كل دهشأف ريمألا ىلإ بهذاف لاق قح ملعت تنأ لاق كل ىضقأ نأ ديرت تنك

 كالا سيلو اهب اوءاج اذإ لطبت الو اهنم لقأب دخت الف ةنيب ددعب اودحاجم اذإ قوقحلا مهنه ذخؤت نأب قلحلا دبعت

 صقنأ ددعلا مت امو لبقي الف ىزأ اددع امم لقأ وهام نوكي دقو تدبش ام ةنيبلا هب تدبشام نأ نم نيةب ىلع

 دحاو ملعب ذخأي نأ هل لمح مل كهماعب ذخأي نأ ك احلل لعجم ملو لدعلا مسا ىتدأ مهيلع عقو اذإ نولبقيف ةاكزلا نم

 ىذلا ( عيبرلا لاق ) قح هقح نأ مع ول هسفنا م2 نأ هل نكي ل اك دحاو رمأ ىف ام اح ادهاش نوكي نأ الو هريغ

 نوكي الثل كلذ راهظإ.هرك امتإو هيلإ ةداهشاا نيدهاشلا ةيدأت نم ربك أ هماع نأل هملعب 2 هنأ ىعفاشلا هيلإ بهذي

 فلام ءاضقب امهنيب ىضتف امهنيب مع كح ىلع نالجرلا حلطصا اذإو ه سانلا لاومأي بهذيف لدع ريغ ىضاقلا

 هدكح لطس .نأ ىضاقلا كلذل ىغيني لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ نإف ىضاقلا كلذ ىلإ اعفتراف ىذاقلا يأرآ

 اذإو ىلاعت 0 ( قفناخ_ةلالا 0 ز'اجامهيلع 1 لوقي ىليا ىنأ نبا ناكو د هبو امهنيب سلا ليقتساو

 ىأرف ىضاقلا ىلإ امفتزاف رخآلا ىلع امهدحأل مف هيف ناعزانتي ءىث ىف امهنيب لجرلا مع نأ ىلع نالجرلا حلطدا

 تبث هنكح ىلع ًاعيبمج احاطصا اذإ نوكي :نأ امإ نيلوق نم دحاو الإ اذه ىف زوحم الف امهنيب مسحلا ىريام فالخ

 فالخ نم هريغ ىخاقلا يح نم دريام الإ هنكح نم درب نأ ىضاقال نوك«ي الف هفلاخ وأ ىضاقلا ءاضقكلذ قفاو ءاضقلا

 *ىدتبف ءىث اههنم ادحاو مزاي الف ايتفلاك امهنيب همكح نوكي نأ امإو هانعم ىف لخاد ءىث وأ عامجإ وأ ةنس وأ باتك

 ٠ دحأ ىلإ مكاخم مل نم نيب هئدتبب اك امهنيب رظنلا ىضاقلا

 ميل دف



0 
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اربخ لخنااىف ةلءاعملا انالحأف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهنع ىهمن ىتلا ةعرازملاو

 2 ن“ انلع بجوأب انمرحام مر نكي مو ملسو هيلع هللا ىلص هلل | لوسر نع اريح ءاضيملا ضرألا ةلواعلا انهرحو

 لو مرحام لحأ امي لحال اك لجأ ام مرح اب مرح الو. ىرخألا هيتتس ىدحإب حرطن نأ انل نكي لو انال-أام لالحإ

 امههرحىذلا الو اع امهاحأ ىذلاال نيرمألا نم دحاونم ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا فالخ نم لس سانلا ضعب رأ

 تبث ولو ثيدحلا لهأ الو:هلثم وه تيثءال اف .ةعرازه امهضرأ اعفد امهمأ دوعسم نباو دعس نع ىورام امأف اعيمج

 لهأب اندهعف ةبراضلا:ىلع ضرألاو لخنلا نم زاجأ امو هسايق امأو ةجح ِلَسو هيلع هللا ىلص ىناا عم دحأ ىف ناكام

 ةنس ساقي نأ اءأو سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ءاجا٠ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نود نمع ءاجام نوسيقي هقفلا

 00000 1 ا نع نيخلا قفاوت نأب اهتشر نأ نيمتلي هنأك ةباحضلا نم دجاو ريخ ىلع ملَسو هيلع هللا ىلص ىننلا

 نحت انزجأ امتإ « سايقلا ىف طلغي اضيأ وهو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ةجاحلا ماك قلخلل لجو زع هللا لعج امنإ

 « اهيلع اسيقم ةعوبتمال اسابق اغبت تناكف لخنلا ىف .ةلضاعملا ىلع اسايق تناك اهنأ نامعو رمع نع تءاج دقو ةبراضملا

 ىجري المع قاسملا اهف لمع, نأ ىلع اهعفد لاملا برا ةمئاق لخنلا ليق ؟ ةاقاسملاةب راضملا هبشت فيكف لئاق لاق نإف

 هب وجري المع هيف لمعي هيلإ عفد نم ىدي ىف لاملا برل امئاق عوفدملا لاملا ناك اماف اهضعب هل نأ ىلع اهرك حالص هب

 ادهن رك ل م .لاق نإف ةاقاسملا ىنعم لثم ىف ناكو هلع اطراشتام ىلع لضفلا كلذ ضب هل نوكي نأ هل راح للعقل

 عابي مئاق ءىثب سيلو اهريسغ نم ءىث اهيف خلصي اعإ لضفلا هنم ذخؤيف حلصت ىتااب تسل ضرألا لبق ؛ضرألا ىف

 د>او ىنعم ىفال فرصتب مث اهيف ثدحم ءىث وه امنإو لخنلاك هرم ذخؤيف غلاب رهثم ءىث الو ةبراضااك هلضف ذْحْوِرو

 ساقينأ زاحام اسانق نوكي نأ زاج ولوبقعتملاو أدتبملا ىف اق رافم وهو اهملع اسايق نوكت نأ زوي الف نيذه نم

 موصلل دسفلا ىف ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسز لء> ام همر> ءىث هب لف مسو هلع هللا ىلص ىنلا هنع ىهن ءىث

 . عاججاب اضرق دسفأ لكو عالاب ةالصال دسفملا املع سقي ىلف ةبقر عاملاب

 حاصلاو ىوعدلا بأب

 ركسنأف كلذ ريغ وأ نيد وأ راد ىف لج ر لبق ىوعدلا لجرلا ىعدا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: اازإز سَ

 هبو نا اذه ىف لوي ناك هللا هه ر ةفند اأ نإف كلذ ركنم وهو ىرعدلا نم ةلكارم 2 ىوعدلا هيلع ىعدملا كالذ

 حلصلا نوكيام زوجأو اذه زوال فيك لوقي ةفيت>وبأ ناكو راكنإلا ىلع حلصلا زيجيال ىليا ىأ نبا ناكو دحا

 نكرلا لع لخرا نعدا:اذإو + ىلاعت هللا هقَغر ( قنا ةلالا ) حلصلا عقب مل رارفإلا عقو اذإو راكنإلا ىلع

 لق خم الطاب حاصلا 0 نأ سا.ةااق 0ك وهو ءىث ىلع هاوعد ند ىعدلا حلاص 2 هيلع ىعدللا ركذأف ىوغد

 حلصلا :زاجأ نم دنعو اندنع اذكه اذه ناك اذإف ةفورءملا لالحلا ناعألا نم عوببلا هب زوحت امب الإ حلصلا ريال انآ

 الإ ضوعملاو ضوعملا هيلع اقداصت امب الإ ضوعلا نوكي نأ حاصي الو نم هلك ضوعلاو اضوع اذه ناك راكنإلا ىلع

 هللا همحر ( قفا للاي ) هلثم مزلي ارثأ هيف ملعأ تسسلو سايقلا نم ىلوأ رثألا نوكسيف مزاي رثأ اذه ىف نوكي نأ

 "5 فتح ىلاعت هللا ىكر ةفند انأ نإف تاقتم بواطلاو نولطأللا ْنَء كااطلا لحرلا حااص اذإو لوقأ هك ىل اع

 كلذكو بلاطلا نع برغتم بولطملا .نأل دودرم حلضلا لوقي: ىلإ ىفأ نبا ناكو ذخأي هبو زئاج حلصلا لوي

 .حلاص اذإو هنع ىلاعت هللا ىضر ( قفا + ”لالث) كل تفصوام ىلع اعيمج امحوق ناكبيغتموهو هيلع انيد هنع رخأ ول

 ائيش بيغتلاب لطب أ.الو:زئاج هلك كلذف بئاؤ وهو قملا بحاص هرظنأ وأ بئاغ هنع حلاصملاو لجرلا نع لكلا

 1 >> يي اي ني ل
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 هلع هللا ىلص عقلا ىلع ةلالدب هيف تأت : ضع نود ناريملا ضع ىلع صاخ ره تاق اذإ تنأف هل ليقف

 اههتفلا> دقو نيينعملا 1 الإ لمتال هرمسوم نب مهارنإ ثيدحو راوملا مسا همز 060 ىلع هلع و كل

 ةذفان قيرط اهبف نكي مل اذإ رثك أف عارذ فاأ اهيف ةبحر لجرلا راد نيبو اهنيبو عابت رادلا نأ تمعز مث اعم

 نرراجلا دعبأل ةعفشلا تلمدف ةعفشلا اف لمحت مل عارذ اهضرع ةذفان قيرط امهنيب تناك نإو ةعفشلا اهبف ن 0

 , كككف اراد نر رأ هرادو هراد نيب ناك نه ىلع هتيصو تمس هناربجل ىصوأ ند نأ تمح زو امهم رقأ اهعنمو

 لبق لاق ؟ هب تححت>| ىذلا ةرمسسم نب مهاربإ ثيدحو انثدح تفلاخ اذإ ةيصولا هلع تمسقام ىلع ةعفشلا لعجت

 0 هيلع هللا ىلص ىنلا نع تبث ذإ دعب انرضي الو معن انلق؟ سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحهأ نم دحأ ملوقب لاق

 م ضعب لاقو هنع ىلاعت هللا ىذر نامعو هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع لبق ؟هب لاق نق لاق دحأ هب لوقيال

 1 هب اهذخأ ان 0 ىعتو رادلا لدرلا ىرتشا اذإو 0 هريغو هلع ىلاعت هللا همح ر زيزعلا دبع نب رم نيعب اننا

 هل ةعنش ىلع وه لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضكر ةفدنح أ نإف كلذ نودب اهذذ>أ هنأ كلذ دعب مع مث عيفشلا كلذ

 00 ر ملس دق هنأل هل ةعفشال لوقي ىلاعت هللا همحر ىلل ىنأ نبا ناكو ذخأ_ هبو نمثلا نم 2 لس امعإ

 كي ريشل الإ ةمفشال الاق امهأ ىلع نع 0 مسحلان ءو سابع نبا نع دها# ن ء ؟-1لا نع ةراهت نب نس نا

 كل هءاع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاو هببأ نع دب رمثلا نب ورم نع تووش نإ فارم نع ةاطرأ نب جاجحلا مساق 5

 هللا لوسر لاف لاق كلام نب دعس نع وأ ةمر# نب روسملا نع ةيمأ ىنأ نع ةفين> وأ « ناك ام هبقس قحأ راخلا »

 لاقفرادلا نم بيصتلا لجرلا ىرتشا اذإو : ىلاعت هللا هر ( ىف[: ا! ) «هبقسب ق>أ راجلا» ملسو هيلع هللا ىلص

 عطاقب ةميلسأ سلو ةءفشلا دئلح هلف ةئاملا ٠ ند لقاب مد هنأ دعب عيفشلا مَع م 3 كلذ لاعغ ةئاع د

 مل هب هفلس ىذلا نم ريك رد نأ د ع ولو ةعفشلا لالا هل نكشف ود وهام مع اماف نع ىلع همس اع هتعفش

 4. هلس نأ لافأ ربك آلا نكت لدالا هل 0 ب نم ةعفش هل نكي

 وأ عبرلا وأ ثلثلا وأ فضدلاب ةعرازم) اًضرأ لج رلا لد رلا ىطعأ اذإو :. لاح فا همحر ( قفاشتلالا )

 هلك اذه لوقي ناك هنءع ىلاعت هلل للا ىدر ةفيث :-> ايأ ن 06 ٌ وأ كاللذ نم لفأ وأ فصصنااب ةلماعمآر حش وأ الحم ىطعأ

 ىلا فأنا ناكوردأ ريب كلذ هلم ناكس لأ ءىث كلذ نت 2 0 مول تأ رأ لوي لوب ا را هنأل لطاب

 ضبق قى 2 كلذكا تاكذ فصااب 3 ىطعأ هنأ مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ء انغل را هلك ث كلذ لوقي

 ل نأ ىرت الأ رئألا عم اندنع اذه سايق اعإو ذحأب هيو ردع ةقالخاةماعو هنع لا: دفا هر 1 ىنأ ةفالخو

 هللا كديع نعءو هنع ىلاعت هللا ىدر باطلا نب َر م« نع اذءلب دقو كلذب سَ الو فصنااب ةبراضم الام لدرألا ىطعي

 نعو صاقو ىنأ نب دعس نء انغلبو ةبراضم الام ارطعأ مهنأ هنع ىلاعت هللا ىضكر نافع نب نان نعو دوعسم نا

 اذإو : ىلاعت هللا هحر ( ىتفاثةلالاث ) ثلثلاو عبرلاب امهضرأ نايطعي اناك امهنأ امهنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا

 ءزج نم هيلع اطراشنام وأ اهاث وأ ةرمثلا فصن لماءال نأ ىلع هيف لمعي بنعلا وأ لخنلا لجرلا ىلإ لجرلا عفد

 اضرأ لحرلا ىلإ حرا عد اذإو رب 5-5 لهأ ار هءاع هللا ىلص هللا لوسر امم .اع لماع ىت ىلا لالخحلا ةاقاسملا هذهف اهنم

 ةرباخللاو ةلفاللا هذهف ءازجألا نم ءزج هنم هلف ءىش نم اهنم هللا جرخأ امث هيلإ ةعوفدملا اهعرزي نأ ىلع ءاضيب

 . خسنلا نم عشوملا اذه ىف ديناسألا هذه اذك (1)



 اي

 لالا كلت ىف عيبا ثدحأ ول ىذلا كرتلا اكرتف غولبلا دعب املع اذإف ةعفشلاب ذخألا اممل ناك امهلاومأ ايلي نأ اغلب

 اوستقاول كلذكو ةعفش الف دودحلا تعقو اذإف م-ةي ل امف الإ ةعفش الو امهتعفش تعطقنا دقف اههتعفش تعطقنا هاكرتف

 قيرط ىف كريشب مسق امف ةعفشاا بجون الو ةعفش نكت مل ابرعشم مهنيب اوكرت وأ اقيرط مهنيب اوكرتو ضرألاو رادلا

 موقلا نيب تيقب اذإف ءاكرمشلا موقلا نيب امف الإ ةعفشال اولاقف انلوق ةل+ ىلإ ةرصبلا لهأ ضعب بهذ دقو ءام الو

 نم ءىث ىف ءاكرش مهنأل ةعفش اهيفف ةموسق» ضرألاو رادلا تناك نإف ممل كولمت برعشم وأ مهل ةكولم قيرط

 ىنعملا .اذهم اهيبش مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رباج نع ءاطع نع ناملس ىنأ نب كلما دبع نع اميدح اوورو كلما

 لوقلانم انعنم امتإو ةدحاو قيرطلا تناك اذإ هبقسب قحأ راجلا لاق هفالخ لمت و ىنءملا اذهم اهيبش لمتحم هبسحأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رباج نع ءاطع نع ىورب انييزاجح ضعب نأو ارباج اعمس ريبزلا ابأو ةماس ابأ نأ اذهب

 ىلوأ اميقفاون ثلاثلا ناكو رباج نع ةياورلا ىلع اعمتجا اذإ نانثا ناكو هفالخ هيفو اذه هيف سيل ائيش ةعفشلا ىف

 نأ ىرت الأ موسقملا اذه ىف امئاق مق امف ةعفشلا انعنم هب ىذلا ىنعملا ناكو ثلاثلا نع فالتخا اذإ ثيدحلا ىف تيثتلاب

 لوقلا اذهب لاق دحأ دحم الو ةعفش الف دودحلا تعقو اذإف منسقي مل امف ةعفشلا نإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ربخلا

 ىتب دق هنأل دودحلا هيف تعقو امف اهتلعج امن ىلإف لاق نإف دودحلا هيف تعقو امف ةعفشلا لعج دق نوكي نأ نم اجر

 امف اهلعجم الو هيف اهلعجاف لمتحا نإف ةعفشلا هيف لمح نأ قابلا كلذ لمت<ف لق دودحلا هيف عفت مل ءىش كلما نم

 راجال ةعفشاا نيبقرمثملا ضعب لاقو هريغ ىف ةعفشلا لمحت الف لمتحم مل نإو ربخلا تعبتا دق نوكستف دودحلا هيف تعقو

 اهيف نكي مل اذإ تناك ام ةبحر ةعفشلا اهيف هل قتلارادلاو ةعببملا رادلا نيب تناك وأ اقدالم راجلا ناك اذإ كيرمثللو

 ءىث ىأ ىلع لوقلا اذه لوق. نم ضعبل انلق راجلل ةعفش الف تقاض نإو ةذفان قيرط ايف ناك نإو ةذفان قيرط

 نأ عفار ىنأ نع ديرمثلا نب ورم نع ةرسيم نب ميهاربإ نع ةسنييع نب نايفس انربخأ رثألا ىلع لاق متدمتعا

 رسفم انئيد>و ةلج اذه نكلو انثيدع فلات ال اذبف هل ليقف «هبقسب ق>أ راها »لاقوسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 نوعبرأ هنيبو كنين نم ىمسيو م.افملا ىمسيو اراجىمسإ مساقي مل ىذلا كيرلا اناق؟يشيدح فااخعال فيكو لاق

 الإ انريغ ىلع انا كلذ زي مل ءانلق اذإف ضءب نود ناربللا ضعب ىلع هنأ نم اناقام الإ ثيدحلا اذه ىف زج ملف اراد

 دودحلا تعقو اذإف عسي مل امف ةءفشلا )سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةلالدب

 « مساقي مل ىذلا رادلا هنأو ضعب نود ناريعلا ,ضعب ىلع عهبتقسب ق>أ راها »ةلعا ىف هلوقنأ ىلع اذه لد ةعفش الف

 لبق اذه ىلع ىاللداف لاق را> هل لق هب>اص ندب هندب براق نم لك معن لبق اراج كبرشلا برعلا ىمسنو لاق نإف

 قدقفايعم انين تقلأف حطسع (©20ىرخألا اهتاد>إ تبريضف ىل نيتراج نيب تنك ةغبانلا نب كلام نب لمح لاق هل

 : هتأرمال ىثءألا لاقو ةرغب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف

 * ةقلاط كنإف ىسب انتراجأ د

 فأنب نوع نع ديعس نب ىحب نع ماوعلا نع دابع نب دم# نب هللا دبع نع ىلاعت هللا همحر ( قئان لالا 0-7

 نع ىعفاشلا انربخأ ةعفش الف دودحلا تءقو اذإ باطلا نب رع لاق لاق رمع نب هللا دبع نب هللا دبع نع عفار

 ةعفش الف ةقزألا تءقو اذإ لاق ناثع نب نابأ نع ريرج نب ركب فأ نع ةرامع نب دم نع سيردإ نب هللا دبع

 جاجحلا نع دايز نب د>اولا دبع انثد> لاق دسأ نب ىلعم انربخأ ىملاعت هللا همحر ( ىف لالا ) دودحلا ةقزألاو
 . ةعفش الف دودحلا تعقو اذإ لاق لاق مسحلا 0

 )١( ها ءابخلا دومع : ريك حطسملا .
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 ةعفشاا جوزرملا كي رش دارأف ةموسقم ريغ راد نه بيصنب ةأرملا لجرلا جوزت اذإو ( قفا شلال ) اعيمخ اممهلوق ىف

 ةعفبشلا نع كفصنا عوجرلا جوتزال ناكو ةمات ةعفشاا تناك اهب لخدي نأ لبق اهقلط ولو ابلثم ره هميقب اهذخأ

 دق اع اهجوزتيف ابوسحم امولعم نوكي نأ الإ صقشب اهجوزمي نأ زوج الو راد نم ضقةشب تعلتخا ول كلذكو

 رهن ةنأل ةعفش هيف نكي ملو اهاثم قادص امل ناك مولعم الو بوسحم ريغ صقش ىلع: اه-وزت نإف قادصلا نم تداع

 اذإو ىلاعت هللا همحر ) قنانعلالا ( اهاثم قادص امل نوكو هير ىلإ دربو رهلا خسفنيو حاكتلا تيثيف :كوه<

 ذخأ, لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نإف ةعفشلاب اهبلطي عيفشلا ءاج مث ءانب ابق ىنيواراد لجرلا ىرتشا

 ةميق هيلع لعجبو عيفشال ءاسبااو راداا ل ىلإ ىلأ نا ناكو ذخأي هبو ضقتلا ءانبلا بحاص ذخأيو رادلا عيفشلا

 ىرتشا اذإو هنع ىلاعت هللا ىضر ( ىف(: لالا ) هل ةعفشالفالاو ءانبلا بحاص هب اهارتشا ىذلا رادلا نمثو ءانبلا

 ةميقو هب هارتشا ىذلا نمثلا دأف تئش نإ هل ليق ةعفشلاب عييفشلا هبلط مث ىنبو هيف مساق مث راد نم انيصن لجرلا

 ىرتشا اذإو ىنب ام مده هيلع نوكي الف دعتم ريغ ىنب هنأل اذه الإ هل نوكي ال ةعفشلا عدف تّئش نإو مويلا ءانبلا

 ةعفشلا بلط نإف مع نيح ةعفشلا ةعفشلا بحاصل لوق. ناك ىلاعت هللا همحر ةذذح ابأ نإف اراد وأ اضرأ لجرلا

 ىلاعت هللا همحر ( قفا ثلا ) هماع دعب مايأ ةثالث رايخلاب وه لوقي ىليل ىفنأ نا ناكو لحب هن واهل ةعنشا الف الا

 ضرم نم ارذع ركذف بلطلا رخأ نإو ةعفشلا هلف هناكم تاطف ملاع رضاح عيفشلاو رادلا نم صقش عسب اذإو

 نأ الإ كلذ ىف تقو الو هتعفش ىلع ناك رذعلا نم همشأ ام وأ ناطلس سدح وأ ناطلسلا ىلإ لوصو نم عاذتما وأ

 ىنعم ىف وه" هيف لوقلاف ايئاغ ناك نإف هيف هقحل اكرت الو ةعفشلل ميلستلاب ىخر كلذ كرت ام نيملا هيلعو ةنكع

 رادلا لجرلا ْدَحَأ اذإو هتعفنش تعءطقنا كلذ كرت نإف سباح هل نكي لو ليكوتلا وأ جورخلا هنكمأ اذإ رضاحلا

 ذخأ ىذلا ىرئشلا ىلع ةدبءلا لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفين> ابأ نإذ نمثلا هدقنو ىرتشملا نم ةعفشلاب

 عيفشلل ىرتشملا ىريشا مون تفقو ةعفشلا نآل عئابلا ىلع ةدهعلا لوقي ىليل ىنأ نا ناكو نَخآَي هيو لاملا

 ذخأ ىذلا ىرتشملا ىلع هتدهعف ىرتشملا نم ةءفشلاب صقشلا .لجرلا ذخأ اذإف هنع ىلاعت هللا ىذر ( قفانتلالاف )

 سيل لوألا عئابلا نأ ىرت الأ عييبلا هنم ضبقو لاملا,ضبق نم ىلع ةدبعلا نوكت امن هعئاب ىلع ىرتشملا ةدهعو هنم.

 مع نإف عفشتسملا هب ىلع مل برع نم هنم ىرتشملا ىلإ أرب: ناكولو أربي مل نمثلا نم ةعفشلاب ذخآلا أربأ ولو كلاع

 هل لو ناك ىلاعت هللا همحر ةفين ابأ نإف متيلل ةعفشلا تناك اذإو هدر هل ناك ةعفشلاب هذخأ دعب عفشتسملا

 ىدولا باطي مل نإف كردأ اذإ هتءفش ىلع ناك ىدو هل نكي نإو ةءفثلا اهذ>أ ىصو هل ناك نإذ ةعفشلا هل

 لوقي ىلا ىفأ نا ناكو ْذَذَأِب هبو اي> هوبأ ناك اذإ مالغلا كلذكو كردأ اذإ ةعفش متيلل سيلف هءاع دعب ةعفشلا

 مساق ىذلا كيريثال هدعب ىهو مساقي مل ىذلا كبرشثلل ةءفشلا ىلاعت هللا هر ةفينح وبأ لاقو ريغصلل ةعفش ال

 ةعفشلا ىف ءاكرمش مهف ءاوس مهقاصتلا ناكو ناربلا عمتجا اذإو قصالملا راجال هدعب ىهو امهنيب ةدحاو قيرطلاو

 كيرشال الإ ةغفشلاب ىغةيال نأ هرمأي نينمؤملا ريمأ سابعلا وبأ هنإإ بتك ىت> ةفينح ىف ألوفن لوقي ىليل فأنا ناكو

 ىلع نع انغاب كلذكو زاجألا لهأ لوق اذهو مساقي مل ىذلا كي رسنال الإ ىغقيال ناكو كلذب ذخأف مساق مل ىذلا

 متيللو رادلا نم صقشلا عب اذإو هنع ىلاعت هللا ىضر ( ىف: ل/| ) ©2امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع ناو

 اذإف العفي مل نإف ةطبغ تناك نإ ةعفشلاب نايلي ىذال ادد نأكل متيلا ىلولف هيبأ رد> ىف مالغلا وأ ةعفش هيف

 )١( اهصن اذه ةدايز انه خسنلا ضعب ىف :



 كا رح

 ىليلىنأ نبا ناكو ذخاي هبو رادلا بر ىلع هلثم رجأ رادلاىابلو بوثلا بر ىلع هلثم رجأ عاب ىذالو دساف هلك كلذ

 ةلماعملل ”لخنلاو .ةعرازدل ضرألا ةلزنم اذه لع ىلل ىنأ ن١ ناكو نافدن اءبذيب حبرلاو الا راس ره لوك

 نافصن امهنب وهف داز امث اذكب ابعيدي ةعلس وأ ابو لجرلا ىلإ لجرلا عفد اذإو ىلاعت هللاهحر ( قفا: تالاف )

 قح كردي مل نإو ضفقن ءانبااو عيبلا لبق كردأ نإف دساف اذبف نافصن امهنِب ءاركسلاو اميركي نأ ىلع اهينسي ةعقب وأ

 عم ناك اذإو « راداا برل رادلاو بوثلا برل هلك بوث نء ناكو هلثم رجأ ىنابلاو عئابلل ناك ءانبلاو عببلا نوكي

 هضرقي ملو ةئيسنب عابو هب ىرتشملا هنادئاف هلوقب ىنعي ههني لو لاملا بر كلذب هرمأاي لو هنادئاف ةبراض» لام لجرلا

 زلاج وهف كلذ نم نادأ اهو براضملا ىلع نامضال لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفيذح ابأ نإف نمض هضرقأ ولو

 000001١ ةيدنلا ىف هل نذأ لاما بر نأ ةنبلاب فان نآ الإ نماض براضملا لوق» ىلل ىنأ نبا ناكو ذخ اي هنو

 نع قىراضألا ديبع نب للا دبع نب ديمح نع ةفش> ولأ ٠ ةءراضملا ئه سبل ضرقلا نأل 0020 ىف ندض آًضرق

 ىردي الو قارعلا ىف هب لمعي ناكف ةبراضم ميتي لام ىطعأ هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ هدج نع هيبأ

 نع بوقعي نب نةحرلا دبع نب ءالعاا نع ىلع نب هللا دبع نع ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ ٠ حب رلا ىلع هعطاق فيك

 نأ ميهاربإ نع دا نع ةفينح وبأ ةبراضم ىنعي ةضراقم الام ىطعأ هنع ىلاعت هللا ىضر نافع نب نامع نأ هيبأ

 اذإو ىلاعت هللا همحر ( وف[: لاف ) ةضراقم الام ةديلخ نب ديز ىطعأ هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع

 هلك كلذ ءاوسف فاس وأ ءارعث وأ عسب ىف نادئاف نيدلا نع ه,نب لو هرم اي لو ةبراضم الام لجراا ىلإ لجرلا عفد

 كلذ ىف هل نذأ هنأ ةنيب هيلع موقت وأ لاملا بر هل رقي نأ الإ نماض وه

 الا أ

 سأر ضعبو هماعط ضعب ذخأاف هيف هيلإ دسأ ماعط لجر ىلع لجرل ناكاذإو ىلاعت هللا هحر ( ىفانةلالاف )

 هنأ امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نب هللا دبع نع انغلي زاج وه لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىذر ةفينح ابأ نإف هلام

 ذخأايو ملسلا دسف دقف هلام سأر ضعب ذخأ اذإ لوقي ىلا ىفأ نبا نآكو ذح اي هبو ليما نسحلا فورعملا كلذ لاق

 ىلإ فودوم ماعط ةليكم ىف رانيد ةئام لجرلا لجرلا فاسأ اذإو ىلاعت هللا هحر ( نإ الإ ) هلك هلام سأر

 عيبلا فصن اًخسافت نأ زاج ازئاج اذه ناك اذإو ازتاج ناك هلكعببلا اخسافتي نأ ايضارتف لجألا لحف مولعم لجأ

 سايقلا سابع 0 لوقو لا ندحملا فورعءللا اذه لاقو ا هب 2 مل سابع نبا اذه كك لع دقو ضل اتنثو

 هنأل هيف ريخال لومي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ايأ نإف محللا ىف لجرلا مسأ اذإو ( لاق ) ه هريغ هيف هفلاخو

 ىليا ىفأ نبا لوقىلإ ىلاعت هللا همحر فسوب وبأ عجر مث هب س'اباللوقي ىليل ىنأن با ناكو ذخ اي هبو فورعم ريغ

 اذإو ىلاعت هلأ هم ) قنات تلالاف 1 راح و اذه و2 و بونحو ذاخفأ لاقف محالا عضاوم نيب اذإ لاقو

 .٠ زئاح فلئلسلأاف ءىشاا كلذ ىعحو مواعم 5- ند عصومو ةفصو نزوب مل َّق كح رلا لحرلا يق سبأ

 5 ىلاعت هللا همدحر ةفيح بأ نإف 25 نس صقش ىلع ةأرما ثحوزت اذإ ىلاعت هللا 4م>و ) قفا 7 3 الاف 1

 هنم كلذ ةميق ةأرملا ذخأاتو ةميقلاب ةعفشلا عيفشلل لوقي ىلإ ىلأ نبا ناكو ذخأ اي هبو دحأل كلذ ىف ةعفشال لوقي

 تبأرأ حاكن اذه اعإ ةعفش هيف ن مك ال انها ]و كلذ نرك فل ةنع لاعت هلأ ىصردفدخ را كاتو

 راد نم صقشب .تعلتخا اذإ كلذكو رهملاب وأ ةميقلاب ذخأا مو اهنم عيفشلل 51م لخدي نأ لبق اهقلط ول
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 ذخأي هبو ءىش ملسلا ىلع عجري الو ىنارصنلا ىلع ةزئاج مهداهبش لوقي ىلل ىنأ نبا ناكو مسملا ىلع كلذب عجري
 نأ نادهاشلا عم ىت> ةداهشلا زوم الو مالسإلا فااخ دحأ ةدابش زوحن الو ىلاعت هللا همحر ( قناةتثلالاف (

 0 أ لحلو دحالاالو نيماسملا الو نيك ل1 نيب 40 نادرشا امف نينينظ ريغ نيلدع نيغلاب نيدسم نيرح انوكي

 تام اذإ كلذ هعب زوال لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ نإف ضيرم وهو هتثرو ضعب نء اعبب لجرلا عاب اذإو

 لجرلا عاب اذإو ىلاعت هللا هحر ( قفانتلالاف )ذخأيهبو ةمقلاب زئاخاهعب لوقي ىلل ىلأ نبا ناكو هضرم نم

 . دريف ةيصو الو ةبهال عيبلاو 2 عيبلاف تام مث هب سانلا نباغتي امب وأ هتميق لثع هتثرو ضع نم اعد ضررملا

 ىلع نيد وه لوقي ناك هنع ىلاعت لا ىضر ةفينح ابأ نإف ىنغ لجرااو ريبك هدلوو هدلول الام لحرلا كلهتسا اذإو

 هيلع نامض الف هنبال ءىش نم هوبأ كلبتسا امو هنأ ىلع نيد هل نوكيال لوقي ىلءا ىنأ نبا ناكو ذْحَأِي ةبو بألا
 نبالا هيلع عجر بألا نء ةجاح ريغ نم ناك ام الام هبال لجرلا كللهتسا اذإو ىلاعت هللا هر ( ىفإ: لال ) هيف

 اذإو , كلاملا ريغ قتع لاحم زوي الف كالهتسا ريغ قتعلاو هقتع رحب مل اذبع هل قتعأ ولو ىنجألا ىلع عجرب انك

 ةفئح ايأ نإف ىرتشملا دنع ةيراخلا تتام دقو ابيع دبعلاب دجو مث مرد ةئام | امعم دازو دبعي ةيراجح لجر ىرتشا

 اح و ىلا نه ةيراخلا تناك نإف ةديحص ةيراخلا 3 ةمىو مثرد ةئام هنم دخاو دبعلا درب لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر

 ةئاملا باصأ ام هل نوكيف ةيراجلا ةميق ىلعو مثردلا ةئاملا ىلع دبعلا ةميق مسقو ةيراجلا در دبعلا تام دقو بعلا اهم

 هدر ابنع دبعلاب دجو نإ اذه ىف لوةي ىلل ىنأ نبا ناكو ذخأي هبو ةيراجلا ةميق نم دبع باصأ ام ©1)دربو متر دلا
 ةيراج لجرلا ىرتشا اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف: :زالا ) هيدي ىف ىه ىتاا مهاردلا كلذكو ا-حص هتمبق ذخأو

 عفد ى ىلا مثردلا ةئالا ضقو دبعلا در هلق ابيع دبعلاب دجوف هب راجلا تتام 6 < اضباقتف مثرد ةئام ةيراخلا عم دازو دبعب

 ئه. ديعلا نم اهنأل اهنيعب اهانددر ةعاق تناك ول اهنأ لبق نم ض.اقلا ىلع اهتمق انلعج اعإو عفد ىتاا ةيراجلا ةميقو

 هذخأل اماق ناكول هنأل هتميق ذخأو مهر دلا ةئاملاو اهدر برعلا ةيراجلاب دجوو دبعلا تام نإ كلذكو مثردلا ةئاملاو

 نيبوث لجراا ىرتشا اذإو « هن ىف ىطعأ امب عجرو هدر ايبع باصأف اعبب عاتبا,نم لكو هماقم موقت هتميقف تاف اذإف

 هللا همحر”ةفشح ايأ نإف كلاحلا ةمنت ىف افلتخاف هدر دارأف اسمع رخآلا بوثلاب دحوو دحاو كليف امهضبقو لج نك

 هللا همحر ( ىف( ةلالاك ) ىرتشملا لوق لوقلا لوقي ىليل ىفأ نبا ناكو ذخأيهبو هنيع عم عئابلا لوق لوقلا لوقي ىماعت

 لاقف بوثلا نمت ىف افلتخاف ابيع رخآلاب دجوو هدب ىف امهدحأ كلبف ةدحاو ةقفص ني.وث لجرلا ىرتشا اذإو ىلاعت

 ىرتشملاو ىرتشملا مزال دق هلك نمثا نأ لبق نم مئابلا لوق لوقلاف ةسمح هتميق ىرتشملا لاقو ةريشع هتمبق عئابلا

 ةدايزلا هلوقب هطعن الف نمثلا رثك "اب هب عجر بيعلاب عوجراا دارأ وأ نمثلا رثك أب هدر بوثلا در دارأ نإ

 نيلوقلا حصأ وهو نمثلا هنم ذو> الأ 7 لبق نم ىرتشملا لوق لوقلا نأ ىعفاشلل رخآ لوق هيفو ( عيرلا لاق )

 سيلف اييعرخآلاب دجوو امهدحأ كلبف ةدحاو ةقفصيف نيئيش وأ نيب وم ىرتشا اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف[ ةلللاف )

 تقني نأ هل سيلف ةدحاو ةقفد امهارتشا هنأل بيعلا ةّمقب عجريو ليبس درلا ىلإ

 ةبراضملا باب

 ا حتا نم هيف ناكام نأ ىلع هعببي ابوث لجرلا لجرلا ىطعأ اذإو ىلاعت هللا همحر (١ قنات تل الات )
 ىف لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نإف نافصن امهنيب امترجأ نأ ىلع اهرجاؤيو اهني اراد هاطعأ وأ نافصن

 . ةهححصم هد لك «ديعلا ةميق نم ةيراخلا باصأام هلعإ )0(



 ككل ا

 سيلدتلا نوكيف بيعلا لجرال لجرلا ساد. لبق ؟ راغ هيف عئابلاو لا عييبلا هيف زوم ام اذه هبشيام لئاق لاق

 عئابلل نوكي الو هذ ادساف عيبلا نوكي الو امرحم ةنايخلا نم ذخأ ام ناك اكامرحم هن؟ نم ذخأ امو هلع امر#

 ىرتشا اذإو عئابلا هب ضرب ُ ىزرتششلا َلتَع لوو ع كاك هنأل عيبلا دسف ىرتشملا هب ضرد مف هريغ د>و

 ماقأ نإ اهدري نأ هل:لوقي ناك هنع هللا ىضر ةفين> ابأ نإف نمثلا دقني نأ لبق بيع اهنف رهظف ةعاس لجرلل لجرلا

 وأ عئابلا هب رقي بيع ىلع اهنم رهظ ىقح هدقني ملوأ اهنمت دقنو اهضبقو ةعاسلا لجرلا ىرتشا اذإو ( قفان لالا )

 نم اعاتم وأ ًاراد ارك وهو هنبا ىلع لجرلا عاب اذإو «ءدقنلا دعب درأا هل م دقنلا لق درلا هلف هيلع دهشماا وأ ىرب

 ىلل ىنأ نبا ناكو ذخأ اب هبو هنبا ىلع كلذ زوحم ال لوقي نائك ىلاعت هللا همحر ةفدن> ايأ نإف رذع الو ةجاح ريغ نم

 هلام نماثيشهيلع هوبأ عابق هس لام 0 لجرلا ناكاذإو - ىل اع هللا هم-ر ) قنأ 2 ا اللا ( اج هيلع ةعد كوشي

 اعاتم لجرلا عاب اذإو . هلام نم كلهمتسا ام كلذكو فورعملاب هلع قفنف جاتحم نأ الإ هلام ىف هل قح الو هيلع

 أرارقإ هتوكس سيلو هيلع كلذ زوجتال لوق» ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نإف تكاس رضاح لجرلاو لجرل
 لجرلا عاب اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىفإ: لالا ) علب رارقإ هتوكس لوقي ىليل ىفأ نبا ناكر --

 در هلؤ ةمامسإ مو عبببلا نع هه و عئابلا لك 5 عييبلا رضاح همداد وأ هيو عيبا لحرلاو امداد وأ لحرا ابو

 نم ابيصن لجرلا عاب اذإو (لاق) الف لجراا امأو ركبلا اضر تمصلا ن رك عييبلاب اضر هتمص ن ركل الو عييبلا

 اذه ىلع علا زوح ال لوةي ناك ىلاعت هللا همحر ةفيثح ابأ نإف احس اذكو اذك وأ كلذوحم وأ اهر وأ اثلثمسي ملو هراد

 ا ل )م 0 ىلاعت هللا همحرىلل ىلأ نبا ناكو كرت ءاش نإو ذخأ ءاش نإ لع اذإ رابخلا هل ىلاعت هللا همحر فسوب ونأ لاقو هجولا

 00010 2 مة رقك انبساأ تناك نإو مس مل نإو بيصنلا عيب تزجأ ةثالث وأ نينثا نيب رادلا تناك اذإ لرد

 لمي مو رادلا هده نم ايدصنت كنتعب لحّرا مثدحأ لاو هثالث نيب رادلا تاك ناو ىلاعت هي همر ) ىقن 0 االاذ 1

 قى زوحب اللف رادلا 0 نركو لقأو موس هلا 0 اهم نر لق اهم بيصنلا نأ ليف نم لطاب عربلاف ىيدصت

 ادإو 5 عبيبلا دقع لق ةيدصل افرع دك م اقداصتب ىدحزجب ' ىبيصن كتعب لاقولو ىرشلاو عئابلا ديع امولعم ا

 هبو تماس لوقي ىح عيبال ملستب كلذ سيل لوقب ناكر 2 لاك دفا يضر .ةفينح انآ نإف ءارم لع لج رلا مخ

 لجرلا ىنأ اذإو هنعىللاعت هللا ىضر ( قفاتشلللاف ) عسبلل ملست كلذ لوقي ىلاعت للا همحر ىلا ىنأ نبا ناكو ذخا'

 مالكدلاب رارقإلا نوكي انإ رارقإب سيل متحلاف بتكي ملو دبشي ملو ماكتتي ملو هيلع متحو همساب ءارشش هيف باتكب

 نإف هيلع مموبلغ دق مهققر نه قيقر وأ نيماسملا عاتم نم عاتم وهو جراوخلا ركسع ىف عاتملاو ققرلا عيب اذإو

 ناك نإو 0 وره لوقي ل هكا نبا ناكو ا هبو هلهأ ىلع درو زوال لوعي ناك هنع ىلا هت هللا ىدر ةفدح انأ

 هللا همحر ( قفا *ةلالاث ( امي جمحلوق ىف هلهأىلع در هوءدب نأ لبق جراوخلا لتقو هن.عب ام اقققرلاو هنيعب امئاق عاتملا

 هيدب ىف ىه نم ىلع مامإلا ربظ مث اهوعابق نيلحتسم محلاومأ | وذخأف موق ىلع جراوخلا رهظ اذإو : ىلاعت

 اهاعداف ىفارصنلا نم ةبادلا ملسملا لجرلا عاب اذإو « هنم ىرتشا نم ىلع نمثلاب هدرو علا خسفو هيدب نم اه> رخأ

 هنأ لبق نم مهتداهش ز وح ال لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نإف ىراصناا نم ةنيب املع ماقأ و رخآ ىنارصت



 - 4 ءو دج

 ابيع ضرق ىلا ةيرادلاب امهدحأ دجو مث امهنم دحاو لك ضبقو ة.راجم ةيراج لجرلا عاب اذإو ( لاق ) اذكه هيف ٠

 ىلإ ىفأ نبا ناكو ذخأي هبو ضقتنا دق عببلا نأل هتيراج ذخ ايو اهدرب لوقي ناك: ىلاعت هللا همحر ةفيتح ابأ نإف

 هللا همحر ) قفانتلالا ) ضورعلاو ناويحلاو قيقرلا تا ىف امهوق كلذكو ةحيحص اهتميق ذخأيو اهدرب لوقي

 هكدل[و هدر اينَع ضف ىلإ ةيراثلا امهدحأ دجو مث اضباقتو ةيراجب ةيراج لجرلا لجرلا عياب اذإو : ىلاعت

 وأ مثارد اهادبحإ عم تناكنإ اذكهو ضورعااو ناويحلا عيمج اذكهو امهنيب عببلا ضقتناو ام عاب ىلا ةيراجلا

 ةميق ذخأو اهدر ةيهلا ةيراجلاب ابيع رخآلا دجوف نياجرلا دحأ ىدب ىف ةيرالا تتام نإو ضورعلا نم ضرع

 كرها فرشل اهب لخرلا ىرشإ/ اذان عفد ىذلا نمثلا ذخأيو اهدري اك عفد ىذلا نمثلا ىع اهنأل ةتيملا ةيراجلا

 فلكت الوا:ال. ءأ رمآلا يضخ ىلا الو ىرشلا مداخم لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نإف ابيع هب دجوف

 0 ىنأ نبا ناكو 0 ب.ءلاب ىذر دق رمألا عئاتلا لاق نإ انك ىريشملا نع ىرت الو رفالا رع نأ ىرشلا

 ريغب ايئاخ .ناك ولو .بيعلان ئغززآم تلتف مالا نيضحم قد تعلا اع ىلا ةعلشسلا درب نأ ىرتتلا عييطتسال لوقي

 ناك هنع هللا ىذر ةقينخ ايبأ نإف.لامملاكلذي انف رخح ادالب قا ةبراشم لام هعمل را تلدكو

 لوقي ىل) ىلأ نبا ناكو بيعلاب رمآلا اضر ىلع فاحتسإ الو هدري نأ هلف ابيع هب دجوف كلذ نم ىرتشا ام لوقي

 عاتملا ري مل نإو بيعلاب ىضرام هللا, فلحبف لاملا بر رضحم ى> كلذ نم ًائئش درزن: نأ براضملا ىرتشملا عيطتسإال

 هفاكن وأ كلذ ىف عئابلا مصاخبأ ابيعهب ىرتشملا دجوف ةعلس وأ اعاتم هل عابف الجر رمأ الجر ترأرأ ًايئاغ ناك نإو

 هنيبو هني/ ةموصخ الو رمألا رضحم نأ هفاكن الو عئابلا اذه ىف ةمصح نأ ىرت لأ عاملا بر رمألا رضحم نأ

 هآر اذإ رايخلا ىرتشمال ناك أ هرب ملو اعاتم ىرعشا ول تيأرأ عييبلاب هرمأ لثم وهف هل ىرتشاف هرمأ اذإ كلذكف

 ناك امأ هيف ىل ةحاحال لاف هضيقي نأ لبق ىمعأ هدجوف ادبع ىرتشا ول تيأرأ؟رمآلا رضحم ىت> رابخ هل نوكيال مأ

 اذإو هنع ىلاعت هللا ىضر .( قفا ثلالاف ) رمآلا رضع الو هدري نأ هل ىلب ؟ رمآلا رض ىتح اذهب هدري نأ هل

 ناك ابيع اهب دجوف ةراحن هب ىرتشاف اضارق الام هللإ عفد وأ ةفوصوم وأ اهنيعب ةعاش ىرشي نأ لحئرلا لحرلا لكك

 ماقم موقي هنأ كلذو لاملا بر ىضرام هللاب فاح. نأ هيلع, سيلو ىرتشملا هنأل لاملا بز نود كلذ دري. نأ هل

 عييبلا همزلو عاتبا امف رايخ هل نكي مل ىرتشا اع ىّضرأ ال لاق ول لاملا بر نأ ىرت الأ لاملا برا ىرتشا مف كلاملا

 كلدكاو... هم .ئزتشملا لعال لكولا لع كألإ را 201 عيبلا ضقتني مل هيف ىناحف ًائيش ىرشأ فلك

 هماع ىلع فاح بر اضر ىرتشملا ىلع عئابلا ىعدا نإف لاملا بز نود عئابلا ىلع ىرتشملل ةعابتلا نو 2

 ىف هنا> دق عئابلا دجو مث بوثلا ىرتشملا عابف ىمسم ءىش ىلع ةحبارم آبو لجرلا عاب اذإو ٠ تبلا ىلعال

 بوثلا عاب دق هنأل زئاج عيبا لوقي ناكهنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نإف . ةحمارملا ىف هيلع دازو ةحيارملا

 كلت .هنع طم :لوق. ىلإ ىنأ نا: ناكو ايش هطخخبالو ءاشا نإ دقنام دحانو هدر نأ هل نك ترشلا راك

 ايو لجرلا نم لجرلا عاتبا اذإو : هنع ىلاعت هللا ىذر ) قفا ل الاف ( لح حدبرلا نم امص>و ةناخلا

 حبرلا نه اهتصحمب ةنايخلا هنع طخ ليق دقف نمثلا ىف هناخ دق 0 هعاب ىذلا كولا عئابلا دجو مث هعابف ةعارم

 ااعاف نك“ اذإ كرب نأو عببلا داسفإ نم انعنم اعإو هدري نأ هل نكي ملأ آمئتاق بوثلا ناك ولو هب هيلع عجريو

 نإف امهم .نااخلا .ىلع مر ىلع دقفنا اءاو اعم امهملع مرح .ىلع دقعني مل عيبلا نأ اتئاف ناك اذإ ةميقلاب هلععو
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 لوق. ىليل ىنأ نبا ناكو ذخأ, هبو ىعخنلا مهاربإو هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نع انغاب كلذكو« ررغ

 ناكاذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف تءلالاث ) زيزعلا دبع نب رمع نعانغاب كلذكو هب سأبال زئاج هؤارمش اذه ىف

 والو ةئط ةأري هنم انش وأ هكلام هغابف ةناير: ىرتشملاو عئابلا ناكو ةروظح ةمحأ وأ لحام وأ ©200رثب ىف كمسلا

 مفديف عابت نيح اهيلع رودقم نيع عب الو ةنومضم ةفص عيبب سيل هنأ لبق نم لظاب هيف عييبلاف داصإ تح دخؤيال

 '0| 0 3 ناكاول هكلو هضيق ىف ةرطاخلا ةتوم ىف هيرتقم لع نوكف ضبقب نأ ليق'نائيف توم نأ نكمي دقو

 هسافو نيدلا ىف لجرلا سبح اذإو « ضرألا ىلع عذوف جرخأ اذإ زوجم امك هع زاج هناكم ديلاب ذخؤيو هيف عنتمرال

 اذه لوقي ناك هنعىلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نإف ةبه بهو وأ ةقدصب قدصا وأ قتعأو ىرتشاو نجساا ىف عابف ىضاقلا

 | 0010 ]] لج ذك لجرلا نأ ىرت الآ "ىت نسيلفتلا دعت نسلو نيدلا ىف هلام نم ءىث عابي الو زئاج هلك

 هيضقيو هلام عييف سيلفتلا دعب هتقدص الو هتبه الو هقتع الو هؤارش الو هع زوجمال لوقي ىكد ىنأ نبا ناكو الام

 الو_سيلفتلا لبق نم سيلو رجحلا ىف ةقاتعلا الخام ىليا ىنأ نبا لوق لثم ىلاعت هللا همحر فسوب وبأ لاقو ءامرغلا

 عيجولجرلا عس زوجمو : ىلاعت هللا همحر ) قناخ اال ) هنيد ىفقي ىقح ادبأ كلذ نم ةقاتعلا ىوس اًئيش زي

 ىدعتسا اذإف نيدلا ىف هيلع ىدعتس ق> ءافو ىذ ريغوأ ءافو اذو نيد ىذ ريغ وأ نيد اذ ناك هلام ف ثدحأ ام

 هنيد ىضقأ 0 هيلع ترجح دق لوقيو هناكم هبلع رجم نأ ىضاقلل ىغينا ءىثشب هنم رفأ وأ ءىث هيلع تدثك هيلع

 هيلع ردق,ام ىلغأب عبببلا هيف ىضاقلا طفني مث هب موستي نم رمأيو موستلا ىف دهتحم نأب هرهأيو هلام ىصع مث هتسلفو
 ىدعتس, نأ هللا عئصام لك هلام ىف هل زوج نأ ىلإ داعو هنع ردحلا قلاطااف هرضحأ نيد هيلع قد 5 اذإذ هنيد ىّضقيف

 دودرم وهف كلذ ريغ وأ ةقدص وأ ةيه وأ عسب هيلع أمق رجح ىتا ةلالا ىف هلام نم كللهسا امو هريغ نيد ىف هيلع

 ناك ىلاعت هللا هحر ةفينح ابأ نإف ةئيسنلاب هعابف ةئيسنلاب الو دقتلاب مس ملو هعيبي اعاتم لجرلا لجرلا ىطعأ اذإو

 عاتما برل هعفدي ىتح عاتملا ةميقل نماض رومأاملاو زئاج عسبلا لوقي ىليل ىلأ نبا ناكو دذخأاي هبو زئاج وه لوقي

 نم لقأ ناك نإو عاملا بر ىلع لضفلا كلذ دري هنإف ةميقلا نع لضف هيفو ىرتشملا دنع نم نمثلا جرخ اذإف

 هللا همحر ( قنانثلالاف ) ملعأ ىلاعت هللاو "ىش عاتملا بر ىلع عئابلا عجري ملو ةيضاملا ةميقلا ريغ نمضي مل ةمقلا

 عيلاف ةئيسن وأ دقن نم تيأر امج الو ةئيسنب الو دقنب لقي ملو اهعب لاقف ةعاس لجرلا ىلإ لجرلا عفد اذإو ىلاعت

 نةاض عئابلاف تتاف نإف دقنب الإ عبي نأ لكوام هللاب فلحم نأ دعب عسيبلا ضقن هل ناك ةئيسنب اهعاب نإف دقنلا ىلع

 منجر ىرتشملا نمض نإو ىرتشملا ىلع عئابلا عجري مل عئابلا نمض نإف هنمض ىرعشملا نمضي نأ ءاش نإف اهتميقل

 اهفلتأ ىتلا ةعلسلا ةميق نم همزلام الإ هنم ْذْحْوي مل هنأل هب ابعاتبا امع ةعاسلا بر ذخأ امه لضفلاب عئابلا ىلع ىرتشملا

 ملو ىنتعب ىرعشملا لاقو رايخلاب انأو كتعب عئابلا لاقف ناعيبلا فلتخا اذإو ( لاق ) متي مل اهيف عنببلا ناك اذإ

 لوقلا لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو هني عم عئابلا لوق لوقلا لوقي ناك هنع هللا ىضر ةفين> ابأ نإف رابخ كل نكي

 افلت>ا مث عببلا دعب اقرفتو دبع نالحرلا عييابت اذإو ىلاعت هللا همحر ( قنانثلالاف ) لحب هو ىرشلا لرد

 خسف ىف رابخلاب ىريشملا ناكو افلاحتم ارايخ طرتشن ملو ىنتعب ىرتشملا لاقو ًاثالث راياب ىلأ ىلع كتتعب عئابل | لاقف

 نمثلا ىف امهفالتخاب عيبلا ضقنن نحن نمثلا ىف امهفالتخاك  ملعأ ىلاعت هللاو  اذهو رابخلا عئابللنوكي وأ عبيبلا

 لوقلا ناك رابخلا ىرتشملا ىعدا ول كلذكو . رايخم الإ عيبلاب رقي مل هنأو رايخلا هل نوكي نأ اذه ءاعداب هضقننو

 )١( هحصصُم هتك . هبنتف فتلملا رجشلا ة+ألاو داو وأ لج لصأ ىف ءام لك : لجاملا ..
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 ابحالص ود. نأ لبق راملا عيب باب
 نإف اهلك ةلغاا فانصأ نم 0 نأ لبق ارك لجرلا ىرتشا اذإو ( قفانتلالا ) لاق ( عيرلا انربخأ )

 اليصق ىرتشا ول هنأ ىرت الأ زئاج عببلا نإف غلبي نأ ىلإ رمثلا كلذ كرت طرتشي مل اذإ لاق ىلاعت هللا همحر ةفينح انأ

 اذإو ازئاح ناك هعطقف 2 نيح كس نه ائيش ىرتشا ولو لاق؛ ازئاج كلذ ناك غلب, نأ لبق هباود ىلع هلصقي

 ناكو ذخأ ه.و كلذب سأب الف كلذ ىف هل نذأف هكرت ىف هبءاص نذأتسا اذإف هعطقي نأ هيلعف هكرت طرتشي ملو هارتشا

 ىلع طرتشإ نأ غلب دق كلذ نم ائيش ىرتشا اذإ سأب الو غلبي قح كلذ نم ءىث عيب ىف ريخال لوقي ىلل ىفأ نبا

 هللا همحر ( ىف[ هلال ) طرمشلا اذه ىف ريخال لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينحوبأ ناكو لجأ ىلإ هكرت عئابلا

 ىهن سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل دساف عيبلاف ابحالص ودبي نأ لبق راملا نم ًافانصأ لجرلا ىرتشا اذإو : ىلاعت

 هنأل ادساف هيف عيبلا ناك هحالص ودبي نأ لبق هكرت الو هعطق مس ملو هارتشا ولو اهحالص ودبي تح راملا عسب نع

 ىلع هنيعب هارب ايش هنم ىرتشي نأ الإ هحالص ودبي ىت> ادرفنم هعب لم الو هنابإ غلبي نأ ىلإ كري مث ىرتشي امإ

 ىهن ىذلا ىنمللا نم اذه سيلف ضرألاب اعوضوم ناك اذإ سأب هب نوكي ال اك سأب هب نوكب الف هناكم عطقب نأ
 مسو هيلع هللا ىلص ىلا ىهمن امعإ هنع ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا

 ةهاعلا نم وجنت ىتح ةرمثلا عب نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن دقو ؟ هيخأ لام ىدحأ ذخأ, مف ةرمثلا هللا عنم

 ةعاقلا نوكن هدم ىلإ كرياما ىلع ةهاعلا ىاي اعإ كلذكو (عرد عنملا نوكي ةدم ىلإ كرترام ةرمثا نم عنم اعإو

 لخنلا ركذي ملف لمح اهيف لم اهبف اضرأ لجراا ىرتشا اذإو « ضرألاب عوضولاك وهف هناكم عطقيام امأف اهنود

 طرتشي نأ الإ عئابلل ةرمثااو ضر "الل اعرت ”ىرتشملا لخنلا لوقي ناك ةنع ىلاغت هللا ىضر ةقيح 1 نات لح

 نإ تيأرأ لاقو اهحالص ودبي ى> عابت نأ ةرمثلا نع

 هينثتس نأ الإ 0 هترمثف اربؤم الحم ىرتشا نم » لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز َنَع انغلب ٠ ىرشلا

 ىرتشا اذإو : هنع ىلاعت هللا ىضر ( قفا: لالا ) ىرتشالل ةرمثلا : لوقي ىللل ىبأ نبا ناكو ذخأب هبو « ىرتشملا

 للاب ضرألاو ىرتشملل وهن رإ وي لنإو ربأ دق ناك اذإ عئابلل ةرمثلاف ه2 للا فاو 1 اف اض رآ لح

 1غ نضرأ نم :ةيردبا ةرشغاوأ ةفو دهم ريغ ناك نك ردك عارذ ةثام لجرلا ىرتشا اذإو ( لاق ) ىرتشملل

 وه ؟ ىرتشا ام ملعيال هنأل زو الو لطاب عييبلا هلك كلذ ىف لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نإف ةموسقم

 زئاج وه لوق, ىلاعت هللا هر ىليل ىلأ نبا ناكو ٠ ضرألاو رادلا نم هعضوم نيأو ضرألا نم وه كو رادلا نم

 تصقن اب عجر ءاش نإو اهدر ءاش نإ رايخلاب ىرتشلاف عارذ ةئام نوكتال رادلا تناك نإو ل عببلا ىف

 اثلث رادلا نم لجرلا ىرتشا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) ىلل ىفأ نبا لوق ىف عئابلا ىلع رادلا

 اذكهو ( قفا هلال ) ىرتشا ام ردقب اهيف كيرعشوهو زئاج عيبلاف اهعيمج نم مهس ةئام نم مهسأ ةريثع وأ اعبروأ

 رادلا عرذأ مسي ملو ةدودحم راد نم عارذ ةئام ىرتشا ولو ةبش> فصن وأ بو: مصن وأ دبع فصن ىرتشاول

 بوس# الو دودخم ريغ اًئيش ىرتشا دق نوكيف لقأ وأ اعبر وأ اثلثوأ ًافصن نك دق ةثاملا نأ لبق نم لطاب عييبلاف

 اذه نأ لبق نم ازئاج ناك عارذ ةئام اهنم ىرتشا مث رادلا عنيمج عرذ ىمس ولو هزيجنف رادلا نم هردق 5 فورعم

 ىأ نم اهذخآ عارذ ةئام كنم ىرتشأ لاق ولو «اهنم مهسأ نم امبس هئارعش لثم اذهو اهعيمج نم مولعم مهن اهنم

 هللا ىضر ةفينح ابأ نإف لجر هارتشاف كس اهيف رظح دقو ةروظحم ماجالا تناك نإو #* ادساف عيبا ناك تش راذلا

 هنإف ءاملا ف كمسلا اورتشنال » لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىذر دوعسم نبا نع انغلب ٠ كلذ زوحمال لوقي ناك هنع ىلاعت



  0"ع ١٠ -

 ءىث جارخإب تسيل اهنأ كلذو ءاش ىتم ةرظنلا ىف عجري نأ هل ناك ددملا نه ةد» ىلإ لاملاب لاملا بحاص هرظن'اف

 دريو هدسفن وأ هنم هذخأاي ىذلا ضوعلل هابإ همزانف اضوع هب هنم ذخأ ائيش الو نيدلا هيلع ىذلا ىلإ هكلم نه

 نايعادتإ وأ ةرظنب هريغ اعد هنالعجيف ملاق عيبلاو عييبلا ىف اخسافتي نأ الإ عبيباا نيبو فاساا نيب قرف الو ضوعاا

 لام لجر ىلع هل ناك الجر نأ ولو « ءاثدحأ ىذلا عببلا امهمزايف لجأ ىلإ افنأتسم اع هناريصيف ىوعد هيف

 ىلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نإف دعب هل رهظ مث هضعب هيطعي نأ ىلع لاما كلذ ضعب هنع طح ىتح بواطملا هنع بيغتف

 بيغ: هنأل هنع طحامف عجر_ نأ هل : لومي ىلول ىلأ نبا ناكو . زئاج وهف لاملا كلذ نم هنع طحام لوتي ناك هنع

 موق ىف ائيش هيلع بجوب اذه هلوق نكي م اذكو اذك هيلع امت هلف ىل ربظ نإ لاق بلاطلا نأ ولو ذخأي هبو هنع

 ائيش بيغتم وهو هنع طحف لجرلا نم نيدلا هلع لجرلا بغت اذإو : ىلاعت هللا همحر( قفا: ثلالا ) اعيمج

 ءارك إلا ناعم نم اذه نوكي الو هنع طح امف عجري نأ هل سيلف بيغتلل هنع تططح امنإ لاق مث ةيقبلا هنم ذخأو

 اهاركإ اذه سيلو <حلا ىفو هللا نيبو هنيب اهف دبعلا نع عوضوم هاركإإلا نأل اهيلع هرك أ نمت اهحرطن ىتلا

 هلف ىل رهظ نإ بلاطلا لاق ولو ٠ بغي ملو هنع باغ هأ نظيو بيغتلا ىف هيلع ىدعيو بيغتاا دهب هل رهظي ناكدق

 هللا همحر ةفينح ابأ نإف ءاطعلاىلإ اعب لجرلا لجرلا عاب اذإو . ةرطاخع ةيطع هنأل عضو هل نكي ملهل رهظف اذك عضو

 عيبم لك ىف اهطوق كلذكو لاح لاملاو زئاج عييبلا لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو . دساف عبلا كلذ ىف لوي ناك ىلاعت

 بسلا هصقتام درو هدر بيع هب ثدح نإو ةفين> ىلأ لوق ىف ةءقلا هلعف ىرتشملا هكاهتسا نإف فريال لجأ ىلإ

 هبو ةفنح ىنأ لوق ىف هلك اذه ىف هل كاذ زاج لاملا كل دقنأ انأو لجألا ديرأ ال ىرتشملا لاقف هنيعب امتاق ناك نإو

 هللا نأ لبق نم دساف عيبلاف ءاطعلا ىلإ اعبب لجرلا لجرلا عاب اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف لال ) ذخأب

 00 ا 0| 1 | لرش هلا لحو رع هللا ىمس ىلا ةلهألاب تقولا ىمسملاو ىمسم لجأ ىلإ نيدلاب نذأ لجو زع

 لوقي هنإف تامولعملا مايألا نم اهانعم ىف ناك امو تيقاوملا ةفورعم ةلهألاو « جحلاو سادلل تقاوم ىم لق ةلهألا

 طق نكي مل ءاظعلاو ْرْخَأتي الو مدقت,ال ىذلا اذه لكو « نياءاك نيلوح » لوقي هنإف نينسلاو « تامولعم مايأ ىف

 2101و مدقتلا هلخدل هدهج ةباغ مامإلا ديتجا ولو ا مدقتي الإ ادبأ نرد نأ رن الو لع 0

 سابع نبا نع ةمركع نع مركلا دبع نع ةنييع نب نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ ( عيرلا انربخأ )

 رخأتيو مدقتي اذه نأل لاق مهلك اذهو ( ىفاخ الاف ) ريصعلا ىلإ الو ردنألا ىلإ الو ءاطعاا ىلإ اوعيابتال لاق

 تءرتبا ىلا ةعلسلا تكسله نإف : ىلاعت هللا همحر ( ىف لال ) دساف هيف عيبلاف مولعم ريغ لجأ ىلإ عب لكو

 ىضرأ انأ ىرتشملالاق نإفبيعلا اهصقنامو اهدربيعب هيديىف تصقن نإوةميقلا در ىرتشملا ىدب ىف مولعم ريغ لجأىلإ

 رخآلا نود هحلصي نأ اهثدحأل نكي مل ادساف عبببلا دقعنا اذإ هل كلذ نكي مل لجألاب طرمشلا لطب أو لاح نمثب ةعلسلا

 هل ليق هطرمش اذه لاطبإب حلص لاق نإف حلص ىف دساف عببلا نأ تمعز اذإ تيأرأ ةفينح ىلأ لوت لاق نمل لاميو

 بر ثدحأ لهف هللق عئاب ةعلسلا بر لب لاق نإف . عئاب ةعلسلا برو رتثم اذه امن وأ رتشم اعئاب نوكي نأ اذهلف

 اعيب ريصي عيب هيف رصرمل اك هدكح ادساف اعبب نأ معزت ضقانتم كلوقف لبق ءال: لاق نإف ؟ لوألا عبيبلا ريغ اعيب ةعلسلا

 . هكلام هعيب نأ ريغ نم



 3 ١ هآال ١ تي :

 هيف متي مل عيبلا نأل ىرتشملل وأ عئابال رابخلا ناك كلذ ىف ءاوسو ىلاعت هللا همحر ( ىف| لالا ) هسفن ةعفنملال هب

 در لواشو 0 بيعلا امصقن 3 00 الو اهنم 2 ام دارا نأ عيطتسإل لوقي ناك ه ب ىلاعت هللا ىخر ةفنح ابأ نإف

 ىلع ابنم هدب ىفام دري لوقي ىلاعت هللا همحر ىليل قأ نبا ناكو ذخأِي هو كل قح الف الإو امتذخأ اك اهلك ةيزاخا

 لجرلا ىرتشا اذإوهنع ىلاعت هللا ىضر ( ف: ةلالاذ ) عسب لكىفو بابثلا ىف امهلوق كلذكو ابن ردقب عئابلا

 دري نأ هل نكي مل عئاباا هسلد بيع ىلع اهنم ربظ مث لجر نم اهفصن عابف ةعلسلا وأ بولا وأ ةيراجلا لجرلا نم

 وأ ىم اماهدر هل لاقيو نمثلا لصأ نم بيعلا صقن نم ءىنثب هيلع عجري الو عئابلا ىلع نمثلا نم هتصخ فصنلا

 بيع هدنع اب ثدح وأ لاعدرتال تراصف تقتعأ وأ ةيراجلا تتام اذإ بيع صقنب م>رب نأ هل نوكي امنإو سدحا

 كلذ مزليف اهدرب نأ نكمأ اذإو اهدرب نأ نكي دقف ابضعب عاب وأ ابعاب اذإ امأف لاح هيلع اهدرب نأ هل سيل راصف

 اذإو (لاق) ©20بيعلا صقنب عجريو هديب اهكسع نأ هل نوكي ال 5 بيعلا صقنب عجريو اهدرب نأ هل نكي ل عئابلا

 هللا همحر ةفينح ايأ نإذ هقتعي نأ ىلع وأ نالفل هبهع وأ نالف نم هعيب نأ اطرشش هف طرتشاو اددع لجرا! ىرّتشا

 كلذ نه ومن هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نع انغلب دقو ذْحَأِب هبو دساف اذه ىف عسبلا لوقي ناك ىلاعت

 دبعلالجرلا لجرلا عاب اذإو : ىلاءتهللا همحر ( قفا ةلالاف ) لطاب طرعشلاو زئاج عبيبلا لوقي ىلإ ىنأ نبا ناكو

 دساف هلك هيف عيبلاف هحراخم نأ ىلع وأ اذك هلع قفن نأ ىلع وأ همدختسال نأ ىلع وأ نالف نم 2 نأ لكأ

 امل قتعاا قارفلو ةنسال اعابتا قتعلا وهو دحاو عضوم ىف الإ اذه ىف طرشلا زوي الو كلم ماع ريغ هاك اذه نأل

 ىل نوكي دق ليق هريغو قتعاا نيب قرفام لجر لاق نإف زئاج عبلاف هقتعأف هقتعي نأ ىلع هنم هارتشا نإ لوقنف هاوس

 كرش بيصن جرم الو هيف ىك ريش بيصن نامذ ىنمزأي الف قتعلا ريغ تئشام هيف عنصأو هعيبأو هيهااف ديعلا فصن

 هتميق تنمذو قدعال مو كلمأ ال ىذلا كف بيصت ىلع َقَدَع رسوم انأو هتقتعأ نإو كنذم امل كلام الك نأل هدب نم

 عم عبيبلا زحم مل هتعب ولو قتعلا هيلع عقيف ربشأ ةتس نم لقأل هدلتف للا قتعأو هرمأ ريغب كرش ىدي نم جرخو

 لاملا لحف عب نم لام لجر ىلع لجرل ناك اذإو ( لاق ) امهاوس امو بتاكملاو داولا مأ ىفو اذه ىف هريغل هنالخ

 ىذلا نخآلا لجألا ىلإ وهو زئاج هريخ انت لَوه ناك هنع ىلاعت هللا ىضر:ةفنح انآ نإف ردا لحأ لإ ةغ 2 |

 ٠ امهنم حلصلا هجو ىلع كلذ نوكي نأ الإ كلذ ىف عجري نأ هل لوقي ىليل ىفأ نبا ناكو ذخ اي هبو هنع هرخأ

 ناكهجو ىأ وأ عنب نم وأ فلس نم لاح لام لجرلا ىلع لجرال ناكاذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةل الاف )

 : اهصن اذه ةدايز انه خسنلا ضحى 00(

 هدبع ىف كمزلي سيل اطرشش هيف كيلع تطرش وأ هاوس ائيش وأ هعيبت ال نأ ىلع دبع كتتعب اذإ ( عدرلا لاق )

 اذإف ا كلام انأ تدك م يكلم نأ كلف هنم ضرعلا كلع تكلم اذإ تأ كف للا هذ علاق ءاشت نأ الإ

 انأ تنكامم كتصقن اذإو تئشام هب عنصأو عبأ نأ ىل ناك هنأل هكسلمأ تنكاامت كتصقن دقف هعيبتال نأ ىلع كنتعب

 ماعلا نم جرختسم صاخ اذه نإف ةريرب ثيدحب هدحو قتعلا الإ اكاام انأ تنك امك امات اكلم هكلمب رف هيف كلمأ

 ىلع موق ىلدبع فصن تقدءأ اذإو رخألا فصناا كل ل نأ كل ىلع نكي مل دبع فصن كل تبهو ول ىفنأ ىرت الأ

 . ها ءايشألا عي نه هريغ فالخ قتعلاف ًارسو» تنك اذإ قابلا قتن



 مح 1114 4 مح

 ل عاتملا كلذ هيدي ىفىذلا ىرتشاا فلحتس نأ داثراق ةئيب هاوعد ىلع ىعدملل سس و ىوعءد لجر هيف ىعداف كلذ

 ْ ليل قأ نبا ناكو دخلا اذهو قدح هيف اذهلام للا ةتبلأ هلع نيمنلا لوقي ناك ىلاعت كا ةفينح ابأ نإف هاوعد

 قح هيف اذهلام تبلاب هيلع نيميلا ىلاعت هللا همحر ( ىف: لال(: ) اقح هيف اذهل نأ ملعبام هللب فلحم نأ هيلع لوقي

 ند عئابلا نأ ىلع اعب ىرتشملا ىرتشا اذإو : تاداهشلاو ناعألا ةماع اذكهو ًاقح هنف اذهل ملعب كب ل اذإ كلذ هندي

 نوكي الو»د اف عنيبلا لوقي لاك هلع ىلاعت هللا ىدر ةفسح انآ نإف ا رقت رابخلاب ىرتشملا نأ ىلع وأ اربنش راخخلاب

 نيرظنلا ريح رهأ ةلفحم ةأش ىرشا ند لوقي 0 م هلع هللا ىلد هللا لوسر 2 انغاب مايأ هدا قوف رابخلا

 هلع هللا ىلد هللا لوسر لوق ىلع هلك رابخلا لعجف ريعش نم اعاص وأ رع نم ًاعاص اهعم درو اهدر ءاش نإ مانأ ةثالث

 ىرتشا اذإ وىلاعت هللا همر ا يقف 9 3 اانا رذخأي هنو ةنرم وأ 0 را رابخلا لوقي ىلا تأ نبا ناكو 0

 اثالث ةدملا تناك نإف اهنافص,. ةدم ىلإ اعم امه وأ ىرتشملا وأ رايخلاب عئابلا نأ ىلغ ىرتشاام ةعلس ىأ.وأ ذبغلا ل>رلا

 0110| ]| فكاو لئاق لاق نإف ضقفتنم عييبلاف 0 نيع ةفرطب كلذ نم د عسيبلاف لقأ وأ

 قرفت دعب رادخلا نوكي نأ زاجام ملسو هيلع هللا ىل هللا لوسر نع ربخلا الول ليق؟ثالث نم رثك أ زحم ملو اثالث

 نأ زوجم ال الجر نأ كلذو اقرفتي نأ ىلإ رابخلا اممل لعج انكإ ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر 2 ةعاس 0

 نأ زوحيال هنأ انبهذم لصأ نه ناك اذإف در دري نأ امهدحأ ءاش نإ امهملع 0 انمعز 2 3 امهل نأ انمعز 3 و

 ضوعب هكلءأ نأ حاصر الو اعش كلما نم هتصقن دقن اذههلع تطرش اذإ ىنأل اهبحاص اهغدبال نأ ىلع ةيراجخلا عب

 رباالول راخلا ىلع عببلالصأو هيلع هترظح َّىَد كلما لك رايخلا طرشإ هتصقن دعو مات هيلع ةككلمام الإ هنم ا

 ةارسدملا ىف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر طرش الف تركذ امت هنم لقأب عيبلا دسفن انأل ادساف نوكي نأ ىغبني ناك

 ىلإ انيننا عاتبا ف ثالث رايخ ذقنم نب ناب 220لءد هنأ مال_-سلاو ةالصلا هيلع هنع ىورو عيبلا دعب ثالث رايخ

 أ كال و ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هزواي م ذإ هزواي لَو رايغا ن م ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ر 0

 ىد نيمو 0 ةلياو مود 0 هب ا> لوأ كوب امرك فردت لق ةاردملا نأ لو ند هتباعل 1 نأ ةيشلا هب رع

 كالذ لاط ةاردم 1 م َّىَح رالا هل لاقي 3 لذ ةبردتلا تع ةنايتسا عيل ره اعإ رالا ناك ولف اهمف كشرال

 هريغ ةراعرسالا ناك اعإ نا.>را.> ناكولو رد وأ كالذ لاط تقو الب هناع اذإ بولا ف رايخلا هل 00 اك رصد وأ

 ثالث رايخ نأ ىلع لد رلا ناكف ارهد ةراشتسالا عدي نأ هيف نكمأو ةعاسب هدعبو هماقم ىف هريشتسي نأ هنكمأ

 <. كج يا اذإو (كاق) ادساف اء اطرتشم اندنع ناك هزوا> نمو هزواحم نأ انل ز<+ 0 رايخلا ةياغ ىدفأ

 نءاض عددا لوشي ناك هن ع ىلع لا ئَدد ةف -ح 0 ف «ءلاع كالبف ىرشلا هض. هو اموب رايخلاب عئابلا نأ ىبَع

 0 نأ ولو هيف هلع ,ىثال كلذ ىف نيمأ وه لوقي ىلا ىلأ نبا ناكو انخان هنو عي ىلع هذخأ هنأل ةمدقلاب

 لجرلا عاب اذإو : ىلاعت هللا همخر ) قناه تلالا اممهلوق ىف هب هارتشا ىذلا ةنمثب هيلع وهف هدنع كلبف ىرتشمال

 مل عيبلا نأ هنع هنمضن نأ انعنم اهنإو هتميقل نماض وف ىرتشملا ىدي ىف دبعلا تاهث هضيقو لقأ وأ اثالث رابخلاب دبعلا

 انوهضم ا عبيبلا ند الف اًضوع 4 ىزشاا ند دخاي ع ىلع الإ هذ>ان 5 هنأ هنع نامضلا حرطن نأ انعنمو هنف من

 ةعفنل هكسع اعإو ةلجآ الو 8 ةعفنم هب عفتني الو كلعال امف انيمأ لجرلا نوكب اعإ هف اًنيمأ نوكي نأآل هَجو الو

 ., همت م او ( لوس ند نايد>» تأ اثلا ء زا ىف مدعتو 5 ةدحوملا ءام 1 00 ةلمبملا ءا اهلا م ره 00



00000 

 ىنعم لام ىف !مثود لئاحال ةفشكتم اهنأ كلذو عئابال ةرمثلاف اريبك وأ ناكاريغص علطيام دعب ناكام رك ىأ ارم وأ

 هييش وأ اصن ةنسلا لثم هلك اذهو عاتبملا طرتشي نأ الإ « عئابلل هلق لام هل ادبع عاب اذإ اذكهو « ربؤملا لختلا

 . هفلاحمال اهانعع

 تسيعلا قف فااتخالا كاب

 دجوةكلذ ريغ وأبوثلا وأ ةبادلا وأ ةءراجلا لج رلا نم لجرلا ىرتشا اذإو : ىلاعت هللا هحر ( قفا: تلال )

 نيميلا عئارلا ىلعف ةنيب هل نكست ملنِإف ةنيبااىرتشملا ىلعف عئابلا كلذ ركناف هب بيعلا ادهاو ىدعب لاقو اع 4 ىرشلا

 درأال لوق.ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نإف هيلع نيميلا درأ انأ عئابلا لاق نإف هب بيعلا اذه امو هعاب دقل هللاب

 لثم لوقي ىليا ىفأ نبا ناكو ذَخَأِب هبو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهعضو ىذلا عضوملا نع الوحم الو هيلع نيميلا

 ليي فاحم نأ ىنأ نإف اهدرو فلحا لاقيف هيلع نيميلا در ىعدملا مهنا اذإ هنأ الإ ىلاعت هللا همحر ةفينح ىنأ لوق

 دجوف ناكام عب ىأ وأ بوثلا وأ ةبادلا لجرلا ىرتسشا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا ) هيلع ىضقو هنم

 هلثم ثدحم ابيع ناك نإف كدنع لب ىرتشملا لاقو كدنع ثدح عئابلا لاف عئابلاو ىرتشملا فلتخاف اينع هب يرتشملا

 « ةنيب هاوعد ىلع ىرتشللا ىتأي نأ الإ هب بيعلا اذه امو هعاب دقل هللاب تبلا ىلع هنيع عم عئابلا لوق لوقلاف لاح

 هيلع انددر فلح نإف همهنن مل وأ هانمهنا ىرتشاا ىلع نيميلا انددر عئابلا لكن نإو نيميلا نم ىلوأ ةنيبلا نوكتف

 لوكتلا عم ناك اذإلوكنلاب هيطعناعإ طقتهبحاض لوكني هطعن ملوهيلع اهددرن مل نيميلا نع لكنت نإو بيعلاب ةعلسلا

 امم نوقحتسإ ناعألاب نييراصن الل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق لبق ؛ تركذاه ىلع لدام لئاق لاق نإف « هنيع

 ىعدملا ىلع ناميألا هنعهملاعت هللا ىضر باطخلانب رمع ىأر مث اب نوءربي دوم ىلع ناميألا درو اولكسنف مهحاص مد

 هللأ ىلص هللا لوسر ةئدمو ناعألا در 0 ارش لوكا 0 طوب 1و نءدملا ىلع اهدرؤ اوكف مع نوءربب مدلا موهملع

 هللا ىلص ىنلا لوقو هنع ىلا: هللا ىضر باطخلا نب رمع لوق كلذكو ةلجا هتنس ىلع لدت ةرسفملا صنلا لسو هيلع

 اهيلع لد ةلج كلذهنع ىلاعت هللا ىضر باطلا نب رمع لوق مث «هيلعىعدملا ىلع نيديلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا )سو هيلع

 هيف سيلام ثيدحلا لمحبو رثكيف اذه فلا مهيلع ىعدملا نيميلاب ودعيال لاق ىذلاو امهنم ةدحاو لك ٍ 1

 لك نم 'ىربف ًاعب لجرلا عاب اذإو « هيف اعيابت امف تبلا ىلع نيءبابتملا نيب نيميلاو ةيضذألا باتك ىف اذه انعضو دقو

 بيعب هدري نأ ىرت-ثملا عيطتسإ الو ةزئاج كلذ لك نم ةءاربلا لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نإف برع

 اذهبو ةحرق لك نم *؛ىرب حورقلا نم هأربأ ولو ةجش لك نم *ىرب جادشلا نم هأربأ ول هنأ ىرت الأ ناكام انئاك

 « اهيلع هدي عضي نأ ركذي ملو ائامسأبا ايلك توما ىددل ىح كلذ ند ارد لرش لل ىأ نبا ناكو ددلا

 بهذن ىذلاف بويعلا نم ةءاربلاب ناويهلا نم ائيشوأ دبعلا لجرلا عاب اذإو : هنع ىلاعت هللا ىضد ( قفة لالا )

 مو هماع بيعنم أربي ملو ةملعي مل برع لك نم *ىرب هنأ هنع ىلاعت هللا ىذر نافع نب نامءءاضق_رغأ ىلاعت هللاو_هللإ

 تناك امنأ كلذو هءاوسام ناورحلا هيف قرافيىتاعملا نمىنعم هيف نأو اديلقت اذهىلإ انيهذ اعأإو هيلع هفقيو عئابلا همس

 هئريب هثربأ عئابلا ىلع خ اذإف رهبظي وأ ىف بيع نم أربي اماق هعئابط لوو مقسلاو ةحصلاب ىذغتي ناكذف ةايحلا هيف

 هنم هئربي الفكلذ ىلع ةيمستلا عقتو ربكيو رغصيو رثكو لقي هصقنام ىلع بو.علا مسا عقو دقف هيلع ف مل اذإف هنم

 مل هب ناك بيع نم أرببال نأل هريغ ناويحلا قيرفت نم انفصو امو ديلقتلا الول سايقلا ىف حصأ نإو هيلع هفقي نأ الإ

 ريغ وأ ايوب وأ ًاراد وأ امداح وأ ةءاد لدرلا ىرتشا اذإو 0 ءانفصو 5 ىلوأ انفصو امو ديلقتلا نككلو هيحاض هرد
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 0ك 1 ةميقلا تناك نإو نمثلاب عئابلا ىلع عجري اع[ سال 5 هنمضو لجر هقحتساف هكلهأ وأ هقرف ابوث

 املثم رهمو اهذخأ لجر اهقحتسا مث اهبئطوف ةيراجلا لجرلا ىرتذا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف(: ةلالان ) هن

 الو هنم ضبق ىذلا ةيراجلا نمثب عئابلا ىلع ىرتشملا عجريو 0 حكنيام الإ اهلثم ربمل تقو الو ءىطاولا نم

 ىضق الل هل لق ؟ اذه تلق نبأ نه لئثاق لاق نإف وه هكلهتسا ءىثك هنأل هنم ةءراجلا بر هذخأ ىذلا روملاب عجري

 ت'اك رهملا تبيصأ نإ اهل نأو لطاب اهحاكن نأ اهماو نذإ ريسغب جوز: ةأرملا ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلع هب مجري ناكولو ةباصالل ذخآلا وه هنأل هرغ نم ىلع عوجرلا بيصملل نوكي الو رهلا بجوت ةهبشب ةباصإلا

 هللا هحر ( قفا: ةنللاف ) اهيلع هب عجريام امل بجي الف هل ةراغ نوكست دقاهنأل ربم هيلع ةأرملل نكي ملهرغ نه

 ىف مث[ عئابلاو كحل ىف ءاوسف هماعي مل وأ عئابلا هملع بيعب اف هل سلد دق ةيراجلا لجراا ىئرتشا اذإو : ىلاعت

 ناك نإو اهدر هل نكي مل هل ساد ىذلا بيعلا ىلع علطا مث برع ىرتشملا دنع اهب ثدح نإف اناع ناك نإ سيلدتلا

 همزابال عببلا نأل بويعلا لقأاب اهدرينأ هل ناكف ايرتشم ناك اذإو قيقرلا بويع لقأ هدنع اهب ثدح ىذلا بيعلا

 ىذلا بيعلا دعب عئابلا ىلع دري نأ هل نوكي الو عئابلا ىلع هل ناك ام لثم عئابلل هيلع كالذكف ءاشي نأ الإ بيعم ىف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىنعم اذهو هكلم ىف ناك بيع هيفو عبيبلا همزلي نأ عئابلل نكي مل اك هكسلم ىف ثدح

 عئابلا هل سلد ىذلا بيعلا اهصقن ا عجري نأ هدنع بيعلا ثدح اذإ ىريشمللو بيعلاب ديعلا دري نأ ىذقهنأ ىف سو

 نوءست اهتميق لاميف بيعلا اهو موقت مث ةئام اهتميق لاقيف بيعلا نم ةملاس ةيراجلا موقت نأ كل فصأ اهب هعوجرو

 ن1 لك ناك اه انئاك عئابلا ىلع اهنكرمشعب عج را هل لاقي مث عببلا مت ذئموي هنأل عئابلا نم ىرتشملا اهضبق موي اهتميقو

 ةيسعماهذخ"اي نأعئابلا ءاشي نأ الإ ةسمخم ٍج رنيسح اهارتشا ناك نإو نيرشع عجر نيتئاع اهارتشا نإف 00

 قرشا اذا. ءىشت عجرت الو 0 هش نإو تتش نإ اهماس عرشملل لاقف ىرتشملا نم هدخ 3 عى الب

 لوقي ناك هنءىلاءت هللا ىضر ةفين> ا:أ نإف رخآلا ىضري ملو بيعلاب امثدحأ ىضرف ابيع اب ادجوف ةيراج نالجرلا

 ىضر نإو هتس> دري نأ اد>أل لوقي ىلا ىفأ نبا ناكو اعيمج درلا ىلع اعمتي ىتح درب نأ امهنم دحاول سيل

 لجر نم ةد>او ةقفص ةيراهلا نالجرلا ىرتشا اذإو ىلاعت هللا همحر ( قنا ةلازا ) ذخ'اي هبو بيعلاب رخآلا

 ادوجوم نأل كسمنلا كسمتلا دارأىذالو درلا درا دارأىذللف كسمتلا رخآلاو درلا امهدحأ دارأاف اببع اهم ادجوف

 اهفصن امثدحأل عاب ول ا هءاب ول لك_!اك داو لكل فصتلاف فصنلا امهنم دحاو لك عاب هنأ نينثالا عيب ىف

 ناكو هنم ذخأ ىذلا نمثلاب عوجرااو فصنلا در اهنم داو لكلا ناك ابيع اهب ادجو مث اهفصن رخاللو

 نإف ائيش طرشي لو رع هيفو لم اهف اضرأ لجرلا ىرتشا اذإو . هبحاص در نإو كس نأ امهنم دحاو لكس

 هللا ىلص هللا لوسر نع انغلب كلذكو . ىرشملا كلذ طرتشي نأ الإ عئابلل رمثلا لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ

 ادبع ىرشا نمو ىرتشملا كلذ طرشي نأ الإ عئابال هرمثف ربؤم رمت هل الحم ىرتشا نم لوقي ناك هنأ سو هيلع

 م نإو ىرشملل ةرمثلا لوقي ىليل فأ نبا ناكو دح اه هيو ىرشملا كلذ طرتشي نأ الإ عئابلل هلاق لام هلو

 دق لخنلا لجحرلاا نم لجرلا ىرشا اذإو ىلاعت هللا همحر ) قفانتثلالا ( لختلا نم لكلا ةرغ نذل طرشي

 . ىفالإ فثشكنم ريغ اهرك نأل ىرشملل امترمثف ربؤت ل تناك نإو عاتبملا كلذ طرتشي نأ الإ عئابلل امترمثف تربأ

 نم هكلع همأ نطب ىف نينطاك وهف رمثلا ىف فاشكتنالا دبي مل امو فاشكنالا ود, نيح رابإلاو رابإلا تقو

 انيت وأ انع ىرثشا نإف ةنسلا _ىنعم ىف هلك اذهو همأ لياز دق نينجلاك ناك فاشكنالا هنم ادب اذإو همأ كلم
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 هلثم ثنثيال هحو نم ءارحألا نم اددأ ندضيال ناك هنأ كاط ىنأ نب ىلع نع ىور دقو تش امنه ادحاو ىلع 1و

 دحأ نع لطبتال ةيانلطاو هدب تنجام عدوتسملا نمض. م نونءاض مثو هيف ةلاسم الف عانصلاو ءا رحدألا ىدنأ تنخاك

 تنحام الإ عانصلا ىلع .نامذال هنأ هتيأر امف ىعفاشلا هيلإ بهذي ىذلا ( عدرلا لاق ) اونمض اودعت ول كلذكو

 . عانصلا نه افوخ كلذب حوس نكي لو معدنأ

 هللا ىضر ةفيث> انأ نإف ىردشلا اهقتعأو اهعابف ةيراخلا لحرلا بصتغا اذإو 2 ىلاعت هللا همحر 2 ىف 9 ااا ١

 نبا ناكو دخ اي اذهمو كلعال ام قتعأو كلعال ام عاب هنأل زوحمال لطاب امف قتعلاو عيبلا لوقي ناك هنع ىللاعت

 ةيراخلا لجرلا بصتغا اذإو : ىللاعت هللا همحر ( قنا: ثلالاف ) ةميقلا بصاغلا ىلعو راح هقتع لوك لذ نإ

 مل عيبا لطب اذإو لطاب عيبلاف اهقتعأ نم اهعاب وأ اهقتعأاف ادساف ءارش اهارتشا وأ اهقتعأ نمت اهعاب وأ اهقتعااف

 رثك اف ايرتشم نوثالث اهخسانت ولو ًادساف اع عئاباا لوألا كلاملل ةكولمم ىهو كلام ريغ هنأل عاتبملا قع زب

 كلملا حيحصلا لوألا كلاملا عب ناك اذإ هال نودا دق لاطاب هلك ع ببلاف لوألا عئابلا اهتمي مل اذإ ءاش موعأ امقتعأو

 هب كالع مل ادساف ناك اذإ عيبلاو هنع كالملاب عاب نم عب الو لا# اهيف هعيب زوجي الف اهكلعال ىذلا ابعابق ًادساف

 عئابلا ةسلاد ام ناك بيع ىلع ىزيشلا علطا مث اهئطوف ةيرال الح رلا ىرتشا اذإو ٠ هقتع زج ُ كالعال ام 3 نمو

 هللاىذر بلاطىنأ نب ىلعنء انغلب كلذكو ؛طولا دعب اهدرب نأ هل سيل لوةي ناك هنعلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نإف هل

 ناكو 1 هبو ندمثلا نم برعلاو ةحصلا نيبام لذفب هيلع محجر لوقي اكل ىلاعت هللا همحر 1 لاق هنع

 فد وملا لمعت رثعلا فصنو اهتهرق نم ريكعلا 3> ايهلوق ىف رهملاو اهلثمربم اهعم دريو اهدري كوشي ىلل قأ ن١

 كل ةفند ىنأ لو ىف اهدرب نأ هل ناي م هدنع برع اج ثدح هككلو ةيراذلا طب : ىرشملا نأ ولو : كلذ

 تثذدح ىدذلا بوءلا ام صقنام دردو اهدرد لورق 0 كل نإ حاكو هيحاص 5 هيو ةدصلاو بيعلا نيبام لضفب عج

 عئابلا دنع ناكبرع ىلع اهنمرهظ مث ا!عاض افايث ةمراا ل>زلا ىرشا اذإو لاعت هقا ةمحر ( قنا: ئثلالاث )دنع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىذق اذإو اهب اهذخأ ىتلا لا الدم اهدز اعأإو اًئءيش ايصقنبال ءطولا نأل اهذر هل ناك

 تناك نإو ناعغلاب هتدأ ول حارخ وأ ةمد> نم اعلع اررش نأ طولا ناك كلذك ةمدخلا انو نامغلاب جارخلاب

 ةرذعلا تاهذب امصقن دق هنأ لبو نم اهدر هل نك م ضتئا نإو كالذك5 اهضتفب مو جرفلا نود ف اهءاص'اق ارك

 لصأ نم هل ساد ىذلا برعلا !مصقن امب عريو ةصقان اهذ> اي نأ هيلع زوي نكي مل امك ةصقان اهدرينأ هل زؤح الف,

 ةبيعم اهسبم نأ ىرتشملا ءاَشي نأ الإ هل كلذ نوكيف ةصقان اهذخأ اي نأ عئابلا ءاشي نأ الإ ابف ىطعأ ىذلا نمثلا

 ىرشا اذإو 3 لوقلا اذه :فالخ لاق 3 امه فالح الو ىلع ل 2 نع تت هيلدز الو بولا نم ءىث 2 الو

 اهلثم َنبم ءىطاولا ىلع لوقي ناك ىلاعت هللا همحر ةفينح ايأ نإف ىضاقلا اهب هل ىضقف لجر اهقحتساف ايثطوق ةئراجلا

 ناكو دَّح"اي' هنو روملاب عجري الو هعاب ىذلا ىلع نمثلاب عجريو لدع اوذهب ع اهلثم لدرلا هب جوزميام لم 1

 ابنم هرغدق هنألز لاو نمتلاب عئابلا ىلع مٍجريو هلوق نم كلل تّركذام ىلع رهملا ءئظاولا ىلع كوقي ىلتا ىفأ نبا

 دعب أول “تمازأ ؟ ءىظو.ئذلا وهو ثدحأ اع قتل ق1ننا وقى هلع مجري فو لاقف مهضعب هيلع لخدكاف

 4( هاا مز : :ّ
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 اذإ نيجوزاا ماكحأ تناكو هنامتلا عم ناعألاب دحلا اهنع ىلاعت هللا أردو ةقرفلا امهنيب نسو هناعتلاو ؟1)دلولا ني

 ةأرملاو لجرلا نع دحلا ءرد تعمج دق هين نيمللا نأ كلذو هريغ ىف هل ةعماجم ىوف ءىش ىف نيدنجألا ماكحأ تفااخ

 جوزلا نيم الإ اهفذقي نيح ةأرملا ىلع دحلا قم الو اهيف الخاد اعم ىننلاو قالطلاو دا ناكف دلو ىننو ةقرفو

 ملو دح ةأرملا ىلع نكي ملو هنم نيميلاب جورخلا كريو فذقلاب دح نعتلي مل ول جوزلا نأ ىرن الأ نيميلا نع لكنتو

 در اوفلحم مل املف « ىبحاص مد نوقحتستو نوفاحم » نييراصن الل لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىرت الوأ نءتلت

 ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ىرتال وأ مهقق> اوكرت نويراصنألا اهلبقي مل املف اهب اوءربيل دوهملا ىلع نامثألا

 : دعأ للاو نيعدملا ىلع اهدر اوفاحم مل اماف مماع ىعدلا ىلع ناعألاب دب هنع

 ىيل ىبأ ناو ةفسدخ وأ هيف فلتخا أم تاكك لذه

 ىلاعت هللا مهمحر فسوي ىنأ نع

 ءابقب ىتترمأ طابخلا لاقو صرمقب كترمأ بوثلا بر لاقف ءابق هطاخف ابوث طايخلا ىلإ لجرلا مسأ اذإ ( لاق )
 0000001 45 وتلا ةحف طاخلا نمشتو توثلا بر لوق لؤوقلا .لوقي ناك ىلاعت هللا همحر :ةفدحاابأ نإف

 فاتخم ملو طابخلا دنع نم عاض بوثلا نأ ولو « كلذ ىف طايخلا لوق لوقلا» لوق. ىلإ ىنأ نا ناكو « فسوي ابأ

 امفالإ لامعلا نم كلذ هبشأ امو غابصلاو راصقلا ىلع الو هيلع نامذال لاق ةفينح ابأ نإف هلمع ىف طابخلاو بوثلا بر

 مث لوقي ىلذ ىلأ نبا ناكو مهيلع نامذال لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع انغلبو ١ مدنأ تنج

 بلاغ ءىث ءىجم نأ الإ نونماض مث فسوي وبأ لاق . هيف مهدبأ نمي مل نإو مهدنع كلهامل نونماض

 لامح وأ هعيدب رمأ ريجأ وأ غابصلا وأ لاسغلا وأ طايخلا دنع بوثلا عاض اذإ : ىبلاعت هللا همحر ( ىف[نءلللاف )

 نم دحاو هيف نحب ملو قرس وأ قرح وأ قرغ نم هعم هيحاص سيلو هغيلبت وأ هعم هبحاصو هغيلبت ىلع رجؤتسا

 ذخأ نم نأ امهدحأ نيلوق نم دحاو الإ هيف زوجي الف هلك كلذ ءاوسف ةعيضلا هوجو نم كلذ ريغ وأ ائيش .ارجألا

 نماض وبف ريعتسملل اف ةعفمل ةيراعلا تنمض امنإ لاقو نمضت ةيراعلا ىلع هساق اذه لاق نمو هنمض ءىث ىلع ارجأ

 اهم عافتنالا ىف كل ن وذآم ةيراعلا نإ هل لاقي نأ اذه لئاق ىلع لد. دقو فلسلاك ىهو ةمالسلاب اهمدؤي ىح امل

 هلمعت ءىث ىف كتعفنم امإو هب عافتنالا ىف كل نوذأم ريغ هلك اذهو فاسااكىهو ريعملا كنم هذخأ ضرع الب

 ىف تبطع نإ نمضت الف كنم ذخْوي ضوعب اهنم عفتنتف ءاركب ةبادلا ىطعت كتدجو دقو ةيراعلا اذه هبشب الف هبف

 حيرش لاقف ؟ قب قرتحا دقو ىننمضن لاقف هتيب قرتحا اراصق نمضف حيرش راصقلا نيمضت ىلإ بهذ دقو كيردب

 اذهب ةنيبع نبا هنع انربخأ ىلاعت هللا همحر ( ىنإن للا ) ؟ كترجأ هل كرتت تنك هتيب قرتحا ول تيأرأ

 الو ًارجأ ءىثث ىلع ذخأ نم لك نمضي نأو اذه الإ عانصلا نمض اذإ زوحب الو ىلاعت هللا همحر ( قفا: تالاف )

 الف انومضم نوكيال نأ رخآلا لوقلاو لاح لكب نماض نومضملاو ًانومضم نوكي نأ نم رجألا هيلع ذخأ ام وام

 هللا ىضر ٍبلاطىلأ نب ىلع نأ هلثه ثيدحلا لهأ تبشرال هجو نم ىوري دقو لاحم ةعيدولا نمضتال مك لاح نمضي

 نب رفعج نع ىحم ىنأ نب مهارإ كلذب انربخأ كلذ الإ سانلا حلصيال لاقو غابصلاو لاسغلا نمض هنع ىلاعت

 اذه نم فعضأ هجو نم عانصلا ضعب نيمضت رمع نع ىوريو كلذ لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ايلَع نأ هيبأ نع دمحم

 )١( هححصم هبتك . لمأت , هناعتلاب : هلعا ٠



 تواتإ ا تح

 ةرواشملا باب

 لاق ( ىعفاشلا انربخأ ) لاق ) عيرلا انريخأ 6 ارمالا ف مثرواشو » ىلاعتو كرات هللا لاق ( قناشتلالاف )

 هلع هللا ىلص هللا لوس ر نم هباحصأل ةرواشم رثك أ ادحأ تيأرام ةريرهوبأ لاق : لاق ىرهزلا نع ةنيعنبا انربَخأ

 اينغل سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك نإ نسحلا لاق ( قفا: ةلالاف ) مهب ىروش مثرءأو » لجو زع هللا لاقو سو
 نأ هل ىغبنا لكشم وأ اهوجو لمتح رمألا الاب لزن اذإ هدعب ماكحلا كلذب نكسر نأ دارأ هنكلو ممترواشم نع

 هنكساو هرواشي نم لضأ امير هنإف نيمأ ريغ املاع الو هترواشمل ىنعمال هنأل الهاج رواشي نأ هل ىثبتي الو رواش

 . هيلع ةجحلاو مدخلا اضر ةرواشلا ىفو ةنامألاو معلا عج نم رواشي

 ىلولاب ىلولا ذخ ا باب

 *ىفو ىذلا مهاربإو د ىسوم فحص ىف اب أبني مل مأ » ىملاعتو كرابت هللا لاق : ىلاعت هللا همحر ( فان ةلالاف )
 نع طقل 35 نابأ نع رخخأ نب كلاادبع نع ةنييع نبا انريخأ ( ىف ٍِ *لزلاؤ 0 » ىرخأ رزو ةرزاو را نأ

 هللالوسراي ىنبا لاق«: اذهنم»ماسو هيلع هللا ىبىىنلا هل لاققإسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىبأ عم تلخد :لاق ةئمر ىبأ

 لاق(ىعفاشلا انربخأ) لاق (عيرلا انربخأ) « هيلع ىنحت الو كيلع ىنحال هنإ امأ» سو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقفهن دهشأ

 لامؤ مهارتإ ءاح ىح هريغ تدي دحَُوي لحرلا ناك لاق سوأ نع ور« نع راند نب ورم نع نايفس انريخأ

 ع هللاو تعتسىذلاو : هللا همحر ( ىف: ةلالاف ) «ىرخأدزو ةرزاو رزتالنأ * ىفو ىذلا مهارإو» لجوزع هللا

 لتق نإو هلام نود هندب ىف كلذو هريغ بنذب دحأ ذخْوبال نأ « ىرخأ رزو ةرزاو رزتال نأ » ىلاعت هللا لوق ىف

 ىلع دابعلا ءازج لعجامإ زعو لج هللا نأل ىلاعت هللا نيبو هنيب امف هينذب دحم ملو ْدْحْوي لو هريغ هب لتقي مل ادح ناك وأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضخ ثيح الإ هلام ىف دحأ ىلع دحأ ىنيال محلاوعأ كلذكو اهملع مهبقاعو مهسقنأ لامعأ

 مهلعو مم ريغ ةيانحب ذْخَوَت نأ نم ةعونمت مطاومأاف اهاوسام ام اف هتلقاع ىلع نيمدألا ىلع رحلا نم أطخلا ةيانج ناب

 . ةيانحخلا هجو نم سيلو كلذ ريغو ةاكزو ةفايض نم اذه ىوس قوقح محاومأ ىف

 نيعلا هيف سحام باب

 ىعدملا فلحأ هريغو قدعو قالطو صاصقو لام نم ناك ام ث *ىرما ىلع ىعدا نب قفناتعلالاف (

 قحتسا 3 فلخم م نإو ق>تسا فاح نإف ىعدملا ىلع نيميلا تدر نيملا نع لكذ نإو 6 ا نإف هيلع

 ىف تفلحأ فيكف لئاق لاق نإف ىعدملا نيع لوكتلا عم نوكي قح ءىث ىف رارقإ ماقم لوكنلا موقي الو ىعدا ام

 هل لتق؟ىعدملا ىلع درت اهلك العجمو هيلع ىعدملا ىلع بحت الك ناعألا تلعحو لاومألاو بستلاو قالطلاو دودحلا

 هللا ىضر باظخلا نب رمعنع ىور دقوهسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس مث هللا باتكب الالدتسا تلق ىلاغت هللا ءاش نإ

 ةعيرأب اوتأي ل مث تانصحلا قومري نيذلاو » لاق هللا ءاش نإ هل لبق ؟ باتكلا نم ةلالدلا نيأو:ةلاق:نإَف هنع ىلاعت

 مهل نكي ملو مهجاوزأ نومرب نيذلاو » جوزلا ىف لاقو نينامت انزلاب ىمارلا دحف « ةدلج نينامت مودلجاف ءادهش

 ريغ فذأقلا ىلع ل-جو زع هللا 2 « نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأ » هلوق ىلإ 6 مهسفنأ الإ ءادهش

 نامأ ةعبرأ فام نأب دحلا نم جوزلا جرخأو ءادبش ةعبرأب ىنأي نأب الإ هنم اجرخع هل لعجب ملو دحلاب جوزلا
 نأ ملتسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو اهماعتلاو ناعأ ةعب رأ جرم مل نإ اهمزايو دحلا هنع طقسو ةسماخ نفتليو



 تا

 لصألا ىنعم لثم ىف نوكي امهدحأ ناسانق سانقلا و ( لاق ) دحأل فلك ©2 زوخمال سابق ريغ ناسحتسالا نأ نيف

 اذه هيشيق هريغ لصألا ن 5 ءىثلاو لالا ن 5 ءىكاب ع ىلا ةيشلا نأ سا و م هف الخ تا لال ىذلا كللذف

 نأ 58 دعأ ىلاعت هللاو تان دنع هف باوصلا عصومو ) قفا 3 اال هريغ لضصألاب هريغ هيشاو نكشألا ادهم

 اة و ىدلاب هقحلا ةلصخ ىف رخالاوب نيتلسخ ىف .امهدحأ هبشأ نإ. هللإ هريص ههبشب ىلوأ ناك امهمأف رظن

 اع از[ اعاخإ وأ ةنش وأ اناتك تفلاخ دق وأ طخ هداهتحا نأ ىأر مث ماكحلا نم دهتجا نهو نيتلصخ ىف

 كلذ نم هدر م هريغ لمتخو هلإ بهذ ام لمت ع ناك نإو كالذ ريغ هعساالو هدر اذه ىنعم ل 3ك

 تببلا ىخأتف البل 2 لابج نم ليج ىلع ىلص ولو عوجر را هلع اك !اط 2 نقيتساف بيغم ىلع د م>ا نم ىلع أ

 ىلوألا هزل ف عجر هنأ لبق نم دعي 5 هاريال عضو ناك نإو داعأ اهيلإ ىلص ىتلا ةيجلا ريعىف تينلا ىأرف رع م

 باتكيلا نم ملعلا عامج ( باتك ىق عوطوم اذهو بيغم ىلإ ابيغم نم عج اد ةرما هذه ىف وهو نيم ىلإ بيغم نم

 اوناك اذإ مهنادلب 0 كَ 4 سائلا كرت, نأ لأ الو دحاو مهلك سانلا ىف قحلاو ءاضملا كاكاو ( نس:

 لمتحا اذإ داهت>الا ىف نوةرفغت اعإ ادحاو مك رك ىد اهانعم. لثم ىف ءىث وأ ةنضا وأ باتك هف امف نوفلتع

 . هجو هل نوكي نأو داهتجالا مهم دحاو لك

 هريغو محلا ف تدخلا بأب

 ةيالا « اونيبتف ابنب قساف كءاج نإ اونمآ نيذلا اهعأ اي » ىملاعت هللا لاق : ىلاعت هللا همحر ( قفا للا )

 دَخأ لك ءرمآ ئضع نم هللا رمأف : ىلاعت هللا همحر ( قنان لالا ) «اونيبت هللا ليبس ىف مب رض اذإ »كاقو

 معال 5 ةصاخ جكحلا ىف ىف ملسو هلع هللا ىلص هلل لوسر م 2 ةيضع كل لَك انديكسم نك نأ هدايع ن

 لقعلا هعم ريغتي دق بضغاا نأ رخآلاو تبثتلا ةلق امهدحأ . نيرمأ ىلع فو نايضغلا نأل نابضغ وهو 0

 انريخأ لاق ) ىعف اش || انريخأ لاق ( عيب درلا ا ريخأ )ب بضغ ن ملول هيلع مدقتبا نكي ملام ىلع هيحاص هب مدقتو

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ا نأ همأ نع ل نمر لا دبع ن ء ريمع نب كاللملا دبع نع ةنيبع نبا

 ىنلا لوق ىف لوقعمو : ىلاعت هللا ههحر ( قفا 7 الأ « نايضغ وهو ننثا نيب ىضذاملا ىذقيال وأ مك احلا يع الر

 يعأ مك احلاو هلقع الو هقلخ ريغت ال لاح ىف ع ني> ىضاقلا- نورك نأ كانأا هلآ اذه سو هيلع هللا ىلص

 نود هل[ ترص َلاخ ىأو بهذت ى> ىضقيال نأ هل ىغبنا هلقع وأ هقاخ ريغت هلع تنأ لاح ىأف شل

 هنأ ايضاق ناكو ,ىعشلا نع ىور دقو اهدنع اىاح نوكسف اهدهاعتب نأ هل ىغبنا لقعلا عامجاو ةعيبطلا

 عوجلا نأو ةعيبطلا زح نكسب ماعطلا نأ ديرب هنأك نكح ذنحا لاقفأ هل ليقف نيخح انيتخ لك ان هنأ ىؤر

 مكر ا نإ ءاهشه اكرم ؟!7ناكءاذإو جسما ن :لع لغتشنف لك 1١١ ىلإ سفنلا قؤتتو اهرخ هرم

 ةلالملا عم ىلكي لقعلا نإف ةلالملا ىلع هاقوتيو مسم لا قاوتب ددشأ وأ هرمأ ضع ىف بضفاا لاح ىف اذه لكف

 . تفصو م هغامجو

 : لماتو 0 جيس ( ذلا ىف اذك دحأل فاك زوجنال : هلوق ١(

 ؛ هححصم ةبتكا ها ضرملا نم هقانلا : حيقشلا ءاحيقش اضيرم : هلوق (؟)

 ةشا

 ا



 ا

 تانييلاو ىوءدلا

 سابع نبا نع ةكيلم ىفأ نبا نع ج.رج نبا نع مسم انرب>أ لاق ( ىعفاشلا انربخأ ) لاق ( عيرلا انربخأ )

 . « ىعدللا ىلع ةنيبلا » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 ةيضقألا ىف باب

 نيب محاف ضرألا ىف ةفيلخ كانلعج انإ دواد اي » ىلاعتو كرايت هللا لاق : ىلاعت هللا همحر ( ىف ةلالاث )

 « مهنع ضرعأ وأ مهنيب مكحاف كوءاج نإف » باتكسللا لهأ ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص هيبثل لاقو « باسحلا موي

 مهءاوهأ عبتت الو هللا لزنأ اع مكحا نأو » لاقو « نيطسقملا بع هللا نإ طسقلاب مهنيب ؟حاف تكج نإو » ىلإ

 « لدعلاب اومكحم نأ سانلا نيب كح اذإو » لاقو « كلإ هللا لزنأ ام ضعب نع كونتفي نأ مثرذحاو

 اوركح اذإ سانلاو هلبق نم ىلعو هيلع اضرف نأ ملسو هيلع هللا ىلص هيبن هللا لعأف : ىبلاعت هللا همحر ( ىف|نةلالا )

 لهأ نيب ؟سلاب هرمأ نيح ملسو هيلع هللا ىلص هيبنا لجو زع هللا لاق لرثملا هركح عابتا لدعلاو لدعلاب اومكحم نأ

 نع ةنايالا ع هند لهأو هند نم رخو هيلع هللا ىبلص هيد هللا عضوو )» هللا كل اع مهدي محا نأو 00 باتكلا

 كبرو الف » لاقو « هللا عاطأ دقف لوسرلا عط, نم » لاقف هتعاط ضرفو هللا دارأ ام ىنعم لجو زع هللا باتك

 قحلا نأ ملعف . ةيآلا « هرمأ نع نوفلاخم نييذلا رذحلو » لاقو . ةيآلا » مهيب رجش مف كركم قدح نونمؤ»ال

 نأ الو امهب املاع نوكي تح محم الو قفي نأ كال الو تفمل سيلف ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنس مث. هللا باتك

 داهتحالاف نيصوصنم ادحوب ' اذإف دودرم هكحو لحوزع هل صاع رمت امهفلاخ اذإف لاح امهم ادحاو الو امرفلاخم

 هلا تلا اك فايتجالا رتخ ىلع اننتحتسم لق. نأ ادعأل سلو تدنلا ىلإ هجرت نان داهحالا تل 5 الط نان

 عاج باتك ىف هلاكب عوضوم“ اذهو ٠ تيبلا ىلإ هجوتلا ىف دهتجم هنكلو بحأ ثيح ىلصي نأ هنع تيبلا باغ أذإ

 ٠ ةنسلا مث باتكسلا لع

 5 ألا داهتجا ىف باب
 تشفن ذإ ثرحلا ىف ناك ذإ ناملسو دوادو » ىلاعتو كرابت هللا لاق : ىلاعت هللا همحر ( قناششثلالاف ١

 هذه االول نسحلا ىفأ نب نسحلا لاق « اءاعو امكح انين الكو ناملس اهانم_فف# نيدهاش ردكسحل انكو موقلا منغ هيف

 : لاق ( عيرلا انربخأ ) هداهتحاب اذه ىلع ىنثأو هباوصا اذه دمح هللا نكلو اوكله دق ماكحلا نأ تيأرا ةيآلا

 سبق ىبأ نع ديعس نب رمثب نع مهاربإ نب دمحم نع داحلا نب ديزي نع ىدرواردلا انربخأ لاق ( ىعفاشلا انربخأ )

 باصأأق دهتجاف مك احلا 2 اذإ » لو#, سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرعمس هنأ صاعلا نب ورمع نع صاعلا نبورمجىلوم

 ىنثدح اذكه لاقف مزح نب ركنا ثيدللا ادهم تثدحف ديزب لاق ( رجأ هلف ًالطخشاو ديتجاف 2 اذإو نارجأ هلف

 ىلع اصرف نوكف فالتخالا هيف هعسإو دابتدالا فاك اعإف بيغم ىلع دهت+ نآرمأ نمو ةريره ىنأ نع ةماس وبأ

 هل دحأل نوكي ل ا" هنامز لهأ نم ادحأ دلقي نأ دا سيل هنأ نيبو هريغ ىأرب ال هسفن ىأرب دبتجم نأ ديتجلا

 داهتحالا اوفلك اذإو عضوملا كلذ ريغ ىف اهنأ ىأر نإ هريغ داق نأ عصوم ىف اهنأ ىرإ ةليقلا 3 هحوتلاب 2



 ّ-_ 98 تست

 ةنس ةثامو نيس نبا ادبع تيأر وأ تاقام نود انلق اك لوقلا نأ ىلع كل ةلالد هيفف اوعمجأ اوناك نإو انلق اذه

 تاقف قابإلا نم ايرب هايإ هعاب دقل هفلحأ لاقف هيف همصاخف ىرشملا دنع قبأو هعاب مث ةنس ةريثع سمح نبا هعاتبا

 لاق هب قثأ هدلب لهأ نه دحأ انه اه سيل هن ال هنع ةلاسملا ىننكمت الو برغملاب انأو قرشلاب دلو اذه كل لاقو

 مه«داهش زوجت الو مهدنع قدصإ نمم باغ وأ تام نمم هنياع نم مهر وأ هونياعي وأ لتاقلا اوفريعي نأ ميكا

 : لعأ ىلاعت هللاو ؟ فاحم نأ اهفصو ىذلا دبعلا بحاص نم اومسقي نأ ىلوأ اوسيلأ ىدنع

 هنداهشا مايقلا ن“ ءارللا ع بجي م باب

 طسقلاب ءادبش هلل نيماوق اونوك اونمآ نييذلا اهأ اي » ىلاعثو كرات هللا لاق ىلاعت هللا هحر ( قفا خل الاف )

 نيماوق اك اوما نيدلا اهعأ 8 » لاقو « ىووهتلل برقأ وه اولدعا اولدعت ال نأ ىلع موق نا ميتمرخ الو

 «نومئاق مهتاداهشب مث نيدذلاو » لاقو «ىلرق اذ ناكولو اولدعاف متلق اذإو» لاقو ةبآلا رخآ ىلإ « هلل ءادهش طسقلاب

 «هلل ةداهشلا اوميقأو » لاقو « ملع نولمعت اب هللاو هبلق مث آ هنإف اهمتكي نمو ةداهشلا اومتكتالو » لجو زع لاقو

 ىف هنأ تايآلا هذه ىف معلا لهأ نم هنم تعمس نم لك نع لظفحأ ىذلاو ىلاعت هللا همحر ( قنات خل الاف )

 بيرقلا ضيغلللو ديعبلاو بيرقلاو هدلوو هيدلاو ىلع امم موق نأ هيلع اضرف نأو ةداهشلا هتمزل دقو دهاشلا

 اهنم مزاي امف نوفلتعو نوعمتجيف تاداهشلا عرفتت مت لاق ادحأ اهعنعالو اه ىناحم الو دحأ نَع مك الو ديعبلاو

 . اذه ريغ باتك اذهلو مزاي الامو
 ع ع

 الاس نأ لبق ةذاهشل دهشل قعد نم لع ل: باب

 :بتكيلو هوبتك اف ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ » لجو زع هللا لاق : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ ةلالاث )

 للا لوق ىف : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاث ) « اوعدام اذإ ءادهبشلا بأي الو » هلوق ىلإ « لدعلاب بتاك سس

 نيماسملا ةعفنم ىف اح باتكلانم هللا هماع اهف هيلع نأ ىلع ةلالد « هللا هلع اك بنك نأ بنك باب الو 2 لجو

 موق ْنأ هلاح لثم ىف وه نم ىلعو هيلع نر نأ لمتو ديال ا ىعد اك نركب نأ قحلا كلذ لمت و

 اًضرف نرككف اهملع ةداهشلاو اهتيافكب موق ند ءادتبالا ىف 0 دحوب ايل ةلطعم قوقحلا نوكدال َىَح ىفكي ند مهم

 ناك هب مقي مل اذإف فاختملا ىلع ىفاكسال لضفلاو مثأملا نم فلختي نم جرخأ ىنكي نم اهب ماق اذإف ةءانكللا لع امر

 ةيافكلا ىلع اضرف مالساا درو زئانلا ىلع ةالصلاو دابا ناك امك ردع الب فلختف هيإإ ىعد نم عيج جرح

 بأي الو » ةيآلا قايس ىف ناكو اعم نيينعملا نيذه لمتحا اماف ةيافك كلذب موقي نميف ناك اذإ فلختملا جرخم ال
 «ديمشالو بتناك راضيالو» لاق 0 نأم ماك نووعدملا ءادهشلا ىه هنأ ىلع ليلدلاك اهمف ناك « اوعءدام اذإ ءادهشلا

 لعأ ىلاعت هللاو هيشب اذهو ةيافكلا ىلع ءادتبالا ىف اه مايقلا ضرفو ًارارضض كلذ كرت نم جرم نوكت نأ ةشاق

 هفالخ ظفحأ ملو ىنعملا اذه نم اييرق لاا لهأ ضع, نع تظفح دقو مالسلا درو زئانلاو داهجلا نم تفصو ام

 . مهمه رككذأ ع نع



 هكا( |

 نأ لبق نم زي مل ىمعأ وهو لعفلاو لوقلا ناك اذإو زاج ىمغلا دعب هل اظفاح هيلع دبش مث ىمعي لبق كلذ ناك

 كلمزف' ةداقشلاو هلع دبش نأ دحأل لحال نأ ىرحأ باتكلا ناك -اذكه اذه ناك اذِإَو توضلا هش توشلا

 كلذ تيثيف.بوثلاو رادلا ىف هل ًاعزانم:ىربال نأ ىلعو رادلا كلام هنأب رابخألا رهاظت ىلع بوثلا وأ رادلا لجرلا

 ريملو اعفاد عمس ملو هبسن ىلإ هبسني هريغ عمس وأ انامز بستن, هعمس اذإ بسنلا ىلعو هيلع ةداهشلا عسيف بلقلا ىف

 ةرم اهاريو ةنالف 1 قدص, نم رابخأ هل ترهاظت اذإ اهيسنو ةأرملا نيع ىلع دهشإ كلذكو اهم باتري ةلالد

 دهاش عم هب ذخأ امف هوجولا هذه دحأب لء.ام ىلع لجرلا فالحب كلذكو تفصو اك لعب ةداهش هلك اذهو ةرم دعب

 0-2 . قفولا ىلاعت هللاو .كلذ ريغو نيميلا در ىفو

 ىمجالا ةدابش ىف فالخلا باب 2

 وب اريصب نوكي ق> زوال لاقف ىمعألا ةدارش ىف سانلا ضعب انفلاخف ىلاعت هللا هر ( قف[: لالا (

 مرا ىااوأ ةنس.وأ تاتكذ ةجح نم.لبف مهانلأ سف ةيؤر ىلع كرش اذإ عسا + نإو ىأر وأ عمسو ىأر مويو 2

 نأ. ىلإ انجتحا اك دهش موي ىرب نوكي .نأ ىلإ انجتحا انإ اولاق نأ هيف مهْجح تناكو انل ائيش كلذ نما 1 مق

 ىرخألا نم هب ىلوأ نيلاحلا نم ةدحاو نكت ملو هيلع دوهشملا نم لوقلا عمس وأ لعفلا نياع موي ىري نوكتي

 لوقلا ناك اذإف تلقىلب لاق؟رهدب .كلذ دعب اهم مقي نإو لعفلا وأ لوقلا نوكي مود تسيلأ ةداهشلا تءأرأ هل تاقف

 01001 الإ زوال لوألا نك كزقأف لاق هتداهش زج مل ىمعأ القاع دعب هب دبش مث تنثم عيمس ريصي وهو لعفلاو

 :ىلع ةداهشلاب موقيو لجرلا ىربال وهو ةدابشلاب موقيف لجرلا تومي مث ىح لجر لعف ىلع دبش نأ زوجيفأ تلق

 اريصب اهتيثأ اذإ اهزيحن ال تنك ولو اهتفلاخ الإ ةحح كسفنل تيثت كتملع امف تلق متن لاق ؛ هاريال ٍبئاغ وهو رخآ

 بئاغ الو تبم ىلع اريصب اهزيحم ال نأ كمزل كدنع قح كلذ نأل هلع دوهشملا نياعي. ال هنأل ئمعأ اهم ذهشو

 تعجر نإف لاق هاربال وهو اهزيحم تنأف دلي بئاغلا امأو ايندلا ىف هنناعب الف تملا امأ.اههتم اذحاو ئءاعبال هنأل

 كباحصأ نم نإف لاق ال لاق ؟ بئاغاا نم كيلع دشأ وهو تملا ىف عجرفأ تاقف هيلع اهزيجأ ال تلقف بئاغلا ىف

 باوصلا نم كل دعبأ وبف اباوص اذه ناك نإ تلف هلهأ تدثي اك تدثأ اذإ لاح لكي ىمعألا ةدابش زيي نم

 نراك ل [ف ةداهشاا نأ نم تفصو امب لوقةعلاؤ نآرقلا انعمو ها مزاي «نأ هنود تلق ؟هب لقت مل لف لاق

 لاق توصلا هبشإ توصلا نأل نايعب تبثي ال نم ةدابش زوج نأ زوجم الو عمس تابثإو نابع وأ نايعب الإ

 ىل لف ال هنأ نومعزبو ضقانتم هيف مهلوقو هيلع ةدابشلا زون نأ نم دعبأ كلذو تلق باتكلا ىف كنوقلاخمو

 نأ ىل لح تيم باتك تفرع نإ ىنأ نومعزيو رك اذ انأو الإ دهشأ نأ ةداهشلا رك ذأ ملو ىناتك .تفرع ىل

 5157 لع ذبهأ' نأ زاخ ًامهنبب قرفأ نأ راج قلو ىرع ناك نودع هش دإ لذ ناك ىناتكو هيلع دهشأ

 ىف كيلع جنت انإف لاق لجو زع هللا باتك ىنعم نم تفصو الل امهنم دحاو زوي الو ىريغ باتك ىلع دهشأ الو

 ىلع نوفلحم تلق نوماعي الام ىلع نوفاحم دق مهنأب باغام ىلع هدهاش عم لجرلا فلحتو ةماسقلاب ىطعت كنأ

 كرتأ هل تلقف عامللاو ةنياعلا نم الإ نوكسيال لاق نإف تلق كل تفصو ىتلا ةثالثلا هوجولا دحأ نم نوملعي ام

 اهانليق ىلا هو>واا نم امهلقتأ كلملاو بسنلا ىلع ةداهشلا تيارأ تلق كلذ رك ذاف لاق تلئس اذإ لوقلا اذه

 لجرااىدب ىف رادلا نوك-: نأ نكمو هبرقي هابأ رب مل هبسن ريغ ىلإ لجرلا بستن نأ نكي دقو تاق معن لاق ؟اهنم

 >1 لع ننال ع باو ندعو ب 3 : ةزا>إ ىلع سانلا عجأ دقف لاق ديعلاو بوثنا ىف كلذ نكم و فئاغ اهابإ هراعأ وأ اهصغ دق انكلعال وهو



 2 5 - ست

 فذاقلا ةداهش ةزاجإ ىف فالحل باب

 هتداهش زج مل بات مث دحلا برصض اذإ لاقف فذاقلا ىف سانلا ضعب انفلاخف : ىلاعت هللا همحر ( ىف لالا )

 لاقف راثآلاو نآرقلا ىنعم نم تركذام هل تركذف هتدابش تزاج هفوي ملو هبرض وأ دحلا برضي مل نإو ادبأ

 مهنع حرطن انلقف « اوبات نيدلا الإ # نوقسافلا مث كئلوأو ادبأ ةداهش مل لبقت الو ١ لجو زع هللا لوق ىلإ انيهذانإف

 اذه قوكف تفصوام ىلع. .ىنثتسإ امف كدنع ماكحألا دحن وأ اذه لئاقل تلقف ةداهش مل لبقن الو قسفلا مسا

 لاق ول الجر تبأرأ تلق ىل اذه حضوأ لاقف ؟ تفصوام ريغ ىلع ءانثتسالا ىف كدنع ماكحألا مأ ظفللا ىف متبهذ

 ةاوسك الو ىدنع ديمحر غل كنإو ارفس كعم جرخأالو اماعط كللك 1الو اتم كللخدأ الو ادبأ كلك أال.هللاو

 هلك مالكلا ىلع وأ ىدنع ديم ريغ دعبام ىلع وأ «ادب أهلوق دعب امىلع اعقاو ءانثتسالا نوكسأ ىلاعت هللا ءاش نإ ًابوث

 ىف رثك أ وه ىذلا اذه ىف !متعقوأو هلك مالكلا ىلعةيآلا ىف ءانثتسالا عقوت مل فيكف تلق هلك مالكا ىلع لب ؟لاق

 هداهشتسادارأل جر !لاق ةركب ابأ نإنسحلانب دمحم لاق( ىف ةل لاف ) لاق (عيبرلا انربخأ) ةلك مالكساا ىلع نيميلا

 اذكهو هيلع ماقأو فذقلا نم بوتي نأ نم عنتما تفصو ىذلا لجرلاف تلق ىنوقسف نيماسملا نإف ىريغ دهشتسا

 ناك نإ تلق ؛ فيكو لاق كيلع ةجح ناك تيورام الإ اذه ىف انل نكي مل ولو فذقلا نم بوتي نأ عنتما نم لك

 طقس بات اذإ هنأ معزت تنأو هوقسف مهنأ نيماسملا نع ربخأ دقف ةنع عوجرلاب فذقلا نم بات نمت كدنع لجرلا

 نوزيجي الو تاق ةزئاج ريغ هتداهشو الإ قسفلا مسا هنومزليال نيماسملا نأ ىلع ةلالد لاق امفو قسفلا مسا هنع

 هتداهش ةزاجإو ةبوتلاب هنع قسفلا مسا طاقسإ نيب نوقرفيال مهنأل قسفاا مسا هنع اوطقسأ دقو الإ هتداهش

 تصصخ فيكف بات اذإ ةدرا نم باتتسملاو ىنازلاولتاقلا ةداهش لبقت تنك اذإو هنيب قرفت اكهنع مسالا طوقسب

 تاق حيرش هلاق لاق كناسا ىلع أطخ كلوأت تلق نآرقلا هف تاوأت لاق ؟ هريغ نم ابنذ رسيأ وهو فذاقللا اهب

 لهأ نم رثك لاو مهربغو تيمت نمو سابع نباو باطخلا نبا رمت لوقو هللا باتك ىلع ةجح احب رش لعجتفأ

 نيلاحلا ىف ايئات ناك اذإ هتداهش لبقت مل دحلاب رهط اذإو هتداهش تلبق دحلاب ربطي مل نإ تمعز ؟فيكو ؟ ةكمو ةنيدملا

 4 ملعأ ىلاعت هللاو

 ةداهمشلا ىف ظفحتلا بأي

 « الوئسم هنع ناك كئلوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ ىلع هب كل سيلام فقتالو » لجو زع هللا لاق

 فسوي ةوخإ نأ حو ( قفا ) كاق ( عيبرلا انربخأ )(«نوماعيمثو قحلاب دهشنمالإ » لجو زع هللا لاقو

 اندهش امو قرس كنبا نإ انابأ اي اولوقف أ ىلإ اوعجرا » لاق ممريبك نأ ىكحف مهل ىغبني اك مهتداهش نأ اوفصو

 م هنياعام اهنم هوجو ةثالثنم لعلاو ىلع اميالإ دهشي نأ ًادهاش عسبالو ( لاق ) « نيظفاح بيغلل انك امو اننلع امي الإ

 نكمل امن رابخألا هب ترهاظتام اهنمو « هيلع دورشملا نم اعمس تيثأ ام ديشيف هعمسام اهنمو « ةنياعملاب دهشيف دهاشلا

 هب رقأ وأ هلعف هنأ لجر ىلع لجر هب دهش امو هجولا اذهم هيلع ديشيف بولقلا ىف هتفرعم تدثتو نايعلا هرثك أ ىف

 نوكي نيح رصب تابثإ عم اعمس هتبش نوكي نأ رخآلاو ةنياعع هتبثي نوكي نأ امهدحأ نيرمأ عمجم نأ الإ زب مل

 نأل هتداهش زوجتف ىمع مث اعمسو ةنياعم وأ ةنياعم اعيش تبثأ نوكي نأ الإ ىمعألا ةداهش زوال تلق اذ. و لعفلا

 اذإف هبحاص هجو فرعي وهو اعمس هتيثأ ىذلا لوقلا وأ دهاشلا هاري ىذلا لعفلا نوكي مون نؤكست اعل ةداهشلا



 ل

 ةكيلم ىفأ نبا نع رانيد نب ورمع نع نايفس انربخأ : ىلاعت هللا همحر ( ىف(: لال ) اهدر سابع نبا نإف

 ن2 ككل ىنأ نبا نع جيرج نبا دازو زوجنال نايدصلا ةدابش ىف امنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع

 « ملعأ ىلاعت هللاو سابع نبا عم باتكسلا ىنعمو لاق « ءادبشلا نم نوضرت نمي»لاق لجو زع هللا نأل سابع نبا

 نوكت اعإ ؛ اولبقي ل اوقرفت اذإ نيدرفنم نايبص لوقب ةلالدلا نوكست فيو لق ةلالد نوكت نأ تدرأ لاق نإف

 زوجم نميف هللا يح نأ ىلع اليد نوكي نأ تفصو ام هيشأف لاح لكب نوابقي نيذلا نيغلابلا لوقب ةلالدلا

 الو لق نإو ءىش ىف كولمت ةدابش زو الو هتفص ىلع تلد ةيآلا نوكست نأ هبشإ نمت تفصو نم وه هتداهش

 . لدع ريغ ةداهش

 فذاقلا ةداهق بأب

 ءادبش ةعبرأب اوتأي ل مث تانصحلا نومري نيذلاو » ىلاعتو كرابت هللا لاق : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف )
 هللا هحر ( ىف(: :لز/(:) « اوبات نيذلا الإ# نوقسافلا مث كئلوأو ادبأ ةدابش محل اولبقت الوةداج نينامت مهودلجاف

 مزاي انلقف بوتي نأ الإ اتساف هامسو ادبأ ةدابش هل لبقت الو نينا فذاقلا برضي نأ لجو زع هللا رمأف : ىلاعت

 تابق بات اذإف بوت, نأ الإ قسفلاب ىمس نم لاح ىف اندنع نوككي نأو ةداهش هل لبقتال نأو نينا برضي نأ

 نوكت فيكف لئاق لاق نإف هسفن هباذك | هتبوتو لاق قسفلاب ىمس نم لاح ىف نوكي نأ نم جرخو هتداهش

 نوكستو لطاب فذقلالوقي نأ وهينذلا كرتو فذقلاب قطن نأ نييندملادح ىف ناك هاعإ هل لبق ؟باذكا الا ةيوتاا

 نإف كرت ىذلا ناعإلاب اف لوقلاب اهنع عوجرلا ةبوتلاو اهب لوقلاب ةدرلا ف بنذلا نوكي كلذكو كلذ ةبوتلا

 فذاقلا ناك نإف هعضوم ىف هرك ذنس رمع نع ليلد كلذ ىفو ةيافك تفصو امفف ؟اذه ىلع ليلد نم لبف لئاق لاق

 لعفي ل نإو هتداهش تابق هسفن فدك | اذإف_كتداهش تلبق تدت نإ هناكم هل ليق دحف هتداهش زوحن نمم فذق موي

 نم وهو فذق نإو بات دقف هسفن كرك اذاف فذقلا وه هتداهش هب تدر ىذلا بفنذلا نأل لعفي ىح لبقت مل

 فذقي نأ لبق هلاح ءوس امهدحأ نيه»و نم ناك اهدر نأ لبق نم هتدابش ليقت مل بات مت هتداهش زوم ال

 ةلع هيف نوكي نأ نم اجراخ نوكي نكلو رخآلا هجولا نم جر 1 نيهجولا دحأ نم جرخ اذإف فذقلا رخآلاو

 هنم رهظ اذإف هلاح ريتخم قح لالا ءوست ةدابشلا در ةلع هلع تيثو هسفن تذك 1 اذإف فدقلاب ةدابشلا در

 اذكهو ٠ فذقلا ىف هسفن هباذك ب الإ هتداهشلبقت مل قتع مث لاخلا نسح كولمت دح ول اذكهو « هتدارش تلبق نسحلا

 ائيدح اذه ىف ركذتفأ : لئاق ىل لاقف فذقلا ىف هسفن هباذكإب الإ هتداهش لبقت مل لسَأف لاخلا نسح ىمذ دح ول

 ةنيبعنبا انريخأ لاق ( ىعفاشلا انريخأ )لاق ( عيبرلا انربخأ ) اثيدحل هيف نإو ثيدحلانم اهب ىنتكمل ةبآلا نإ تلقف

 رع نأ هريخأ ىذلا ىعس مث ىف ريخأل دهشأف زوجي ال فذاقلا ةداهش نأ قارعلا لهأ معز : لوقي ىرهزلا تعمس لاق

 تكككش نايفس لاق « كتداهش ثلق تدت نإ وأ كتداهش لقت تتر 36 ىنأل لاق هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نبا

 هرح ىف تكتكش :نايفشل ليقف بنسملا ن دعوه سيق قب رع ىل لاقت تلاسف لحرلا ىمس ىره را شفاك

 ىنعملا اذه لثم سابع نبا نع ىنغلبو : ىلاعت هللا همحر ؟ ( ىف|- لالا ) ىلاعت هللا ءاش نإ ديعس ره ال لاقف

 اذإ فذاقلا ىف لاق هنأ حجم ىبأ نبا نع مهاربإ نب ليعامسإ انثدح لاق( ىعفاشلا انربخأ ) لاق ( عيرلا انربخأ )

 . دهاحمو سواطو ءاطع لاق ؟ نم تاقف هلوقن انلك لاقو هتداهش تلبق بات

 ويد”



 ريخلاو تلق ال لاقف ؟تاداهشلا ىف اذه لبقتفأ نالفنع نالف انريخأ هيف لوقتو ادحاو الجرو ةدحاو ةأرما تلق اك

 ةماعلاو ايلخ اهنم دهاشلا ناك ام ةداهشلاو تلق معن لاق ؟ مارحو لالح نم ةماعااو ربخلاو ربخلا هيف ىوتسا ام وه
 تابق اذإ لئاق كل لاقول ت.ءأرفأ تلق الف اذه ىف امألاق ؟اذه ه.شب اذه ىرنقأ تلق معن لاق هيلع دوهشملا مزلت اهنإو

 فقأ ىتءاذهلبقأ الو لاق ؛دلولا اذه تدلو لجر ةأرما نأةأرمانءةأرما كريت نأ ىفلبقاف نالف نءانالف ريا ىف

 ىأ ىئف تلق الف اذه ىف امأ لاق ؟ ربخلا ةلزئم هتلزئأو تلق عطاق رمأاب هتدابش زوحت نم اهيلع دهشي وأ تدهش ىلا

 كمص اف ؟ تلق ىذلا لصآلا ربغ ءىث ىف هسقت ملو ربخلا ةلزنمب وه تلق نأ اذهب تودع له؟ربخلا ةلزنم هتلزلأ ءىث

 كل رك ذآ قتبآر له هل تلق نينأرما. ةداهش نم لقأ زوخمال لاق نم كباحمأ نف لاق كشفنل لوصألا عضت ًاذإ

 هيلإ انيهذام ىلإ بهذ نم ؟127١بهذ ءىث ىأ ىلإف لاق ؟ هبلوقأ الاه ىل ترك ذ فيكف تلق ال لاق ؟هب لوقتال الوق

 هلوق ملي امدقتم هل فرعأ امو هللا باتك .ىنعم ىلع هب لوقت نأ نم هبلإ تبهذ ام ىلإ الو ةداهش ال ريخ هنأ نم

 هفاكن مل رمأ اذهف كريغ لوق ركذ نم كب ىلوأ هنع لقتنت نأ ىدنع هيف كمزاب ىذلا كلوق نع لقتنت نأ هل تاقف
 ىلع دهش نإف لاق كلوق ةياكح عدن نأ اهمبش انك كفااخ نم ةئطخمو كلوق عيفرتب كضرع الواو تنأالو نمي

 نكت لجرآل ءاشلا ةدابش نم ىدنع قمَوأ نوكتو ةداهشاا زيجأ تلق ناتأرءاو لجر:وأ نالجر كلذ نم ءىث

 لاق تلق تفصوام ىلع ىنللداف لاق قسفلا ريغ ةداهشلا تلق ؟ مهتداهش زيجمن الو اقاسف ةداهشلاب مسدعت مل فيكو لاق

 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « مكنم ةعب رأ نوملع اودرشتساف جتا نم ةشحافلا نيت اي ىتاللاو :لجو زع هللا

 نمو مرحم ىلإ ةأرملا نم اورظن انزلا ىلع دوهشلاو «معن» لاق ءادهش ةعبر اب ىآ ىتح هلبمأ هل لاق نيح دعس

 لجو زع هللا رم اي نأزحم مل ةداهش ةماقإل ناك اماف امارح ناك ةدابش ةماقإ ريغا رظنلا ناك ولف مرحم ىلإ لجرلا

 حري سيلف سانال وأ هلل هتداهش تبثيل رظن نم لكف مرحمب ال حابمب الإ مهسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر مث

 ٠ هنع هللا وفعي نأ.الإ احرج ناك ادماع ةدابش ريغو ذذتل رظن نمو

 مدامت لبقت' ل ذلا طرش باب

 اودهشتساو » لجو زع لاقو « 2 مدع اوذ نانثا » لجو زع هللا لاق : ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالاف )

 :ىلاعت هللا همحر ( ىف لالا ) «ءادهشلا نم نوضرت نمت ناتأر ماو لجرفنيلج ران وكي مل نإف ماجر نم نيديهش

 لهأ هاضرن نمو انلاجر نأ لبق نم نوماسملا نودضرملا رار>ألا هب ديرأ هنأ اذم بطوخ نم فرعي ىذلا ناكو

 نيذلا انكيلامثال انرارحأ ىضرن نيذااو انرارحأ انلاجرو نيدلاب مهنيبو اننيب ةيالولا هللا عطقل نوكرشملا ال اننيد

 عقب الو انم لدعلا ىلع عمتي ابإ اضرلا نأو انم قسفلا لهأ ىضرت ال انأو مثرومأ نم ك1 لع مهكلع نم مهبلغي

 مموتي نأ زن مل اهب عطقي ةداهشلا تناك اذإف غلبي مل نم نود نوغلابلا ضئارفلاب بطوخ امنإ هنأل نيغلابلا ىلع الإ

 هتداهشب اضرف هريغ مزلي مل هسفن ىف ضئارفلا رثكأ همزاي مل اذإف ضئارفلا رثك أ غلبي مل نع عطقي هنأ دحأ

 هذ نم انباحصأ نم نأ ريغ لسم :ىلع ةداهش لك ىف لوذعلا رارحألا اهم ديرأ هنأ ىف هتيقل افلاخع معأ مو

 ىلاعتو كرابت هللا لوقو . هدنع مهتداهش زمن مل اوقرفت اذإف اوقرفتي ملام حارجلا ىف نايبصلا ةداهش يجي نأ ىلإ

 لبق ريبزلا نبا اهزاجأ لئاق لاق نإف ءىث ىف- ملعأ هاو  نايبصلا ةدابش زوجال نأ ىلع لدي « ملاجر نم »

 تبهذام ىلإ الو ةدحاولا ريحيف هيلإ انبهذ ام ىلإ بهذام ىأ ةيفانلا « ام » نع ةفرحم © نم » لعل )0(

 . هححصم هبتك لمأت « عبرأ نم لقأ زيحم الف هيلإ تنأ



 امحعتسم وأ نيمدقلا لسغب ءوضؤولا ىف لجو زع هللا رمأ معن تلك ؟ نآرقلا ىف م قدح وتل لاق ان رثكأو
 ىذ كك تاو نع انمرحف )» امر ىلإ ئحوأ مف دحأاللق 2( لحو زع هّللأ لوقو ةنسلاب نيفخلا ىلع تعكس رانا

 مجم نأ تنأو ني انمرحف «ميدلذ ءاروام 3 لحأو ميلع هللا تاتك لح وزع هللا لوقو ةئسلاب عابسلا نم تاي
 ةنازلا» لاقوىامهءديأ اوءطقاف ةقراسلاو قراسلاو » لجو زع هللا لاق ةنسلاب اهلاخو ةأرملا نيبو اهتمعوةأرملا نبا

 ةئام كليو ضعب نود 'قارمدلا ضع, عطق» امتإ هنأ ىلع ةنسلا تلدو «( ةدلج ةئام امهم .دحاو لك اوذلحاف لازال
 دارأ ام ىنعم لجو زع هللا نع نيبملا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو هب تنأو نحت انلقف ضعب نود ةانزلا ضعب

 ةّنسلا "نم انفصوام عابتاب ابيضم تنك نإف اذه كمزلا ثي> نم كمزلت دهاشلا عم نيميلا كلذكق اماعو اصاخلا

 جس ُ دهاشلا عم نيميلا كرس اييصم تك دهاشلا ع نيميلا كرش اًئطخم نوكيت نأ نع مسن : نارا حم

 كفلاح دقف قراس لك عطقو عايسلا ند بان ىذ لك مرح كرتو نيفحلا ىلع حسملا كار كلع 00 ل نع

 ىنلا نع ثيداحأ فلاخ نم مهنمو . انباحدأ نم ماوع دهاشلا عم نيميلا ىف انقفاوو معلا لهأ ضعب هلك اذه ىف

 0 لك نم كف ةلعل ةَماث نيديلا 0 نإو دهاشاا عم نيملا ند تلق ى لكشو هيلع هللأ ىلد

 فلاخ امف هلع تناك انفلاج نم ىلع ةجح اذهب هلو انل تناك نإف دهاشلا عم نيحلا در نم اه لتعا

 . ثيداحألا نم

 نهعم لحجرال ءانسنلا ةداهش باب

 .ةزااج هيف ءاسنلا ةدابش نأ ىف هتيقل ًافلاخع لعأ مل ام ءاسنلا بويعو دالولا ىلاعت هللا همحر ( ىفاتةلللاث )

 قكتارماو دحاو دهاش ذأ ندا ند لقأ زوجال نأىلع ةلالد نارقلا قت معز نم ىلع ةحح اذهو نبعم لكحرال

 دغاش وأ ن.دهاشي هللا رهآ نأ ىلع ةلالد "هيفق هوابحم الو كح هللا وفلاح نأ ملعلا لهأ ةعامج ىلع زوجال هنأل

 هنأل نيدهاشلل فلاخمال ةنسلاب مح دهاشلا عم نيميلاب حلاو دهاشلا عم هب ءاج نم ىلع نيميال يح نيتأرماو

 جيرخ نبا نع دلاخ نب ملسم انربخأ لاق ىعفاشلا اتربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) ءاسنلا ةداهش ىف اوقلتخا مث امهريغ

 ”كقدتع عبرأ نم :لقأ ءاسنلا ردأ 3 نعم لدحر ال ءاتسنلا ةداهش ىف نودع 58 لاق هنأ ءاطع نع

 ةداهش لجو زَع هللا ركذ امل تاق ؟ هب تذخأ فيكف لئاق لاق نإف ذخأن اذهب و ىلاعت هللا هحر ( قفا: تلالان )

 دذع نم هيلإ ىهتنأ أم لقأ ناكو هيف ىلاعت هللا امهزاجأ ىذلا عضوملا ف لجر ماقم ناموقي نيتأرما ٌلعجف ءاسنلا

 زب ل نيتأرماو ادهاش وأ نيدهاش هل دوهشملا ابعم فالحب الو قرتتل اهب تنثن ىلا تادابشلا ىف نيلجر لاجرلا

 12 ىتعم كلذ نأل لودع عبرأ الإ نهنم زوحم نأ عضوم ىف ءاسنلا ةدابش نوملسملا زاجأ اذإ ملعأ ىلاعت هللاو
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 ءاسنلا نم عب زاوم لكا ةراجر فدي

 دحاو ةداهش ربذلا ىف زوحم اك اهدحو ةأرءا ةداهش زو سانلا ضعب لاقف ىلاعت هللا همحر ( قفاتةلالاف )

 عبرفأ' نم تركذام الإ زجأ مل امتزجأ تادابشلا لبق نم ناك نإو اهتزجأ تاذابشلا لبق ن٠ سيلو لدع

 ربخلا ىف لبق: تاق”؟ناقرتفي نيأو لاق ؟ ةداهشلا نمربخلانيأو لوقلا اذه لوقي نم ضعبل ليقف نيتأرماو دهاش وأ



 000- نيس رس
 اع انزلا نوتبثي ءادبش ةعبرأاب الإ هل دم نأ ن« جرم الو تفصو ام هريسغو قالطلا ىلع ايسايق ناكف فذقلا

 . قفوملا ىلاعت هللاو رهاظلا ىف اقداص اذه نوكيو دحيف فوذقملا

 دهاشلا عم نيميلا

 0ك

 ئدلا ىفو ةعبرأ انزاا ف دوهشاا نه لجو زع هللا لعجام رثك اف ( ىفإ* خلاف ) لاق ( عيرلا انربخأ )

 اكقم انآ ند لجو زع هللا ح ام ىلع تاداهشلا نيب لجو زع هلا قيرفت ناكف ناتأرماو لجر وأ نالجر

 ىنععي ةداهشلا هب متتام ذارأ نوكي نأ نيتأرماو ادهاش وأ نيدهاش تاداهثلا نم هللا رك ذام لقأ ناك اذإ لمتحاو

 ىطعي ال نأ متح لجو زع هللا نأ ال هنبع نود ةداهشلاب ىطعيف ةداهشلا لاك ىفأ اذإ نيع هل دوهشملا ىلع ن كج

 ا>و زع هللا هلك ف اصن كلذ نم لقأ زوحي نأ مرح : هنآل نيتأرماو دهاش وأ نيدهاش نم لقأاب دحأ

 نيءيلاب ىذةياءاقف سافلاو عاججإلا ضعبو راثالا مش ةنسلا ةلالد هلع نأل لوقت ادهم و ىلاعت هللا همحر ( قنا 0 االاؤ (

 اا ال 3 ند نع ناملس نن فيس نع ثترحلا ن هللا دبع انريخأ : انلقف ؟اهنم تيورام لئاس انل اسف ذهاشلا عم

 نع ن#رلا دبع نب ذاعم نع نامع ن ةعب ر نع دمحم نب مهارإ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 ملسو هيلع هللا ىلص_ ىناا نأ همس ظفحأ ال هامس يسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر باحصأ نم رخآ لجرو سابع ئا

 لاق دم ن رفعج نع دلاح ن ملسم انري_>أ لاق ىعفاشلا ان ريخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) دهاشلا عم نيديلاب ىذق

 ىلع اب ىضقو معن لاق ؟ دهاشلا عم نيميلاب مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضقأ ىنأ لأاسإ ةبيتع نب ؟لا تعس

 .اننكحف ىلاعت هللا همحر .( قفا“ _ةلزلاف ) نيدلا ىف هثيدح ىف رفعج لاقو سم لاق كررظأ نهب هنع ىلاعت هللا ىضر

 لاحرلا 6 تاشنلا ةداهمش هيف انز>أ نهاكلا ح نيملاب هق 0 امو اهاوسأم نود كاردألا ىف دهاشلا 2ع نيملاب

 فذلا لجو زرع هللا .باتك ىنمع الالدتسا لاجرلا عم ءاسنلا ةدابش هبف رحب مل دهاشلا عم نيميلاب هيف 0 ملامو

 . اذه لبق نممدابش ىف تفصو

 دهاشلا عم نيميلا ىف فالحخلا بان
 : تت 0

 فرسأ افالخ دهاشلا عم نيءيلا ىف سانلا ضعب انفلاخف ىلاعت هللا هحر ( ىف لال[ ) كاق ( عيرلا انربخأ )

 هللا رمأ املع ايف اتفلاخ نم تيقل نم ىلعأل تلقف نآرقلا فالخ اهنأل اب يح نم عح دزأ.لاقف هسفن ىلع هيف

 . دهاش وأ نيدهاش نم.لقأ ز وجال نأ لجو زع هللا نم اّمح نأ هيفف تلقف معن لاقف؟ نيتأرماو دهاش وأ نيدهاشب

 نار> لاقف امه لجو زع هللا رمأ ناذللا نادهاشلا نه دحن و تاقف هتلق دقف لاقف هلقفهل تلق ؟هتلق نإف لاةفنيتأر ماو

 92 تفلاخ دقف تمعز م ناك نإ هل تاق معن لاق ؟ هللا - فلاخ تاقام نودب 2 نمو تاق نالدع ناغلاب ناماسم

 مهتداهش زول نأ زعو لج هللا طرش نيدذلا ريغ مهو ةمذلا لهأ ةدابش تزجأ ذإ تلق؛نيأو لاق لجو زع هللا

 ىف ةدابش ريغب ترطعأ مْ ةداهشلا ةمجح نء امه تيطعأ ناهحو ناذهو ةدالولا ىلع اهدحو ةلباقلا ةداهش تزحأو

 هللا ع لب لجو.زع هللا ؟> فالح سيل دهاشلا عم نيميلاب ءاضقلا نإ لوقأ تلق ؟ اذام لوقتف لاق اهريغو ةماسقلا

 هللا ىلص هللا لوسر نع تلمق اكتب هللا نعف هلوسر تعبتاق هلوسر ةعاط هللأ ضرفف دهاشلا ع نيملاب 5

 .انلقو هيفا اولا لق همم رصتخ اذه ليوط كتاتك ادهلو صرف 0 عابتا نأ نم ثذعصو ىذلا ىنعملا ىلع مَسَو هيلع
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 ناتأرماو لجرف نياجر انوكي مل نإف » لجو زع هللا لوق ىفو « مزال ربخ الو سايقب هيف ةجح هفلاخ دحأل ملعأ

 ثح ءاسنلا ةداهنت زوحنال نأ ىلع ةلالد « ىرخألا امهادحإ ركّذتف : امهادحإ لضت نأ ءادبشلا نم نوصل

 رم اي لو نيتنثا نم لقأ نهنم مس مل لجو زع هللا نأال ادعاصف ناتأرءا الإ نهنم زوجم الو لجر عم الإ نهي

 اذه ىف فالحلا باب
 ددع هفلاخ دقف امرعم فلح لجرل ناتأرما تدهش نإ لاقف دحأ انفلاخ نإو ىلاعت هللا همحر ( ىفانةلالاف )

 ىطعيف اعبرأ رج نأ هيهذم 0 3 همزايو لحر ريغت ءاسنلا زاجأ اذهو مثريغو ةنيدملا لهأ ند كلذ مهنع 6

 نيع عم اههنأ امهتداهش تزجأ امإ ىلإ لاق نإف باتكلا ةلالد نم تفصوام فالخ نوكيف هبهذم ىلع اقح

 قرفال قا ةأرملا هب قحتست ىذلا وه لجرلا هب قحتسإ ىذلاو ادهاش تماقأ نإ ةأرما فلحمال نأ ىغينيف لح

 لاو باتكلا ةلالد نم تفصوام فالخ هنأ م َلَدَع ربع رح ا دنع جا هلا عم فاغال نأ ىغبتي اذكهو 3

 هللا ىل ىنلا نءربخلاب كلذفدهاشب ىطعأ اك نيميلاب ىطعأ ىنإ لاق نإف هيلإ طاغي نأ دحأل زوم اللوقاذه ورلعأ ىلأ

 لحرلا انفلحأ ام تاداهشلا ةهج نم تناك ولو تادابشلا ةهج نم اهنأ ال هب جح امب كوقن نأ انمزل ىذلا ٍِلسو

 الو رفاك الو دبع ال ةأرما فل نأ زاح الو لدع رغل زاحام اذه زاح ولو ةسقنل ةتداهش ان رحأ 06 دهاش وه

 نينعالتملا ىف انيع تناك ايك اه انيطعأف ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهم ىطعأ نيم لق؟ىه اف لئاق لاق نإف لدع

 رفاكلاو دبعااو لدعلا ريغو لدعلا رحلاو لجرلاو ةأرملا كلذ ىف انفلحأف هيلع ىعدملا ىف ةنس ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىنلل

 ٠ ليسب تاداهشلا نم اهنأ

 6 : دهاشلا عم نيميلا باب

 باتكلا ناكو تاداهشلا نم هباتك ىف لجو زع هللا ركذ امم تيكح دقو ىلاعت هللا هر ( قفا: لاا ١

 مث ةنسلا ةلالد كلذ ىلع تناكو تاداهشلا كلت هل تناك نم ىلع ني« ريغب هللا ضرف ام ىلع اهم ع اهنأ ىلع ليلدلاك

 ةعبرأ انزلا ىف لجو زع هللا رك ذو لاق افلاخم كلذ ىف علا لهأ نم هنع تظفحف هتيقل دحأ ني لعأ الاءو راثآلا

 نيذلا دوهشلا ددع ايقرك ذي | ىتلا قوقحلا نم حارجلاو لتقلا ناك مث نينثا ةصولاو ةعجرلاو قالطلا ىف ركذو

 2 اعم نيدعملا لمتحا [4ق هعم انيمس امو قالطلا دوهش ىلع ساقت نأو انزلا دوهش ىلع ساقت نأ لشحلاف مهم عطقي

 تيبقل نم ك1 هيلع ىذلا ناكف نادهاش انزلا ىوس 3 زوج هنأ ىف ادحاو الإ معلا لهأ نم هتقل اقلاخم لعأ

 لمتحا نإو هلوق فالخ سايقلا لمتحا اذإ امدقتم هل فرعأ ال دحاو هب درفنا ام هب لاقي نأ ىلوأ ملعلا لعأ ن

 لجو زع هللا نإف لئاق لاق نإف فذقلا ىلع ةدابشلا كلذكو كلذ ربغو رجلا ىلع دوهشلا ةدابش كلذكو هلوق سايقل

 ممودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي لم تانصلانومرينيذلاو »لاقو ةيآلا«ءادهس ةعبرأي هيلع اوءاج الول»ةفذقلا ف لوقت

 هجرخم ل انزلاب الجر لجر فذق اذإف ةعبرأب انزلا ىف كح هللا نأل لجو زع هللا لاق اك اذه هل لبق « ةدلج نينا

 , دحم فذاق وبف ةعبرأ اومتي لامو ةعبرأ نم لقأ عطقت ةنبب هلع نوكم الو ناز هنأب ةنيب هيلع مهي نأ الإ دحلا ن

 دوهش مسح اعم مهكحو فوذقملا هيلع دوهشملا دحبو فذاقلا كلذ نم جرخبف انزلا هيلع تبشي نأ ةعيرألاب ديرأ امإف

 دوهش ددع ركذي مل هنأل دح الجر فذق هنأب نادهاش لجر ىلع ماق اذإف فذقلا ىلعال انزاا ىلع تاداهش نمل انزل
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 هجدق ىنع اوَدَح )سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاق مث ىذألاو سدحلا وأ سدحلا نيينازاا هب هللا دحام لوأ ناك اذإ

 وأ نأ ىلع ةلالد اذه ىف سيلأ « مجرااو داجلا بيثلاب بيثلاو بيرغتااو ةثام دلج ركبلاب ركبلا اليبس نمل هللا

 الإ ادبأ ايناث دحن الف الوأ اذه ناك اذإف ىلق ىلب لاق نإف؟ىذألاو سبحلا امهمادبأ ىف ةبوقعلا نم هب هللا امهدحام

 . ىتازلا نع خوسنم لوألا ففخام ىلع ةلالد كلذف ءىث لوألا دح نم ففخف لوألا دعب ناث دح اذإف لوألا

 قالطلا ىف ةداهشلا باب

 ةورعع نهوقراف وأ فورعع نهوكسم اف نلجأ نغاب اذإف »لجو زع هللا لاق :ىلات هللا هحر ( ىف[ .ةلالاث )

 اهشلاب ةعجرلاو قالطلا ىف لجو زع هللا رم اف : ىلاعت هللا همحر ( قفانةلللاف ) « تم لدع ىوذ اودبشأو

 اك اذإف نادهاش ةعجرلاو قالطلا ىلع ةدابشلا لاك نأ ىلع كلذ لدف نيدهاش ىلإ ىهتناف ةداهشلا ددع اهيف ىمسو

 مف ضعب نم سانلا ضعبل قحلا هب دحْوِي امن لاكلا نود ناك ام نأل نيدهاش نم لقأ ةداهش اهيف زحي مل املاك كلذ

 وحم نأ ىنن نم هلبقام هيلع لدام ىلع لد كلذكو هب ذخألاب انرمأ ام ريغب ذخْوي نأ زوح الو هب ذخألاب رمأام ريغ

 هشإلاب لجو زع هللا رمأ لمتحاف نيلجر الإ انوكب نأ لاح لمتحمال نيدهاش نأل مهعم ءاسنال لاجر كلذ الإ هيف

 ءلا لهأ نم هنع تظفح افلاخم قلأ ١ ىلأ ند تفدوام لدو عويبلا ىف داهشإلاب هرمأ لمتحاام ةعحرلاو قالطلا ىف

 هؤادأ هيلع نوكيو هكرت نه هب ىصعي ضرفال رايتخا ةلالد لعأ ىلاعت هللاو هنأ ىلع ةنيب ريغب قلطي نأ امارح نأ

 :إ امهنآل هانعملث.ىفن وكن نأ هبشرو قالطلا لمتحاام اذه نم ةعجرلا ىلع ةداهشلا تلمتحاو هعضوم ىف تاف نإ

 نأ نإو تدثي قالطلا ىلع اقداصت اذإ اماملوةلوقلاف ةأرملا تركتأ نإو ةعجرلا تت ةدعلا ىف ةعجراا ىلع اقداصت

 . دابشإلا ءىث هنم سفنلا ف سيل ىذلاو ةداهثلاب هيف رمأ ام هريغ ىفو اذه ىف رايتخالاو هلوق لوقلاف لجرلا

 ندلا ف ةداهجلا بأب

 هدعب ىتلاو يالا «هوبتك اف ىمس» لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ» لجو زع هللا لاق ىلاعت هللا همحر ( ىئاتةلالاف )

 دأ ءادهشلا نه نوضرت نمت ناتأرماو لجرف نيلجر انوكي مل نإف مكلاجر نم نيديهش اودهغتساو » اهقاس ىفلاقو

 كذو ةعجرلاو قالطلا دوهش ركذو انزلا دوهش لجو زع هللا ركذف ةبآلا (ىرخألا امهادحإ ركذتف امهادحإ لضت

 ٍلع نودهشإ ةعجرلاو قالطلا دو,شو لامال دح ىلع نودهش انزلا دوهش اندجوف ةأرما مهعم رك ذي مف ةيصولا دوهش

 رمادحأ ملعأ مل مثىصو هنأ هل دوهشءلل لام الو ةيصولا دوه ركذو امهنم دحاو ىف لامال ليل تيبثتو ليلحت دعب مرت

 ل اذإ ةعجرلا الو قالطلا ىف الو لاق مهرثك أ تنلعو لاجرلا الإ انزلا ىف زوال نأ ىف فلاخ ملعلا لهأ

 راصينأ رومألا ىلوأ ناكو لجوزع هللا باتك رهاظ ةقفاوم ىلع ةلالد ممليواقأ نم تيكحام ناكو ةيصولا ىف كلذ اولاقو

 ايي هللا قرفام ىلع رمألاو هيلع دوهسشملا نم لام ذخأ نيددلا ناكو ءاسنلا مهمف ركذف نيدلا دوهش هللارك ذوهيلع ساقتيو هيلإ

 قح اهم مزاي اعإ ناكو لام ايسفن ةداهشلاب هنم ذْخ ْوِبال ناكف دحأ ىلع هب دهشام لك رظنب نأ تاداهشلا ىف ماكحألا نم

 لاو صاضقلاو ةلاكولاو ةيصولا لثم لام ريغ هب ق>تس امنإ هسفنل الام هب قحتس!ال ناكو لجرل هب دهش وأ لام ربغ

 يلع دوهشملانم هل دوهشملا هب ذخأ امتهب دهشاملكرظنيو ةأرما هيف زوحمال لاجرلا ةداهش الإ هيفزو# الف ههشأ امو

 ذه فاتخمال اسايق زوجيف « هيف هللا نهزاجأ ىذلا عضوملا ىنعم ىف هنأل « لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش هيف زوجتف الام

 1 ناآرقلا ىنعم نه همزاب نأ ىغمضذبام ىدنع ار لكلا اذه فلااذ نمو « م-عأ ىلاعت للاو هريغ زوج الف لوقلا



 لاق(عي رلاان ربخأ) )«معن د سو هيلع هللا ىبص هللا لوسرلاق ؟ءاد مس ىف آقحهلبمأ الجر ىنأر ما عمتدجوول تأ

 هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نأ بيسملا نبا نع ديعس نب ىحم نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخ

 لج رىلع ةثالث دهشوةهتمرب طعبلف ءادبش ا تأ م نإ لامق التف وأ هلتعف الحر ا حس دحو لحر نع

 . ءاديش ةعبرأ نملقاب انزلا ىف دحلا ماقيال نأ ىف اوفلتخا سانلا عأ ملو ةثالثنا دحف عباراا تبشي لو انزلاب رمع

 « مئاسن نم ةشحافلا نيتأي ىتاللاو ١ كل أحجام باب

 ىذالاإو سيلا نم نع اعشبام ىت

 هر كما اودهش نإف -- هع رأ نوماع اودهشتساف مئاسأ نم ةشحاقلا ني ىاللاو» هانت لح هللا لاق

 عمج ضئارفلاب نوبطاخلا نينمؤملا نألنينمؤملا ءاسن نم نهامس لجو زع هللا نأ اهنم رومأ ىلع ةلالد هف«ترويبلا
 الإ حكي الى ازلا »همسا زع هللا لوق نأ ىلع ةلالد ةبالا هذه ىفو انزلا ىف مهننبو نهجاوزأ نيب ةمصعلا عطقي مل نأ اذ

 لاق(عدرلا انريخأ)ةوسنم ىلاعتهللا ءاشنإ بيسملان با لاق ؟«كرسشموأ ناز الإ اهحكنيال ةينازلاو ةكرمتموأ هنأ

 نءنهف 0» 5 ىمايألا اودكنأو 0 اهتحسن بيسملا نبا لاق لاق ددعس نب ىحن نع نايفص انريخأ لاق ىعئاشلا انريَح

 ةمصعلا عطقت 5 اذإن وك نأ جعأ ىلاعت هللاو ىدنع ةمشا «تويبلا َق نهوكسمأف » ل>و زع هللا لاقو نيماسملا ىمأي

 نأ سال انزلاب امحوز نيو اهني ةمصعأ| عطقت 0: اذإ لدبو تنز نإو اهملع ةتاث مالبسالا ماكحأب ةثراوملاق انزل

 هللا رمأو هنييو اهجوز دنع ىنزت ةأرملا نيب ةمصعلا تعطق اهحاكن مرحم ناكول كلذ نإ تنز نإو ةأرما حكن

 خوسنم اليبص نمل كال عجب وأ توملا نهافوتب تح تويبلاىف نسحم ناب ءاسنلا نم ةشحافلا نيتاب.ىنأللا ف لحوز

 تفصوام نيف لئاق لاقنإف ٍلسو هيلع هللا ىلص هلوسر ناسل ىلع مث هللا باتك ف «ىازلاو ةينازاا »لجو زع هللا لوق

 توملا نهافوتي ىتح توببلا ىف نسبحم نأ ةشحافلا نيتأ, ىناللا ىف هللا رمأ اذإ تيأرأ ىلاعت هللا ءاش نإ لبق؟كلذ مل

 نأ لمتحم دقف ىدنع اذكه ناك نإو اذه لاق نإف ؟ةنازلا ىف هب رمأا لوأ اذه نأ انيب سيلأ البس نحل هللا لع و

 هللا ءاَش نإ هل لق اذه ريغ هيلع لدن نأ الإ هناكم اذه لعجو ففخ 6 اذه لبق نآرقلا ىف انزلا دح ىدنع نوك

 تماص'١ نب ةدابع نع نسما نع سنوي نع ٍباهولا دبع انرب>أ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عببرلا انربخأ ) ىل

 إد ىنلا لاقف دودخلا ةنآ تلز' ىتح نهوكسع اوناك لاق«الدس نمل هللا لع وأ توملا نهافوتبىح»ةثالا هذه ف

 «مجرااو ةثام دلج بيثلاب بيثااو ةنسىنو ةئام دلج ركسبلاب ركسبلا اليبس نحل هللا لعجدق ىنع اودَخ »ٍلسَو هيلع

 ناطح نع هثدح نسحلا نإف ؟ال مأ ىثاقرلا ناطح ىناتك نم طقسأ ىردأ الف : ىلاعت هللا همحر ( ىفإ:.ةلازاف

 نع ماكر ل ناطح نع نسما ن ع ةقثاا نع معلا لع نم دحاو ريغ هنثدح دقو تماضلا نب ةدابع نع تاق

 كشلا عاقب ثيدح اذ_هو : ىللاعت هللا دهر ( ىف(: 0 !ا/ أ هلثم ملصو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ماسلا ند هداب

 نينازلا هب هللا دحام لوأ نأو هلبق وأ سلا دعب ىذألا ناكف ىذألاو سسحلا وأ سبحلا ناك نيبنازلا دح نأ نيبو

 ةئام دلج ركسبلاب ركسلا اليبس نحل هللا لعج دق ٍيسو» هيلع هللا ىلص ىنلا لوق دنع اذه دعب امهنادبأ ىف ةبوقعلا 3

 هدلجم مو كاللام نب زعام مجر سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأب خوسنم نيييثلا نينازلا ىلع دلجلاو« ماع برت

 تبأرأ هل لبق ؟ خوسنم اذه نأ ىلع لدام لئاق لاق نإف 210نيبث اناكو اهدلحم ملو اسينأ ايلإ ثعب ىلا ةأرملا مجرز

 ٠ ررخو « فيرحن وأ طقس نم ةرابعلا واع الو «ة>سن ريغ ىف اذك « بابلا خلا لئاق لاق نإف : هلوق . )١(



2 
 كا "9

 ١ باتكلا اذه ىفناك ام لك عي رال لق ىونام ىلع نيملاف ةنب نيمنلا تناك اذإ امنأف هل ةن ال لجزرلا فلح اذإ اهلك

 1 لعأ هللاو معن .لاق ؟ كلام لوق وهف لوقن انإف

 ىماتيلا ىلإ ءقدلا دنع دايشالا اك
 32 3 6 ينال قلاب

 مهم متسنآ نإف حاكنلا اوغلب اذإ ىَح ىماتيلا اولتباو » لجو زع هللا لاق : ىلاعت هلل همحر (' قناة ل الاف )

 لك ألف اريقفناك نمو ففعتسلف انغ ناك نمو اوريكي نأ ارادبو افأ رسأ اه 6 ال مهللاو تأ مملإ اوعفداف ادشر

 ناينعم ةبآلا هذه ىف : ىلاعت هللا همح د( ىنان لالا ) ةبآلا « مهيلعا ودهشأف مهلا و مأ مهنلإ | معقد اذإف فورُملاب

 ىفو اتخال ةلالد داهشإلاب رمألا نوكي نأ نم ملعأ ىلاعت هللاو هلق ةبآلا ىنعم لثم ىف )وذو دايشإلاب رمألا امهدحأ

 للاب كو) لوقي لجو زع هللا نأل داهشإلا كرت ىف ضاخرإلا ىلع لئادلاك « ابيسح هللاب ىئكو ) لجو زع هللا َلوق

 هيلع هب“ داهشإلاو هلام هيلإ عفدلاب ر اومألا منتيلا ىلو نوكي نأ ىناثلا ىنعملاو ملعأ ىلاعت هللاو اودهشت ملنإ ىأ(« انيسخ

 اذإ ةداهش ريغب أربي دقو ةلالدلا ىلع هلع دابشإلاب ار 0 وكب وأ هريغب أريبالو مثيلا هدخج نإ هيلع دايشإلاب ربي

 سيلو : ىلاعت هللا همحر ( قنات لاله ) اعم نينعملا ةلمتحم ةيآلاو : قلاش مسار ( نفاخ ملزمين دملا هقدص

 امهربغ ىفو اعبمف زوحام ىلع كاد ةيمستلا كلتو امريغ ىف دورشاا ة ةيعسلاو دوش ةيمسلا نيتيألا نيتاه ند ةدحاو ىف

 اح تادابشال نأ ىلع ةلالد تادابشلا لجو زغ هللا ركذ ىفو هنف اوفلتخا معلا لغأ ىعأ الام مث ةنسلا امهعم لدتو

 مث لسو هيلع هللا ىل< هللا لوسر ةنس مث ىلاعت هللا باتك ةلالدب نيعزانتملا نيب اهب عطقي نأ معأ ىلاعت هللاو اهكحو

 نإف تم ةعبرأ مهملع اودهشتساف <ئاسن نم ةّشحافلا نيتأ, ىناللاو ر لجو زع هللا لاق « هعضوم ىف زك ذنب .عامجإ

 متت الو دوهش ةعب رأ انزلا ىفو انزلا لعأىلاعت هللاو_ انه ةشحافلاو :ةشحافلا ىف ةداهنشلا ىف هللا ىمسف ةبآلا« اودهش

 ىلع ةنساا تلدو ءاسنلا نود ةصاخ لاجحرلا مادهشلا نم .رهاظلا نأل مق ةأرماال ءادعش ةعب 1 الإءانزلا.ىف ةداهشلا

 لاق نإف دون لاحو مهأ ن :,م رهاظلا ىف نآرقلا هيلع لدام لثم ىلعو ءادبش ةغبرأ نم لقأ انزلا ىف زوال هنأ

 هللا ىلص هن هيد ص مش * نإ بناتك لق ؟ هريغ نود انزلا عض وملا اذه ىف 1ك .ىلع لد اه هريغو انزلا لمتحم ةشخانفلا لاق

 هللا لمع ىقَح نكسع 7 اسن نم ةشحافلا نيتأي ىناللاىف لجو زع هللا لوق ىفديف فلاخ املاع ملعأ الاه مث سو هيلع

 هللا لعج دقاق سو 4 هنلغع نا كوس لاقف (ةدلج ع دحاو -0-- ىنازلاوةناز راد تاز مث اليس ا

 عطقبال نأ لع لدام لئاق لاق نإف معلا لهأ نم افلا كلذ ىف 0 0: مثريغ نود 0 ىلع وه 0 0 اذه 7

 لجو زع هللا لاق « كلذ ىلع نالدب لجو زع هللا باتك نم ناتيآلا هل لبق ؟ ءادهش ةعبرأ نم لقأب انزلا: ىف يسحلا

 نم ىلع اوءاج.الولكوقي )» نوبذاكلا م هللا دنع كئاوأف ءادهشلاب ارد : ذإف ءادهش ا هيلع اوءاجالول م ةفدقلا ىف

 مهودلجاف ءادهش ةعب دأب اوتأي مل مثتانصح لا نومري نيذلاو » لجو زع هللا لوقو اولاق ان ءادهش ةعب رأي انرلاب. | وفذق

 « ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) عامجإلا مث رثألا مث ةنسلا ليزنتلاب ءافتك الا عم كلذ ىلع لدو «( ةدلج نيناع

 لا لوسراب لاق ًادعس نأ هنع ىلاعت هلا ىضر ةريره لأ نع هيبأ ن : عمدا دم ني كلام وجا
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 ”ةداهشلا باي بابلا اذه ليقناك دقو« متعيابت اذإ اوديشأو » ىلاعت 1 مع : هلبق ةيألا ىنعم لثم فرهوت: هلرق()

 . هححصم هبتك هيلإ عجراف ثلاثلا ءزلا ىف عويبلا بات 0 ة.ةلبلا جارتسلا هلقنف عويبلا يف



 -م/ا ع

 ةباد كرف دبعلا ةباد بكريال نأ فلح نإو ثنج هدبع ةباد بكرف نالف ةباد بكريال نأ لجرلا فلح اذإو ىلاعت

 فاضي وأ ارح ناك نإو اهسئاس ىلإ اهمسا فاضي اك هيلإ فاضم اهمسا امنإ هنأ ىرت الأ دبعال تسيل اهنأل ثنحم مل دبعلا

 نأ تلق ( عيبرلا لاق ) هريغل تناك نإو اهملع مقلا ىلإ رادلا فاضتو نالف ناماغ لاقبف رارحأ مثو لعمل ىلإ ناماغلا

 جرسلا الو ماجللا ةبادلا كلم سيلو راما جرسو راما ماجل لاقيف ةبادلا ىلإ جرسسلاو ةبادلا ىلإ ماحللا فاضيو

 ةيدف هيف هيلع ام اًئيش باصأف جحف هديس هل نذأ وأ ثنحف هللاب دبعلا فلح اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفانغلالاث )

 نأو لاملل اكلام نوكيال هنأ لبق نم هديس هل نذأ ولو قدصت, نأ هلك اذه ىف هيزحم الف ثنحف ىلا وأ رهاظت وأ

 هيلعو هب قدصتي نأ لبق هكلمم رحلا نأل هب قدصتبف ءىشلا هل بهو. رحال فااخم وهو هيدي نم هجرخم نأ,هكلامل

 ناك نإف هالوم ٍنذإ ريغب هنم ناك نإو هنم هعنع نأ هل سدلف هالوم نذإب هنم ءىش اذه ناك نإف 210هلك اذه ىف مايصلا

 هأزجأ اهنف هعنع نأ هل ىتاا لاخلا ىف هالوم نذإ ريغب ماص نإف هعنع نأ هل ناك ىلوملا لمعب رضي موصلا

 ع نأ ىلاعت هللا انرأ كلذكو مهناعأ نم رهاظلا ىلع محلا ىف سانلا ثنحم ىلاعت هللا همحر ( ىف[: ةلالاف )

 رئارملا امأف ايندلا ىف هلوسر ماكحأو هللا ماكحأ كلذكو ملسو هيلع هللا للص هللا لوز انرمأ كلذكو رهظلع مهملع

 ىف ىلاعت هللا 2 نأ ىرت الأ لسرم ىن الو برقم كلم هنود اهبماعي الو ىزحيو اهم نيدب وهف هللا الإ اهملع_ الف

 «رانلا نم لفسألا كردلاىف نيقفانملا نإ» لجو زع لاقف متهج ةرخآلا ىف مهيلع بجوأف نيكرشم مهماعي + أ نيقفانملا

 نأ م,ءنع ملوالام ممل ْدْخَأب لو امد مهل كفسي ملف هنم اورهظأ امب مالسإلا ماكحأب 1 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مل جو

 هغابيو مهنه كلذ عمسإو ىحولا هيتأي مهنايعأب مهفرعي ملسو مماع هللا ىلص هلل لوسرو مموحكتيو نياسملا اوحكاني

 سانلا عسب م ىف جسو هلع هللا ىلد هللا لوسر لاق كلذ لثمو ةبوتلاب نويذاك مهنأب ا » ىحولاو ةبوتلا نورهظيف مهنع

 «قلاىلع مماسحو اهقحع الإ ملاومأو مثءامد ىنم اومصع اهولاق اذإف هللا الإ هلإال اولوقي تح سانلا لتاقأ نأت رءأ »

 نأكل نآ دقسانلا اهيأ» لاقف ابيطخ ماق مئادحلجر ىلع ماقأف دودحلا ىف سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاق كلذكو

 باتك هيلع مهن هتحفص انلدبب نم هنإف هللا رتسب رتتسيلف ائيش تاروذاقلا هذه نم 2 باصأ نف هللا مراح نع اوهتنت

 انأ اعإ )لاق هنألسو هيلع هللا ىلص هنع ظفحو (تانيبلاب متع أردو رئارسلا متم هللا ىلوت» لاق هنأ هنع ىورو « هللا

 هل تيضق نم هنم عمسأ ام وحن ىلع هل ىضق اف ضعب نم هتححب نأ نوك نأ ضعي لغاوىلإ نومصتخم ينإو رمشإ

 هتأرماوىتالجعلا نيب ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نءالو «رانلا نم ةعطق هل عطقأ اهإف هذخأي الف همخأ قخ نم *ىشب

 هب تءاج نإو همت, ىذلل وهف اذك هب تءاج نإف اهورصب أ » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هنيعب لجرب اهفذقو

 هرمأ نإ» لاق هنأ ملسو هيلع هللاىلص هنع ىور دقو هوركسملا تعنلا ىلعد تءاجف«ابيلع بذك دق الإ هارأ الف اذك

 ناك ام رهاظلا فالخ ىلع 2 نأ قاخلا نم دحأل ناك ولو ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لالا ) « للا محام الول نيبل

 نم هريغ ىف لعجم ملام هيف ىلاعت هللا لمج امبو ىحولاهب هينأاي امب مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا الإ دحأل كلذ

 فرعي وهو هتأاي نطابلاو رهاظلا ىلع الإ ىضقي نأ لوتي مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك اذإف قيفوتلا

 نامألا هذه ىف انباوج ام إو رهاظلا ىلع الإ ال نأ ىلوأ هريغف هريغ فرعي الام هايإ هللا قيفوتب لئالدلا نم
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 اذإو ؛ لاغ فاذا ( ىف[: عللإ6 ) هنف كلبتسم لخلا نأل هيلع ثنح الف لخ هيف اقرم لك أف الخ لك ؟1ال

 هللا هحر ( ىفا_ لالا ) برشاا ريغ قوذاا نأل قوذلاب ثنحم مل هنطب لخدو هقاذف ًائيش برشيال نأ فاح

 « عيرلا لاق » مهيلع مس نميف هيوني نب الإ تدع مل مف وهو موق ىلع ملسف انالف ملكيال نأ فلح اذإو ىلاعت

 : ىلاعت هللا همحر ( ىقفاتثلالاف ) ةصاخ هيلع مسرال نأ ىف هبلقب هلزعي نأ الإ ثنم هنأ ملعأ امف رخآ لوق هلو

 ىلإ بهذي هنإف هثنحم الف ءاطع لوق امأف نالوق اهفف هفرعيال وهو هيلع مالسال دماع وهو هيلع ملسف هيلع رم اذإو

 الوسر هللإ لسرأف الجر ماكيال نأ فاح اذإفثنحم هريغ لوق ىفو نايسنلاو أطخلا ةمألا نع عضو زعو لج هللا نأ

 امالك نوكي ناك نإو مالكلا ريغ باتكسااو لوسرلا نأل ثنحم نأ ىل نيب الو ثاحم نأ عرولاف اباتكه لإ بتكوأ

 وأ ناجح ءارو نم وأ انحو الإ هللا هحاكب نأ َرّشنل ناك امو 2 لاق لجو زع هللا نأ ىلإ بهذ هثنح نمو لاح ىف

 يل نمؤن نإ اورذتعتالا لق » نيقفانملا ىف لوق, لجو زع هللا نإ لاو ةءآلا مت ءاشب ام' هند[ عوف لوس

 ىناامم ربع و مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ليربج هب لن ىذلا ىحولاب مثرابخأب مأبن امإوو ؟رابخأ نم هللا ان ايدق

 ةهجاوملاب نيبءدآلا مالك ىلاعت هللا مالك هبشيال نيب.دآلا مالك نإ لاق ثنحمال لاق نمو هللا ىحوب ملسو هيلع هللا ىلص

 هزل لع ردع ارو هلإ لسرأوأ هلإ تتكف ثالث قوق ةنلع ةمرحم ةرعملا تناك الخر لجر رجه ول ىرتالأ

 ىراال نأ ضاقل لجرلا فاح اذإو : ىلاعت هللا همحر | قفاتثلالاف ) < 2 دا هترحه نم اذه هجرخم مل

 ءارولو هيلإ هعفري دحأ مث سيل هنأل ثنحم مل هتوم دعب ءىشلا كلذ ىأرف ىضاقلا كلذ تامث هلإ هعفر الإ اذكو اذك

 هفلحأ ىذلا ىخاقلا ىلإ هعفري مل هنأل ربي ل هيلإ هعفرف ىلو هدعب ايضاق نأ ولو ثن> تام ىح هيلإ هعفري ملف هتوم لبق

 هيلع فولحلا ريغ هنأل هدعب فاخ ىذلا ىضاقلا ىلإ هعفري نأ هيلع نكي مل ىضاقلا كلذ لزع اذإ كلذكو هيلإ هعفريل

 نأ هيلع نكي مل ضاق ريغ وهو ءىشلا كلذ ىأرف ايضاق ناك نإ هيلإ هنعفريل هتين تناك نإف ىذاقلا كلذ لزع ولو

 ثنحم ل تامث هعفر هنكمأ ةعاس هعفريل لجعف هآر نإو هيلإ هعفري مل نإ ثنحم نأ تيشخ ةين هل نكست لولو هيلإ هعفري

 اذإو اذجاو اسلع كلذ ناك نإو هرب نأ هيلعف اعيمج هاماع نإو توب قح طرفبف هعفر هنكك نأب الإ ثنحم الو

 ةتنن ىلع الإ ثنحم الف اثيش ىون نوكي نأ الإ لام اذه نأل ثنح امهوأ نيدوأ ضرع هلولام هلام لجرلا فلخ

 طبحم ناك نإف ب هبرضف اهعمجف طوس ةئام هدبع نبرضيل لجرلا فلح اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا )

 هسامب دق ابرغم ملعلا ناك نإو ربي مل اهلك هسامعال امنأ ععلا طيح ناك نإو رب دفنا الكا ةتسان اذ رق اذإ هنا علا

 اذإ هنأ لوقعم لبق ؟ اذه ىف ةجحلا ا لئاق لاق نإف عرولا ىف ثنحمو كلا ىف ثنحم ل ةبرض اهم هبرضف هساع الو

 برضو « ثنحم الو هب برضاف اثْعَد كدب » ذَحو لجوزع هللا لاق دقو ةءومحم ريغوأ ةعومجم اهم هب راض هنأ هتسام

 هتسام اهب هبرض اذإ هنأ ريغ عومج ءىش اذهو لخنلا لاكشأب انزلا ىف اوضن الجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هبرض برض ىأف اديدش ابرض لقي ملو ةثام هدبع نبرضضيل لجرلا فلح اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قف[: لالا (

 ّلكف نأكل لحرلا فلح اذإ -.ىلاعت هللا همحر ( قف(: ةلالاك ) هلك اذه ىف هب راض هنأل ثنحم مل اديدش وأ افيفخ هايإ

 ةدحاو ةرم الإ ثنحلا نوكي الو ثنحم مل هلعفف داع مث ديسلا هب رضو دبعلا كلذ لعفف هنب رضيل اذك هدبع

 تتاح رهو ةنه 7 ةقدصب هيلع قدصتف ةبه لجر بهال لج را فلح اذإو : ىلاعت هللا هحر ( قنانتلللاف )

 اهابإ هكلع ملةيراع ىنكسلا اعإ ثنحم الف هنكسأ نإ امأف ةبه اهنأل هرهعأ نإ كلذكو ةبه لحنلاف هلحت ول كلذكو

 هللا همحر ( ل ) هيلع سيحام هكلعي مل هنأل ثنحم ل هيلع سيح نإ كلذكو اهيف عجر, نأ ءاش قم هلو



 د

 ينحت نا تتاكسملا قالا مهلك مههف ثنحم ديبع نم صاقشأو نوربدمو دالوأ تاهمأو نوبتاكم هلو قتعب ثنح نم

 هنيب لاحم وهف ىنمع هيف لخاد ىنعب هكدم نع جراخ هبتاكم نأ حلا نم رهاظلا نأل كلا ىف ةيون ناب اله

 هيف رطفلا ةاكز هيلع نوكي الو بتاكملا لام ةاكز هيلع نوكي الف هلع ةيانلا شرأو همادختساو هلام ذَحأ نيبو

 نوكستو ميلع ةبانجلا شرأ ذخأ هلو مهلاومأ ذخأ هل. هكلم ىفلخاد كئلوأ لك هوربدم الو هدلو مأ اذكه سيلو

 ىنبي اعإف مثرد هتباتك .نم هيلع قبام دبع بتاكملا لوقي نأ ىلإ بهاذ بهذ نإف هلام هنأل مهلاومأ ىف ةاكزلا هيلع

 هنيب لاحم هنأ نم تفصو .امو هلام ذخأو هعب ىلع اظلسم ناك لاح لكب اذبع ناك ول هنأل لاح نود لاح ىق ادع

 ىغم اما مويلا هعابف ادغ هنبرضيل همالغ قتعب لجرلا فاح اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف: هلال ) هنم هنبو

 هيلع دوعي الو هيلع قتعبال ورف ةرم هثنح عقو دق اذهو ةيناث دعي مل ةرم عقو اذإ ثنحلا نأل ثنحم الف هارتشا دغ

 سوءر وأ ناتيحلا سوءر لك أو سوورلا لك أبال نأ لجرلا فاح اذإو ىلاعت هللا هحر ( قفاْلالا ) ثنحلا

 ساناا فرعي ىذلا نأل بق نم ثنحم مل لبإلا وأ منغلا وأ رقبا سوءر فلاخم ءىش سوءر وأ ريطلا سوءر وأ دارلا

 نإف قوس محلل نوكي اك قوس امل نوكي داسجألا نم ةزيمتم لمعت ىلاسوءرلا امنأ سوءرلا لكأاب اوبطوخ اذإ
 قوس امل نوكيف ماعنألا سوور لمعت اك لمعتف اهسوءر نم اهل زيمي و ماعنألا م رثكي اك رثكيو ديص املل دالب تناك

 مل اذإ اذه ىف باولو « ناتيحلاب عنصي كلذ ناك نإ اذكهو ام ثنح فلحف ةدح ىلع قوس اهمحالو ةدح ىلع

 اد تفصو اذ ضيلاو :ناك اف سار ىأب كن نأ عرولاو هتين ىلع ربو ثنح ةين هل ناك اذإف ةن فلاحال نكي

 ليازب ىذلا وه فرعي ىذلا ضيباا نأل ةينب الإ هب تنحم الف ناتدلا ضي اماف ماعنلاوزوألاو جاجدلا ضيب

 اذإ : ىلاعت هللاهمحر ( قفا: ةلالاؤ ) اذكه نوكي الف ناتيْلا ضي امئاف ايح هضئابو الوك "ام نوكيف هضئاب

 مسا هل سيل مهل هلك هنأل هلك ريطلاو شوحولاو منغااو رقبلاو لبإلا محلب ثنح امل لك ايال نأ لجرلا فلح اذإ

 ثنحم و محالا ىف لخدي ناك نإو توحلا هيلع بلغألاف همسا ريغ همسا نأل ناتبحلا محلب كحلا ىف ثنحم الو محلا نود

 هناف اًربَخ لك ايال وأ هلك اف اقيوس برشيال نأ فلح رذن اذإو هنع هللا ىضر ( ىف: لالا ) هب عرولا ىف

 هبرششإال وأ هبرسشف هلك ايال نأ فلح نإ كلذكو هلثء نبالاو هلعفيال نأ فلح ىذلا لعفي مل هنأل ثنحم مل هب رمثف

 وأ ةديصعلاب وأ زيخلاب نمسلا لك اف انمس لك ايال نأ فلح اذإو ىلاعت كا همحر ( قفا: ةلالاف ) هلك اف

 ردقف ادماج نوكي نأ:الإ هريغب الإ آل وك ءانم نوكي الو. ةريغ لكؤتا اسعإ لك ور ال اذكه نمسلا نأل تح ىلا

 ىف تعتوف ةرمتلا هذه لك أبال نأ فلح اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: للام ) ادرفنم ادماج هلك 'اي نأ ىلع

 ثنحم ملةدحاو هلكرمتلا نم تكسلله وأ ةدحاو هلك رمتلا نم قب نإو اهلك أ دق هنأل ثنح هلك رمتلا لكأف رمتلا

 افلح نإو هلك 1 نإ ةسنن ثنح الإ ايش هن لك اذ نأ عرولاو ىلا ىفاذهو لك أ امف اهنأ نقيتسي نوكي نأ الإ

 نط وأ هلك أذ. ءدصع وأ: قيقدلا نخ اذإو ,ثتنحي افتقد وأ ةطنخ ةلكذأ ةطشخلا هالو 1002 010

 امهنع لاح دق ائيش لك أ امإ ةطنح الو اقيقد لكأي مل اذه نأل ثنع مل اقيوس اهلعجف اهالق وأ اهزبخ وأ ةطنحلا

 |حيش لكأف ا لك أ.ال نأ فلح اذإو : ىلاعت هللا همحر ) قفانتلالغ ( امهنم دحاو مسا هلع عقال ىح ةعنصب

 نأ فلح نإ كلذكو .: هبحاص. ريغ امهنم دحاو لك نأل اهي دحاو فتح ىل ا لكان ا 2 لك اا |١

 احلب لك أف اعلط لك أنالوأ ايم لك أف اخت لك نال نأ اطر نك فارع لك! الا و] اع لك اطل

 لاق وأ انبل لك أف ًاديز لك [ال لاقئإ اذكعو ادحاو هلصأ ناك نإو هحاص رغ اذه نع حاد لك نأ



 000 0 رق رث] اذإف / رمان اعإ هلأ لع الاق هذب ءاش'ألا ىلنال نم وأ ىلاولا لغم ناكنإف ءدْي

 عفدقف لجر ىلإ ةعلس هيلع فولحلا عفدف ائيش لجرا عيال لجرلا فلح اذإو : ىل عت هللا همحر ( ىف: تلالاف )

 عيبال نأ يون نوكي نأ الإ هل ابعيبيال نأ فلح ىذلل اهعبي مل هنأل ثنحم مل اهعابف فلاحلا ىلإ ةعلسلا لجرلا كلذ

 فلح ىذلاىلإ ريغلا كلذ عفدف اهعيدل هريغ ىلإ اهعفدق ةعلس لجر هل عيببال نأ فلح ولف ثنحف نالف اهكلع ةعاس

 لكوينأ هل سيلف هل عيدي الجر لكو اذإ ةنآل 'زئاج ريغ ثلاذلا عب نأ لبق نم فلاحلا ثنحم مل ةعاساا هل عيببال نأ

 مل ىرمأب ىل عمد هال نأ ىون ناك نإف امعابق هيلإ اعفدق ةلللا نما كو. نأ هل زاجأ هلكو نيح ناك و او هريغ عييبلاب

 . اهعاب دق هلال كح لا 2 اهعيبال نأ ىون ناك نإو ثنحم

 نذل ١ 01 لإ ولاط تن | هتارمال لاق نم

 نأ لبق امل لاق مث ىنذإب الإ تجرخ نإ قااط تنأ هتأرمال لجرلا لاق اذإ : ىلاءت هللا همحر ( ىقانةلالاث )

 ىلع دهشأو ملعت ملو ام نذأف اهلاحم ةلأسملا تناكولو ثنحم مل تجرخف كل تنذأ دق هابإ هتلاسام انس وأ نراها

 اهسفن دنع ةيداع اهمنأ لبق نم هسفن ثنح ول نأ عرولا ىف ىلإ ب-أف ملعت مل نإف هنذإب تجرخ دق اهنأل ثنحب مل كلذ

 رك لآ الإ اراب هلجحم الو ةصاغ ىعو هثنحم 2 فيك ل ئاق لاق نإف امل نذأ دق 3 نو هنذإ رش تجرد ن1

 امأ عيال لاحا بصاغلاو لجرلا هللحف نيد هيلع هل ناك وأ اقح الجر بصغ الجر تيأرأ ليق؟هنذإب اهماعب اهبجورخ

 نإ هتأرءال لاق نحف لوقن انإف لاق ؟ أربي امأ توملا دعب لجرلا! هلل- نيد هيلعو تام 53 هنأ ترأرأ كلذ نمارس

 نإهنيعىف امل لاق ءاوس هنإف معي لو تجرخف تئش ثيح ىجرذنا امل لاق مث قلاط تنأف ىنذإب الإ عضوم ىلإ ثجرخ

 ىلإ لقي ماو تجرخ نإ لاق اذإ هنأل هلع ثنح الو ءاوس وهف عضوم ىلإ امل لقي مل وأ ىنذإب الإ عضوم ىلإ تجرخ

 انإف لاق هلع ثنحال لوقأ هلك كلذ لثم : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ علال ) هلقي / نإو ع ىلإ وه اعإف عضوم

 ةجاح امل تضرع مث ضيرم ةدايع ىف امل نواف شن رم ةداع ق'الإ جر نأ هتأرمال نذاألا نأ تلح نافل

 اهنأل ثنحب مل كلذ ريغ ىلإ تجرخف ضيرم ةدايع ىلإ امل نذأ اذإ هنإف ايف تبهذف ضررملا دنع ىهو ةدايعلا ريغ

 لاق هيلع ثنحال هنإ لوقأ كلذ لثم ىلاعت هللا همحر ( ىف[ ةلالاث ) ثنح الف هنذإ ريغب ضيرلا ريغ ىلإ تبهذ
 وأ مامح ىلإ امل نذأي نأ ريغ نم تجرخف ضيرم ةدايعل الإ جورخلاب هتأرمال نذأبال نأ فلح نميف لوقن ؟0انإف

 تجحرخ نإ وأ ف ذإب الإتجرخ نإقلاطت نأ هتأرمال لجرلا لاق اذإ : ىلاعت هللا همحر ) قفا: ثلالاف ) كلذ ريغ

 ةرهرب دق هنأل ثنحم ل تجرخف تداع مث تجرخف ةرم اهل نذأ نإف ةرهىلع نيميلاف ىنذإب الإ عضوم ىلإ وأ ناكمىلإ

 مل تجرخف تداع مث تجرخف امل نذأف كل نذآ نأ الإ تجرخ نإ قلاط تنأ امل لاق نإ كلذكو ةيناث ثنحم الف

 لك ىلع اذه ناك ىنذإب الإ ت>رخ تقو لك ىف قااط وأ ىلذإب الإ تجرخ اسك قلاط تنأ امل لاق ول هنكلو ثنحم

 نتكلا هر ]ع اذغ نك تجرح ى# قلاط تنأ ال لاقولو -ثناخ ورق“ هنذإ نيش اهتجرخ :ةجرخ ىأف ةجرخ

 ىلع فلح ىذلا تاق هل نذأ, نأ الإ نالف راد لخدال نأ لجرلا فاح اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىفانتلالاف )

 هل نذأ دق هنأل ثن+ مل هعوجر دعب لخدف نذإلا نع عجر مث هل نذأف املاحب ةلأسملاو تمي ملولو ثنح اهلخدف هنذإ

 هنرض. ىقح ثنح ىلع هنأل هعد نيبو هيب لاحم هنأ هن رضيل همالغ قتعب فلح نديف لوم انإف ( لاق ) ةرم

 , ةدحعصم ل ل 5 لوقلا لوقم مالكلا ند طقس وأ ريمضلاب هلوقت هلعل )0(
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 كل ما ل

 هيلع ةتباث ريغ هركملا نيم نأ هيلإ بهذأام لصأ : ىلاعت هللا همحر ( ىفا_ةلا]إ؛ ) للاب نيميلا لثم اهلك ناعألاو

 هيمسإ لجأ ىلإ هقح الجر نيضقيل فلح اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) ةنسااو باتكلا نم هب تججتحا: امل

 قح نكي مل ثنحلا نأ لبق نم تيملا ةثرول هيلع نيمب الو هلع ثنحال هنأ قحلا بحاص تاف هرخؤي نأ ءاشي نأ الإ

 « هيلإ ةئيشملا لعج ىذلا تاف نالف ءاشب نأ الإ هامس لجأ ىلإ هقح هنيضقيل فلخ ول كلذكو هنيضقل فولحلا تام

 لالهتسا ىلإ وأ رهشلا لهتسا اذإ وأ رهشاا سأر دنع وأ رهشلا سأر هلام انالف نيضقيل فلح نميف لوقت انإف لاق

 كلذكو ةمو.و لالحلا ةلل هلناضمر ىلإ لوقي ىذلا كلذكو سمشاابرغت تح اهمو.ولالحلا لهم ةلئل هل نأ لالحلا

 هلف لالملا لهم نأ ىلإ هل لاق نإف رهشلا كلذ لاله لهم ىت> هلف اذكو اذنك رهش لاله ىلإ وأ ناضمر ىلإ لاق اذإ

 رهشلا سأر دنع وأ رهشلا سأر ىلإ هقح هنيضقيل فلح اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف(: لا ) همويو لالحلا ةلبل

 لالملا لهم ةليل هنيضقي) فلحنإف لالحلا لمنيح هيضقي نأ هلعبجو لالملا لالهتسا دنع وأ لالحلا لالهتسا ىلإ وأ

 ثنح نينثالا موي سمشلا تباغف نينثالا موي هق> هنيضقل فاح ول ثنحم م ثنح لالحلا اهنف له ىتلا ةليللا تجرخف

 كح كنيشقأل هللاو لاق اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لالا ) ةليللا كح مويلا يح الو مويلا كح ةلبللا كح سيلو

 نالف لع نالف قح'ركاذ ىف لوقت م لالملاب دح ةنأ كلذو تن ناضمر لالك ل 32 ةقح هن مف ناضمر ىلإ

 نيحىلإ كح كنيضقألاّْ او لاق نميفلوقت انإف لاق قملا لح دقف لالحلا له اذإف اذكو اذكل اله ىلإ اذكو اذك

 هللاو لاق اذإو : ىلاعت هللا هحر ( فان غلالا ) ةنس ةنس كلذ نإو ءاوس هلك كلذ نإ رهد ىلإ وأ نامز ىلإ وأ

 وه اموابلك ايندلا ةدم نوكي نيحلا نأ كلذو ثنحم الو هب ربب مونمم تقو نيحلا ىف سلف نيح ىلإ كقح كنضقأل

 كلعرولاو انماعىلإ كريصنف ملعن الو رعت الام ىلع تفلح امعإ هل لاقي نأ اذه لاق نمل ايتفلاو ةمايقلا موي ىلإ اهنم لقأ

 نامزلا كلذكو ةياغ نيحلل سيل هنأل ادبأ ثنحت الو تفلح نيح نم هيلع عقي نيحلا نأل موي ءاضقنا لبق هيضقت نأ

 ٠ باقحألا كلذكو اهيلع لد. رهاظ امل سبل ةدرقنم ةلك لك اذكو رهدلا كلذكو

 هلعفذ هريغ ردا هلعفب ال نأ ءىث ىلع فلح نم

 ثناح هنأ ادبع هللىرتشاف هريغ رمأف ًادبع ىرتشيال نأ فلح نميف لوقت انإف ىلاعت هللا همحر ( ىعفاشلل لبق)

 اعإ هنأ اهم>و فرع دق رمأ ىلع هني نوكي وأ ةين كلذ ىف هل نوكي نأ الإ هل ىرتشي نم رمأ اذإ ىرتشملا وه هنأال

 دعلا ءارش هركاعإ ناك اذإو ثناحم سلف كلذك ناكاذإف هئارتشا ف ةرم ريغ نيغدق هن الوه هيرتشدال نأ دارأ

 ةين هل نوكت نأ الإ ثنحم هنأ اهعابف هريغ رمأف ةءلس عيببال نأ فلح ول كلذكو هريغ رمأ نإو اثناح هارأف الصأ

 ىون نوكي نأ الإثني مل دبع هل ىرتشاف هريغ رمأف ًادبع ىرتشيال نأ فلح اذإ : ىلاعت هللا همحر ( قفاتعلللاؤ )

 ىذلانأ ىرتالأ ةدبعلا ةيلعو هريغهئارمش ةدقع ىلو ىذلاو هنارسش ةدقع ىلو نك مل ةهناالل ىرتشي الو هب منال نأ

 نأ.رءاللناكو عيبلا همز بيع نم ؟ىرب وأ هيف سانلا نياغتي الام هلثم هب عابيام ىلع هنع ىف داز ول هئارش دقع ىلو

 اهرمألعدف هتأرماقلطيال نأ لجرثأ فلح اذإو :-ىلاعتهللا همحر ( ىناخ ةلالاف ) هئارشش ريغ هريغ ءارعشل ذخأبال

 . اهقلطف اهريغ ىلإ اهرمأ لعج ول كلذكو «ابقالط اهإإ لءج نو“ نأ الإ ثنحم مل ابسفن تقلطف اهدبد

 نبرضيل ىون نوكي نأ الإ رب, مل هبرضف هريغ رمأف هدبع نبرضيل فاح اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىفاةةلالاث )

 (عييرلالاق ) هبرضي هريغ رمأيالنأ ىون نوكي نأ الإ ثنحم ل هبرضف هريغ رمأف هبرضيال نأ فاح ول اذكهو هرمأب

 ةيرضي ىتح ربي الف هديب ءايشأالا ىلي ام ناكن إف هدبع نبرضيل فلح اذإف رخآ عضوم ىف لوق اذه لثم ىف ىعفاشلل

. 
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 هل نكت مل نإف ىفوتسا دقف هيضر اعيش هبلإ عذد ةثال كتح نم ءىث ىلع قبال نأ فلح نيح هتين تناك نإ ثنحم مل

 فاعضأ هيف ذ-أولو هق-> كلذنأل مهاردف مارد وأ ريناندف ريئاند تناك نإ ناكام هقح ذحاي نان الإ اديأ أري الف ةأ

 . امهسا##و هيف اناك ىذلا امهماةم نم اقرفتإ نأ قارفلا دحو هقح ريغ كلذ نأل أربي مل هنمث

 لا سل لفك لاك لفكحال نأ افلح نذل

 ىنئتسا نإ هنأ لجر سفنب لفكتف ادبأ لاب لفكتيال نأ فلح نميف لوقن انإف ىلاعت هللا هر ( ىعفاشلل لق)

 ' ىلاعت للا همحر ( قنا خلال ) ثناح وهو لاملا هيلعف كلذ نكتسي مل نإو هيلع ثنح الف هيلع لامال نأ هتلاح ىف

 نأ فلح .نمبف لوقن انإف لاق لاملا ريغ سفنلا نأل ثنخم مل لجر سفنب لفكتف ادبأ لامب لفكتيال نأ فلح نءو

 ملع نكي مل اذإ هنإف هيلع فالح ىذلا ليكو هنأ ملعي لو لجر نع ةلافكب هل لكول لفكتف ادبأ ةلافكب لجرا لفكتيال

 هنإف هنم كلذ مع نمث ناكنإو هيلع ثنح الف هببس نم هنأ ملعي لو همشحو هئالكو نم لجرلا كلذ نكي لو كلذب

 نإف هسفنل ليبس اهيف هيلع هل نوكي ةلافكب لجرا لفكتيال نأ فاح اذإو : ىلاعت هللا همحر ( تف[: لملف ) ثناح

 هدلاول لفك نإ كلذكو ثنحم ل فواحلا لام ريغ ىف لفك ناك نإو ثنح فولحملا لام ىف هل ليكول لفكف اذه ىون

 : ثنحم ١ هنا وأ هتحوز وأ

 ثنحال هنأ مويلا هاضقف ادغ كقح كنيضقأل هللاو لجرا لاق لجر ىف لوقن انإف ىلاعت هللا همحر ( ىمفاشال كبق )

 كلأه لوق وهو رب دقف هيلع سيلو هنع دفا جر اذإف ءءاضقلا هحو دارأ اعإ دغلا هئيمي درب م هنأل هياع

 ةين هل نكت مل نإف مويلا هقح هل لجعف ادغ كق> كنيضقأل لاو لجرل لاق اذإو : ىلاعت هللاهحر ( ىتنا_تلالاف )

 دقع نيح هتين تناك نإو ربي مل مويلا هملكف ادغ كنلك أل لاو لوقي اك مويلا هئاضق ريغ دغ ءاضق نأ لبق نم ثنح

 ناك آل هللاو لاق اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىتفإخ_ لالا ) ب مويلا هاضقف كقح كيضقأ ىتح دغ جرم ال نأ نيميلا

 : ىلاعت هللا همحر ( ىف للك ) هلك هلكأي مل هنأل ثناح هنأ ادغ هضءبو مويلا هضعب لك أف مويلا فيغرلا اذه

 لزغلاتعابف هتأرمالزغ نهءسبليال نأ فاح هنأك كلام باحصأ دنع نيميلا طاسإ ببسلا لاقي امنإو لاح طاسلاو

 عفتنا دقف هنم لك أ اذإف اهلزغ نم ءىشب عفتنيال نأ محدنع نيميلا طاسب نال تا مثدنع وهف هلك ًاناامافط ترق

 ىلاعت هللا هم ) قفا 5 الأف 0 رانلاب هقرحو طاسلا ىعئاشلا قرح دق ( عيرلا لاق 0 لاحم ىعفاشلا دنع وهو 4هب

 تتامث ادغ باودلا هذه نيكرأل وأ ادغ بايشلا هذه نسلأل وأ ادغ ماعطلا اذه ناك آل هللاو لاقف لجراا فلح اذإ

 نإف هاركإلا ىلع اسايق اذه حرط سانلا نع هارك إلا حرط ىلإ بهذ نفث دغلا لبق بايثلاو ماعطلا قرسو باودلا

 هلع اوهرك ( اذإ مهنأ هب رفكلا دحأ لاقام مظعأ سانلا نع لجو زع هللا عضو امل ليق؛ ةاركالا نفديشل امال 5

 دع نم هللاب رفك نم » لجو زع هللا لوق كلذو ةرخآلاو ايندلا ىف مهنع اعوفرم مهل اروفغم رفكسلا موق لءجف

 نأ ره ءارك" الا نأ انلقعو ميسحلا ىف لقي مل مك هركملا لوق نأ انلقع ىذلا ىنعملا ناكو ةبآلا « هر نم الإ هناعإ

 نمو هاركإإلا ىنعم ند ك1 0 اذهو هنم لعق ربعي باغ دف ائيش هو نلعفيل فالحام كما اذإف هنم لعف ريغب باغي

 هنيطعل لح ول كلدكاو 8 ىلاعت هللا همحر ( قفا 3 5 اال هكا ف كراع ناك هنع امعفرإ مو 4م ا مزإ

 قاتعااوقالطلاب ناعألا كلذكو يملاعت هلل همح ر ) قفا 2 1 اللا ثن , هيلع ريغ وأ هملعب كل ند تا ادع همد



 تا ض

 امهنم ةيرحلا ءاش ىذلاف قراا رخآلا ءاشو ةيرحلا امهدحأ ءاش نإو ناقيقر امبف قرلا اعيمخ اءاش نإو نارح اهبف

 نارح اتنأ هل نيدبعا لجرلا لاق اذإو ىلاعت هللا همحر ( قف|ن: الاف ) أشي مل ىذلل اذه ةئيشع ةيرحالو رح

 نارح اثأ لاق نإ كلذكو ٠ رخآلا نود امهدحأ ءاشي نأاب اقتعي ملو اعم اءاشي ناب الإ اقتعي مل امش نإ

 اا[ | ل لاق نك ولو رخألا ودام دا ءاشن نانا ملو نالفو نالف ءاشي نأالإ اقتعي مل نالفو نالف ءاش نإ

 موي ىف قح ىنتيضق نأل .هللاو لاق لجر ىف لوقت انإف ( لاق ) أشر مل وأ رخآلا ءاش رح وهف ءاش امهمأف رح وهف قتجلا

 ءاصقتسالا هب دارأ هنأل هلك هقح هيضقي ىح نيميلا هءزليال هنأ هقح ضعب هاضقف اذكو اذك كب نلعفأل اذكو اذك

 نبهأل اذكو اذك موي ىف تح ىنتيضق نا فلحف ق- لجر ىلع لجرا ناكولو ىلاعت هللا همحر ( ىفناخاللان )

 25 ةقح ةضقب نإب الإ ثنحم ذو ثنحم مل هاك مويلا كلذ ىف اساف وأ امهردالإ هلك هقح هاضقف كموي نم ادبع كل

 . ادبع هل بومالو هقح رخآ هيف هاضق ىذلا مويلا رع نأ لبق

 ةقح ف وتس ىح ةترافي ال نأ < 2 لك
 هنم رفف هقح ىفوتسإ ىت> هل اعرغ قرافيال نأ فلح نإف لوقت انإف ىعفاشال لبق : لاق (عيرلا انريخأ )

 ىقح هعرغ قرافيال نأ لجراا فلح اذإو : ىلاعت هللا همحر (قف(:_ةلالاث ) ةين هلنوكت نأ الإ ثناح هنأ سلفأ وأ

 ًأطخلا حرطبالن ٠ لوق ىف ثنحوهو أ 0 لاق ناك ولو وه هقرافي ' هنأل ثرع مل هعرغ هنمرفف هنم هقح دحأ

 هقح هب لح 1 0 هقرافيال فالح نإ امأف سانلا ن ع ةيلغااو ا حرط ند لوق ىف ثنحالو سانلا نع ةيلغلاو

 مهنع ةبلغلاو اطخلا حرط نم لوق ىف ثنحم الو اطخلاو سانا نع ةبلغلا حرطيال نم لوق ىف ثنحيف سلفااف

 هقراف ناك نإ هنأ رخآ هل رغىلع هلاح اف هقح هنم ىف وتسإ ىتح هقرافيال نأ هل ميرغا فلح نميف لوقن انإف ( لاق )

 ىذلا ( عيب راالاق) دعب هافوتسامث هلاحأ ال فوتسي ملو هقرافف ىفوتس ىتح هق رافيالنأ فاح هنأل ثناح هنإف ةلامخلا دعب

 فاحاذإ : ىلاعت هللا هجر ( ىف: لالا ) هيلع ءىش الف هركم وهف هنمرف ىتح هيف طرفي مل نإ هنأ ىعفاشلا هب ذخَأي

 فلح ناك نإو ثنح هقراف مث هأرإ اف هرغ لجر لع دع ةلاحأف ةقح هم قرش ىح لحل[ فا 1[ ل

 فاح نحيف لوقت انإف ( لاق ) ةلاوْلاب *ىرب دقف ةلاملاب الوأ فوتسإ م ناو هنأل ثنحم مل ق> هيلع هلو هقرافيال نأ

 انيب اصقن وأ اصاصر وأ اساحم اهضعب باصأ اقرتفا اهف هافوتساف هنم هقح ىفوتسي ىن> هقرافيال نأ هل مرغ ىلع

 دارأ ول هتميق وهو هب هذخأ ام ىوسإ ناك نإف اضرع هقحم ذخأ نإ هنأو فوتس ملو هقراف هنأل ثناح هنأ هناصقن

 اة هم هضم ىفوتسإ ىح هقرافيال نأ فلخ اذا .: ىلاعت هللا همحر ) قفا ثلالا )ث ىلع مو هعاب هع نأ

 ثنحم الو ناعألا ىااظخلا سانا نع حرطي : نم لوق ىف ثن> اساعوأ احاجز هريثاند دحو من ىرب ف هقح هلم

 وهو هقح ءافوالإ ذخ اي نأ دمعي ل اذه نأل ناعألا ىف هيلع اودمعي ملام ساناا نع حرطي نم كلوق ىف

 ذخأاف هقح ىفوتسإ تح هقرافيال نأ فلح اذإف ءاطع هاورو نايسنااو اطخلا سانا نع حرطي هنأ ءاطع لوق

 ريئاثدا نم.هيلع امت لقأ هتمبق ناكا نإ ثنحم مل ريناندلا نم هيلع هلام ةمق دخأ ىذلا ضرعلا ناك نإف اًضرع هقع

 تناك نإف ىتح ذخآ ىتح كقرافأ ال هللاو هميرغا لجرلا لاق اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ ةلالاز ) ثنح

 ةضرو انش دحادف ةنآل ثنع ملو ”ىرب ىوسي الوأ ىوسي اضرع هنم ْذَخ اف ءىش ىت> نه كيلع ىتبي ال ىتح هنين

 لاق نإ كلذكو قح عيج نءهب ىذرأ ام ىفوتسأ قدح هتين كاك نإ تلك هع نه ميرغلا *ىربو هقح نم

 قاس هسيلإ هب عفد وأ هيلع هب قذصت وأ فااحال هتح قللا بحاص بهوف كق> كنيضقأل هاو لجرل لجر
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 هنيع عم هنم كلذ لق هنيمع ىف هيلع ةئيبال ناك نإو ثنح اهلخد نإو هتينب قدصيال هنإف ةئيب هنيع ىف هيلع

 ) آمون وأ ارهش تيون لاف نالف راد لخد.ال نأ هتأرما قالطب لجرلا فلح اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفنان الاف

 نميف لوقت انإف ( لاق ) قلاط ىبف اهلخد ىف محلا ىف امأف نيملا هيلعو لجو زع هللا نيبو هنبب مف كلذك وبف

 هيلع لخد ني> تيبلا ىف هعم مافأ نإ اثناح هارن انإ اتيب كلذ نالف هلع لخدف اتيب نالف ىلع لخدأال هللاو لاق

 لخديال نأ فلح موي هتين نوكست نأ الإ ةسلاجلا هب داري نكلو لوخدلا اذه لثمىف نيملاب داري سيل هنأ كلذو

 ىرنال انإف فلح موي هتين اذكه اذه ناك اذإو هلع ثنح الف رخآلا هيلع لخد مث الوأ تيبلا ىف وه ناك هنأو هيلع

 لجرلا فلح اذإ : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: كالا ) هلوخد دعب هيلع لخادلا وه هيلع فوللا ناك اذإ اثنح هيلع

 فاح نحيف لوقت انإف ( لاق ) هيلع لخدي مل هنأل ثنحم مل هعم ماقأف هتيب رخآلا هيلع لخدف اتيب لجر ىلع لخد.ال نأ

 هيلع لخاد هنأل ثنحم هنأ هراج تيب ىف هيلع فواحلا نالف اذإف هتبب هل-راج ىلع لخدف اتبب نالف ىلع لخدال نأ

 ديشلا ىون نوك نأ الإ ثّنحم ل ادجسم هيلع لخد نإ هنأو هريغل وأ هل تيبلا. ناك ءاوسو 0 00

 ) لجر لع لخذف ان لحجر ىلع لذ دال نأ لخرلا فاح اذإ : ىلاعت هللا هحر( قفانتلالاف 02 [0000

 هنأ رخآ لوق ىعفاشللو ( عسرلا لاق ) لخد كلذ ىلع سيل هنأ لبق نم ثنحم مل تيبلا كلذ ىف هيلع فولحلا كلذ

 هللا هحر ( قنات_ةلال( ) هريغىلع لوخدلاب دصق دق ناك نإو فلح امك اتيب هلع لخد دق هنأل هلع لخد اذإ ثنحم

 نأ فلح اذإ امأف أطخلا مفررالو ةبنلا ريغ ىلع ثنحم نم لوق ىف ثنح هيلع لخدف تيبلا ىف هنأ لع نإو : ىلاعت

 لاحم ثنح م + دحسملا هيلع لخدف اتيب هلع لخديال

 ع

 امجدحأ لعفق امبلعفيال وأ امهلعفي نأ نيرمأ 01 500
 ل

 ىرن نوكي نأ الإ ثناح هنأ امهدحأ اهاسكف نيوثلا نيذه هتأرما وسكي ال نأ فلح نميف لوقت انإف ( لاق )

 نوكتف تلعفنإ قلاطتنأ لاقف اعي امببف امل ةجاحال اهنأألوأ امثدحأ ىلإ هتجاهل اع. امهايإ اهرسكيال نأ هنيع ىف

 ةثالثلا باوثألا هذه وأ نيب وثنا نيذه هتأرما وسكي ال نأ لجرلا فلح اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قناة لالاو ) هتين هل

 000 5 ا نأ فلخ ول كلدكو ثنع.. 1 ادحاوكرتو نينثا ةثالثلا نماهاسك و أ ةثالثلا دخأو نيب وثلا دحأ اهاسكف

 هذهنم اهوسكيال نأ ىوني نوكي نأ الإ اههيلع فاح ن.ذللا نيثيشلا ىلع فاينأ الإثم ل اللقالإ اميلكأف نيدرقلا

 رمل اذه ءام هلو ةوادألا هذه ءام 3رأ ل هللاو لاق اذإو« ثنحف اعيش ماعطلا اده ن ا اال وأائيش با رثدلا

 ال 01 22 1 لإ ليس الو هلك ةوادألا ءام بريش نأ الإ ثتحن الو ءاوس اذه لكف هلكردبلا هذه ءام الو

 برشف رحبلا اذه ءام نمالو رهنلا اذه ءام نمالو ةوادألا هذه ءام نم برشأ ال لاق ول هنكلو هلك رحبلا ءامالو

 ثنحم الو ازيخ لكأف ايزو ازيخ تلك أال هللاو لاق اذإو « هتين ردقىلع ثنحبف ةبن هلنوكت نأ الإ ثنح ائيش هنم

 لاق ول كلذكو ثناحم سيل هنإف زبخلا ىوس تيزلا هب لك أ ءىث لكو تيزلا ىوس زبخلا عم هلك أ ءىث لك كلذكو

 قلاط تنأ هتأرما وأ هتمأال لاق ن 1 لوقن اناف (لاق) تيز را ىوس محللا عم لك 2116 لك كلدكمف او اتبز لكك 1

 قلاط تنأف امهيلخدتم نإ لاقنإو ثناح هنأىرخ الا لخدتموامهادحإتلخدف ن.رادلانيتاه تاخد نإ ةرح تنأوأ

 قلاط تنأ هتأرمال لاق اذإو : ىلاعت هللا هحر ( قفا: لالا ) اعج الوخدبالإ هنيع نم هجر ال انإف ةرح تنأوأ

 اع املحدت نان الإ اههنم ةدحاو ىف ثنح 3 نيرادلا نيتاه تاحدنإ ةرج تا هتماال وأ نيرادلا نيتاه تاخد نإ

 ةبرحلا اهيجاءاشنإف امئشنإ نارحاعنأ هلنيدبعل لاق نميفلوقن انإف (لاق)هجولا اذه نم اهيلعما>نيع لك كلذكو
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 هلاخ نع ريغف تل اذهو رادلا ده لي نأ فل نميف

 اقيرط تراص ىتح تءدبف رادلا هذه لخديال نأ فلح الجر نأ ول لوقن انإف ىلاعت هللا همحر ( ىعفاشلل لبق )

 هنع ىف ثارآ امو هتين نه ءىش ىلع هب لدتسي بس هنيع ىف ناك نإ هنأ نيئا>و نييهاذ اهيق سانلا بهذي ةبرح وأ

 : امهلوخد ىف اثنح هيلع ىرنال انإف هتن نم ءىش ىلع هب لدتسإ بدس كلذل نكي ل نإو هب لدتساام ىلع لمح

 املخد مش اقيرط تراص ىح تدهدهاف رادلا هذه لخدال نأ لجراا فاح اذإو ىللاعت هللا همحر ) قناخ 2 اللا (

 اذه اهءاب نم لخدف اهاب لوحف رادلا هذه باب نم لخدأال هللاو لاق نميف لوقن انإف لاق رادب تسيل اهنأال ثنحم مل

 هل ةن الو رادلا هذه باب نم لخدال نأ لحرلا ا اذإو : ىلاعت هللا همر ( قفا 6 االاذ 0 ثناح هنإ ثدحلا

 ثني مل عضوملا اذه ىف رادلا هذه باب نم ىونف ةين هل تناكنإو ثنحم مل هنم لخدف رخآ عضوم ىلإ ؟ماب لوحف

 اذه سبليال نأ فلح نميف لوقن انإف ( لاق ) ثنح رادلا لخد.ال نأ ىون ولو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ لالا )

 هيلع ثنح ال هنأ ىلع اهم لدتسي ةين هل نوكت نأ الإ اثناح هارن انإ ةدج وأ ليوارس وأ ءابق هعطقف ص. وهو بوثلا

 هعطقوأهب ىدتراوأهرزتاوأ اصيقهمطقف ءادر وهو ا ثلا نألحراا فلح اذإ :ىل اعت هللاهمحر( ثا 0 الا

 هلك اذه ىف ثنم وهو سبل هلك اذبف هب ىدتراف اصيق وأ اب رزتاف ليوارس سدلءال نأ فلحوأ نيبابت وأ سنالق

 هب ىدتراف صمحقلا سلت 3 صيعقلا سلال نأ فالح نإ هندن ىلع الإ ثنحم م ةيث هل تناك نإف ةث هل نكح ١ اذإ

 سلي ال نأ لجرلا فلح اذإو ثنحم مل اصيق هسيلف ةيدرألا سدلت اك ءاذرلا نسلبال نأ تلح نإ كلذكو ء ثنحم +

 ' || هنيع بس ىلإ رظنأ آل نأ: هلع'ىبأ ام لصاف هيلع نم لحجر تون وأ هلع بوتلاب تيم تناك دقو نإ

 اهدعب ةثدحم ناعألاو ةمدقتم بابسألا نأ كلذو اه رم ىلع هرأ وأ اهمحاص ثنحأ مث نيميلا جرخم ىلإ رظنأ اعإو

 تيأرأ . هنيع جرخم ىلع هثئحأو هنيع بيس ىلع هثنحأ مل اذكه ناك اماف اهلاث» فالخ ىلعو اهلاتم ىلع ثدحم دقف

 هفلح ستلاو هبرضي مل نإ ثنحم امأ هنبرضيل فلحف ىلا كتبهو دق وأ ىراد كتلحم دق لجرل لاق الجر نأ ول

 055 همك ىرشاف. هتعات واكهل ةحهرف ةناردآ كرد ترئلاناذه سدليال نأ فلح اذإف هل لاق ام ببس هبشإ هنب رضيل

 رهظ ىلع قرف نالف راد لخدبال نأ فلح نميف لوقن انإف ( لاق ) هسيلب الإ ادبأ ثنحم الو ثنحم لهب عفتنا وأ

 نالف راد لخدبال نأ لجرلا فلح اذإ : ىلاعت هللا همحر ( ف(: هلل/م ) اهرهظ نم الخد هنأل ثنع هنأ هتبب

 تيب لخديال نأ فلح نمي لوقن انإف ( لاق ) امصرع وأ اهنم اتيب لخدي نأ نأ هلو>د اعإو اهلخدي ملف اهقوف ىترف

 ةق انك اس مادام هتيب.هنأل ثنحم هنأ :ءاركب تيبلا كلذ ف نكس نالفااغ إو: هلع فولخلا نالق تزن لحذف ندا

 هنأل ثنحم مل ءاركب تيب ىف نالفو نالف تيب لخديال نأ لجرلا فلح اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف: ةلالات )

 ثنح ءاركب انكسم هيلع لخدف نالف نكسم لخدبال نأ فلح ولو « نالف نكسم دارأ نوكي نأ الإ نالف تيب سيل

 [رهق هلخدأف ناسنإ هلمتحاف نالف راد لخدبال نأ فاح نمنف لؤقن انإف ( لاق ) هكلع هل انكسم ىون رك نأ

 ماقأ نإ امأف هتعاس نم جر جورحلا ىلع ردق نيح ناك نإ هيلع ثنح الف خارتي ملو كلذ ىلع هبلغ ناك نإ هنإف
 . . 2 0 - ع .٠ 0 ع

 فلح اذإ لاق : ىلاعت هللا همحر ( ىعفاشلا انربخأ ) لاق ( عيرلا انربخأ ) ثناح اذه نإف جرخ جر نأ ءاش ولو

 لوقن انإف (لاق) خارتي موأ ىخارت هولخدب نأ حرمأ وه نوكت نأ الإ تنحي مل اهاخداف لمحف نالفراد لخديال نأ

 تناك نإ هنأ هيلع ىرن انأ ارهش تيونو اها>دأ ال نأ تفلح امعإ لاقف نالف راد لخدال نأ قالطلاب فاح نميف

 نوت



 تا

 ةيا الب هنم نيميااتجرخ امإ هل ةيال فلح اذإ اهلك ناعأالا هذه ىف انباوج امتإو ىلاعت هللا همحر ( قنانةلالا )

 لقتني نأ هل بحتسن انإفهعاتم كرتوهلابعو هلهأ لقن اذإ لوقن انإف لاق ىونام ىلع نيميلاف ةنب نيميلا تناكاذإ امئاف

 هدلوو هلهأ فاخ نإف هيلع ثنح الف هلك هفلخ وأ هنم اش فاخ نإو هعاتم نم اش فاخمال نأو هعاتم عيمج

 ' ازال ان) فلخأ نأ هلاغ نموت هيثم ةنكاشلا ىهاايلغ فلح ىلا ةنكاسملاودعب نكااس ةن ال ثناح وهف

 لّخحر كفكفلخ اذإف عاتملاو دلولاو لاملاو لهأالا نود ندبيلا ىلع ةنكااسلاو ةلقنلاو ىلاعت هللا ههحر ) ىف 0 االا 0

 نا هند رفاس اذإ تيأرأ ليق 7 ةحملاام لئاق لاق نإو 3 ر دقؤ هلامو هدلوو هلهأ كلرتو هن دعس لهمتتاف ناقتنيا

 اوعتمتنإ نيذلا مارحلا دجسملا ىرضاح نم نوكي أ هندبب ةكم ىلإ عطقنا اذإ تيأر وأ رفسلا للهأ نم نوكيو ةالصلا

 انإف : لاق عاتم ىلع الو دلو ىلع الو لام ىلعال ندبلا ىلع جحلاو ةلقنلا اعف ليق معن :لاق اذإف ؟ مد مهيلع نكي مل

 : هنيع دعب ةسل دق هن"ال اثئاح هارث انأ نيمسلا دعب هيلع هكرتف هسبال وهو بوثنا اذه سلب ال نأ فلح نميف لوقت

 هللادمحر ( ىفاخ_ةلللاث ) اثناح ناك الإو هناكه لزن نإف اهيلعوهو ةبادلا هذه ا تفلح نإ هنف.لوقن كلذكو

 هعزن ةنكفأ اذإ هتعاس نم هعزني مل نإ نييلو"الا نيتلثسملا لثف.هسبال وهو بوثلا سلال نأ فلح اذإ ىلاعت

 هيدا اذه ند ءىش لك اذكهو تح الإو هناكم لزن نإف اك وهو ةباد هكر نأ فاح نإ كلدكاو 0

 ناك نإ هنإفرعشلا تويبنم اتد نكسف ةراضحلا لهأ نم وهو هل ةين الو اتيب نكسإال نأ فلح نميف لوقن انإف لبق

 هلع ءىش الف هنارت مهمعق ْتِد م,يلع مدهنا موق 2 نك نأ كم ا هل ىذلا را هيلع لدتسإ ىنعم هئيحل

 ىنكساانإو ةبجتحم سشلا نإ هل ليقهنأ هنيعهجو اعإ ناك نإو « فاح نيح ةبن هل نكي مل نإو رعش تبب ىف هانكس ىف

 , رعش تدب نكس نإ اثناح هارن انإف اتب نكسإال نأ فلحف' ةريدبو ةحصم توببلا نم جورلاو حوطسلا ىف

 هل ةين الو ةيرقلا لهأ وأ ةيدابلا لهأ نم وهو ات نكسيال نأ لجراا فاح نإو ىلاعت هللا هر ( ىف[ةلالان )

 ل فلح نيف لوقت انإف لاق ثنح نكس رد ةراد> وأ تِد مسا هيلع عقوام وأ ةمح وأ مدأ وأ روش تب ىف

 اكد ان اهنم نكسف هل اهلك رادلا تناك نإ كلذكو ثنحم هنأ رخآ لجر نيبو هنبب ًاراد نكسف نالف راد نكسال

 ىلاعت هللا همحر ( قنا ثلالاو ) ةصاخ هل اهلك رادلا نوكن ىح: ثمن الو ثنحم ل اهلقأ وأ هل ناكاه رن 12 2

ْ 
 ا

 . مينأ جلوقب لوقأ الو ثنحم مل هل ةين الو اماعط هعم رخآو نالف ىرتشاف نالف هارتشا اماعط لك 50 نأ تفلح اذإد

 لك أنإ هنوثنع مت هعم راو نالف هارتشا ماعطنم لك اف نالف هارتشا ماعط ند لك 10 نأ فل نحيف نولوقت

 ت1 هلع نكي مل هلع فاح مل ىذلل راص امت فلاحلا ك7 6 ءايقا نإ اكعأ مت زو انمعزو هامستقي نأ لق نق

 ناك نإ هنأ نالف ابعابف نالف راد نكسرال نأ| فاح نم لوقن انإف لاق ةلااسملا ردص ىف كتبجأام ىلع اهيف لوقلاو

 هتءمست لع>و رادلا ىلع هنمع دقع امإ نك نإو هريغأ ىهو اهنكس نإ ثنحال هراد عال رادلا ىلع هنيع دقع

 هللا ةمحر( قفا 0 اللا ( اهنكس نإ اثاح هارأااق اهقيوزت بهذف ةقوزملا رادلا هذه هلوق لع امتافص ند ةفص اهيحاص

 هو ى ا ثنحا راذلا لع ةتن تناك نإف نالف اهعابو اهتنعت هذه نالف. راد نكسرال نأ فاح اذإو ىلاعت

 جى هيث هل نكي مل نإو 0 ند تحرد اذإ ثنحع : نالفإ 0-5 هد 0 نإو وه امكلم نإو اهنكس

 . هذه نالف راد لاق اذإ
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 قيرشثتلا وأرحناا موي وأ رطفاا مويمدق انالف نأ ولو نالف مدقمل هموصل دوء.و هئاضقو هرذال هموصل دوه. نأ تببحأ

 هلل لاق ولو هيف ةعاطال ام ىضقي الو ةعاط مويلا كلذ موص ىف سيل هن"ال هؤاضق هيلع الو مويلا كلذ موص هيلع نكي مل

 نينثالا موصو نالف هيف مدق ىذلا مويلا ءاضق هيلع ناك نينثالا موي مدقف ادبأ نالف هيف مدقي ىذلا مويلا موصأ نأ ىلع

 الو هموصي الف قيرسشتلامايأ وأ ىحضأ وأ رطف موي نينثالا موي نوكي نأ الإ هاضق لبقتسإ امف هكرت نإف هلبقتسا الك

 ناضهر ماص ناضمر موص, نأ رذن الجر نأ ول كناضمر نم هءاصو هضق. ل ناضمر ىف ناك نإ كلذكو هيضقي

 تناك واو قيرشتلا مايأ وأ ىحضأالا وأ رطفلا موي موصي نأ رذن وا كلذكو هضقي ملو رذنلاب همصي ملو ةضيرفلاب

 هيشن الو امهنف نينثا "لك ىضقو اًمهماص نيعباتم نبروم موص دلع بجو دقو ناشالا كرر نلف مددو الاخ لاش

 هللا هبجوأ :ىمث.ناضمر رهشو .نينثالا مو موص هبلع .بجوأام دعب ةسفن ىلع هلخ داء ىد اذه ن ال ناضمر رماد

 اتضح نم اهلع رماملك ىضقتو لجرااكف ةأرها رذاناا ناكو املا ةلاسملا تناك ولو هسفنا لع هلحدأ ع ىشال لال

 ىهو ةعاص نوكنال اهمال ءاضق الو موص اهلع نسل ىدح مايأ وأ تح الك عود نأ لع فاد[رلا تلاق ا

 اذه نأال موي موصلا نهو ناتمكر ةالصلا نم همزليام لقأف ًاددع وني لو ةالص وأ اموص لجرلا رذن اذإو ضئاخ

 نع ىوري هنأ كلذو ةدحاو ةعكر هيزحي رخآ لوق هيفو ( عيب راا لاق ) رتواا الإ موصلاو ةالصلا نم نوكي ام لقأ

 ةعكرب رتوأ نامَع نأو تاعكر ريثع دعب ةعكرب رتوأ ٍدسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأو ةعكرب لفنت هنأ رمع

 انركذ امي ةالص ةعكر تناك ةعكر ىلصف اددع وني ملو ةالص ىلصي نأ رذنو ةالص ةمكر تناك املف ( عيبرلا لاق )

 . هأزحأ قتعأ ةبقر ىأف ةور َقَتَع لع هلل لاق اذإو ىلاعت ا ) قنا: ةتلالاف (

 نيف ايكيا ذا

 مو. لبق جورخلا ليجعت ىف ةيث هل نوكي نأ الإ ةليلو موي نم لقأ ىف اثنح هيلع ىرن الو فلح ةعاس نم جورخلاب

 هللاهحر( ىف( لا ) هلكلذ نوكفالزنم دجأىت> لجعأال نأ تبون لوقي وأ ةللو اموب ماقأ اذإ ثناح هنإف ةلبلو

 هنكع وهو ةعاس فلم نإف هناكم جورخلا ىف ذخأ نك اس ابنروهو رادلا نكساال نأ لجرلا فلخ اذإو لاذ

 كلذ نال هلهأ جارخإو اهنم هعاتم لمح ىلع ددرتي نأ هرضي الو الوحتم هندبب اهنم جرم هنكللو ثنح اهنم جورخلا

 هلخدب تدب لك ريصاقم امل سيل ةدحاو راد ىف امهو لجحرلا نك اسرال نأ فاحم لجرلا ىف لوقن انإف لاق نكسب سيل

 ةروصقم ىف وأ اهنم تيب ىفهيلع فواحلا عم فلاحلاناكو منك اس اهنم ةروصةملك نكس, ريصاقم امل تناك وأ هنك اس

 هنأ فلح نيح هناكم جر هنأ تيباا ىف هيلع فولحلا هبحاصو تيبلا نود ةروصقملا ةرج> ىف وأ اهريصاقم نم

 هعم ناك نإو نيا :اهيف تناك ىلا: ةروصفملا ىق ةنك اش نأ هل سلو ءاش ارادلا توب ىأ ىلإ تملا ىف ةنك اني 1

 ماقأ نإ هنأ ةروصقملا نود تببلا ىف رخآلاو تداا نود ةروصقم ىف ناك وأ ةرودقم هلوأ ةروصقم هل سلو تيبلا ىف

 ىلإ جرخ اذإ ثن> هيلع نكي مل ةنك اسملا ريغل كلذ نم لقأ ماقأ نإو اثناح ناك ةليلو اموي ةروصقملا ىف وأ تيبلا ىف

 هعم نك اس وهو لجرلا نك اسيال نأ فلح اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) ءاش اهريصاقمو رادلا توب ىأ

 نإو ثنح هنعلوحت, نأ هنكمأ ام دعب ةعاس اعيبح اماقأ نإف هناكم لجرلا جرخم وأ هناكم اهنم جر اهلبق ةلأسملاك ىهف

 ةدحاؤ -راد:ىف اناك نإو ةنك اسم هذه تسيلف باب: نيترجحلا نم دحاو لكل وأ زجاح امهنيب لعجف نيتي ىف اناك

 ةنك اسم تسيلف ناترجبملاو ناتيبلا قرتفا اَذِإ امئاف دحاو امهلدمو امهترحح نتي وأ تب ىف انوكي نأ ةنك اننا



 وح

 ىلعارتس هقاعب نأ هدهىف هين د نإف مرا ا ىلع هب قدصتي وأ هيدي 0 ال! هز , 2 ىدهع نأ رد

 ىدهأف كلذ عاب رودلاو نيضرألا لكم لمخحم الام ىدهم نأ اكن ولو ىون بح هلعح تبنلا بيط 3 هلع وأ تلا

 ةندب دحب مل اذإو ىلإ بحأ انت اهرْثك أو ىصخلاو ىثألاو ركذلا كلذ ىف ءاوسو ةبنث وأ لبإلا نم ىنث الإ اهمف هزم ل

 نك نإ ادعاصف اعذج وأ ىزعم نك نإ ادعاصف اين معلا نم اعبس ىدهأ ةرقب دحي مل اذإو ادعاعف ةينث ةرقب ىدهأ

 رذن اذإو اهتمسقب الإ مثغااو رقبلا نم اهناكم ىدهم نأ هبزحم الف رقبلا نود لبإلا نم ةندب ىلع هتين تناك نإو انآض

 لك نآل ءازجأ ةقوفام وأ ةطن> دم نم ىدهأ امو ةاش ىدهم نأ ىلإ بحأف ائيش ونين لو ىدملا مسي ملو ايده لجرلا

 مسا هيلع عقي اذه لكو ةيده ىدحلا ىنعم اعإ هادهأ اعيضر ايدح ةمهم هب ىونو ايده ىدهم نأ رذن اذإو ىده اذه

 ءاذهأةحضأ زوحنالام وأ ءاجرع وأ ءايمع وأ ءاروع ةاش ىدهم نأ رذن اذإو ىلاعت هللا همحر ( قنانثلالاف ) ىده

 اا اره [ذدمعتم 2 هلتق نمو. »لج وزع هللا لوق ىلإ ىرت الأ ىده اذه لك نأل ىلإ بحأ ناك امات ىدهأولو

 ىرت الوأ هلثع هيزع اعأإو قو جرعأو ريغص وهو ديصلا لتق دقف « ايده - لدغ اوذ د 6 معنلا نم لتقام

 اذه ىلاعت هللا ىمس دقو ةضنق هلعلو ةتمقب روفصعلاو ةرهش ةدارجلا ىزحعف ديصلا ند امهو روفصعلاو دارخلا لتقي هنأ

 ةكمب الإ هئزحت مل ةنديلجرلا رذن اذإو ىدهأ مرحلا نم ةعقب وأ مرحلا ىلإ ىده هذه ىتاش لجرلا لاق اذإو ايده هلك

 اعباتتم ءاش نإو اقرفتم ءاش نإ ةماص موص ددع لدحرلا 2 اذإو هتأزحأ هيف اهرحش مرألا ند اعضوم ىع اذإف

 ةعست ناك نإ نيلالهلا نيبام ًاددع هءاص ةلهألاب اهنم ماص اق ربشأ مايص رذن اذإو ىملاعت هللا ةمحر ( قفانشل الاف )

 ناضمر الإ اهاك اهماص اهئيعب ةنس مايص ردن اذإو اموب نيثالث رمش لكان ماص ددعلاب هماص نإف نيثالثو نبرشعو

 ُ مايألا هذه موصي نأ رذنف دصق ول م هلع اضف الاف قيرشتلا مايأو رحنلا 0 رطفلا مويو ناضدهرل ه4هدووصإ هنإف

 نأ هلع هلل لاق اذإو ةلماك ةنس موص ىفو. ىت> اهلك ما.ألا هذه ئضق اهناع ريغب ةنصرذن نإف ءاضق الو رذن هلع نكي

 وأ ددع م وأ ضرم هنيبو هنيب لاح نإو هيلع ءاضق الف سباح ناطلس وأ ودع هئيبو هنيب لاحف اذه ىماع جحأ

 امو هلثم هنيعب احح رذن نم ناك ءاضق هلع نوكي الف ودعب رصحبف جحلاب لمع هنأ تمعز اذإ ةاضق ناوت وأ ناسن

 000 ااا | هش نك نأ ردن نإ اذكهو رصحاف هردن نإ هضقب نأ هترمأ ءاضقلا هيلعف رصحأ اذإ هنأ تمعز

 000001 13 5 [ذه هبا رمات الو ىدحلاب رضحأإ اذإ رصحملا رمأت مف لئاق لاق نإف اهموص, نأ هل سيل ىقلا مايألا الإ

 ىف برش وأ ملاصلا لك أ اذإو ىبلاعت هللا همحر ( قناةثلالاف ) ىدهحلاب هرمآف مرحب مل اذهو مارحإلا نم جورخلل

 رحسلا اذإو هيلع ءاضق الو مات هموصق ايسأن عوطت وأ هوحولا نم هحوب بحجاو وأ ةرافكا عود وأ ل وأ ناضمر

 هيلعف اعباتتمهمود ناك نإف هلديهيلعو مويلا كلذ ىف مّئاصب سيلف لعيال وهو ليللا لبق رطفأ وأ ملعءال وهو رجفلا دعب

 . هال مويلا كلذ ةحيدص موص هيلع سيلف اليل مدقف نالف هيف مدقب ىذلا مويلا موصأ نأ ىلع هل لاق اذإو ةفناشس نأ

 كلذءاضق هلعف موصلا رذن ىذلا رطفأ دقو اراه لحّرلا مدق ولو هماص ول ىلإ بحأو راهنلا ىف مدقي مو ليللا ىف مدق

 هيزحمال ندالاو ل هناال هيضقن نأ هيلعق 0 م وأ اعوطتم مويلا كلذ ماد وهو رجفلا دعب مدق ول اذكهو مويلا

 نأ هل حلصيال هنأ لبق نم هؤاضق هيلع نوكي ال نأ سايقلا لمتحم دقو طايتحا اذهو رجفلا لبق همايص ىوني نأ الإ

 الاعب ةموص هلع نآك اعإو رطفلا موك وه. سيلو عاصي نأ آزئاج نأ طايتحالا,نلق اعإو هرذن .نع اناصعنف نوكي

 ناضمر ءاضق وأ اذهريغ رذن نم اناص هيف حبصأ ولو لولا نم سايقلا ىف حصأ اذهو هؤاضق هيلع اناقف نالف مدقم

2 



 5 دا -

 الو طقسي نأ ؟22هنكح ناك اذإف ةرمع الو جح نم جحلا اذه *ىزحتال نأ هترمع وأ مالسإلا ةجح هيلع تناك

 هللا همحر ) قنانتلالا ( ةردمعلاو جملا ىف ةئره وه امنإ ىذلا ىثملا طقسال كتلكف ةرمع الو جح نم *ىزحي

 انعأل ىثع الف ايشام كلذ رذن ناك نإف رمتعي ملو جم لو رمتعي نأ رذن وأ ج نأ لجرلا رذن اذإو : ىلاعت

 لوأ نأ لق ند ايشام رهتعيو جم نأ هيلعو هترمعو مالسالا ةدح ىثم اعإف ىذدم نإف هترهمعو مالسألا ةحد> اعيمح

 اردن هب ىونو مالسالا ةحح وشل 5 نإو مالسالا ةحح وه امإف ع رمثعل , اذإ ةرمو جل نم لحرلا لمعتام

 شام ريغ وأ ًايشام رذن ا هيفويف هرذنا دوه, نأ هيلعو هترمعو مالسإلا ةدح هلك وبف ًاعوطت وأ هريغ نع اجح وأ

 رمأ ام لثم ىلع هيلع *ىش الو بكريف هب اريضم ناك اذإف ىثع نع رضيال ىثملا ناك اذإ اذه « عيبرلا لاق »

 نع هاهنو هب رم الو ريلا هيف ىذلاب 0 سحشأاا| نع ىدحنتيو هموص مل نأ ليئارسإ ابأ لم هيلع هللا ىلص ىلإ

 هنلغ. ءىم الو هكرت هب رضي: هل اسذعت ىلا ناك .اذإ ىثم ىذلا كلذكاو ةيذعت ىف فر ةحاخال هال ةشفن 0

 ق> ىثم هيلع نكي مل ىشمأ نأ ىلع هذ انالف هللا ئش نإ لاق الجر نأ ولو : ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالان)

 رب ربلا عضاوم ريغ كلا ىلا ىف سيل هنأل هيلع 0 الق اًئيش وش ١ نإف 0 هلكم نر ايش ىون 0

 نكي مل نادلبلا نم امهريغ وأ قارعلا وأ ةيقيرفأ ىلإ ىثملا ىلع لاقف رذن ولو : ىلاعت هللا هحر ( ىفنتلالا ١

 كلذو ربلا هيف ىجنري ىذلا عضوملا ىلإ ىملا نوكي امو نادلبلا نم ءىث ىلإ ىثملا ىف ةعاط هلل سيل هنأل ءىث هيلع

 هللا لودر نآلىشع نأ سدعملا تيب دحسم ىلإ و ىثع نأ ةندملا ددكسم لإ ىثع نأ ردن ول لإ بحأو مارحلا دحسملا

 ني.الو )» سدهمما تيب دو سمو اذه ىدحسمو مارخلا دحرتملا دحا سم ةثالثىلإ الإ لاحرلا دشتال» لاقسو هيلع هلل ىلد

 هللا تين ىلإ ىتملا بِجَوأ نأ ىل نين سدقملا تنب دّحسمو سو هيلع هللا ىلص ىنلا دجسم ىلإ ىشملا بجوأ نأ ىل

 هل ةن الو هللا, تيب ىلإ ىشع نأ رذن اذإو ةلفان نيذه نايتإب ريلاو ضرف ىلاعت هللا تيب ناتإب ريلا نأ كلذو مارحلا

 نآودن اذإ.وهو.هللا توي دجاسملا نآل هيون نأاب الإ هلع كلذ نحن الو ماركا كاتب ىلإ نقع نأ راشد

 دحْؤي مك اذه سيلو هيلع رب مو هب هافولاب هانرهأ ارب ردن ولو هيلإ ىشع نأ هيلع نكي 1 ريدم دجسم ىلإ ىشع

 رحاب نأ لحراا رذن اذإو هنعبهسفن ىلع هباحيإب الإ همزايال لجو زع هللا نيب و هنيب امف لمع اذه نييمدالا نم ني.ءدالل

 رذن ثيح الإ رحني نأ هز مل قدصتيل اهريغب رحني نأ رذن نإو رب ةكمب رحنلا نأ كلذو ةكعرحنينأالإ هزم مل ةكع

 نأ رذن اذإف دليلا كلذ نيك اسم ىلع قدصتي نأ رذن هنأل رب اهريغ ىف رحالا ىف سيلو هتبجوأ امإو قدصت نأ

 الإ رد ىمالغ لدحرلا لاق اذإو ىلاعت هللا همحر ) ىف 93 5 اانا ( مولع قدصت» نأ هيلعف دلب نيك اسم ىلع قدصتي

 نأ ءاشأ نأ الإ قلاط هتأرما-وأ ارح نوكال نأ نالف ءاشي وأ ءاشأ وأ اذه ىموي ىف وأ هذه ىعاس ف ل د

 اتلاط ةأرملا الو ارح دبعلا نكي مل هتئيشم ىنثتسا ىذلا ءاش وأ ءاشف نالف ءاشي وأ اذه ىموي ىف اقلاط نوكتال

 هياعو ادهم نأ هيلعف ارذن ىشمأ وأ ًارذن ةاشلا هذه ىدهأ انأ لجرلا لاق اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىقفانٍشللاف )

 رذن اذإف باحبإ ريغل هلاق كوهو كلذ همزلي الف اهءدهاس ىأ وأ ارذن ثدح اس ىنأ دارأ نوكي نأ الإ ىشع نأ

 !”رموأ ةفرعى اب نأ ردنولو ارمتعم وأ اجاح مرحخلا ىف اي نأ هيلعف اك ار وأ امام مرللا ناهس رت فا نأ 00

 اتقو 2 1و اد> لحرلا رذن اذإو ةعاط ريغ ّق وذن اذه نال ءىد هيلع نكمل مرهلاب سيل مرا نم اسرق اعضوم وأ

 ديرأامرذنلا امإ نالفءاشولوءىث هيلع سيلف نالف ءاش نإ جح رذن ىلع لاق نإو ءاش قم ا رهشأ ىف هب مرح جح هيلعف

 اذإو هيه نأ الإ هز ١ نا ند اًئيش ىدهع نأ رد اذإو رذانلا ريغ ةئيشم الو قلغلا ىفاعم ىلع سيل هب لجو زع هللا

 8 ليت ) ايشام هتداعإ بحق وغليال ىأ » ىشثملا طقسال 00 هلوقو وغليو لطي نأ ىأ )0(



 كلو. ١ ل

 نوكي الف نامألا_قلغ ىلع امأف .- هب هلا ديرب ارربت وأ هلع هللا ضرف نم هيدؤي .ضرفب الإ نوكتال هق ربلا لامعأ

 هللا همحر ( ىف(: لا|( ) ارربتم هرذن اذإه لعن وكي اك ىشملا هلع:ءاطعريغلاق دقو قلغلاريغل رربتلا لمعبامإو ارربت

 هل جحأ نأ اذك ناكوأ انيد ىنع ىفق وأ هرفس نم نالف مدق وأ انالف نا ئش نإ ىلع هلل لوق, نأ رربتلاو : ىلاعت

 روذنلا ىناعم نمال نامألا ىناعم نم اذبف هللا تدب ىلإ ىثملا ىلعف كقح كضقأ مل نإ لاق اذإ امأف رربتلا وهف ارذن

 ااا هلع نك لا قإ ةصنم ق اردنا رذن نم نأ ىلإ بهذي هنأ اذه نم روذتلا ىناعم ىف ءاطع لوق لوقعم لصأو

 نم اذكا لغفأ نأ وأ ىنبا رمنأ نأ انالف فش وأ افَش نإ ىلع هلل لوةي نأ كلذو ةنسلا قفاوي اذهف ةرافك الو

 ةريحبلا ىف رذنلا لجو زع هللا لطبأ امتإو ةبئاسأأ ىو هيف هيلع ءىث الف اذه لاق نم هلعف, نأ هل لحمال ىذلا رمألا

 الو قيال نأ لجو زع هلل ةيصعم رذن نم نأ ىلع ةلالد هيف ناكو ةرافك كلذ ىف رك ذي لو ةيصعم اهنأل ةبئاسلاو

 كللا| دبع نب ةحلط نع كلام انرب>أ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عبرلا انربخأ ) ةنسلا ؛تءاج كلذبو هيلع ةرافك

 هلل عيطي نأ رذن نم »لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع دمحم نب مساقلا نع ىليألا

 نب نارمع نع باهملا ىنأ نع ةبالق ىنأ نع بويأ نع نايفس انربخأ « هصعي الف هللا ىصعي نأ رذن نمو هعطيلف

 نيدسملا نإ مث نيمأسملا نم نيلجر ترسأ دق فيقث تناكو ةيلهاجلا ىف فيقثل ءافلح ليقع ونب تناك لاق نيصح

 ةقانلا تناكو ةرماذكو اذك ةلهاجلا ىف جاحلا تقبس دق هتقان تناكو هل ةقان هعمو ليقع ىنب نم الجر اورسأ

 هيلع هللا ىلص ىنلا هب ىنأف لاق هيف عرسشت ضوح نم عنمت ملو هيف عترت "الك نم عنمت مل ةيلهاجلا ىف جاحلا تقيس اذإ

 لاق « فيقث كئافلح ةريرجم » سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ؟ جاحلا ةقباس تذخأو ىنتذخأ مف دمحم اي لاقف سو

 لاقف لسم ىلإ دمحم اب لاقق كلذ دعب سو ا ىلد ىنلا هب 0 مسو هيلع هللا ىلص ىنلا هب رع ثيح سدحو

 هيلع هللا ىلص ىنلا هب رم مث لاق « حالفلا لك تحافأ دق تنك كرمأ كلم تنأو اهتلق ول »سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نإ مث« كتجاح كلت لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ىنتساف نآمظو ىنمعطأف عئاج ىنإ دمحم اي لاقف ىرخأ ةرم لسو

 ودع ةنيدملا ىلع راغأ هنإ مث ةقانلا كسمأو فيقث ترسأ نيذالا نيلجرلا هب ىدافق هل ادب سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 اهورسأ دق نيداسملا نم ةأرما مهدنع تناك دقو لاق ء اهف ةقانلا اودجوف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا حرمس اودخأف

 غرت ملف اهبلإ تهتنا تح اغر الإ ريعب ىلإ ءىحن ال تاعجف معنلا ىلإ ةليل تاذ ةأرملا تءاجف ءاشع معنلا نوحيرب اوناكو

 نأ اهملع ىاعأ هللا نإ ترذن ىلإ ةأرملا تلاقف ءابضعلا ءايضعلا سانلا لاق ةنيدملا تمدق املف تجنف اهملع توتساف

 انربخأ « مدآ نبا كلميال امف الو هللا ةيصعم ىف رذنا ءافو ال اهتيزج امسكب )سو هيلع هللا ىلصعللا لوسر لاقف اهرحمأ

 : ىلاغت هللا همحر ( قنا: ثلالاف ) نيصح نب نارمع نع بابملا ىنأ ن ع ةنالق ىف أ نع بويأ نع باهولا دبع

 نإ لوقت كلذكو (لاق ) رفكت الو اهرحنت وأ اهلثم ردت نأ هرم اينو هنن ملسو هيلع هللا ىلص ىن ءنلا ذخأف

 قيطيال ام رذن نم ىلع اسايق لوقن كلذبو هنع طقاس رذنلاف كللعال امف ردن ادبف هريغ لام ل

 : ىلاعت هللا همحر ( قفا: هلال[ ) هاوس ام كلعال اك وبف هلمعي نأ كلعال هنأل هنع رذنلا طقس لاحم هلمعي نأ

 ايشام رمتعي نأ رذن اذإو اذه جح لاك كلذو دعب بكر مث ءاسنلا هل ل ىتح ىثم ايشام جم نأ لجرلا رذن اذإو

 هللا همحر ( ىف[ شلللاف ) اده ةرمع لاك كلذو رصقي وأ قاحو ةورملاو افصلا نيب ىعسيو تيبلاب فوطي ىتح ىثم
 جح هيلعو لح ايشام ةورملاو افصلا نيب, ىعسو تيبلاب فاطف جحلا هتافف ىثُف ايشام جحم نأ رذن اذإو ىلاعت

 وأ هل ارذان وأ جحلاب اعوطتم ناك ول همكح نأ ىرت:الأ جحلا اذه هتاف اذإ لباق جح هيلع نوكي اكايشام لباق



 كولا

 ةراقكلا مايص ىف ايهاش ترش وأ لك ١ نم

 موصلا دسفأ ام رذنلاو ةرافكللا موصو ماضمر موصو عوطتلا موص دسفنو : ىلاعت هللا همحر ( قئناخخ االاؤ 7

 فاتخم ال ةيلع موصلا دسفأ ادماع ب ريشوأ لك أ[ نمو هيلع ءاضق الف ًايسان برش وأ اهبف لك أ نف كلذنبب فالخالو

 موصلا ناك اذإف امحاو وأ اعوطت هريغ موص ىف عماج نمع اهطوةسو ناضمرفىف عماج نم ىلع هرائككلا بوجوىفالإ

 1 تناتسنال اهنإف ضئاحلا الإ مايصلا افناتسا ةعاصلاو ردع ريغو رذع نم مئاصلا هيف رطفأف اعب اندم

 ةراثكب فدع نمو ةاكزلاب و ناعألا ةراقكب ةيصولا

 نع هنافكرا هنو وأ يح ةمرف و[كامةكو ق نكست يدمر نمو: ناكل 2 0 (

 ةرافك ىف قتعب ىصوأ نإف هلثم ىف فكي ام لقأ كلذ ىف هنع جرخم و سانلا نودد هب صاحم لاملا سأر نم هلك كلذف

 اذإو لاملا سأر نم هنع معطأ هلمحم مل نإو ثلثلا نم هنع قتعأ قتعاا هثلث لمح نإف ماعطلا الإ لاملا سأر ىف نكي لو"

 ةوسكلاب وأ ماعطلاب لجرلارغك اذإو : ىباعت هللا همحر ( قناة لالا ) كاملاس أ رنم هنع معطن مل ثلثلانم هنعقتعأ

 ىكإ بحأ ناك كلذ نع 5-5 ولو زئاح عيلاف مهنم ءارتشا مث هلهأ لإ هعفدق كلذ ىرتشا مث

 ةملا ني ةراكك

 ةقفصاو ًادبعهفصن ناك نإو انش كالعال هنألموصلا لإ نر الف دبعلا ثنح اذإو ىل اعتهللا همحر ( ىفأ 0 06

. 

 لام هيدب ىف نكي مل نإفهبيدي ام لاملا نم هيدب ىف ام رفكي نأ هلع ناكو مايصلا هزحم مهسفنل لام هيدب ىف ناكو ارح

 ذقيح هنأل هنع تأزجأ رح ةرافك رفكو قتع مث دبعلا ثنح اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا ) ماص هسفنل

 . ءاخلا م2 هكح ناك ثنح موي هنأل هنع أزجأ ماص ولو كلام

 102 ب 200 ١

 لجو زع هللا تدب ىلإ ىشعي نارذن نم

 00 همزل مار هنأ تل لإ ىفع نأ ارربت رذن نمو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ةةلالات )

 نم مد هيلع نوكت الا سابقلاو ردن مك رداع تان هنآل اطانتحا امد ناره او تكد ردع مل نإو ىشملا

 00 الو ادعاف ىلصيو هنع طقسف د قيطبال ن 2 5 عظم ائيش قطب مل اذإ هنأ

 اوحاصي لو فلسشلاو ةفدسلاو مامصلاب جحلا رمأ اودلصأ سانلا نأ ةالصلاو ةرمعلاو جحلا نيب انقرف انِإو اعجطضم

 هل ليال !رعتعم وأءاحاح الإ هقا تنب ىلإ دخأ ىقع الو . لانا همحر ( قنا: ةلالاف ) ةالصلاب الإ ةالصلا رمأ

 ثنحف مارحلا هللا تدب ىلإ ع نأ فلح اذإ هنأ رخآ لوق : ىلاعت هللا همحر ىعفاشللو ( عيبرلا لاق ) هنم

 اذه لاقف الجر كلذب قفأ ىعفاشلا تءمسو ( عيرلا لاق ) نيميلا كلذب دارأ نإ كلذ نم هيزحم نيع ةرافكف

 هللاهمحر ( قفا ”لالاف ) حاب ر ىفأنب ءاطعلاق:وه نمو لاق ىنمريخوه نم لوق وه اذه كلاقف : ؟هللا دبع ايأ اي كلوق

 نم ءىشث فاح نم لك نأ ءاطع لوق ىنعم لوقعم امهدحأ نالوق اهفف هللا تدب ىلإ ىتملاب فلح نمو 5 ىلاعت

 نأ ههذمو موح الو ةرمح الو جح هيلع نوكي الو ت7 اذإ نيمي ةرافك هترافكف ةرمع وأ جح وأ موص كسنلا

 بدح ىلع وه اهدقع باويأتق ىلاثلا ءزجلا رداد قالا اذ_-ه نم لج ىيقليلا ةخسن ىف مدعت دق (1)

 . امل اعت هانتنث أف عضولا اذهب لوصألا ىف هماتب هنكلو هنم ضع كرت عم تابسانلا



 اهارتشا م اهجوز نم اللماح 3 راجلا 24 اذإو . ىلاعت هللأ همحر ) قثأ 7 9 االاذ هبهشأ امو لسلاو جلافلا ل

 اهانإ هئارشش دعب تدلو اذإ دلولا مأ عيدبال نم لوق ىف ىزحمال امو هنع تأزجأ ةرافك ىف اهقتعأن اهجوز

 تناكن هو ( لاق ) دلو مأ هب نوكت الف كلذ لبق ناك ام امأف دلو مأ كلذب نوكت اهنأل ادعاصف رهشأ ةتسا ابعضوو

 هكلع نأ هل زوي ناك امو « هنع ىزحت الف قتع ريغب اكلم اذإ هلع قتعت ةبقر ىرتشي نأ دارأف ةبجاو ةقر هيلع

 كلذ ءاوسو .نودولوه وأ مهلك نودلاو اولفس نإو نونبلاو اودعب نإو ءابآلا الإ هيلع قتعيالو هنع أزجأ لاحم

 اهقتع طرمشب ةبقر ىرتشا نءو : ىلاعت هللا همحر ( ىف(: لال ) دلاوو دلو مهلك نأل نينبلاو تانبلا لبق نم

 زجعي تح بتاكملا هنع ىزحي الو ةبجاولا باقرلا ىف ربدملا ىزحيو ( لاق ) هلع ةبجاو ةبقر نم هنع زحم مل

 وهو هقتعأ اف اددع ىرتشا نمو « ريدملا لاح نم فعمأىفوهو نينس ىلإ قتعملا ىزحب و زدعلا دعب هقتعف اققر دوعؤ

 1 هلع داع بيعب هل سلد هعاب ىذلا ناك نإف ةمات ةيقرل دوءيو ضام قتعلاف ةبجاولا باقرلا ىف ىزال نع

 ىلع داعو هنع أزجأ ةبجاولا باقرلا ىف هلثم ىزحم ابنع اببعم ناك نإو نمثلا نم ًاببعمو احيحص هني ام ةمق هنم

 وهو عئابلا نم هذخأ اذإ بيلا ةميقب قدصتي نأ هلع نكي لو ةحصلاو بلا نيبام ةميقب هعاب ىذلا هبحاص

 . هلام 0 لام

 نامي ألا تارافك ىف مايصلا

 نوكي نأ لجو زع هللا باتك ىف طورشمب سيل موص هيلع بجو نم لك : ىلاعت هللا همحر ( ىف نةلالات )

 اى نأ ؛ذلاَو ع رخآ مايأ نم ةدعف » ناضمر ءاضق ىف لجو زع.هللا لوق ىلع اساق اقرفتم نوكي نأ هأزجأ اعباتتم

 رذع نم ةمئادلاو مّئاصلا هّف رطفاف اعباتتم موصلا ناك اذإو : ىلاعت هلل همحر ( ىناةلالاث ) ءالوال موص ددعب

 . فنا اتسن ال اهنإف ضئاحلا الإ ماصلا افن اتسا ردع ريغو

 نيميلا ةرافك ف مايصلا هب رحال نم

 ناك نم قتعلا وأ ةوسكلا وأ ماعطإلا ةرافكلا نم هيلع بحب ىذلاو : ىلاعت هللا هحر( قفانتلالان )

 قدصتي نأ هياع سيلو موصي نأ هلف ةقدصلا نم ذخ اي: نأ هل ناك نم ام اف ائيش ةقدصلا نم ذخ"اي نأ هل سيلف انغ

 تهذي وأ هلام هرض# قح موصب 06 نأ هل نكمل هنع ايئاغ هلام راك اننَع ناك نإو هنع أزحأ لعف نإف قتعيالو

 . قتع وأ ةوسك وأ ماعطإب الإ كاملا

 ىزخمي موصلا ىرأالو موصي نأ هل نكي مل رمسعأ مث ارسوم لحراا ثنح اذإو : ىلاعت هللا هةمحر ( قفا تل الاف )

 اردعم ثنح هنأ ولو هيف ثنحع ىذلا تقولا ىلإ اذه ىف رظنأ اإو رفك رمسأ اذإف موصي نأ اطايتحا' هترماو .هنع

5-87 

 هنكحزأل هنع أزجأ رفكي ملو ماص نإورسسيأ تح رفكع مل هنأ لبقنم موصيالو رفكي نأ هل تببحأ رسسيأقح مصي مل مث
 هل ناك ًارسعم ناك اذإف رفك,موي ةرافكلا ىلإ رظني امنإ هنأ رآ لوق ىعفاشللو ( عيبرلا لاق ) مايصلا ثنح نيح

 موصلا نم هيلع بجو ىف الو نيمللا ةراتكو ماب الو ( لاق ) قتعي نأ هيلع ناك سوم ناك نإو موصي نأ



 طا. كك

 ءراثكللا هنع تار[ هل نذاف ةلإث نم هنع رفك نأ لجراا لح رلا نداتما نأ 0 لام نم ةنع رثكت ,نأ لبس

 ىنع قتعأ لاق نإ كلذكو . « هل ابهو ةبحل هلدكو ضيقك هرمأب نيك اسملا ىلإ اهابإ ةعقد نأل ةّصورقم ةه ذر

 ضيقلا لثم قتعءاا ناكو قتعلا 0 كل 6 قتعما هوالوو هل بهوام هكا هنع هقاتعإف ةبه ىبف

 ةوسك وأ ماعطإب لجر نع رفكسف عوطت الجر نأ واو « ضبقتلا لثم قتعلا ناك هقتعأ تح هضبقي مف هارتشاول اك

 هريغل به ل ام كللع امل قتعملا وه هنأل هسفن نع قتعلا ناكو هنع زحم مل فلاخلا نم رمأ كلذ ىف مدقتي ملو قتع وأ

 + ايلا وأ نم ءىثالو اعهنم-ةصوي كلذ نكي لا اذإ هل ءالولاف توما ذعب:هيونأ نع قتعي لجرلا كلذدكو ا“ ل

 نادبألا نأل نادبألا لمع دحأ نع دحأ لمعيال هنأ كلذو هنع موصلا هزي مل هرمأب لجر نع ماص الجر نأ ولو

 نأبو سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ءاج ىذلا ربخلاب ةرمعلاو جلا سيل اهريغ لمعي نأ اهنع ىزحم الف لمعب تدبعت

 . لاملاب ليبسلاو ليبساا امهملإ دجو نم ىلع اهيضرف هللا نأو ةقفن امهف

 كاكا ار معطي نم

 اهنم معطأ نإف اجات# اماسم ارح الإ ناعألا تارافك ىف معطي نأ ءىزحم ال : ىلاعت هللا همحر ( ىفانتلالاف )

 نأ هلعو اًئيش لعفت ١ نم ّ 010 0ك كلذ هز+إ ُ 0 كحر ديع وأ جاتحم ريغ ان ارح وأ احاتمم اءهذ

 512 1 مث هتقفن همزلت نم معطأ ول |1118 »6 دبع لأ هيلع ناك ل 42 مش ملعيال وهو ان معطأ ول اذكهو كيعتب

 نيميلا ةرافك نم ىطعأ مداخو هلهأو وه هنع ىنغتسيال نكسم هل ناك نمو : ىلاعت هل همحر ( قنانتلالات )

 . طفي ل انغ هلثع 0 ىذاا لضفاا هلهأ ةحاحو هتحاح نع لضفي نكد هل ناكر ةاكزلاو ةقدصلاو

 تارافكلا ىف ةوسكشلا نمار اك

 ليوارسوأ ةمامتنم ةوسك مسا هيلع عقواملك ةوسكسلا نم ىنكي ام لقأو : ىملاعت هللا همحر ( قفا ةلالا )

 اع لدتس نأ. دارأ الحر نأواو ةوسك مسا هيلع عقي هلك كلذ نآل ةأرملاو لجرلل كلذ ريغو ةعنقم وأ. رازإ وأ

 رفسلاىف وأ فيصلاىف وأ ءاتشلاىف هيفكي اع لدتس نأ هريغل زاج نيك املا ةوسك ىلع ةوسكلا نم ةالصلا هيف زوحم

 الاخر وسكت نأ:سأبالو.:قلطم وهف هللا هقلطأ اذإو اذه نم ءىتثب هيلع لالدتسالا زوال نكلو .ةوسكلا ند

 . ةوسكلا ديعي نأ هيلع تيأر ىلعبال وهو اينغ اسك نإو نايبصلا وسكي كلذكو ءاسنو

 تاراتكلا ىف ىحلا

 ةبقر الإ هزحن مل قتعلا هلع بحو”:ىم ىاوأ نيملا ةرافك ىف قتعأ ولاو 2: ىلا هللا همحر ( قنا الاف )

 اذإ ناعيإلا فصي نأ ىمجعلا ىلع ناعإلا مسا هب عقيام لقأو ءارخلاو ءادوسلاو رمحألاو دوسألا اف قتعيو ةنمؤم

 ىزحو ناعإلا - مهكح نأل انمؤم امهدحأ وأ هاوبنأ ناك اذإ ريغصلا هيف ىزحبو انمؤم هب نوكي مث هتفصب رمأ

 للشو روعلاو فيفخلا جرعلا لثم انيب ارريض لمعلاب رمضيال بيعب صقن ىذ لك كلذكو,« انزلا دلو تارافكللا ف

 لج رلالشأ الو ىمجألا الو دعقملا. ئزجالو فيقخلا جرعلا هيف ىزجمو انب ارريضلهءلاب رضتالىتلا بويعلاو رصنخلا

 ةنامز ضر. هب سدا ىذلا ضيرملا ىزحي و بو. لا ريغو بو.لا ىمخلاو مدألا ىز و امهسبا» نيديلا الو اهساي

- ) 



 هقدر

 اههتاط هنأ ولو اثالث قلاط ىبف اهيلع جوزمي ملو هتجوز ىهو تقولا كلذ ءاج نإف اتقو ىمسف كيلع جوزتأ ملنإ

 الاخت ةلأسملا تاكو تقوي مل نإو ةثلاثاا ةقيلطتلا الع تعقو امتدع ىف ىهو تقولا كلذ :ءاج مث نعتنثا وأ ةدحاو

 جوزتامو املع جوزي أ لبق توك وأ توع ىح :ثنخمال دبألا ىلع اذهف كءاع جو زتأ ل نإ اثالث قااط تن لاق

 تبثي حيحص جيوزت الإ نحلا نمهج رح الو لخديمل وأ اب لخد ثنحلا نءاهب جرخامهبشتالو أ اههمشتةأ رما نماهملع

 ثروي نم لوق ىف هئرت مل هتثرو وه تام نإو اهثرب مل تتام نإو ثنحلا نم هجر حاكنب سيلف دساف جيوزت امأف

 رييزلا نبا لوق وهو ةتوتبملا ثرتال دعب : ىلاعتهللا همحر ( قناننلالا ) ضرملا ىف قالطلا عقو اذإ ةتوتنملا

 جاوزألان م تاجوزا!ثرو امتإ لجو زع هللا نأ اوعبجأ مهنأ كلذو ريبزا!نبا لوق ىلإ ىعفاشلا راص ( عسيرلا لاق )
 نم أربي ملو نعالي نأ هل نكي مل اهفذق نإو هيلع راهظ الف رهاظ نإو ءاليإ هلع نوكي الف ةتوتبملا نم ىلآ نإ هنأو

 تاج ورلاىلاعت هللا ثرو اعإو جاوزألا قلاعم نم ءايشألا هذهىف ةجراخ اهنا اومعز املف اهثرد مل تتام نإو دحلا نم

 ٠ قفوملا ىلا«: هللاو امثرون مل

 اهلك نادلبلا ىف تازافكسلا ىف ماعطإلا

 ءىزجم الو ةطن> نم لَسو هيلعدللا ىلدىنلا دع دم نيميلا ةرافك ىف ىزيو : ىلاعت هللاهمحر ( قنانشلالا: )

 دكا دك لك نم ارحأ نِساَرلا ىأ رمتلاوأ نرالا وآ ةرذلا نوتاتقي دان.لهأ ناك نإو اهرسالو افقد نورك نأ

 ىلإ هعفدف نع فارغا ف سو هلع هللا ىلص ىنلا نأ اذه ءىز انلق اعإو حسو هيلع هللا ىلص ىنلا داك دان اذه نم

 . دم نيكسم لكسلف ادم نوتس كلذو اعاص ريثع ةسمح ردقي امف قرعلاو انيكسم نيتس همعطي نأ هرمأو لجر

 نورشع وأ ًاعاص رشع ةسمح هيف قرع. ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىنأ بيسملا نب ديعس لاق دقف : لئاق لاق نإف

 ناك تفصو اك قرعلاو بيسملا نبا هلخدأ كش اذه اإو ثلث وأ عبرو دم بيسملا نبا لاقام رثك أف لبق ًاعاص

 ال0000 1| | ركام ءاوش اهاك نادلللاو ناوريقلاو رصمو دجتبو ةنيدملاب تارافكلاو اعاص ريثع ةسنح ىلع نق

 ناك ْنإو متارد مهمزحن نأ ىزأ امو ماعطلا ةليكم الإ كلذ ىف *ىزحي الو طق دحاو ءىث ىف نيضرف دابعلا ىلع

 ناك مل نإو طقأ دم ةيدابلا لهأ ءىزحي و دم .هنم محأزجأ ءىث نم نادلبلا لهأ تاتقي امو ماعطلا ةحبق نه رثكأ

 : ىلاعت هللا همحر ( قا هلال ) مملإ نادلبلا برقأ تانقي امث ادم اودأ م>الا ىوس ماعط نم توق دلب لهأل

 لهأ اوناكاذإ ةجوزلاو دلولاو دلاولا ادع نم مثلو هت ارق نم هتقفن همزلتال نم لك ةاكزلاو تارافكسا ىطعيو

 هل سيلو : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف .) مهاطعأ اعوطتم مملع قفني ناك نإو مريغ نم اهب ق>أ مبف ةجاح

 وسكي وأ اريثاع معطي نأ هيلع ناك ادحاو اسكو ةعست معطأ نإو ةريثع نم لقأ معطي نأ ماعطإب رفك اذإ

 معطأ ال ذكيح هنأل ادحاو معطيو ةعسن وسكي نأ هثزحال وهو م وسكي وأ ةريثع معطي نأ هل لعج اهنإ هنأل ةعسن

 قتعأف اههف ثنحف ةفلتخم ناعأ ةثالث هلع تناك الحر نأ ولو : ىلاعت هللا همحر ( قفانخاالا رم الو رد

 ةينب هأزجأ ةوسكلا اهبأ نع الز ماعطإلا املأ نع الو قتعا اهأ نع فىوني الو ةرافكسلا ىوني اسكو معطأو

 اسكو قتعأ نإف هيزحن ىلوألا ةينلاف 0 امو ناك ةوسك وأ اماعطإ وأ اقتع نو نأ ءاش اهءأو ةرافكلا

 مو معطأو قتعأو اسكف الام ةلافملا كنك لو اه تار افكفلاىأ نع هاونو 1 ماعطإلا لمكتس مو معطأو

 اهعم نركب ىإ هرافكشلا لقا هنلا مله قع ةثرغال ةراتكا 0ك هرافك ىوتت نأ ذارأ مث 5 رانككلا

 لجرلارمأ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفانتلالاف ) ةرافكسلا نم هيزحي ال عوطت وهف ةينلا لبق هلمع ناك ام امأو



 هكا

 هثحأ مل هلعف نإف لعفي مل اشي مل وأ ءاش فرع ىلف نالف ىنعم انع باغ نإو نالف ءاشي ىّتح لعفي مل نالف ءاشي نأ الإ

 ٠ ءاش نالف نوكي نأ نكع هنأ لبق نم

 نيميلا وغل

 الإةدحاو نيمب اهنأ اهبحاص ابتف ثنح نإو اهمف ةرافك ال ىلا نيميلا نإ لوقن انإف ىلاعت هللا همحر ىضاشلل لت

 وهو بذك الو مثإ ىلع اف دقعي مل هنأل مثإ امف هيلع نوكي ال نأ هل ىجريو هبحاص هيف رذعي هجو نيبجو اهل نأ

 ةنؤملاهيف ىلاعت هللا عضوىذلا وغللا كلذفهماع غلبمو هدبج كلذ ناك اذإف نكي ملو ناك دقل رم الا ىلع هللب فلحم نأ

 فلح نإ هنأ ىتاثلا هجولاو «نامأالا متدقع اع كدحاْؤوي نكدلو متاع أ ىف وغللاب هللا مك ذخا وبال >لاقو دابعلا نع

 كلذ نء ضرع. ىذلا نآل ةرافكا هلك تسل ىآتلا قاثنا ةجولا اذبف ايذاك هللاب نيءبلاب افافختسا بذكلل ادماع

 ردع امدح لاق ناقش اناا ريخ نو تعاطتسا اع هللا ىلإ برت هل لاقل هنإو ءراقكا هه نرذك نإ 5 مظعأ

 لوق نع اهانل اسف ريش ىف ةفكتعم ىهو ةشئاع ىلإ رمع نب دبعو انأ تيهذ لاق ءاطع نع جميرج نباو رانيد نبا

 : ىلاعت هللا همحر ( ىقفإة غلاف ) هللاو ىلبو هللاو ال : وه تلاق « متاجأ ىف وغالاب هللا ؟ ذخاؤيال » لجو زع هللا

 ناك اذإ كلذو هللاو ىلبو هللاو ال لجرلا لوق . ىلعأ ىلاعت هللاو اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع تلاق اك نيميلا وغاو

 ءىتثلا لعفيال نأ هنيعب ءىثلا ىلع اهتبث نأ نيميلا دقعو هيلع فلحام ىلع دقع.ال ةلجعلاو بضغااو جاجالا ىلع

 لجو زع هللا نأ نم تفصو امل ةرافكلا هيلعو مث اذهف ناكامو ناك دقل وأ هلعفي الف هنلعفل وأ هلعفيف

 اولتقت الو » لاقو « امرح متمد ام .ربلا ديص يلع مرحو » ىلاعت لاقف مثأملا دمع ىف تارافكلا لعج دق

 رمأ مث(اروزو لوقلا نماركنم نولوقيل مهنإو » راهظلا ىف هلوق لثمو « ةبعكسلا غلاب » ىلإ « مرح متأو دصلا

 اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نيب ىلع فلح نم » لاق هنأ ملَسو هيلع هللا ىلد ىنلا ةنس نم تفصوام لثمو ةرافكلاب هف

 « هنيع نع ردكل و ريخ وه ىذلا تالي

 هذعبو كلا لبق -رامككلا

 نإو ثنحم قح رفك مل ول ىلإ بحأف ثنحم نأ دارأف ءىث ىلع فلح نف : ىلاعت هللا هحر.( ىف[: لال )

 كرابت هلل نأ معزن انأ كلذو هنع زب ل ثنحلا لبق موصب رفك نإو هنع ىزحي نأ توجر ماعطإب ثنحلا لبق رفك

 ىناا نأ كلذ لصأو مثأزجأ هلحم لبق هومدق اذإ محلا ومأ ىف ىذلا قحلاف مهلاومأو مه فنأ ىف دابعلا ىلع اقح ىملاعتو

 ملسو هيلع هللا ىلص
 ىتلا ةالصلاك اهتيقاوم دعب الإ ىزحت الف نادبألا ىلع ىتلا لامعألا امأف اذه ىلع ًاسابق لاومألا ىف ىتلا قوقحلا املعجف

 رطفلا نوكي نأ لبق رطفلا ةقدصاومذقدقنيماسملا نأو لخد» نأ لبق ماع ةقدص سايعلا نم فلست

 نم ريغصلا الو دعا ىزخعال ىذلا جحلاتقو'ا دعب ءاضق وأ تقولا َّق الإ ىز# ال موصاو تقواا دعي الإ 0 ل

 . امهلع بجن نأ لبق اجح امهمأل مالسإلا ةجح
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 اهماع ع نإ هتارما فالطب فاح نم

 كلع ةقيلطت اهقلطف كيلع تحوز نإ قااط تنأ هتأرمال لاق نمو : ىلاعت هللا ةمحر ( قنات الان )

 اثالث قلاط تنأ هتأرسال لجرلا لاق اذإو , عقوأ ىدلا قالطلاو ثنحلاب تقلط ةدعلا ىف اهلع جوزت مث ةعجرلا



 "و

 د 008 اعإ و نيع 24 طع ةضام هللا ةردقو مل لك ىلع بحاو 1 قح-و لمت 4 ل نيم تسلف نيحب 3 ام

 هن هل نك ملوأأ .ع ىون نإ تفصو اك وهف نكي ىف تلات وأ هللاب لاق اذإو اننع ىوني أ وأ ائيش ىون.ال نأب 6

 اذإو ةيرش نأب الإ نيعال مالك ءادتا اذه نأل ان عوني نأب الإ انمع نكي ملاذكو اذك نلعفأل هلاو 217 لاق نإو

 ؛ نأ رمآأب دبشأ لمتح هللب دبشأ هلوق نأل نيمب تسيلف انبع وني مل ْنِإو نيك ىرف نيميلا ىون نإف هللاب دهشأ لاق

 مزعأ' هلوق نأل نيمبب تسيلف هل ةن الو هللا, مزعأ لاق واو هيلع ءىش الف انمي ىون نإو انبع نكي مل دبشأ لاق اذإو

 )0 ١ كل ر) لثم وه ةنع ال هحاصل ةفالختساو اذكو اذك ىلع هللا نوع مزعأ وأ هللا ةزدقب مزعأ ىه اهإ هللاب

 الف ًآنيع هب دري مل نإو نيمعيوبف انيع اذهب فلحتسملا دارأ نإف « هللاب كيلع مزعأ وأ هللاب كيلع مسقأ وأ هللاب كلاسأ

 ونيل نإو امملكت نإ كلذكو « نيب ىبف انيع هللاب كل اسأ وأ هللاب مسقأ وأ هللا مزعأ هلوقبا دارأ 'نإف:« هلع ءىث

 نيحب تسيل كلذكو انيع اهب ىو:نأ الإ نيم سيلف ثنح مث هتاافكو هقاثيمو هللا دبع ىلع لاق اذإو هيلع ءىث الف

 قاع شلع هلل كلذكو 2 هشئارف .ئدؤي نأ ادبع هلع هلل نأ لبق نم ءىش نيميب' سيلف اني ىونبال اهم ملكت ول

 ةلافكلاو ةمذلا كلذكو كلذب ةنامأو كلذب

 نقلا ىف ءافتسالا

 دارأ ناك نإ هنأ هللا ءاش نإ اذكو اذك لعفأال هللاو لوقي ىذلا ىف لوقن انإف ىلاعت نا هنحر ( ىعفاشلل لبق )

 نلوقت الو» لجو زع هللا لوقل كلذ لاق امنإو اينثلا كلذب دري مل نإو لعف نإ ةرافك الو هيلع ني« الف اينثلا كلذب

 وهو ُتنح نإ ةرافكلا هيلعو اينثال هنإف ًاراتبتسا وأ اوس كلذ لاقوأ هللا ءاشإ نأ الإ ادغ كلذ لعاف ىنإ ءىثل

 ءاضقنا دعب ءانثتسالاب نيميلا كرادت وأ اهب اينثلا قسن هنيع نم غرف اماف فلح نإ هنأو ىلاعت للا همحر كلام لوق

 هل ءانثتسا الف تامح كلذ نيب ناك نإو ءانثتسا هل كلذف اعابت اهم اقسن ناك نإ هنإف نيميلاب ءانثتسالا لصي ملو هنيع

 هسفن ىلع بجوأ وأ هريغ وأقاتع وأ قالطب تناك ام نيميب فاح وأ هللاو لاق نم ىلاعت هللا هحر ( قفا ةلاللاف )

 همالك نوكي نأ لصولاو ثنح نإو نيميلا نم ءىث هيلع عمي ملو ىنثتسا دقف همالكب الوصوم هللا ءاش نإ لاق مث ًائيش

 ءانثتسالا لصو مث توصلا عاطقنا وأ سفنلا وأ ىعلا وأ ركذتلل مالكلا نيب لجرلا ةتكسك ةتكس هنيب ناك نإو اقسن

 اكل 9[ 62 وأ ىبعا وأ رمأ نم ناميلا نم سبل مالك ىف اذان مث :فاحم .نأ عطقلا امتإو لوصوم وبف

 ناعفأل هللاو لاقف فلخ نإف ءانثتسالا هل نكي مل ىنثتسا مث عطق اذإف اعطق نوكسي هنأ نيبي ىذلا تاكسلا

 لَفِي ملا باغ وأ سرخ وأ تام نإف نالف ءاشي ىتح ءىنلا كلذ لعفي نأ هلف نالف ءاشي نأ الإ اذكو اذك

 نآلف تام َنِإف نالف ءاشنر نأالإ ءىثلا كلذ لعفي نأ هل سيلف نالف ءاشإ نأ الإ اذكو اذك لعفأال لاق نإو

 لاقف فاح نإو ىلاعت هللا هر ( قنا خللا ) ءاش انالف نأ ملهي ىح ءىثاا كلذ لعفي.نأ هل نكي ل سرخ وأ

 ىت>نالفىنعم انع باغ وأ سر وأ نالف تام نإو نالف ءاشزإ ثن“ منالفءاش.نأ الإ اذكو اذك نلعفأل 29 هللاو

 اذكو اذك لعفأال هللاو لاقق املاح ةلأسملا تناك ولو نالف ةئيشم ثنحخلا نم هجرخم امنإ هنأل ثنح هني تقو ىضع

 هححصم .هبتك لم ات مالك ءادتبا هلوق هيلإ ريشي ام عفرلاب أرقي وأ اهطاقسإ رهاظلاو واولاب خسنلا ىف اذك (5 )01(

 لاق مالكلا رخآ ىف ىنزملا لاقو «خلا ءاشب نأ الإ تق 0 اذكو اذك نلعفأل»رصتخلا ةرايعو اطقس هيف لعل (؟)

 ٠ هححصم هش 57 ناعألا عماج ف هفالخع



 مل نإو نيم ىهف هل ةينال وأ نيميلا هلك اذهب ديري هللا ةردقو هللا لالجو هللا ةمظعو هللا قحو لاق نإف قل وه امنإ

 تك كا كح

 ناعألا ف تارافكلاو روذنلاو ناعالا

 اذك نلعفأل هّلاو كلوق امهو نيرمأ نم تارافكلا نإ لوقن انإ ليقف ىعفاشلا لكس لاق ( عيرلا انربخأ )

 ةرافكلاب رم ؤي هنإف هلعف زوال امتناكن إو هعدتو رفكت نأ ىفو هلعف ًازئاج ناك نإ كلذ لعف ىف اريخخ نوكتف اذكو

 نوكتفاذكو اذك لعفأال هللاوكلوق ىتاثلاو ةرافك هلع 0 لو رب كلذ نم هلزوام 20) لعف نإو رباا نع ىبنيو

 الإ كيلع ةرافك الو كلذ كرت ىلع ةماقإلا ىف اريخمو هلعف كل زوحم ام ناك نإ ةرافكلا كيلعو كلذ لعف ىف اربخي

 مسقأو هللا, دهشأو هللاتو هللاب هلوق نإ لوقتو هنيع نع رفكيو هلعفب رمؤيف لجو زع هلل ةعاط هيلع فاحام نوكي نأ

 هللاو هلوق ىف هلعام لثمةرافك هلك كلذ ىف هلع نأ هللا ءايربكو وأ هللا ةردقو وأ هلا ةزعو لاق وأ هللاب مزعأو لاب

 هب دارأ نكي مل نإ هنأ هللا لاق وأ هللا, لقي ملو مزعأ وأ هللاب لقي لو مسقأ وأ للاب لقي لو دهشأ لاق نإ هنإ لوقتو

 هلل, فلح نمو ىلاعت هللا هحر ( قفا: ةلالأ ) هللاو هلوق لثك انيع هب دارأ نإو هيلع ثنحال هنأ هلك كلذ ىف انيع

 قكاوةمكلاو لخرلا لوقي نأ لثم زعو لح هللا ريغ ءىش افلح نمو ةرافكلا هلعف تنحف هللا انآ مساب وأ

 ةهوركم ىهف هللا ريغب نيم لكو هلع ةرافك ال ىرمعل هلوق كلذ لثمو هيلع ةرافك الف ثندف ناك ام اذكو اذكو

 لاب فلحيلف افلاح ناك نمو متئاباب اوفلم نأ كاهني هللا نإ » لسوهيلع هللا ىلصهّللا لوسر لوق لبق نم اهنعىهنم

 فاحب رمع سو هيلع هللا ىلص ىننلا عمسلاق هببأ نع ملاس انثدح لاق ىرهزلا انئثدح لاق ةنيبع نبا انربخأ « تكسيل وأ

 الو اركاذ69 كلذ دعب اهم تفلحام هللاو هنع ىلاعت هللا ىضر رم لاق« متابآب اوفلحت نأ اهني هللانإ الأ » لاقف هب

 هرك أو ةيصعم هنيع نوكت نأ تيشخو هل تهرك هللا ريغب فلح نه لكف ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالا ) ارثآ

 ىلاعت هللا همحر ( قنا 0 الا / كلذ هبشأ امو دابجلا ىلع ةعيبلا لثم ةعاط هلل ناك مث الإ لاح لك لع للاب ناءألا

 ًادماع فلح نمو«هنيي نع رفكسيلو ريخ وه ىذلا تأيلف اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف ني ىلع فاح نم » ملسو هيلع ا

 فاحلادمع ثيح ءاسأو مثأ دقو رفك ناك دقو اذك ناكام هللاو وأ نكي ملو اذكو اذك ناكدقل هللاو لاقف بذكلل

 وه ىذلا تألف »سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق اهبرقأ ليق؟لطابلا دمع دقو رفكي نأ ىف ةجحلا امو لاق نإف الطاب هللا

 اوتؤي نأ ةعسلاو 2 لضفلا اواوأ لتأي الورلحو رع هللا لوقو ثنحلا دمعي نأ ءرم] دهف هع نع كلو 7

 نولوقيل مهنإو» لجو زع هللا لوقو هعفني نأ لجوزع هللا ةرداق الحر عفنيال نأ فاح لجريف تازن (ىنرقلا ىلوأ

 ةرافكلا ه.لعق ايذاك هدحو ب قداص هنأ ىريوهو فالح نهو ةرانكللا هيف لعد مث«اروزولوقلا نم |[ 12

 انيم اع دق تفلح ىنعي ناكن إف هللا, تمسقألاق نإف نيميب سيلف مسقأ لجرلا لوقو ىلاعت هللا همحر ( قفا:ةلالأف )

 اهم دارأ نإف للاب م.3أ لاق نإو نيع ىهف آن اهم دارأ نإو ةيضام نيع نع ري>.وه اإو ةثداح نيمب تسيلف هللاب

 ل1 فرس وأ تلخاس ةلوقك كلذ اعإ د نيم تسيلف هللاب مسقيس هنأ ًادعوم اهب دارأ نإو نيع ىهف نيع عاقبإ

 ىرمعاهلوق نأل نيميلاريغ لمتحت اهنألنيميب تسيلف نيميلا دري ل نإو نع ىبف نيميلا دارأ نإف هللا رمعل لاق نإو
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 ٠ هححصم 2 لمأت «زوحب الام» : هلعل )1(



 ترا

 نم اببس ىوقأ هنأ لبق نم نيدهاشاا بحاص ىطعي نأ لمتحم سايقأاو نيفلتحم نينكح اناكو نيب الإ د11

 نيدهاشب ىطعت !ك نيمعو دهاشب تطعأ اذإ لاقي نأ لمتحم دقو نيع الب ىطعي هنأ كلذو نيملاو دهاشلا بحاص

 ةعبرآ نم رثك أو نادهاشو دوبش ةعبرأ امأف نيمو دهاشي ىطع. مف نيدهاشلا ماقم موقي نيميلاو دهاشلا لعجاف

 دهش اذإو : ىللاعت هللا همحر ( قفا *لللاف )ن زيع الب ادحاو ءاطع اهم ىطعن انأ لق. نم ءا اوسف لدعأو نادهاشو

 امهتداهشف نالفل هلعجو نالفاثلالاب ةيصولاىف عجر هنأ رخال ناثراو دبشو ثلثلاب هل ىدوأ اتيم نأ لجرل ناسحأ

 امهسفنأ ىلإ نارحمال امف نييبنجألا ةداهش لثم نيلدع اناك اذإ نيثراولا ةدابش نأ اذه لصأو رخالل ثلثلاو ا

 ناثراو دهشو ثلثلاب لج راىصوأ تيملانأ نادهاش دبش اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاؤ ) اهنع ه ناعفدي الو

 تاه> امهريغ رخال هب ىصوأو ناثر راولا هل دهش ىذلا ن م ةعّرم 1١ هنأ ناننجأ د دهشو ر ,حالل ه ٠ ىصوأو هنم هعزتنا هنأ

 ناثراولا هإ ده ىدلا ند اضأ هعرتتا 2 لو دلل ةصولا 3 0 هنأ نيثراولا ةداهشبإ هل , ىقاال هانم عرتتملا لوألا

 هنأرخآ دهشف دحاول ةداهشلا تتش اك اذكه 2 رخآل هب ىضوأو هب هل ىدوأ ىذلا نم هعزئتا هنأ نيسنجألا ةداهش

 دهشو ثلثلاب هل ىصوأ ايم نأ لحرأ نادهاش دهش اذإو ىلاعت هللا همر ( قنا 0 اانا ( 0 هاطعأو هنم هعْتتا

 أامهندب وهو ةلطاب اههداهشف وه نءىرد الو هر نع نع عجر تملا نأ نادهاش دهشو ل هب ىدوأ هنأ نادهاش

 تامذع هنأ ىلعنارخآو و هلتق ىلع الحر دهشو رح نالف ىمالغعف تلتف نإ لاق انالف نأ نادهاش دش اذإو لاق نافصن

 نيتفلا 0 هب لوقي ساق اذهو لتاقأا لتعو ددعلل قتعلا تش هلتاق 4ب لتقي 2 معر ند ساو 8 كك ريغ اتوم

 نم انبه نأل هلتب لتاقلا ذخآ الو لتاقلا نع لتقاا او-رط نيذاا نم ىلوأ لتقاا هل اوتيثأ نيذلا لعجأال لاق نمو

 ىرفسيىف تد نإ لحجر لاق اذإو ىلاعت للا هر ) قناتثلالاف ( دبعلا قتعيال ارتامت نيتنيبلا لعد>أو هلتق نم هئربي

 نادابلا نم دلب ىف وأ تاقوألا ند :تفو ق'توملا ىرضخف اذكف اآدك دلن وأ هذه ىنس وأ اذه ىضرم ىف وأ اذه

 الف قتعلا اذه ىف ةعجر الو ةيصو تدع نأ لبق دعب تامو دليلا كلذ ىف الو تقول ١١ كلذ ىف تع مم رح نالق ءالعف

 نالحر دهش اذإو ىلاعت هللا ةمحر ( 5550 لالا ) ق قع الف طرشلا نث 1 ملك طرش ىلع هقتعأ هنأل ديعلا اذه قتعي

 ناضمر ىف تام دنأ نادهاش دهشق رح هريغ نالفف لاوش ىف تم نإو رح نالفف ناضمر ىف تم نإ لاق الحر نأ

 توملا ,تبث اذإ هنأل رخالل لطبتو لوأالل ةداهشلا تءثت هنأ معز نم سايق ىف ىغبنيف )2١ لاوش ىف تام هنأ نارخآو

 .٠ 35 - 7-0-0 0 . 0 ا ع 1 5 0 2

 اعم امهنم د>اول قحلا تنث الو اعم نيتدابشلا لطبنف ارتاهن اهلعجأ لاق نم لوقىفو ءاناث تمي مل الوأ

 لاقو رح تناف اذهىضرم نم ت٠ نإ يلام لاق امهدحأ لاقف نادبع ىعادت اذإو ىلاعت هلأ هةر ) قنا: خللا (

 00 الا هكر دج تام هنأ ىقاثلاو هضرم نم تام هنأ لوألا ىعداف رح تنآق اذه ىضرم نم تئرب نإ لاق رخآلا

 ةثرولا دهشنإو لاق رخآلا قرو قتع هاوعدب دحاول اودهش نإف الودع اوناك نإ ءاوس مثريغو ةثرولا ةدابش ةداضتم

 هل دهش نم بيصن قتعي ء ثراولا هل دش يذلا نأ الإ الوأ تفصوام ىلع سايقلاف دحاول نردحألا دهشو دحاول

 هديس نأ ديعل نادهاش دش اذإ وىلاعت كا همحر ( ىفانتلالا هيلع هل قرال نأرق: هال لاح لك ىلع مهنم قتعلاب

 ثراولا لوق لوقلاف هنم تمي ل ثراولا لاقو كلذ هضر٠ نم تام دبعلا لاقف رح تنأف اذه ىضر» نم تم نإ لاق

 ضرملا كلذ نم تام هنأ ةنيبب دبعلا ىنأي نأ الإ هنيع عم

 ٠ لمأتف رهاظ دارملاو طقس نم ولخم الو خسنلا ىف اذك (1)



 كل

 نيدبعلا نأ عضوملا اذهريغ ىف ىعفاشلا لوق ( عييراالاق ) هفصن مهنم دحاو لك نم قتعيف امهسفنأ ىلع ارفوي نأ ىف

 جرخ اءمأف امهنيب عرقي هنأ ثلثلا هب فظوتساف الوأ قتعامهأ ردب ملو ةداهشلاو ىوعدلا ىف ايوتسا اذإ

 تزجأ رخآلا قتعأو لوألا قتع نع عجر هنأ ادهش امهنأ ولو : ىلاعت هللا هنحر ( ىفاخ لالا ) ءانقتعأ هعبس

 دهشولو (لاق) الف ابسفن أ ىلإ اريملاذإ امأف ريفوتلا امهسفن أىلإ ارج امف امهتداهش درأ امنإو ثلثلا ناك اذإ اههتذاهش

 ىدوأو هل دورشملا اذهل ةيصولا نع عجر هنأ ناثراولا دبشو ثلثلا وه دبعب وأ ثلثلاب هل ىدوأ هنأ لجرل نايبنجأ

 هاجرخم مل اذإف امءدبأ نم ثلثا ناجرخ امهنأل امهتداهش تزجأ دبعلا اذه قتعأ وأ ثراو ريغ وهو هريغل اهب

 ريصيال دقو لاومألا كلم كلمي الف ءالولا امأف امهتداهش درأ ل لاومألا كله ناكلعام هنم امهلع دوعي ءىنث

 ىوذا اهانلطبأ امهريغ هل ثراو الو.تام نإ امون ىلوملا ناثر يدق امهنأب اهلطن انك ولو ءىث ءالولا نم اجب ك1

 اههف نيئراولا ةداهش ز وحم قتعلا ىف ايلثم ةضولا ىف ةدابشلاو اذه نم ءىش ىف لطتال اهنكلو امعبصعو اعداخ رإ

 ثاثلاب هل ىد وأهن أل جرل ناثراولا دهشو ثلثلاب هل ىصوأ هنأ لجرل نام دنجألا دهش نإف نيينجألا ةداهش زوحم اك

 ديعل ناثراو دبشو ةيصو ىف هقتعأ هنأ دبعل نايدنحأ دهش اذإف : ىلاعت هللا هقحر :( قفانخلالا ( ءاوس اهرننس ناك

 "ل1 هكا همحر ( ىنا* هلال ) ةزئاج نيثراولا ةداهشف ثلثا اههالكو رخآلا قتعلا ن ع عجرو ةيصو ىف هقتعأ هنأ

 رحآل هني دعلا كلذب ىصوأ هلأ .ناثزاو دهشو ثلثلا وهو هنعب دعب لجرل'ىدؤوأ تملا نأب نانا -

 هتميق لثم هتميق هريغ رخآ دبعب ادهش ول كلذكو ٠ هل ادهش نم ةيصولاو ةزئاج اممتدابشف ىلوألا هتيصو ىف عجرو

 نم ةمق نيبام لضف امهسفنأ ىلإ نارجم امهنأ لبق نم امهتداهمش تددر هتمبق نم لقأ تناك ولو امهتداهش تزاج

 تناكواو لضفلا امملع درام الإ امهتداهش نم درأ الف هب ةيصولا نع عجر هنأ ادهش نم ةحيقو هب ىصوأ هنأ | دهش

 ىلع نادري اسيلف ةلاحال جراخ ثاثلا نأ لبق نم امهمتداهش تزجأ ثلثلا قرغتست نيذه ريغب اياصو اذه عم هل

 : ىلاعت هللا همحر ( ىف لا/(5 ) هب مهل ىصولا نم امهريغل ءىثلا كلذ نأل ايش امهتميق نيبام لضف نم امهسفنأ

 هل دوهشملا اذه قدعيف عجر هنأ رخآ دبعا ناثراو دبشو هتيصو ىف ثلثلا نم هقتعأ هالوم نأ دبعل نايبنجأ دبش اذإو

 امينام ةمق لضف اههسفنأ ىلإ نارحم امهنأل لوألا نع, امهتداهشا تلطبأ تيملا لأم سادس وهو ردالا ادع قعأف

 نأ ىلع اديزب ملولو 'ثلثلا نم رح هنأ هل نادبش امهنأل رخآلا اذه نم امهقح تلطبأو ةعرق ريغ لوألا تقتعأو

 ىحلجرل نايدنجأ دهش اذإو « ثلثلا فظوتسأ ىت> امهندب تعرقأو امهمتدابش تزجأ اذه قتعأ هنأ ىلع دهم لوقي

 أدب تاتنلا قتعف هطرم ىف تاتب قتع هديبع نم دبعلا اذه قّعأ امهابأ نأ ناثراو دهشو هلام ثلث, هل ىدصوأ اتيم نأ

 دحاو ةداهش هب درت ءىش اذه ىف سيلو نيثراولا ةداهش زوحتو : ىلاغت هللا همحر ( قفا: ةلللاث ) ةيصولا ىلع

 ىطعأ ءىث هنم لضف نإ مث دبعلا اذه أدب ةيصولا ىلع قتعلا أدب نُف ةيصو قتع قتعاا ناك واو الودع اوناك اذإ مهنم

 هبيصن ام ردقب ديعلا نم قتعأ ءاوس قتعلاو اياصولا لءج نمو هل ءىث الف ءىث هنم لضفي مل نإو ثلثا بحاص

 ملام ءاوس الودع اوناك اذإ تيملا هب ىصوأ امف مر يغ ةداهشو ةثرولا ةدابشو هبيصرام ردقب تلثلاب هل ىصوملا ىطعأو

 لجرل نادهاش دهش اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاف ) اهنع اوعفدي وأ ممتدابشب مهسفنأ ىلإ اور

 ءاوس مهتداهسشف ثلثلاب هل ىصوأ تملا نأ هريغ رخآل ةثرولا نم نادهاش دهشو ثلثلاب هل ىصؤأ تيملا نأ

 هلىدوأ هنأ دحاوا ثراو»د عشولو : ىلاعت ند ( قناتشلالاف ) نيتفملا كلا لود ىف نيفصن ثلثلا نامستقيو

 دهاشلاو نيعريش اههذخأب هل دوهشاا نأ نيدهاشلا 2 ناك ثاثلاب هل يصوأ هنأ رخآل نايدنجأ ديشو ثلثلاب
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 ىلع ادهاش ماقأ اذإو ( لاق ) ةنيبلا تماق موبو قت" عقو موي نم محلا نوكي نأ نم ءاناقام الإ هيفزوجم الو

 اهذخأيو هيدهاش دحأ عم فلو ةفات ةدابش هذهف اهايإ هبصغ هنأ رفأ هنأ ادهاشو ةيراج هبصغ هنأ لجر

 لجر ىلع نادهاش دبش اذإو ( لاق ) اهايإ هبصغ هنأ رثأ هنأ رخالا دهشو هل امنأ امهدحأ ديش ول كلذكو ( لاق)

 هنأ رقأ نإف قيقر هدالوأو اهرهءو اهنع صقتن امو ةيراجلا هلف ادالوأ هل تدلوو اّمطو دقو ةيراج الجر بصغ هنأ

 دلولاهب قحليو هيلع دح الف لطابب هيلع اودهش دوهشلا نأو هل امنأ معز نإو « دلولا هب قدلبالو دح اهنطوو اهصغ

 انزب هيلع اودبشي مل مهنأل هيلع دحلا ىف ةماسم © اهمصغ هنأ ةيراجلا ىف هيلع دوهشلا ةداهش ىف سيلو نوموقيو

 ةيراجلا تكله دقو اهمتهيق نوفرعيال ةيراج هبصغ هنأ لجر ىلع دوهشلا دبش اذإو « بصغب هيلع اودهش امإ

 || | 5 10 زف رثك أ وأ راند اهتمت نأ ىلع ميثأ نإ اودبشا رحل لاقيو اهتهيق ىلع اوتبثي ىت> ةفص ةميقب هيلع ضقب مل

 امتميق ىف تئشام لق بصاغلل لق اوتبثي لو اوتام نإف املع هب نوط ال امع متفقوو اماع هب مطحأ اع متدبش

 ”00 | | 15 1 كلغ سلو هلع فلحاو ان هلقأو ئراوملا نم نوكنام رش نع نوكي نأ لمت ام

 ملو ةيراج هدب نم ذَخأ هنأاودهش ولو (لاق) هل ءىث الف لعفي مل نإو هل وهف لعف نإف فاحاو عدا بوصغملل لبق

 نم هيدي ىف اع ىلوأ هنأل هيلع هدرب هلع ىضق ةيدب نم دحأ ام لك كلذكو هلإ اهدرب هيلع انيضق هل ىه اولوقي

 بوصغملل اهنيعب اهب اودهش ىتلا ةعاسلاف اتيمو ايحءامرغلا هيلع ماقو هنيعب بصغي لح رىلع ناده اشدهشواو(لاق) هريغ

 عاب هنوملعي الو اوداز هل اهنأ ةباد ىلع نيدهاش لجر ماقأ اذإو ( لاق ) مهارد وأ رناند وأ ابوث وأ ادبع ناك ام هل

 هعفد نإ هنكلو هكلم نم جر ملو به ملو عب مل وهو الإ هل امنأ اودهش مل مهمأل اهب هل تيضقالوأ بهوالو

 نأ نيدهاش لجر ماقأ اذإو ( لاق ) هوجولا نم هجوب هنم ت> رخام هكسلم ىف اهنأ هل هتفلحأ اهنع هيلغ دورمتلا

 ليقك هلق ذَح و نأ هل موقت ةنيس هل ىضق دحأ ىلع سيلو هئاريع هلل ىضق هريغ هل ثزاوالو هقتعأ هل ىلوم تملا اذه

 ليفكب تأيهلنإو ناك نإ ءىثل اطايتحا هب عوطتيف هل ىضقملا هلأسإ ماكحلا ضعب هيلإ بهذ ءىش ىف ليفكلا امتإ

 ءاوسف رثك أو نيدهاش ةنيبلا تناكو وه هقتعأ هالوم هنأ ىلع ةنيب اذه دعب لجر ماقأ ولو 20 (لاق ) هب هل ىضق

 ةعاما ةداهشب ج؟حأ م نيذه ةدابشب أ آل لدعأو' امهم رثك أوه نمو امهامهمتدابش نوح نيدهاش اناك اذإ

 نادهاش دهش اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا ) عضوملا اذه ريغ ىف بوتكم اذهو رثك أو لدعأ ى

 ريغ وأ نيثراو نادهاشلا ناك ر> وهف ثاثلانم جرءعوهو تاتب قتع هيف تام ىذلا هضرم ىف هلآدبع قتعأ الجر نأ

 هقتعأ ىذلا تقواا نع الئس تاب قّتع هقتعأ هنأ رخآل ادهدف نايبنجأ ءاج ولو ( لاق ) نيلدع اناك اذإ نيثراو

 ءاوس اناك نإو رخآلا لطبأو مدق الوأ ناك نيقتعلا ىأف هيف ديعلا قتعأ ىذلا تقولا نع نارخآلا نادهاشلاو هف

 ىلوأ تاتبلا ناك ةيصو قتع رخآلاو تاتب قتع امهدحأ ناكنإو اههنيب عرقأ الوأ ناككلذ ىأ نوفرعيال اوناك وأ

 دهش اذإو : ىللاعت هللا هحر ( قفا لالا ) امه عر#ب ءاوس هلكف ريبدت قّتع وأ ةيصو قتع اع اناك نإف

 وهو ةيصو ىف هقتعأ هنأ هريغ ديعل ناثراو نادهاش دهشو ةيصولا ىف ثاثلاوهو هقتعأ هنأ ديعل نايدنحأ نادهاش

 عضوم ثلثلا ىف انه سيلف ثلثلا فظوتسإ ام ىلع ادهش اذإ نيثراولا نأل ناثراولاو نايبنجألا ءاوسف تاثلا

 . ةدددحعصم كل )» ا (( هلعل (1 ١)

 ىأل لدعأو ىلوألا ن 1 تاك ولو امم هل م ىأ خلا ةنيب دك ل دعب لدحر ماقأ واو : هلوق )0

 . ردتف خلا خلا يحأ



 ع ةها/ كس

 ىناعملا نمىنعم هتدابش زن ملف هريغ وأ صاصق وأ دحم لجر ىلع دبش نءو : ىلاعت هللا هحر ( قفانشلالا )

 اذإف انزلاب نوفذقي نيدذلا انزلا دوش الإ ةبوقع الو هيلع دح الف الدع نكي مل نأاب امإو هريغ هعم نكي مل نأاب امإ

 امق رره. ىتلا ةعاشملا نيبو دودحلا ىف ةداهشلا نيب قرفلاو اودحم نأ نيتفملارثك أ لوقو رمع نع يتألاف رص

 ىلع مثدهشي دوهش دنع وأ دودحلا مشي ىذلا مامإلا دنع اهب ملكتي اعإ دهاشلا نوكي نأ دحم وأ ةداهشلا ىعدا نم

 للك د! امأف ادلع دابشإلا ىنع» ىلع نكل و مشا ىعم لفل اهاكش ول دايشلا هم 1إف هلآ ك7 5 هتداي

 للا ناك نإ كلا وأ اد نك نإ كلا امف هيلع  مقأو هنم لبقي مل اهب دهشي نأ دارأ مث محشلا ىنعم ىلع

 هنافرعيواموماع ىضاقلا هأرقيام دعب باتكلاب نادهاش هيلع دبش, تح ىّضاقلا ىلإ ىضاقلا باتك زوحم الو ( لاق )

 نادهاشلا دش نإ كلذكو قح اهمفام نأ دوهشاا دهش نإو ةموتحم اهلبقأ ال سانلا ىلع سانلل كوكصلاك هيلإ هباتكو

 هبرقإو ةعمس وهو مهملع أر ارد ىد هفأل مم نالغ ىلإ ىنات ك1 اذه نأ اودهشا لاقو انيلإ هعفد ىضاةلا تانك اع نأ

 لودع ددع دوبشو ضاق نه باتك هاتأ ايضاق ترضح دقو ( لاق ) هلبق اف نكي مل وأ مئاخ هيلع ناك ىلابأ ال مث

 ركن هحتفو هلةثنالف ىلإ كاكا اذه نأ اودهشا لاقو انلإ هعفد نالف ىضاقلا 0 اذه نأ ديشن دوبشلا لاَ

 امهدحأ نأ هربحن هللإ بتكف امهتخستب هلإ بتكو هنع ىضاقلا فقوف هقلاخت هنم باتكب ءاخو هام هيلع بوكلا

 ضع. لبق نم كلذ نأ هيلع دوهشملا رك ذو هايإ هنأ ىرب وهو هعفدف حيحص باتك ناكم ىفعضورخآلانأو حييحص

 2( قت( ضلللاف ) ةيفام لع دورشلا اديشن ىح الوقف نوكيا نأ غبني مل اذكه اذه نكمأ اذإف هناوعأ وأ ديا

 هيلإ بوتكسلل ىغبنا لزع وأ تام مث هيلع ديشأو باتكلا بتك اذإو لدع ضاق باتكاالإ لبقي الو : ىلاعت هللا

 هحر( قنات لالا زهلبقي ن أ هذعب ىلاولا ىّضاقلل ئغذا هللإ توتكملا !ىضاقلا تاماول كلذكو ( لاكر هلق نأ

 هبلطي مصخلا ناك اذإ امس ةوادع عضوم ةموصخلا نأل همصخ ىلع مصخ ةدابش زيجنال انأ هيلإ بهذنام لصأ ىلاعت هللا

 مدخ هنأل فوذقللا ةداهش زجأ مل هريغ دحم وأ انزب هيلع اوديشف ةعامح وأ الحر فذق الجر نأ ولو ( لاق) مشب

 مهفدق مث فدقلا لبق هيلع اودهش اوناك ولو هفذق نم ريغ ةدابشب فذقلاب هلع دورشملا تددحو فذقلا بلط ىف هل

 م فذقلا دعب اهف 0 اوداز ول 0 وءامطخ هل اونوك نأ ليف تناك ابعأل امد تناك اك تالا ©

 ناكو الجر لجر فذق اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[نةلالاؤ ) ءامصخ هل اوناك نأ دعب تناك اهنأل ةدايزلا لبقأ

 ادا ةيلع | ىحن ول كلذكو ةقداق'دح رثك أي وأ ةعاسل اذه فذق لبق هقتعأ هديس نأ نيدهاش ماق اف ادبع فوذقللا

 قالط هقالطو ر> دح هدح ناك ادح وه باصأ ول كلذكو ) لاق ( رح ةيانج هيلع ةبانطاو هتاانح تناك ره ىنح

 ةقدعأ ةنس قتعلا هديس هدح> ولو كحلا هب عق مو هللإ رظنأ الو مالكلا ةرك مو. قتعلا ىلإ رظن أ اعإ قال

 قالطلا ىف لوقن اذكشو هةمدلا اع هلثم ةراحإب ديسلا ىلع ةتددرو دعما رخلا 6 1 ودسلا هقتعأ مون

 مهقو ةعرقلا ىف لوقت اذكهو محلا عق عقو موب نمال ةنيبلا تماق موب نم قالطلا ةنيب هب تم'ةو جوزلا هدحج اذإ

 هلأالوقتعلا عقو ذكموب هنألقتعملا تام مود مهتمبق ثلثلا نم قتع 5 ل 5 مرتعبت كسعلا

 ا ةرمو كلا عمت مونال ةئيبلا 0 مول ل اعإ هنأ ةرم معزيف 5 3 2 امأو محلا ع وقو ىل

 ةحح هلع نب مل قتعلا ناك وأ ةنيبلا تناك مو. لع>ا٠ لعجيف 212 هلوق فالخم هل لوقب نأ لئاق ء 9

 لمان عقلا نكودأ ةسلا ناك ملا ناك موب لعجام لعجم و ميسحلا ناك موي قتعلا ناك وأ ةنيبلا

 (/ - معز



 1! - 65 تنل

 كرتولحرلا تام اذإو ) لاق ( دومحم مَع رهو صاصق ه4 اق صاصعلا هنأعق هل كلذ سل هن لع بهو ادمع كلذ

 هلآ انعقد رثكأ وأ ةببأ لام ثلث ىهو لجرلا اذهل مردلا"فلألا هذه نأ رقأف هريغ هل ثراؤال اثراو انبا

 دودحلا بأب

 أمو هنع هيشغ نم ليكنت نم دارأ امل ىلاعتو كرابت هلل دح نادح دحلا : ىلاعت هللا همحر ( قنا )

 (07 هاتأ نم ىلع ىلاعت هللا هبجوأ دحو قح اذه ىف نييمدالل سيلو هب لعأ وه ام كلذ ريغ وأ هب هريهطت نم دارأ

 هلوقف هباتك ىف ىلاعتو كرابت هللا دح لصأ امأف لصأ همنا ىلاعتو كرابت هللا باتك ىف امهلو مهمإإ كلذف نيسمدآلا نم

 دحلا نم مهملعامب همسا كرابت هللا ريخأف 6 مححر ) هلوق ىلإ « هلوسرو هللا نودراحم نيذلا ءازج امإ» لجو زع

 نوكيال نأ كلذ لمتحاف ىنثتسا امف هرك ذي لو ةقرسسلاو انزلا دح رك ذ مث مهلع ردقي نأ لبق نماوبوتي نأ الإ

 اال 02 نأ لق ةحاص اتق لحو رع هلل دح لك نوكت نأ  لمتحاو ةصاخ تراخلا ىف له> ثرح الإ ءانثتسالا

 لهأ دنع كلذك نوكي نأ ««ومتكرت الأ »زعامىف انزلا دح ىف ٍلسو هيلع هللا لصىبنلا لاق نيح لمتحا اك هنع طقس
 نمو هنع طقس دحلا هيلع ماقي نأ لبق ةنع عجر م برسشلاب .فرتعا اذإ 50 ةقرملاب فرتعا اذإ قراسلا ملعلا

 اندلا ىف ىلاعتو كرابت هللا دح هنع. طقس هلع ردق. نأ لبق هبحاص باتف لجو رع هلل دح لك ىف اذه لاق اذه لاق

 نع عطقلا لطييف لتقلا هنع طقسيف مالسإلا ىلإ عجري مث مالسإلا نع دنري دنرملاب جتحاو نييمدالا قوقم ذخأو

 انطقسأو نيمدالل اب هانذ-أف نيمدالل ر>آلاو لجو زع هلل امهدحأ نيئشب فرتءا دق هنأل لاملا همزليو قراسلا

 ردق قم هللا ذحىنأ نم ىلع دخلا لعج وه ثيح الإ سيل براحلا ىف ءانثتسالا نأ ىلإ بهذ نمو لجو زع هلام هنع

 هللا همحر ىعفاشلا لوق « عيبرلا لاق » طقسنال ادبأ ماقتف هريغو فذقلا نم نييمدآلا دودح امأف مداقت نإو هيلع

 ءانثتسالا نأ ىف ىددع ةدحلاو « عيبرلا لاق > هيلإ بهذي هنأ نظأ ىذلا هدحو براحملل ةبوتلا ىف ءانثتسالا ىلاعت

 مسوهيلعهللا ىلص ىننلا رم اق انزلاب رقأف لسو هيلع هللا ىلع ىنلا ىنأ نيح زعام ثيدح ةصاخ براحلا ىف الإ نوكيال

 ماقأ اماف هتأاي نأ لبق لجو زع هللا ىلإ ايئات الإ ءربخيف سو هيلع هللا ىلص ىنلا تأ ل ارعام نأ كدتن الو هر

 نادهاشلا دهش اذإو : ىلاعت هللا همحَر ( قناخ لالا ةصاخ براحلا ىف ءانثتسالا نأ ىلع كلذ لد دحلا هيلع

 نادهاش هيلع ماق دق هنأل عاتملا قورسملا ىعدا اذإ قراسلا عطق اذكو اذك اذهل قرس اذه نأ ادبشو ةقرسسلا ىلع

 اناا 1111 ذآ اذإ ءاوس اذه لثم ناك اذه تبب نم قرس اذه الاق نأ ىلع ادءزي مل ولو هريغ عاتم,قرس هناي

 هبلغ هعاتم عاتملا نأ اعم نيلاحخلا ىف ىعدا ولو ( لاق ) هيد. ىف ا هتبب ىف امو هيدي ىفام هل لعجأ ىنأل قراسلا

 نيميلا نع لكن ول هنأ ىرت الأ هل مص> هلءجأ أل هعطقأ مل هذخأ ىف هل نذأو هل هبهو وأ هايإ هعاب وأ اذه هيلع

 010 1| لاسلا ىف ةنيب هلع ماقآ ولو هلإ هتعقد ةئبب هيلع ماقأ ولو هللإ هتعفدو ةقرسلاب هيلع دوهشملا تفلحأ

 هل هنأ ةنيبب ءاج دق هنأل قراسلا نع دسحلا تاطبأو هيدب ىف عاتملا ىذلل عاملا تلعج هعاتم هنأ ةنيب قورمملا

 ةنهقورسملا' رقأ ولو ءاذه نم لقااب دحلا أردأ انأو هل هب ضقأ مل نإو هل هنأ ةنيبلا ماقأ دق اف هعطقأ الف

 هعطقأ مل هل عاتم هنأو هذخ"ايو هتيب بقني نأ هل نذأ هنأ هعاتم جرخأو هتيب بقن هنأ قراسلا ىلع ةنيبلا تماقام دعب

 ىضقأ انأ ”ىث ىف هعطقأ ملهل عاتملا بر رارقإب عاتملا هنمضأ نأ طقس اذإدورشلا بذك "اف دوهشهلدهش ول كلذكو

 عاج الك نأل مهنم لقآ اهف لبقيال ةعبرأ مئاهلا نايتإو طاوالا ىلع ةداهشلاو هيد. نم هجرخأ الو هل هب

 لمأات ٠ مهقوقح نم وهف نيبدآلا لجأل ىأ )١(



 نادهاشلا دهش اذإف نابرمض تاداهشلا نع عوجرلا ىبلاعت هللا همحر ( ىتف|:ثلالاف ) ءىشب هل ضقي مل هريغ وأ

 مث هب كلذ لعفو حرج وأ لق ىف ضصاضق وأ َدلَحا وأ عطق لثم لاني وأ هندب نم فلتب ءىشب لحجر ىلع دوبشلا وأ

 وأ صت#, نأ نيب ريخ صاصق كلذ نم هيف ناك ام هيلع ةيانجلاك ىهف انتدابشب هنم كلذ لاني نأ اندمع اولاقف اوعجر

 ملم ملو لطابلا اندمع اولاق ولو , دحلا نود اورزعو لقعلا هبف ذخأ صاصق كلذ نم هيف نكي مل امو لقعلا د

 لاق ولو هنم "ضصتقنال امو هن صتقب ايف اطخلا :هيشنإ ادمع اذه ناكو لمعلا ينماذخاو اوررع هلع نع اذه نإ

 هللا همحر ( ىف لالا ) شرألا هيف مهلع ناكو صاصق الو ةبوقع اذه نم *ىش ىف نكي ملانككش وأ انأطخأ

 نإ اهلثم قادص مكاحلا مبمرغأ اوعجر مث ك احلا امهنيب قرفف ًآثالث هتأرما قاط هنأ لجر ىلع اودهش ولو : ىلاعت

 اهلثم رم الإ ةميق املا نكي لو هيلع اهومر> مهنأل اهلثم قادص فصن مهمرغ اهب لخد نكي مل نإو اهب لخد ناك

 اودهش امن! اوناك اذإو ( لاق ) هتميق هل لعجأف هلع اونلتأ ام ىلإ تفتلا اعإ رثك وأ لق اهاطعأ ام لإ تفل[ الذ

 ملو أطخلا ىلع مهقاعأ ملو روزلا ةداهش دهع ىلع مهتبقاع هريغ ىلإ ممتداهشب هدب نه هرج رخأف كلع لاك لخرلا لع

 ًائيشممهرغأ نأ زب مل هيلإ امتددرف تجرخأ ةعاق راد ىلع اودرش اوناكو رخآلا مهلوق تلبق ول ىنأ لبق نم مهمرغأ
 ىذلا ىلإ رادلا درتفهلك اذه ىف حلا ضقني هنإ نيب رصبلا ضعب لاق دقو « هكلام كمل» نه هتجرخأ دق هنيعب ًاماق

 هيضع لبق عج__ مو يسحلا هب اننضماف لوألاب الدع ءانلعح نإ انأ اذه نم انعم اعإو 0103015 ندا

 نمجرخأ امنإ دجويال ائيش فلتأ نكي لو عوجرلا ىلع هتداهش زيجنف ةلادع عضم ريغ ىف رخالل انلعج هانضقن نإ انأ

 ا 0 وهو هتداهش زوال ةداهش ءىدتبك ناك عجر املف رهاظلا ىف ق> كلذ نأ حلا ناكف ائيش لجر ىد

 رقأ ام همرغأ ملف هريغ هب عفتلا ءىثشب دهش اععإو هتافأ نم هب عفتنيال ائيش تفي ملو هدب نم هعْزرت أف هسفنل ايش

 تددرف لصألا رح ديعلا اذه نأ وأ هدبع قتعأ هنأ لجر ىلع نانثالا وأ لجرلا دهش اذإو ( لاق ) هريغ ىدبب

 هنم لبقأ الو هكلم دحأل لال رح هنأاب رقأ هنأل امهنم هل كلاملا ىلع وأ امببلع قتع امثدحأ وأ هاكلم مث امهتداهش

 لاق مث ثلالا نم جرح وهو ةيصو ىف ىنأ هقتعأ دق هبل ديعا لاق ول اذكهو ( لاق ) لطابب الوأ تدهش لو. نأ

 اهزاج اف ةداهش: لجر ىلع نالجرلا دهش اذإو (لاق ) ةيرحلاب هل رقأ دق هنأل ائيش هنم كلع نأ هل نكي مل ت1

 الدع اشدحأ ناك نادهاشو نيم ىغقي 2 لا در هيلعف (هدحأ وأ ناكر دم وأ ناديع 6 دعب لع 2 ىضاملا

 نيلدعريغ اناك ادهش موي امهنأ ع ول اذكهو : ىباعت هللا همحر ( ىف|: للان ) دهاشلا عم نيميلا هيف زوحم امن ناكو

 هذه ىف ةداهش امهنم دحاول سبيل هنأ ىف ًاقرف دبعلا نيبو امهنيب دجأ ال امهنايدأ ىف وأ امهنادبأ ىف نيب حرج نم

 ناك اهب ىضقف مهتداهشب ءاضقلا ءادتبا لحال رفك وأ ةيدوبع وأ قسف نم مهسفنأ ىف تباث *ىشب اوناك اذإف لاحلا

 قسافلا ةداهشب ىضاقلا لب هريغ ىلع هدريو هسفن ىلع ىضاقلا هدري نأ ىغبني دحأ لك دنع انيب "طخ هسفن ءاضقلا

 نم نوضرت» نع لاقو(« ينم لدع ىوذ اودهشأو» لاق ل>و زع نا نأ كلذو ءدبعاا ةداهشب ىضاقلا نم طخ نيأ

 درو هئاضق در هيلعو لجو زع هللا هح فااخ دقف هتداهشإ ىضق نف نبذه نم ادحاو قسافلا سيلو «ءادبشلا

 هذفنأف عطق وأ صاصقب لجر ىلع ادهش اناك ولو معلا لهأ ضعب عابتاو نيب سيل لب وات رك اعأ دكا ةداهش

 '”اطخ اذبف امهتدارش لبق.ال نأ ىضاقلا ىلع ناكو رهاظلا ىف ناقداص امهنأل :ىث امهملع نكي مل هل ناب مث ىضاقلا
 ءاج هنأرقأ نإف 'اطخم كلذ ءاج ناكاذإ هدب شرأ عطقلا وأ صاصقلاب هيلع ىضقمال نوكيف هتلقاع هلمحم ىضاقلا نم

 كلل يل

 ” لثأتو .خسنلا ىف اذك «هريغ ىدبب » هلوق ىلإ «انعنم اإو »:هلوق )0(
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 ةلزنا!هذهىف ءاوهألا ل هأ عيج ناك لالحتسالا هجو ىلع مهنم ناك اذإ أطخلا مظعب اوحرحب ملو هيف اوأطخأف اولوأتام

 ىصخال ام ءالؤه نم الاح فخأ هل اهانهرك نيو ماخاب و هل اهانهرك نإو جنرطشلاب بعاللاف اذكه اوناك اذإف

 ىداعي نأ ىلع رماقف هريغب رماق ول كلذكو هتداهش كلذب انددر جنرطشلاب وأ ماخلاب لجر ماق نإ امأف 'ردقب آلإو

 الواح اه اهفلءج ول هنكلو هلوأت الو رامقلا لحتسا سانلا نم ادحأ ملعنال انأ كلذو هلضاني وأ هقباسي وأ اناسنإ

 كلذو هل نيبيام دعب هيلع مقي ق> كلذب هتداهش در الو اشحاف ط2 تاطخا الق ذل لق ,نخلا.ىقاو ىمزلا ق قش

 نهب قرفال هنأل ©) ةداهشلا دودرم رخخلا عئاب و لاق مرح اذه نأ ىلع ةعمتج ةماعلا نأو دحأ ىلع اذه ىف ةلفغال هنأ

 هيرتشي بنعلاك لالح اههف هعاب ىتا لاخلا ىف وهف اريصع هعابف ابنع رصع نم امأف مرح اهعيب نأ ىف نيماسملا نم دحأ

 هنأ لبق نم عببلا 0 الكف نا[ ةذحم هآزإ نع هغس الف قوتلا ؛نشع .نأ هل ىلإ تح أاو:ببعلا لك اك

 دحتيو ابر دقع قادت لق ند كلذب هتداب س تارت الو لالحلا مرغعال هف مرح ثتادحإ ىف هي>اص ةنو الالح هعاب

 نم هب لضا مارا سيلف امارحو الالح دخت, دق ناكو هعب امف لحم الالح اق هعاب ىتلا لاخلا تناك اذإف الخ

 ثدخ قح م 5ك .اجلاهب ع ملف ءىشب دوهشلا دهش اذإو ( لاك ) ملسم لكبو مارا نم هب ىلوأ لالخلا لب لالحلا نم

 مثو مم داهشب 6 ول ةكللو هلع 2 موي الودع اون وكلا قحهيلعوع الو هيلع ع مل مهم داهش اهم درت لاحد وشال

 دهش اذإو ( لاق ) مهب يلا عطقي موي مهلدع ىلإ رظني اعإ هنأل محلا دري مل حلا دعب ملاح تريغت مث لودع

 مث حلا هلع ذفنأ الإوامءاجنإف هب راقي امو هب وه ىذلا رصملاب مهتحرج ىف لجأ مهتحرج ىعداف لجر ىلعدوبشلا

 برمي نأ تار رخآ ف ىالح ا دهاشب 5 ب نأ لثم مه> رام ضعبي ءاح نإو جلا هنعدرر دع بح نإ

 5 احلا ىلإ عجر مث ةداهشب لجرلا دهش اذإو (لاق) هيلع ف كلذ ءزوع وأ مهرب ىتح هيفهءلععسوي الجأ هل

 ىب نع عوضوم ًأطخلا نأل ةيوقعب هلاني الو اهذفني نأ ؟ احلل نكمل انف تطلغ دق ىنأ ىل ناب دق لاق وأ اف كشف

 ىلع تطلغ دق لاق نإف الع تدثت نأ لبق ةداهشلا ىف تبثتت نأ بحأ تنك دقل هل لاقو اذه نم مظعأ وه اف مدآ

 طلغف دهش دق هنأ ىلع ىنملطأ دق هنأل رخآلا ىلع اهزجأ لو لوألا نع اهتحرط رخآلا اذه وهو لوألا هيلع دوهشملا

 انك لإ امهم رغأو ىذم دقو محلا درأ ملجحلا ىذم دعب عجري مث اهب سلا ىضمم ىتح عجر, مل ول نكلو

 انباع دقو عطقيل هيلع دهشن نأ اندمع لاق نإو هيلع آطخأدقامهمأل ةلاح (طاومأ ىف عوطقملا دب ةردعطق ىلع نيدهاش

 هدي ةيد امهنم ذْحَأِب نأ ءاش نإو اصاصق امهعدب عطق, نأ ءاش نإ رايخلا عوطقملل انلعج هيلع اندهش اذإ عطقيس هنأ

 ادحاو ادهاش ع.جارلا ناك اذإو ( لاق ) هنع ىلاعت هلا ىضر ىنع نع ىعشلا نع فراع» نع نايفس ان ريخأ *

 ةداهش دمعب ارقأ اذإ امأف وهدي تعطق دمع نإو هدب ةيد فصن نمض, لوألا ىف لوقلاك هيف لوقلاف يسحلا ىضم دعب

 اذه لمحت و اربت# قد دعب ءىث ىلع امهمتداهش زو الو دحلا نود امهقاعأ ىلإف صاصق هيف سيل 'ىش ىف روزلا

 انتداهش ذفنتال الاق مث ادهش ول امأف هيلع ادهش ن» ىلع [طخأ امهنأ انيب اذإ هدعب ايهرابتخا ىلإ جاتحم امهنم اثداح

 انأطخأ امطوق وه سيل انككش دق اهوق نأل اهريغ ىف امهتدارش ذفني نأ هل ناكو اهذفني مل اهنف انككش دق انإف

 هل نكي مل هل دوهشملا دوهشلا بذك أف هريغ وأ لام وأ فذق وأ صاصق ىف ق* لجرل دوهشلا دهش اذإو ( لاق )

 اذإ هب حلا لل رن[ 621 4 من قع لوا وهوه هل اوديش ىذلا كلذ نم ؟ىشت دخأي نأ ةرم مهمادك ١

 فذقب هل اودهش دقو اوع>ر مهنكلو دوهشلا بذكي ١ ولو قدصأ هسفن ىلع وهو اودهش هل اعإو دوبمثلا تدك |
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 ىرخألاو عطقلا اف بحب نيتداهشلا ىدحإ تناكف اذك هتميقو هنيعب بوثلا كلذ هنأ نارخآلا دهشو اذك هتميقو

 نم لفألاب هذخأنو دحلا هب أرد. ام ىوقأ اذهو ةهشلاب دودحلا أردن انأ لبق نم هيلع عطق الف عطقلا اهب بحال

 ه1 لف نم نيفلأب رحآلاو تلاي لحجر نالجر_ هلع ديشب ىدلاك اذه نلو ةفرشلا حاصل رلا فيينا

 دوهش سيلو هيلع اوعمتجا ىذلا بوثلا كلذ نمت الإهل نوكيال اذهو هجو نم نافلأو هجو نم فلأ كلذل نوكي دق

 نيتحقلا رثك أ ىلع ادمش نزذللاةداهش ىعدا اذإ ةميقلا ىلع دحاولا دهاشلا عم هفلحأو صقنلا دوهشنم ىلوأب ةدايزلا

 دوهشلا نيب ىضاقلا قرفي نأ ىسأب الو دهاشلا لع دح داق" ءدابشلا متت مف انزلا ريغي لجر ىلع دهش نمو ( لاق )

 لعفلا ىلعو اهيف نودومشإ ىتلا ةعاسلا ىلعو هيلع اودهش ام ىلع مهفقوي مث هيلع نودهشي امب مهلهج وأ مهثبع ىشخ اذإ

 مهعم دهش نم ةداهثو مهتداوش ةحص ىلع هب لدتسإام ىلعو مهعم كلذ رضح نم ىلعو ناك فيك كوقلاو

 نإف هل فنجلا وأ هل نودمش نمل لماحتلاو هيلع دوهشملا ىلع فيحلا وأ لماحتلاب مهممتا اذإ اذكهو ( لاق )

 ىلع ةداهشلا دوهشلا تبثأ اذإو ( لاق ) اهاغلأ ةداهشلا دسف» افالتخا اهف اوفلتخا نإو اهلبق ةداهشلا اودحص

 لبق اوباغ مث الودع اوناكول اذكهو ء. دحلا هيلع مقأ اولدع مث اولدع. نأ ليقاوتام وأ اوباغ من ناك امدح ىأ

 دوهشملا درطأ م احلادنع اودع وأ الودع دوبشلا ناكاذإو ( لاق ) اومعوأ اوسرخ ول اذكهو مهقأ دحلا ماقي نأ

 رجلاو ةوادعلاب سانلا لضفأ ةداهسش درن انأل كلذىف سانلا نيب قرفال سانلا نمناك نم ىلع هنءاهلبقو مهتحرج هيلع

 نوحرحب دق سانلا نإف حورجلا حراجلا هب حرجا ريسفتب الإ حراجلا نم حرجلا لبقن الو اهنع عفدلاو هسفن ىلإ

 صن الإ حرجلا لبقي الف ليوأتلاب نو>رحبو اضعب مهضعب للضيو اضعب مهمةعب رفكيو ءاوهألاو فالتخالاب

 لجر ىلع دوهش دهش اذإو ( لاق ) ليرات نم تفصو الل هيقف ريغ وأ اهمقف حراجلا ناك حرج هلثم وه ىريام

 مهنم دحأ ةداهش لبقي ال نأ مك احلا ىلع قحف هلقي ل وأ ديبع مه هيلع دوهكلا لاقف ناكام ق> وأ ناك ام دحم

 ربخأ ءدنع اذه تبث اذإف لودع نوهسم نوغلاب رارحأ مهنأ هدنع موقت ةنيبب وأ مه هنم ةري هدنع تش ققح

 للا هحر ( قناخ_ةلال ) هب اودهشام هيلع ذفنأ اهب تأي ملنإو هنم اهلبق اه ءاج نإف مهتحرج هدرطأ مث هيلع دوهشلا

 ةيصعم نم ءىشب امهطلخمال ىتح ةءورااو ةعاطلا ضحع اليلق نوكي نأ الإ هماعن دحأ سانلا نم سيلو : ىللاعت

 ىلع ىلغألا ناك اذإف ةءورملاو ةعاطلا نم ءىبثب هطلخمال ىح ةءورملا كرتو ةيصعلا ضحم الو ةءورم كرتالو

 فالخو ةيصعلا هرمأ نم رهظألا بلغألا ناك اذإو هتداهش تلبق ةءورملاو ةعاطاا هرمأ نه رهظألا لجرلا

 فشكنم ناك نم لكو ةتداهش زيجم الف ذخأو دح اهبف ةصعم ىلع امقم ناك نم لكو هتدابش تددر ةءورملا

 باذك ريغ,ناك نإو روز ةداهبش برج نم' للك كلذكو. ٠ هتداهش ز رح مل هيا يتسم ريغ ةرهطم تكلل

 - لاف (لوأع نع لكو باذك مسا همزلي مل هنم جرخم هلو بذكلا هب نظي امنإ ناك نمو تاداهشلا ىف

 لحتسا دقن م نادلبلا ىف اماع بصنو نيدلا هنع 1 ٠ نممنأىرت الأ كلدب هتداهش درت 1 50 موأدح هق ناك الحتسم

 نم مهنم نأو. مرخم هقفلا لهأ نم انريغ دنعو اندنع كلذوةامسم ,هاردب نا ءارلا ككل حك نأب ىفش ةعتلا

 لوأت دق نم مونم نأو مرحم هقفلا الهأ نم انريغ دنعو 0 كلذو د.د ادب ريناند ةريدعب رانيدلا لحتس

 رجلا ريغ ركسم لك برشف لوأت نم مهنمو كريشلا دعب ءامدلا كفس نء مظعأ ائيش لعن الو ءامدلا كفس لحتساف

 آعوبب لحأ نم مهنمو « همرحم هريغو نهرايدأ ىف ءاسنلا نانتإ لحأ نم مهنمو « همرحم هريغو همرحنم ىلع باعو

 مهملع كرت دقو مهفرع ن* دنع ةعانقو مهيد ىف ةه' لهأ ههيشأ امو تفصوام عم ءالؤه ناك اذإف هربغ دنع ةمرخحم
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 ىتح ادبأ هلع دحلا مقي الو هليس ىل مهدحأ تام نإف هفصي ىح سبح مثدحأ باغ وأ اوتام وأ ©) اوباغ ىح

 ةآرماب ىلزأ هيلع دوهشلا مامإلا لس مف نوكيو هلخمو هفلحم وأ دحلا هلثع بجيف ادحاو انز نوفصي ةعبرأ عمتجم

 اهونيبيو ةداهشلا اوتبثي ىح ادبأ هدحم الف انز ءانمتسالا اودعي نأ مهلعاو ةمبهب ىلع عقو انزلا نودعي دق مهأل

 ىردأ الو اهنم لان هتبأر عبارلا لاقف هوتبثأف انزلاب لجر ىلع ةئالث دبش اذإو ( لاق ) انزلا هلثم ىف بحب امف هل

 هنأ دبشأ لاق عبارلا ناك ولو عبارلا دحم الو ةثالثلا دحم نأ نيتفملا رثك أ بهذف؟ اهنم كلذ ىف هنم كلذ باغأ

 اذكهو ٠ اودحم ملو دحلا هلثم ىف ىذلا انزلا تنشب ل مل فذاق هنأل مهلوق ىف د+ نأ ىغبنا لوقلا اذه لاق مث 000

 اوتيثي مل مث ةأرملا هذه ىنز اولاق ولو « ا دحم مل اوتبثي رف ةأرملا هذه ىلع هانيأر اولاقف ةعبرأ دهش ول

 هنقلينأ مامالل نكي مل ةقرسلاب قراسلا ىلع دوهشلا دبش اذإو ( لأق ) ةداهشلاب اوجرخم مل -ةفذق مهنأل فذقلاب اودح

 نأب امإ دحلاب ةلابلا لهأ نم ناكف ةنبب هيلعمقت لو ةقرسلا هيلع تيءدا ولنكسلو عطق دحجول هنأ كلذو ةجحلا

 نأب هل ضرعي نأب اسأب رأ مل ءافج لهأ ةيدابب ايفاج نوكي نأ امإو برح دالب نم ءاج هتقرس ةرضحم اماسم نوكي
 ةقرس ىلع نادهاشلا دبش اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: :لارإ؛ ) الف دحجا هل لوقي نأ امأف قرسي مل هلعا لوقي

 ةيؤرلاب دهشوأ رإدلا هذهنم هقرس لب رخآلا لاقو نالفل اشبك رادلا هذهنم قرس امهدحأ لاقف ةداهبشلا ىف افلتخاف

 ضيبأ وهو شبكلا قرس امهدحأ لاق وأ ةيشء رخآلا لاقو ةركب امهدحأ لاقو تيبلا اذه نم هقرساعمالاقو اعم

 امهدحأ لاق وأ نرقأ ريغ مجأ رخآلا لاقو نرقأ قرس ىذلا ناك امهدحأ لاق وأ دوسأ وهو هقرس رخآلا لاقو

 لاقيو عطقلا هلثم ىف بحجم دحاو ءىث ىلع اعمتجم ىتح هب عطقيال فالتخا اذهف ةجعن ناك رخآلا لاقو اشبك ناك

 قرس ادحأ لاق نإف كدهاش عم فلحاو تئش امهأ ةداهش عداف هبحاص بذكي نيذه نم دحاو لك هنم قورسملل

 ءاش نيشبكلاىأ ىلع فاحاشبك الإ قورسملا عدي ملف ةيشع هفصوو اشبك قرس رخآلا لاقو ةركب هفصوو اشبك
 افصو انوكي مل اذإ نيشبك ذخأو امهنم دحاو لك ةدابش عم فلح نيشبك ىعدا نإو « تاف نإ هنع وأ هذخأو

 دهش ول كلذكو ( لاق) هذخأيو امهنم دحاو لك عم فلح ناتقرس هذهف امهتفص ىف افلتخاو ةدحاو ةقرسلا نأ

 كلذكو « مويلا ريغ سمأ نأ لبق نم دحم مل سمأ ارح برش هنأ رخآ دهاشو مويلا ارمُح بريش هنأ دهاش هيلع

 هيلع دوهشلا ىلع دح الف هربغ تيب ىف ام ىنز هنأ نارخآ دهشو اذك تبب ىف ةنالغ نر هنأ نادهاع هلع دبش ول

 هنأ هيلع رخآ دهشو مويلا الجر فذق هنأ لجر ىلع دهاش دهش اذإو ٠ مهدح ةعبرأ اومتي ل اذإ دوهشلا دح نمو

 لاعق قالطلاب هيلع اديش 2 [ذكهو ؛ دحاو فدع ىلع 00 نانثا مث سل هنأ لبق نم دحم الف نما هقذق

 ريغ سمأ قالط نأ لبق نم قالط الف قلاط تنأ مويلا امل لاق رخآلا لاقو قلاط تنأ سمأ هتأرمال لاق امهدحأ

 يلو لعفلا ىلع امهتداهشك قتعلا وأ قالطلا وأ دا نآلا هب عمتي ىذلا لوقلا ءادتبا ىلع امهتداهشو مويلا قالط

 ةداهشلا هنع تلطبأ اذإ اذه نم ءىش لك ىف فلحمو ( لاق ) هنم ىغم ءىشب رقأ هنأ هيلع نادبشي اك اذه

 اهاخدف رادلا تلخد نإ قلاط تنأ هتأرمال لاق هنأ دشأ لاق ول اذكهو ( لاق ) ءىث هيلع نكي لو هتفلحتسا

 دبش امهنم دحاو لك نأل هتأرما قلطت مل اهتتكرف ةبادلا تيكر نإ قلاط تنأ هتأرمال لاق هنأ دهشأ رخآلا لاقو

 اذك بوث هنأ نانثا دبشف ةعبرأ هيلع دبشف ةقرسلا قراسلا قرس اذإو ( لاق ) رخآلا قالط ريغ قالطب هيلع

 )١( هيلع دوهشملا ليد ىلح فصولا لبق اوتام ولف الإو ريخأت نم مدقم هلعل اونام وأ : هلوق ٠

 لمات «اولاق مشوهلعل (؟) .



 د م 00

 ًانيد كرتو مثاردو ابانثو ًاقيقرو اضرأو اراد كرت ول هنأ ىرت الآ ء ةيصولا ردقب الو نيدلا ردقب مهنم دحاو لك

 تالا نم هل انعيو هلك تملا كاك هل عب و عابس تاغ ىلع هسا 1و ةرضاحلا مثاردلا ىم نيدلا تدحاص انطعأ

 . هنمص و وأ هند رذقب

 ىضاقلا تاكو املا 2 الإ

 لام نم نييمدالل ق> لك ىف ىضاقلا باتكو ةدابشلا ىلع ةداهشلا زوحتنو : ىلاعت هللا همحر ( قف[ ةلالا )

 دودخلا ءرد لبق نم زو ال ردالاو زوخ انأ : اهدحأ . نالوو لاعو كرام ل لك ىفو صاصق وأ دحوأ

 ىح ةداهشلا لبقت مل انزلاب نيرخآ ةدابش ىلع ةعبرأو انزااب لجر ىلع نادهاش دبشف زوحم لاق نم تاهشلاب

 ىلع دوبشلا تدشتو جرفلا ف جرفلا بتغتو انزلا ةيؤر ىلع نادهاشلا تشو دحاو تقو ىنو ادحاو انز اوفصي

 ا اودبشي .ىقح اهب دحيف مك احلا اهلبقيال انز ةدابش لك اذكهو ( لاق ) دحلا هيلع ماقي مث كلذ لثم نيدهاشلا

 5 اغ وأ رهدحأ تاغ رأ ارتام وأ مهدحأ تام مث ةدحاو ةيؤر اهنأ اوفصي لو اوءهعأق اودهش نإق دحاو انو ىلع

 اذه ىف ةعبرأ ىلع ةينامن دبش ول اذكهو ( لاف ) دملا هيلع بجوي ام هيلع اوتبشي مل مهنأ لبق نم مددحم ملو هددحم م

 امل لقي ملو مهرد فلأ نالف ىلع نالفل نأ دبشأ لوق.ي لجرلا نالجرلا عمس اذإو ( لاق ) دحلا هلع مقأ لوقلا

 رك هدابذلا يعرب م(هنأل اع ع نأ ىضاقلل سيلف اب اماق نإف ةداهشلا هذهب اموقي نأ امهلع سيلف اد,شا

 هنأل يحي ال هجو نم وأ أهايإ هدعو مهرد فاأ هيلع نالفا نأ دهشأ لوقي نأ زوجي دقو هدنع تباث ق دبش اعإ

 هدو هدنع ىهواالإ لعفل نكي مل ىضاقلا ىلإ ادوبي ند ىعرش وأ ىضاقلا ىلإ "اهيدوم نك اذإن ١١ ردا 8

 عدي وأ هنم رارفإب لاق نإف هيلع هل ىع نبأ نم هلأسإ ىتح ةحصلا ىلع ناك نإو هنم اذه لبقيال نأ ىضاقلل بحأو

 ىلع اهب دبش اهإ هنأ لبق نم ازئاج هتيأرو ابغ عضوم ناك ىضاقلا هلأسإ لو اذه لاق نإف هزاجأ فاس وأ هترضح

 هريغ ةعم نوكي ىح اهلبقي نأ ىضاقلل سيلو !مدؤي نأ هيلعف هريغ ةداهش ىلع دهاش دبشأ نإو ( لاق ) ةحصلا

 مزالف رقملا هدهشي ملو فد. ملوأ عيب وأ بصغ نم كلذ فصو لاعب لجرا رقي لجرلا لجرلا عمس اذإو ( لاق )

 لوقيلجرلالجرلا عمس اذإو (لاق) هيلع رومألا قدصأ هسفن ىلع هرارقإ نأكلذو هلبقي نأ ىضاقلا ىلعواهيدؤي نأدل

 نأ الإ كلذ نم ءىث همزليالو همزليال هيلع هريغ رارقإو دب رقي ل هنأل انالف مزاي مل اقح نالف ىلع نالفل نأ دبشأ

 حازملاك هدنع ىهو اب قطني نأ امأف ادهاش امعرتسإ وأ ك احلا دنع اهب موقي نأ هيلع ةدابشااو هيلع ادهاش نوكي

 هتدابش هريغ مزليف هب ادهاش نكي ملو هرارقإ هريغمزلي الو هريغ ىلع هب رقأ امنأنيب اذهف اهعرتسي الو هنم عمسيف

 افصووأ هقرسس ثيح نم افصي ملو لاملا افصوف لجرل الام قرش دق هنأ لجر ىلع نادهاشلا دبش اذإو ( لاق )

 ريغ نم قرع وأ سلتخم نأ كلذو هيلع عطقال ًاقراس نوكي هق هنأل هيلع عطق الف لاملا اقضي ملو هقرمن ثيح نم

 اناغ اذإف فلخم نأ دعب ىلخ اتام اذإو « عطقي مل اباغ وأ نادهاشلا تام نإف راند عبر ندالكأ ف وأ

 ةقرتلا ىف ىضاقلا تاتك لبق نم كلذ لبقن مث امهفقف هق امج ىذلا دلبلا ضاق ىلإ تتكو ارضع ىح سح

 عطق, لو قراسلا اهمرغأ زرحلا افصي لو ةقرسسلا افصو اناكنإو ٠ بتكي مل ةقرسلا ىف ىضاقلا باتك لبقي مل نمو
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 اولمفي م نإو هل مقأ |ولوو نإ تبوصو ام انزلا اوفص ىح دحلا تك ملانزلا ىلع انزلا دوه --- اذإو ) لاق ا



 دفع“ 1 ل

 دخأ نهغم لجرال ةثرولا نم ارشع وأ ةثرولا نم نيتأرما دهاشاا ناك ول اذكهو هل اوفلحأو ايش نيرخآلا نم

 كرت تملا ناك ولو لاق نهتداهش عم هل دوهشملا فلم ملو رقي مل نغن نهريغ ىلع نوهتدابش زخم .ملو نيمدلا ىفام ثلث

 ثلث هاطعأ الدع ناك نإف ثاثلاب هل ىدوأ هنأ لجرل نيدلا هلع ىذلا دمشف نيثراولا دحأ ىلع آنيد افلأو ادقن افلأ

 اسلفم ناك نإو 207 فاح اذإ ذخأ ىتلا فلألا .ثلث رخآلا ىطعأو تبملا ثاريم نم اهنأل هيلع ىتلا فلألا

 رارقإلاو لوألا رارقإلا ءاوسفهدعب نيدب هيلع رقأ مثديبأ ىلع نيدبث راولا رقأ اذإو ىلاعت هللا همحر (ىفانتلالان )

 لامىف هب رقأام همزلي اك هبأ ثاريم نم هيدي ىف راص امف همزا هيبأ ىلع هرارقإ نوكي نأ ودعبال ثراولا نأل رخآلا

 مل هنأل اطقاس هرارقإ نوكي وأ هلام ىف ناصاحتيو هلك كلذ هءزا رخآل ادغو نيدب هيلع لجرل مويلا رقأ ول وهو هسفن

 الدع ناكو ثراو هعم ناك ولو ًاعم نامزال امه لب هتماع دحأ هلوق.ال امت اذهو امهنم دحاو همزلب الف هسفن ىلع رقي

 تام اذإو لاق هريغ ىدي ىفام نود هيد. ىف امف كلذ همزليو ىلوألا ةلأسلاك تناك الدع نكي مل ولو امهدهاش عم افل>

 رخآلا اذهل وه لب لاقف دعب داع مث هنبعب لجرل هنأ تيملا هكرت دبع ىف ةثرولا دحأ رقأف ةثرو وأ اثراو كرتو لجر

 ناك اذهل وهلب اذهل وه لاقف مالكلا لصو ول كلذكو لاق ثراولا ىلع مرغ الو ءىث هيف رخالل سيلو لوأالل وهف

 0000| لإ هرج نب رخال هعطق دق رارفإ لاطبإ لع قدصي الف هريغ لام ىف رقملاك ذتنمخ هنأ كلذو امهم لوأآلل

 كرتو تملا تام اذإو لات رخآل هب دهشيف مكحلا لبق عجري مث لجرا كلعال اب دبش ىذلا دهاشلا ىنعم ف سيلو

 اعيج نيثراولا ىدي ىف ام لاملا سأر نم نيدلا ذخأ هتداهش زوحن نمت ناك نإف نيدب لجرا امهدحأ دهشف نينبا

 تزاج ول هنم ذخأب ناك ٠١ ردقب هنيد نم هل دهاشلا ىدب نم ذخأ هتداهش زوجنال نم ناكنإو هل دوهمملا فلح اذإ

 ن. هطعأ ملو رقملا نه هتيطعأف قح دحاجلا ىدي ىفو قح رقملا ىدي ىف هل امن هنأ هتداهش ىف ادوجوم نأل هتداهش

 تنثو امهادحإ تكون نيفلأ كرت ول هنأ ىرت الأ كرتي مل مك كاذ تملا لام نم كله امك اذه سيلو ايش دحاجلا

 ولو كرتي مل كةكلاملا تناكو فلألا ثلث ذخأ ثلثلاب ةيصو لجرل تبث ول كلذكو فلألا تذخأ فلأ نيد هيلع

 « ممل راصام ردقب هيدي نم اوذخَأِب ىتح هيدي ىف راص اب ثراو لك ةيصولا لهأو نيدلا لهأ عبتا هلام ةثرولا مق
 ىلع ادبأ عجريال دهاشلا اذهو سلفأ نم ىلع هب عجر سلفي مل نم ىدي نم مهنيد نيدلا لهآ ىطعأف اوسلفأ ولو

 اذهل دعب هب رقأ مث هنيعب دبعلا اذه هل نأ لجرل رقأف ادحاو اثراو الجر تيملا كرت ولو لاف هبرقأ وه امنإ ءىشب هيخأ
 اذإ هنأ تمعز ولو امهنبب قرفال هعفدي مل وأ لوألا هل رقملا ىلإ دبعلا عفد ءاوسو ًائيش رخالل نمضي الو لوأالل وهذ

 (20هعفدي ملول كلذك تلق لوألاىلإ هعفدب هكلهتسا دق هنأل دبعلا ةميق رخالل نمض رخالل هب رقأ مث لوألا ىلإ هعفد

 لام تررقأ تنك رارقإن ر>آلاىلإ لوألا ىدب نه كلذ جرخأ نأ تدرأ مث لوألا هرارقإ تزجأ اذإ ىنأ لبق نم

 بابلا اذه ىفزونال وأ هتداهش زوي نم ثاريملاب ادرفنم ناكاذإ ثراواا ناك ءاوضو كالذل انماض نوك أ الف ىربغ

 لجرل ىدوأ هابأ نأ رقأ ول اذكهو لاق هيلإ هكلم نم جرو لجرل هب رقأ دق ءىش ىف هتداهش لبقأ ال نأ لبق نم

 اذإف هيلإ هيبأ لام ثلث هدي نم جرخأ نأ هتمزلأ دق ىلأ لبق نم هلوق لبفأ مل اذهل هب ىصوأ لب لاق مث هلام ثلث

 مستقا ولو لاق « هل مصخ هيف وه امف هتدابش لبقأ الف هرارقإب الوأ هقحتسا ىذلل صخ هتلعج هريغ ىلإ هجارخإ دارأ

 اودؤ7نأ متعوطت نإ ةثروال لاقيو ءاوس هلك كلذف ثراو ريغ وأ ثراو ةداهشب ةيصو وأ نيد تيملا قل مث ةثرواا

 ىلع عبن ملو مكن مسقلا انضقنو تملا كرتام رضحأ ىف اذهل انعب متيبأ نإو كلذف مسقلا ىلع نوتدثتو هنيد اذه ىلع

 ك1 الت اب 2 هل صولا قدتسا دقو هدنع تملا لام نيع نأل اسلفم رخآلا ناك نإو ىأ 0(

 1 هبنتف . نامضلا ىننل ليلعت اذه )0(



 تل
 هدايخلا ىلع ةذارسل *لا

 و لجرلا ةدابش ىلع دبشي نأ زوحب الو ةداهشلا ىلع ةداهشلا زوم : ىلاعت هللا همحر ) قفانخ 1| (

 نوال لام ىف كلذ ناك نإو لجر عم ءاسن امهنم دحاو ىلع دهشي نأ زوحب الو نالجر الإ زوم ثح ةأرملا

 0 يحعال انأ انيهذم لصأ ناك اذإو ةأرما وأ لجر ةذاهش تبنثت ىلع نديشي امإ لاملا لصأ ىلع نديشيال

 ةأرما الو لحجر ةدابش ىلع نمنداهش ريم نأ انل زحم مم لاجرلا ءاريال اف وأ لام ىف الإ ءاسنلا

 حارجلا لع ةدابشلا

 فلح لاح هيف صاضقال امت ادمع وأ أطخ حرج ىلع ادهاش لجر ماقأ اذإ ىلاعت هقلا همحر ( ىفاْ:ةلالاث )

 اير ولو نادهاش الإ هف لبق مو فلخ : لاحم صاصق هيف ادمع ناك نإو شرا هل ناكو ةدحاو 0 هدهاش عم

 ناكءارسو هيف عضوت ملىذلا عضوملا اهانعذوو دودحخلا ىف اهانزحأو لتقلا ىف اهان زحأ صاصق:! ىف دهاشلا عم نيميلا

 ادمع ناك امفو حارا ن. ًأطخ ناك امف ءاسنلا ةدابشو لاق حرج وأ ملسم ر> هلتق ىفارصن وأ رح هلتق دبع ىف كلذ

 بهاذ هذ نإف 4 نهدحو نوعم قحلا تلاطل نيع الو ندرفنا اذإ نزح الو لحر عم ةزئاح لاحم هق صاصقال

 نم توفلا وأ لوتقملا ىوعدب هدنع بحت ةماسقلاف مدلا ىلو لتقيف سفللا ىف دهاشب بحب ةماسق'ا نأ لوق» نأ ىلإ
 الو انيبع نيم اهاعحمو ةماسقلاب هيف ىضتف سفنلا لثم دوقلا هيف ىذلا حرجا نأ معزي نأ الإ هل زوح الو ةنيبلا

 ةداهشلا ىف ىلاعت هللا 2 لصأف سفنلا ىف الإ نوكتال ةماسقلا نأ معزي وأ لاحب سفنلا ىف ةماسقلا نيبو هنيب.قرفي

 ىف دهاشلا عم نيملاب ٍح هنأ اندنع ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٍ لصأو لاملا ىف ناتأرماو دهاش وأ نادهاش

 نأ حارا ىف لئاق لروةينأ الإ نادهاش الإ صاصقلا ىلع زاحمال نأ الإ ىعبتي الف لاق لامب سيل صاضقلاو لاومألا
 5 لش نآل نرك نأ ىغيش نك صَدَس ََ نيتأرماو ادهاش لق نأ اذه لودي نم نأ اذا سفنلا لثم ةماسق ابق

 ءانإ ادشأ ادهاشو

 ندهاشب رخآ ءاحو ثلثلات هل ىصوأ هانأ نأ لحرل لدعوهو ثراو ديشاذإف ىلا#ت هللا ةمر ) قفاخ_ةلالاف 0

 اهنأ ادهاشرخآلا مقيؤ هل اهني رآدلا ىلع ندهاش امهدحأ ميقي نيلجرلا لثم وهف ثنثلاب هل ىصوأ هابأ نأ هل نادهشي

 تلثا لعحجو ءدهاش ع 2 نه كل زدهاش نيبو اذه ىف نيكو دهاش نا ىومسلا نأ ىأر نم اع فالتخا ال هل

 بدحاضصل ةلخا لعد 1 نآ نع اينعتسم هل دويشملا نوكي قح متت مل ةداهشلا نأل كلذ رب مل نمو نيفضن امهنيب

 اههتيب ثلكآ نك ىنجأ وأ هتدايش روحي ل را ثتراو ةعم ناكولو هدحو ناك اذإ تراولا ةدايش لطبأو نردهاشلا

 عمقلخ رحالا 0 ىلإ هريصو هلدوبشملل هتيصو نع عجر هابأ نأ دبش ثراولا نأ ولو لاق اعم نيلوقلا ىف نيفصن

 ةانأ 0 تشو انام تش اذهو ن ن انلتحم ىلوألا ةلآسملا 3 ا لوألا ةلاسملا فلا 2 اذهو هل لعل ناكو هدهاش

 هل ىصوأ هابأ نأ لجرل ةثرولا دحأ دبش مث اومستقي مل وأ اومستقاف اددع نينب كرثو لجر تام ولو لاق هيف عجر

 5 و هيب قام ثلث دحأ لدغ ريغ ناك نإو 00 مهدأ ن  تلتلا هحاأو ةدهاش عم فلح الدع ناك نإف ثلثلاب

 هلمأتو خسنلا ىف اذك خلا بهذ نإف هلوق )١(

 (و0 -ا«عم)



 هس ؛/ ل

 لحر ماقم لحر د ناموقت نكنثا لعح هن نوف ىلاعتو كرات نا ىلع سايق ندرفنا اذإ 8 رأ ن<م لقأ

 انريخأ لوقي ءاطع ناك اذكهو عبرأ نيدهاش ماعُف ندرفنا نإف نيتأرهاو ادهاش وأ نيدهاش ةداهشلا لع>و

 ىف الو دودحلا نم ءىش ق زوحب الو ىلاعت هللا همح ر ) قناخم االاؤ ءاطع نع 0 نبا نع مل-هسم

 نم لقأ ءاسنلا نه لاجرلا هيلع علطيال امو لاملا نه تفطوام ادعام الو ةيصولا الو تالاكولا نم ءىش

 دهاشب و دهاش ريغب ءىش لكو قاتعلاو دودحلاو قالطلا ىف هيلع ىعدملا فلحخو ءالولاو قتعلا ق ناو الو نيدهاش

 اذه 2 نيب قرذأ الو ائيش هل ذخآ مل ىعدملا فلحم ل نإو هقحم هل تذخأو ىعدملا ىلع نيءيلا تددر لكن نإف

 . لاودألا 2 نيو

 ىضخاقلا ةداهش

 تبثأ هدنع رارقإلا ناك ءىشب هيدب نيب لجر رقأف الدع ىذاقلا ناك اذإ : ىلاعت هللا همحر ( قفانخلالا )

 ةاضقلا امأو . كش هيف سل هدنع رارثالاو ء روزب هدنع اودهشبإ نأ ني دق هنأآل دهشل نم 1 دهشم نأ ندم

 ٠ قفوملا ىلاعت هللاو ٠ سانلا ىلع اورو نأ ىلإ اليبس ممل لجأ نأ ةيهارك اذهم ملكتأ نأ بحأ الف مويلا

 لالهلا ةيور

 0 و نيادع ةداهشب الإ اوموصت نأ ساناا مامألا مزا الو : ىلاعت هللا 22 ىعفاشلا لاق ) قثأ 2 اا (

 هودأ ناضمر نم ناك نإ مايصلا ىف مهملع ةنؤمال مهأل لدعاا ةدابشب اوماص ول ىلإ بحأو نورطيال كلذكو

 انريخأ . لمع كرت رطفلاو 1 0 موصلا نأل رطفلا ىف اذه م بحأ الو 4 اورحؤب نأ توجر نكي مل نإو

 دهش ادهاش نأ هنع ىلاعت هللا ىذر نيسحلا تشب ةمطاف همأ نع نامعنب وردمع نب هللا دبع نب دمحم نع ىدرواردلا

 لاقو مايصلاب سانلا رمأو لاق هبسحأ ماصف ناضهر رهش لاله ةيؤر ىلع هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع دنع

 2010 عيبرلا لاق )»ع ىمعئاشلا كش 0( هيسدأ ناضمر ند اموب رطفأ نأ ند ىلإ بحأ نايعش نس اموب مودأ

 .٠ معأ ىلاعت هللاو »ع مازلالا ىعم ىلعال ةروشما ىنعم ىلعت موصلاب سانلا

 نايدصلا ةذا شق

 ند ىكرن نع اوسدل مهنأل لارخألا ند كلا ىف نايبصلا ةداهش زوحال ىل اعت هللا ههمحر ) قفا 31 الا 0

 فقول ىااع دبشي ني اهانلض هتدابش انلبق نمو ىذرن نم ةذابش لبق: نأ لجو زع هللا انرمأ امتإو ءادهشلا

 اذإ هفقو» قرافيو برو ملعي نأ لبق هتداهش لبقت نم ناكم فرعأ الو لاح لك ىفو هدعبو هيف اهب دهشي ىذلا

 سيلو ةداهشلا ىف هيلع همسا ىلاعتو كرابت هللا١ ىرد.ال نم ةدابش لبقن نأ انل زاجأ نفث اذكه دهاشلا لقع نأ انماع

 ىضري نم اوسيل مهنأ ىلع لدب نآرقلاو اهدر سابع نباف : لبق البق ريبزلا نبا نإف لئاق لاق نإف : ضرف هيلع

 . سابع نبا نع ةكسلم ىلأ نبا نعو رمع نع نايفص انريخأ
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 مهنيب و هن ناك نإو هتيصعل هتداهش تددرو لاح ق هثري دق هنأل دلو هل نكي مل اذإ لفسأ نع هالومل

 0 هدحأ اذكهو امنع عقاد الو هتداهشب هسفن عازل 0 نوكف هلام كالع الو هتأرما للام كلع هدجأ تسلا

 بأ ةئام

 هنخأ ى

 امتددرو هيلي ىذلا هدج نبال اهتددرو ىتدألا هدج نبا هنأل همع نبال امتددر ةبارقلاب هبخأل هتداهش تددر ولو

 قع ل هيلع دهش وأ قحب خأل ناوخأ دبش ولو لاق ك1 وأ بأ ةثام ىلع اهدرأ قح كلذ قوف ىذلا دحلا ىأل

 وهو هل اودبش ول كلذكو ( لاق ) ىرخألا ىف اهتددرل نيلاحلا ىد>إ ىف اهتدرر ولو امهتدابش تلبق هاحرجف

 ةدودرم وأ ةلوبقم نوكست نأ ةدابشلا لصأ نأل مهتلبق دحم هيلع ادهش نيدهاش اوحرج ول كلذكو قتعأ هنأ كوامت

 تيأرفأ هل لبق ارح راص اذإ ثاريملا مهسفنأ ىلإ نورحم دقف لئاق لاق نإف ءىش لك ىف تلبق خالل ةلوبقم تناك اذإف

 لجر ناكنإ تبأر وأ هل داو الو تام نإ هنوثري دق بسنلا ديعب مع نبا ناك نإ تيأر وأ رارحأ دلو هل ناك نإ

 وأ هيلع دبش نمم هحرج ىلع اودهش نم حري هنوعفدب دحلاىفهل مهمتداهش درتأ بسنلا ىخارته ةريشعلا لهأ نم

 اب نوريعي اوناكف ًارابصأ اوناك وأ مهفيلح باصأ امب نوريعي اوناكف ءافلح اوناك نإ تيأرفأ لبق معن لاق نإف هقتعب

 اعم نوباعي ةدحاو ةعانص لهأ اوناك نإ تيأر وأ ىندألا مثرمص ةريشع نم ناكو هرهص دعب نإو مثرهص باصأ

 اهزاجأ دقق اذهىف اهزاجأ نإو مهف اذه نوكي نأ نم سانلا لحم مل مهتدابش در نإف هريغ وأ مع نم اعم نوحدميو

 . لودعلا نيغلابلا نيماسملا رارحألا ريغ دحأ ةداهش زوجت الو ( لاق ) اهب اهلطبأ ىتلا ةلعلا امفو

 رفاكلاو دبعلاو مالغلا ةداهش

 مسي نأ لبق رفاكلاو قتعي نأ لبق دبعلاو غلب نأ لبق مالغلا دهش اذإو : ىلاعت هللا هحر ( قفا: ةلازإ )

 ٍلَسأو دبعلا قتعو ىبصلا غلب اذإف فلكت هنم ابعامسو اهعمس نأ هيلع الو اهزيحم نأ ىضاقلل سيلف ةداهشب لجرل

 امهبذك الو امهلاعأ ىف طخس ةلعب ىصلاو دبعلا ىف اهدرن مل انأل مهتداهش تلبق اهب اودهمتف الودع اوناكو -رفاكلا

 انرمأ نيذلا دوملا طرمش نم اسيل امهنأل اهانددر اع اهانلبق ملاحم امهو اهنع القتنا ول ام-فنأىف ةئيس لاحم الو

 ناك املدع انفرع ولو املدع نع لأسنال انأو ءاوس كلت امام ىف امهتاكسو امهتداهش نأ ىرت الأ مهتداهش ةزاجإب

 ه0 لع انوفا نك نإو رفكلا:ىفو كولمم اذه أَو غلبي مل اذه نأ ىف امهتداهش لبقتال نأ ىف امهحرج لثم

 نك اوناكو اعم مهانلبق هلوبقب انرمأ ىذلا طرعثلا ىلإ اوراص اذإف هلوبقي انرمأ ىذلا طرمثلا نم سيل هنأ ىف روزلا

 انكحدق انأل اهلبقن الف اهب دهشيف هلاح نسحن مث *ىشلا ىف هتداهش د رب غلابلا مسملا رحلا امأف لاحلا كلت ىف الإ دهشي مل

 ءىش لمعب اهيف جورجم هنأ انربتخا ىتح مهتدابشب عطق, نيدذلا دوهشلا ىناعم ىف دبش نيح اندنع ناك هنأل املاطيإب

 لودعريغ وأ الودع اوناك كثاوأ رفاكلا الو ىصلا الو دبعلا اذكه سيلو اهزيحت الفهتدامث انددرف ريتخاف بذك وأ

 . قفوملا ىلاعت هللاو «هلوق وأ هلمع ربتخم نأب الإ طرششلا نم اذهو طرمثلا نم لوسيل مهنأ ةلع م.فف

 ايدل داش

 الف لجرلا ىلع لجرال بحي لام-ىف نيعذوم ىف الإ ءاسذلا ةداهش زوحمال : ىلاعت هللا همحر ( ىقثاث الاف )

 الو ادعاصف لجرلا عم نيتنثا نم لقأ نهنم زوم الو دهاش لجر نّعمو الإ نونك نإ ذ ءىق ندا هو رك

 هللا لاق هريغل امهتداهش لثع دش, دهاش عم هيف (هزاجأ ىذلا لجو زع ةللآ طرمش نأل امهعم فلحن و نيتتثا رحت

 ناتك ق؛نونكم اذهو روح آلف داق هشقنل فل كحر امأف « ناتأرماو لجرف نيلجر انوكي مل نإف » ل+و زع



 تا

 ىف حجت ىنأ نبا نع ةيلع نبا انربخأ ؟ هتداهش نولبقت الو هتبوت هللا لبقيأ لاقف فذاقلا نع ىعشلا لكسو بات اذإ

 فذاقلاو : ىلاعت هللا همحر ( ىف( لال ) دهاجمو سواطو ءاطع هلوقي انلك لاقو هتدا,ش تلبق بات اذإ فذاقلا

 دودحلانأل دحم نيح هنم الاحرمش دحم نأ لبق وه لب تفصو ا بوت, تح هتداهش لبقتال دحم نيح هلثم دحم نأ لبق

 رالف اهزجاو هلاح ريخف هتدايش دارأ الف ةئع رقك نأ لبك هنم.ربخ فذلا هّنع رفك. ام دعب وهف تونذال تارافك

 الف كاخلا دنع انزلاب دهاشلا امأف فذاقا اذهو اهنع لقتني ىتح اهلبقأ الف هل لح الام هنالعإب امتددر اعإو هيلاح

 . ةفذقلا ىقاعم ىف سيل هنأل هناكم هتداهش تمق هسفن 5 مث دهش موي الدع ناك اذإف ةيش وأ ةابال ك احلا هدحب

 ىمحالا ةدابش تاب

 نأل هتداهش تلبق ىهعأ وهو دبش مث ريصب وهو تبثأف لجرلا ىأر اذإ : ىلاعت هللا همحر ( ىف: ةلالاغ )

 ىلءىمعأ وهو دبش اذإف هتداهش درىفةلع الو ريصب وهو ءىثنعىمعأ وهو ني هنأ الإ ريصب وهوتعقو اعإ ةداهشلا

 لئاقلاقنإف سحاهبشب سا اوتودلا هبش,توصاانأل هتدابشزوحن الف سا اوأ توصلاب :ىث لك تبثأ ام هتبثألاق ”ىش

 نم اوجرخمهب اوءاج اذإف ءادهش ةعبرأب اوتأي مل اذإ جاوزألا ريغ فذقلا ىف هللا دح اإ لجأف هتأرما نعالب ىمعألاف

 اودحم نأ ىف مهنيب عجو ىنعلا اذه ىف نيدنجألاو جاوزألا نيب قرفق ناءتلالاب اوجرخم نأب الإ جاوزألا دحو دحلا

 نأ ءاوس اك هلقي ل وأ فزت قأرما تيأر جوزلا لاق ءاوسو ةنيب وأ ناعتلالاب ءالؤهو ةنيدب ءالؤه تأب مل اذإ اعم

 هبشبال رمأ كلذف هتيراجو هلهأ ىمعألا ةباصإ امأف كلذ نيب قرفال ةناز ىه وأ ىزت اهانيأر نودنجألا لوقي

 دقو ريصبلا ةفرعم ىه هفرهتو ام تكي ةفرعم اهفرعي دقف ريصإلا ةفرعم هتأرما فرع مل نإو ىمعألا نأل تاداهشلا

 ةفرعم ىلع ةماظلا ىف دحأ ىلع ديشب نأ هل زو الو اهتسّعو اهعجضم ةفرعم ىنعم ىلع ةهاظلا ىف هتأرما ريصيلا بيصي

 مل نحنف هسفن ىف هتداهش انلطبأ اذإف ىمع ريغ سانلا رثك أ نأل دب ىمءألا ةدابش نم دجوي دقو عجضملاو ةسّلا

 دجال هنأل لحم ىذلا عاجلا ىلإ رطضم وهف هسفن ةرورض هيلعو هريغ ةرورض دحأ ىلع سيلو اررذ هيلع لخدن مل

 0 ا ل 1 ل رهو ةتدابش لإ رطضم:هريغ الو ةداهشلا ىلإ رطضع سلو ادنأ سين الو اذه نم رك أ

 مل هترورضك هب ةرورضال نم هبحص ولو ةتبملا هترورمذ ىف هل زوج هنأ ىرت الأ هترورض ىف هريغل لحم الام هسفنل

 نمو ةشّئاع امأف هنامز لهأ خرم هريغ ىف هداهتجا هل زوحم الو هسفن ىف هداهتجا هل زوجم هنأ ىرتال وأ ةتيملا هل لحم

 ىرت الأ ليبس تاداهشلا نم سيلو باقلا ىلع بلغألا ىلعو ربخلا قدص ىلع لبق امنإ ثيدحلاف ثيدحلا اهنع ىور

 دهشأ لوي ىتح نالف نع نالف ىنثدح ةداهشلا ىف لبقن الو نالف نب نالف نع نالف ىنثدح ثردحلا ىف ليقن انأ

 ثيدح لبقثو ءىث ىلع اهدحو اهمتداهش لبقن الو اهدحو مرحنو اهب ل ىح ةأرملا ثيدح ليقنو انالف تعمسل

 . ةداهشاا ريغ ثيدحلاف فرعي مف هتداهش ليقنو ثيدحلا طبضي مل اذإ لدعلا ثيدح درنو هتدابش لبقن الو قداصلا ديعلا

 دلاولل دلولاو دلولل دلاولا ةدابش

 الو اولفسن نإو هتانب ىنبل الو هنب ىنبل الو هدلول دلاولا ةداهش زوال هيلع ىلاعت هللا ةمحر ( قفائةلالاث )

 افالخدف فرعأ ال ام اذهو هضعبل دهش هناأكف ةنم هش نأو هنم وه ىثل دهش اعإو هئايآ نم هنأل اودعب نإ و هئابأل

 اهم درأ ةلع خألا ىف الو ةجوزلا ىف حا ال آل ةحوزو محر ىذو خأ نم هنم سيل نم لكس هتداهبش دعب زوحمو

 هتداهش تددر لاح ف هثرو اهرب دو 2 هتحوزا هتداهش تثددر ول ىلإو الوقعم الو اساق الو اريخ هتداهُش
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 ةنيب مقي نأ الإ عماجم هاندجو نم لك دحم لوقن نأ زوجم الو نيبذاك مهملعنال نحنو محل ىلاعت هللا لحأ ام اوتأ مهنأ

 نأب قسافلا نع أردأ تنك نإف قيراج هذهو ىتأرما هذه لوقيف ةقسافلا قسافلا ْذْحَأِب دقو ءارش وأ حاكن ىلع

 هذه لوق. لضافلا حلاصلا نع تأرد حاكسن لصأ نودع. الو كلذ رقتو هتجوز اهنأ ىعدي هانيأر هناريج لوقي

 قسافلا نم هلوق لبقي نأ ىلوأ ناك مث هوجولا هذه دحأ ىلع ىنأرما هذه لوقيو ةنيب ريغب اه.رتشي دق هنأل قيراج

 ريغب امأف مرحم لعفلا نأو لعفلاب مهملع دهشت ةنيبب وأ مثرارقإب الإ نودعال سانلاو تفصوام ىعدا اذإ دحمال لكو

 ةصاخ لماحلا ىف بهاذ بهذ نإف دحم مل اهاركإ وأ احيوز“ تعداف الماح تدجو ول اذكهو ( لاق ) دحم الف كلذ

 وأ لبحلا ناكوأ ةنيبلا تماق اذإ انز نم ىلع قح لجو زع هللاباتك ىف مجرلا باطخلا نب رمع لاق لوقي نأ ىلإ

 حاكن ءاعدا ريغ وأ انزلاب رارقإ لبخلا عم ناك اذإ ىلملاب مجرب هنأ ربخلاب هنع نابلاب هيق رمت بهذم نإف فارتعالا

 . دحلا ام أردب ةهبش وأ

 دودحملا داش ةزاحإ بأبي

 نم امأف اوبات اذإ ىصاعملا عيمج ىفو فذقلا ىف نيدودحلا ةدابش لبقتو : ىلاعت لا همحر ( قفانةلالاف )

 فافعلاو ةنسلا لاخلا ىلإ ةئيسلا لاخلا نم لاقتنالاب اهبف ريت ربشأ ةدع الإ هتدابش لبقت الف هف دح امرحم ىنأ

 ىح هتداهش لبقت الف تاداهشلا عضاوم ريغ نم هريغو متشلا عضوم ىلع ةنص# فذق نم امأو ىنأ ىذلا بنذذلا نع

 متت ملف انزلاب لجر ىلع دبش هنأ ىف دح نم امأو فذقلا نع فكلاو لاحلا نسحأ ىلإ لاقتنالا ىف ةدملا هذه ربتخم

 فذاقلا دح هانددح نإو انأل هناكم هتدارش لبقت هسفن بذكو تبت دق لوقي ةعاسف دبش موي الدع ناك نإف ةداهشلا

 لوبق ىف ةجحلاو مهانددح نيعاش ةعبرأ اوناك ولو مدحم مل ةعبرأ اوناك اذإ مهنأ ىرت الأ ةفذقلا ىناعم ىف نكي لف

 ءانثتسالاو بوت, نأ الإ هل ىنثتسا مث امساف هاممو هتدابش لبقتال نأ رمأو هبرصضي رمأ لجو زع هللا نأ فذاقلا ةداهش

 دنع سدلو ريخ كلذ نيب قرفي نأ الإ هقفلا لهأ هللإ بهذيام ميج ىف هرخآو مالكلا لوأ ىلع مالكلا قايس ىف

 احب ريش نوفلاخم مثو حبرش نع الإ ربخ هنع قسفلا مسا حرط ىلع ىم اهإ هل اينثلا نأو هتدابش لبقتال هنأ معز

 نإف ىريغ دهشتسا هدبشتس, نأ دارأ لجرل لاق ةركب ابأ نإ لاق نأ هتجح نم ناكف مبضعب ىنكك دقو مهسفنأ ىأرل

 تلق ؟ فيكو لاق كسفن ىلع جاجتحالا تنس>أ دق تنك هذه الإ ةجح كيلع نكت مل ول هل تلقف ىنوقسف نيماسملا

 قسفلا مسا هنع نوماسملا حرطي, مف تلق ؟ من تلق نإف لاق اهب دح ىتلا ةدابشلا كلت نم بات له ةركب ابأ تيأرأ

 هتبوت امث لاق هتدابش لبقت مل بتي مل نم نأ ىف كفلاخمال ندنف تلق بتي مل انلق نإف لاق؟ةبوتلاب هل ىنثتسا ءىش ىأف

 ىلإ نآرقلا عم جاتحتام تلق ؟ ربخ اذه ىف لبف لاق ىبعشلا يبحاص لاق اكهسفنل هباذك | تلق لاحلا نسح ناك اذإ

 كرشملاو بات اذإ قيدنزلاةداهشو بات اذإ رمح اىفدودحملاو لتاقلاو ىنازلا ةدابش ليت تنك اذإ سايقلا عماالو ربخ

 افذاق لعجف ةداهشلا هب متت مف انزلاب دهاش ةداهش ليفتال بات اذإ لجرلاو ديلا عوطقملاو قيرطلا عطاقو ٍلسأ اذإ

 دهشأو زوحمنال فذاقلا ةداهش نأ قارعلا لهأ معز لوقي ىرهزلا عمس هنأ نايفس انرب>أ معن تلق ؟رثأ كدنعلبف لاق

 تبت نإ وأ كتدابش لبقت بت ةركب ىنأل لاق هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ هربخأ ىذلا ىمس مث ىتربخأل

 ديعس وه سبق نب ر< ىل لاقف ىرضح نم تلأسف ىرهزلا هإس ىذلا ىظفح ىلع بهذف نايفس لاق كتدابش تلبق

 كشأ مل ىنربخأ اماف هيف تكدكتم نال معن لاق ؟ديعس وف نايفسل تاقف ىلاعت هللا ةمحر ( قنا: هلللاو )بيسملانبا

 فذاقلا ةداهش زيحم ناك هنأ ساب ء نبا نع ىنغلبو ىلاعت هللا همحر ) قنا: هلال ) اظفح ىرهزلا نع هتنثأ مل مو



 تت 26 -

 تاقايكتلفلا

 اوءاج الوا» ىلاعتو كرابت هللا لاق لاق : ىلاعت هللا همحر ( ىعفاشلا انربخأ ) لاق ( ناملس نب عيرلا ربخأ )

 متئاسن نم ةشحافلا نيتأي ىقاللاو » لاقو « نوبذاكسلا مث هللا دنع كئلوأف ءادهشلاب اوتأي مل ذإف ءادبش ةعبرأب هيلع

 نينام مهودلجاف ءادهش ةعب رأب اوتأب مل مث تانصحملا نومرينيذلاو » لجوزع هللا 0 ةعب رأ نوملعاودهشتساف

 ىنأرما عم تدجو نإ تيأرأ هللا لوسراي لاق ًادعس نأ ةريره ىفأ ن رع هيأ نع ليش نع كلام انريخأ (« ةدلح

 : ىلاعت هللا همحر ( فان تللاف ) « من » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقق ؟ ءادبش ةعيرأب ىنآ ىح هلبمأ الجر

 لدع ريغ ةداهش زوحيال هنأ ىلع لدي باتكلاو ةعبرأ نم لقأ انزلا ىف زوحمال هنأ ىلع نالدي ةنسلاو باتكلاف

 ناكام انز ىأ ءاوسو ( لاق ) هيلع دبشي امل لقاع غلاب رح لدع ةدابشالإ زوحم ال هنأ ىلع لدي عامجإلاو ( لاق )'

 غبذي مل اعم امهلع وأ لجر ىلع وأ انزلاب ةأرما ىلع ةعبرأ دهش ولو انز هلك نأل نيكرشم وأ نيدبع وأ نيرح انز

 انيأر اولاق اذإف انزلا ةعبرألا دوهشلا فص, ىتح عاملا نودام ىلع عمتي دق انزلا مسا نأل ةداهشلا لبقي نأ 5 احال

 | زال كاك دحلا نجو دقف ةفشحلا ضعت ىح هوتيثاف ةلحكملا ق.دورملا لوخد اهنم كلذ ىف لخدي هنم كلذ

 لخد كلذ نأ ىلع اوديش نإف رزءيو دح الف هيف لخد هنأ تبث ملو اهبجرف ىلع هجرف انيأر اولاق نإو ادلجوأ

 ءاسنلا امرأ ءاقتروأ ءارذع انأ تلاقو تركتأف ةأرما ىلع اوديش نإف لبقلا ىف هبوجوك دحلا بجو دقف اهربد ىف

 ىذلا انزلا اذكه تناك اذإ اهم نزي ل اهنأل اهيلع دح الف ءاقتر وأ ءارذع امنأ ىلع لودع رئارح ةعبرأ دبش نإف

 ءاسنلا ةداهشب مهدحم ال انإف هيلع نزي ام ىلع نيري مف اسنلا ةداهش انلمق نإو انأ ليق لع دخ الو دحلا بجوي
0 

 روتسلا تيخرأ اذإ لاق هنع ىلاعت هللا ىضغر باطلا نب رمع نأ ىلإ بهاذ بهذ نإف اذه نود امف انزلا نوكي دقو

 ادع قادعلا نانبخأف ملبق نم زجعلا ءاج نإ نهتذام لاقو انغلب امف كلذ رمع لاق دقف ©27قادصلا بجودقتف

 اهسسفن نيبو هنيب تلخ اذإ اهنأ ىلإ بهذو سيسم نكي مل نإو رتسلا ءاخرإب بجيو ارتس ىخرأ نكي مل نإو سيسملاب
 ارتس ىخرأو اباب اهملع قلغأ وا وهو نمثلا هب بحجب ىذلا عوببلا ىف ضبقلاك كلذ لعجوقادصلا امل بجو دقف

 نم سيل دحلاو دحأ دنع دح هيلع نكي ل اهب هيلع دهشي ملو ةباصإلاب رقي لو ةنس ثبلتو اهمايث ىلبت ىتح ابعم ماقأو

 الماك قادصلا امل ناك تتام وأ تام مث حاكن ةدقع ةأرما ىلع لجر دقع ولف ةدقعلاب بحم قادص'ا ليبسب قادصلا

 مسلادحةيمدب ىفز هنأ نصح ىلع ةعبرأ دهش اذإو (لاق) ليبسب دودحلا ىنعم نم قادصلا ىنعم سيلو اهرب ل نإو

 اوضري ل وأ اوضر مهلع ممم لاق نم امأف اوضري نأ الإ مهاع حمال نم لوق ىف اهنيد لهأ ىلإ ةيمذلا تعفدو

 هنأ لجر ىلع ةعبرأ دهش اذإو ( لاق ) مجرلاف ابيث تناك نإو ماع ىننو ةثامث اركب تناك نإ اهدح اهدحف

 نافلحم الو كلذ ىف نافشكي الو املوق لوقلاف ىتراج ىه لاق وأ كلذ تلاقو ىتأرما ىه لاقف ةأرملا هذه ءىطو

 تفصوام الإ زوجي الف ايعدا ام فالحب دعب نارقي وأ ةداهشلا هيلع تبثتو الاق ام ريغ ملعي نم امهرضحمب نأ الإ هيف

 نوبيغف ةثالثاو نيدهاشلاب ابحكنيو اهريغ ىلإ امم لقتنيو ةبرغ دالبب ةأرملا حكني دق لجرلا نأ لبق نم

 نومعز ها و لود“ اذه ىلع ءانمأ نتاتلا نوكلتت نر ةنسسو ةنب ريغب هب راثكاأ ىركشلاو نوتوعو

 اهدحأ سامي الف دحلاو قادصلا نيب قرفلا ءادبإ ا ضرغو « بهذ نإف » هلو باو> وه اذه لعل )0(

 [ هححتسم ةصكالا لما

 هدصفشهنهيل ] ذ
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 مهمزلأ مهد كحل 4م ةمازلإ ) ممل يكحا نأو 2غ هلوق ناك ولو 6 مهب حلا هيلع نك اولوت نإ مهنأ

 نوكاحتي اوتأي لاذإ نوماسملاو مثو اولوت مهل لاقي الف اوتأي ملام اهأف نايتإلا دعب اولوت امنإ مهمأل نيلوتم سلا

 لوقب اولخد ةمذلا لهأ ناك نإو مهيلع ريغيف ممملع مرحب امن هيلع اوماقأ ام نيهاسملا نم دقفتي هنأ الإ مهنيب حم مل

 مهيلع مرحب امن هيلع اوماقأ ام مهنم دقفتي نأ ىلاولل ىغبنا نيماسملا ىنعم ىف « مهيب جكحا نأو » لحو زع هللا

 مارح ىلع اهو هنع ايلوت ول نيماسملا نم نيحوز در ام امهنيب قرف. د اهدر مارح ىلع ناحوز هنع ىلوت نإو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نأ انباحصأ لاق ام ىلع ةلالدلاو : ىلاعت هللا همحر ( ىف|: :لالاف ) امهنيب قرف قح

 ةفالخ ند ارددو ل ىلأ نامز ىف كلذكي اون 1 نحيلابو ىرقلا ىداوو كدفو ريخو دوم اهو ةئيدملاب ماقأ

 جيشا و مهمع ىلاعت هللا ىدر ىلعو نامعو باطخلا ن: روع ةءالو نحيلاو قارعااو ماشلاب اوناكو مثالجأ ىدح رمع

 رمع الو 1 ىأل الو مهب هكح ايضارت نيعداوم نييدوم ةهمحر ال 6 ميف لو هلع هللا ىلص هللا لودسرل

 نيملسملا نيب حلا موزإ مهيب يكسحلا مزإ ولف نوثدحمو نوفلتحمو نوءرادتنو نوملاظتت رشر مثو ىلع الو نامَء الو

 سيل ام نيماسملا 9 ىف هل ناك اذإ بلاطلا ناكل بلاطلا ءاج اذإ يحل مزا ولو نيداسملا نم دقفتيام مهنم دقفت

 ىلاعت هللا ءاش نإ نيعمتجم تالاحلا ضعب ىف اوألو نيءاسملا دنع جرفلا اجر اذإ بولطملا ألو أل هءاكح ؟> ىف هل

 ةلالدلاؤ ةلكأ ظفح مل نإ كالذ ضعي 1 هده ىدملا ةعأ : دحاو وأ رجحت هيلع ىبلص هللا لوسر مكيف - ولو

 ةخسان نيتبآلا ىدحإ تناكف لوقت اكرمألا ناكول هل تاقو . ىلاعت هللا ءاش نإ ةنيب تفصو اع اوركحم مل نأ ىلع

 6 مهنع ضرعأ وأ مهيب جحاف » لجو زع هللا لوق نوكي نأ زاج ةيآلا ىف الو ري> نم ةلالد نكت مو ردا

 نيماسملا ةداهش الإ مهنيب زيجنال نأىف كتجحاشق لاقليزيتاا ىف انفصو امب ةلالد اهيلع تناك و مهيب محانأ و هلوقل اًحسان

 هللا لوقو اح د ىلع لز'/أ ىذلا هللا - طسقلاو )» طسقلاب مهيب 2 >اق 3ك > نإو 2 لدحو زع هللا لوق تأق

 لودعاا ةدابشب الإ زوحمال مالسإلا ف مالسإلا 2 هللا لزنأ ىذلاو « هللا لزنأ اب مهيب حا نأو » لجو زع

 فلتح مف 2 جذنم لدع اوذ نانثا ةيصولا نحح » ىلاعت لاقو « سم لدع ىذ اوديشأو 2( هللا لاق دقو نيماسملا

 نو.هدآلا امف عزانتي ىلا تاموصخلا ىف ىناعملا تناك اذإ لودعلا رارخألا نيماسملا دوبشلا ىف هللا طرش نأ نوملسلا

 لا طرششو ”ةنيبلا نم هللا طرتش نع الإ كلذ حابي نأ غسبني مل كلذ ريغو لاودألاو ءاندلا ارك مف ناكو ةنيعم

 ملسو هيلع هللا ىلك هللا لوسر نكس ملو نيماسملا نم عامجإ وأ سو هيلع هللا ىلص ةللا لوشر ةئسب وأ 2210 نييلشلا

 زي أ نيماسملا ند باذكلا تأرأ هل تاقو مهني ممداهش ةزاحإ ىلع نوهةسملا عمجل و هب احصأ نم دحأ الو هانماع

 هللا 0 دقف هل تلقف 2 ىلع زوج ى دا لودعلا ةدابش الإ نيماسملا نم 00 زيجأ الو ال لاق 0 04

 دقاعلا نم اينذ 6-5 قاف 3 ىلع 0 نم ل لاق « ن 0 5 مح 7 وو مهدبأ 3 امن

 بذكب مهنه ريخ وه نم ةداهش مهنع درت فيكف نيكرشملا نم ريخ نيماسملا ىدأو لب وأت ةهبش الب هللا ىلع بذكلا

 . معأ هللاو ؟ هنه مظعأ بذكب رش مثو مهلبقتو

 .لمأت «خلا هللا لوسر ةنسل وأ خلا | كا طرش ند ةداهشل الإ هريغو مدلا حابيال 3 ىأ خا +جاا ة ةئمسإ الإ وأ ىأ 0(



 تح

 انغلب دقو هلتقيو هلام لدحأت نأ لطابب همدو لجر لام ىلع هل ديش ولو « ايبدصي نأ هل زاج هل ةيراج هتنباب ىضقو

 انل 0 2 : ىلاعت هللا هقحر ) قثاحتلالاث ( همزلل هنأ ن0 اب هيف لاف 0 اذه نم عنشأ نع لئس هنأ

 ىضاقلا ىفقو فلحو اهدحجف اهقلط ابجوز نأ ةأرما تماءول لوقي لوقلا اذه فالخ رخآ عضوم ىف لوقي هنأ هنع

 لوألا لوقلاو . لوألا لوقلانم ديعب لوقلا اذهو هلتق اهتباصإ دارأ اذإ امل ناكو اهيصي نأ اهعسي ل هدنع رقت 5

 دهشب ةجوزلا ىف هبحاص هفلاخف ( لاق ) نيداسملا نم ملعاا لهأ هفرعي امو ملسو هيلع هللا :ىلص هللا 'لوسر ةننم فالخ

 مرحام ءاضقلا لحم الو اهحكني نأ نيدهاشلا دحأل لحال لاقف امهنيب مك احلا قرفف اهقلط ابجوز نأ روزب نالجرلا

 ههركن ندنف دحلا هيلع ماقي الث كلذ هل هركتأ ليقف اهبيصي نأ جوزال لحم الو لاقف داع مث ( لاق ) هللا

 اهيوزت هريغل لح اذإو ابحي وزت هريغل لحم وبف ىضاقلا - دق لاق ؟ ريغ ىأ انلق هريغاو كلذل لاق ؟ كلذ رغل مأ

 ىضاقلا يح نأ لبج نمىنعي اهحيوز' هريغا ل هلوق تبأرأ هلوق لوقي نم ضعبل وأ هل ليقف اهتباصإ وه هيلع مرح

 _ لثم لع نإ هيلع مرحعو رهاظلا ىلع هيلع اذه مرحب ال وهف اهحاكن هل لخخ قم هنكح نأ ىأرف روز ةداهشب ناك امنإ

 هنأ ىنعي مأ ةدع ىلع تسيل هل تلاق دقو امتدع ىف ةأرما حكن ول رهاظلا ىف هيلع مرحم ال كلذكو جوزلا لعام

 ب 1 فالخ كبحاص ىلع تبع ىذلا اذبف 0-5 نأ هل لكك لظات ادهش ندهاشاانأ ةأرملاو جوزلا معام لاك

 . تفصو امب رثك أب اباوج اذه ىف هنع ظفحأ الو : ىلاعت هللا هحر ( قفا لا][ث ) ةنسلا

 كانك لع نب ىلا

 باتكلا لهأ نيب امف نورظنيال مهنأ هسايقو انباحصأ لوق نم ظفحأ ىذلا : ىلاعت هللا همحر ( قفا ئعلالان )

 نوماسملاو مه اوءرادتي نأ الإ مهيب حلا مهسفنأ نودزليال مهنأو مهنيب امف مبماكحأ نم ءىث نع مهنوفشكي الو

 اذإف هيف مهنيب رظنلا مهسفنأ نوءزلي ىذلا عضوملا اذبف ملسم الإ هيلع الو جلس - نأ زوحم الف اولعف نإف

 قمرا نهاتس»و م اوءرادت ول كلذكو 2 لاحم هنم ءىش 0 فالخخال نيادملا - 1 ادع نيبو مب اورظن

 مكاحلاف نيضارتم اعم نوعزانتملا ءاجف انماكح ىلإ اوعادت نإو مك ىضرتال ىرخأ ةلمو ةلم لهأ وأ مهكح

 ىلإ هيف رظني نأ لبق مهل لاق مهنيب كلا دارأ نإف مال نأ انيلإ بحأو جحم ملءاش نإو يح ءاش نإ رايخلاب

 مالسإلا ىف 00 ام 2 مرحأو نيماسملا لودعلا ةداهش ل حس زيجأ الو نيماسملا نيب ىكح م محأ اعإ

 ةلقاعلا لع نوكت ةنانج تناك اذإو ملقا وع ىلع اهب تك تانالا/و تك اذإو ريرخاو رجلا نعو ارا ند

 ضعب عنتماو مهضعب ىضر نإف ح مل اوذري مل نإو ءاش نإ هب يح اذهب اوضر نإف ةلقاعاا اضرب الإ اب حم مل

 اوعمتحم ىتح كك احلا مهنيب محال نأ ىف ةحللا ام لئاق ىل لاقف:ىلاعت هللا همر ( قفاخ لالا ) مم ملاضرلا 1

 مهيب محاف كوءاج نإذ» هسنال لجو زع هللا لوق هل تاقف ؟ حم مل ءاش نإو يح ءاش نإ رابخلاب نوكي مث اضرلا ىلع

 مهضعب ىلعال نيعزانتملا ىلع املك كاوءاجو كوءاح نإف ىلاعت هللا همحر ) ىتفأ 0 االاؤ ( ةيآلا » مهنع ضرعأ وأ

 لحو زع هللا لول خوسنم رابخلا نأ معز انإو لاق 6 مهنع ضرعأ وأ م حاف » لاَقف راخلا هل لعحو ضعب نود

 هللا لزنأ ام ضعب نع كونتفي نأ مهرذحاو مثءاوهأ عسبتت الو » ةبآلا ًارقاف هل تلق « هللا لزنأ اع مهني حا نأو »

 تكح نإ مهنب محا نأو لوقي هماع ىضرأ نم تعمسف ىلاعت هللا هحر ( قف|إ:ةلالاف ) « معاف اولوت نإف كللإ

 ىلع ةلالد « اولوت نإف » هلوق ىفو ةلمح هذهو ةرمفم كلتف (« مهنع ضْرءَأ وأ مهند ا » هلوق ىتعم ىلع



 تعداول كلذكو هري مل نم لوقو عّدبلا خسف ءارشلل دوحجلا ىأر نم لوق ىف خسفي ىتح عيببلا خسف لبقي نأ عئابلل
 هل لوقو اهاوعد لطبيب نأ ىضاقلل ىغبتي ناك فلحو دحجف اوتام وأ اوباغو دورشب ابحكن هنأ لجر ىلع ةأرما

 اهقلطي نأ ىلع اليلق اًئيش هاطعأ اهب لخد ناكنإو اهب لخدي مل ناك نإ قلاط ىبف اهتحكن تنك نإ كنأ دبشأ

 اهاوعد نأ ناماعي لجرااوةأرملاو حاكناا هيلع ىعدملا كلذ لبق لو ىضاقلا كلذ كرت نإو اهتعجر كللع الو ةدحاو

 نمافوخ اهتباصإ هل هركن انأ ريغ ناجوز امهو لاق اقالط امل ثدحم ىتح اهتخأ حاكن هل لحم الو هريغل لحم الف قح

 ايسفب هتعنمو اهيلإ كلذ لس نإف ةقفنلاو قادصلا اهءاطعإ هكرتل ابسفن هعنم ىه املو دحلا هيلع ماقي ايناز دعي نأ

 رتس اذإ وه هلاح ةفلاخم كلذىف املاح نأل ىللاعت هللا ءاش نإ امل ناك ةيناز دعت نأو لبحلا فوخ حاكنلاب امل رقي ىتح

 اهلاحو دم هنئاز هريغ ةباصإب وأ هتباصإب دعت نأ للا فاخم ىهو فخ مل اهيف اهبيصي ىتلا لاحلا ىف ذوي نأ ىلع

 عبيبلا ىرتشملا د>حف رادلاو عبببلا دحجف عابر ريعبلا ف لوقلاو روزب هياع دبش دقو قلطأ مل لوقي ىذلا لاح ةفلاخم

 لوقلا كلذ ىف عئابللف لعفي مل نإف خسفلالبقا عئابللو عسبلا خسفا هل لوقي نأ ىلاولل بحأو ةيراجلا ىف لوقلاك فلحم و

 ايمدلست هيلع مث اهتمت ىفوتسإ ىح رادلا ةراجإ هلف سلفملاك هنأ نه رخآلا ه+ولاب لمعي ملو لعفي مل نإف خسفلا لبقي

 هعابام ملست هيلعو هذَخأ هلناك ىرتشملا لامنم ريعبلا وأ رادلا نعدجو نإو ريعبلاب عنصي كلذكو هنراو ىلإ وأ هيلإ

 قلط هنأ لجر ىلع نادهاش دهش ولو كلذ ريغو عيبلاو حاكنلا ىف هسايقو هلك بابلا اذه اذه ىلعف همن ذخأ اذإ هلإ

 نابذاك امهنأ لعتتناك نإو ردق اذإ اهبيصينأ هعسو امبنيب ىضاقلا قرفو نابذاك امهنأ ملعَت لجرلا ناكو اثالث هتأرما

 جوزلا كرت اهعسي مل ايذك مأ اقدصأ ىردت الو كشن تناك نإو ةيناز دعت الثل اهدهحي رتتسنو هنم عانتمالا ابعسي مل

 ملاعلا امجياو هللاو حكنت نأ احل زاج امهتقدص نإو حاكنلا نع فوقولا امل تببحأو اهبيصي نأ هيلع ادهش ىذلا

 محام ذخأ هعسإ مل ًاطخأ ىضاقلا نأ ملعي ناكف امهدحأل ىذاقلا حف ءىش ىف نالجر مصتخا ولو امهذكو امرقدصي

 رمألا ناك نإو هذخأ باصأ هآر نإف لأسإ قح في نأ تببحأ هيلع كلذ لكشب نمم ناك نإو هئطخم هماع دعب هل هب

 نأ ملع نإ هل ىضقملل لاع هيلع ىغقملاو هل سيلو هذخأ نم ريخ هل وهو هكرت نأل فقي نأ عرولاف هئاضق ىف الكشم

 أطخأ ىضاقلا نأ معي ىتح هسبح هعسي الو هسحمال نأ هل تببحأ هيلع لكشأ نإو هسبح هعسو هيلع أطخأ ىضاقلا

 نإف ثراولادحيو فاأب هلىدوأو ىفوت انالف نأ نالجر ديشب نأ لثم اذهو هسايقو هلك بابلا اذه اذه ىلعف هيلع

 نأ نالجر هل دبش, نأ اذه لثم فو فوقولا هل تيبحأ كش نإو اهذخأ هعسي مل امه.يذك نإو اهذخأ هعسو امهقدص

 باغ امف هلاحو فقي نأ ها تيب>أ كش نإو هدحم نأ هعسإ مل امهذك نإو هدحم نأ هعسو امرقدص نإف هفذق انالف

 « هذخأ هل لحم مل حازم هنأب هقدص نإف تحزم لاق مث هفرعيال قحم لجر هل رقأ ولو اذكه هب هل دبهشام لكن م هنع

 . هيف فوقولا هل تببحأ كش نإو هب هل رقأام ذخأ هعسو هدنع لوألا رارقإلاب اقداص ناكو هبذك نإو

 ىضاقلا ءاضق ىف فالحل

 هيلع ىه امع رومألا ليم هؤاضق لاقف ىضاقلا ءاضق ىف سانلا ضعب انفلاخف ىلاعت هللا هجر ( قف(: (

 عسو امبنيب ىضاقلا قرفف روزب ادبش امهنأ ناماعي امهو هتأرما قلط هنأ لجر ىلع اديشي نأ ادمع نيلجر نأ ولف

 نأ روزب نالجر هل دبش ول نأ هءلع لخذديو ىلاعت هللا هنح د( قنانعلالاف ) اهحكتي نأ هللا نيبو هنيب امف اممدحأ

 هنأ ةأرما ىلع هل دهش ولو هلت, نأ دوقلاب ىذاقلا هل محف نبا هل نكي مل وأ لتقي مل هنبا نأ عي وهو هنبا لتق انالف

 يا



 -_ - ٠٠٠

 همزاب مصخ وه ىذلاا دلولاو دحلا هسفن نع عفادملا جوزلا نبيع تعمتجاف فلع 1 2 الق جوزلا فالح اذإو نيميلا

 . ( بتاذعاا اهنع أرديو » لحو زع هللا لوقل ةلالدلاب تدح هنع وهو هناعتلا اهمزلأ اع اهوكتو لا نود

 _ الا 32 :

 ةملسمأ نع ةماس ىنأ تنب بنيز نع هدأ نع ةورع نب ماشهنع كلام انربح أ ىلاعت هللا هحر ( قفا*ةلالا)

 ضعب نم هتجح نحلأ نو هك نأ مكضعب لعلو ىل !! نووصتخ مكنأو رمثإ 0 اعإ»لاق مسو هيلع هللا ىلص للا لوسر نأ

 )» رانلا نم ةعطق هل عطقأ اعإف هنذخأ الف هخأ قح- نهم ءىذب هل تيضف نم « هلم عمسأام و 5 ىلع هل ىضَقَأَ

 ملاع ىل إء هتمعنو ىلاعت هللا دمحم ةعم لاكشإال ىذلا نايبلا اذه ىفو لوقن اذهف : ىلاعت هللا همحر ) ىثأ 1 اال

 كلذ قفاو رمألا رهاظ ىلع مكحلا و ىلاعتو كرابت هللا هماعيام ىلع مارحلاو ا لحو رع هللا رارشلا لو لوف

 ىضقملل لم مل ىضاقلا امم ىضقف رانيد ةئام هلع هل نأ اودهشف ارخآ ىلع ةنيب روز الجر نأ ولف اهفااخ وأ رئارسلا

 امهنم دحاو ىلع لالخلا لعب الو هيلع ىفقملاو هل ىغقملا لع ىضاقلا كح ليحب الو الطاب اهدلع اذإ اهذخأي نأ هل

 امرحب امهدحأ هبلعام نوكي ىت> هلعو هل ىغقملا ملع ليزي ادبأ كح ناك ولف الالح امهنم دحاول مارحلا الو امارح

 : : م : . ا اك نيهصخلا مع رح ىذداقلا ع الئاح هدنع رهاظلاب ىخذاقلا هيلع همرحف الاد هماع وأ ىَذ اهلا هل هحان ف هيلع

 مكحم هنأ سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر مهماعأ دقف اذكه نوكي نأ ماكحألا ىلوأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مح

 مكح نإف كل لحام راظنت نأ نه كل تفصوا٠ اذه لصأف مهملع ىلاعت هللا مرحام مهل لال هككح نأو رهاظلاب منيب

 هل ىضق مث ؛ كاحلا ةاناق د مث اثالث هتأرما لجر قلط ولو ا مهب كل مكحف كيلع مرح امو هتذخأ هب كل

 هبرمض اهدارأ اذإ ابعسوو هلع ردقتام ربك 0 عنتع نأ اهيلعو اهبيصي هعدت نأ امل الو اهتباصإ هل لحم مل اهسبحب

 نأ امل لحممل امهنيب ىذاقلا قرفف اثالث هتأرما قاط هنأ لجر ىلع روز ادهاش دهش ولو هسفن ىلع برضلا ىنأ نإو

 ردقثيح اهبيصي نأ ها ناكو اهاوس اعبرأ الو اهتخأ مكني نأ هل لح ملو لطاب هب ادهشام نأ تماع اذإ ادنأ حكتت

 تام نإ اههنم دحاو لكل ناكو هنم عنتع "نأ ام : نكي ملو دحيف ايناز دعب نأ اًقوخ لغفي نذل رك انآ الإ اهيلع

 تيملاجوزاا ناك نإو نوبذاك دوهشلا نأ اوماع اذإ هثاريم ىف هقح نع هوعفدي نأ هتثرول نكي ملو هثري 39 هلبق هيحاص

 نأ لك 25 ثيرخلا ىف ىو ىف فام دقو لصألا ق.قالطلا نه انفصوام ةعماج عوببلاو هنم ةدعلا ةأرملا ىلعف

 هتردقب قيفوتلا ىلاعت هللا لأنو ناقرتفي ثيح امهنيب قرفي نأ لمتعو لصألا ىف عامجالل ناقرتفيال امثانعم نوكي

 ا فاك نإ نيميا دعب ىرتشما] لوقت نأ 3 عيل ناك تهل عبببلا هددجف ةيراح لحر ند لحر عاب ولو

 , نإف عييبلا خاسفناب امج رف عئابلل لحي خسف تاق دق كنأ دع أ عئابلل لوق و عسب الأ تدسف) لف كن دهشأف ةئم

 نأ ىلإ بهاذ بهذ ولو قالطلا سايق اذهو ىرتشملا كلم ىف اهنأل عئابلل اه>رف لحال اهدحأ ليواقأ اب رفق لعفي

 اماف ءامرغ'ا نم اهم ا ؟ ايلا 0 اهنمث# سلفأ اذإ ةنسلا تدجو لاقو اثااث رخآ ايهذم بهذ ولو ايهذم ناك درلا

 ىلاعت هلاواضرأ ابهذ مناك لوألا كلملاب هيلإ تعجر ةيراجلا بحاص نع ضوعلا لطبف ضوعلا ذخأ, كلمت عوببلا تناك

 ناك نإ هنأ دهشأ هل لوقي نأ ءارمثلا هيلعىعدملا فلحأ نأ ىضاقال طابتحالاب يع اهلك عويبلا ىف لوقلا اذكهو ع

 ىغيذف مكاحلا لعفي مل نإو ىلوألا هلا هبلإ هكلم دوعي ىتح خسفلا ليقأ عئابلل لوقيو هتخسف دقف عب هنيبو كنيب
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 كدتعز وحال ام نأكو ناك تكح اذإفولاقو انلذ جياع ىعدم متأك لاق انيلع ىعدبال اذهو « هيلع ىعاملا ىلعنحملا»

 اذإ هدظن تنأف الإو اناك فلحأف اولاقف تلق مسلك ىلع لب لاق؟انضعب ىلع وأ انلك انيلعفأ ناك سيل هيف نأكامف ىه

 انتهاظو مهلك مهتفاحأ ةئام ىلع ارد ىعدأ ول كدنع وهو 0 ةئام ىلع ىعدب وهو ناسا ىلع ناعألاب ثترصققا

 ىلصىنلا نع هب تجحتحاام عيمج نم تجرخف ةنيب الب هتيطعأ اذإو ةءارب عضوم كدنع نيميلاو انئريت مف انتفلحأ ذإ

 رمع نع ناكنإف تلف ةصاخ رمع نعو سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اذه لاق هنع هللا ىضر رمع نعو ملسو هيلع هللا

 نعو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ربخلا ىضءو ردع نعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ريخلاب هلطبن الف اصاخ

 عم جر 5 هصوصخ كلدبو انلق ال لاق؟ هكدنع نافلتع الو انلق معن لاق؟رمع ل ريح صن هق ءاحام ريغ ىف رهع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هب تججحتحا ىذلاف هل تلقو معن لاق؟ءىث لك ىلع تسيل هلوق ةلمج نأ هلوق ةل+

 قعدلا ىلع ةنيباا )هلوق نم مسو هيلع هللأ ىلدىنلا نع تلت اهمف تئدتا قال اهعضاوم نع ناعألا لقن ىف رمع نعو

 ةءاورلا تالعح كك هنع ةماسقلا ىف كلوق نعد هنع تثأ رمع نع هب تحجحجحتحا ىذلاو و هلع ىعدملا ىلع نيملاو

 تلف نأ ىلع تدعو هفلاخم ىذلا هلوق مومع نمو هفلاخم ىلا ةنسلا موهع نم تمعزام ىلع ةد> رمع نع ةفيعضلا

 ىعدملا ىلع ةنيبلا )وسو هلع هللا ىلص ىنلا لوق نأ ىلع اب تالدتساو نيميلا در ىف سو هيلع هللا لص تأ'لرسر دكت

 ىلع نيماو ىعدملا ىلع ةنيبلا ىف هتنسو هيف تءاجام ىلع نيملا درب هتنس تيضماف صاخ هيلع ىعدملا ىلع نيءبلاو

 مل اذإ رارقإلاك لوكتلا نأ ناب هيلع ىعدملا ىلع نيحلاو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ىف نكي ملو هيلع ىعدملا

 ىعدملا ىلع نيميلاو ىعاملا ىلع ةنيبلا فلاخم وهو ىلاعت هللا همحر ( ىف[ لام ) هقدصي ءىث لوكنلا عم نكي

 « باتكلا اذه ىف انيكح ىذلاب انيفتكاو تانيبااو ىوعدلا باتكو دهاشاا عم نيميلا ىف كلذ انبتك دق ريثكب هيلع

 عطقوأ ىمالغ نيع اقف تلقو ا ىلع امح تيعدا نإف رارقإلا ماقم موعب لاوككلا نأ معز كنكف هل تلقو

 نكسلولتقي نأ ف احب ل اذإسايقلا تلق هلتق هنأ ثيعدا نإف !ماك حارجلاو قحلاب هيلع تيضق فلحم ملف هلجر وأ هدب

 دكدلا ف اع املخأو ةسحاأ الوةيدلا:ةلع لمت لنا كبحاص لاقو نيف فلي وأ لتقف رقي قع هطلت دك

 ماقم موي لاوككلا نإ كلو لصأ امفلاخو هساحأ رخألا لاقو ًاطخلا - وه امدحأ لاقف هيف ةيدال اكدنع وهو

 نآرقلاو اهودحم ملواهومتسي> نعتلت ةارلا ثنأو جوزلا نعتلاف نيجوز ني متنعال نإ مكنأ متمعز فكشف رارقإلا

 هللاو نيبف « هللاب تاداهش عبرأ دهشت نأ باذعا اهنع أرديو » لوقي لجو زع هللا نأل الع دحلا باحمإ ىلع لدي

 هيف مكبهذم لصأ متفلاخو نعنلت مل نإ دحن لوقن نحنو دهشن نأ الإ جوزلا نعتلا اذإ امل مزال باذعلا نأ ملعأ ىلاعت

 هللا مكح هل تاقف ؟ هيلع هم ىعدملا نيم متلعجو هيلع ىعدملا ىلع ىعدملل قا قح لوكنلا اولعجم مل فيكف لاقف

 جوزلا نعتلي نأ نيجوزلا نيب مح و ةعبرأ انزلا دوش لعجف دحم وأ ءادهش ةعب رام ىاب نأ انزب ةأرما ىفر نحف

 طقف اطوكنب سيلو هنع تاكنام اممزا تلكن نإو تئرب تفلحنإف فلحم نأب الإ دحلا ةأرملا مزليو دحلا نم أربي مث

 انلقف نيميلا درب ربخلاو ةنسلا اندجوو دخلا اهمزل جوزاا نيعو لوكنلا عمتجا اماف هنيع عم املوكنب نكلو اهمزل

 وه فاحو هيلع ىعدا ند لكذ نأ عمتجاف فاح نإف هفا ع ىذلا ىلع اهانددر نيحلا ادع هيلع نم فلم مل اذإ

 اندجوو ارارقإ طقف لوكتلاب رثألا الو ةنسلا دحت ملو رارقإب سيل لوكتلا نأل هقح ذخأي مل فاحم مل نإو هق- ذخأ

 لب « ًاسايقو اعابتا طقف تلكن اذإ ال جوزاا فلحو تلكن اذإ ةأرملا ىلع دحلا ماقي نأ نم تفصو اك نآرقلا مح

 كرتبدحم مل نعتلت مفنيمبلا الع تضرع ول نأو فارتعا وأ موقت ةنيبب الإ اهملع دحال نأ ىف سانلا فلتخمال امتدجو



 دعا 0/1 |

 «هّللاب نامسقيف نايلوألا مهيلعقحتسا نيذلا نم امهءاقم ناموقي نارخآف اع[ اقسم اهزخا لع راع إف 2 لحو رع

 ىوعدلا تناك اذإف نيميلا درب انلق ًائيدحو اميدق مهماكحو م,متفم نع هنوكحم اندلبب لعلا لهأ هلع انكردأ امو اذهف

 نإو اوقحتسا اوفلح نإف لوقعلا باتك ىف بوتكم اذهو ةماسقلا هب بحنام ناك اذإ نوعدملا أدبي نأ اهمف ةنسلاف 1

 1 اظفلاو دمعلا ىف ةماسقلاو نوهرغيو نوفلخم الو اوئرب اوفلح نإف مهيلع ىعدملا يل فلحم لبق ناعألا او

 نع لكن نإو ءىرب فلح نإف هيلع ىعدملا فلحأ الام ىوعدلا تناكو مد ريغ ىوعدلا تناك نإو نوعدللا اهف أدبي

 نيع ريغب كقح اع ليلاف+ةربرالو رارقإلاب ةلكلاب 6 تاه شيم لحاف نايقاي:لركشلا كلا ىعدمللا لف نيمبلا

 هلو كليب ةلماعم ركذت وأ ةنيب ىأت كنأ تركذ نإف كئابإ نع كانلأس فاحت نأ تيبأنإف كقح ذخو فلجاف

 فلحأ ال ىنأ ريغ ءىشل كلذ رخؤأ ال تلق نإف تفلح هب تأت مل نإو كانيطعأ هب قحتس ءىشب تئج ىف كانكرت

 مث هنيع انلطب أف ىعدملا لكتف فاحممل وأ ءىربف هيلع ىعدملا فلحنإو ائيش اهب كطعن مل دعب اهتبلط نإف كنيع تلطبأ

 فاح اذإ دوهشلاب هل ذخأيال انباحصأض عب نإ ل يقدقو ةرجافلان يملا نمقحأةلداعلا ةنيبلاو هقحم هلان دخن يدهاشب ءاج

 هيطعأ نأ تاطبأف نيميلا ىعدملا نأ ولو لطب نأ دعب هذخآ الف هنع قحلا لاطبإب كسلا ىغم دق لوقيو هيلع ىعدملا

 اقح هلع ىعدا ولو قحلا اذه ىف فاعال نأ تككح دق ىنأل فلحم نأ رأ ل هعم فاحأ لاقف دهاشب ءاج مث هنيميب

 لعجأ مل فلحأ انأ لب هيلع ىعدملا لاقف فلحا ىعدملل تلقف ىعدملا ىلع نيميلا درو ىنأف فلحا هيلع ىعدملل تلقف

 نيم الب هّقح تلطبأ فام مل نإو قحتسا فلح نإف ىعدملا ىلع نيميلا تاوحو فلحم نأ تاطبأ دق ىنأل هل كلذ

 ىعدي امهنم دحاو لك ناكو امهدنأ ىف انش نالجر ىعادت ولو ىلاعت هللا همحر ) قنا:تلالاف ) هيلع ىعدملا نم

 ىنأو امهدحأ فلح نإف اممديأ ىف ناك اك نافصن امهنيب ءىثلاف اعم افلح نإف هبحاصل امبنم دحاو لك تفلحأ هلك

 ىعاملا ىوعد انعطقو كل هانلعج تفلح اماف كدب ىف ىذلا فصنلا ىلع كانفلحأ امتإ فلاحلل ليق فلحم نأ رخآلا

 ىف ىذلل وهف ىنأ نإو هل وهف فلح نإف تيعدا ككل هنأ فلحاف فاحم نأ ىنأف هدي ىف افصن ىعدت تنأو كيلع
 رادلا ىذلا نيع لأسو كالا هوجو نم هجوب ابكلع هراد اهنأ رخآ ىعداف لجر ىدي ىف راد تناك ولو هيدي

 ا[ ال1 كالا هند ىف رادلا ىذلا كلذ ىأ نإف ىل تبغو امو اهتيرتشا ام هللاب نيميلا نوكت نأ لأس وأ هدب ىف

 نمجرخم مئاهيرتشيدق هنأ لبق نم هو+ولانم هجوب هريغ الو كلم قح رادلا هذه ىف همساب همس ىعدملا اذهلام فاحمب

 نيعيلاىف هيلعو هل انطتحا دقف تفصو اممانفلحأ اذإف اهضيهيالو هل بهوتوهيدي نم اضيأجرختف هيلع اهب قدصتيو هيد

 نم تبتك ام هل تيكحف؟اهوعذخأ نبأ نم لاةوسانلا ضعب نيميلا در ىف انفلاخو ىلاعت للا هحر ( قفا لالا (

 اهنإ ىإف لاق ؟ اهيفكيلع ججحلا توبثعم اهب لوقلا ىلإ رصت مل فيكدل تلقو تدتك امت هريغو رمع نع رثألاو ةنسلا

 ىلع اذهو هل تاقف رهع هلاقو « ركنأ ن. ىلع نيميلاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا »لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نآلامددر

 تناك نإف تانيبلاو ىوعدلا باتك ىف هانبب ايف صاخ ىلع وهو رمع نغ ىورو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقام
 ىعدملا ىلد نيميلا ىفلسو هيلعدللا ىل هللا لوسر لاق اميف سيلو هيلعىعدملا فلحأ نكت مل اذإو ىعدملا اب ىطعأ ةنيب

 نم 0©6هلع ىعدم *ئربل اا نس الإ انعدم ىطعأ الو ماع اذه لوقأ ىلإف لاق قا هنم ا فاح م نإ هنأ هلع

 لهأوانأ كترضدف ةلحمفف البتق هتدجو ىل ىلوة تيأرأ هل تلقف ءىرب فاح اذإو هيلع ىعدا ام همزا فاح ملاذإف نيم

 ملَسو هلع هللا ىلع ىنلا لاق كل اولاقف اوهرغاو اوفلحاف تلق ىل ةنيبال تاقف ؟ ةنببب اذه ىعدبأ كل اولاقف ةلحلا

 . لمأت « ةنثملاك هيف ةنظملا امم تسيل ةصقلا هذه ىأ ناك سيل هيف نأك اميف ىه ء دعب هلوقو خسنلا ىف اذك (1)



' 

 تف ا ظ

 تفلح أو نيس مدلا ف تفلحأ فيكو ةدحاو انيمي هتأرما ريغل فذاقلا تفلحأو هتأرمال فذاق وهو ةسماخو ناعأ

 ىف هتفلحأ مث هلعف ريغ ىلع هفلحت لو هلعف ىلع لجرلا تفلحأ فيكو ؟ ةدحاو انيمي ناعللا ريغو هريغ قوقحلا ىف

 ءاهقفلا لوق هضعب ىفو ًارثأ هضعب ىفو اباتك اذه ضعب ىف انعبتا لاق ؟ هريغ لعف لع امو هلعف ىلع ةماسقلا

 نع راثالاو سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر ةنسو باتكللا انعبتا نحو هل تلقف : ىبلاعت هللا همحر ( ىقف[نلالاث )

 لاق ؟ تماع الو تاتقام ةماسقلا ف كفالحإ نم مزلأ وهام عابتا انيلع تبع فيكف اندلبب للعلا لهأ عامتجاوةباحصأ

 ىناتك ىف تبتك ام هلت رك ذف اديز اوفلاخو ناورم نع ربمملا ىلع نيمللا ةنيدملا لهأ ذحأ اهإ لاق انبحاص َنإَف

 نع لاعت هللا ىشر نامثَعو .رهعو ركب ىفأ نع ىور امو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو لجو زع هللا لوق نم

 ملف اهنع تكدلف ةنَس مع ناك نإ كيحاضف هل تاقف ريزملا ىلع نيحيلا نكس اديز نإ لاقو اذه انحاص 61 : لاقف

 لوقي نأ مهارحأو ناورم ىلع ةنيدملا لهأ مرك أ نم ديز هل تلقف ملعإ نأ لبق لج دقف اهماعي مل ناك نإو فصني

 ناورم ىلع لخد اديز نأ كلام انربخأ : ىلاعت هللا همحر ( قنا: ةلالاف ) هلوق ىلإ ناورم عجرو دارأ ام هل

 امتودرد اسرح ناورم ثعدف اموضقش لبق كاوكصلا نوعياش سانلاق لاق هللا ذوعأ ناورم لاقف 8 انرلا عيلخأ لاف

 . ىلع ىنيعي رهشت فيكو لع اانهام ناو را لاقل هيلع نييلا نأ ديز فرعي مل ولف ىلاعت هللا همحر ) قفاةعلالاف ١)

 مف لاق "ىلع اذه سيل ديز لاهل هيضع أ ىلع مزع ول هيلع سلام هيلع ىضعال نأ ديزل ناورم دنع ناكلو ريما

 رهشل و هنيع ريصت نأ رد هنيع تريش اذإف فاحتس نأ ريغ نم لجرلا فلحم ام وأ انلق ؟ قحط هقح نأ ديز فلح

 ةنسلاب ىهو فيكف ةجح هيلع تناك ديز ثيدح نم هب جتحا ام الإ ةدح كبحاص ىلع نكي مل ولو انلق ىلب لاق

 رمآلا نم مظعلا ىلع راضمألاب نم فاح فيكف لاق؟ تبثأ منع ىلاعت هللا ىذر نامثعو رمعو 6 ىنأ نع رخلاو

 سم نأ فئاطلاب ةكسلم فأنبا سابع نبا 1 موي ةالصلادعب نم اههنوسحب مل>و رع هللا لاق امرصعلا دعب انلق

 هللا همحر ( قنا تالا )تفرتعاف لعفف ( الملق انك مهناعأو هللا دهعب نورتشي نيذلا نإ» املعأر قيمت رصعلا دعب ةيراخا

 : سامع نبا نع ةكيلم 5 نبا نع لمؤم نبا كلذب انريخأ - ىلاعت

 نيمأا در باب
 نع لهس نب نمحرلا ديع نب هللا دبع نب ىليل نأ نبا نع كلام انريخأ : ىلاعت هللا همحر ) قناخت اال /

 ةصحمو ةصيوحل لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هموق ءاربك نه لاجر هربخأ هنأ ةمثح ىفأ نبا لهس
 انريخأو ىلاعت للا همحر ) قنات االاه ( دوم فاحتف» لاق ال اولاق « جبحاص مد نوقحتستو نوفلحم » نمحرلا دع

 هللا ىبص هللا لوسر نأ ةمثح نأ نب لوس نع راس نب ريش نع ديعس نب ىء نع ةنيدع نباو ىنقثلا باهولا دبع

 نع كلام انريخأو ىملاهت هللا همحر ) ىتثإ 9 لالا ( « دوم ىلع ناعألا در اوفلحم ُ اماؤ نييراصنألا دب لسو هلع

 انريخأو ىلاعت هللا هحر ( ىف لا ) هلثم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع راسإ نب ريشب نع ديعس نب ىحي

 نم لحر عيبصأ *ىطوف اسرف ىرحجأ لوهرم نب ثيل ىإ 0 الحر نأ راس نب ناميلس نك بابش نبا نع كلام

 ناعألا نم اوجرحنو | وبأف ؟ اهنم تامام انيع نيس نوفاحم مهيلع ىعدا نيذلل رمع لاقف تامث اهيف ىزيف ةنيه>

 انكردأامو اذهف هفلاخع ىذلا عضوملا ىلإ هيف تئير دقعضوم نم نيع ليوم اذه لكف اهم نوقحتس نيينهملا ىلع

 هللا لاقو « هللاب نامسقيف ةالصاا دعب نم امهنوسبحل » لجو زع هللا لاق دقو . نيملا در ىف انلق انلبق ملعلا لهأ هيلع



 0 5-2 ١0

 ,نم ىلع تناك نإ كلذكو فلحأ هل وأ ترألا ىلع نيميلا تناك اذإو هريغ ىف ىه 5 قالطاا ىف نيءا,نأ لدي اذبف

 هيلإ ريشأ اه هنع مبفيو ةراشإلاب مهفي ناكف سرخأ ىلع تناك نإف ضعب مهفيالو همالك ضعب مهفيو لبخ هناسلب

 فلحف قف قح هقح هل تففو هل نخملا تناكف الو وأ اهوتعم ناك وأ هنع 3 هالو مفي ال ناك نإئهللع وهل فلحأو

 هل لش قح دخاو تلحأ لب لاق نإف فلخ و قرفي قح رظنتا امع دل لش هلع تك نإو هثراو فئلحف توع وأ

 ىنثتسا هني نه غرف اماف الجر ىلاولا فل>أ نإو اهدربي مل وهو نيميلا در اذإ كل كلذ نوكي اعإ كل كلذ سيل

 نيب امف سانلا فلحتس, نأ نم تفصو امف ةجحلاو ( لاق ) ىنثتسيال ىتح ادبأ نيميلا هلع داعأ هللا ءاش نإ لاقف

 ةالصلا دعب نم امهنوسحم ) لجو زع هللا لوق رصعلا دعبو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربنم ىلعو ماقملاو تيبلا

 تادابش عب رأ مثدحأ ةداهشف » نينءالتلا ىف لحو زع هللا لوقو رصءلا ةالص ىه نورسفملا لاقو (« هللاب نامسقيف

 ديك أ: ىلع لجو زع هللا باتكب انللدتساف « نيبذاكلا نم ناكنإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلاونيقداصلا نمل هنإهللاب

 نأ ه هلوقو نيميلا ريركتب ناعالا ف فلاحلا ىلعو ةالصاا دعب نيميلا هيف مظعت ىذلا تقولا ىف فلاحلا ىلع نيميلا

 هللا لوسر ةنسبو همظعل اني نيسمحم مدلا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو« نيبذاكسلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل

 انربخأ : ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا )اندلب معلا لهأو هباحصأ لعقو ربنملا ىلع نيميلاب لسو هيلع هللا ىلد

 ملسو هلع هللا ىلص ىنلا نأ هللأ دبع نب رباح نع ساطسن نب هللا دبع نع صاقو ىنأ نب ةشع ند مشاه نع (02كلام

 نع انربخأو : ىلاعت هللا همحر ( قفا“ لالا ) « .دانلا نم هدعقم أوبت ة 1 نيمب اذه ىربنم ىلع فلح نم » لاق

 ىردسلا ركب وبأ لإ تك لاق ةمأ ىنأ نب رجاهملا نع ىرماعلا قحاسم نب لفون نع ىمازحلا نامع نب كاحضلا

 ىوداذ ؟"0لتقام سو هيلع هللاىلص هللا لوسر ربنم دنع اني نيس هفاحأف قاثو ىف حوشكم نب سيفن ىلإ ثعبا نأ

 لاق ىرملا فيرط نب نافطغ ابأ عمس هنأ نيصحلا نب دواد نع كلام انربخأ : ىلاعت هللا همحر ( ىفانتلالاف )

 ىلع فلم نأ ىنابو قل هقح نأ فاحم ديز لعدف قوقحلا عطاقم دنع الإ لاو ال اور لاقف .ىاكم هل فلخأأ

 رمع نأ ىنغلبو : ىلاعت هللا همر ( ىف(. لال ) نيميلا ربصديز هرك كلام لاق كلذ نم بجعي ناورم لهوف ربذملا

 ربنملا ىلع نيميلا هيلع تدر نائع نأو لجر نيبو هنيب تناك ةموصخ ىف ربنملا ىلع فلح هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 ىلع نيديلاو : ىلاعت هللا هحر ( نا لا]ق ) هنيمس لاقيف ءالب ردق قفاوي نأ فاخألاقو اهنم ىدتفاو اهاقتاف

 2 ه1 ثيدح هالو مدق ىف ان دنع هفق فالتخا ال امترينملا

 رننملا لع نيمتلا ىف فالحلا|

 نامألا فلتخم فيكو لاقف سانلا ضعب  ربنلا ىلع نيميلا انيلع باعف : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: خللا )

 امهبلإ باحيأ ةنيدملا و 2ك سيل ند عض كفك ِ؟ ماقملاو تدنلا لد هك نمو ريدا ىلع ةنيدملاب ند فلحيف

 ةعبرأ نعالملا تفلحأ فيك لوقلا اذه لوقي نم ضعبل تلقف لاق ؛ هللا ثدب برقالو ربنم ريغ ىلع فلخم مأ

 عوبطملا اطوملا ىف عقوو )») ةيتع نب مشاه نب مثاه 520 ةصالخلا 0 ق ىذلا ةيتع نب ماه 0 هلوق 0(

 1 هبنتف 8 فيرخن وهو ( ةيتع نب ماشه نبا ماشه 2(

 طل 2. دك ١ رود هلع رعت ملو « ىتوداذ » ىرخأ ىفو « ةخسن قادك ()



 من 1

 دمع حارج 5 لوح ىلَع فلحأ نمو (لاق) م اومظع امولجالاو ةاروتلا لع و نوعظعي ثي> و ممعِب فن ويمذلا.

 رينملا ىلعو تيبلاو ماقملا نيب انفصو م هلع فلحف ارائيد نيرمثع نم مظعأ اذدهف نءال 6ط وأ رك اهشرأ لو

 هيلع لجر ىف ك احلا أطخأ ولو : ىبلاعت هللا همحر ( ىف: لاو ) تاعألا هب دك ؤت ابو رصعلا دعبو دجاسملا ىو

 ناك اذإ هنأ امهدحأ . نيلوق ئم دحاو كلذ ىف لوقلاف تيبلاو ماقملا نيب هفلخم ملو هفلحاف تيبلاو ماعملا نيب نيع

 هلق يبيت ب نت ضو نيج

 مرد ىفو هلا رح 3 هةلحيو هدلسم فاحق 2 هالو ةندلا كإ لاعال ككاح ةهذئع ني ةددملا الو هةكع سدل نم 1

 بفضل نأ هةقد ند ناك اذإ هنأ رخالاَو نيميلا ةياع داعت الو هريغ ىف هفلح نم مظعأ ملسو هيلع هللأ ىلد هللا لوسر

 هنم دْحْوِي ىح هيلع نيميلا داعتف تبرهأ ربما ىلعو ماقملاو تيبلا نيب نهءلل سان'و ربنملا ىلع وأ تدبلاو ماعملا نيب 05010 اردااأ1أ]أآأ] ]اذ 1 ]110

 لإ دومالا نم مظعلا ىف هكح زوم ك اح هن دلب نم دحأ بفخمالو . : ىلاعت هلل همحر ( قفا تلال ) هلع ام ش

 هدلب 5 اح رهقي هيلع موكسحملا ناك نإف هدلبب نيميلاب هدلب 5 اح هلع حمو ةفيلخلا عضوم ىلإو ةنيدملا ىلإو ةكم

 5 اح هيلع ىوقي ناك نإف هريغ هيلع ىوقي مك اح نكي ل نإ هعفر تيأر هِيلإ هعفر ةفيلخلا لاطلا لأسف زع وأ دنحم

 : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لالاف ) هيلإ برقأ وه ىذلا ىلإ عفري نأ تبأر ةفيلخلا نم هيلإ برقأ وهو هريغ

 لهأ نم نوكرششملاو انفصو اك نوفلحم ناميألا ىف ءاوس مثرارحأو مبكيلاتو مجؤاسنو ماجر نوغلابلا نوماسملاو

 عضاوملا نم مظعي ثيحو بتكسلا نم مظعي ام مهنم دحاو لك فلخم انفصو اك نامعألا ىف ن وماسملاو عدلا

 ليجتإلا لزتأ ىذلا هللابو ىسوم .ىلع ةاروتلا لزنأ ىذلا هللاب » هلوق لثم مهنم فلحتملا مظعي امث نوماسملا فرعي اب

 هيف مهناسل نولبحم امإ نوداسملا هلهجب ايش نوءظعي اوناك نإو نوماسملا هفرعي امن اذه ه.شأ امو « ئدع لع

 ىفلجرلا فاحم و : ىلاعت هللا همحر ( ىف: للا ) نوفرعي امع الإ ًادب أ مهمئوفلحالو .هب ثوفاحم لءانعم ىف نوكشي امإو

 ةءاربااهنم لجرلا ىعدبف لخراا ىلع قملا لصأ هل نوكي نأ لثم كلذو تبلا ىلع هسفن هيلع امفو تبلا ىلع هسفن ق>

 رمان ضتقم هل هنم اثنش الو هانضتقا الو -هنم ايش الو هاضتقاام ةلع تاثل همسو قللا اذكه نأ لا كلل

 هتآو ءوحولا نم هجن ةثم ءىم نمالو هنم هلع دورشملا انالف ارتأالو دحأ لع ةما: شك الو 4 ناك

 تفصو اك همست 'ق تلآ لع فلخأ ءابأ ثروت هيلع هنأل قالا ناك نإف' ناتكا هده 212 ا نإ هل

 نإف هذخأ مث هوجولا نم هجوب هنم ءىش نم الو هنم هأربأ الو هنم ايش الو هاضتقا ءابأ لع ام هيبأ ىف هماع ىلعو ظ

 ىلع .ةلع تناث قل نالف نبا نالف ىلع نالف نب نالف هب هل دهيش ام نإ نيميلا ىف لاق دهاش هيلع هل دهش ناك

 تبحو نإو وه الإ هلإ ال ىذلا هللاو لق هل لوقف هفلحم ىذلا ظفحتيو كلل تفصو اك نيميلا قسني مث هب دهيشام

 ىع ىذلا وأ نيميلا هل ىذا أدب نإو هيف فلخم ىذلا عضوملا ىف ءاوسف اهب أربي دحأ ىلع وأ اهب ذخَأِب لجرل نيميلا

 اذإ نكلو هني لبقي نأ م احال نكي مل هيلع ىعداو ىعدا ام ىلع نيميلا عضوم ىف وأ 5 احلا دنع فلحق هيلع

 انربخأ عفاش نب ىلع نب دمحم نأ هيف ةححلاف ؟ كلذ ىف ةجحلا ام لئاق لاق نإف هفلحأ هيلع وأ نيميلاب يسحلا هل جرخ ْ

 ىتأ مث ةتبلا هتأرما قلط ديزي دبع نب ةناكر نأ ديزي دبع نب رج نب عفان نع بئاسلا نب ىلع نب هللا دبع نع

 ملسو هيلع ىلص هللا لوسر لامتف ةدحاو. الإ تدرأ ام هللاو ةّتبلا ىف أر ها تقلط, ىفإ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا كول

 جملا جورخ لبق ةناكر فلح دقف لاق هِيلإ اهدرف ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو ةءاكر لافف؛يةدحاوالإتدرأامهللاو»

 جورخ دعب نوكست اعإ نيميلا نأ ىلع ةلالد كلذ ىف ناكف هب فلحام لثمب هفلحأ نأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا عدي ملف

 قالطلا ىف ةناكر سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فاح اذإو اهبحاص ىلع ةيناث دعت مل يلا جورخ دعب تناك اذإف جكحلا
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 زوجمال هلام مهضعب عنق ةدوجوم فانصألاو امأف همم هباتك ىف هللا هك ذ نفاه قحأ ادحأ دحتأال لجو رع هللا

 نكي مل ولو هلوق مزلي طق لوقلا اذه لاق ًادحأ لعن ال انأ مم محريغ ىلإ هفرصف هلك هذخأب نأ زاج اذه زاج ولو

 هللا همحر ( ىنإ:ةلالاف ) نيبرمأ الو هيلع عمتجم رمأ الو ةنس ريغ هللا باتك ىلع جتحت فك و نإ تانك اذه قف

 ىلاعت هللا لأسن وانبتك امضعبي ”ءافتكا انبتك امب رثك أ دهاشلا عمني»لا فلا> نم ىلع ةجحلا نءانكرت دقو : ىلاعت

 0 نيحلاب ىذق هنأ 2 لا ىلص ىنلا نع ثيدحلا لاطنإ ىفاو وتحمل مهن أ ىلاعت هللا عام نإ انيب دقوةمصعلاو قفوت 2

 0 هلع هللا ىلد ىنلا نع ثيدحالب 5 رهأا اوفلاخ مهنأ اند دقو الإ تا ىقلا رهاظ فلام ل اومعزع ىث دهاشلا

 لعب ملو اناهم اع ىهننو انام 0 3 ىل اعت هللا ار دقو ملسو هيلع هللأ ىلد هللا لوسر لو# اولاق اونوكف

 ريغ ىفنآرقلا رهاظب سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ضمبلوق هعمو نآرقلا رهاظ اوكرت مهنأ انيبو كلذ هدعب ع

 مهملع مث ريغل ةحح هنوريال ةنم 0 ممزاب ءىث نوجحتخم موق نك آ نم نيبأ لبهج - أو اضيأ عطوم

 ٠ قفوملا ىلاعت هللاو

 نيمي هيلع تناكف لام هلع ىعدا وأ ادهاش هيلع ماقأف الام ىعدا نم : ىلاعت هللا همحر ( قناةلالاث )

 هيلع ىعدنو يعدبام ىلع تيبنلاو ا نيب لح 2ك 5 0 ارانيد ني لاملا ةمق ىف رظن

 نيع هيلع تناك نإف رجلا ىف فل> 0 اذه 0 اذإ كي ضعب لاقف تا و ماقملا نيب 5 نيع

 ارانيد نيرسشع نم لقأ هيلع فلحمام ناك نإو « ماقملا نم تيبلا ىلإ برقأ نوكيو ماقملا نيع نع فلحأ رجحلا ىف

 نم اهريغ وأ ةيانج شرأ نم هيلع فاحمام ناك اذإ اذكهو لسو هيلع ىلص ىنلا دجسمو مارحلا دجسملا ىف فلحأ

 هيلعو هتمزل ول نيميلا ىلع ربجب اك ثنح نإو ماقملاو تيبلا نيب نيميلا ىلع ربجم : لئاق لاق ولو اهلك لاومألا نم
 ميظعلا ىلع وأ ًارانيد نيرشع ىلع فلحأ ةنيدملاو ةكم ريغ دلبب ناك نمو ابهذم ناك فلخمال نأ نيع

 » الق انع مهناعأو هللا كلهم نورتشن نئرذلا نإ 2 هيلع ىلتو دليلا كلذ كج سم ىف رصعلا كعب ارلاو مدلا

 ماقملا نيب تربك مأ ترغص دمعلا حارجو اهلك دودحلاو قالطلا ىلع فاخمو : .ىلاعت هللا همحر ( ىفا:ةلالاف )

 تيبلاو ماقملا نيب فلحم مل غلبت مل نإف ارانيد نيرسع اهشرأ غلب اذإ كاومأ ىه ىتلا أطخلا حارج ىلعو تيبلاو
 نييكملا ماكح لوق اذهو لاق فاح م الإو هديس فلح راند نيرشع هتميق تغلب نإ قتعلا ىعدب ديعلا كلدكو

 نم رلادبع نأ دلاخ نإ ةمركع نع جدرجنبا نع اريخأ حادقلاو دلاخنب جسم نأ مهعامجإ هيف مهتجح نمو موهتفمو

 دقل لاق ال اولاقف ؟ رمألا نم مظع ىلعفأ لاق ال اولاق ؟ مد ىلعأ لاقف تيبلاو ماقملا نيب نوفلحم اموق ىأر فوع نبا

 تفصوام لاومألا نم مظعلا نأ ىلإ اوبهذف ٠ ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا ) ماقملا اذهب سائلا نواهتي نأ تيشخ

 انريخأو 5 ىل اعت هللا همحر ( قفا 3 2 الاه / راند 2 3ع ريذملا ىلع فل كلام لاقو ادعاصقف ارانيد نبرثشع ند

 ىرخألا امثادحإ تبرض نيتيراج ىف كفكالطلا 3 ند سابع ن 1 ؛| كإ 00 لاق ةكسلم فأن 5: ء| 1 نَع لمؤملا ١ نإ هللأ دبع

 )»ا اليلق ان مناعي و هللا دعت نورتشإ ن "يذلا نإ ( اههيلع أرقام“ رصعلا كعب اميسيحا نأ ىلإ ب كف اههملع دهاش الو

 رمأ ريبزلا نبا نأ هفرعأ ال دانسإب نزام نن فرطم ان ريخأ و لاش كادر ( قفا ةلإإإف ) تفرتعاف تلعفف

 فلخن و لاق فحصاا ىلع فج ءاعاصب ًافرطم تزارو 5 ىلاعت 0 همحر ( قنات الان ْ فدحصضملا ىلع فاح نأ

 هدزتش نيش نمنع يل ا ا اا



 ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع سنأ نب كلام انربخأ : ىلاعتّشا همحر ( ىفانئلإ]ا )

 نآل اًخر اذإ امهمحرأ لاقو لوقا اذه ىلإ مهضعب عجرف : لاقت هنا همر ( قنا _ةلالاف ) اياز نييدوه مجر

 تاقف مالسإلا 6 مهيلع - ةلجلا ىف اعيح اولاقو انز اذإ اممح ر ال نأ لع م ضعب ماقأو مالسإلا يح كلذ

 مهدنعام ىلإ تفتلت الو تلق اندنع مارح هنآل ابرلا درأ لاق ؟ لالح ممدنع ايرلاو مهند امف اوبرأ اذإ|تيأرأ مهضعبل

 اذوقوم اهضعب عابف ابعدي اهلك اهذقو مث فلات امنع كيذن نيب مهنم ىسوجم ىرتشا نإ تيأرأ تلقال لاق ؟هلالحإ نم

 2 تدفن دقو ىنبد قف لالح>و ىذدنع ناك د هدهو ىلام اذه لاهو ىسو# وأ متع هيلع اهقر>ف اهضعب قو م

 و كل لاق نإف تلق ءىش هيلع كل سيلف لاق 8؟ اذه هقرح مث دارد هعئاب تدك قابلاو عرب هضعب تعيو كيدي نيد

 ناكنإو لاق ىدنع لالح وه لاقف تلق ىدنع هل لوفأ لاق ؟ ىدنع وأ كغ مارح كل لاق نإف تلق مارح هنأل لاق

 هلك 1 نأ 2 قر تناف لاق نإف تاق كيلع مارح وهف ىلع امارح ناك امو ىلع ىدنع مارح رهف كدنع الالح

 كل تجوي ىذلا وه سيل هيلع كرارقإف هلع كتررقأ نإف لاق ةيزجلا هلع ىنم.ّدخأتو مالسإلا راد ىف انأو همأ وأ

 ملو تلق هنع نمضي لاق؛ارمُح هل قارهأ وأ اريزن> هل لنق نإ لوقت اه تلق هب كلل أ نآب اكي رش .كل رصأ نأ ل

 انرلا نينو هدب قرفام مارحلا ةميع هل ىغقتفأ تلق مارح 31 لاف؟مارح ريغ مأ كاع مارحأ تلك لام هنأل لاق

 كدنع ريزنخلا ىف سيلو هل لحتف ابغبديف اهخلسإ دق ابهأ اهيف نأل اهنمثب هل ىضقي نأ ىلوأ تناك ةتيملل ةتملا نمو

 كلت قرحف ايغديل ةتيم دولح خلس ىفد وأ مسم ىف لوقتام هل تلق : ىلاعت هللا همحر ) قفاحخلالا ) لحم ام

 لاق اهعب لو ارثك الام ىوست ريصتف غبدت دفو ملو تاق هيلع نامضال لاق ؟ ىمذ وأ سم غابدلا لبقهيلع د واحلا

 لي لاق ؟ هذه وأ ريش ريزنلاو تلق اهنمضأ مل الالح هيف تسيل ئذلا تقولا ىف تذفلتأ الذ تو ف ©20تورح اجل

 تماظالإ كعمسأ امثالف :تلق اعم دهاعملاو ملسملا لظ لب لاق ؟هدحو دهاعملا ملظ مأ مظعأ دهاعملاو ملا دظف تلق ريزنخلا

 ناسنإ اهانإ هيصغول لام هل ةعاسلا ىهو الالحريصت دقو بهألا نمش جسملل ضقت مل نيح امهدحأ وأ دهاعملاو مما

 0 هتيطعأ ني> هتاظ وأ هتليم 0 هبهأ 0 ندضت : نيح دهاعملا تماظو هيلإ اهدر كءدع ناكو هل لحب مل

 نك امفو هنم رصت# اذه ليوط تاعك ااذهو : ىلاعت هللا همحر ) قنا خلالا ( 0 ر نم مارحلا

 امنإ » : ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو : ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا ) ىلاعت هللا ءاش نإ بتكن ملامت نايب

 باقرلاو نيك اسملاو ءارقفلا دجو اذإ لجو زع هللا لاق امي انلقف ةيآلا عيرلا أرق « نيك اسملاو ءارقفلل تاقدصلا

 0 قح نأل مدح افنص اهمرعو ممم افخنص ىطعب نأ مامالل نك مو مهاك اهنم اوطعأ ليبسلا نباو مراغلاو

 نم عنميو ادحاو افنص اهبطمي نأ هلف نيدوجوم اوناك نإ سانلا ضعب لاقف لجو زع هللا باتك ىف تباث مهنم دحاو

 (50دحاو فنص ىف ابعذو نإ لاقف لاق هظفحأ ال للعلا ىلإ بسني نم ضعب رك دف؛اذه تذخأ نمع هل ليقف هعم قب

 نإف لقي مل هنأل ةدح هيف كل نكي مل مزاي امن اذه هنع تيكح ىذلا ذه لوق ناكولف انلق ءأزجأ فانصألا دحم وهو

 لاك ني لام هنآل'ةعم نم لع هتضح درااهئم تفنصا دج مل اذإ سانلا لاق امنإو هأزجأ نودوجوم فانصألاو ابعضو

 ا هيف لحم ال تقو ىف » هلعل )0(

 دحاو فنص ىف تلعج نإ لاق» تاقدصلا مسق باتك ىف هترابعو انه غسنلا ىف اذك فانصألا دحب وهو هلوق (؟)

 . ةدحصم ا هشتف ( انه 1 هلع مامالا درو أزجأ

 منو



 هك ا 2

 ند ا انفلاحمال تنأو كلم لدع ىوذو ( مكلاجر نه نيديهش » لوقي ل>و زع هللاو و اناقف مهيب مهتداهش

 أوذ نانثا » لجو زع هللا لوقب لاق ؟هب ىلاعت هللا رمأ نم ريغ تزجأ فيكف مهريغ نمال لودعلا نيماسملا رارحألا

 هللا لوقل كلذ ىلع لدي ملعأ لاثت لاو لب رتلاو مكتايبق ريغ نم لبق دقف هل تاقف « ريغ نم نارخآ وأ مكنم لدع

 ميترا نإ للأب نام-ةف 2 ىلاعتو كرات هللا لوقو نيءاسملل ةنف ولا ةالصلاو « ةالصلا دعب نم امهنوسحم )لجو زع

 وأ برعلا ند هو هيلع هللا ىلد ىناا م اوناك نيذلا نيهسملا ناب ةبارقلا امو )»ع ىلرق اذ ناكولو ان هب قىرشلال

 اهنإف «نيمنألا نمل ًاذإ انإ هللا ةداهش مكن الو ىلاعتو كرابت هللالوقو ةمذلا لهأ نيبو مهنبال ناثوألا لهأ نيبو مهني

 كرتت تناف هل تلق مكنيد لهأ ريغ ىلع ىه لوقت انإف لاق همذلا لهأال نوماسملا نيماسملل ةداهثلا ناّتك نم مثأتي

 لهأ ريغ مثو ملو تاق ال لاق باتكلا لهأ ريغ نيك رسما نم اننيد لهأ ريغ ةداهش زيجتفأ تلق نبيأو لاق تل وأتام

 تيأر وأ ةزئاج ريغ مثريغ ةدايشو ةزئاج باتكلا لهأ ةداهش نأ هلثم مزاي ريخ ىف وأ ةبآلا هذه ىف دحن له اننيد

 اودجو اب اولض مهنأل باتكلا لهأ ريغ ةداهش ريِجَأف ضع نود نيكريثلا ضعب تصصخ دق كارأ لئاق كل لاق ول

 لاق هباتك اولدب مهنأ انرب>أ لجو زع هللا نأل ةمذلا لهأ ةدابش درأو مه.دبأ ىف ناكاباتتك اولدبي ملو مثءابآ هيلع

 ةداهش اوزيحمال نأ ىلع نوعمت سانلافلاق نوبذكي ال موق ناثوألا لهأ ىفو انلق نوبذكي ال موق مهيفو هل كلذ سيل

 لجو زع هللا لوق نم الإ ناثوألا لهأ ةدابش اودري مل انباحصأ نم كعم مبعامجإب جتحت نيذلا انلق ناثوألا لهأ

 كعم نيئطخلا عامجإب جم الف اوثطخأ اوناك نإف ةمذلا لهأ ةداهش اودر كلذبو اهم ةيالاو « مكنم لدع ىوذ »

 ةداهش زاجأ احم رش نإف لاق مالسإلا نيد فااخ نه ةداهش اوزيي مف نآرقلا اوعبتا دقف مهعبتاف اوباصأ اوناك نإو

 بسملا نبا ممتداهش ةزاجإ اوبأف ةرصنلاو ةرجهلاو ةنسلا راد لهأ نم هريغ احمزنش فلاخو هل تاقف ةمذلا لهأ

 ىنمزليال هنأللاق ملو تلق لعفأل ىنإ لاق كيأرب باتك هيف سيل امف ارش فلاخم تنأو امهريغو مزح نب ركب ونأو

 زجأ مل اذإف لإق كمزابال نأ ىلوأ باتكلا فالخ هيف امف هلوقف باتك هيف سيل اف هلوق كمزاي مل اذإف تلق هلوق

 ك6 اذإو مهماكح ند معك الو مهنم كلذ نولاس ولازب مو ماكح مل وى رضت ١ تا تلق 3و تررضأ مى داهش

 ضعبل مهضعإ دهشإب ةنامأو ةءورمو لضف لهأ ًاديبع تيأرأ هل تاقو . نيماسملا ةداهش ةزاجإ نم هللا 2 الإ ل 1

 تدر ىتهو اهريغو قوقحو قالطو لتق مهيف هتعض وأ لجر ضرأ ىف ريغ مهطلخمال تلق مهتداهش زوحمال لاق

 اذكهو تلقنيماسملا لودعلا رارخألا ةداهش ةزاجإب ترمأ امنإو اهلطبأ ل انأف لاق مهةوقحو مثؤامد تلطب مهتداهش

 لدعي دحأ ءالؤه الو ءالؤه طلخم الو مهدع فرعيال نجس لهأ اذكهو مدع فرءبال عض وم ىف ريك تا

 الو انلق هللا ظرشش نمن اوسيل مهنأل متن لاق ؟ مثريغ مهطلاعال نوماس رار>أ مثو مهنيب ىقلا لاومألاو ءامدلا لاس

 ىمذ مسأ ولو دغ نم ممتداهش تزاج اوقتعأ ول لودع ديبع نم هللا طرش نم دعبأ مث لب ؟هللا طرشش نمت ةمذلا لهأ

 ىلع اهزيجتفأ كريغ نم نارخآ وأ - لدع اوذ نانثاب تدجتحا اذإ هل تلقو همالسإ ربتخم ىتح هتدابش زحم مل

 اذه لاق ول ؟ هريغىف تبثتو هيف تلزن امف خسنتفأ اناق ةخوسنم اهنأل ال لاق ؛لجو زع هللا اهرك ذ ثيح مسملا ةيصو

 قفرلا انلق ممب قفرلا اندرأو هولاق انباحصأ نأ الإ اهيف انلقام لاق هحتش ىلإ هباوج نم جرم نأ اهيبش تنك ك2

 ملف ةمذلا لهأب قفرلا نم كل مزلأو كب ىلوأ ناك نجسلا لهأو بارعألا نم رارحألاو لودعلا نيماسملا ديبعلاب

 قفرلل ةمذلا لهأ ىف ىلاعت هللا طرشش تزواج فيكف ةمذلا لهأ ريغو ريغ دوهشلا ىف هللا طرشش نأل مم قفرت

 هانمجر بيث مهنم ىفز دقو انيلإ ارك اع اذإ ىعللا اذه له اًضيأ تلقو مم قفرال نيماسملا ىف هزواجم ملو مب



 مهفلا2 نآرقلا رهاظ لوقت تنأو ةجح ىرخأ هلعجنو ءىش نآرقلا نم هلوق ةقفاوم ىلع لدي سيلو ةجح ةرم ملسو.

 ءاخرإو بابلا قالغإو رهملا فصن اهلف ابسع نأ لبق اهقلط اذإ هنأ نآرقلا رهاظو رهملا بجو ارتس ىخرأ اذإ تلق

 نأ ىلع لدت اهلك ىلاعت هللا باتك نم تايآ سمح امبعمو ريبزلا نباو سابع نبا لوق كرتت مث سيسملاب سيل رتسلا
 عبضلا قف ىفق أ ديصلا َّف ردع لوق كرتتو معلا لهأ دنع لوقعملاو ساقلا اميعمو ةحوزب تسل ةدعلاف ةعلتخملا

 انطوأ نيلجر ىلع مح ني> نمحرلا دبعو رمع لوقو قانعب بنرألا ىفو ةرفحب عوبريلا ىفو زنعب لازغلا فو شبكي
 نالوقيو مثارد ىز<أ هنأت معزف ( معنلا نملتقام لثم ءازحف» ل> وزع هللا لوقشب امه وق ىلع لدب نارقلاو ةاشب ايبظ

 ىلع امح فورعملاب عاتمتاقلطمالو » لجو زع هللا لاقو ناءازج لوقت تن أو« لثم»لوقي هللاو ةدحاو ةاشب ىظلا ىف

 اناحصأ نم تيقل نم ةماع لاقف «نينسحلا »ىلإ رقف « نهوسمم ملام ءاسنلا متقلط نإ ميلعحانجال » كاقو «نيمتملا

 ىلع ةماع ةيآلا نأب امل ضورفملا اب لوخدملا ةقلطمللو تقلطف ربهم ال ضرفي ملو طق اهب لخدي مل تل ىه ةعتملا

 نأ دحر ) قنا :علالاف ( رأ الو لحو زع هللا 0 م ةلالدب ىرخأ نود ةدحاو نوم صصع مل تاقلطملا

 اهيا ام لحدي مو قادص امل ضرف ىتلا الإ ةعتم ةقلط» لكل لاق هنأ رمغ نبا نع عفان نع كلام انريخأو ىل اعت

 ضرغملو امم لخدي مل قال عبتت ىتلا ةيآلاب لدتسا رمع نبا بسحأو : ىلاعت هللا همحر ( ىف: :لا][ ) رملا فصن

 ةيآلا 0 فصنق ةضيرف : نذل متصرف دقو نهوسك نأ ل نمنهومتقاط نإو»اهدعب لوقي ىللاعت هللا نآل اهل

 2 اع ذخأت ةقلطملا 0 نأ ديرأ امإهنأ ىأر هلعلو تاقلطملا 2 نم ةجرخم 0 لع هدا ىأرف

 افلا اهنكح ىأرف اهم عتمتسإ ملو ةعتملا نم رثك أ وهو روملا فصن ىلاعتو كرابت هللا 0 دحام ال صرف نك

 لوقب لدتست تنأ هل انلقو انفلاخم ' نم ضعبل اذه نم تفصوام تركذف ن :ملا> املاح فلاخو نآرقلاب تاقلطملا -

 “ع مع نبا لاقام لمت# باتكلاو هلمتحا اذإ باتكلا ىنعم ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم دحاولا

 تاقلطمللو 0( لحو زع هلأأ لاقو ةعتملا ىف ءاوس تاقلطملا نأ ةيآلاب معز 0 ّم 1 هتفااح فكف 35 هلوق ىلع ليلدلاك هفو

 نأ كالذو ةيحاوربغ 1 « نيقتملا ىلع اقح»لحو زع هللا لوقي انللدتسا لاق ةقلطم نود ةقلطم صحم مل 46 فورعملاب عاتم

 ةمتملا نأ تمعز دقف انلق : ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) نوقتملا هب صخم الو مثريغو نيقتملا ىلع وبف بجاو لك

 امفلجو زع هللا لاق اعإو اهقلطف اهب لخدب ملو جوزلا اهل ضرفي مل ةأرما ةعتم ىهو ناطلسلا اهملع ربي ةعتم ناتعتم

 نيتيالا نم ةدحاو لكو ةيآلا هذه ىفمريغ ىلع قح نينسحملا ىلع ًاقح ناك ام نأ تمعز فيكف «'نينسح ا ىلعاقح»

 له ؟ ريغ ىلع اقح نكي مل ل نيقتملا ىلع اقح اذه ناك نإف؟ةصاخ ىرخألاو ةداع امهادحإ نأ تهعز فيكف؟ةصاخ

 هللا ميمحر ااحص أ لاق اذكه كاف نأ ف تفصر اعنخ 0 هتماع امش ؟عامجإ وأ رثأ وأ ةنس وأ باتك ةلالد اذهم كعم

 جاف كوءاح نإف» نيك ر مثلما ف مسو هيلع هلأ ىلص هيدنل ل>و زع هللا لاق دقو ىل اعت هللا همحر( قننتلالا ( ىلاعت

 كونتفي نأ ثرذحاو مثءاوهأ عببتت الو هللا لزنأ اب مهنيب حا نأو » لجو زع هللا لاقو ةيآلا«مهنع ضرعأ وأ مهن

 نا هنع ىهن دقف ناك امهأو نووهمام لمتحمو م,ماكحأىف مهلييس لمتحم مثءاوهأو «كيلإ هللا لزنأام ضعب نع

 و زع هللا مل مهنيب مح باتكلا لهأ نيب ماحلا يح اذإ انلقفإسو هيلع هللا ىلص هين ىلع هللا لزنأ اهب مهنيب ع

 نيداسملا ةداهش الإ مهنب زيجمال هنأو نيماسملا نيب هنكح مهنيب مع هنأ مح نأ لبق مهماعأو مالسإلا 2 هللا ٍس و

 زوحب سانلا -ضعب لاقف « مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو » هلوقو ( كلم لدع ىوذ اوديشأو » ىلاعت هللا لوعل



500 

 ةأرما جرف ىلإ رظن نم نوعلم لاقي هنإف لاق هتأرماب تسيل كدنع هذهو هتأرمأ تنب هيلع ثمرخ امأإو اهرمأ ىف
 هلعلو رانلا انزلا ىلع لجو زع هللا دعوأ دقو نوعلم اهتنبا جرف رب ملو ةأرماب ىز نم لعل ىردأ امو تلق اهتنباو

 ىز نإ هنأ تمعز فيكف تلق ال لاق نيتخأ جرف ىلإ رظن نم نوعلم هل ليقف هيلع مرح ام انيك أ نم نوعلم

 هللا همحر ( ىذا ةلالاك ) اذه ىف هباحصأ لوق باعو انلوق ىلإ مهضعب عجرف هتأرما هيلع تمرح هتأرما تخأب

 اهلإ قالطلا ناك تءاش اذإ ةأرملا نأ مه اومعزف مهملإ قالطلاو ءاسنلا ىلع نيماوق لاجرلا لجو زع هللا لعجو ىلاعت

 ساناا عيمجو محو نحن انلقو اهلإ رمألا اولءجف هيلع تمرحف ةوهشب هتلبق تلاقو هنبا تلبق ابجوز ةأرملا تهرك اذإف

 الو راهظ همزاي ملو ءىش كلذ نم اهمزاي مل اهنم رهاظت وأ اهنم ىلا وأ هتأرما ريغ قلط نم هتملع كلذ ىف نوفلتخمال

 ىلعلدي اذهو ةأرماب هل تسيل اهنأل قالطلا امزاي مل اهمتدع ىف اهقلط مل اهجوز نم ةأرملا تعلتخا اذإ انلقف لاق ءالبإ

 اههزا ةدعلا ىف علخلا دعب اهةلط نإو اهيلع هل ةعجر الف هنم تعلتخا اذإ سانلا ضعب لاقف هفلاخمال هلإ انبهذام لصأ

 صبرت مهئاسن نم نولؤي نيذلل » لجوزع هللا لاق دق هل تلقف قالطلا اهءزلي مل ةدعلا ءاضقنا دعب اقلط نإو قالطلا

 ةبقر ريرحتف اولاق امل نودوعي مث مهناسن نم نورهاظي نيذلاو » لجو زع هللا لاقو نيتيآلا رخآ ىلإ «رهشأ ةعبرأ

 داو نمل ناكن إف دلو نحل نكي مل نإ عِجاوزأ كرتام فصن يلو ه ىلاعتو كرابت هللا لاق انلقو « اسامي نأ لبق نم

 ضرفو «دلو متل نكي ملنإ متكر امم عبرلا نمو نيد وأ اهب نيصوب ةيصو دعب نم نكرت ام عبرلا كلف

 نإ ةعلتخلا ف لوقت اف « ارسشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي» لاقف ةافولا ف ةجوزلا ىلع ةدعلا لجو زع هلل

 اهرب له تتام وأ هثر له تام نإف تلق ال لاق ؟رابظلا وأ ءالبإلا همزاب لهرهاظت وأ علخلا دعب ةدعلا ىف اهنم ىلآ

 لجو زع هللا لاقوحاوزألا ىف اذه مزلي اعإو ةجوز ريغىبف تدتعا نإو ال لاق ؟هنم دتعت ىهوملو تاقال لاق؟ةدعلا ىف

 : تلق ال لاق اهنعالبأ ةدعلا ىف ةعلتخلا ىمر اذإو ةبآلا « مهسفنأ الإ ءادهش محمل نكي ملو ممجاوزأ نوهرب نيذلاو »

 ىلاعت هللا باتكب هذهو ةجوز الإ مزليال قالطلا نأ تمهعز فيكف تلق معن لاق ةجوزب تسيل اهنأ نيبت نآرقلابفأ

 أمتآ ىلع لدت لجو زع هللا باتك نم تانآ نإ لوق# تنأو اهمزاي قالطلا نأ تمعز مث ةجوز ريغ كدنعو اندنع

 كلذ لاقف لاق هب جتحم الف انلق ال لاق؟تدثي ام هلثم نوكفأ انلق ىماش ثيدحم اذه انلوق انيور لاق ؟ةجوزب تسيل

 وهوانلوق ىلع امه جت لهف انلق ال لاق؟ةجح امهريغ امهفلاخم مل نإو الاق اذإ امبف انلق ىبعشلا رماعو ىعخنلا مهارإ

 لاقلهبف لاق ؟ثاريملا امهنيب نالعجبو رابظلاو ءاليإلا هنامزليف ةعجرلا اهيلع هل نايرب اناك امهلعل ونآرقلا رهاظ قفاوب

 نباو سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع دلاخ نب ملسم انربخأ دقو كلذ نم فاك باتكلا انلقكلوقب دحأ

 سابع نبا لوق الإ اذه ىف نكي مل ول هل تلق كلمم الام قلط هنأل ةدعلا ىف قالطلا ةعلتخلا قحليال الاق امهمنأ ريبزلا

 هفالخ سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ضعب لوقي نأب الإ كلوقو انلوق لصأ ىف هفالخ كل ناك أ امهماك ريبزلا نباو

 نأ ثلق ؟ نيأف لاق لجو زع هللا باتك نم ىآ ددع كلوقىف تفلاخو اميتفلاخ دقو امملوق عم نآرقلاف ثاق ال لاق

 نأو ثاريملا نهنمو ثاريملا نمل نوكي نأو ناعللاو راهظناو ءالبإلا مهنيب نوكي نأ جاوزألا ىف هللا يَ نأ تمعز
 تفل اخكنأ ةجوز الإ مزليال فالطلاو قالطلا ابمزاب تلق اذإكمزاب اف اذهنم دحاو ابمزلي ةجوزب تسيل ةعلتلا

 هللاهمحر ( قفا: ةلالاف )اهنم ثاريملاو ام ثاريماوناعللاورابظلاو ءالبإلا اهمازلإ ككرتىف وأقالطلا اهمازلإىفهللا كح

 هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نملجرلا لوق لعجمأ 21)هل تلقف انباحصأ اذهب لاق : لاق نأ الإ ائيش درا : ىلاعت

 )١( لمأت«علا سابع نبا لوق كرتت مث علا ىحرأ اذإ تلق م نآرقلا رهاظ فلاخ نإو ىباحصلا لوقب جتحمأ ىأ ,



: 5-2-5-7 
 اهعماجم ىتح لح ال نأ ىلع لدت ةنسلا نأل هل كلذ سيل لاق ؛اهقاطىذلا ابجوزا تلح ةدقعلا حاكنلاو تحكن نإف

 نأ ىلع لدت ةنسلا تناكنإف اهاحب نآرقلا رهاظو لمت ال ىهو نوكي حاكننلا نإف كل لاقف انلق ابحكشي ىذلآ جوزلا

 لجر اهعماج اذإف اهقراف ىدلا اهجوز ريغ اهعماجم نأ ىف وه امنإ ىنعملاف اهقراف ىذلا ابجوزل اهلحب جوزلا عامج

 نإف انلق اجوز نيذه نم دحاو سيلو ال لاق تاح دولا هب قدلي دساف حاكنب اعماج نإ كلذكو « تلح انزب

 عاما ناك نيأ نم كرصضي الف عاملاب تلح امإف: لحن ال ىهو ًادوجوم جيوزملا ناك دق سيلوأ : لئاق كل لاق

 ؟ لالحلا عاجلا ىلع ًاسايق مارحلا عاملا اهلحمالو انلق حييحص حاكن عامج ن وكيف اعم ناطرشلا عمتج قحال لاق

 ناك نإو لاق لالح عامح اذبف انلق ال لاق ؛ اهديس اهءاصأف اهبجوز اهلقطف ةمأ تناك نإو تلق ال : لاق

 لالحلاب هللا مرح امنإف انلق جوزلا امعماو اجوز نوكي نأ عمت+ قح لوألا ابجوزل لت ال جوزب سيلف الالح

 لالحلا 2 نأ تيعز نبأ نش « ءاسنلا نم 1 ؤابآ حكام او>كذت الو » لاقو « « عئاست تابمأو » لاقف

 هللا لاق دق هل تلقو ؟ اهديس اهبيصيف ابخوز اهقرافي ةمألاو اهجوز اهقرافي ةأرملا ىف كلذ تيبأو مارحلا يح

 قدح دعب نم هل لحم الف اهقلط نإف » لاقو « ناسحإب حد يعل وأ فو رع كاسمإف ناترم قالطلا » لحو ع

 احوز حكست قد هيلع تمرح اثالث تقلط اذإ ةجوزلا <> ناك اماف لئاق كل لاق نإف « هريغ اجو زحكتت

 مالكلا نأل هريغ اجوز حكنت ىت> هيلع تمرح نوكتفأ روجفب اهبيصي ةأرما نم قالطلاب مكتالجر نأ ولف هريغ

 ال : لاق ؟ مارحلا 2 لالخلا سَ سيلو انلق هل كلذ سيل لاق ؟ ار دشأ مارحال ناك لالخلا مرح اذإ قالطلاب

 مالكلا لاق ؟ سايقلا نيأف انلق اسايق كلذ لوقأ لاق انحاص نإف لاق؟ تفصو مف هكح هنأ تمعز رف انلق

 دوعب نأ ةالصلا كلت هيلع تمرح ةالصلا ىف ملكت اذإف اضيأ اذهو انلق ةالصلا تمرح ملكت اذإف ةالصلا ىف مرح

 ريغ سايقلا اذه ساق ولف انلق اهفنأتس نأ هلعو اهدسفأ هنكلو ال لاق ايف همالكب اهريغ ةالص تمرحوأ اهنف

 ةراطلا تناسا هل لبق لحجر اذه هقفلا ىف ماكت كل لحم ام هل لوقت تنك كالعل؟هل لوقت تنك ١+ ىث ىأ كحك

 ناكف ادبأ اهريغ ىرخأ كيلع تمرح هل تلقذ ةأرما عماج لجر كلذو اف تملكت اذإ كنع ىزحت ال اهنأل

 مرن امهمأف هتلق نإو نيماسملا نم دحأ هب لوقيال اذهو ادبأ املصي نأ هيلع مارح اهريغ ةالص نأ معزت نأ ك.ءزاي

 لاق ؛ ادبأ هيلع تمرح اهمأ جرف ىلإ رظن اذإ هتأرما نأ تمعز ام ًادبأ املصي نأ هيلع مارح اهنأ معزت وأ ؟ هيلع

 نيتأرمالا نم ةدحاو لكىف دوعي هل تلق ةالصلاب امهتهبش ول نامرحم ناتأرملا ةالصلا هبشت الو اذه لوقأ ال

 ءىث لاق هنم رومألا دعبأ وهو هب هتسق تمعز ولف انلق نيتالصلا نم ةدحاو ىف دعتال هلتلقو لالح حاكنب اهحكنيف

 هسحن مارحلا هطلاخ اذإف لالح ءاملاف لاق انبحاص نإف لاقو اًئيش عنصام ال لاق ؟هسايق تدمحفأ انلق انبحاص هساق ناك

 مارا دحمأ تلق ؟فيكف لاق اًئيش هيف عنصي مل كيحاص نأ تماع كل نيبت امل كنأ تمعز ىذلا لثم اضيأ اذهو انلق

 ءال لاق ؟ هنمزئمتيال اهتنبا ندبب اطلتخم اهب ىنز ىتلا ندب دجتفأ تلق معن لاق؟ ًادبأ زيمتيال هنم لالحلاف اطلتخم ءاملا ىف

 هيلع مرح ةأرماب ىز اذإ لجرلا دجتف تلق معن لاق سانلا نم دحأل مارا هطلاخ اذإ ادبأ لحال ءاملا دحنو تلق

 تلق معن لاق هريغل لالح امبف تلق هل لالح ىه لب لاق ؛ اهتنباو اهمأ هياع مارحو هل لالح ىه وأ اهحكني نأ

 ةأرما ىف لجو زع هللا ىصعي ناك اذإ اريسن سبل اذه ىف كأطخ نأ كل نيت افأ تلق ال لاق ؟>ال ىلع اسايق هارتفأ

 اههف ىلاعت هللا ىصعو اهم ىز ىلا هل لحتف هل لحن مل اهتنبا حاكن دارأ نإو حاكتلاب هل تلح اهحكن اذإف اهب ىلزف

 ىلاعت هللا صعي مل تلا اهتنبا هيلع مرحنو جاوزألا ىلع الإ عقبال قالطلا نأل اقالط كلذ نكي مل اثالث اهقلط ولو .



 كلل

 ِلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم دحأ باتكلا لهأ ءامإ حاكن ةحابإ نم تنأ تاقام لاق لبف هرهاظو

 رهاظ هيف تفلاخ مف انلق ال : لاق ؟ ناتبآلا هتلمتحا نإ اولاقام ىنعمب ملعأ مث لوقتو ممدلقتف نوماسملا هيلع كل عججأوأ

 ةلمحم مهنم ءامإلا مرحم ال لو انلق ءامإلا مرح مل باتكلا لهأ نم رئارحلا لجو زع هللا لحأ اذإ لاق ؟ باتكلا

 ركذ مث ةلج ترفل لا مرح الت لاقكأ تنل | فاخمو الوط دحم مل نم تانمؤملا ءامإلا صخ هنأبو تاكرشملا سرح

 تلق ام لثعي لهاج كضراع ول تيأرأ هل تلقف مرحام حابأ دق هنأ ىلع لادلاك ناك باتكلا لهأ تانصخم نهن

 « بصناا ىلع حبذ امو » هلوق ىلإ عيرلا أرق « ريزتخلا محو مدلاو ةتيملا لع تمرح » زعو لج هللا لاق : لاقف

 كلذ ةحابإ ىل نوكيأ ةلمخ مرح ام ةرورضلا لاح ىف حابأ املف « هيلإ متررطضا ام الإ » ىرخألا ةيآلا ىف لاقو

 ةحابإلاو هلاحم منرحتلا هل لوقتو انلق ال لاق؛ ةمئاق ةحابإلاو اخوسنم هيف مرحتلا نوكيف ةرورضلا لاح رنغ ىف

 هللا لاق هل تلقو بانكلا لهأ ءامإ ىف انلق ىذلا لثم اذبف اناق معن لاق ؟ ل# الف طرشلا نكي مل ىف طرعشلا ىلع

 اونوكت مل نإف نهب متلخد ىناللا مئاسأ نم مكروجح ىف ىناللا «ئابرو 0 0 ) مر> 0 لح

 ريغ هلاق دقو مألا كلذكو لوخدلاب ةأرملا تنب هللا مرح امنإ لئاق كاق ول تيأرفأ « يلع حانج الف نهب متلخد

 الد[ا4 لخآو هللا عر>ام مرخأف'ةنيراا ف طرشلاو ةعبيم مألا مرح هللا نألأ؟ «-1و ا هل كلذ سيلا لاق دحاو

 تانمؤملا ءامإلاو باتكلا لهأ ءامإ ىف انلق اذكبف انلق معن : لاق . هريغل الحم هدحو حسببأ ام لعجأ الو ةصاخ هللا

 ةنساا تلد اذإ انل نوكيأ نيفخلا ىلع عسملا هس هيلع ا ىلص هللا لوسر نسف ءوضولا لجو زع هللا ضرتفا اناقو

 ضرف ام ىلع ةلخخا معنأ ؟لو انلق ال لاق ؟ ةمامعلاو نيزافقلاو عقربلا ىلع حسع نأ ءوضولا نم ءىزحم حسملا نأ ىلع

 تاكرشلا ىلاعت هللا مرح نيح تنأرأ انلقو كدلع ةدح هلك اذهف اناق معن لاق؛ةنساا تصخام صخمو ىلاعتو كرابت هللا

 هت>ابإو ةلمج مرحتلل خسان هنأل نهنم ءامإلا حاكن لحم تلقف بانككلا لهأ نم رئارحلا حاكن ىنثتسا مث ةلمج

 سيل لاق ؟ باتكلا لهأ ريغ تاكرشللا ءامإو رئارحو معن لئاق َكل لاق نإف ؟ نمامإ ةحابإ ىلع لدن نهرئارح

 وهو انلق معن لاق ؟ نهريغ نم نكي الو اناق باتكلا لهأ نم نهنأ طرشب تاينثتسملا نأل لاق ؛ ملو انلق هل كلذ

 00000 00] لإ 3 ةكرذلا ريغ ةباتكلا اك ةرخأ ريغ ةمألاو ءامإ. نكي نأ زاج .فيكف' رئارح نينأا طرشل

 كرابت هللا نإف لجو زع هللا طرشب الإ نرحاكن لحمال نأ هيف همزلي نينمؤملا ءامإ ىف اضيأ هلع ةجح هلك اذهو

 هيآلا « ميتاهمأ مييلع تمرح » ىلاعت هللا لاقو ملعأ ىلاعت هلاو تنعلا فاخمو الوط دجال نأب هحابأ اهنإ ىلاعتو

 «ءاسنلا نم كؤابآ حكنام اوحكنت الو ) لجو زع هللا لاقو « لذ ارو ل 0 عبيلع هللا باتك » لاقو

 مجرحتلا نإ تايآلا هذهم انلقف « ضعب ىلع مهضعب هللا لضف امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا » لجو زع هللا لاقو

 سابع نبا لاق كلذكو « مارحلا لالحلا مرحالو حاكسلاب وه اهنإ تايآلا هذهب ةنس هتصخ امو عاضرلاو بسنلا ريغ ىف
 05 ٠١١ نانا ضب لاكو ةتارما هلع محم آل لجو رع دق اضاع ةتأرما مآ كان الجر نأ واف امهنع ىلاعت هللا ىذر

 ةااقلم ةاركا نأ رلو ةيارفا مآ اهألا هلع له تمرحو ةئأرما هيلع تمرح ةوبشب اهحرف ىلإ رظن وأ هتأردا م

 مارحلا نأب ةنس كدنع لبف حاكنلاب وه امتإ مرحتلا نأ ىلع لدب نآرقلا رهاظ هل انلقف اهجوز ىلع تهرح ةوهشب

 ازآرق ةف سنل ءىث ىف ةنع هوز نم هلاق ول ةجح هلثع موقيال افيعض .ائيش نك ذت تناف“ تلق ال لاق.؟لالخلا مرح

 نإ لاقف كتجح لثع ضراعم كضراع ول تيأرأ انلق اعرحم دشأ هل مارحلاف لالخلا همرحام نإف دووم اذه لاقو

 « هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحم الف اهقلط نإف » قالطلا نم ةثااث اهجوز اهقلط ىتلا ىف لوقي لجو رع هللا
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 ذخْوي نأ ىغيذف زعو لج هلل ر>آلا ناكو هنم ذَحأ نيمدالل امهدحأ ناكف نيئيش ىمدآ ىلع العو رع هللا بجوأ

 مف هل تاق هلع لجو زع هللا هبحوأ ىذلا نيممدالا قح هنع كلذ طقس مل هدؤي ملو هنم دْحْوِي ل نإف هيدؤب وأ هنم

 دخلا كلذىف ىلاعت كرابت هللا بجوأ دقو ةلوبقم هتداهش نأ هضعإ مني ف هضعب دلجو دحلا دلحم مل اذإ فذاقلا نأ تمعَر

 نم لبقي نأ كريغ ىلع تبع ىذلا اذه هل تلمف . انباحصأ لاق اذكه لاق نأ الإ افرح در هتمع ا ؟ ةداهشلا درو

 ردأ وأ رد وأ دة 1 باتك هنف ءاحام الإ ليفت ال تلعف ناو ةقث هدنع اوناكو معلا ىلإ هوقيس نإو هباحصأ نم

 زاج فيكف «اوباتنيذلا الإ) لجو زع هللا لاق ذإ هل تلكو باتكلا رهاظ فالخ ىرأ امف تلق مث سانلاهيلع عمجأ

 لاق ول ٍلعلا لهأ لوقو كلوق نمو بات نإو فذاقلا ةداهش لبقأ ال لوقت. نأ ًائيش لعلا نم فاكت نإ دحأل وأ كل

 ىنأرما قلطأ الو انالف ىدبع قتعأ الو نالف لزم ىت الو امهرد كطعأ الو ادبأ كلك أ ال هاو لجرل لجر

 فذاقلا ىلع عقال ءانثتسالا نأ تمعر تكتف هرج[ ةلوأ مالكلا عيمج ىلع عقاو ءانثتسالا نإ هللا ءاش نإ ةنالف

 ةنلا راد لهأو حبي رمش نم هلوق لبي نأ ىلوأ رمعف انلقف حيرش هلاق لاقف؟ طقف قسفلا مسا هنع حرطي نأ ىلع الإ

 اودهشتسا ةركب ىلأ لوقف لاق نآرقلا لزن مهناسلب هنأل برعلا ناسلبو هللا باتكي ملعأ اونوكي نأ ىلوأ هللا مرحو

 لوقب تجحجتحا تلق ؟ كاذ امو لاق كيلع وهو الإ ءىشب جتحم كتبأر اهاق هل تلقف ىنوقسف نياسملا نإف ىريغ

 مسالا هنع اوليزي مل نيماسملا نأ رك ذ دقف بات ةركب ابأ نأ تمعز نإف ىنوقسف نيماسملا نإف ىريغ اودهشتسا ةركب ىفأ

 ناك نإ ةركب ىنأ لوقو هتدابش زين الو قسفلا مسا بات اذإ هنع لازي نأ لجو زع هللا باتك ىف نأ معزت تنأو

 تاق انباحصأ جتحا اذكبف لاق هتدابش لوبق مهكرت عم مسالا هومزلأ مهنأ ىلع لدي مسالا هنع اوليزي مل مهتأ هلاق

 6 : : رهاظ او كيلع ناك فشك اذإ اب جتحم نأ كبحاص نم لضفلاو نسلاو كردلا ىف امدقت دشأ وه نمع ليقتفأ
 ذآ نمو رفك نم تات نم ةداتش لقا هل تلثو هلعاذه در. نأ لوأ كيناص تلك ل كان ؟ دا 0

 امنذ مظعأ ءالؤه ا لب لاق ؟ءالؤه مأ رش فذاقلاو تلق معن لاق ؟ انز نمو 2 نم بات نمو لك نه

 حاكن لحال انلقو تلقو ؟ هنم رغصأ وهام بئاتلا نم لوبقلا تسأو مظعألا نم بئاتلا نم تله ملف تلك - ةنق

 الوط دحم مل نإو الو ةرحل الوط دحم نمل ةماسم ةمأ حاكن لحم الو انم ةعامج لاقو « لاحم باتكلا لهأ ءامإ

 مل نمل ةماملا ةمألا حاكنو باتكلا لهأ ءامإ حاكن لحم سانلا ضعب لاقف ذئنيح لحتف تنعلا فام ىتح ةرحل

 مرحف (نمؤي تح تاكرشملا اوحكنت الو» لجو زع هللا لاق هل تلقف ةمألاىف©230تنعلا فخم مل نإو ةرحل الوط دحب

 نهومتماع نإف نهناعإب ملعأ هللا نهونحتماف تارجابم تانمؤملا ؟ءاج اذإ »لجو زع هللا لاقو ةلج تاكرشلا :فومتلع نإف نهناعإب لعأ هللا :رهونحتماف ت فاسو :ع هللا لاقو_ةلمح "تاكرش

 «باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحلاو »لاق مث « نمل نواحم مث الو مهل نح نهال رافكلا ىلإ نهوعجرت الفتانمؤ

 نأ قاثلاو . .باتكلا .لهأ نم ةحوكتملا نوكب نأ اهدحأ نيطرشب تاكرشملا نم اذحاو اس ل1

 نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحلاو » لجو زع هللا لوق نأ ىف نوماسملا فام مل هنأل ةرح نوكت

 كرك“ [58 تانمؤملا تانصخلا حكني نأ الوط ميسنم عطتسإ مل نمو» لجو زعدهللا لاقو رئارْلا نه « جلق

 » الوط ينم عطتسي مل نمو ) لجو زع هللا لوق لدف « نم تنعلا ىشخ نمل » هلوق ىلإ عيرلا أرق « مناع

 اذذه فو تعلا فاخم نأ رخآلاو الوط ديال نأ امهدحأ . نيينعم ىلع نينمؤملا نم ءامألا حاكن حابأ اعإ هنأ

 ه١ تاتكا دع تكجام انلق ذقت :لوقلا اذه لوفي ند شل تلاه 2 1 خاكن حبي مل هنأ ىلع لدام

 , لمأت . خاسنلا ةدايز نم هلعاو خسنلا يف اذك (1) 1



 امهتعاس نم اقتعول امهتداهش زوجمال ةيدوبع لاح ىف امهنأل امهنيب ناعللا تيبأ اذإ نينيمألا نيلدعلا نيماسملا نيدبعلا

 ةيدوبعلا ىف امل ةربخلا امهنأ كيفك, امهربتخم ال كنأل ةداهشلا زاوج ىلإ برقأ امهأ تلق معن لاق امهتداهش زوحتأ

 اذإ لدعلانم برقأ امهو امهنيب ناعللا تيبأ لف تاق امه ىلب لاق ؟ امهربتخم ىتح؟امهتدابش زيجمال ناذللا ناقسافلا مأ

 ىف امهتداهش ريحت تنأو نيمذلا نيبناعللا تيبأ لو لدعلا نم دعبأ امه نيذللا نيقسافلا نيب تنعالو امهلاح تلوحم

 نيمعألا 2 ةأراا جوزلا فذقي كلذك اقلخ نيقُع ©20نييمعأ تيأرأ هل تلقو ؛ جوزلا اهيف فذقي ىتلا لاخلا

 دحاو ةداهش زوحي نأ كدنع نالوحتي الو ًادبأ لاحم امهتدابش زيحمال كنأ ىرخألاو انزلا نايرءال امهادحإ ناتلع

 نآ كللَذ نم رثك 1 امهفو ادبأ ةثدابش زوجمال ىذلا فذاقلا نم تفصوام امهيفو امهند تنعال فك ادبأ امهم

 انم هلوبق تببأ ىذلاو كلع ةجحلا هذبف انلق ناجوز امهنأ نآرقلا رهاظف لاق ؟ هتأرما انز ىريال فذاقلا لجرلا

 ادبأ ةداهش ممل اولبقت الو ةدلج نينامت مثودلجاف » تانصحلا ةفذق ىف لجوزع هللا لاقو نيجوز لك نيب ناعللا نأ

 لجو زع هللا باتك ىف نيب كلذو هتدابش تلبق فذاقلا بات اذإ انلقو « اوبات نيذلا الإ * نوةسافلا مث كئاوأو

 ةداهش نأ قارعلا لهأ عز لوقي ىرهزلا تعمس لاق ةنيبع نب نايفس انربخأ : ىلاعت هللا همحر( ىف تالا )

 تبت نإ وأ كتداهش لبقت بت ةركب ىنأل لاق باطلا نب رمع نأ بسملا نب ديعس ىنربخأ ديشأل زوحمال فذاقلا

 مث ىربخأل دهشأ نايفس لاق هيف تككش لرقي هتعمس مث ارارم اذكه هب ثدحم نايفس تعمسو لاق كتدابش تلبق

 نبا هنأ كشيال ناينس ناكو بسملا نب ديعس وه سبق نب رمع ىل لاقف تلأسف همسا ظفح ىلع بهذف الجر ىمس

 لاق رمع نع بيسمملا نب ديعس نع باهش نبا نع هيوري هريغو : ىلاعت هللا هحر ( قناة ةلالاف ) بيسملا
 000 | ]011 نإ دعس وه ىنم سلجلا رضخوا سبق نب رمع ىل لاقف تلأس تق اماف ىرهزلا ىريخأ ناقص

 ىلاعت هللا همحر ( ىف(: لل/إ ) كشلا ىنلخد ناكدق هنأ ريغ لاق اك وه ال لاق ؟ ديعس هنأ كربخأ نيح تككشأ

 نانثا عجرف مهءاتتسا ةئالثلا دلج امل رمع نأ بسملا نبا نع بابش نبا نع ةنيدملا لهأ نم هب قثأ نم ىنريخأو

 ةيلع نب ليعامسإ انريخأو : ىبلاعت هللا همحر ( ىف :: الإ ) هتداهش درف عجري نأ ةركب وبأ أو امهتداهش لبقف

 زوحنالس انلا ضعب لاقو دهاجمو سواطو ءاطع هلوقن انلكو لاق هتداهمش لبقت بات اذإ فذاقلا ىف حجم ىنأ نبا نع

 الو هل تلق معن لاق ؟بات اذإ هتداهش زوجتنأ امات ادح دحم مل اذإ فذاقلا تيأرفأ تلق ادبأ فذقلا ىف دودحملا ةداهش

 تمعزف هتداهش لبقتال نأو هدلحمب رمأ لجو زع هللا نأ امهدحأ نيعضوم نم نآرقلا فالخ كيلع لخد الإ كماعأ

 ريخ ىف مأ نآرقلا رهاظ ىف كلذ دجتفأ تلق دلج اذإ هتداهمش درت اعإ ىدنع هنإف لاق هتداهش تلبق داحب مل نإ هنأ

 محل اولبقت الو ةدلج نينامت مودلجاف) لوقي لجو زع هللا نإف نآرقلا رهاظ ىف امأو : الف ربخ ىف امأ لاق ؟ تباث

 تلق ىدنع دلجلاب لاق دلجلاب لاق ؟ دلجلاب مأ «ادبأ ةداهث ممل اولبقت الو» لجو زعهللالاق فذقلابفأ تلق «ادبأ ةداهش

 ضراعم كضراع ول ت.أرأ ةداهشلا درىف لوقت نأ ىغني كلذكو ٠ فذقلاب بجو امن دلجلاو كدنع كلذ نك فك

 لل ةقرلا ريرحتف « هلهأ ىلإ ةماسم ةيدو ةنمؤم ةبقرريرحتف» أطخ لتاقلا ىف لاق لجو رع هللا نإ لاق كتجحخ لثع

 درت نأ بجبال تلق 5 لجو زع هلل ىذلا ىدؤي ىتح ةيدلا وهو نيمدالل ىذلا بحب الو لوتقملا لهأل ةيدلاو

 اذإو : تلق م اذه سيل لوقأ لاق ؟ هل لوقتام لجو زع هلل ىذلا دحلا ذخؤي ىتح نييمدآلا نع اهدرو ةدايشلا

 اهحيضوت اذهو ةطوقنم ربغ ناءالا يف ةظفللا هذه تمدقت دقو نيعلا فاسختاب روعلا  كيرحتلاب  قخبلا )١(

 ." ةحيحصم ةكأ هك



 _ِ هه 5

 انيك نيتسا لحو زع هللا بجوأ دقف انلق هقح مهنم دحاو لكلا ىدؤي نأ هيلع ضرفلاو ال لاق نيسمحو ةعسلا

 ىوذ اودبشأو » لجو زع هللا لاق دق لئاق كل لاقول تيأرأ هنع أزجأ مهنم ادحاو هاطعأ نإ هنأ تمعزف اماعط

 ةداهشلا دارأ امنإ وأ ةداهشااو هل دهشي ئه ددع ط رشف هقع فاطلل كهشلا نأ دارأ هنإ لوقتأ » - َكَدَع

 نم هيزحنأ ًادغ هل دهش مث مويلا دحاو هقحم هل دهش ولو تلق نانثا 2 لدع ىوذ ةداممثو دورشلا ددع دارأ لاق

 نوكي نأ نم جرم مل ماعطلا هيلع تدادر اذإ نيكسملاف انلق ةدحاو ةدابش هذهو دحاو اذه نأل ال لاق ؛ نيدهاش

 ءاحف نيدهاش ىمثو هأزحأ ماعطلاب ءاح اذإ تلقو دحاوا مهماعط تاعجق انيكسم نيّئس ىممت دقف انلق نيتسال ادحاو

 ةرافكلا ءىزحي ال نأ ىفو اذه ىف انلقام ىلإ مهضغب عجرف ؟ امهنيب قرف اه ءىز#ال تاقف نيترم امن» دهاش

 اهيلع هللا بضغ "نأ »هلوقىلإ «مهسفنأ الإ ءادبش مهل نكي لو ممجاوزأ نومري نيذلاو» لجو زع هللا لاق ةنمؤم الإ

 جوز لك نأ لجو نع ها تاثقا قف - ملعأ هللاو  نيبف : ىلاعت هللا همحر ( ىف: ةلالاف ) « نيقداصلا ند ناك نإ

 رثأ الو ةنس لدت ملو هريغ نود جاوزألا نم ادحأ صخم مل نيقلطم نيجوزلا ركذ لجو زع هللا نأل هتجوز نعالد

 : ىلاعت هللا همحر ( قفا لا: ) ضعب نود جاوزألا ضعب ةبأآلا هذه ديرأ ام نأ ىلع ملعلا لهأ نم عاجإ الو

 لف (« دهشل نأ باذعلا اهنع أردو » لحو زع هللا لوقل نعتلت نأ تنأ اذإ تدح ةأرملا نعتلت و جوزلا نعتلا نإ

 اذه ىف انفلاخف ( لاق ) زعو لج هللا 2 رهاظ اذهو ناعللاب هأردت نأ الإ اهيلع ناك باذعلا نأ للعأ لاو ريخأ

 رهاظ فلاح ل ؛ هل تلقف فاق ىف داود امهم نسدل ناماسم نارح الإ نعاليال لاقف سانلا ضعد

 دهاشلا عم نيميلا ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعانل ىور دقف تبثيام بيعش نب ورمع ةيار تناك نإ

 هتءاورب ةرم جت فيكف هتباور تشال نأ تمح زو !تفلادو هع انلمف ةللق ريسغ ماكحأ ددعو ةماسقلاو

 نأ امإو . ءىش ىف هب جتحم نأ ىغبني الف تلق اك افيعض نوكي نأ امإ ؟ ةرم هفعضل ابعدتو نآرقلا رهاظ ىلع

 لاق تيعش نس وردع نع ترورام كفل لق انه تن هل تلقو . هتنلاخو هب انلق امت هاورام عبتاف انوق 0

 ةعبرألا جر نأكمزلي ناكف مهنيب ناعلال ةعبرأ ورمع 0 مث جاو زألا ىلعاماع نآرقلا رهاظ ناك نإ تلق؟نيأو

 ىف سيلف ةعبرألا ريغ نيب ناعللا نأ ىلع لدب مهنيب ناعل ال ةعبرأ هلوق نأل ةعبرألا ريغ نعال لوقت مث ناعللا نم

 لجو زع هللا نأل ةدابش ناعللا نأ لبق نم هب انلق انكلو لجأ لاق . فذقلا ىف دودحلا نعالبال ؤرمع ثيدح

 تيأرأ تلق ؟ كلذ ىلع لدي امو لاق . عساو برعلا ناسا نكلو نيميلا ىنعم اهانعم امن هل تلقف . ةداهش هامس

 هرم ةتدابشك الإ تارق عبرأ هتداهش ن وكتفأ : تلق ©0١ال : لاق؟ هسفنل ءرملا ةداهش زوحمأ ةدابش تناكاول

 ماقم تماق ول تيأرفأ تلق . ناعللا ىف هلك اذبف تلق ال : لاق ؟ دهاشلا فلحفأ : تلق . ال : لاق ؟ ةدحاو

 ولو تلق ال لاق ؟ دح ىف ءاسنلا ةدايش زوحمأ ةداهش تناك ول تيأرأ تلق ىلب: لاق ؟ ةأرملا دحم الأ ةداهشلا

 ةداهشب تسيل اهنأ كل نيبتفأ تلق معن لاق « تارم نع تنفلاف تلق معن لاق ؟ ةدابش فصن اهتدابش تناك تزاج

 نعالتال مف ةدابش ى تلق اذإف ىرخأ اهتيبأو ةرم تاداهشلا ىنعم ىلع ةداهش ىه تلق لو تلق ةداهشب ىهام لاق

 اذإ امهمأل لاق امل؟ةدايشال نيذللا نيقسافلا نيب تنعال فيكو كمزلي اذه ناك ةزئاج كدنع امهتداهشو نييمذلا نيب

 تبأرفأ تلق : ال لاق لوطت ةدم ىف امهر ابتخا نود امهتداهش ليقتأ انبت دق الاق ولو هل تلقف ٠ امهتدابش تلبق ابات

 اعبرأ ةداهشت دحاو رمأ ىف ةرم هتدابش سيلأ دهش ولو تلق » اذكه ناعللا ىف هترابعو خسنلا ىف اذك )١(

 . لمأت « حضوأ ىعو « يلب لاق

 ا



 ٠ مك 92 -

 كلذكف تلق : ىلب لاق ؟ ىنع ايضاق نوكمو انسحم نك أ ملأ هلحم لبق هتلجمف لجأ ىلإ نيد "ىلع ناك ول تيأرأ تلق

 سابعنبهللا دبعلوق هيف انعبتا انكلو اذه ىف كجاحمن ا:سلف لاق لهم هيف هلام لجعم وهف رمشألا ةعبرألا ىف ءؤيلجرلا

 دوعسم نب هللا دبعو ٠ ورمع نع ةنيبع نبا انرب_خأ تلق ؟ نبأ نمو لاق ءاليإلا ىف هفلاخم كنإف سابع نبا امأ انلق

 ىلوملا لوقت تنأو ًادبأ هتأرمابرقبال نأ فلخم ىذلا ىلوملا لاق هنأ سابع نبا نع جرعألا ىي ىبأ نع رانيد نبا

 ةرَغ هدنسبال 'ةعذب نب ىلع ثيدحو لسرف دوعسم نبا نع هنم تيورام امأف ادعاصف ريشأ ةعبرأ ىلع فلح نم

 لَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحطأ نه ريشع ةعضب ناكل ثللتعا هلوقب امإ تنكف هنع اتاث اذه ناك ولو هتلع

 ىحم نع ةنيبع نبا نايفس انربخأ انلق ؟ رسثع ةعضب يل نبأ نفل لاق نينثا وأ دحاو نم مهلوقب ذْحْوي نأ ىلوأ

 فتوي مهلك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ريثع ةعضب تكردأ : لاق راسإ نب ناملس نع ديعس نبا

 نامعو راصنألا نم لوقي وهو رشع ةثالث اونوكي نأ رشع ةعضب لقأو : ىلاعت هللا هجر ( قفا: ةلالاف ) ىلوملا

 ةرثكلا ىلإ تبهذ تنك نإف ىلوملا فقوي لوقي مهلك مهريغو تباث نب ديزو رمع نباو ةثئاعو ىلعو نافع نبا

 اولاق ال نودوعي مث مهناسن نم نورهاظي نيذلاو» لجو زع لاق دقو مهعم نآرقلا رهاظو رثك أ فقوي لاق نمف «

 اساتي نأ لبق ماعطإلاو انيكسم نيتس معطينأ الإ هيزحب الو ةنمؤم ةبقر الإ هيزحيال انلقو « انيكسم نيتس » هلوق ىلإ

 ءال لاق سو هيلع هللا ىلص ىناا باحصأ دحأ نع ريخ ىلإ لوقلا اذه ىف تبهذأ هل تلقف ةنمؤم ريغ ةبقر هيزحمب لاقف

 دارأول هنأ ىلع كلذ لد لتقلا ىف لاق 5 ةنمؤم لقي ملو ةبقر لاقف قتعلا ىف ةنمؤاا ركذ نع هللا تكس اذإ نكسلو

 ركذ مث « ةنمؤم ةبقر » لاقف عضوم ىف قتعاا ىف ةرافكسلا لجو زع هللا ركذ اذإ ىنكتاموأ هل تلق اهركذ ةنمؤملا

 معن تلق ؟ اذه ىلع كلدب ايش دجن له لاقف ةنمؤم الإ نوكت ال ةرافكلا نأ ملعت نب ةيقر لاقف اهلثم ةرافك :

 ى») - لدعاوذ نانثا ة.صولا نيح » هلوقو « م لدع ىوذ اودهشأو ) لحو رع هللا لوق تلق ؟ وه نأو لاق

 اوءاج الول» فذاقلا ىف لاقو «دهش الو بتاك راضيالو متعبابت اذإ اودهشأو» لاقو نيتبآلا نيتاه ىف لدعلا طرسشف

 اودهش نإف ميم ةعب رأ نريلع اودهشتساف مسئاسن نم ةشحافلا نيتأي ىناللاو » لاقو « ءادهش ا هيلع

 لئاق كل لاق ول تيأرأ هل تلق : ىلاعت هللا همحر ( قف|.:لالاو ) الدع انهه ركذي مل « تويبلا ىف نهوكسمأف

 ريغىف هتدجو اك لدعاا طرعش ليزنتلا ىف دجأ مل ىنأل قتعلا ىف تلق اك لدعلا ريغ انزلا دوهشو فذقلاو عببلا ىف زجأ

 نولبقي الف دو,شلا ركذ اذإف « ينم لدع ىوذ » لجو زع هللا لوقب ىنتكي دق هل كلذ سيل لاق ماكحألا هذه

 اذه تلق لدعلا آلإ اف لبقءال نأ ىلع لدب ةدابش امهنأ ىف اهبعاّمجاف لدعلا ركذ نع تكس نإو لدع ىوذالإ

 لوقتف ؟ اذهب لقت مل لف تاق اك ٠ ىبف ةرافكلا ىف 0 ةبقر ركذ مث ةنمؤم لاقف ةرافكلا ىف ةبقر هللا ركذ اذإ

 د وهشلا لاقف هفلاخول دحأ ىلع تسيلف ةجح اذهم كيلع انل نكي مل نإف نات رانك امهعأ ىف ناعدجم اهدا ةثذ

 لجو زع هللا ضرف انيأرامتإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلللو ) كودع ريغ نوابقي انزلاو فذقلاو عببلا ىف

 تمعز هل اناقو ايمذ هب قتعيف هيلع اضرف هلام نم لجر جر فيكف نيماسم ىلإ اعوفدم مهلاومأ ىف نيماسملا ىلع

 نيتس ىف هايإ همعطأ نإو هزي مل اموي نيتس نم لقأ ىف دم ةثامو نيريشع انيكسم معطأف ماعطإب رفك ول الجر نأ

 هللا هبجوأ امإو رخآلا ريغ مهنم دحاو لك نأ ىلع انيكسم نيتس ماعطإب هركذ زع هللا ضرف كلدب امأ هأزجأ آموي

 نيسّحو ةعسن معطي نأ هل زب ملو اموي نيتسيف هيلع هقرفي انيكسم همعطي نأ هيزحب تلق فيكف نيقرفتم نيتسل ىلاعت

 ىلإ وأ دحاو ىلإ نيتسلا ىدؤب نأ هيزجأ الحر نيتسل اّهرد نوتةس هيلع ثدحو الحر ترأرأ ليم ماوط م يف

 ان دع
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 ضعب نم تفصوام ىلع هنم لدي عاجإ الو لسو ةيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ لوق الو ةنس هيف نكي مل امو هللا باتك

 ىلص ىنلا باحصأ ضعب هيف فلتخا امو . ءىش نود *ىث هنم صخمال همومعو هروهظ ىلع وهف ضعب نود ىلاعملا

 معلا لهأ دنع نيب لهج نآرقلا فالخ وه ةنس هيف امف كلوقو « ليزنتلا رهاظب ههبشأب هنم انذخأ لسو هيلع هللا

 ناترمقالطلا »لجو زع هللا لاق تاق « ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس امفو انيب امف انلق نيأو لاق . هيف كلوقفلاخت تنأو

 « احالصإ » هلوق ىلإ « ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو » لاقو « ناسحإب حببرمس وأ فورعمع كاسمإف

 ” ضقنت ملام هتأرما ىلع ةعجرلا هلف قلطم لك نأ ىلع لدب ست.ألا نيتاه رهاظف : ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالات )

 جوزلا هأدتبا قالط لك انلق كلذكو « ضعب نود نيقلطملا ضعب ىلع ةصاخال ةماع قلطم لكىف نيتبآلا نأل ةدعلا

 ناب وأ ةيرب وأ ةيلخ تنأ امل لاق نإو ةدعلا ىف ةعجرلا كله قلاط تنأ هتأرماللاق نإف ةدعلا ىف ةعجرلا هف كلع وهف

 قلاط تنأ لاق نإ كلذكو « ةعجرلا هيف قالط وف ةدحاو هب دارأو قالطلا دارأ نإو قالطب سيلف اقالط دري ملو

 سيلأ انفلاخم نم ضعبل تلق : ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) ةعجرلا كلميو ةدحاو ىبف ةدحاو الإ وني مل ةتبلا

 قالطلاب تسيل ةنئابلاو ةتبلاو ةيربلاو ةيلخلا ىف لوقتو تلق ىلب لاق ؟ قلاط تنأ هتأرمال لوقي لجرلا ىف لوقت اذكه

 نم دشأ اذبف تلق معن لاق ؟ اقالط هب دري مل نإو قالطلا همزل قااط لاق اذإو تلق معن لاق ؟ اقالط ديري نأ الإ

 دارأ اذإف قالطلا هتدارإب الإ اقالط نوكب الو كدنع قالط ريغ نوكي دق اذه نأل ةيرب وأ ةيلخ تنأ هلوق

 نه كدنع فعضأ اذهو ةعجرلا كلم نكي مل اقالط اذهب دارأ نإ هنأ تمعز ملف تلق معن لاق اقالط ناك قالطلا

 دقف ( لاق ) ةعجرلا هيف كللعال فيعضااو كدنع هيف ةعجرلا كلي ىوقلا قالطلاف قالط ىلع سابق هنأل قالطلا نم

 نحنف تلق هيلع اسايق قب ام انلعجو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ضع نع اذه انلوق ضعب انيور

 درب مل هنأ اهبحاص فاح نيح ةعجرلا هيف كلع ةدحاو ةتباا لعج هنأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انيور دق

 ؟ اهتكرت تفبكف نآرقلا رهاظ انعمو ةنع ىلاعت هللا ىضر' تاطخلا نب رمع نعي كلذ لثم انيورو ةدحاو الإ

 انلق « ملع عم ) هلوق ىلإ « نبشأ ةعب رأ 0-00 مهماسن نم نولؤ. نيدلل » لَحو زع هللا لاق :.هل تلكو

 ليبس الف هل الأ رهشأ ةعبرأ هل تناك نمو رهشأ ةعبرأ هل نأ : امهدحأ . نينعم ىلع لدب ىلاعت هللا باتك رهاظف

 هيلع نأ ىلع لدف ربشألا ةعبرألا ىضقنت تح ىنم كقح ذخأ كل نكي ل رهشأ ةعبرأ ىنتلجأ ول 5 ىضقنت تح ابيف هيلع

 ةعبرأ ىذمب قالط همزايال انلقؤ اذهب انلقف قلطينأ امإو ءىب نأ امإ نيككحلا نم ادحاو ربشألا ةعبرألا تضم اذإ

 هل ةئيفال هنأ متمعزو اذه متلق لف ةنئاب ةقيلطت ىبف رهشألا ةعبرألا تضم اذإ هنأ متمج زف اقالط هيف ثدحم ىح ربشأ

 نيب اهف هل ةئيفاا نأ متمعز ملو ةئيفلا ردق ربشألا ةعبرألا نم هل هللا لعج ام هومتصقن اف 22)ربشألا ةعبرألا ىف الإ

 لجو زع هللا امهركذ دقو رهشألا ةعبرألا ىفالإ قالطلا ةعزع هيلع سيلو رهشألا ةعبرألا ىضقنت نأ ىلإ ىلوي نأ

 عاسجلا ىلع ردقي مل نإ ناسلب ءىف وأ عامج نم هثدحم ءىثب الإ نوكتال ةئيفلا نأ متمعز لو امهنيب لصفال ًاعم

 ء اال لاق ؛ وه قالط ءاليإلا تيأرأ لعف الو ناساب وه هثدحم ءىثال ررشألا ةعبرألا ىغم ىه قالطلا ةعزع نأو

 تاق ؟ ًاقالط نوكي تنأ تلق لف لاق اتالط هتلعجف ةدم هيلع تءاج قالظب سيل طق امالك تيأرفأ تلق

 نأ انإ هلع نأ لع زبشألا :ةعبرألا تضف ىلآ اذإ هنأ لد لجو رع هقا تاتك نإ تلف ع1 انداط رك كنا

 ءفافوهف ربشألا ةعبرألاىف ءاف نإ تلق مف : لاق . ربشألا ةعبرألا ىضم دعب هثدحم ءىثث امهالكو قلطي نأ امإو ءىني

 ٠ هةديدحصم 1 ررحو يلمأت ( هوحتصقل مف 2 وأ 0» هومتصةنف 0 هلعلو خسنلا ق انك (0



 هللا

 كلذ ىف سابع نبا مهفلا> دقو نيوخألاب ثلثلا نع مألا تبجح نأ نامع لوقو رتسلا ىخربو بابلا اهيلع قلغي

 لاق تلق ؟ نيأو لاق محلوق تكرت مث هللا باتك قفاوي رمع نباو نمحرلا دبعو رمع لوق كتدجوأ نإ تيأرأ هريغو

 نه هيزحب اعإ هنأ ىلع لد, نآرقلا رهاظو ًأطخ هلتق نم هيزع ملق مف ةبآلا ( مرح متأو ديصلا اولتةتال»زعولح هللا

 كدنع اذه ناك اذإف نيدماع هن آطوي دق تلق ايبظ ائطوأ نيلجر ىف نمحرلا دبعو رهع نع ثيدحم لاق ادمع هلتق

 اذ لاقو. دكحاو ءازحجم دصص ةلتق ىلع رمح نبا حو دحاو ءاز<# ديص ىلتاق ىلع نمحرلا دبعو رمع كح دقف اذكه

 لاكن ةرشعي هوز> آدص اولتق ول ةرشع نأ تمعز فكو لاثمأ ال دحاو لثملاو « معنلا نم لتقام لثم » لجو زع

 دحاو لك ىلع نوكي كل لاق نمو انلق ةبقر مهنمدحاو لك ىلع نوكي نيذلا رفنلا ىلع لتقاا ىف تارافكلاب هتهبش لاق

 "0| #1 ملا سقت نأب رمع نبآو نمحرلا دعو رمت لوقو باتكلا رهاظ عدتفأ كلذ كل لبق ولو ةبقر مهنم

 ناك اذإ ديص'ا ءازجفأ انلق هتميقب الإ ال لاق تقوم ديص'ا ءازجف تاق معن لاق تاتقومأ تارافكلا تيأرأ سايقلا

 الإ هف نكي ملولف ةدحاو ةيد الإ مهيلع نكي ل الجر اولتق ول كدنع ةئاف تارافكلاب مأ هبشأ لوتقملا ةيدب هتمق

 ءازج ىف لوقي ىلاعت هللاو تمعز لف قانعب بنرألا ىفو ةرفجم عوبريلا ىف هل رمع مح هل ليقو هبشأ ةيدلاب ناك سايقلا

 ءازج ليبسب اياحضاا نم سيل ديصلا ءازجو ةيحض زوم ال تاقو ايده نوكيال اذه نأ «ةبعكلا غلاب ايده» ديصلا

 ن#راادبعو رمع حو « معنلا نم لتقاءلثم ءازجف )لجو زع هللالاق هللبقو ةاش كدنع ةمحضلاو ةندب نوكي دق ديصلا

 معنلا نم لثملاب قش نامزأو ةفلتخع نادلب ىف نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر مهر يغو رمع نباو سابع نباو نامعو

 شبكب عسبضلا ىفو ةرقب ىوسيال وهو ةرقبب ش>ولا رام ىفو ةندب ىوستال ةماعنلاو ةندبب ةماعنلا ىف مك اح دف

 00000 | دألا قو اهتودو ابلثمو افاعضأ اهتم انع نشك 1 نوكي .دقو زنعب لازغلا فو اشدك ىوسيةل وهو

 ديصلا نم لتقيام برقأ ىلإ اورظن امعإ مهنأ ىلع لدي اذبف ادبأ ةرفج الو اقانع نايوسيال امهو ةرفحم عوبربلا

 تلق مث نادابلاو نامزألا ىف لقيام راعسأ فالتخال مهماكحأ تفلتخال ةميقلاب اومكح ولو ةميقلاب ال ندبلاب اهبش

 نإ هتميق الو ةاشلا نم مظعأ هنأل هندب ىلإ رظنت لف ةاش هب ىدعي الو دسألا ءازحب تلقف افلتخم الوق ةميقلا ىف

 دهاشلا عم نيميلا ىف ىلوق ىلع ركنت كارأ ىل لاق هجج#+ جحلا ىف بوتكم اذهو ةاش ن. رثك أ هتميق تناك

 اذام لثم كلذ لاق صاخلا هب دارب وهو رهاظلا ماع نوكف ىلرع نآرقلا هفالخم تسيل معن تلق نآرقلا فالخ ىه

 ةئام امهئم دحاو لك اودلجاف ىنازااو ةنازلا د امه.ديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو » لجو زع هللا لوق لثم تاق

 رانيد عبر نم لقأ قرس نمو زر> ريغ نم قرس نم لثم نوعطقيال ًاقارمس مزلي ةقرمسلا مسا ناك اماف « ةدلج

 ديرأ امتإ هنأ ىلع ةلالد اذه ىف تناك ةنسلاب نيس دلحيف ىنزب دبعلاو دلت الو مجرتف ىنزت بيثلا تناكو

 00 ةللكف لو ل هللا باكل افالخ اذه سيلو ضعب نود .قارسلا ضعبو ضعن نود ةانزلا ضعي اذه

 نآرقلل ةقفاوم ةنس لكو اهم انللدتسا هيناعم نم هريغ نود هيناعم دحأ ىلع لدت ةنس اندجوف ىتاعم لمتحا مالك

 انإف لاق «٠ لهج ماع نود صاخ ىلع نآرقلا نأ ىلع لدن ةنس هيف تءاج امف نآرقلا فالخ كلوقو ةفلاال

 لاق نيعضوم نم تأطخأ دق تلقف . نآرقلل فلاخع اهتلاخو اهتمع ىلع ةأرملا حاكن نع ىبنلا نأ معزأ

 اهب تبثت دهاشلا عم نيميلا تناك تبنف نارفلا ملال ةئلس نوكلي نإ راج ول : تلق ؟ امه اند

 ملسو هيلعهللا ىلصىنلا باحعأ لوق اندجوف المتحم نآرقلا ناكو ةنس نكست مل اذإف : ىلاعت هللا هحر ( قفانتلالاف)

 ىلاعتهلا ءاشنإ فلاخم ريغ مهلوقو لجو زع هللا باتكي ملعأ مث انلق ضعب نود ىتاعملا ضعب ىلع لدي ملعا لهأ عامجإو
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 اندجو اذإو هنم لقأ زوي نأ يرحم ليزنتاا ىف نكي ملو هنم لقأ زوحب نأ اميرحنال ني ىعدملا ىلع نوكيال

 نوكت نأ ركشن الو لاق نوالسملا هزيجف اهنم لقأ زو نأ هللا مرح نأ نوكم الق هنم لقأ نوزجت دق نينلسلا

 1و لاق ؟ اهنم فعضأ وهااع تلقو دهاشلا عم نيميلا ىف ةنسلا انيلع تبع ملف انلق نآرقلا ىنعم نيبت ةنسلا

 هللا همحر ( نإ لال( ) كيلع ةجح اذه لكو تلق معن لاق ةنساانم فعضأ اضرأ رثألاو انلق « نآرقلا رسفي اضيأ

 زو الو ءىش هيف ىقب دقو هنع تكس نو نأ زوحي الف هباتك ىف كح هللا بصن اذإ لئاق مهنم ىل لاقف ىلاعت

 سيلو نيفخلا ىلع حملا هيف تثدحأف ءوضواا لجو زع هللا بصن دق تاقف لاق نآرقلا ىف سيلام هيف ثدحم نأ دحأل

 ثيراوملا ىمسو اهتلاخ الو اهتءع ىلع ةأرملا جكنتال تاقف نهءارو ام لحأو ءاسناا نه مرحام بصنو نآرقلا ىف

 هللا لعجو نيوخألاب- ثلثلا :نم مألا تدجحو ادلاوو ادلو اوناك نإو رفاك الو كول الو لتاق ثريال هف َتلقف

 هلك اذبف ةدعلا اهيلعو ربملا املفسع مل نإو اهم الخ نإ تلق مث ةدع اهيلع لعن لو ربملا فصن سمت نأ لبق ةقلطملل

 اذإف نيع الو نيدهاشب م كح انأل ًائش نآرقاا رهاظ نم فااخمال دهاشلا عم نيميلاو نآرقلا رهاظ فالخ كدنع

 لاق نينعالتملا نيب ىلاعت هللا 5 > فيكف هل تاقو نآرقلا رهاظل فالخم اذهسءاو نيو دهاشب انككح دهاش ناك

 تلق يف تاق ةنسلاب لاق دل 0 تيفن ملف تلق معن لاق كلذ ريغ نآرقلا ىف سبل تاق ةأرملا نعتلت مث جوزاا نعتلي نأ

 كاكا نمش لوقت لاق دلولا هب تقطأو هسنن تذك 1 اذإ ةندل ملف تاق رثألاب لاق ناعللا ىلع اناك ام ناحك انتءال

 تثدحأ دق نآرقااىف ةصوصنم ماكحأ ىف كعمسنف تاق ءاهقفاا ضعب لوقب لاق تسح نعتلت نأ تبأ اذإ تاق يلف تلق

 ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل لجو زع هللا لاق دق لوقلا اذه لوقي نم ,ضعبل تلقو نآرقلا ىف ةصوصنم تسيل ءايشأ ايف

 تمعز ملف ىنملا اذه لثم ةبآآ ريغ ىف لاقو ةيآلا (ةتيم نوكي نأ الإ همعطب ؛ معاط ىلع امر ىلإ ىحوأ مف دجأال لقد

 تاقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلاق لاق امر اصوصنم هللا ىمس امن وه ساو مارح عابسلا نم بان ىذ لك نأ

 ىلع هلاحأ دقف ماشاا ءاج ىتح هعمسإ مل ناك نإو لاق ماشلا تمِج ىتح هعمسأ ل لوقيو هفعض, وهو هاور باهمش نبا هل

 امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نباو كدنع باتكلا رهاظ هفالخو هاور نم نيهوتب هنهوت الو انلق ماشلا لهأ نم ةقث

 هنس عم ريمع نب ديبعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسربو هب اهماع عم نينمؤملا مأ ةشئاعو لجو زع هللا باتكب هملع عم

 ناك ذإ ةج> مهلا ثمأ ةحاب إ ىف الو عابساا نم بان ىذ لك مهتحابإ ىف سيل كاق عابساا نم بان ىذ لك نوحيدي هماعو

 ةبحص سو هيلع هللا ىلص ىنناللقأو اراد دعبأ وه نم اهنلعي ةنسلا مبيلع ىنخ دقو همرغ ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 هعمسو م,يلع كلذ ىف مهارتو انلق هفالخ لسو هيلع هللا ىلصىناا نع ىوري ني> ةج> مدر نوكي الو مهنم اماع هبو

 لهأ نم وهو نايفس نبا كاحضلا ظفحام راصنألاو نيرجابملاو رمع ىلع ىنح دق معن لاق ماشلا لهأ نم لجر

 هيف فلت>ا نإو لاق هيف فلتخم عابسلا نم بان ىذ لك مرحتف انلق ةيدابلا لهأ نم وهو كلام نبا لمحو ةيداباا

 سلو هللا دارأ ام ىنعع ملعأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرف حبيحص قيرط نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تبث اذإ

 ملسو هيلع لا لص ثا :لوسر ثيدح نهوام فلاخم فالخ ىف الو ةجح سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر عم 1

 فالخ سياو عابسلا نم بان ىذ لك مرح نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تبثأ دهاشلا عم نيميلاو انلق

 فعضأ وه ىذلا تبث فيكف ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر باحصأ نم دحاو فلاخم امل سيلو باتكلا رهاظ ٠

 نم دحأ هفلاخم الو باتكللا رهاظ فلام الام تددرو كدنع باتكسلا رهاظ هفالخ عم لعأ و افلا ىوقأو ادانسإ

 ىلا ىف فلااخم الو امهنع يلاعت هللا يضر ىلعو رمع لوقب تللدتسا كعمسأ هل. تلقو سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ا
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 هيلعدللا ىلص ىنلا ىهن تلقف ثحرط ىذلا تبثيو تبث ىذلا حرطي نأ ىريغا نوكسيف رخآلاب امثدحأ حرطأ نأ نم

 سيل ناكنإو فلسااو تلق « معن لاق . نامذ الب نيعلا عبو اهكسلميال نيعلا عيب ىلع كدنع سيلام عسب نع ملسو

 يلع تمرح ىلاعتو كرابت هللالاق . لثاق لاق نإ تيأرأ : تاق كل ةدح اذه لثم نوكي ال وأ نيص> نب نارهع

 نم متاوخأو تعض رأ ىلاللا ؟تاهمأو تخألا تانبو ألا تانبو متالاخو ؟تاعو متاوخأو متانبو مستاهمأ

 لك مكيلع هللا باتك »لاق مث «نم متلخد ىلاللا ماس نم كروجح ىف ىناللا ميئابرو عتئاسأ تابهمأو ةعاضرلا

 نأ ساب الف مارح ءالؤه ىوسام نأ معزأ الف نهءاروام لحأ مث مرح نم هللا ىمس دق لاقف ( مكداذ ءاروام ا

 مرح ةانحلا ىف دحأ الو دارفنالا ىلعل< امهم ةدحاو لك نأل اهللا> نو اهندبو امهعو ةأرملا نيب لحرألا عمج

 ىمن تبثتفأ كال لاق نإف انلق هنع ىهن مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل مارح امهنيب عماو هل كلذ سيل لاق امهنيب عملا

 هتحابإ كدنع باتكلا رهاظ ىفو امهنيب علا نع هدحو هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىنأ ربي سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ريا قيدصتب دحاولا ربخ ىلع اوعمجأ سانلا ناك اذإف اناق هيلع اوعمحأ دق سانلا نإف لاق باتكلا رهاظب هنهوتالو

 هنم ىوفأ رخآ ربح ءاح 2 د هيلع هللا ىبص هللا لوسر 0 هيف نوعبتيو هب نودتحام لثع هيلع نودتحم الو 4نع

 ةرمهسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ربخلاب انفصو امث هيف اوفلتخاام تيثت نأ كل زاج فيكو هفلاخم نأ كل زاج فيكف

 رضح اذإ مكيلع بتك »لجو زع هللالاق دق لوقلا اذه لوي نم ضعبل تلقو هنم ىوقأ وهام انتبث نأ انيلع سيعتو

 نعوىورلاق ثراول ةيصولازو# لئاق كللاق نإف «فورعملاب نيبرقألاو نيدلاولل ةصولا اريخ كرت نإ توملا مكدحأ

 نيميلاثيدح لب لاق دهاشلا عم نيميلا ثيدح مأ تيثأ ثراول ةيصولا زوال ثيدحلاف اناق سو هيلع هللا لص ىلا

 سانلا ناك اذإف : تلق ىلب لاق رب سيلأ انلق ةخوسنم ثراول ةيصولا نأ ىف نوفلتخمال سانلا نكسلو دهاشلا عم

 لاق نإ تيأرأ انلق هفالخ د>أل زاج مل هنم ىوقأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ريخ ءاج مث ربخلا لوبق ىلع نوعمتجم

 ثيدح ىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا اهزاحأ دق ةيصو قتعاا لاق سواط هلاق دقف ةبارق ىذل الإ ةيصولا زوال لئاق كل

 ةنس هيف سيلام ىلإ كب ريصن هل تلقو ىرخأ هكرتتو ةرم نارمع ثيدحمب جتحتفأ انلق محلل ةبارق الو كيلاممال نارمع

 لاقو « متطر فام فاصصنق ةضيرف نمل متصرف دقو نهوسع نأ لبق نم نهومتقلط نإو» لجو زع هللا لاق تلق نيأو

 وأ 0 قلغأ اذإ هنأ تمر مف «(اهنودتعت ةدع نم نوملع مكلاف نهوسع نأ لبق نم نهومتقلط مث لحو زع هللا

 نع جيرج نبا نع دلا> نب لسم انريخأ دقو ةدعلا املعو الماك قادصلا اهلف اهسع ل هنأ ناقداصت, امهو ارتس ىخرأ

 وهو كلذ لوش حبرشو اهملع ةدع الو رهملا فصن الإ امل سيا لاق سابع نبا نع سواط نع ميلس ىنأ نب ثيل ٠

 سابع نبا هيف اههفلا>و انلق « امهنع ىلاعت هللا ىكر بلاط ىنأ ن: ىلعو باطخلا نا ردع هلاق لاق تاتكلا رهاظ

 امهعموباتكسلاب ناملاع حيرشو سابع نباو انلق انم باتكسلاب ملعأ امه لاق باتكلا رهاظ كدنع امهعمو حبب رشو

 تججتحاو باتكسلا رهاظ نوقفاوي هيف نيتفملا دحن دق عضوم ىف باتكلا رهاظ فالخم تلق فيكف نيتفملا نم ددع

 هللا لوسر نع ءاجام فلات ام كنأ معز: تنأو امهريغ امهفلاخم دقو مالسلا هيلع ىنلا باحصأ نم نيلجرب كلذ ىف

 نيميلانم هنع ءاج ىذلاو هتعاط هللا انمزلأ ىذلا وهو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسربةجحلاثكرتو ملسو هيلع هللا ىلع

 » مكلاَجر نم نيديهش اودهشتساو » لجو زع هللا لاق انلق ؟ نبأ نمو لاق باتكلا مح فلاخم سيل دهاشلا عم

 قح٠ ةداهشلا 4 متتام ىلع ل>و زع هللا ند ةلالد نارك نأ المتحم اذه ناكف « مكنم لدع ىوذ اودهشأو 0
0 



 دل

 دقو نيدلا جرخك ةيضولا جرذع نأب هيهون كل لاقف انلق : معن لاق ؟ صاخ ىلع نآرقلا ىف ةيصولا نأ ىلع كلد قح

 نأ معزت نوكت نأ نم نيبأ دحأ ىلع ةجح ىأف تلق « باتكلا ىنعم ىلع لدت ةنسلاو ال لاق « ماع نيدلا ىف تلق

 قرأو نيننثا قتعأف تس مبقتعأ كيلامم نيب عرقأ نأ هللا باتك ىنعم ىلع ةلادلا ٍملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس

 امهمف مالكلا جرو نيدلاو ةيصولا نيب اهب قرف ةنيبم مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ةنس نأ تمعزام تفلاخ مث ةعبرأ

 ناك ولو تباث ريغ ثيدح اذه انلق « هتميق ثلث ىف ىعسيو هثلث قتعي نأ قتعأ دبع ىف ىغق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هريغ لام درو هلام ذفنأف هريغ لامو هلامقتعم سيلأ ةتس قتعملا تيأرأ : تلق نبأ نمو لاق « ةجح هيف نك مل اتباث

 معن كاف ؟ ةييصن قدح هلنم لك ىطعأف مق هيف كرتشا اذإ ا مف قحلاو نوءزحعت ةّتساا داككف : تلق ؛ ىلب لاق

 هللا لوسر مأزجف نوءزعحشت ديبعلاف : تلف : معن لاق 4 فيسلاو دحاولا ديعلا 0 م , ارحّتال امق ناك اذإف تلق

 اههنم دحاو لك ىضمت مأ لاح لك ىف هفلاخم الربح ىلإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربخلا درتفأ سو هيلع هللا ىلص

 ىلع هنددر نيح نيدح نب ناردع ثددح ىف لعفت , مف :< تلق ءاح 6م امهنم دحاو لك قدم لب لاق ؟ ءاح كَ

 فيعضلا حرط رخالل امهدحأ حرطنف نيفلتخ انوكت نأ زاح ولو أزد الام يكسحلا ىف فلام أزجتبام نأل هفلاخمام

 ' تراث ريغ وأ احوسنم ةعرقلا ىف نيصح ا نارمع ثيدح نرك نأ زاح ولو 6 فيعض ءاعستسالا ثيدحو ىوقلل

 اولاق امو لاق ثيدحلا اذه نم رخآ ىنعم ىف هوفلاخ موق ىلع الو ةح> ثلثلا ىلع اياصولاب راصتقالا ىف كلو انل نكي

 لثم ثيراوملا عيمج ىف لاقو «كرتام فصن اماف تأ هلو داو هل سيل كلله ؤورما نإ»لجو زع هللا لاق اولاق « انلق

 كلام وبف آيح لاسملا كلام ناكام امأف مر يغ توم دعب ثاريملاب مجريغ كللع ناكام ءابحألا هللا كللم امإَف ىنعملا اذه

 كلعام عيمج قتعأ اذإف هريغال كلام ادهو كلام هل نوكي نأ ند لام ولحم ال هنأل احعص وأ اضيرم ناك ءاوسو هلام

 كلامسهوو اهمف قتعاقلا لاخلا ىف هل تا نإو ةيمهلاو قتعلا زاح ثاتب ةيه وأ تاب قتع كلميام عييمج بهو وأ

 نعال ر ف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدح لاق ؟ اذه ىلع كلدام كل لاقف انلق , ثاثلا الإ كلذ نم هل سيل لاق

 ناك نإ كل لاق نإف اناق « ةعبرأ قرأو نينثا قتعأف مهنيب سو هيلع هللا ىلص ىنلا عرقأف مريغ هل لامال نيكولمم ةتس

 كدنع افيعُض ناك امو هل ضراعملاب ًافّعض نوكي نأ الإ كدنع ثيدحلا َ نوكي نأ زوجي الف هفالخ اضراعم ثيدحلا

 0: نمد ىعم هانعم ناكو اهو تفقعضص ىلإ هتداسشب جم م مل ةدابشلا ىف فوض اذإ دقاشاا نأل كورتم وهف ثيدحلا 0 نم

 نإف ان خوسنم الو فيعضب وه ام لاق نذد 1 امحوسنملاف اًحوسنم نوذب 01 ىنعملا كلذ ىف كاذنع ت .دحلاو كهشنا

 ظفل وه لاقق انلق « هلك هتتكرت ام لاق ؟ هلك هكرت كل زوي الو هيف هب محام س هن ىف هكرت كلل زاج فيكتف كل لاق

 تاراوأ ةلالدب دحاو ىع تذخأو هيناعم رهاظ 7-2 كر كنأ عم هلك هلك ككرت كد ككرتو دحاو حو دحاو

 ضيرملا عنصام درب نأ كرتاو .تكرت ىلا. ةعرفقلاب لكجر دخأو , اننش كارت نش ةمادحاس نإ تك ا

 نيأولاق كنم سايقلاو نآرقلا نم ةبيش ىلإ بهذ نوكي نأ ىلوأ اذه ناك امأ تفصو ىتلا ةديجلاب ثلثلا ىلإ هلام ىف

 مل حص مث هريغ وأ قتعب هلام نم فلتأ امو زاج هلامب طاحأ ولو هلام ىف ىنجأل هب رقأام لوقت تنأ : تلق سايقلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهمن ني> تيأرأ هل تلقو ءهب هل زب مل كلام ريغ وهو هفلتأ ولو كلام وهو هفلتأ هنأل 5

 لئاق:لاق نإف : تلق « ىلب لاق ؟ كدنع سيلام ع.ب وه سيلأ ىمسم لجأ ىلإ فلسلاب نذأو كدنع سيلام عب نع

 ىف ىلوأ كدنع كلذ ناكو اعيمجامهتبث اجرخماممنم دحاو لكل تدجوو ةلخخا ىف افلتخا اذإف لاق ؟ كدنع نافلت ناذبف
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 رفاكلا مسملا وا مس ةلع هللا ىلص ىنلا نع ءاج : لاق ءالؤه نم دحاو ثري مل ل وأ ادمع التاق وأ

 اولاقممنأ نيسح ن.ىلع نب دمحمو سسملا نب ديعسو ةيواعمو لبج نب ذاعم نع ىور لبف تلق « مسملا رفاككلا الو

 لاق ؟ هب لقت مل لف انؤاسن محل لحم ال للا رفاكلا ثري الو مثؤاسن انل لحم اك مهضعب لاقو رفاكلا ململا ثري

 هللا همحر ( قفا: لالا ) اذه عطقي ملسو هيلع هللأ ىلص ىنلا ثيدحو ةدح مسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم دحأ ىف سيل

 نود نيرفاكلا ضعب دارأ هلعاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدحم لعأ ءالؤه : لئاق كل لاق نإو انلق : ىلاعت

 هللا ىلص ىنلا لوق ريسفتل ابجو نأ معزن الو مومعلا ىلع وهف ماع لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم لوقلا جرخم لاق ضعب

 فيكف نآلا تلق اك اذه انلق . هعمسإ مل نوكي دقو رسفملا ثيدحلا كلذ لمتحم مل نم لوق مث هريغ لوق سو هيلع

 ذاعم لوقب كيلعجتحا نإ كل انلق دقف انلق هنعىلاعت هللا ىضر ىلع لوقب لاق ؟ نيداسملانم هتثرو هثري دترملا نأتمعز

 ةجح هيف تناك نإو ةدح هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع لوقب كتجدح ىف تسيلف نكست مل نإف ةجح هيف سيل تلقف هريغو

 هللا لوسر نع تبثأ دهاشلا عم نيميلا ثيدح. هل تلقو جتمرعلا لهأ دنع ىلع نع تراث ريغ اذه نأ عم اهتفلاخ دقف

 وهو نييلاب لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاضق تددرو هتدثف )» رفاكسلاا مسملا كرا 0 ثيدح نم ل هيلع هللا ىلص

 بوهش نب وردع ةيورب ثيدح )») لاك نم لتاق ترد 22 م هيلع هللا ىلص ىنلا نع تيدحلاىف هل تاقو .٠ هةئم حصأ

 ثترد الو لاملا نم ًأطخلا لتاق ثرد » لاق هنأ مسو هيلع هللا ىلص ىذنلا نع ادنسم ىورد بيش نب ؤرمعو السره

 4هب تحجحتحا مم 52 هثبدح نم جتحم مث هفعضتو هثيدح درنو ةيد هل لام ند دهعلا لتاق تر الو ةيدلا نة

 ةثالث الإ تلقا نع اهمدح ال سابع نبا ناكو « سدسلا هم الف ةوخإ هل ناك نإف ةركذ زع هللا لاق دق هل تلقو

 هلاق ) لاق ) نآرقلا رهاظ هعمو امهنع ىلاعت هللا ىذر سابع نبا تفلاحو نرحب اهميححو رهاظلا اذهو ةوح>إ

 نآرقلا رهاظ ىلإ هيلع اوثراوتام كرتاف كل ليق نإف انلق سانلا هيلع ثراوت لاقو هنع ىلاعت هللا ىضر نائع

 هللا لاق : ىلاعت هللا همحر ( ىفا:_ثلللاف ) انم ملعأ اضيأ سابع نبا اناقو انم نآرقلاب معأ ناهع لاقف ( لاق )

 دعب وما نكارت امت' عيرلا يدا داو نمل ناك نإف دلو نمل نك مل نإ مجاوزأ كرت ام فصن دلو م ىلاعتو كراش

 00 منكر ت اع نحثلا نواف دلو جك 0 نإف داو 3 نك : نإ منكر ت ا عبرلا نمو نيدوأ ام نيصوي, ةيضو

 دعب ثيراوملا لجو زع هللا ركذ امنإ دهاشلا عم نيميلا ىف انفلاخم نم ضعبل تلقف « نيدوأ اب نوصوت ةيصو دعب
 تبارفأ هلك لاملا ىلع كلذ ىنأ نإو نيدلا عيمج ىضقي ىتح نوكتال ثيراوملا نأىف سانلا فلتخم ملف نيدلاو ةيصولا

 ةيصولا عيمج نم ءىش ذفني نأ لبق نوكي ثاريملا نأ تمعز فيكسف نيدلاعم ةروك ذم ةيصولا لئاق كلو انا لاق نإ

 ىلع 2 ةيصولا مسا نإف تدقوت ريغب 2 تناك نإو ةيصولا لاهي نأ الإ هيلع ةحملا له ثلثلا ىلع امم ترصتقاو

 رباب ةيصولاب ديرأ امىلع انللدتسا اماع ابج رع ناك نإو صاخ اهب داري نوكي نأ ةيآلا تامتحا اماف ريثكدااو ليلقلا

 : تلق اذه الإ باوج هلام لاق لجو زع هللا دارأ ام ىنعم لجو زع هللا نع نيبملا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع
 ثلثلاو ثلثلا » دعسل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق : لاق ؟ اذه ىلع لد ىدلا ربخلاام لئاق كلو انللاق نإف
 ىلإ بحأ سما دحاو ريغ لاق دقو ثلثلا ىدعتيال نأ رمأ الو محم تسيل ةروشم هذه كل لاق نإف اناق « رش
 هل نيكولم ةتس قتعأ الجر نأ نيصحنب نارمع ثيدح لاق ؟ هيلع ةجحلاام سلا ودعتال لوقينأ ريغ نم ةيصولا ىف
 نأ ىلع اذه كلدف كل لاقف انلق ةعبرأ قرأو نينثا قتعأف مهنيب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عرقأف توملا دنع
 رم هيلع هللا ىلص ىنلا نع اذه تباثفأ كلل لاف انلق ةلالدلا نييأ مع لاق ثلثلا لإ ةعوحرم ةصولا نأو ةيصو قتعلا

 ففي
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 ارش تنأ فلا هل تلقو اذه نم ىروقأ ىه ىتلا ةحملا هللا باتك ىفو امهريغو مزح نباو بيسملا نب ديعش

 فلاخم هيف هلام ىلعو باتكلا ىلع هب جنحم فيكو هل تلق لءفأل ىنإ لاق هلثم فلاخم هيف هل الو باتك هيف سيل اهف
 هل تلقف ٠ مهنيب مهتدابش زحم مل نإ مهقوقح لطبت الثل مم قفرلل مهتدابش تزجأ لاقف ؟ كسفن ىأرل هلوق عدت تنأو

 ممماكحأ ىف انلوخد اودارأ نإف مثرمأ ىف لدنال مهب نوضارتي اولازي مل ماكح محل مهنيب امف مهقوقح لطبن م ني
 قفرلاب تالتعا اذإ تيأرأ : هل تلقو . نيماسملا نم انرمأ نم ةداهش ةزاجإ نم هب ىلاعت هللا انرمأ امب الإ لخدن مل ْ

 ديبعيف لوقتام : هل تلق . نيماسملاب قفرلا لب ( لاق ) ؟ مهم قفرلا وأ بجوأ نيماسملاب قفرلاف مهقوقح لطبت الثل مهب

 مهتداهبش زوجت ال لاق ؟ لام وأ مد ف ضعبل مهضعب دهشف لام ظفح ىلع وأ ةعانص ىف عضوم اوناك نيتومأم لددع

 لدعلا لهأ نم مهلدعي نم دحت مل اذإ مريغ مطلاخمال نيماسملا رارحألا بارعألاو رحبلا لهأ ىف لومتت اهث : تلق

 تلطب نإو ( لاق ) مهنيب مهقوقح تلطب اهزجم ملاذإف تاق مهتداوش زوجت ال لاق ؟ لام وأ مد ىف ضعبل مهضعب دهتف
 نيطرشلا دحأ اوصفن دقف رارحأ ريغ الودع اوناك اذإف رارحألا لودعلاب قحلا ذخَأب ترمأ اعإو اهلطيأ ملانأف

 ش صقن دقق تاق : معن لاق ؟ نينمؤم ثلاثلا طرمدلاو تلق نيطرشلا دحأ اوصقن دقف مدع فرعال ارارحأ اوناك وأ

 مهتداهش تددرف طورشلا لقأ رار>ألاو ديبعلا صقنو ممتدابش تزجأو ناميإلا طورعثلا مظعأ باتكلا لهأ

 قتع ول لودعلا ديبعلاف ضعب ىلع مهضعب ةدابش زيجتف نيماسملاب قفرت ملا مب قفرلاب تالتعا اذإ لو ناطرش مهفو
 نوماسملاو لوطت ةدم دعب ميمالسإ ربت“ ىح مهمتداهش لبقت مل اوماسأ ول ةمذلا لهأو هتداهش تزاج مويلا مجدحأ

 دازاف : ىلاعت هللا همحر ( قفا: لال[ ) نيكرشملا نم مبقوقح لطبنال نأ ىف مهل طاتحمو مهب قفرن نأب ىلوأ

 ؟ظوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ مت اذإ » ىلاعتو كرابت هللا لوق تيأرأ : تلقو .٠ انباحصأ لاق اذكه لاق نأ ىلع

 لسغ ضرف نأب لجو زع هللا باتكف نيب سيلأ « نيبعكلا ىلإ يلجرأو هسوءرب اوحسماو قفارملا ىلإ ميديأو

 ىلإ سانلاو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نمو نيفخلا ىلع تحسم مل تلق : ىلب لاق ؟ امبحسم وأ نيمدقلا

 هللا ىلص ىنلا نع تبث اذإو ةد> هدر نم در ىف سيل لاق ؟ حسم نم فنع.و نيفحلا ىلع حسملا كرت نم موبلا

 ىلع هضرعن الو هيلع ًاقفتم ناكول هب لمعن اك هيف فلتتع وهو هب لمعنو تاقو ٠ هفلاخ نم هرضي مل ءىث ٍلسو هيلع

 اذهب لوقتال ملف انلق لجو زع هللا دارأ ام ىنعم ىلع لدت سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسس لب ال لاق ؟ نآرقلا ىلع

 هفاا ثيدحلا كوقت نآبو ليواتلاب تناثلا تندحلا لاطيإ دب ردو ثيدحلا ف تلاخ اع هر هاشلا عم نيميلاف

 ةنازلا » لجو زع هللا لاقو « امه.ديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو » لجو زع هللا لاق : هل تلقو نآرقلا رهاظ

 غطقي دهاشلا عم نيميلا ىف كلوق ىنعم لثع جراوخلا ضعب لاقو « ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو

 ريغ وأ انصخ ارخ وأ ناك اكوام انزلا مسا همز نم لك دلجمبو ترثك وأ هتقرس تاق ةقرس مسا همزل نم لك

 نع ءاج لاق ؟ اذه نع تبغر مف هجرو ىئازلا دلج هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع نأ تعزو نص

 هريغ نود اتقوم ائيش هتقرس تغلب نمو زرح نم قرس نم الإ عطقيال نأ ىلع لدبام لسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 اذه ءاج لهو : هل تلق هركذ زع هللا دارأ ام ىنعمب ملعأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو هدلجمي ملو ازعام مجرو

 اهلك ثيراوملا رمأ هل تركذو كلذ عفد عاطتسا ام دهاشلا عم نيميلا ثيدحك تيدحب الإ ٍلسو ةيلع هللا ىلص ىنللا نع

 اكولمم وأ ارفاك بألا ناك اذإ تلق مف : هل تلقف . جوزلاو ةجوزلاو تاوخألاو ةوخإلاو دلاولاو دلولا هللا ثرو امو
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 لقأمتزجأ فيكف « حلاجر نم نيدهش »لاثو ( 2 لدع ىوذ» لجو زع هللا لاق دهاشلا عم نيميلا ىف انفااخح نم

 نيمات نادهاشلا نوكي نأ المتحم ليزتتلا ناكو نيدهاش نم لقأ زوحنال نأ ليزتتلا ىف نكي مل امل هل تلقف ؟ اذه نم

 دهاشلا عم نيملا ريم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدجو مث هيلع نيع الو هبلاطا قحلا امهم دخْؤيو انزلا ريغ ىف

 ال1 لمعو ةنملا تلد اهب نوطعتو نيدهاش نم لقآ ةدابش نوري نينلسلا تدجوو' هقج دحابو قا بحال

 نإف كلأسن نحنو لعأ ىلاعت هللاو هنم لقأ زوجي نأ امرحم سيل « متلاجر نم نيديهش »لجو زع هللا لوق نأ ىلع

 نأ, كل نيبت نأو كلوق ةماع كرتت نأ كمزل هتفلاخ نإو دهاشلا عم نيميلا ىلإ عجرت نأ كمزل انلوق لثمب تلق

 لك ىل دح تلقف ؛ لسف لاق انم نآرقلا ىف أطخلا نم انتل اب ىلوأ كنأو تلق ام ريغ ىلع انتلحنو اذه نم تلقام

 نأ ميرحم هيفو لاق اذامو تلق بلاطلا نم نيمي ريغب قحلا هب ذخؤيف زوجم نأ لاق « يلاجر نم نيديهش 0 ىف يح

 اك لدع ىوذ نانثالاف هلل تلق نالدع ناماسم نارح لاق ؟ انلاجر نم نادهاشلا امو تلق ؟ هنم لقأب قحلا ْدْحْوِي

 لهأ تزحأ مف تلق معن : لاق ؟ باتكسلا ىف اوطرش مهنأ تفصوو تمعزام الإ زوحم نأ مرحمو نازوجم تفصو

 نيتبالاب نيو لوأتب ةصاخ نينمؤملا رارحألا ىف 220 تلق امنإو نينمؤلا ىف امهنأ ناتنيب ناتيآلاو مهنيب امف ةمذلا

 ةدابش زوحيال لاقث الوق ىلإ ممضعب عجرف : ىلاعت هللا هجر ( قفا: لالا ) مهيب اهف ةمذلا لهأ ةداهش زيحال

 متيعدا امف ةجح يلع نكي ملول : هل تلقف امتزاجإ ىلع مجرثك أ ماقأو متاقام ىلع لدي نآرقلا : لاقو . ةءذلا لهأ

 ةراسلاح مكنأل مالقام دحأ ىلعا واوان" نأ ل سيل نيجوجح 0 ةمذلا لهأ ةدايش ةزاجإ الإ نيتيآلا ىف

 لاق ؟ ىه امو انلق ء ىرخأ ةيآب ةمذلا لهأ ةداهش انزجأ امإف لاق . ريغ نم متلوأتام رهاظ فالخم ىلوأ متنكو

 كدنع ةيآلا هذه ةخسانأ : هل تاقف « ريغ نم نارخآ وأ - لدع اوذ نانثا ةيصولا نيح » لجو زع هللا لوق

 تاق ؛ 45  لرز امف لك نكلو « ةخوسنم الو ةخسانب تسيل لاق ؟ اهم ةخوسنم وأ ( مكلاجر نم نيدئهشلا»

 اال ١ لرقأ تسل : تلق ؟ اذه لوقت تنآفالاق «٠ تلق' اك سيل نوماعملا رارخألا الإ زوُحأل اذ كلوقف

 ناثوألا لهأ نيكرشملا ةعامج ىف ىه لقف تلف نيكرشملا ىف ىه لوقن انإف لاق « تاق ام ريغ هيف لوقي ىضرأ نم

 تيأرأ . ةصاخ باتكللا لهأ:ىف ىه لاق نف تلق ال : لاق ٠ ضعبل مهضعب ةدابش زجأو كرشم مهلك نأل مريغو

 مثءابآ اودجو اعإ اباتك اولدب, مل ناثوألا لهأ نأل باتكلا لهأ نود ناثوألا لهأ ةدابش زيجأ لئاق لاق نإ

 دنع نم اذه اولاقو ممديأب باتكلا اوبتكو لجو زع هللا باتك اولدب دق باتكللا لهأو مهوعبتف لالض ىلع

 مهنأ لجو زع هللا انربخأف ةزئاج مهتداهش نكست مل هللا ىلع بذكلا اودمع باتكلا لهأ نأ انل ناب اهلف . هل

 ابهذم نسحأ الإ هلاعأام هل لوقت اذاف ىلوأ مه اوناك نييمدآلا ىلع بذكلاب ةداهشلا لطبن انك ذإو ةبذك

 تاقال : لاق ؟ نآرفلا ىف اهنأ تمعز اك مويلا مسم ةيصو ىلع ةمذلا لهأ ةداهش زيجتفأ هل تلق « كنم ةجح ىوقأو

 تلق متن لاق هخسن ىذلاب لمعو هب لمعي مل خسن امو تاق - لدع ىوذ »هلوقب لاق اذاع تلق ةخوسنم ىه لاق ملو

 اهف تخسن اذإو ًارفاك تزجأو ملسم الإ زوحيال نأ طرش هللا" نأ تمعز ْذِإ نآرقلا تفلاخ كنأ كناسلن, تمر دتف

 اهم رمش نإ لاق ةمذلا لهأ ةدابش ةزاجإ ىف ةجحلا ا تلق ال : لاق ؟ هيف تازنام ريغ ىف تدثتفأ هيف تاز اهنأ تمعز

 نينم ْؤاا ىنعي « ماجر نه نيدهش وأ ( نم كدع ىوذ» لجو زع هللا لوقب ةخوسنم اهنأمعزت تنأ هل تلقف اهزاجأ

 من : تلق ؟ هريغ احم رش فلاخم لبف لاق ًاذإ ةخوسنم ىه لقت الف تاق : ىنم ملعأ احم رمش نإف لاق . اذه فلاخم مث

 )١( لمأت « خلا ةصاخ نينمؤملا نيب نينمؤملا رارحألا ىف تاق امنإو » هلعل .
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 فادح اود تنأو لجو رع هلل ادح ناك ااذإ هتدارشا در قدتاف كلذ رة هلع سان لإ ا
 الوأ تلقام تفلاخ دّقف تلق ء اذه كفاك أ الو اودهش ول ءالؤه درأ ال لاق  نيماسملا ىلع رتشلاب رمأتو تاهبشلاب

 نم هب تججتحا امو ةنسلا ىف تيعدا امو نيتأرماو دهاش وأ نيدهاش نم لقأ زوجم نأ ءرح لجو زع هللا نأ نم

 هنورب لاجرلاو ةأرما ةداهش هيلع لبقت مل ©22دولوملا لالهتسا تيأرأ تلقو « هيف اودهشب, نأ ساناا ىلع مرحت اذه نأ

 تلق . باتكلا فلاخمال لاق ؛ ةنسلاو باتكلا ىف تيعدا امي كلذ عدت الفأ : تلق الوأ تلقام ىلع اهتلبق لاق

 صاخ وه ىرخأ لوقتو ةرم ماع هنأب جتحمال تاق : متن لاق ؟ صاخ ةلحلا ىف دجوي ليتقلاب و اذهب ةنسلاو باتكسلاف

 تيبلل مزلأ اهنأل ةأرمل وأ تيبلا هل ىذلل هلعمم نأب هيف يمت مل ل تيبلا عاتم نايعادتي ةأرملاو لجرلا تيأرأ هل تأقؤ

 نحم لوقت اذهب و امهنيب همسقتف امه.ديأ ىف هلعحت وأ ةنيبلا اعدم تلعج اههمأ فلكتو ةأرملا وأ ايعدم جوزلا لعختو

 لاجرلا عاتم لعجتف امهمديأ ىف ءىثلا ةنونيكل ىنعم الو ةنيب ريغ ىلع اهيطعتف اذه فلاخم تنأو امهنيب همسقنف

 تيأر وأ لاجرلا عاتم ةأرملاو ءاسنلا عاتم لجرلا كلمب دقو امهنيب اعم امل حلص» امو ءانلل ءاسنلا عاتمو لاجرلل

 ؟نبللا فاصنأو طمقلا دقاعم هيلي نمل هتلعج ملو ن لوقن كلذكو ؛ امهنيب هلعج ل 3 اعم راد+لا نايعادتي نيلجرلا

 التم ءانب رادجلا لجرلا ىنيي دقو رادجلل كلام نيللا فاصنأو طمقلا دقاعم هيلي نم نأ ىلع ةلالدلاك اذه لوقتف

 ؟.نبالا فاصنأو طمقلا دقاعم هيلإ سيل نمل رادجلا اذه العجم نأ الإ مسقلا 1 مف لزنملا اممتقا نانوكم دقو

 ملف ءانب فافرلاو تيبلا فافر ىف نافلتخيف اتيب لجر نم ىراكستي لجرلا تيأروأ ؛ اذكه هارتشا امهدحأ نوكيو

 تدبلا بحاصل ىبف رادجلا ىف ةتباث تناك نإ فافرلا نأ تنأ تمعز لوقن كلذكو ؟ تيبلا بحاصل ءانبلا لحي مل

 رادجلا ىف امل رفحيف افافر نكاسلا 5 ةقصتلم افافر تيبلا بحاص ىنبي دقو نك اسال ىهف ةقصتلم تناك نإو

 عامجإ الو تباث رثأ ىلع هيف دمتعت ملو ةلالدلا فعضأ هيف تلمعتساو ةنبب الب هلك اذه ىف تيطعأو ةتباث هيف ريصتق.

 اودهشتساو » هيف لجو زع هللا لوق ناك نإو سابق الو ةنس الو هللا باتك فالخ ىلإ كسفن بسنت مل مث سانلا نم

 لقأب هتيطعأ دقف اذه نم لقأب دحأ ىطعي نأ امرحم « ناتأرماو لجرف نياجر انوكي مل نإف ؟كاجر نم نيديبش

 انت هريغ ىفو هيف ةنيد الإ دحأ ىطعيال نأ ىلع تلد ةئنسلا نأ نم تيعدا ام تفلاخو رذع الب هتفلاخو اذه نم

 ىنع مءاجام » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىنغلب هنإف لاق هيف كلوق ككرت كيلع نيبمو هنم فاك اذه

 هللا لوسر نع اندنع فورعم ريغاذبف هل تلقف « هلقأ يف هفلاخ نإو هتلق انأف هتفاو نإف نآرقلا ىلع هوضرعاف

 اصاخ دارأ ام فرعي سيلو اذه فالخ اندنع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع فورعملاو ٍلسو هيلع هللا ىلض

 تاكلا نوكف هب لخو نع هللا .هرمأ امف لسو هيلع هللا ىلص هتنس الإ اخوسنمو اًخسانو ايدأو اًضرقو اماعو

 . هنع ماهم امو هوذخف لوسرلا كان 1امو » لجو زع هللا لوق تلق ؟ كلذىلع لد اهو لاق هنيبت ةنسلاو ضرفلا مم

 هللا همحر ( ىف لال ) هتعاط سانلا ىلع هللا ضرفو نسي دق لوسرلا نأ لجو زع هللا نيب دقف « اوهتناف هنغ

 . . هللا لوسر لاق : لاق هيأ نع عفار ىنأ نب هللا ديبع نع رضنلا وبأ ملاس ىنثدح لاق ةنيبع نب نايفس انريخأ : ىلاعت

 لوةف هب ترمأ, وأ هنع ثنهن ام ىرمأ نف رمألا هتأب ةكيرأ لع انككم كدحأ نيفلأ ال ) سو هيلع هللا ىلص

 ذلا ثيدحلا اذه ناكول هل تلقو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: خا/لاف ) « هانعبتا هللا باتك ىف هاندجوام ىردنام

 ٠ ضعه ل ”لاقو .٠ "قاع: هللا ءاش نإ هنم ان رضحم ام ضعي .فصنس [فو انفصو اف ةتك رت لف تنك اناا
 ةهمسلل

 . هبنتف « ةيماهفتسالا « ام » و ليلعتلا مال ىه لبقت 0 : هلوق )0(



 هم ف

 رخت 5 مدلا ىلو ىلإ مهعفر لعجم ملو تمعز مهعفرف نيسمح عفرب ؟ احلا ىلإ تتتك امنإ رمغف انلق مدلا ىلَو

 ىف ع ال رمعف انلق يحي ثيح مهفلحمو ال لاق ؟ رجحلا ىف مهفلخم نأ 5 احال وأ انلق ىلولا رايتخاب احلا مهغفريف

 مهتامتأب مهءامد اونقح امنإ مهنأ ربح رمعف انلق ال لاق ملتقي نأ اوفلحم مل ول احلل وأ انلق ةيف مهفلحأ دقو رجلا

 هللا لوسر باحصأ نم اهيذ رمعل فلاخم ال رمع اهبف فلاخم ةعبرأ ماكحأ هذهف اوفاحم مل ول مهلتقي هنأ ىلع لدي اذهو

 نأل ةماسقاا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا مكح ضعب فلام كح هنع لبقتو اهبف هفلاخ هتملع دحأ سو هيلع هللا ىلص

 رمع نع تيورام ضعبي ذخأتفأ مهنيب لهس نب هللا دبع دجو دقو ةيد دوهم ىلع لعجم مل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نع الو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هل فلاخم ال ام هنع تيور ام كرتتو فلاخم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هلو

 نع ىعشلا هاور امنإ ال تاق ؟ كدنع وه تباثفأ لاق ؟ اذه كلوق نم نيبأ لبج ىأف ماكحأ ةعبرأ هباحصأ نم هريغ

 أدب هنأ تباثلا دانسإلاب لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نع ىورن نحنو لوبي روعألا ثرحلاو روعألا ثرحلا

 نوبراصنألا لبقي ملال و ةمارغ مهلع نوكيال مكتربتفأ لاق اذإف اني نيسمخم دوهب كمثربتفأ لاق اوفلحم ملاملف نيعدملا

 ىعدللا أدب هنأ رمت نع ىوريو ائيش مهر بظأ نيب ليتقاو دوهملا ىلع لعجم ملو ملسو هيلع هللا ىل< ىنلا هادو مهناعأ

 نأ ىلع لدي باتكلا نأ ثحعز ذإ هل تاقو هنع متيور ام نافلاخم اعيمج ناذهو نيعدملا ىلع نامألا اودر مث مهملع

 تداوام هتأرمال لاق لجر ىفلوقت امث ةنيس الإ ادحأ ىطعيال نأ ىلع لدن ةنسلا نأو نيتأر هاو دهاش نم لقأ لبقبال

 اهنعالب نأ الإ هب هتقحلا هتدلو اهمأيديشت ةدحاوةأرماب تءاج نإ لاق ؟ هبسن ىف قحليل هي:رعتسا امنإو ىنم دلولا اذه

 نع لاق ؟ لوقلا اذهتيور نمعف تلق معن لاق ؟ ةدحاو ةأرما ةدابش هيف زيحم دالولاو ءاسنلا بويع كلذكو : تلق

 دهاش نم لقأ لبقيال نأ ىلع لدب نآرقلا نأ نم تمءزام نأ ىلع اذه كل ديفأ تاق ؛ هضعب هع ىلاعت هللا ىضر ىلع

 تلق ىرخأ ةلع اذه ىف نكلو ةماسقلا ىف اذه ىلبق اذه كتبطعأ دقو معن لاق ؟ تيعدا م سيل ةنسلاو نيتأرماو

 هلت ةأرما جرف ىلإ ارظني نأ ادمع نيدهاش نأ ولف لحمام ىلع هدودح عضو امنإ لجو زع هللا نإ لاق ؟ ىع امو

 تلق ال لاق لاجراا هاريال ام الإ ءانثتسا نآرقلا ىف لبف تاق . امهداهش لبقتال نيةساف كلذب اناك كلذب اهل ادهشيل

 ٌنانز: لجرااو ةأرلانودصريو رظنلانوعه اوناكاذإ انزاا دوهش تيأرفأ تلق . نآرقلا كلوق لصأ ىف تفلاخ دقف

 ىلإ 901©2.همندب نم كلذ ريغو نيذخفااو ربدااو جرفلا نوريف ةلحكملا ىف دورملا لوخد هنم لخدي كلذ اوتبثي تح

 رمع اهزاجأ لاق ؟ ممتداهش تزجأ ف.كف تلق . مهيلع مرحعام ىلإ لب لاق مهملغ مرحب ام ىلإ مأ هرظن مهل لحمال ام

 رظن امنإ هنأل هلع مرام ىلإ رظن نم ةدابش زيحم باطخلا نب رمع ناك نإف تلق هنغ ىلاعت هللا ىضر باطخلا نبا

 دق : تاق . اهدرأ ام لاق هتقسفو ديشيل هلع مرحم ام ىلإ رظن ن٠ ةدابش درت كنأ تمغز فيكف قسفيل ال دهشيل

 تنأو اراع ىداوو ىتدلقيف ىدلو ركني وه تلاقف قساف دنع ةحلاص ةهاسم ةأرما تناك نإف رظناف الوأ كلذ تمعز

 بابلا فاخ نم نيتأرماو ادهاش وأ نيدهاش ساجأف نيتأر ءاو دهاش نه لقأ نازيجمال ةنسلاو باتكلا نأ معزت

 دولومللو ىل ةداهمش هب تدثنل رظن اذبف هيبأب ق-لف ىنه هجورخ اوريل ىننفشك ىدلو سأر جرخ اذإف ىعم ءاسنلاو

 رظنو هنارذقي رظن وه لب نادهاشلا هب ذذلت, رظنب اذه سيلو ساناا قوةحىف ددشت تنأو سانلا قوقح نماوهو

 وعديو ةوهمثاا كرحم ةذل رظن هنأو ندبلا ةماعل معأو ىندالو ىلإ (هرظن ند لوطأ هنأ نبيرمأ عمج انزلا 2

 زوي كلذ ناك اذإ اودرب نأ وأ موف انزلا دوهش ةداهمم5 ددراو انزلا دوهش ةدابش تزدأ م" ءالؤه زجأف اهملإ

 )١( هححصم هبتك . لمأت « خلا ىلإ مآ هرظن محل لحمام ىلإ » حضوألا لعل .
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 كلا

 ةنسلاو تاتكلاب معآ م نأل الا لاق ؟ هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع هةكينلا نأ نم رمت لاق امو ةنسلاَو

 نا ندهاش نم' لفات دحأ ىطخ نأ مرح تاكلا نأ هلارغد نأ لع ةعاح حلا اذه.كلدفأ تلق لاق ام ىنعمَؤ

 عييمج ىلع ماغي سيل أربي ال مث دحأ هيف فلحب وأ نيدهاش نم لقأب هيف ىطعي نأ نع كح لوخم نأ مرخم ةننلا

 انكأرفأ تلق رمع نع ريخلاب ةتسلاو باتكتا ةلمج نم اذه تجرخأ امإ ىنكلو ماغب سيل معن كاق ؟ تلقاك ءاشألا

 ريغ نع ربخلا نم كلو انل مزلأ كلذو ٍلسو هلع هللا ىلَص هللا لوسر نع ربخلاب وأ انئارآب دهاشلا عم نيميلاب انلق
 - .٠ ا - . . 2 م ا

 ىلع ةنيباا » سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق امنإ ةلحلا لهأ كل لاق نإ تيأرأ تلقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ط مينأكو انلق منأك؟ لاق انيلعىعدشأ رمع كلذ لاقو هيلع ىعدملا ىلع نيميلا لاقو ةنيب اذه فاكت ال لف « ىعدملا

 ىعدم انسلو انتفلحأ فيكف انيلع هحرطو هلتق انريغ نوك نأ نكي دقو هاملتق انأ عْرال لثتلا ىلو اذه نيقي وأ

 هيلع ىعد. انضعبفأ انتلعج اذإو انيلع ىعديال مدلا ىلوو انلعجت ملو اولاقف ادق مملع ىعدملاك ؟لعجأف لاق انيلع

 مسلك يهلحأ الف لاق همزلتو انع ةمارغلا طقستف رقي نم انيف لعلف انلك انفلحأف اولاقف انلقف علك لب لاقف ؟انلك وأ

 مل اذإ ليتقلا ىلو لظت تنأف اولاقف انلق معن لاق ؟ انلك انفلحمأ امهرد انيلع ىعدا ول اولاقف انلق نيسمح متزواج اذإ

 نيم ىلع رصتقت الو انرايخ ملظلاب صخمو انيلع ىعدم انسلو انتفلحأ اذإ انماظتو انيلع ىعدم انلكو انلك فلحم

 اني قمح ةفلحأ ادحاو وأ انع نيرصعو ةّسمح ام دحاو لك تقلا نينا اكوا ناسنإ لك 20

 زاج فيكف انمرغتو انفلحتو ةدحاو نيمي مظع نإو كدنع اذه ىوس امف ناك نم فلح نم لك ىلع نامم الا اعإو

 رمح نع ءىثلا تنأ تيور اذإف كل اولاقف تلق هنع ىلاعت هللا ىضر باطحلا نا رمع نع اذه تءور لاق ؟ كل اذه

 باتكلا نأ معزأ نأ ىل زوحال لاق ؟ هنع ءاج امو ةنسلاو هفلاخم باتكلا رهاظ نأب هكرتتو هنع نيريخلا مهت الأ

 هاور نم طلغ هنإ لبق نإف تلق كلذك هلوقو ةنسلاو صاخ ىلع تاتكلا لوقأ ىكلو هفلاحم هلوق الو ةنسلا الو

 لاق هيلع ىعدملا ىلع نيملاو ىعدملا ىلع ةنيبلا هسفن وه هلوقو ةنسااو باتكسلا رهاظ فلام ال رمع نأال رمع نع

 هيف ءاج اهف ءاج اك اذهو صاخ ىلع رمع لوقو ةنسلاو باتكلا نإ لوقأ ىنكلو هب قثأ نم مهتأ نأ زوجمال

 تمعز دهاشلا عم نيميلاب انلق اذإ مف تلق ضعبب اهضعب لطبأ الو اليبس املاعتسا ىلإ تدجو اذإ راجت الا لمعتساو

 ثيدحلا اذهأ كل لاق نإ تيأرأ هل تلقو ؟ كسفنل تزجأ ام انلزحن لو صاخ نآلا تلق مث ماع ةنسلاو باتكلا نأ

 لصف ةفلاح نإ ءىش ىلإ تفلت ملو رمع هب ىضقام ىلع هب تلقف كل لامذ تلقف تباث وه معن لاق ؟رمع نع تباث

 انريخأ تلق ؟ نبأو لاق هيف رمع نع ثيدحلا تفااخ كل لاقف هل تلقف تباث وهو معن لاق ؟هيف رمع تدلقو ةلجلا

 نأ ةعادوو ناريخ نيب دجو لتقف ىف تك دنع ىلاعت هللا ىضكر ردع نأ ىعشلا نع روصنم نع ةنيع نب نايفس

 ريغ لاقو رمآالا كلذك رمع لاقف انلاومأ انناعأ الو اننامأ انلاومأ تقو ام اولاقف ةيدلاب مملع ىضق مث مهفلحأف

 ثيدحلا اذكهو لاق ٍلسم مد لطي الو ؟ءامد ميناعأب متتقح رمع لاق لاق ىعشلا نع لوحألا مصاع نع نايفس

 ةريسم نم الو ال لاق ؟ هدكح زوحي اح مثدنعو ةليل نيرشعو نينثا ةريسم نم اموق عفر نأ مويلا < احللفأ انلق

 انلق ةكم نم مهملإ برقأ مث مهماكحأ زون ماكح مهدنعو ةليل نيرشعو نينثا ةريسم نم رمع مهعفر دقف انلف ثالث

 ىلإ لب لاق ؟ الجر نيسمح مهنم زاتخم مدلا ىلو ىلإ كلذ امنإ وأ الجر نيسمح جرخم كاملا ىلإ بتكي نأ ك احللفأ
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 ؟ نيدهاشب هنم ىطعت ام هلوكنب هتيطءأ دقف تلق : ال لاق ؟ هيلع ادهش ول نيدهاشك هلوكنفأ تلق « معن لاق ؟ هقح

 سابع نبا نع ىور اذه اناق « هيلع ىعاملا ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا » لاق ملسو هيلع نا ىلص ىنلا نإف لاق

 ةصاخ سابع نبا ةياورب هانتيثودتبثو مسو هلعشا ىلص ىنلا نعبيعش نب ورم هاورو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 هيأ نع بيعش نب ورع كلذ ىورو دهاشلا عم نيميلاب ىضق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع سابع نبا ىورو

 نع زيزعلا دبعنب رمعو بيسملا نباو ةدابع نب دعسو ةريره وبأ كلذ ىورو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هدج نع

 00 00 1[ تارإ ذل كلقوا 2 ةنوذ وه ىدلا انعم تنثو انتثو تنثأآو ربك أ وهوا هتددرف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 لجرفنيلجر انوكي ملنإف «لاجرنمنيديهش»لجو زع هللا لاقو ةنسلا كلذب تءاجو دوهش ةعبرأب انزلاف لجوزع
 الورخآلا خسن امهنم ادحاو نإ اولوقي لو انزلا ريغ ىف نينثاو انزااىف ةعبرأ ةزاجإ ىلإ معلا لهأ راص امأ «ناتأرماو

 بويع ىف نهدحو ءاسنلا ةدابش علا لهأ زاجأ اذإف : تاق ىلب لاق ؟ هيف ءاجام ىلع امهنم دحاو لكاوضمأو هفلاخ

 ادهاش اهلفأ لعجف تاداهشلا هللا دح اذإ لاقي نأ زويأ ةنس الو هيف ىضم باتكالب ءاسنلا رمأ نم اهريغو ءاسنلا

 ىناا نع ىورام لفأ ناك اذإ ةنسااو نآرقلا فلاخ اهزاجأ نمو نرعم لجرال ءاسنلا ةداهش زوحت الف نيتأزماو

 كلذرظ# ملو اصن نيتأرماو دهاشنم لقأ زوحنال نآرقلا رظحم مل اذإ زوجمال لاق , نيو دهاش سو هيلع هللا ىلص

 نع ءاهقفلا تلافام وأ مزاأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةنسلاو : تلق . ةنسااو نآرقلا ىنعي ملعأ نوماسملاو ةنسلا

 تلوأتو دهاشلا عم نيميلا ىف ةنسلا تددر مف تلق « ةنسلا لب لاق ؟ ٍلسو هيلع هللا ىله ىنلا باحهأ نم لجر

 اليلد ةنساا تناكو اهدرأ مل ةنسلا تتبم ولو لاق ؟ نآرقلا هيلع تلوأاتف نيعو دهاش نم لق'اب ارثأ درت لو نآرقلا

 ةداهش زاجأ هنأ هنع ىلاعت هللا ىخر ىلع نع تدثشيال لاف هب تضراعام لثع دحأ كضراع نإف : تلق ٠ نآرقلا ىلع

 نع دهاشلا عم نيمللا ىور نق تلق ءاذه هل سيلف تاقثلا هاور اذإ لاق ؟ ةماسقلاب - هنأ رمع نع الو ةلباقلا

 000 19[ ]5 انو ىوقلا درفأ :تيورام“ ىلعو رمع نع ئور نع فرعأو قثوأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوضر

 اال 0 نك ا عن وكي ال وأ هزت تناف هنم لفازوحم نأ انزع نوكي نأ نيدهاشلاب جحا ودعيال هل تلقو

 انني ات رثك 1 نوك نأ هلع ريثك نع انتكسو هعضاوم ىف كلذ ضعب انيب دقو ؛.هنم لقأ زو نأ مر ةنإ كلوقب

 . ملعأ ىلاعت هللاو « انيب امث لقأب موقتل ةجحلا نإو نيبن مل امع انيب اب ءافتكا

 ءادملاب ى ءدملا

 ءال تلق ؟ ةماع ىهأ هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنيبلاىف لوقت اه لاق ىلاعت هللا همحر ( قفا: خلال )

 لاق هيلع انتفلاخام عيمج اهب لطبي قح تلق ةماع اهنإ لوقأ ىنإف لاق ضع نود ءايشألا ضعب ىلع ةصاخ اهنكلو

 نيدهاشب لاق ؟ اهنم لقأب ىطعت ال نأ ترمأ ىتلا ةنيبلا اف تاقنبأو لاق كدب ىفام ةماع كرتت ًاذإ تاق ؟كلذ تلق نإف

 فاح لاق ؟ هلتق هنأ هنيعب مهنم دحأ ىلع ةئيب مفأ ملف ةلحم ىف اليتق هتدجو ىلل ىلوم ىف لوقت اه تلق نيتأرماو دهاش وأ

 اتك نأ تمعز كل اولاقف تلق نينس ثالث ىف مهلقاوع ىلعو مهملع ةيدلاب ىضقن مث اني نيسمح الجر نيس مهنم

 نأ مرحم ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نأ تمعزو نيتأرماو دهاش وأ نيدهاش نم لقأب ىطعي نأ مرح هللا

 لدت سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نأ تمعزو ناتأرماو دهاش وأ نالدع نادهاش ىهو ةنيبلاب الإ عدم ىطعي

 ؟ ةنسلاو باتكلا كلوق ةلمىف تفلاخف انئربت ملو انتفل-أو دهاش الب تيطعأ تكي فلح نل ةءارب نيميلا نأ ىلع



 ١ ١ذ-

 كلو انف هدهاش عم هنيميب هيطعأال لاق اًئيش هطعت ل هنيميب ىضرب بولطملاو هدهاش عم فلح ولو : تلق ءال :لاق

 امك تناك نإ ىرخأ ةنس هذهف : تلق « معن لاق ؟ بلاطلا فلحم الو رقأ اذإ هيطعت تنأ : تلق . هتيطعأ هقحم رقأ نإ

 مح اك ااومكسحم نأ نيباملا ىلع : تاق ؟ ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ماكحأ ىف تنأ لوقت اف لاق . اهتفلاخ تلق

 :ىحولا ةهج نم هب يح اف : تلق ىحولا ةه> نم مح ناك ٍلسو هيلع هلل ىلص ىنلا لعاف لاق . هللا مهمزلأ كلذكو

 كلذ لع لد ام لاق ؟ هب ؟> رهاظلا ىلعف ةنيبلاب سانلا نيب هب محامو مرحو سانلل لحأام لثم كلذو هنبب دقق «©

 ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةماس مأ نع ةءاس ىنأ تنب بنيز نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ : تلق
 هلا كاف مع نه هجم نك ان وك نأ مكضعب لعافىلإ نومصتخم ميتأو رمثب انأ امتإ حلاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 هللا همحر ( ىف[ 2ةلالاوف )؛« رانا نم ةءطق هل عطقأ امإفهنذخأب الف هبخأ قح نم ءىثبهل تيضقنفف هنم عمسأام وحن ىلع
 هنعباغام ىلو هللا نأو هل رهظ. امب مهنيب ىضقتي ام هنأ سانلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملعأ دقق : هل تلق ىلاعت

 امن ادبأ دهاشلا قدص فرعيال نيبلسملا ةالو نم هدعب ادحأ نأل مهل ربظياه ىلع اومكحبف نوماسملا هب نيسيلو 2

 .ىضقي دحأ نكي مل ىحولا ةهج نم الإ نوكي ال ءاضقلا ناكولو طلغااو بذكلا دوبشلا ىف نكمي دقو رهاظلا ىلع

 .هدهاشعم رحلا مفلح اذإلاقف لسوهيلع هللا امص هللا لوسر دعب نطابلا فرعيال ادحأ نأل ٍِلسو هيلع هللا ىلص ىنلا دعب

 ءال لاق ؟ هتدابش زوحنأ هسفنل دبش اذإ لدعلا را تيأرأ : تلق ؟ هل ةداهشال ىذلا رفاكلاو كولمملا متفلحأ فيكف

 يأ لاق ؟ هسفنل ادهاش هانلعج انأ تمهوت فيكف : تلق , ال لاق ؟ هتدابش ىلع فلحأ هتداهش تزاج ولو : تلق

 ىطعأ نإو ىهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ىضق امب هانيطعأ : هل تلقف « ذهاش ماقم تماقف هنيميب هوهتيطعأ

 تلق « ىلاعت هللا ءاش نإ معن تلق ؟ ةلالد لوقتام ىلع دحن لهو لاق « ةداهشلا ىنعم اهانعم سيلف دهاشب ىطعي اماه

 فلح نإف : تلق « معن لاق ؟ أربيأ هيلع ىعدا امت ةءاربلاب هل نادبشي نيدهاشب ءاجف ق> هيلع ىعدا نإ تيأرأ : هل

 ء عضوملا اذه ىف معن لاق ؟ نيدهاش ماقم هلع ىعدا امت هتءاربب هنيع موقتفأ : تلق « معن لاق ؟ أربيأ هيلع ةنيب الو

 قحلا بلاط ءاج مث هتأربأف فلح ول هنأل هريغىف ناقرتفي دقف ىنعم ىف اعمتجانإ امهو ال لاق ؟ نادهاش هنيمفأ : تلق

 هتدابشب هقح قا بحاصا تذخأو هنيع تلطبأ نيدهاشب ٠ انيطعأ ا اهم انطعأ نإو نيملا ىف انلق اذكبف انلق

 ىنلا لاق لئاق كل لاق ول تيأرأ : هل تلقو ىلاعت هللا همحر ( ىف[: :لالاؤ ) اهرمأ لك ىف دهاشلاك تسيلف دهاشب

 فلحأ الو كلذك اوسيل مويلا سانلاو مالسإو لدع لهأ هلهأ نامز ىف هيلع ىعدملا ىلع نيميلا ٍلسو هيلع هللا ىلص

 لدع ريغ سم الو كرششم نم هيلع ىعدا نم ٠ ماع وهف ائيش ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق اذإو هل كلذ سيل لاق «

 ءاوس هريغو لدعلا رحلا ناك قملا بلاطا ٍلسو هيلع لا ىلص هللا لوسر اهب ىضق امل دهاشلا عم نيملا كلذكو انلق

 فالحب هيلع ىعدا اذإفرع.ناك ول سانلا ريخ نوكيف ناممألا نم مهيلع عقي امف ءاوس نونوكي اك رفاكلاو دبعلاو اهيف

 هيو ماقأف ليتق مثرمظأ نيب دجو ةلحم لهأ تيأرأ هل تلقو , ناذخأيو نافاحب كلذكف كلذك اضيأ رفاكلاو أربيف

 مهبطعن اك معن لاق ؟ ةيدلا مهيطعتو مهفلحتأ نيدهاش مقي مل ولف : تلق « مهملع ةيدلاف لاق ؟ أطخ هولتق مهنأ نيدهاش

 ءال لاقف هلتقب مهيلع ادبش ول نيدهاشك نادهاش هل نكي مل اذإ همد نم ةءاريلاب مهتاعأف : تلق « نيدهاشب ىنأ اذإ

 ءال لاق ؟ ةجح انيه كمزلي الو : تلق ءرثألاب تيطعأ امنإ لاق ؟ نيدهاشلاب تيطعأ اك اهب تبطعأ دقو ملو هل تلقف

 مو ةلحلا لهأ ناعأف : هل تلق ؟ انتمزا ةجحلا نأ تهععز فيكف رثألا نم ىلوأ ىع ىتلا ةنسلاب انيطعأ نحنق انلق

 ىعدملا ىطعتأ نيميلا نع لكنف اقح لجر ىلع لجر يعداولو : تلق « معن لاق ؟ نيماسم اوناك ول مهام أك نوكرمشم
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 : ) 5 ى 3 5 مع 2 كايت[ تك 1 لاو زساو هلغ قف لص هفالؤسر هلردن ل ىرهلاف تلق معن :لاق ؟ لفاغأوأ مضم تنآو دهاش قآل

 نم ملسو هيلع هللاىلص ىنلا نع ثيدحلا ركنأ نم ناك اذإ هيف نوكت ةجح ىأ دهاشلا عم نيميلا راكنإ ىلع ماقأ ولف

 هللأ لوسر باحصأ ةماع نع تزعي دق نكسلا ضع ناك اذإو سو هلع هلل ىلص هلل لوسر نع ثدح نم .ثيدح

 اهبلطي رمعو امهراد دعبو اه مبحص ةلق عم كلام نب لمحو نايفس نب كاحضلا دنع اهودحب ىتح ملسو هيلع هللا ىلص

 1 فكف ثندحلا رك ىلوأ .ثتدح نم نأ ادعو كدي جكحلا ناك نإف اهدحم الف نبرحاهملاو راصنألا نم 0

 . تححتحا ملف 5 تلف 8 ةحح اذه ىفام تاع دل 0 لاف 5؟ دهاشلا 0 نيميلا نك ىرهز !| نأب تجححتحا

 الإ ةعجرال لاق هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع انربخأ ىحنزلاو تلق ٠ 5 ءاطع نأو انباحصأ هب جتحا لاق ؟ هب

 نيءلاب قش ءاطعف ىم اعت هللا 7 ىف 0 الاف ( هدهاش ص فلخحن و دهاشب ىتأف ردع نروك نأ الأ ندهاش

 اهنم فعذأو ىرهزلا ىف ىهك الإ هيف ةد1ا تناك له ءاطع اه ركنا ولو انباحصأ نم دحأ هب لوقيال امف دهاشلا عم

 مسوةهيلع هللا ىلدىنلا نأ تنث ول تلك ل ؟©10 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم عش كك نيف

 معنلاق ؟اذه لثم تدثتأ هل تلقو اهبف انيورامضعب هل تركذف ال لاق ؟ليوأتلاب اهدرو اهفالخ دحأل ناك أ اهم ىضَق

 هتعمس دق ذإو كيلع بهذ دق ام اذه لعلف تاق. معن لاق ؟ ءىش معلا نم كيلع بهذفأ : تلق هتءرش نك 5 نسل

 ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ انغاب دق هنإف لاق . كيلع بحي كلذكف هيلإ رصف

 تنثيال فيعض ربع ىناي وره اذإو 00 ريخأ رح هّتل 7 5 ىلاعت هللا همحر ( قفا 3 ا[ اانا ) قحلا ب ل دهش تباث نبا

 هللا ىلص ىنلا هفلحأف قحلا بحاص د ده ا لف ةعباز زد > ناكو ا وق اذه كريد ناكول ت ؛أرأ هل تلقفا (هننع ال اندنع هلثم

 ةعزخ نأ ©9دهاشلا عم نيميلاب ىفق

 دهاشماقم موقي نوكي نأ ةعزخ ودعيأتلق ؟ هتفلاخ نبأو لاق ؟ تججحتحا هب ىذلا كربخ”تفلاخ نكت ملأ سو هيلع

 ءاللاق ؟ امهعم هفلحم أنيدهاشب قد نللاط ءاح نإف لف نبدهاش ماقم موق سانلا نيب ند ككلاو ال لاق انلق مكره

 ىضق ناك نإهنأل اهتفلاح ىرخأ ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرإ ةئس ًاذإ هذهف : هل تلق « نيك ريغب هقدح هيطعأ نكلو

 انور امفنيدهاشك وهو ةعزد> ةداهشب ىضق نك نإو ندهاش 2 فلحأ دقق نبدهاش ماقم موقي وهو ةعز> هك

 قح- كاطلا ق> نأ مع هنأ نيميلاب ىضق اعإ ملَسو هيلع هللا ىلَد ىنأا لعلف لاق ٠ اعم امهتفلاخ نيتيضق ىضق دقف هنع

 ااا عدلا نم نا رفا م إ ةضقب هيق ىضق هنأ ملسو هب هلع هللا ىلص ىناا نع ىورام عيج ىف زوجيفأ : هل تلقف

 ئضق.ينأ هدعب ا زوحن الف قدح ةنيبلا هب تماقام 5 رمملا هب هلا رق 4 نأ نأ مع هنأ هب ىضق اعإ هلعل لاقي نأ ىعدملا ةئيس

 كعب عطنا دق ىحولاو ىدحولا ةهد نم الإ لعال اذه نآل رقملا الو ةنيملا قدص معبال هدعب ادحأ نآل رارقإب الو ةئيس

 تدرأ ملف 3 تاق 0 معن لاق ؟ لعلب لطب الو 4 ىضقام ىلع هب ىضفق امو - كف 08 ال : لاق لص هيلع هللأ ىلص ىنلا

 امنأ تماعف افلأ لجر ىلع ىعدب لجر كءاج ول تييأرفأ لعل ىلع كاك أو : هل تاقو ؟ لعلب دهاشلا عم نيميلا لاطبإ
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 نكمي دقو هبوث بوثلا اذه نأو نالف راد رادلا هذه نأ دهشيو تلق معن : لاق . لاق ل لاق ام نأب هل دهش نماالو

 بوثلاو رادلا ىف هل اعفادم ري مل اذإ « نكمأ نإو لاق . بوثلا ىف كلذ نكعو اهربعأ وأ رادلا هذه بصغ نوكي نأ

 دهشن نكلو هب دهشام ىلع سيل نوكي نأ هف نكمأ نإو ةداهشلا هتعسو كبش اك هب دهشام نأ هلع بلغألا ناكو

 نبك[. وأ ةنس ةئام نبا ىرتشملاو برغأاب وأ قرمشملاب دلو ادبع لجر نم لجر ىرتشا ول تيأرآأ : تلق بلغألا لع

 نم ائيرب دبعلا عاب دقل هفلحأ لاق ؟عئابلا فلحم فيكف ىرتشملا دنع قيأف هعاب مث ةنس ةريثع سمح نبا ىرتشلاو

 لاق « ىدج دلوي نأ لبق قبأ نوكي نأ نكم : دقو ىقرسشم وأ ىنرغم اذه كل لاقف عئابلا فلحب تلقف لاق قايإلا

 اذه ابلخدب ناعألا نأل لاق ؟ اذه زوحم فنكو تلق كتنكمأ اك لاق ؟ ةلأسملا نكمم فيو تلق ؟ لأس نإو

 سانلا فاتحم ال اذبف لاق : ىلب تلق ؟ هب ىرد. الو ىق 1 نأ هيف نكمي ناكامأ هدنع دلو دبعلا ناك ول تيأر وأ لاق

 لبف تلق هماع ىلع كلذ امتإو تبلا ىلع فلحم نأ هعس نكلو قابإلا نم اي رب عاب دقل تلا ىلع نوفلحم م 0

 الإ ءىتثب دنع ابئاغ هلكووأ هدبع هلي ءىث وأ ثاريم وأ ةضو هوجولا نم هجوب هل ريض قا" ىلع فلاخلا ىقب تنعط

 تلق : كل تفصوام نوزيحم سانلا لاز امو ادب اذه نم سانلا دحيام لاق ؟ ناعألاو تادابشلاىف هنم رثك 1 كمزل

 نإف لاق انمزلي اذه لاق ؟هنم نيميلاو ةداهشلا هيلع عمس اماع نوكي نأ ىلوأو هلثم اوزيجم مل دف ءىشلا اوزاجأ اذإف

 اهفرع مث اه ركذأ نلكولق لو ناح ىرهزلا ١ع ىضق:دعل تلق اهركنأ ىرهزلا نأ دهاشلا عم نيميلا هب انددر اخت

 ريغ اهركذأ اعإ هنأ لعتو اهراكنإ دعب اه ىضعي نأ كدنع امل تيثأ نوكي نأ ىغبتي نآك اهيف هب تيدتقا اعإ تنكو

 50010 ل لع لع هني ام اذ ونام اهراكنإ ىلع ماقأ ولو ٠ اماع اديفتسم اهم ىضقو اهم فراع

 ملص هيلع هللا ىلص ىتنلا 5 قشاو تن عدد ثيدح راس نب لقعم ع 0ك هنع هللا ىصر بلاط تأ نب ىلع نأ

 ىلع عم قشاو تنب عورب ثيدح فالحب لاقو تاق معن : لاق ؟ هفالخم لاقو هثدح درو ثاربملاو ريملا امل لعح

 نأ ىور رساي نب رامع نأ ٍتاطخلا نب رمع نع تيورو تلق معن : لاق ؟ رمت نباو سابع نباو تباث نب ديز

 ىلع ماقأو بنجلا ممددبال نأ ىلع رمع ماقأو هلع كلذ ركنأف مميت, نأ بنجلا رمأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 انيورو تيورو تلق من : لاق « اورهطاف ابنج مت دك نإف ) لجف رع هللا لوق الوأتو دوعسم نبا رمع عم كلذ

 مهلكو هيلع اهقلغأف ناّمعو ةماسأو لالب الإ 5 نم هعم سيلو ةبعكلا لخد ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 اهيف ةالصلا ٍلسو هلع هللا ىلص ىنلا دارأ لاقف ةماسأ جرخف هب ءادتقالاو هلعف ظفح ىلع صيرح ريصب عيمس

 ملو جرخو اهيحا ون ىف رك اعيش تنبلا نم ردعنس :نأ ءركو ئرخألا ريدتساب ةحان اهنا لمسإ انك لك

 اك ىلد لالن لاقو ةفاسأ تت 2 انناحصأ م م هريغو تدلل فلسنا نأ ىف سا.ع نبا ناكف لص

 ًادهاش ناكلاق ىذلا نأل نكي مل لاق نم لوق نم قحأ ناك لاق نم لوقو تيبلا ىف ىلصي لاق ؟ تنأ لوقت

 هللا ىكر ىلع درد اهلطنت مو تا قشاو تن معا ثددح تلعحو : تاك . دهاشب سيل 5 مل لاق ىنلاو

 ةنس بنجلا مميت تلعجو تاق 5 كاك ؟ عورب ثيدح تدثو ديزو رمع نباو سابع نبا فالخو « هنع ىلاعت

 روهطلاو ى» اورهطاف انج متتك نإو » ل >و زع هللا لوق (ئطواتو مهلا دوعسم نبا فالخو رمع درب اهلطبت ملو

 انأت لدول لوقت كلذكو هل تلق ممن : لاق « اولستغت تح ليبس ىرباع الإ ًابنج الو » هرك ذ زع هللا لوقو ءاملاب

 ىلوق لوقلا ناك ءىشب ىضق الو اثدحام تنأ تلقو اذكب يضقو اذك انئدح تلقف تجرذف ضاق وأ هيقف ىلع تنأو
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 دع أك

 نأ ادهاش ماقأ نإف لاق « دبعلا قحتساو هدهاش عم فاح هل هنأ دبع ىلع ادهاش لجر ماقأ اذإف هل : تلق ؟ دبعلاف

 مق دبعاا نيبو هذخأيو فلحمو ادهاش هيلع لجر مق دبعلا نيب قرفلا اق لاك < قتعا الفا تلق ؟ هقتغأ ةدس

 نيميلاب لسو 7 منها لسا لرتمر ىفك نأ تارأ تلق : وهاامو لاق؛ نيبلا قرفلا تلق ؟ هقتعأ هديس نأ ادهاش

 ىفملاب الو هل ىضقملاب سيلام وه فلاحلا ادهاش مقملل هب ىفقملا لاملا نأ ناي اذه ىف اغا لازال ىف دهاشلا عم

 لاق ؟ اكلام هل هيلع ىضقملا ناك اك هابإ هكلث هب هل ىضقملا ىدب ىلإ هياع ىغقملا ىدب نم هجرخأ لام وه امئإو هيلع

 تلق : معن لاق هل ىضقم كلام ىلإ هيلع ىضقملا هكلام ىدب نم هجرخأ هنع تلأس ىذلا دبعلا اذكهو : تلق ىلب

 هنأل هيلع دوهشملاو هل دوهشللا هيف عزانتي ىذلا لاملا ىنعم ريغ هقتعأ هديس نأ ادهاش ماقأ اذإ دبعلا ىنعم دحن سيلفأ

 هسفن كلم ىلإ هكلام ىدب نم هجرغال هنأ هفلاعو : تلق عضوملا اذه ىف هفلاخيل هنإ لاق ؟ هسفن ىف عزانب امئإ

 لجأ لاق هلىضقملا هكلف هدب نم جرخأ مث لاملا كلي هيلع ىضقملا ناك اك هكلع هديس ناكام هسفن نم كلمي نوكيف

 .لاق ؟ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ىضقام ىنعم ريغ هانعم ءىش ىف دهاشلا عم نيميلاب ىضقأ فيكف : تلق

 00 - دهاشلا عم نيملاو قلطم ؟> امهنأل نيدهاشلاب لتقأو لجأ : تاق ؟ نيدهاشلاب هقتعت كنإف

 ضعب نود ءايشألا ضعب ىف ٌةمات ةداهشلا نوكست نأ تبع كتتبأر هل تلقؤ : ىلاعت هللا همحر ( قفا:غلالاث )

 اسيلأ نيتأرمالاو دهاشلا تيأرفأ تلق . ىلب لاق ؟ انزلا ىف نيصقان ءىش لكى نيمات اسيلأ نيدهاشلا تيأرفأ

 بويعو عاضرلاو لالهتسالا ىف ءاسنلا ةداهش تيأرأ تلق ىلب : لاق ؟ اهريغو دودحلا ىف نيدقان لاومألا ىف نيمات

 ةنالف نأ كدنع ةأرما هل تدبش نا نوكي نأو لاومألا نم مظع هيفو بسنلا اهب قحا. ىتح ةمات تسيلأ ءاسنلا

 ةمذلا لهأ تيأرأ تلق ىلب : لاق ؟ هلام ثربو هتانب ىربو همد وفعيف هبسن هب قحاب نأ ركني هيلع دوهشللاو هتدلو

 تدهش ولو تلق ىلب لاق ؟ زجب مل سلفب ملسم ىلع اودبش ولو ءىش لك ىلع مهنيب امف كدنع مهتداهش متت تسيلأ

 تلعج دق نيماسملا نم انزلا دوهش ادع امف كءسأف تلق ىلب : لاق ؟ زجب ل سلفب دحأ ىلع اهدحو ةأرما لجرل

 اهانعضوف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0 انلق اعإإو انيلع كلذ تبعو هريغ ىف ةصقان ؟ىث ىف ةمات اهلك تاداهشلا

 5 لجرلا متفلح اذإف لاقف لاق ٠ هعضو ثر> لجو زع هللا 2 انعضوو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ابعضو ثيح

 تمم اهم هل ىصوأ ةيصو نم لجر ىلع هل ق# لجر هل درشف دلب نع ابئاغ ناكول الجر نأ متعز فيكف هدهاش

 وهو فلح لكو وأ هلدبع هلو 200 قحم هل ديش وأ بئاغو ريغص دهاشلا دبش موي وهو قحم هنبال دهش وأ

 ىغبنيال هل تلقف : هللا همحر ( قفا ةلالاو ) هماعيال ام ىلع فلح فلح نإ وهو ال مأ قع هدهاش دهش ملعبال

 عدس وأ هنيعب لجرلا ىرب نأ تاق ؟ ىم امو لاق . هوجو نم نوكي معلا نكلاو ملعي الام ىلع فلحم نأ لجرل

 ةيؤرلا امأ لاق . اذه نم دحاو لك ىلع نيميلا هعسيف هقدصي ربخلا هنع باغ اهف هغلبب وأ قحلا هيلع ىذلا نم هنذأب

 اذه نوكي فيكف بذكلا هيف نكمي دقف قدصي ىذلا ريخلا هب ءاجام امأو . هفرعأف قحلا هيلع ىذلا نم عمس امو

 وأ اهارب وأ هيلع دوهشأا نم ايعمسي ىتح اهم ديشيال نأ ىلوأ هماع ىلع ةدابشلا هل تلقف لاق ؟ هيلع هفلحأ اماع

 لح وزع هللا نأل تلق جس وأ ىأرام ىلع الإ اهنم دهش.ال نأ امهالوأل ةداهش ثاا نإو اذكه الإ ىغبنيال لك لاق نيحيلا

 لحرلا ديشيفأ هل تلق معن لاق «نوماعي محو و قحلاب دهيش نم الإ »لاقو «انءاع اع الإ اندهش اموداولاق مهنأ موق نعىكح

 ناكل ل ا حالا تلف معن لاق ؟ ظق ه ابأ رب ل بيرغ وهو نالف نبا انالف نأ ىلع

 . هيسيصم هبتك . هبنتف « خلا لكو وأ هل دبع ءالوت يأ (1)



 رع 5
 كلذ هانيطعأ فلح نإف ءارقفلا ةوسأ نكسف فلحاف تئش نإ هل لامتي نأ الإ ©00 ةزئاج نوصخمال مو ءارقفلا ىلعو
 مهنم دحاوك مهصاح اوصقن وأ كلذ دعب ءارقفلا داز اذإف هلع انمسق نم "صاح مث ةقدصلا ىف هعم نم فلحأو

 قدصإلا ناك نإ هيفكيام لقأ ىف ريقف لك نكس ىنكساا طرش ناك اذإ لبق دقو : ىلاعت هللا ةمحر ) قنا تلالان )

 6 79 حصأو : ىلاعت هللا همحر ) قئانخلالا ) هيلع قيضي نم هيلع لخدي نأ الب مهم دحاو لك نكس كاق

 مهنم دحاو رثؤي ملو اورك أ وأ اوحاطصا نكسلا قاض اذإف ةلغاا لثم ىنكسلا نأ « لوقأ هب و لعأ ىللعت هللاو « لوقلا

 مهنم دحاو ىطعي الف كلذ لق نإو ءارقفلا نه نيب امف ءىثوأ ةلغ تناك اذإو . عرمش هيف مملكو هبحاص ىلع نكسلاب

 ناريج اهاطعي ىتلا تاقدصلا ىلع ًاسايق هتبارق ءارقف ىلع وهف ةليبق ءارقف مسي مل اذإ لبق دقو . رخآلا ىطعي ام لقأ

 تزاج نإف هتقدص ناريج هتبارق ناك اذإ لوقأ هبو : ىلاعت هللا همحر ( ىف لالا ) ةقدصلا هنم ذوخألا لامل

 هللا همحر ( ىف[: لل ) ةقدصلا ناريجف دجب ملنإف قدصتملا ةبارق ىوذل تناك ضع, نود ناريجلا ضعبل ةرثألا اهف

 دلو مأ نوكتف هدن نم ناجرخيف اهدلوو دلو مأ هيصغ هنأ فلحو لجر ىلع ًادهاش لجر ماقأ ولو : ىلاعت

 : ىلاعت هللا هقمحر ) قفاهتلالاف هيدي ىف ىمع يذلا قر ند جرو هنبا نبالا نرد فلاحلا هل دوهشملل

 اذهناكو فاح قتعاا دعب هايإ هيصغم هقتعأف هل ادبع ناك هنأ هقرتسإ دبع هيد ىف لجر ىلع ادهاش ماقأ ول كلذكو

 كه 41 برك تنشق ينج يحج

 84 ب 7 يا لا يتيح
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 ها مه ديعلا اذه ق لحد سيلو هساقو هلك بالا اذه اذه ىلعف ىلاعت لل همحر ) قفا 0 االاؤ 0 هل كوم

 ىلا نيدلا ىف دهاشلا عم نيميلاو ل وألا بابلا ىف تفصو اك ةموصخلا هف ٌىذلا وه ذعلا نآل ةقتعأ ةنأ هدَس لع

 2 رع ىف 0 اهم اههمحاصل ريصبا نائيش ءالولاو بسنلاو امهنم دحاو ال هيلع دوهشملاو هإ دوبشملا هق عزاتتي
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 ٠ هسفن ريغ ءىشب عفتني ال كولمملاو هسفن ريغ ىف مصخلل ةعفنم ىبف كلعال تناك نإو

 ٍإ : كهاشلا 2 نيميل اى فالحل

 ٍلسو هيلغ هللا ىلص هلا لوسر نع !متويث عم دهاشلا عم نيميلا ىف انفلاخف : ىلاعت هللا همحر ( عاش ) :

 دهاشلا عم نيميلاب كح نإو هدرن مل ك«أر ن.ه اقح هارثال امب متكحول لاقف هسفن ىلع هيف فرسأ افالخ سانلا ضعب

 لوم ةم ةنالا هفالخ ان دنع معلا 0 نم دحأل لح الو.هيلوقت نأ كملي ىذلا تذدر مهضعبل تلقف اهانددر

 :نحنو هللا باتك فالخ اهنإ لاق . مثألا ىف كيلع فخأ تناك اهتددر ول ىتلا انءارآ تزجأو سو هيلع هللا ىلص هللا

 دهاشلا عم نيميلا در ىف هب قواك ام ىعقتأ نأ تدهج دقو : ىلاعت هللا همحر ( قف[: للان ) ءايشأب اهدرث

 .اهانتبث اعإو لسرم ثيدحم اهتيثن مل : انلق لسرم ثيدح نم الإ اهورت مل لاق نأ اهدر نم ضعب هب ىنك امم ناكف

 .اهف نكي ملول هلثم معا لهأ ن٠ دحأ دربال ىذلا لسو هيلع هللا ىلد هلا لوسر نع تباث وهو سابع نبا ثيدحم

 ,ىف اهب ىضقي متلق فيكف لئاق مهنم لاقف : ىلاعت هللا همحر ( قفا: :لالإك ) هدشي نمت هريغ هعم نأ عم هريغ

 ا نيف اهل وهو رانيد نب ورمع لاق ان هل تلقف ,؟ هريغ ىف ةضإن :ىك ىف ةملت اعود ا ا

 يف رفعج لاقو ٠ مسو هلع هللا ىلص ىئنلا نع هربخ ىف الوصوه اذه 0 ىف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللاو كلذ لد لاومألا ىف اهب ىغق لبق اذإ انلق اهم ماكحلاو اهتلمح نم تيفل نم هلاقو لام نيدلاو نيدلا ىف ثيدحلا

 دهاشلا عم نيحلاو ناتباث امبف قولا ىف لصأ نيدهاشلا نأل هيف اهي ىضقا» ريغ ىف اهم ىضقيال هنأ ىلع ملعأ ىلاعت

 لاق نادهاشلا وهو لوألا لالا ل إع ناك ءانعف نم جر خخ عى ناك نإف هانعم ىف ناك امفو هف اهع عام امف لصأ

 )١( ةينتق « خلا لاقي نأ الإ اهيف لوقعملا ىرأ ال : ىأ « سايقلاب قلعتم لاقي نأ الإ : هلوق .



 0 < ني لا | اا

 كيدي ىف سيل ىذلا رخآلا ثلثلا هل انفقو رخآ ثدح نإ مث كدب ىف سيل ىذلا رخآلا ثلثلا هل انفقو دحاو دلو

 ىتح ناثلثلا امل فقوي نيدللا نيدلولا دع دو ثدح اكو كانصقن رخآ ثدح نإف هلبق ثداحال فقوي الو

 فلح نم كيلع قدصت كلذك هنأل مهةوقح نم كعم ناك ئم لك صقتناو كقح نم تصقتنا رادلا لكششس

 اوغلبي تح غلبي مل نم ةلغ فقوتو هقح لطب ىبأ نمو هقح ىلع ناك فلحف علب نمو هقح ىلع ناك رابكلا نم

 مهدعب نم ىلع مث ةثالث ىلع قدص# نإو مهعم مهيلع قدصتملا ىلع اهنم مهبيصت دريق د مهل نوكتف اوفلحف

 '0) | 101 ل6 دبق راد نوكت .فك > ليق نإ«: ةثرولل اثارتم+ اراصق ناثلثلا لظتو ثلثلا هلب ناك دحاو فلحف

 ذخأ فلح نفرشعلا مهنم دحاو لكل ناك ةرسشءىلع تفقو ول اهنإف ©22فوقوم ابضعبو ثاريم اهضعب ةمرحم ةفوقوم

 لق ؟ كلذ هبشن ام لبق نإف . لصألا ىلع اثاريم ناك افقو دحأل نكي لامو قح اهيف هل نكي مل ىفأ نمو هقح

 ًاثاريم رادلا نم قبام عجر ةعستلا ىبأ َنِإف اهريثع هلف دحاو فاحف رادب مل ىدوأ آتيم نأ دهاش دبش ةرثع

 ناكو اثاريم امهيصن ناك نانثا ىبأو دحاو فلحف ةئالث ىلع ام قدصت ولو : ىلاعت هللاهحر ( فا: ةلالاف )

 ىبأو هل اهثلث انلعج دحاو فلحف محدعب نم مهمانبأ ىلع مث ةثالثلا ىلع ةقدض ىه لاق نإف دحاو ىلع ةقدص ثاثثا

 انوع وأ افلحبف اغلب قح امهبيصن امل فقو اتامو نادلو امل ثدح مث ناثلثلا وهو اثاريم اهنم امهييصف انلعجف نانثالا

 دولوملل فقوي اعإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا ) ةثروال اثاريم قبام در امهراو ىنأ نإف امهتراو فلحيف

 ةقدصلا هل تلعج نم وأ هوبأ توع نأ لبق دلو نإف هدعب ةقدصاا هل تلعج نم وأ هوبأ تام اذإ دلو موي نم

 تومي وأ دلوي نأ لبق ةلغ نم ناك ام امآف امهتومب قحلا هل نوكي امنإ هنأل امهتوه دعب الإ هقح فقوي ل هدعب

 هلقاا قم توم دعب دلؤوي موي قحلا هل نوكك نإ دل لدم اغا هنآل ءىث اهنم دولوملل سيلف هليق نم

 ؛اولسانت ام هذلو دلوو هدلوو نالف ىلع قدصت انالف نأ دهش ادهاش نأ ولو : ىلاعت هللا همحر ) قنا: تلالاف (

 .هل نوكين ةرشع اهيف هعم نوكي نأ كلذو هعم نم ددع ردقب اهنم هل ناك هدهاش عم لجر فلحف ءاوس اهيف مه

 عدب وأ اقحتسيف فل ىح دولوملا قح فقوو هقح نم صقن ةقدصلا ىف هعم لخدب دلو ثدح املكف اهرشع

 فقو هنأك مهنيب ءاوس هلجأ نه مهقوقح اوصقتنا نيذلا ىلع هقح نم فقوام ءارك دريو هقح لطيف نيميلا

 'ةرشعلا ىلع ةئاملا اندذرو امبقوقح انلطبأف افلحم لف اغلبي نأ ىلإ مرد ةثاع ىركأو رادلا سدس امدح نينثال

 'فقو نيذللا رمع فصن ىف ةقدصلا امهيلع فوقوملا غولب لبق دحاو ةريشعلا نم تام ناف ةرمثع مهنم دحاو لكل

 ةش َكلَذَو هلع در امم. قحتسا ام.هتترو ىطعأف هلع در امبعم نم ىلع امهبيصن درف نيمنلا ايأف اغلب نإف امل

 فقو ١[ لطب نيذللا نيبصلا غولب لبق تام نم لك ىطعي باسحلا ذه لعو نيقابلا ةعستلا ىلع ةسخلا درتو

 ةلانوكت تفصو ام ىلع اهبق رمألاف نوصحب نيفورعم بأ ىنب ىلعو هلع اهم قدصت. هنأ دهاشلا ديش نإف . امل

 نيك اسم ىلع وأ ادبأ نوصحمال بأ ىنب ىلعو هيلع اهب قدصت هنأ دبش نإو « اورثكو أ اولق مهددع ردقب ةص-

 : بأ ىنبلو هل اهب ىصوأ نإف لبقو مهدحأك وه نوصحم موقلو نالفل اهب ىدوي ةيصولا ىف لبق دف ءارقفو

 5 مح !(ء[ ذه. :: ىلاغن هلا هر ( قنا ةخلا] ) فصنلا مو فصنلا هلف نوصل نيكاسم وأ, نرد

 فصنلا انامد و فصنلا هانيطعأ اريخ وأ اسايق حصي ناكول هذه انلاشماق ةباوذلا هف ليسو ةنؤولل دك

 هيلع اهم قدصت اذإ ةقدصلا 8-2 اذإ اهمق سابقلا ال كلو ل نك ةعم هيلع هب قدص: نم ىلع

 0ك

 )١( خلا تفقو ول : انات » نع فرح هلعلو باولا وه اهنإف : هلوق « . 1



 ل خال

 ةماسقلا مدلا ءايلوأل تناك سفن ىف صاصقلا اهف بح ىلوألا ةيمرلا تناك نإو هتلقاع ىلع ةناثلاو ىمارلا لام ىف

 نأ كلذو اذه ىف دهاشلا عم ن وكنال نيملا نأ (هدحأ . نالوق ةيناثلا ةيمرلا ىف لوقلا مث ةيدلا نوقحتسيو

 زب مل صاصق هيف دمع اف ةدحاو ةيانجلا هذه تناك املف دمعلا بحاصل هتوبثي الإ ءىث هل تبثيال أطخلا بحاص

 مسقي نأ الإ دمعلا بحاصا لطب, دهاشلا نأ : ىناثلا لوقلاو . اًئيش هيف كل مل هنأل نادهاش الإ صاصقلا ىف

 ذخأت هبو  ملعأ ىلاعت هللاو  ىدنع نياوقلا حصأ اذهو هدهاش عم نيميلاب ًاطخلا ىحاضا تنثيو هدالوأ

 لع لجو ماقأ ولو < كصفلا . ىلعو اهيلع .ةدابشلاو .نضفاا نع قالطلاب نيءلا نمر ةلاشملا نعم لف قف عل

 دلو هل اهنباو هل اهنأ ىلع ةنيبلا ماقأ ولو ٠ اهنباو ةيراجلا ذخأو هدهاش عم فاح هل امهنأ ادهاش اهنباو ةيراج

 مافأ ولو ( لاق ) هنيعو هدهاش ةداهشو هرارقإب هل دلو مأ تناكو هل اهنباو ت'اكو ةيراجلاب هل ىضقو ًاضيأ فلح هنم

 دهش اك هيلع ةقدص رادلا تناكو هدهاش عم فاح ةفوقوم ةمرحم ةقدص هيلع رادلا هذهب قدصت هابأ نأب ادهاش

 اذإف ةفوقوم هل نيوخأ ىلعو ةفوقوم ةمرحم ةقدص هيلع رادلا هدب قدصت هابأ نأ ىلع ةنيبلا ماقأ ولو ٠ هدهاش

 لاب ام : لئاق لاق نإف ؟ هل هقح تبث فلح نه مهبقوةح تتبثو اوفلح نيك اسملا ىلع وأ مدالوأ ىلعف اوضرقنا

 نم هقح تيثأو هتفلحأ مثدعب مثدالوأ ىلع مث هل نيوخأ ىلعو اراد هلع فقو هابأ نأ ادهاش ماقأ اذإ لجرلا

 رادلا انجرخأ امنإ انأل هل ليق هقح توبثبامهق> تمشي مل افلحم مل نإو امبقح تبث هاو>أ فلح نإف ةمرحلا ةقدصلا

 نيم 0-1 نأ مهنم دحاول نك ةثالثث دهاشلا دوش اذإو هل ديش نم نيم دهاشاا هيلع دهش نم كالم نم

 اوفلح اذإف هبحاص ق> ريغ مهنم دحاو لك ق>ف دحاو ءىش نم ناك نإو هبحاص ق> ريغ هق> نأل ائيش ةبحاص

 مل اهبف مسلا ىضم دقف هتارح فلح نمل املاك تناكف فلح نم كلم ىلإ اهبحاص كلم نم رادلا تر

 لجر ىلع ادهاش ماقأ ول الجحر نأ ىرت الأ اف مح ثراولا ماقم موقي اوتام اذإ هيلع تفقو نمت مثدعب ءاج نمو

 ىذلا نيم ابيف ىضم دق ميسلا نأل ثراولا ىلع نيمي الو هدعب هثراول تناك تام نإف اه هل ىضق فلحف رادب

 مثدعب نم ىلع 6 هعم امهملع ىبف هاوخأ فلح نإو هدهاش عم فاح ىذلا نع ةثوروم ىه اعإو هل دهاشلا ماقأ

 هب قدصت نم ىلع اهم دعب هيدصن مث هدهاش دهش م" ةقدص تلثلا وهو اهنم هييصنق افلح نأ هاوخأ ىنأ نإو

 هيلع فلم نأ ىنأ ام ىلع فاحب نم نينثالا دعب مهيلع قدصت نيدذلا لاق نإف ٠ هيوخأ دعبو هدعب هيلع هوبأ

 تام اذإ هكسلم مل لعج ىذلا مهيأ توم دعب اوفلح اذإ اوناك نيح نوكسلام مهنأ لبق نم اوفلحم نأ مهلف نانثالا

 كلم اذه نأ ىلع لدت راثآلاو ةنسلا نأل نيميلاب مهماع قدصتملا كللع انلق اعإو : ىلاعت هللا همحر ) قنا: لالا (

 هكللمام مهيلع قدصتملا هكلم 222 ثدعب نمىلع مث مهنيعب ماوقأ ىلع ةقدص هضرأ هكسام نم قدصتملا جرخأ اذإ حيحص

 ىلإ لوحتي قدصتملا كلم نأب انيضق اذإو : هللا همحر ( ىف لالا ) حبحص كله اذهف هومهكسلم مك قدصتملا

 هتلغ نم مهدبأ ىف راصام عابي كاملا عافتنا هب عفتني كلام ىلإ لام كلم ليوم اذهف مبكلم اك مهلع قدصتملا كلم

 دهش ولو : ىلاعت هللا همحر ) قنانتلالا ) ةورك ا وأ ان نم هيف | ك1 اكس ناك نإو ثرويو بهويو

 ةفوقوم ةقدص دلو نم قدصت:ءل ثدح نم نيبو مهنيب نالفو نالفو نالف ىلع رادلا هذمب قدصت انالف نأ ذهاش

 ”كِمم ثدح الك مث ةقدصلا هذه ثاث كل انلعج تفلح اذإف انلق نارخآلا ىنأو فلحأ انأ موقلا دحأ لاقف ةمرحم

 0 يرذأ كعب ةقيط هومهكسلم ف يلع طل ىأ 05 هر كشكل م قدصتلا مهكلامام مهملع قدصتلا كلف : هلعل )1(

 ل
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 كلعال هنأ كلذو . هدهاش عم فلخم مل هلكو انالف نأ وأ هيلإ ىدوأ انالف نأ ادهاش لجر ماقأ ولو . كلم لاملا ىلع

 ماقأ ولو ؛ هدهاش عم فاحم مل هضرأ وأ هراد هعدوأ انالف نأ ةنيب ماقأ ول كلذ لثمو ايش ةلاكولاب الو ةيصولاب

 غىثال دودحلا ىلع ملأ دحلا امنإ ايش دحلاب كلعال هنأ كلذو هدهاش عم فلحم مل انزلاب هفذق انالف نأ ًادهاش

 هل انبا لتق وأ دوق اهلثم ىف ادمع ةحارج هحرج هنأ ىلع ةنيب ماقأ ولو ٠ هيلع دورشملا ىلع هل دوهشملا هكلع

 اذإف ضاصقلا وأ لاملا ىف ريختلا نود لاملا اهب بحال هنأو هنعب لاع تسيل ةداهشلا نأ كلذو هدهاش عم فاحب مل

 لجأ لبق ؟هكلمي لاملاف :لئاق لاق نإف . دحأ ىلع دحأ هكلع ءىثب سيل ضاضقلاف اهم تدشي ىذلا وه صاصقلا ناك

 لالا نود صاصقلا الو صاصقلا نود هل ناك فلح اذإ املا نأ ال هعم صاضقلا كام نأب الإ ةكلع سيل نكلو

 دهاشلا عم نيميلا نو نأ رح ' صاصقلا نود كالعال لاملا ناكو هنيعب اههدحأ هل تشال اعإ ناك اماف

 ناك ديلا هيف عطقت ام رثك أ ىوسي زر نم اعاتم هل قرس هنأ ادهاش هيلع ماقأ ولو . كلعال وهو صاصقلا ىف

 نإف ٠ عطقي الو هب هل بهذا» قراسلا مرغيو هدهاش عم فلحيف صاصقلا هب بحم امف دهاشلا هيلع مقي نأل افلاخم

 عطقلا وهو لجو زع هلل بحب ءىش : امهدحأ . نائيش ةقرسلا ىف هل لق ؟ صاصقلاو اذه نيب قرفام : لق

 ؟ اذه ىلع لد ام : لئاق لاق نإف . هبحاص يح ريغ هنكح امهنم دحاو-لكف مرفلا وهو نيسدالل بحم ءىث رخآلاو

 ريغ نم قرس لبق ؟نيأو لاق نإف . عطقلا طقس الو مرغلا طقسوو مرغلا طقس الو هنع عطقلا طقس دق لق

 عطقي الف ةقرسلا ىف ةهبش هل نوكيو. مرغيو عطقي الف اقرا اذهب نوكيف ©20بهتنيو سلتخمو مرغيو عطقي الف زرح

 نإف مرغيو امهنم دحاو عطقي الف هنانكمس ىذلا امطزنم نم اهجوز نم ةأرملاو هتأرما نم لجرلا قرمدو . مرغيو

 مرغ هيلع نوكي الف اهنامض نم هئربي وأ قورسملا هل اهمهيف ةقرمسلا قرعس لبق ؟ عطقيو هنع مرغلا طقس نييأو كاق

 قراسلا ىلع نأو عطقلا 2 ريغ مرغلا 9 نأ نايب اذه ىفو قرسام مرغ هنع طقس نإ هنع عطقلا طقس الف عطقيو

 صاصق هعمو الإ لام ادبأ اهيف بجمال ىتلا حارجلا مح اذكه سيلو رخآلا تبثيو امهدحأ لوزي دق نيكح

 لقعلا راتخا نإو لقع هل نكي مل هافع مث دوقلا راتخا نإو رخآلا طقس راتخا امهءأف لقغلاو دوقلا نيب ريبخم وأ

 نوكيال نيذللا نينكسحلا ناهشي الف هبحاص نم لدب امهنم دحاو لك نايكح ناذهذ صاصق هل نكي مل هنم هأربأ مث

 : ىلع دهاشب لجر ىنأي نأ ةقرسلا ىلع ةداهشلا هبشيو هبحاص لطب نإ اهدحأ لطبدالو هبحاص نم الدب امجدحأ

 ذخأيو هدهاش عم دبعلا بحاص فلحيف هبصغ هنأ دهشيو دبعلا اذه انالف تبصغ تنك نإ قلاط هتأرما لاق هنأ

 بصغلا ىلع زاج اإ نيميلا عم دهاشلا نأ كلذو رخآ هعم نوكي ق> ثنح هنأ دحاو ةداهشب ةأرملا قلطت الو دبعلا

 قالطلا يح كلذكو « لاومألا ؟ح ريغ ناعألا محو اهب فاحم نيمي ىه امإ بصغلاب سيل قالطلاو قالطلا نود

 رحلا لتقي نأ لثم لاحن اهيف دوق ال ادمع ةحارجلا تناك ولو ىلاعت هللا همحر ( ىنا:ةلالاؤ ) لاومألا مح ريغ

 ةمومأملاو ةفئاجلا لثم اهيف دوقال ةحارج نوكت وأ هسفن نبا لتقي وأ انمأتسم وأ ايمذ لتق وأ اماسم ادبع منملا

 لام ىف هنم ادمع ناكام هلك هب هل ىضقف هدهاش عم ىعدملا ني هيف تلبق هبف دوقال هلك اذبف هيف صاصق ال امو

 مهسب الجر ىمر الجر نأ دهاش دبش ولو : ىلاعت هللا همحر ( ىف|: :لالاف ) ةلقاعلا ىلعف أطخ ناكامو ىتاجلا

 تناك نإف أطخ ىناثلا باصملاو دمع ىلوألا ةيمرلاف هحرج وأ هلتقف رخآ باصأف هنم جرخ مث هدسج ضعب باص

 0001| | رالا امهم داو لك ىف ىذخو امحدهاش عم نافلحمو ةزئاج ةداهشلاف اف صاصقال ىلوألا ةيمرلا

 )١( لمأت « نوكي الف » هلعلو « خسنلا ىف اذك« اقراس اذهب نوكيف : هلوق .



 4-1-0 ىكشر أمو؛ دهاعلا 2. نيميلاب هيف ىفقرل ام ب ب قهج

 هقح ىلع هل نادبشت نيتأرماب ىف لاملا لح لأ لع كح ولا ىعدا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: تلالات )

 د كاحلا دنع نزجمال نك اذإ ءاسنلا نأ هيف ةجحلاف ؟ هن ةجحلا ام : لئاق لاق نإف . نيتأرمالا عم فام م

 فلع لحر امهعم : لئاق لاق نإف 5 0 لحر أاميعم سمل ناتأرما ناتابف لاحرلا هاردال اهف الإ لاحرلا

 هسفنل دهشناال 0 دهاش هنأ سيل ةنسلاب اهم ىظعي : لق . هنمب ىطعي دقق : لاق نإف ٠ دهاش ريغ فلاخلاق

 6 اذإ كنق ؟ ل رلا ماقم نا لأ اموعت هذ ناتأر مأ لاق نمو 7 ىلاعت هللأ همحر ( قفا: لالا ) فاح مل هسفنل ديش ولو

 نيتأرماو دهاشو نيدهاشب هد 5 قل لدحر ] هوس عبرأ ديش ول لوقي نأ ىدنع همزاو لجر عم

 ليقو اهدهاش 6 فاح مل اهةلط ل ادهاش ت بلع ءاقأ ل لحر ةأرمأ 5 ولو ) لاق ١ لوعلا ادهم لوقت 1 بسحأأ الو

 رههو دوهشو اهاضرو ىلوب ةأرما حك كن هنأ ىلع ادهآش لجر ماقأ ولو , كقلطام هائفلحأ الإو رخآ دهاشب تئا

 كلما هوحو نم 0 عيبلاب هلال كلع 5 ةأرملا ة ةقر كلع مل 5 لحرلا نأ كلذو هدهاش هج فلخ نأ هل نكمل

 موقتف اهنم كل جوزلا ناكام اهسفن نم كلم ال ةأرملا نآلو هلبق هيلع امرحم ناك ءىش حاكتلاب اهنم هل خبأ امإ

 نم ناجراخ امبف لاملا كلم اهكلع نكي مل هسفن جوزلاو هضعب ىف وأ هرمأ لكىف اهف جوزلا ماقم اهسفن ىف

 هللا ىلص هللا ل وسر نآلا ٍعأ ىلاعت هللاو ىدنعء دهاشلا عم نيديلاب يسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل 2 نم ىنفم

 هوحولان م هجوب كلم وأ قر ناطلس وأ هتبهو هعبب هيف هل نوكي اكلم هب هل جحام كلع لا 2 امتإ لسو هيلع

 ءىثش ةحابإ ناطلس اهلع هناطلس اعإ ةأرملاو جوزلا اذكه سيلو هريغ ىلع وه كلعع اممو هريغ هلع هكلم دق ام“

 كيعال دبع'ا نأ كلذو هدهاش عم فاحم مل هبتاك وأ هقتعأ هديس نأ ىلع ادهاش دبع ماقأ ولو حاكنلا لبق امرحم ناك

 ل قراا نم ءىش تش الو .هسفن ىف ديعلل كلذ سيلو هتبهو ةهعبب هل ناك هدم نأل كلام هديس ناكام هسفن ئم

 قتع دبعلا لثم هسفن ىف :هل دورشهل قحلا ناكاذإ) الف هسفن ىلع امأف هريغ ىلع ناسنال كللا| تش اعإ هسفن ىلع

 هب كلع مق دهاشلا عم نيحيلا نأ لبق نم دهاشلا عم نيع هيف زوحمال هلك اذهف لطبيب وأ تنث دحلاو قلطت ةأرملاو

 ن- رو هلع 0 ىلص للا لوسر 4 ىض ىدلاو هو>ولا نم ةحوب كلع دق ات هريغ لب ناك اًئيش هدهاش عم فلاخلا

 هل ىغقي نأ باطي ىذلا ديعلاف رخآلا ىلإ لقتتي امهدحأ كمله وه لب هيلع ىضقملا ريغو هلئخقملا ريغ لاملاو كام كلذ

 محام ىنعم نم اج راخ اذه ناكف هريغك تسيل هسفنو ايكلاعال وهو هسفنب هل ىضةي اعإ ناك هقتع ىلع نيملاب

 دداشب لِحَر ىأ ولو : «قكاعت 0 همحر ( قناتغلالا ( ع ملعأ ىلاعت هللاو ىدنع م اسو هلع هللا ىلص هللا لوسر هب

 ىلع هفاخ نأل فاحم ل ىلديش دقل فاجأ لاق نإف رخآدهاشب الإ لبقي مل اقح نالف ىلع هل نأ هدهشأ الجر نأ دبشي

 تلا اذه لع نسنلا : سلو :ةزهاش ةدارش تنك ناأازع كل اع[ 21-3 لاهي ع ذيع هنأ



 ةظوفحم عبطلا قوقح
 000 م



: 5 

 هلا دبع ىنأ مامإلا فيلأت

 ىناياري رم
 ".ه 6

 عباسلا ءزملا

 هححصت رشابو هعبط ىلع فرشأ

 ءاجا
 رهزألا ءاماع نم

 | ةدئافلل اممغت باتكلا رخآ ىنزملا رصتخم انلعج دق
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 ا

 عرمترالانايلكلا زينل
 كارل
 مز زلاب تق داشعلا عاش

 ةادسلا للا ىلعتملاع.اح ٠
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