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 ةيكخحضو هل 1 ىلعو لمح انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نملاعلا بر هلل دمحلا

 7 1ك

 دكحو
 ىفوتملافوردملا هيقفلا يواحطلا رفعج يأ ماماللةي واحطلا ةديقعلا نم ناف

 بناوج ثايب ايد يلا ةقوثوملا ةعدقلا ناودللا ف هم ةرجهلل .دثالثو 0 ررشعو ىدحا ةنس
 دقو ة رهطملا ة 3 وبتلاةةسلاو مير كلا كلاب رقلا صوصن اهب تءاج 0 ءااسالا ةدي معلا

 لركاش دمحأ خيشلا هر رهظتسا اه ىلع - وهو ا ءامجاعلا دحأ اهحرش
 7 يفنحلا ز رعلا ( أ نب دم نبا د نب يلع

 ةدبي معلا نيد يف عاج اذا حيض وت نسحأ احضود 2 رشلا اذه ءاج دقو

 الا « ةفيرشلا ةيوبنلا 3 كالو مار ركل تاتكلا ن ند ه نيهاربلاو ل ةلدالا ركذ ع نزال
 . ةديقعلا 0 ةرشابه ةقالع ال تسيل ةيدارطتسا ثاحبأ هيفو « الوط٠ ءاج أ
 كس ا سوفتلا ل ح رشلا اذه راصتخا ل لرقف منكفو ( ةعفان تن ناو
 وب نأ راصتخالا يق انيعار دقو ةعدقلا كلا نك تاللوطملا ةءارق ىلع ريصت
 ةرشايد ةقالع هل سيل امه هنم انفذح نيالا اذه ندو« دوصقملاب ًايفاو حرش ثلا
 . ةديقعلا هذه حيضوتب هن يابلا ءافو عم« ةديقعلا نتم 3

 نيمدا ءاسملا هي عتب 3 نأ كان هللاو ( 2: .واحطلا ةدي علا حرش رصتخم ) هانيعم

 . ريصنلا محو ىلوملا م عن هنا م رركلا ههجول كك ] احح املا ع 1. نأو

 5 ان 0
 عز تلاَولاو ع او ةعاببلقل





 فم 00 م

 نب كام لادبع نب ٌةحاس نب ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ مامالا وه
 ديعصب ةيرق ىلا ةبسن  يواحطلا يدزالا باوج نب ناهلس نبا مياس نب ةملس
 . رصد

 نيثالثو عست ةيسردللا احر دل و0 كر دخلو هققلا يف رابكلا ةمئألا دحأ
 مامالا باحصأ هنقفأ نيزلا حب نب ليعامسا هلاخ ىلع معلا ىقتاتو ةرجهلل نيتئامو
 ليصأتلاوداهتجالا يف يفنحلا بهذملا جهنم ىلا يواحطلا مام هالا لوحت دقو يعفاششلا
 . بهذلا اذه عابتأ ن ٠و دع ىتح عسيرفتلاو

 لئاسملا ضعب يف بهذملا اذه هقف فلاخ كلذلو ؛ هيف ًاديق» نكي ل نكلو
 . راث آلا يناعم هباتك يف اذه رهظي امل « اهيف ةيفنخلا ريغ لوق حجرو

 . ءاملعلا نم دحاو ريغ ر راث لاب هتفرعهو هظفحو هماعو ههقف ىلع ىنثأ دقو
 مالعالا دحأ ظفاحلا ثدسحملا هيقفلا : ريبكلا هخيرات يف هنع يبهذلا لاق

 . القاع ًاهيقف ًاتبث ةقث ناكو

 دحأ وه : ( ةياهنلاو ةيادبلا ) هباتك يف ريسفتلا بحاص ريثك نبا هنع لاقو
 . ةذباهجلا ظافحلاو تابثالا ةاقثلا

 يناعم) و ( نآرقلا ماكحأ) و و ( ةيواحطلا ةديقعلا ) اهن» ةريثكفهتافنصمه امأ
 طورشلا باتكو ( ريغصلا عداجلا حرش ) و ( ريبكلا عداجلا حرش ) و (راثآلا
 . اهريغو رصتخملاو

 يذ لهتسم سيمخلا ةايا ةئمثالثو نيرشعو ىدحا ةنس هللا همحتر يثوث
 . ةفارقلاب نفدو رصم ةدعقلا





 . هل يداه الف لاظي نءو « هل لضم الف هللا هدهي ن٠ ء انلامعأ تائيس ندد انسفنأ رورش نو هللاب ذوعنو « هرفغتساو ةنيعتسن | و « هدمحن « | هلل دمحلا
 هباسبع ادهم انديس نأ دهشأو ء هل كيرشال هدحو هللا الا هلا ال نأ دهشأو

 . ًارتثك اهلست ملسو.هبخصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص « هلوسرو
 فرشب معلا فرش ذا ؛ م واعلافرشأ نيدلال وصأ لع ناك امل هناق : دعب اهأ

 ةفينح وبأ ماءالا ىم اذخو « عورفلا هقف ىلا ةسنلاب ربكالا هقفلا وهو « مولعملا
 دايعلاةجاحو ( ربك الاهقفلا» : نيدلا لوصا نم قاروأ ئهعمجودلاقاههيلع هللا ةدحر
 « بواقلل ةايح ال هنال « ةرورض لك قوف هيلا مهترورضو « ةجاح لك قوف هيلا
 هتافصو هئافسأي ء اهرطافو اهدوبع»و اهبر فرعت نأب الا « ةنينأمط الو ميعن الو
 هيلا اهبرقي ايف اهيعس نوككيو « هاوس ام اهيلا بحأ هلك كلذ عم نوكيو ٠ هلاعفأو
 . هقاخ رئاس نم هريغ نود

 تضتقاف « ليصفتلا ىلع هكارداو كلذ ةفرعمب لوقعلا لقتست نأ لاحملا ندو
 مهباجأ نملو « نيعاد هيلاو « نيفرعم هب لسرلا ثعب نأ ميحرلا زيزعلا ةمحر
 « مهتلاسر ةدبزو « مهتوعد حاتم لسعجو « نيرذن» مهفلاخ نمو « نيرشبم
 بلاطم ىنبت ةفرعملا هذه ىلع ذا « هلاعفأو هتافصو هئامسأب هناحبس دوبعملا ةفرعم
 . اهرخآ ىلا املوأ نم اهلك ةلاسرلا

 : ناوظع نالصأ كلذ عمو
 هرمال ةنمضتملا هتعيرش يهو / « هيلا لسصوملا قيرطلا فيرعت : امههدحأ

 ,هسيهنو

 كك



 © ميقملا ميعنلا نم / هيلا لوصولا دعب 1 ام نيكلاسلا فيرعت : يناثلاو

 نيكلاسلا لاح مهفرعأو « هيلا لصوملا قير طلل مهعبتأ لجو زع هللاب سانلا فرعأف

 ةايحلا فقوتل ءاحور هلوسر ىلع هلزنأ ٠٠هللا ىمس اذملو . هيلع مودقلا دنع

 نم" ح ورلا يقلي ) : ىلاعت هللا لاف . هيلع /ةرادحلا/ فقوتل ارونو « هيلع ةيقيقحلا

 كايلا ائيحوأ كلذكو ) : ىلاعت لاقو . ٠6 : ندؤملا ( هدابع نه ءإشي ند ىلع هرمأ

 يدهن ارون هاناعج نكلو ناميالا الو باتكلا ٠١ يردت تنك ٠١ انرمأ نم احور

 ام هل يذلا هللا طارص . ميقتسم طارص ىلا يدسهتل كاناو اندابع نم ءاشن نم هب

 الو 617 لاق < ىروشلا ( رولا ريصت هللا ىلا الأ ضرالا يف اهو تاومسلا يف

 لاق امك ءافشلا هامسو هب ةءاضتسالا يف الا رون الو لوسرلا هب ءاج ايفالا حور

 ىده ناك ناو وهف . 44 : تاصف ( ءافشو ىده اون«آ نيذلل وه لق ) : ىلاعت

 ا اوصخ « نينمؤملا مه كلذب عفتنملا ناك امل نكل « اقاطم ءافشو

 . هب ءاج ايف الا ىده الف « قحلا نيدو ىدهلاب هاوسر لسرأ ىلاعت هللاو

 اهاع اناعا لوسرلا هب ءاج امب نمؤي نأ لسحأ لك ىلع بجي هلأ كير الو

 0 لع لف ليما ىلع لوسرلا هب ءاج اه ةفرع» نأ بير الو « المجم

 هلقعو نآرقلا ربدت يِ و لخادو « هلوسر هب هللا ثعبام غسيابت ِق لسخاد كلذ ناف

 رءالاو ءريبخلا ىلا ءاعدلاو « ركذلا ظفف>و « ةكملاو باتكلا ملعو ؛ همهفو

 « ةاسحلا ةظعوملاو ةكحلاب برلا ليبس ىلا ءاعدلاو « ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 بجاووهف « ني:هؤملا ىلع هللا هرجوأ (١)ام ثاذو#كو « ا يه يتلاب ةلداجملاو

 * مهنم ةيافكلا ىلع

 مهتجاحو ؛ مسه ٍر دق عوفنتب عونتي اذهف : مهنايعأ ىلع ع بجي ام امأو

 وأ معلا ضعب عامس نع زجاعلا ىلع بجي الو ؛ مهنارعأ ها « مهتفرعمو

 اهدهفو صوصنلا عمس ند ىلع بجو . كلذ ىلع رداقلا ىلع بجي ام هقيقد مهف نع

 ام : لصالا يف )١(

 -الع



 رك سر ل ل لا 0 مك احلاو ثدحملاو يتفملا ىل اع بجو . اهعمسي مل نه ىلإ لع بجي ال ٠١ ليصفتلا ملع ند
 ع هيف زجع 0 تايلا اذه يف لض ن ءم ةماع نأ |[كفر - نأ يغبنيو

 ماهر اللاسنجا لاق ب اواض هللا تانك نع اوضرعأ ايلف . هتف رعد ىلا لصوملا ١ لالدتسالاو رظنلا كرتو « لوسرلا هب ءاج ٠ عابتا ُِق هطيرفتل وه ااف « قحلا ا
 شي الو لضي الق ياده عسبتا 0 ىده ين» 2

 ةفرعم ن

 : هط ( ىستت مويلا كلذكو اهتيسنف انتايآ كاتنأ كلذك لاق . م ا دقو ىمعأ ينترشح مل بر لاق .٠ ىمعأ ةدايقلا موي . دو اكرم طعما ناف يركذ نع ضرعأ نو . ىف
1 

 5 هيف اب لمعو نآرقلا أرق هللا لفكت : اهنع هللا يضر سابع نبا لاق
 ثيدحلا يف اكو د ا رخالا يف ىقشي الو « ايندلا يب لضيال /نأ/ 1

 + لاق ؟ هللا لوسر اي اهند جررخملا اف + تاق ( نتف نوكتس اهنا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يلع نع هريغو يذ ربلا هاور يذلا
 « لصفلا وه« مكديي ام محو ؛ مكدعب ١ ريخو « مدابق ابق 0 ٠5

 05 قنا نيو هللا همصق رابج نم ه هك رث 0 ل زهاب سيل
 كا 1ك وهو « نيتملا هللا 1 وهو « هللا 1

 داضأ هريغ ف 9 ىدل

 وهو « مب مر ا طارق
 الو « هيئاجع يضقنت الو ؛ نسلالا هب سيتا الو  اوسمالا هب غسرت ال يذل
 « لدع هب مكح نو« رجأ هب لمت ن هو « قدص دب لاق نو. « ءايلعلا هلم (1) عبشت

 وهو « م

 « ثيداحالاو تانآلا ند كالذ ريغ ىلا 0 طارص ىلا يده هي لا اعد ندو
 ىعملا اذه لثم ىلع ةلادلا

. 
 ءاتلاو ءايلاب « يذهرلا ننس » قو . عبشي : لصالا يف

)١( 

 «روعالا | ثراحلا هيف « فيعض هدانسأ نكلو« ىعمل 0
 ىضر يلع ىلع فوقو٠ هاصأ لعلو « بذكلاب ةمئالا ضعب همهتا لب « نيل وهو
 : مسو ةل آو هيلع هللا لص يذلا ىلا هعفرف ثراخلا .أطخأف « هنع هلل

00 
 هب ادسنس يسير »بوق



 اقفاوم نوكي .نأ الا ءهب نونيدي انيد نيرخآلاو نيلوالا نم هللا لبقي الو

 . مالسلا مهياع اسر ةسلأ ىلع هعرش يذلا هنيدل

 هلوقب نواسرألا هب هفصو اهلا دايعلا هفصي امنع هسفن ىلاحت هللا هزن دقو

 كمالطاو . نياسرألا ( ىلع مالسو . نؤفصي امع ةزعلا بر كابر ناحبس ) : هئاحيس

 نورفاكلاهب هفصي انع هناحبسم سفن ه راف 1٠-187 : :تافاصلا 0 بر هلل

 اسيل كإ
 مد م « بويعلاو صئامتنلا نم هب هوفصو ١ ةمالسل « نياسرإ ىلع مس مث م

 لاك اهياع قحتس يلا 00 هدرفت ىلع
 . كمحلا

 « نورقلا ريس ملسو هياع هللا ىلص لوسرلا هياع ناك ام ىلع ىئغمو
 مهو

 قحاللا.هيف يدتقيو (اررخالا لراألا هب يصوي « ناسحاب مه نوعباتلاو ةباحصلا

 هجاهنم ىلعو « نودتق» سو هيلع هللا ىل اص كم مهيبنب هاك كالذ يي مهو . قباسلاب

 انأ ة ةريصب ىلعهللا ىلا وعدأ كس لذ هباتك يف ىلاعت لاق اك« نوكلاس

 ريمضلا ىلع افوطعم ( ينعبتا نمو ) : هلوق ناكناق . ٠ فسور ( ينعبتا نهو

 ىلع افوطعم ناك ناو . هللا ىلا ةاعدلا مه هعابتأ نأ ىلع لبلد وهف « ( وعدأ ) 2

 «مهريغ نود هب ءاج ايف 5 ةريصب لا لهأ م ه هعابت ا نأحسيرص وهف « لصفتملا ريحضلا

 . قح نينعملا الكو

 ةجحلا حضوأو « نيبملا غالبا ملسو هياع هللا ىلص لوسرلا غاب دقو

 . نورقلا ريخ هليبس كلسو « نيرصبتسملل

 هذ هللا ماقأف « اوقرتفاو ؛ مهءاوهأ اوعبتا فاخ مهدعب نم فاخ مث

سو هيلع هللا ىلص قداصلا ريخأ اكو « اهنيد لوصأ اهيلع ظفحم ٠ نم ةدالا
 : هلوقب م

 . (0)( مهذح نم مهرضيال « قحلا ىلع نيرهاظ يك ه ةفئاط لازت ال )

كم نب كمحأ رفحج وبأ ماعالا 3 نيمحاسملا ءالع نه قحلا اذهب ماق نمو
 نب 

 )١( رخالل : لصالا ف .

  (0هيلع قف“ :

0 



 غست ا نا نيتثاملا دعب « هتمحرب هللا هدمغت « يواحطلا يدزالا ةالس
 , (1!ةثاثالثو / نيرشعو ىدحا ةئسإهتافوو.« نتثادو نيثالثو

 ناعنلا ةفينح يبأ مامالا نع لسقنو « فلدسلا هياع ناك امع هللا همحر ربخأف
 «يراصنالا يريمحلا ميهاربا نبا بوعي فسوي ينأ هيبحاصو « يركلا تراث نبا
 « نيدلا لوصأ نم نودقتعي | وناك ٠١  مهنع هللا يضر ينابيشلا نسحلا نب دو
 . نيملاعلا بر هب تونيديو

 هللا مهدت /دقإ و . مهيلع هللا هل زنأ ١١ عابتاو.« نياسرملا عابتا بجاولاف
 نيب ام ىلع انديه هياتك لعجو « ءايبنالا رخآ هلعجف « ملسو هياع هللا ىلص دمحم
 عسيملل ةاماع هتوعد لعجو « ةكطاو باتكلا هياع لزنأو « ءامسلا بتك نم هيدي
 .هللا ىلع دابعلا ةجحح هب تعحطقناو ؛ ةس.ايقلا موي ىلا ةيقاب سنالاو . نيللا « نيااقثلا
 ةعاطهتعاط لعجو « ارمأو اريخ نيددلا هيمالو هلا للك أو.« ءيش لكب هللا نيب دقو
 رجسش اهف هوكحم ىتح نونهؤيال مهنأ هسفنب مسقأو « هل ةيصعم. هتيصعدو ؛ هل
 ىلا اوعد: اذا مهنأ و « هريغ ىلا اوك احتي نأ نوديري نيقفانملا نأ ريخأو « مهنيب
 . ادودص اودص - هاوسر ةاسو هللا تانك ىلا ءاعدلا وهو « لوسرلاو هللا

 نظرو « لوسرلا هب ءاج اه ريغنيدلا ردأ نم يف يف محب نأ باط نم لكف
 بيصن هذ. هفل اخي ٠١ نيبو ل ومسرلا هب ءاج ام نيب عمج كلذ نأو « ندح كلد نأ
 عقو امناو « قح لك هيف لخدي « لماك فاك لوسرلا هب ءاج ا لب « كللذ نم

 خسررات» و 38-19 11 يبهذلل ( ظافحلا ةركذت ١ : يف ةاصفخ» ا د
 كبار نا نا 0 هر ه يزولا نيد مظتنملا 00 0 ريثكا نبا
 ( نازيملا ناسل ١ و . "91-4 ةيهبلا دئاوفلا )و . ١ : ١7-٠١9 ءافولا نأ نبال («ةيضملا رهاوجلا)١ و . 8” : 1 ريثالا نبال (« بابللا ١ و . 388 : ؟ ( بهذلا
 (ناكلخ نبا و هو-ه4: 3( ركاسع نبا خسيرات بيذهت ١ و٠ ل
 . رصعب ةضهنلا ةرتكم ةعبط هم : ١

 ماا بت



لف . هيلا نيبستنملا َْن ه ريثك نم ريصفتلا
 زومألا نم ر يشك يف يف لوسرلا هب ءاج ام ملعي م

 7 ةرامالا نم ركل مالو نمر رثك يف يي الو « ةيداقتعالاو ةي هالكلا

 مهدي لقت ومهنظب « ل وسرلاةعبرش ىل اا اوبسن 0 3 :يسايسلا
 ارح رخو و« اهم ٠ سيل 5

 , اهنه وه امم اريثك اهنع
' 

 ال دحاو هللا نأ هللا قيفوتب نيدقتعم هللا د حوت يق لوقن ) : هلوق
 غط16- ئع

 . (هل كليرش
 كا

أو ؛ لسرلا ةوعد لوأ ديحوتلا نأ ملعا :ش
 0 قيرطلا لراخع لو

 هموق ىل لا احون انما دقل ) : ىلاعت لاق . لجو ز رع هللا ىلا كاللاسلا هيف موقي ماقد

 هيلع دوه لاقو . ه9 : فارعالا ( هر رب هلا ن هكلاد هللا اودبعا موق اي لاّقف

 لاقو . 5ه : فا رعالا ( هريغ هلا نم ل 00 اودسببعا ) : هموقل مالسلا

 6 رعالا ( هريغ هلا نب هلا ام هللا اوديعا ) : هدوقل مالسلا هيلع اص

 1 كفاارعلالا ( هر ريغ هلآ ن هل 1 هللا اودبعا ) : ههوقل مالسلا هيلع بيعش لاقو

 0 ا ا نأ الوسر ةمأ لك يف انثعب 0

 هنأ هيلا يحون الا لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو ) : ىلاعت لاقو . م+ : لحنلا

 نأ ترمأ» : مسو هيلع هللا ىلص لاقو . ؟© : ءايبنالا ( نوديعاف انأ الا هلا ال

 . (1) هللا لوسر اد نأو « هللا الا الا ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ

 ندضتي ديحوتلا ناف « ةيهلالا ديحتوت : ينعأ ءهردتآو رمالا لوأ ديحوتلاف

 : عاونأ ثالث

 هللا نأ نايبو « ةيبويرلا ديجوت : يناثلاو . تافصلا يف مالكلا : اهدحأ

 ىلاعتو م هقاقحتسا وهو « ةيهلالا ديحوت : ثلاثلاو . ءيش لك قلاخ هدحو

 .اهل كلي رتل و

 . دعب ايف هنع مالكلا يف اسف تانملا يف مالكلا وهف : كوذلا امأ

 )١( سابع نبا ثيدح نم هياع قفتم .
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 هلو ءءيف لكذ ل احن هنأي رارقالاك « ةيبويرلا ديحوت وهو : يناثلا 0
 ديحوتلا اذهو « ةيفوصلا نم ةفئاطو مالكلاو رظنلا لهأ نم ريثك دنع ةياغلا وهو ؛هيفبيزال قح ديحوتلا اذهو « لاعفالاو تافصلايف نائفاكتم ناعناص ملاعلل سي
 (ضرالاو تثاومسلا رطاف تاش هللا ينأ مهاسر تناق) : وتم 1 1 لسزرلا تلاق 5 « تادوجوملا ن نم هريغب رارقالا ىلع ةروطفم اهنو وك نم مظعأ هب رارقالا ىلع ةروطفم بواققلا لب « مدآ يب نم ةفورعم ةفئاط هضيقن ىلا بهذي ل
 ميهارت 31١. : مهاربا

 ا:قيتسم ناك دقو« نوعرف
 و هنع ىلاعت لاقو . ٠١ .؟ : ءارسالا ( رئاصب ضرالاو تاومسلا براالا ءالؤه لزنأ ا تماع

 0 ا

 5 ناكناب ةر .هاظتو هلهاجم فرع نم رهشأو :
 ع دقل ) : ىمموه هل ل ] لاق امك « نطا لا يف هب م

 اهب اودحجو ) : ههوق نع

 ٠ مهتلأس ن كوز :هل وقب مهنع ىلاعت ريخأ اك« «دحاو ضرالاو تاومسلا قلاخ نأو « ةيبوبرلا ديحوتب كورت نب اون اك برعلا نم نيك رشملا ناف « هل كايرشالهدحومللا ةداب رعوهو « ةيبوبرأ !اديحوتن 0 ملالا ديحوتوه و(؟)كثلاث
1 

 تاومسلا ق واخ ن
 (1) مهنوذختيو « نإ ن.دكطاصلاو ءايبنالا نم ن نيللاص موق ليث ئامت هذه نأ نودقتعي ةرات « مهربغو ربربلاو كرتلاو نيشان نم مثالا قرش نه مهلا مأ لاحك اهيف مهلاح ناك لب « ملاعلا واخ يف هلل ةكراشم اهنأ كا اونوكي لو كان ,قلا يف ريثك اذه لثمو ٠ مه عمل. : نونمؤملا ( كور رك ذت الفأ لق هلل نولوقيس .نوماعت متنك نا اهيف ن ةفوا ضرالا نك لق ١) ناهتل ( هللا نأ

 ثوغي الو اعاوس الو ادو نرذن الو متل نرذت ال اولاقد ) : حون موق نع ةراكح ىلاعت لاق « برعلا كرش لصأ 0 ىلا مهب نو ولسوتيو « ءاعفش

 ضرالاو

 ءرسفتلابتكو « « يراخبلا حمص » يف تبث دقو - الا ( ارسنو قوعيو ا
 . مهوذختيو : : لصألا يف ة )١(

 . انه 'هلحم نا رار تلاكلار 5ك ذ ةءعوبطملا خسنلا ف وا ةطوطخملاةخسنلا يف دجن ملو « يناثلاو لوالا عونلا فلؤملا ر 550 !

 ما اةن



م اهريغو « اهنع هللا يضر سابع نبأ ن د ع « اهريغو ءايبنالا صصقو
 «فاسلا ن

 مث« مهروبق ( ىلع اوفكع اوتا» [5 الق . حون موق يف نيلطاص موق ءامسأ هذه.نأ

 اهنيعب مانصالا هذه نأو مه :ودبعف « دسالا مهياع لاتظ مث « مهليثاع اوروص

ضر سابع نبيا اه ركذ برعلا لئابق كل تراع
 دقو (١)ةايبق ةايبق « |اهنع هللا ي

 بلاط يبأ نب يلع يل لاق : لاق « يدسالا جايه ا كل نع 5 حيدص ) ياش

ىلص هللا لوسر ينعي ام ىلع كنعيأ الأ : هنع هللا ىضر
 يرمأ ة؟ سو هيلع هللا ( 

 « نيحيحصلا ) فو (7)( هتسمط الا الاثمت الو « هتيوسالا افرشم اربق عدأ ال نأ

و هياع هللا ىل اح يبنلا نع
 ىراصتلاو دوهيلا هللا نعل ا هك وم ضرد يف لاق هنأ س

» 

 : اهنع هللا يضر ةشئاع ت تلق اواعف امر ردح (7)( دجاسم مهئايبنأ روبق اوذخنا

 هنأ ( نيحيحصلا ١ ينو < ادجسو ذختي نأ هرك ن -كلو و « هربق زربال كلذ الولو

م ركذو « ةشبحلا ضرأب ةسيئك هتوه ضرم ي ركذ
 « اهيف ريواصتو اهنسح ن

 اوروصو « ادجس» هربق ىلع اونب حلاصلا لجرلا مهرف تام اذا كللوأ نا » : لاّقف

 حيدك ) يفو ()4(  ةءايقلا موي هللا دنع قاخلا رارش كئلوأ « ريواصتلا كلت هيف

نأ لبق لاق هنأ لسو هيلع هللا لص هنع ( لسع
 مكابق ناك ن نه.نا ١ : سمخ تومب 

 0 مهئايبنأ روبق نوذختي اوناك
 :>دجاسم روبقلا اوذختت الف الأ كدجاسم

 . (0)( كلذ نع مك اهنأ يناف

 ديحوت ندضتي يذلا « ةيهلالا دكيحوت وه بواطلملا ديحوتلا نا ملعف

 اهيلع سانلا رطفق يتلا هللا ةرطف افينح نيدلل ث تاهجو مقأف) : : ىلاعت لاق . ةيبوبرلا

 . عوفرملا مح ي فوقو» وهو حيد (1)

 . ( ليلغلا ءاورا ١ يف اهتركذ. قرط هلو و امهربغو 1 ماس هج رخأ حيحص (9)

 . ةريثك دهاوش هلو « ةريره ينأو ةشئاع ثيدح نم وهو حيص ( 3

 . قباسلا ردصملا يف هتجرخ « ةشئاع ثيدح نم وهو حيد (5)

 . هريغو « اضيأ ( ةحيدح ) 5 ةناوع و هاورو « حييتص (ه)

 كىتا5-
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 نييينم) "٠ : مورلا ( نوماعبال ىداناوكا كلو مقلا نب هردلا كللذ هللا قاخ ليدبتال
 اوناكو مهنيد اوقر رف نيذلا نه .٠ نيك شملا ن رد وو ار احلصلا اوديقام هتان هلا
 مهانيثا امب اورفكيل . نوكر شي مهبدب 1 قيرف اذا ةمحر هنم مهقاذا اذا مت هيلا نيبيند مهبر اوعد - رض ىدلجلا ٠ اذاو . نوحرف مهيد دل امب بزح لك ًاعيش
 نوك ريشي. هب اوناك اع لكتب وهف ًاناطاس مهياع انلزتا 1 . نوماعت فوسف اوعتمتف
 (نوطنةرمه اذا مهيديأ تمدق 'اهمبةئيس مهبصت ناواهب اوحرف ةمحر سانلا انقذا اذاو
 لاقو١٠ : ميه هاربا ( تاودسلا نطاف كاش هللا ثا ) : ىلاعت لاقو "157-6 : مورلا
 ةنارضني وا هنادو# هاويأف « ةرطفلا ىل اع دلوي .دولوم لك ١ : ملسو هياع هللا ىلص
 اك رضا اديحوت فرءبال ًاجذاس دل وي هانعم نا : لاقيالو ( (١)هناسجع وأ

 لجو زع هبر نع يودي اهف م !سو هياع هللا ىلص هلوقلو « انولت ال. مهضعب لاق
 مدقتملا ث تدفق ثيدحلا اة ( نيطاي ذل مهتلاتجاف « ءافنح يدابع تقاخ )
 هنااسو لق مو ) هناسجموا هنا رصخي وا هتادوهي ) : 3 لاق ث تي مح كلذ ىلع لديام
 . (ةاملا هذه لعد : ىرخا يثو ( ةاملا ىلع دلوي » ةياور كو

 كلذ ندو ٠ هل نائمالا برضو هنايبو ديحوتلا اذه ار در رقت ن“ ءوامم نك رقلاو
 ديعيال نا مزاتس» كلذ نأو ءهللاالا قاما هنا نييبو « ةيبوبرلا ديحوت ررقي هنا
 (م)لوالا / يف / نوماسي اوناك ذا « يناثاا لع اللد لوالا لعجف“ هللا الا
 / هللا الا قلاخال هنا نوماعت منك اذا نأ هناحببس مط نيييف ؛ يناثا يب نوءزانيو
 كايرشال « مه رضرام مهنع عفديو < مهعفتي اع م ينأي يذلا وه هناو « / هدحو
 ؟ ىرخا ةملآ هعم نواعجمو « هريغ نودبعت ملف « كلذ يف كل

 0 ريبخ هلل ىطصا نب رذلا هدابع ىلع مالسو هلل دج ىلا لق): ل

 . هيلع قفتم )١(

 . دمحاو 1 قف
 . لوالل : لصالا يف )



 هب انئرنأف ءام ءامسلا نم كل لزناو ضرالاو تاومسلا قاخ نم ما نوكرشي

 ( نولدعي موق مه لب هللا عم هلإأ اهرجش اوتينت نا مل ناك ٠١ ةجهب تاذ قئادح

هللا خم هلإأ يأ ( هللا عم هلإأ ) ةيآ لك خآ يف ىلاعت هللا لوقي . تابآلا هو : لمنلا
 

 لعفي مل هنأب نرقماوناك مهو « كالذ ل نمضتي « راكنا ماهفتسا اذهو ؟ اذه لعف

 امك« هلا هللا عم لهماهفتسا هنا ىنعملا سيلو ؛ كللذب مهيلع جتحاف / « هللا ريغ كلذ

 هللا عم نواعجيب اوناك موقلاو « مالكلا قايس بشانيال ىنعملا اذه نال « مهضعب هنظ

 ( دهشاال لق ىردأ ةطآ هللا عم نا نودهشتل منا ) : ىلاعت لاق ام« ىرخخا ةملآ

 (باجع ءيشل اذه نا دحاو املا ةهآلا لكجأ ) : نولوقراوئاكو ١4 ماعنالا

 لعجو «ًارارق ضرالا لعج) اهلا هعم نا : نولوقي اوناك ام مهنكل .ه : ص

 نك لا نيرحبلا نيب لعجو يساور امل لعجو « اراهثا اهلالخ

 : ىلاعت هلوق تالذكو . تايآلا رئاس اذكهو « اذه لعف هدحو هللا نأب نورد مه

 نه نيذلاو مقاح يذلا مير اودبعا سانلا اهيااي )
 : ةرقبلا ( نوقتت مداعل مابق

 لحتأ نا ميأدأ لق 00 ماعنالا ةروس 2 هلوق كلذكو كال
 مكراصباو مع هللا

 . كلذ لاثداو . 45 ماعنالا ( هب مكسيتأب هللا ريغ هلا ند كبواق ىلع متخو

 تابثا رابتعابع مهلك سانلا دنع عانتهالا مواع٠ ةيبوبرلا يف كرشلا ناك املو

 ًاقلاخ مث نإ ىلا نبك رثملا ضعب بهذ امناو « لاعفالاو تافصلا 2 نياثاته نيقل اخ

 ناويحلا لاعفا يف ةيردقلا هاونقي اكو « ةحاظلا ي ةيونثلا هلوقي اك اعلا صضعب قلخ

 ماسجالا وا « سوفنلا تاكرح وا كالفالا ةكرح يف ةيرهدلا ةفسالفلا هلوقي اكو

 نوك رشه مهف « اهايا هللا ثادحا نودي ةثدحم ًاروما نوتبثي ءالؤه ناف ةيعيبطلا

 عفن نه ًاثيش هتملاآ يف نظيدق مهريغو برعلا كرش نه ريثكو « ةيبوبرلا ضعب يف

 . كلذ هللا قلي نا نودب ء رض وا

 اك« هنالطب نآرتلا نيب ؛ سانلا يف ًادوجو» ةيبوبرلا يف كرشلا اذه ناك اللف

 يتاخ امب هلا لك بهذل اذا هلا نم هعم ناك امو داو نه هللا ذا ١ ) : ىلاعت هلوق يي

 اك



 « رهابلا ناهربلا اذه لمأتف . 4؟ : نونمؤملا ( ضعب ىلع مهضعب العلو
 (قةااخ نوكي نا دبأل قا هلالا ناف ٠ رهاظلا زيجولا ظفللا اذهب

 هلا هناحبس هعم ناك واف « رضلا هذنع عفديو منلا (١)هدياع ىلا لصرب
 لب « ةكرشلا كلت ىضري الف ذئنيحو « مفو قاخ أ ناككا « هككاد يف هك رشي ب رجلا
 ىلع ردقي مل ناو« لعف هنود ةيهالاو كلملاب هدرفتو تي ايرشلا كللذ رهق ىلع ردق نا
 ضعب نع مهضحب ايندلا كوام درفني 5 « « قاخلا ثكالذب بهذو هقأ 2 | درفنا,كالذ
 . هيلع واعلاو رخآلا رهق ىلع مهنه / درفتملا ردقي مل اذا ؛ هكلع

 نا ىلع ردقي ال نف . سكعلا نود ةيبوبرلا ديحوتل نمضتم ةيهلالا دي>وتو
 "لا نوك رشبا ) : 0 لا نوكي نا حاصيزال زجاعلاو « ًازجاع نوكي قلي
 قلذمال نك قلخيي نفا ) : ىلاعت لاقو . 357 : فا رعالا ( نوقلخي مهو ًائيش قلخي
 ذا نولوقي اي ةحلآ هعم ناك ول لق ) : ىللاعت لاقو . اال : لحنلا ( نوركذت الفا
 2 7 ( اليبس شرعلا يذ ىلا اوغتبال

 لسرلا هيلا تعد يذلا ديحوتلا عاونا

 ف ديحوت : ناعوت هتك هب تلزنو هللا لسر هيلا تعد يذلا ديحوتلا مث
 . دصقلاو باطلا يف ديحوتو « ةفرعملاو تابثالا

 سيل « هئامساو هلاعفاوهتافصو ىلاعت برلاتاذ ةقيقح تابثا وه : لوالاف
 سودهيلع هللا ىلص هلوسرربخا اكو « هسفن نع هب ريخا امك هلك كلذ ف ءيش 1
 (هط) و ( ديدحلا ) لوايف امي« حاصفالا لك عونلا / اذه ن ع نآرقلا حصفا دقو
 ع لآ) لواو ( ةدجسلا ليزنت ل1) لراو ( تفطر 1و
 . كلذ ريغو « اهاقكب ( صالخالا )

 ةروسو ( نار

 اهيااي لق ) ) ةروس هتنمضت ١ لثم « دصقلاو باطلا ديحوت وهو : يناثلاو

 نا رمعلآ ( مكتيبو اننيب ءاوس ةماك ىل ىلا اولاعت باتكلالهأ اي لق ) و ؛ ( نورفاكلا
 اهطسواو ( سنوي ) ةروس لواو « اهر راو ( ثاتكلا لبر ) )50 سال واو © 15

 داع العلا 5 قه



 ( ماعنالا ) ةروس ةامجو « اهرخآو ( فارعالا ) ة ةروس لواو « اهرحآو

 ل 0 « ديحوتلا يعونل ةنحضتم نآرقلا روس بلاغو

 ةوعداماو .يربخلا يجاعلا ديحوتلا وهو « هتافصو هئاعساو هلا نع ربخ اما نآرقلاف

 0 0000 قهف « هنود ند كبعياو عاخو و ؛ هل ثاررشال هدحو هتدايع ىلا

 اماو . هتالمك»و ديحوتلا قوقح نه كللذف « هتعاطب مازلاو يهنو ردا اماو . يلطلا

 «ةرخآلا يف هب مهد ركيادو ايندلا يف مهب لعف او ؛ هديحوت لهال هءاركا نع ربخ

 نم( ايندلا / يف مهب لعفاهو « كرشلا لها نع ربخ اماو . هديحوت ءازج وهف

 .ديحوتلا يح نعجرخ نم ءازج وهف باذعلا نم ىبقعلا يف مهب لحي اهو « لاكنلا

 مهئازجو هلهاو كرش ثلا نأش قو« هئازجو هقوةقحو ديحوتل لا يب هلك نآرةلاف

 (نيدلاموي كالام) ءديحوت ( ميحرلا نمحرلا ) « ديحوت ( نيملا اعلا بر هلل دمحلا ) ف

 كيحوت ( ميقتسملا طارصلا اندها ) « دي ر>وث ( نيعتسن كاياو دبعن كايا ) « ديحوت

 ريغ ) « ( مهيلع تمعنا نبذلا ) « ديحوتلا لها قيرط ىلا ةيادحلا لاؤسل نمضت٠

 . ديحوتلا اوقراف نيذلا ( نيلاضلا الو مهياع بوضخملا

 هؤايبناو هتكثالم هب هل تدهشو « ديحوتلا اذهي هسفنا هللا 1 0

 طسقل اب [هئاق لعلا ول واو ةكئالملاووه الا هلا ال هنا هللا دهش ) : ىلاعت لاق . هلسرو

 .19و18: نارمع لآ ( مالسسالا هللا كنع نيدلا نا . 0 زعلا وه الا هلاال

 فئاوط عسيمج ىلع درلاو « ديحوتلا ةنث ةح تابثا ةءركلا ة.آلا هذه تنمضتف

 لجأبدهاش لجا نء«ءاهقدصاو اهلدعاو اهمظعاو ةداهش لجا تنمضتف « لالضلا

 . هب دوهشمد

 3 ل ءىشالو) : هلوق

 هلاعفأ يف الو 3 هتافص يف الو « هئاذ 2 ال ءىش هلكت كيل هللا نا : 0

 « حيحصلا ىنعملا هب داري المي اظفل سانلا مالك يب راص دق هيبشتلا ظفل نكلو

 )١( ةعوبطملا نم باوصلاو ( ىبتعلا ) : لصالا يف .

 تاع



 اا ناس رك لا هان أم وفل
 سيل ) : هتافص نم ءيش يف تاقواخملا ن نه ءيش هلثاي الو « تاقولخملا نه ءيث
 در « ( رصبلا عسيمسلا وهو ) ةهبشملا ةاثمملا ىلع در« :١٠١ ىروشلا (ءيث هلثك
 هيسششملا وهف « قواخملا تافص لثد قلاخلا تافص لعج ن ف « ةلطعملا ةافنلا ىلع
 ريسبأظنت وهف ف , قلاخلا تافص لث ٠ قولخملا تافص لعج ندو ؛ مومذملا لطبملا

 « تافصلا نم ءىنث هلل تبثيال هنأ هيبشتلا ظفل يأ هب داريو « مه هرفك يف ىراصنلا
 ١ تافصلا هذهب فوصوم دبعلا نحل ةايحالو 2 مع الو ء هردق لهل : لاقي الف

 هذهب ىمسي دبعلا نال « ريدبق « مياع « يح : هل لاقيال هنأ لوقلا اذه مزالو
 ريسغ اذهو . كلذ ريسغو |/هتداراو/ (١)١هرصبو هععسو ههالك كلذكو . ءامسالا
 : حسك

: 

 هتافص ىعم كاذكو « اسهب هدابع ضعي ىممسو « ءام بأي هسفن ىعس هللا ناف
 يمسملاك (اهحتفو ميملا ديدشتب) ىمسملا سيل وءهقلخ تافص اهضعبب ىعسو « ءامسأي
 0 ع ءاوحر « افوؤر « اريدق « اميلع« ايح :هسفن ىمسف

 جرخ): :لاّقف « ءامسالاهذهب هدابع ضعب ى مسدقو . اريكت» « ارابج « انهؤم « اكلم
 :تايراذلا ( ميلع مالغب هورشبو ) . 1١4 : مورلاو ةه : ماعنالا ( تيملا نم يحلا
 ا را د رشبف ) ٠ نا تاب راذلا ( ميلع مالغب هانرشبف ) 0

 رهدلا .(ار اريصب اعيم هانلعجف ) . 1 ةبوتلا ( ميحر فوؤر نينمؤملاب ١ ١)

 0 فيهكلا ( كل« مهعارو ن ناكو) . ه١ : فسوي ( زيزعلا ة ةأردا تلاق)
 "0 اك ىلع هللا عبطي تللذ ذك ) . 18: ةدجسلا ( انمؤم ناك ن م ١)
 ع”زيزعلا زيزعلا الو « ”ميلعلا ماعلا الو * ي يتلا يحلا لئامبال هنأ مولعمو . "6: نمؤملا
 .؟ه6:ةرقبلا ( هماع نم ءيشب نوطيحي الو ) : ىلاعت لاقو « ءامسالا رئاس كلذكو

 هتداراو هرصب دوصقملا لعلو ( ديحاو اهو هتيؤرو هرصبو : لصالا ف 0210

 . ةعوبطملا خسنلا ىدحا يف وه اك
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 ا عضت ألو لال ا ل

 هللا نا اوريملوأ) . ه/ : تايراذلا ( نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هللا نا) . ١

 هنع هللا يضر رباج نعو . ١١ : ةدجسلا مح ( ةوق مهنه دشأ وه مهقتاح يذلا

 اك اهلك رومالا يف ةراختسالا انملعي مسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر ناك ) : لاق

 ريغ نه نيتعكر عكربلف ردالاب كدحأ مه اذا لوقي « نآرقلا نم ةروسلا انملعي

 كلأسأو « ثاتردقب كردقتسأو « كاماعب ك ريختسأ يفا مهللا ؛ لقيل مث « ةضيرفلا

 مالع تنأو « )١( لعأ كلو ملعتو ءردقأ الو ردسسقت كلناف « ميظعلا كلضف نذ

 يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينرد يف يل ريخ ردالا اذه نأ ملعت ككنا مهالا ؛بويغلا

 ناو « هيفي شراب مث « يل (؟)هرسيو « يل هردقاف  هلجآو يرمأ لجاع : لاق وأ

 لجاع : لاق وأ - يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينيد يف يل رش رمالا اذه نأ ملعت تنك

 مث « ناك ثيح ريخلا يل ردقأو « هنع يفرصأو « ينع هفرصاف  هلجآو يرمأ

 ن اراتع كح ينو . يراخبلا هاور « (")( هتجاح يمسيو : لاق « هب يضر

 نعل نكد ملسو هياع هللا ىلص يبنلا نع ؛ هريغو يئاسنلا هاور يذلا رسأي

 ةايحلا تناك ا ينيحأ « قالا نلغ كاتردقو بيغلا ثاماعب مهللا ) : ءاعدلا اذهب

 بيغلا يف كتيشخ كللأسأ ينا مهللا « يل ًاربحت ةافولا تناك اذا يفوتو ؛ يل ًاريخ

 رقفلاو ىغلا يب دصقلا ثللأسا و« ىضرلاو بضغلا يف قحلا ةماك كلأساو ؛ ةداهُشلاو

 كلأساو « ءاضقلا دعب ىضرلا كلأساو « عطقنتال نبيع ةرقو « دفنيال اميعن كلأساو

 كاثاقل ىلا قومشلاوع مركلا تاهجو ىلا رظنلا ةذل كلأساو ؛ ت وملا دعب شيعلا درب

 وه هانتيثأ امو ءردقأ الو ردقتو : لعأ الو ملعت كلناف : ةعوبطملا يف )١(

 « يراخبلا ةياورل قفاوللا

 . يل هرسيو : لدب : رسيو : لصالا ين (0)

 دحا يف دمحا لوقو « ( هحيدص » يف هجرخا يراخبلا نا ثابسحو ء حيض (م)

 (هب سأبالا هيف دمحا لوق دعب هرضيال ؛ اذه ينعي ( ًاركنم ًاثيدح ىور ١ : هتاور

 . انه كلذ نم ءيش سيلو « هنم قثوا وه نم فلاخ اذا اهف تلذ رضي امتاو

--- 



 ةاده |( اعجاو « ناعألا ةنيزب انيز مهللا «ةاضم ةنيفالو « ٌةرضم ءارص ربغ ُْ
 ا هير انير + 0

 مث : ىلاعتلاقو . ةوقو ةردقؤ انياغمللاتافصةلسرو هللا ىمس دقف )١( ( نيدتهم
 ىضزا اك « هسفن اهب هللا فصو يتلا هتافص ند ةفص ىبن ند ناف . ءالقعلا عيخل مزال اذهو . ةريثك اذنه رئاظنو ؛ ةوقلاك ةوقلا الو « معلاك معلا سي هنا مولعمو 0, ١ تسرب ( هانسلع الالع وذلا هناو) مورلا ( ةوق فعض دعب نه لعج
 ذا ' « هتبثا ايف كللوق لثم هلوسرو هللا هتيثاو هتيفن اوف لقف « نيقولخملا تافص لثم سيل ' هل هتبثتام نأ عم « رصبلاو 'عمسلاو مالكلاو ةدارالا هل تبثت تنأف': ذل ليق ! مسجعتلاو هيبشتلا مزاتسي كلذ نا مغرو«ثلذ وحنو « ضغبلاو بحلاو ؛ بضغلاو
 . امهنيب قرفال

 .( هزجعي ءيشالو ) : هلوق

 هبمظعو هلالج لاك كتل ماعنالا ( راضيالا هكر دتالا) . هتيمويفو هنابح لاككا ؟68 : ةرقبلا ( مونالو ةنس هنخأتال ) . هتردق لامكل «"8 : ق ( بوغل نم انسم امو ) .: ىلاعت هلوقو , لع لاك 9 ؛ انس ( ضرألا ينالو تاوءسلا يفةرذ لاقثم هنع برعيال ) . كدع لاك ؛ 45 : فهكلا ( ادحأ كابر ملظيالو ) ىلاعتهلوقك ؛ هدض لاك توبثل وه اهنا ةنسلاو باتتكلا يف ىلاعت هللا تافص يف نأ ىن لك كاذكو « هدض لاك توبثل ىننلا اذهف . هزجعيالو هلقثيالو (؟)هثركيال : يا( هدؤيال» . "66 : ةرفبلا ( مظعلا يلعلا وهو اهظفح هدؤبالو ضرالاو تاومسلاهيسرك عسو )44 : رطاف ( اريدق ايلعناك هناض رالا يئالو تا ل ءيبش نم هزجعيل هللا ناك امو ٠١) 46 : فتهكلا ( اردتقم ءيش لك ىلع هللا ناك د ) ٠٠١ : ةرقبلا ( ريدقعيش لك ىلع هللا نا ) : ىلاعت لاق . هتردق لاهل

 . يبهذلا هقفاوو هححصو ًاضيا م احلا هجرخخاو ؛ حيد ثيدح )١(
 . رك ءديلع لاكش 1 + اههعضرواءازرلا سكت هتزكلو هثركي مغلا هثرك : (١ س وداقلا ١ ف(

 ها



 : هيف حددأل ( داصلا رسكب ) فرصلا يبلع آلاو « هئايركو

 : دام ىنلاو كلصفم للا باتك يف تافصال تابثالا ناار

 0 يل

 . هركذ مدقت اك « ميلك رسال بنا يللا ديحوتلا ةءاك هذه : ش

ثالاو ينلا رابتعاب ةملكلا هذهب ديحوتلا تايثاو
 تابثالا ناف ء رصعلل يضتقملا تاب

 هلاكهلاو ) : ىلاعت لاق امل معا هللاو  اذهلو . لاّتحالا هيلا قرطتي دق درجملا

لا ( محرلا ن*رلا وه الا هلا لارا هدب لاق ء #٠ : ةرقبلا (دحاو
 00 ةرقي

 لاقف« هربغ هلا انريغاف ءدحاو انحلا نا به : يناطيش رطاخ دحا لابي رطخم دق هاف

 (/ محرلا نمحرلا / وه الا هلا ال ) : ىلاعت
 ٠ ١

 . ( ءاهتناالي متاد « ءادتبا الب ميدق ) : هلوق

 هللا لص لاقو .# : ديدحلا ( رخآلاو لوالا وه ) : ىلاعت هللا لاق ِ ٠

 كدعي سيلف رحخآلا تناو « ءيثش كلبق سيلف لوالا تنا مهللا :  ملسو هيلع

 كوالا فلا ءاهتنا ذاب متاد « ءادتيا الب ميدق خيشلا لوقف . ()١( ءيث

 نا دبال تادوجوملا ناف « رطفلا قارقك نهضاولا ندع توبثب ملعلاو . رخآلاو

 ناويحلا ثودح دهاشن انإف . لسلستلل ًاعطق « هتاذل دوجولا بجاو ىلا يهتنت

اوحو نداعملاو تابنلاو
 ثداولا هذهو « كالذ رغو رطملاو تباحسلاك ولا ثد

ةيجاو الوع دجويال عنتمملا كاف « ةعنتم تسيل اهريغو
 بجاو ناف « اهسفنبدوجولا 

 لبقيال هسفئب دوجولا
ح تناك هذهو 8 مدعلا

ههدعفءتدجو مم ةدو ك
 اهدوجو يني ا

 هدوجر نكي مل مدعلاو دوجولل الباق ناك و « اهعانتما يني اهدوجوو
 5ك « هسفنب

 اوقاح ما 2 3 ىلاعت لاق
خلا مه ما عيش ريغ نم

 هناحبسل وي 00 روطلا ( نوقلا

 ثدحملا ءيشلا نا مولعمو ؟ مهسفنا اوثدحا مه ما ثدحع ريغ نم اوثدحا
 دجويال

 لب« هسفنب ًادوجوهنوكرال مدعالو دوجو هسفن نم هل سيل يذلا نكملاف سم

 هللا لص هللا لوسر ناك و : هلوا ثيدح يف (ا/5- 4/4 مسه هجرخخا 0(

 لوقن نا انعجضم انذخا اذا انردأي ملسو هيلع

 كا



 همدعو ه.دع نعالدب هدوجو نكماا٠ لكو « [(هودع» ناك الإوهدجوي امل صح نا
 . هل مزال مدعالو دوجو هسفن نع هل سيلف « هدوجو نع الدب

 . (ديبي الو ىنفيال ) : هلوق
 ديبلاو ءانفلاو . "20 نمحرلا ( ماركالاو لالخحلا وذ كابر هجو ىبيو "نا اهيلع نم لك ) ١ لئاق نم رع لاق ء ىاعتو تاج هئاشب مارال دانا

 دك وهو ررق١ ًاضيا وهو ء«دكأتان ركذلا يف اهنيب عمجلاو « ىنعملا يف نابراقت»
 . ءاهتنا الب متاد : هلوقل

 0 ا م : هلوق
 000 ثا ا  بتت_

 نم ناعإلا دارا هللا نا اومحجز مهناف « ةازتعملاو ةيردقلا لوقل در اذه : ش
 ةئسلاو باتكلا هتفل اخمل « دودرم دساف مهوقو . رفكلا دارأ رفاكلاو مهاك سانلا
 ءاش نا نايب ةدايز امل ينأيسو « ةروسهنملا ردقلا ةلأسه يهو « حيحصلا لوقعملاو
 . ىلاعت هللا

 ةيردقردقلاب نوجتحلا ةءربجلا ىمست كالذكو « ردقلا مهراكنال ةيردق اومسو
 . باغا ىلوالا ةفئاطلا ىلع ةيمستلاو . ًاضيا

 وهف ًاردق يصاعملا ديرب ناك ناو هللا نا : / نولوقيف / ةنسلا لها اما
 اذملو . نكي ل أش مل ادو « ناك هللا ءاشام : نولوقيف « ةبطاق فاسلا لوق اذهو . اهنع ىهنيو اههركيو اهطخسيو اهضغبي لب ء اهب ردأيالو اهاضريالو اهبحيال
 اذا ثنحي مل هللا ءاش نا اذك ناعفال هللاو : لاق ول فلاخلا نا ىلع ءاهقفلا قفتا
 ناك اذا ثنح هللا بحأ نا : لاو رولر 2 20 را ناك ناو هاعفي مل
 . ًايحتسم وا ًابجاو

 هدرا نار دللا باكا ىف ةدارالا . نولوفيا ةشلا لكل ن» نوققحملاو
 ةنمضتملا يه ةيعرشلا ةدا رالاف « ةيعرش ةيرها ةينيد ةداراو ؛ ةيقلخ ةين وك ةيردق
 , تادوجوملا عيمجل ةاءاشلا ةئيشملا يه ةينوكلاو « يضرلاو ةبحملل

 كر



 درينمو مالسإلل هردص حرشي هيدهي نا هللا دري نف ) : ىلاعت هلوقك اذهو

 هلوقو . 35 : ماعنالا ( ءامسلا ين دعصر امنأك اجرح ًاقيض هردص لعجب هلضضي نا

 ناك نا كل حصنأ نا تدرا نا يحصن مكعفتيالو ) : مالسلا هيلع حون نع ىلاعت

 (ديرياه لعفي هللا نكلو ) : ىلاعت هلوقو . "4 : دوه ( يوغي نا ديري هللا

 . 581 : ةرقبلا

 رسل ب هللا ديري ) ىلاعت هلوةكف « هيرهالا ةيعرشلا ةينيدلا ةدارالا اماو

 ميدهيو كل نيييل هللا ديري ) : ىلاعت هلوقو . 1.6 ةرقبلا ( رسعلا مكب ديريالو

 نآديري هللاو ) . 7 : ءاسنلا ( مكح مباع هللاو كياع بوتيو مكابق نم نيذلا نئس

 ففخيذا هللا ديري .|ميظع اليم اوايمت نا تاوهشلانوعبتي نيذلا ديريو كيلع بوتي

 لعجيلهللا ديريام ) : ىلاعتهلوقو . 78. 70 : ءاسنلا ( افيعض ناسنالا قاخو مدع

 ىلاعت هلوقو . ” : ةدئاملا ( كيلع ءتمعن متيلو مرهطيل ديري نكلو جرح نم مكيلع

 817 : بازحالا ( اريهطترهطيو تيبلا لها سجرلا مكدع بهذيل هللا ديري امنا )

 لعفياذه : حئابقلا لعفي نمل سانلا لوق لم يف ةروكذملا يه ةدارالا هذهف

 . هب رمأيالو هاضريالو هبحيال : يا «هللا هديريالام

 هللا ءاشام : نيماسملا لوق يف ةروكذملا ةدارالا يهف ةينوكلا ةدارالا اماو

 . نكي ملأشي ملاءو ناك

 . ( ماهقالا هكردتالو « ماهوالا هغابتال ) : هلوق

 ( حاحصلا» يف لاق 1١١ : هط ( اءاع هب نوطيحالو ) : ىلاعت هللا لاق : ش

 هنأ : هللا همر خيشلا دارف . هتماع : ءيبثلا تدهفو « هتننظ : ءيشلا تمهوت

 تار ا م مهولا : ليق . مع هب طيحيالو « مه 1 يهتنيال

 وهفيك ملعيال ىلاعت هللاو. هب طيحيو لقعلا هلصخام وه : مهفلاو « اذك ةفص ىلع

 دلي مل « دمص ؛ دحا هنا وهو « هتافصي هناحيس هقرعن اناو « ىلاعتو هناحبس وه الا

 ب هذخأتال مويقلا يملا وه الا هلا ال هللا « دحا ًاوفك هل نكي ملو « دلوي ملو
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 هلاال يذلا هللا وه) . ؟58 : ةرقبلا ( ضرالا يف ١و تاومسلا ينا٠ هل.مون الو,
 امع هللا ناحبس ربكتملا رابجلا زيزعلا نميهملا نهؤألا مالسلا س ودقلا كلملا وهالا
 تاومسلا يثاه هل حبس ىزسحلا ءامسالا هل روصملا ءى رابلا قلاخلا هللا وه . نوك رشي
 . 74 78 : رشحلا ( مكحلا زيزعلا وهو ضراللاو

 : ( مانالا ههبشيالو ) : هلوق

 هناسحبس « قواخملاب قلاخلا نوهبشي نيذلا ءةهبملا لوقل در اذه : ش
 يف هللا همحر ةفينح يبا مالك نف « عدبلا لها لوقي اك تافصلإ ين دارملا سيلو 00 ىروشلا ( ريصبلا عيمسلا وهو ءينش هلثك سيل ) : لجو زع لاق « قاعتو
 : كلذدعب لاق مث . هقلخ نم ءيبش ههبشي هلو هقلاخ نم ايش هبشرال : « ربكالا هقفلا »
 دقفهقاخ نم ءيشب هللا هبش نم : (١)دامح نب ميعن لاقو . ىهتنا . انتيؤرك ال ىربو «انتردقك ال ردقيو « انماعك ال , « نيقواخملا تافص فالخ اهلك هتافصو
 هسفن هب هللا فصو ايف سيأو « رفك دقف هسفن هب هللا فصوأم ركنأ نمو ؛ 0
 تافصيهتافص هبشف هللا فصو ند .: (؟)هيوهار نب قاعسا لاقو. هيبشت هلوسر الو
 . مظعلا هللاب رفاك وهف هللا قاخ نم دحا

 نم ءيبشل هتهباش» يفنل مزاتسسم « هل هتاقواخس٠ نم ءيش ةهباشم يفنو
 : مانالاو . مانالا ههبشي الو هلوقب هللا همحر خيفلا ىفتكا كلذلف . هتاقواخم

 ثيدحلا يف دنسملا عمجنم لوا هللادبع وبأ يزورملا يعازتلا دامح نيمبعن وهن )١(
 مث ثيدحلا بلطي زاجحلاو قارعلا يف ةد.» ماقا ٠ ضئارفلاب سانلا ٍلعا ند ناك
 نامن ةنس تا. . ًاريثك ءىطخي قودص : ( بيرقتلا » يف ظفاحلا .لاق . رمه* نكس
 . نيتثاع وان رشعو

 هرصع يف ناسارخ ملاع بوّقعي وبا يزورملا يميمتلا هاربا نب قاحسا وه (5)
 عرولاو قدصلاو ظفحلاو هقفلاو ثيدحلا هل عمتجا 5 يدادغبلا بيطخلا هيف لاق
 . مهريغو يذمرتلاو لسمو يراخبلا هنع يور . دهزلاو

 رسال ©



 ضرالاو ) : ىلاعت هلوقرهاظو . نالقثلا : ليقو ء حور يذ لك : ليقو « سانلا

 ٠ ملعأ هللاو . يقابلا ند رثكأ لوألل دهشي - ٠١ : نمحرلا ( مانالل اهعضو

 9 . ( ماني ال مويق تومب ال يح ) : هلوق

 ( مون الو ةنس_ هذخأتال مويقلا يتلا وه الا هلال هللا ) : ىلاعت لاق : ش

 : ىلاعت لاقو . هتيهويقو هتايح لاك ىلع ليلد مونلاو ة'سلا يفنف « ”هه : ةرقبلا

 : نارمع لآ ( قحلاب باتكلا كايلع لزن . مويقلا يملا وه الا هلاال هللا . مآ

 ط ىلاعت لاقو .ا١١١ : هلع ( مويقلا يحلل هوجولا تنعو ) : ىلاعت لاقو . ١”

 وه ) : ىلاعت لاقو ه8 : ناقرفلا ( هدمحب حبسو توعيال يذلا يم ا ىلعلكوتو )

 يبني الو مانيال هللا نا ) : مسوهياع هللا ىلص لاقو 58 : رفاغ ( وه الاهلاال يلا

 . ثيدحلا « (1)« ماني نأ هل

 « هقلخ نيبو هنيب ةقرفتلا هب عقت 1٠ ىلا راشأ « هيبشتلا هللا همحر خيشلا ىفن ام

 ةصتخم ةيابلا هللا هقصأ نآل , تاوعال ين هزآ ١ هقلخلا نود ىلاعت هر فصتتي امب

 مدعب صتخ-» وه ذا « ماني ال مويق هنأ : هنهو . نوتومب مهناف « هقاخنود « ىلاعت هب

 هيبشتلا يفن /نأ/ ىلا ةراشا كلذ ينو « نوداني مهناف « هقاخ نود « ةنسلاو مونلا

 لامكل ؛ لاكلا تافصب فوصوم هناحبس وه لب « تافصلا يفن هنه دارملا سيل

 اعاتم ايندلا ةايحلا تناك اذهلو « ةائاز ةايحب يللا هبشي ال ةيقاب ةايحم يحاف . هتاذ

 ةرخآلا ةايحلاو . مانملاك ايندلا ةايحلاف « ناويدلا يمل ةرخالا رادلا ناو ابعلو اوهلو

 : لوقت انآل ” قواتسملل يهو . ةاماك ةرخآلا ةايحلا هذهف : لاقي الو « ةظقيلاك

 ةايحلا كلت قواخملا بهو يذلا وه « امل ةهزاللا هتاذ تافص نم ةايحلا يذلا يلا

 فالخب « اهتاذل امل مزال فصو ماودلا نأ ال « اهل هللا ةءاداب ةمئاد يهف « ةمئادلا

 ) ةيمهجلا ىلع درلا 2 5 يءاردلا كيحس ا ةجام ناو مس هاور )غ2(
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 شافصو : هب قيلي أ قلاخلا تافصف « هتافص رئاس كلاذكتو . ىلاعت برأ هاي
 . هب قياي 5 قواخملا

 يف اعم نآرَلا يف ناروكله مويقلا يحلا : ينعأ . نيمسالا نيذه نأ لسعاو
 ءمظعألا مسالا اهنا : ليق ىتح« تسلا هللا ءامسأ مظعأ نم امههوءمدقت اك روسشالث
 قعم ىلع مويقلا لديو هقدصأو نمضت لك أ لامكلا تافصتابثا نانمضتي |ههناف
 هسفنب ادوجوم هنوك ىلع اضيأ لديو .ميدقلا ظفل هيلع لدي الام ةيدبالاو ةيلزالا
 نم ىوقأ واولا نال « مايقلا ١ نم غلبأ مويقلاو . دوجولا بجاو هنوك ىنعم وهو
 .ةرورضلاب مواعم وهو « ةغللأ لهأو نيرسفملا قافتاب « هسفنب همايق ديفيو ٠ نلالا
 وهو . كلذ ديفي هنأ : اهحصأ « نالوق هيف ؟ هيلع «مايقو هريغل هتداقا ديفت لهو
 /وإ لوزيال هناحبس وهف « ةغلابملا نم هيف امل« /ه:ايق (١)لكو/ همايق ماود كيفي
 « مدعي الو ىنفي الو صقني الو بيغيال : يأ ءاعطق لاز دق لفآلا ناف « لفأيال
 هنارتقاو . لاكلا تافصب افوصوم ؛ لازي الو لزي ل يذلا يابلا مئادلا وه لب
 صقنلا ءافتناو « اهئاقبو اهءاود ىلع لديو « لاككلا تافص رئاس مزاتسي يحلاب
 : ةرقبلا( مويقلا يلا وه هلا هلا ال هللا ) : هلوق ناك اذهلو . ادبأو الزأ اهنعمدعلاو
 هيلع هللا لص يبنلا نع « حيحصلا » يف كلذ تبث م « نآرقلا يف ةبآ مظعأ و
 . اهيناعم عجرت اههيلاو « اهلك ىبسحلا ءامسالا راد نيمسالا نيذه ىلعف . (؟) سو
 فعضلالا اهنم ةفص اهنع ضاختي الف « لامكلا تافص عسيمل ةه زاتسم ةايحلا ناف
 لاك لك تاذثا اهتابثا مزاتسا « اهمتأو ةايح لك أ ىلاعت هتايح تناك اذاف « ةايحلا
 هناف ع هتردق لاكو هاننغ لاك نمضت» وهف مويقلا امأو . ةايحلا لامك هيفن داضي
 مارق الف «هريغل ميقملا . هوج ولا نم هجوب هريتسغ ىلا جات الف . هسفنب () مئاقلا

 . هدايق لاكو : دوجالا لعلو هعوبطملا خسنلا ياذك )١(

 ممن 00

 . أطخ وهو « مموقلا ةعوبطملا ي (9

 تاالسص



 . ماظتنا متأ لامكلا تافص نامسالا ناذه مظتناف . هتماقناب الا هريغل

 . ( ةنؤم الب قزار « ةجاح الب قلاخ ) : هلوق
 ت2 2

 مهند ديرأ ام. نوديعيل الا“ سنالاو نجلا تقلخ اهو ) : ىلاعت لاق : ش

 :؛ تايراذلا ( نبتملا ةوقلا وذ ق قازرلا وه هللا نا. نو.معطي نأ كيرأ امو قزر نم

 :ا16: زطافا( /ةيمشنا/ ينغلا وههللاو هللا ىلا ءارقفلا متتأ سانلا اهيأ اي) . هرمسه5

 تاومسلا رطاف ايلو نم هللا ربغأ لق)و .: د ( ءارقفلا متنأو/ ينغلا هللاو/ )

 نم « ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . 4 : ماعنالا ( م 2 معطب وهو ضرالاو

 مدجو ساو كرخآو ملوأ نأ ول يدابع اي » : هنع هللا يضر رذ ينأ ثيدح

 يدابع اي/ / ءاغيش يكلم يف كلذ داز ام كن دحاو لجر بلق ىقتأ ىلع اوناك

 ام منه دحاو لجر باق نجف ىلع اوناك منجو مسنأو مرخآو كلوأ نأ ول

 اوماق مكنجو مكسنأو كرخآو كلو أ نأ ول يدابع اي « /ًانيش يكلم يف كلذ صقن

 يدنع امم كلذ صقن اه هتلأس» ناسنا لك تيطعأف « يولاسف ءدحاو ديعص يف

 الي هلوقو . )لسع ةاوز . ثيدحلا ) رحبلا لخدأ اذا طيخملا (١)ص قني مالا

 . ةفلك الو لقث الب : ةنؤم

 . ( ةقشود ذاب ثعاب « ةفاخد الب تير هلوق

 ا

 : ىلاعت لاق . مهقفاو نمو ةفسالفلل افالخ « ةيدوجو ةفذص توملا : 0

 فصوبال مدعلاو .؟ : كلملا ( المع نسحأ و 5ك مداد ةايلاو تالا قاخخ يذلا )

 شبك ةروص ىلع ةمايقلا موي توملاب ىتؤي » هنأ : ثيدخلا قو . اقواخم هنوكي

 ءانيع هباقي ىلاعت هللاف اضرع ناك ناو وهو . (*)( رانلاو ةنجلا نيب حبذيف « حامأ

 «فوذممب لوعفملاو « انه وه ام ايدعتمو « لاما صقنلثم امزال أب صقن )١(

 . رحبلا ءام طيخملا صقني : هريدقتو

 . دمحاو مسم 00

 . هيلع قفتم (")



 لمعلاو « نسحلا باغللا ةيودص ُِق هيحاص 0 هنأ » : حاصلا لمعلا ف درو اك
 باشلا .ةروص ىلع يتأي هنأ 0 نآرقلا يف ددوؤو .(1)( ةروص حبقأ ىلع حسييقلا
 اهنأ » : لامعالا يف ددوو - ءىراقلا ةءارق يأ . ثيدحلا « (9) نوللا بحاشلا
 ف دروو . ضارعالا نود نزولا لبقت يتلا يه نايعالاو « (”)« نازيملا ىف عضوت
 وأ ناتمانغ اهنأك |هبحاص نالظي » ةءايقلا موي اهنأ : نارمع لآو ةرقبلا ةروس
 لامعأ نأ ٠ : حيحصلا ينو . « (5)فاوص ريط نم (0)ناقرف وأ (4)ناتيايغ
 . ىلاعتُللا ءاش نا . روشنلاو ثعبلا ىلع مالكلا يقأيسو (0)( ءاوسلا ىلا دعصت دايغلا

 ثيدح وهو « نيكلملا لاؤسو هيميعت و ريقلا باذعي ءارعلا ثيدح ىلبا ريشي )02(
 . ربقلا باذع ثحب يف ه.اَب باتكلا رخآ يف ينأيس ليوط

 نب مورو غرو دمحأو (81/81) هجام نباو(500/5-481) ىاردلا هاور (؟)
 لجرلاك ةءايقلا موي نآرقلا ءيجي » : ظفاب اعوفر» بيصخلا نب ةديرب ثيدح نم
 لاقو . « ك اوه تامظأو للا أ ىذلا انأ : همحاصل لوقيف.بحاشلا

 1-55 يلا تارهشا ي 3 0
 نب ريسشب هيف ناف « ال : تلق . ( حيت هدانسا » : ( دئاوزلا » يف يريصوبلا
 لمتح هاثف ء ( بيرقتلا » ِق ظفاحلا لاق امك ثيدحلا نيل قودص وهو « رجاهملا
 .ديعب وهف حيحصتلا امأ « نسحتلا هثيدح

 . باتكلا رخخآ يف فلؤملا اه رك ذيس « ةريثك ثيداحأأ هيف 9
 ممم ارش برقأو « ةفاثكلا يف ناتءاغلا نم ن وذأ : ناتيايغلا (5)
 . ناتفئاط : ءافلا رسكب ناقرفلا (5)

 ٠م احلاو ملسم هاور ضعبب اهضعب الصتبم اهتحنجأ تاطساب : يأ (5)
 عمس : لاق ةعك رلا نم هسأ غفر الف سو هيلع هللا لص يبلا ءارو اموي يلصن انك : لاق قرزلا عقاد نب ةعافر نع (ايروأ عسبط - ؟١ه/١ )يراخبلا ىور (0)

 - اف.. هنف اكرابم ابيط اريثك ادمح « دمحلا كل انبر :هءارو در لاق ؛ هدمح « لل هللا
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 9 ا 7 3

 باه



 هك

يش مهنو 0 ددزي ل «هفاخ لبق ًاميدق هتافصب لاز ام) : هوك
 نك ىلا ا

 سس تل م كر ضف

 دعب سيلو . ًايدبأ اهيلع لازيال كلذك « ا زأ هتافصي ناك اكو « هتفص نم مهلبق

ربلا هثادحاي الو قلاخلا مسا دافتسا قاخلا قلخ
 . ( يرابلا مسا دافتسا ةي

 0 0 0 ب

 تافص : لالا تافصب افصتم لزي د مل ىلاعتو هناحبس هللا نأ : يأ :

عي نأ روب الو لعفلا نا تاذلا
 نكي " نأ كسعي ةفصي فاصو هللا اا كرقت

 نأ رع الو « صقن ةفص اهدقفو « لاك تافص هناحيس هتافص نال « اهب افصتم

 افصتم ناك نأ دعي لامكلا هل لصح دق نوكي
 تافص هذه ىلع دري الو . هدض دضب

 «ءاسيحالاو ةتامالاو « ريوصتلاو قلالاك « اهوكو ةيرايتخالا تافصلاو لعفلا

 وتسالاو )2 يطلاو طسبلاو ضبقلاو
او )2 كوزنل او ءيجملاونايتالاو ءا

 «ىضرلاوبضغل

 هتقيقحو ههنك كردن ال انك ناو« هلوسر هب هفصوو هسفن هي فصو امث كلذ وو

 نكلو « انئاوهأب نيمهوتم الو « انئارآب نلوأتمكلذ يف لخدن الو « هليوأت ىه ىتلا

 ىلاعت هلوق نع لئس امل « هنع هللا يضر كلام مامالا لاق اك« ان مواعم هانعم لصأ

 : لاقف ؟ ىوتسا فيك : اهريغو ه5 : فارعالا ( شرعلا ىلع ىوتسا 0

 تقو يف ثدح لاوحالا هذه تناك ناو . (١)لوهجم فيكلاو « مول عم ءاوتسالا

 فرصنا-

 قيرط نم (1//151) يئ اسنلاو (؟هه-؟ه14/9) يذمرتلا هاورو . لوأ اهبتكي مهيأ
 اهنوردتبياكلم نيثالثو ةعضب تيأر : ل لاق « انأ : لاق ؟ ملكتملان م : لاق ف

 كلعصيإ 0 اكلم نوثالثو ةعضب اهردتبا دقل » : ظفلب هوحن هب ةعافر نع ىردأ

 ثيدح نم دهاش هلو . ديج هدانساو : تلق . نسح ثيدح يذمرثلا لاقو (

 ى> ءامسلا 5 كدعصي كءذلك ثيأر هللاو ) : هيفو هوحن ىفوأ يبأ نبا هللادبع
 حتف

 تاقثهلاجرو « هدئاوز يق هنياو (" هدو هو/4) لجأ هجرخأ . ( هيف لخدف باي

 . )1١5/1-1١6( ( تاقثلا » يف نابح نبا هركذ « ديعس نب هللادبع ريغ

اذه ىلع كلام مامالاباوج نم فلؤامارصتقا )١(
 «بجاوهي نامبالاو : هتمتتو « 

 : ةعدب هنع لاؤسلاو

 تا



 بضعي ل ابشع مويلا بقع هعق نر ) : ةعافشلا ثيدح يف 5« تقو نود
 ريغ رايتعالا اذهب ثودحلا اذه نال . «)١( هلاثم هدعب بضخغي نلو « هلثم هابق
 مويلا ملكت ن نأ ىرت الا ك4 نأ دعي ثدح هنأ /هيلع/ قاطي الو « عنتمم
 هال لكتم ريسغ ناك ولو ؛ مالكلا هل ثدح هنا : لاقيال س»الاب اءاكتم ناكو
 غل تكاسلاف « مال الكلا هل ثدح :_ لاقي ملك 3 « سرخخلاو (؟)ر رغصل اك ةفآل
 0 ىمسي ةملكت 1 م مع « ةوقلاي ااكتم ىمسي ةف
 هنوك نع ج رخي الو « « لعفلاب بتاك وه ةبانكلا لاح يف بتاكلا كلادك و « لعفلاب
 . ةباتكلا هترشابم مدع لا > يف ايتاك

 ( .قولخم الو قلاخلا ىرعمو « بوبرمالو ةيد ويرأا ىنعم هلال: هلوق

 « بوبرم دجوي نا لبق « برأا» هنأب فوصوم ىلاعت هللا نا : ينعي :
 8 نيحراشلا خياشملا ضعب لاق ٠ قولخم دجوي نا لبق ( ةي ا هنأب فوصومو
 جرخملاوه ى قلاخلا نآلءةيقلاخلا نود ( قلاخلا ىنعمو ةيبوبر !| ىنعم هل ) : + لاق امناو
 كلملا : يهو « ةريثك يلاعم يضتقي برلاو « ريغال دوجولا ىلا مدعلا ن نم ءيثلل
 لمشيظفاب كال مرج الف«جي ردتلاب هلك ءيشلا خيابت يهو ةيب رتلاو 0 و ظفحلاو
 .ًاضياريدقتلا ىنعع نوكي قلخلا نآلءرظن هيفو . ىهتنا .ةيبوبرلا يهو « يناعملا هذه

 6 مهاب حا لبق مسالا اذه قحتسا ايحاام دعب ىتوملا يب يبع هنأ كو ) : هلوق

 مسه ل اضل . ( مهئاشنا لبق قلاخلا م مسا قحتسا كلذك
 فوصو» ىلاعتو هناحبس هنأ : ىعي مس

 « مهئايحا لبق ىتوملا يبحم هنأب 1
 3 مهقلخ لبق قلاخ هنأب فثفصوي كلذكف

 هماّرب يتأيسو امهريغو ( نيحيحصصلا ) يف وه )١(
 . ريغصلاك ةعوبطملا يف (5)



يقف هيلا ءيث لكو « ريدق ءيبش لك ىلع هنأب كلذ ) : هلو
 هيلع رما لكو « ر

 ٠ ( ريصبلا عيمسلا وهو « ءيبث هلثك سيل « ءيش ىلا جاتحال « ربسي

 لك ىلع مالكلاو . هقلخ لبق لزالا يئ هتافص توث ىلا ةراششا كلذ : ش

 ةلأسم ي ينأي - نئارقلا نم هب فتحنام بسحن ماق» / لك يف / لك لومثو املومشو

 . ىلاعت هللا ءاش نا مالكلا

 «هتاذل لاحم امأو . اذه ىف جردنم وهف نكمم لكو « ريدق ءيش لك ىلع هللاق

 ءهل ةقيقحال اذهف « ةدحاو لاح يف [هودعم ادوجوم دحاولا ءيبشلا نوك لثم

 لثم قلخ : بابلا اذه نمو . ءالقعلا قافتاب « ًائيش ىمسيالو « هدوجو روصتيالو

 . لاحما نم كلذ لاثمأو هسفن مادعاو « هسفن

 لك بر هنأب نمؤيال هناف «ةماتلا ةماعلا هتيبوبري ناميالا وه لصالا اذهو

 نم الا اهلاكو هتيب وبر ماهي نمؤيالو « ءايشالا كلت ىلع رداق هنأ نمآ نم الا ءىبش

 ؟المأ ءيش وه له : نكمملا مودعملايف اوعزانت اهناو . ريدق ءيث لك ىلع هنأب نمآ

 0 ملعي هّللا نكلو « جراخلا يق يشب س ل مودعملا نا : قيقحتلاو

 0 هالك ؟ كانت هلوقك « هب ريخيو ري

 لاق ”« ج جراخلا يف ال « باتكلاو ركذلاو مع لا يف اًئيش نوكيف ؛ ١ : جحلا ( مظع

 : ىلاعت لاق « 87 : سي ( نوكيف ف نك هل لوقتي نأ ائيش دارأ اذا هرمأ امنا ): ىلاعت

 ناو جراخلا يف ارش نكت مل 7 : ميره ( ًاثيش ثات لو لبق نه كاتقلخخ دقو )

 مل رهدلا نم نيخ ناسنالا ىلع ىتأ له ) : ىلاعت لاقو . ىلاعت ههاع يف ًائيش ناك

 . ١ : رهدلا ( اروكذم ًائيش نكي

 وهو ) : ىلاعت هلوقو . ةهبشملا ىلع در « « ءيش هلثك سيل » : هلوقو

 فوصوم ىلاعتو هناحبس وهف « ةاطعملا . ىلع 0 0 : ىروشلا ( ريصبلا عيمسلا

 ريصب عيمس هنأي فصوي ناك ناو قواخملاف . هيبش اهيف هل سيلو « لايكلا تافصي

 ذا « هيبشت ةفصلا تابثا نم مزليالو « هرصبو برلا عمسك هرصبو هعمس سلف ب

 ملأ



 : هب قياي م قلاخلا تافصو « هب قيلب م قواخملا تافنض
 اموهيرب قالا فرعأ هب هفضو امو. هسفن هبب فصو اهاهللا نع فنت الو

 كاناف "كالا ىلع مهردقأو مهجصفأو 3 هقمال ممم يح ضت و 3 هيلع 3 اهو هل تخيب

 اذاو « للسو هيلع هللا لص دهم / ىلع /: لزنأ امب ارفاك تنك كلذ' ن . ايش تينت نا
 هقلذ هتهبش اذاف . . ءيث هاثك سيلف « هقلذ هيبشت الف هسفن هب فصو اب هتفصو
 / هقاخع / هللا هبش نم. : : يراخبلا خيش. يف ازا داح نبا مب ع لاقي هنالك تنك
 هب هللا فصوام شيلو.« رفك دقف هسفن هب هللا 0 دحج نمو « رفك دقف

 هللا همحر يواحطلا خيشلا مالك يف ٍتأيسو.. اهيبشت هلوسر هب هفصو» 000 03589
 . ( هيزنتلا بصي و لز 007 ينلا 0 ى نمو:.)

 ونمؤيالنيذلل ): : ىلاعت لاقف « ىلعالا لثملا هل نأيهسفن ىلاعت سر
 0 هلو : ىلاعت ىلاقو: 5٠ : لحنلا ( ىل لءالا لثملا هلو ءوسلا لثم ةرخاآلاب
 هناحبس. لعجف. . 30 : مور رلا ( مكحلا زيزعلا وهو ضرالاو. تاومسلا يف ىلعالا
 «مهناثوأ اونك ريثما هئادعال - نك و صئاقنلاو بورعلل نمضتملا - والا
 ةفص بلس نف . هدحو هلل - هلك لاكلا تلين ندمملا  لعالا لثلا نأ ريخأو
 لثملا نم هسفن هب فصوام هنع ىنو « ء وسلا لم هل لعج دقف ىلاعت هللا نع لالا
 « ةيتوبثلا يناعملاو « ةيدوجولا رومالل نمضتلا 1  قلطملا لامكلا ا
 ..هريغ نم ىلغاو لك ١ اهب ناك - لكاو فوصوملا ين رثكا تناك الك يبلا

 «ىلعالا لثملا هل ناك ؛لكاو رثكا ىلاغتو] هناحببس / برلاتافص كاك امو
 «نانثا قلظللا ىلعالا لثملا يف كرتشي نا ليحتسي لب ٠ هاؤسانم لك نم هب قحا:ناكو
 «ةفاكتي مل ناو « رخآلا نم ىلعا اهدا نكي مل هجو لك نمأ فاكت نا ايهنال
 < رتظنوا لثم ىلغالا لثملا هل نا ن وكي نا: ليحتسيف « هدحو اهدحا هب فنوضوم اف

 هقفو. نم. مهااوقا نيب. قفالاو ٠ لعالا' لثملا يف نيرسفملا تارابع تفلتخخاو
 اهدوجوو.« اهب نيملاعلا معو ءايلعلا ةفضلا : نمضتي ىلعالا لثملا : ل اقف ء هادهو هللا
 ةمئاقلا ةف رعملاو ملعلا ةطساوب ىلاعت برلا ةدابعو. ؛ اهركذو اهنع ربخلاو « ي ملعلا
 . هيركاذو هيدباع تيل

 اا



 « ىلاعتو هناحبس هلل ايلعلا تافصلا توبث : )١( لوالا : ةعيرأ روما انهاهف

 ةفصلاب اهرممف نم لوق ىنعم اذهو « ال وا دابعلا اهملع ءاوس

 نم لوق ىنعم انهو « روعشلاو معلا يف اهدوجو : يناثلا
 فلسلا نه لاق

 « هلالجو هتبحمو « هركذو هتفرعم,نءب هيركاذو هيدباع بواق ينام هنا : :فاخلاو

 نء مهبولق يق يذلا اذهو . هيلا ةبانالاو هيلع لكوتلاو « هئاجرو هفوخو « هميظعتو

 يف هب ص صتخا م” « مهبولق يف هب صتخي لب « الصا هريغ هيف هكر شيال ىلعالا لثملا

 هثومظعي تاومسلا لها : هانعم نا : نيرسفملا نم لاق نم لوق ىنعم اذهو < هئاذ

رشا ناو « كلذك ضرالا لهاو « هنودبعيو هنوبحيو
 هاصعو « / كرشا نم هب / ك

 « نولجم «هل نومظعم ضرالا لهأف  اهددحج نم هتافص دحجو « هاصع نم

 تاومفلا يف نم هلو ) : ىلاعت لاق. هتوربجو:هتزعل نونيكتسم «هتمظعل نوءعضاخ

 . 36 : مورلا ( نوتناق هل لك ضرالاو

 .ليثمتلاو صئاقنلاو بويعلا نم اههيزنتو اهنع ربخلاو هتافص ركذ : ثلاثلا

 « هيلع لكوتلاو « هل صالخالاو « هليحوتو اهب فوصوملا ةيحم : عيارلا

 / صالخالاو“ بحلا اذه ناك لك أ تافصلاب نامالا ناك اميلكو . هيلا ةبانالاو

 + / ىوقا

 + ( هملعي قلخلا قاخ ) : هلوق

 ءارذق ا علا قلخ ينأيو . عدباو أشناو لجو : ىأ + قاح :: نت

 ىلع بصن لحم يف « ههاعب » : هلوقو . قولخملا ىنعمب انه وهو « ردصم : قلخلاو

 ( يبا فيطللا وهو قلخ نم ملعي الاوز : لاحت كاك « مهب ًالاغمهقلخ : : يا « لاحلا

 ربلا يف ام معيو وه الا اهملعيال بيغلا حيتافم هدنعو ) : ىلاعت لاقو . 14  كلملا

 سبايالو بطرالو ضرالاتااظ يف ةبحالو | هماعي الاةقرو نه طقستامو رحبلاو

 ماعنالا( راهنلاب محرجام ملعيو ليللاب ك افوتي يذلا وهو . نييم باتك يف الا
:04 

 ,اهيضتقي مالكلا مظنو« ةعوبطملا الو « لصالا ف ةدوجوم ريغ ةدايزلا هذه )١(

“| 



  (ارادقا ممل ردقو) : هلو

 ( اريدقت هردقف ءيش لك قلخو ) : ىلاعت لاق : ش
 : ىلا مث لاقو . 49 : رمقلا ( ردقب هانقلخ ءيش لك انا ) : ىلاعت لاقو

 هللا يضر و رمن ب هللادبع نع ملسم حبب يفو ." 1 : ىلعالا ( ىدهف ردق يذلاو ىوسف قا يذلا ) : ىلاعت لاقو. "8 : بازحالا ( ارودقم ار دق هللا رما ناكو )
 قلي نا لبق قلخلا ريداقم هللا ردق ١ : لاق هنا سو هيلع هللا ىلص يبنلا نع اهنع
 > (6)1 ءاملا ىلع هشرع ناكو « ةنس فلا نيسم# ضرالاو تاومسلا

 . (الاجآ مه برضو) :هلوق

 مهلجأءاج اذا ثيحب «قئالخلا لاجتآ ردق ىلاعتوهناحبس هللا نا : ينعي : 1
 ةعاسنو رتاتسيال مهلجأ ءاج اذا ) : ىلاعتلاق . نوهدقتسيالو ةعاش نو رخأتسيال
 (الجؤم ًاباتك هللا نذإب الا تومت ناس فنل ناك امو ) : ىلاعتلاقو ( نومدقتسالو
 ةبيبح ما تلاق » : لاق دوعسه نب هللادبع نع ملسم حيخص فو . 5١1ه : نارمع لا
 ينأبو. هللا لوسر يجوزب ينعتما.مهللا : اهنع يضرو ملسو هياع هللا ىلص يتلا جوز
 لاجالدّتلا تلأس دق : ملسو هيلعدللا ىلص يبنلا لاقف : .لاق: ةيواعم يخأبو « نايفس
 رخؤي نل و « هلجا لبق ًائيش لجعي نل « ةموسقم قازراو « ةدودعم ماياو « ةبورضم
 ريقلايف باذعو رانلا يف باذع نه كذيعي نا هللا تلأس تنك ولو « هلجا نع ًائيش
 اذه نا ىضقو ردقو ىلاعت هللا ملعف ؛ هلخأب تيم لوتقملاف (1) ١ لضفاو ًاريخ ناك
 قرا ببسب اذهو « مدهلا ببسب اذهو « لتقلا ببسب اذهو ضرملا ببسي تومي
 «ةاسيحلاو توملا قلخ هناحبس هللاو .٠ بابسألا نم كلذ ربغ ىلا « قرغلاب اذهو
 هباكترإل « لتاقلا ىلع ناضلاو صاصقلا بوجوو . ةايحلاو.توملا ببس قلخو
 : ملسو هيلع هللا لص هلوق جرخي اذه ىلعو ٠ روظحملا ببسلا هترشابمو هنع يهنملا

 : : . حيحص ()
 عورو# سوم أ ١ دنسملا يف دمحاو ( ردقلا ١ يث سم دنع وهو « حيض م4هإ

)7 

 موس



 ميا ا زمعلا لوط ببس : 0 (1)« ردعلا 0 ديزت محرلا ٌءاص

 هذه ىلا لضي ل ببسنلا كلذ الؤلو « ةياغلا هذه ىلا ببسلا اذهب شيعيف همحر لصي

 ىلا شيعيف همحر عطقي اذه نا ردق كلذكو « هاضقو ببسلا اذه ردق نككلو « ةياغلا

 . همدعو لتقلا يف انلق م ءاذك

اع مهام لغو 2 مهقلخي نا لسبق ءيش هيلع فكي و ) : ةلوق
 لبق نوام

 . ( مهتلخي نا

 فيك ناك ول نا نكي ملام / و / نوكيامو ناك ام ملي هناحبس هنإف : ش

 ناك ناو . 58 :.ماعنالا ( هنع اوهن امل اوداعل اودر ولو ) : ىلاعت لاق مى« نوكي

 مح ولؤ : ىلاعت لاق 6ك اوداعل اودر ول مهنا ربخا نكلو نودريال مهنا ملعي

 . 31" : لافنالا ( نوضرعم مهو اولوتل مهعمسا واو مهعمسال ار مهيف هللا

 . ( هتيصعم نع مهاهنو « هتعاطي مهرماو ) : هلوق

 كيا 411111111

 هللانا ىلا ةراشإ « ردقلاو قاخلا ةركذ كعب ىههنلاو رمالا خيشلا ركاف : ش

 (نودبغيل الاسنالاو نا تقلخخ امو ) : ىلاغت لاق اك« هتفابعل قاخسا قاحم ىلاعت

 (المع نسحا كيا 1 ولبيل ةايحلاوتوملا قاخ يذلا ) : ىلاعت لاقو ه5 : تايراذلا

 207 كلما

 «دابعلل ةئيشمال « دفنت هتئيشدو « هتئيشدو هردقتي يرحب ءىش لكو ) : هلوق

 . ( نكي مل أشي ملامو « ناك مه ءاش اف « مهل ءاش اه الا
 1 ممل ا ينيك سس

 ( اهكج ًاهياع ناك هللا نا هللا ءاشي نا الا نؤؤاشتامو ) : ىلاغت لاق : نش

 . 74 : ريوكتلا ( نيملاعلا بر هللا ءاشي نا الا نوؤاشت اهو ) : لاقو ام : رهذلا

 0 « فيعض دنس سنا نع ىلعي وبا هاور ثيدح نه ةعطق وهو « حيحص ()

 بحخا نم » : ًاعوفرم ًاضياسنا ثردح اهنم ة ريثك ثيداحا هل دهشي « حيت هائعم

 . هيلع قفتم , ( هحر لصيلف « هرثا يي هل اسنيو هقزر يف هل ظسي نا

 ا



 لح مهيلع انرشحو ىتوملا يك و ةكئالملا مهيلا الز اننا ىلو ) .: .ىلاعت لاثف
 ىلو ).: ىلاعت لاقو .. ١١ : ماعنالا ( هللا ءاشي:نا الا اونمؤيل ائناك ام البق ءيش
 (ءامسلا يف دعصب امن أك ًاج رح ًاقيض هردص ل عج هلمضني. نا درو ن*ذ مالسالل هردص حرش هيدهي نا هللا دري نفق ) : .ىلاعت لاقو 44 : سنوي ( ًاعيمج مهلك ضرالا يف نم نمال. كبر ءاش ولو ) : ىلاعت لاقو . 130 : ماعنالا ( هولعفام كلير ءاش
 موب :ماعنالا ( مقتسم طارص ىلع هلعجي أثيب نمو هلاضي هللا اشي نه ) : ىلاعت لاقو 0 : دوه ( مكيوغي نأ ديرب هلل ناك نا كل حصنأ نأ تدرأ نا يحصن معفني الو) :.هموقل لاق ذا مالسلا هيلع حون | نع ةياكح ىلاعت كاقو . 16 : ماعنالا
 نم نامسيالا ءاش هللا نأ معزب نمم رد أو اليبس لضأ نمو ! ءاشر الا“ هكلم يف / نوكي / فيكو . نكي أشي ملاءو ناك هللا ءاشاد هنأ ىلع ةادالا نم كلذ ريغ ىلا
 . اريك اولع نولوقي اع هللا ىلاعت ! ! هللا ةئيشم رفاكلا ةئيش» تباغف رفكلا ءاش رفاكلاو رفاكلا

 ف مهل نئيزأل ينتيوغأامب بر) : لاق ذا « ىلاعت هللا ىلا ءاوغالا فاضأ ثيح سيلبا مذ كلذكو « هللا ةئيشع مهنم ًانئاك كرشلا اولعج ثيح ىلاعت هللا مهمذ دقف ٠٠١ : فرخزلا ( نوصي الإ مه نا. لع ن* كلذب مهام مهان دبعام نمحرلا ءاش ول اولاقو) : ىلاعتهلوقو . ةيالا : لحنلا ( ءيش نمهنود نم اندبعام هللا ءاشول اوكرشأن يذلا لاقو) : ىلاعتهل وقو . ةيالا ( ١58 : ماعنالا؛ ( انؤابآالو انك رشأام هتلاءاش ول اوكرشأ نيذلا لوقيس ) : ىلاعت هلوق اذه ىلع لكشي : ليق كاف
 000 رجلا ( نيعمجأ مهنبوغالو ضرالا

 كلذ مهيلع ركنأ هنأ : اهنسحأ نم ءةب وجأي . اذه ىلع بيجأ دق : ليق
 هرمأ وهعرش هتضراعم مهيلع ركذأ هنأ وأ « هب هرمأ ىلعل يل د هللا ةئيشم نأ. مهداقتعا عهياع ةكنأ هنأ وأ ..كلذ مهيلع هللا درف « هاضر ليلد هستئيشم اواعجف ؛ ةءاش ايا دو كلا ورك ب ول ٠::اولاقو هيمو هاضر ىلع. هتئيشمب اوجتحا.مهنال

 تالا



 ةعفاد ةماعلا ةكيشملا أواعجف « هردقو هئاَضَقِب ه 0 نيأو كسر بطمإ علا

« هرمأل اهب نيضراعم اهوركذ ناو « ديحؤتلا ةهج ى إع ةئيشملا اوركذي ملف ؛ «ارمالل
 

 : ردقلاب اوجتحا اوهن وأ اورمأ اذإ « لاهجلاو ةقدانزلا لعفك « هعرشل اهب نيعفاد

 هللاءاضقب كدي عطقأ انأو : لاق“ ردقتل ايهذع هللا يضر رمع ىلع قراس جتحا دقو

 :ماعنالا (مهلبق نم نيذلابذك كلذك ) : ةيآلا يىلاعت هلوق كلذل دهشي.. هردقو

 ؟هردقي مل هللا نأ هل نبأ ن* « لعفلالبق نم وهف « بيذكتلا مهدارم نأ ملعف .

 ؟ تيغلا علطأ

 ذا« ردقلاب ماسلا اهيلع ىسوم ىلل اع مدآ جا اجتحا يق نولوقي |ف : لبق ناف

 ينلادهشو ؟ اماع نيعبرأب قاخأ نأ لبق يلع هللا هبتك دق رمأ ىلع ينمواتأ : هل لاق

 9 ةجحلاب هيلع ثتلغا : 5 0 2« ىسوم جح مدآ أ ا هيلع هللا ىلص

 هللا ىلص هللا لوسر نع هتحصل « ةعاطلاو عمسلاو لوبقلاب هات 2 : ليق

 نأ حيحصلا لب . ةدرابلا تاليوأتلاب الو بيذكتلاو درلاب هاقاتن ا

 هينب داحتآ لب « هبنذو هبرب ملعأ ناك وهو ؛ بنذلا ىلع ردقلاو ءاضقلاب جتحي مل مدآ

 هينذيو هيبأب ب ملعأ ناك مالسلا هيلع ىسومهو . لطاب هنإف « ردقلاب جتحال نينمؤملا نم

 امناو « هادهو هايتجاو هيلع هللا باتو هنم بات دق ُتذ ىلع مدا " مولي نأ / نم /

 «ةبيصملا ىلع ردقلاب مدآ جتحاف « ةنخلا نه هدالوأ رح يت ةبيصملاىلع مولا عقو

 نسحا ىنعملا اذهو . بئاعملادنعال « بئاصملادنع هب جت ردقلاناف « ةئيطخلا ىلعال

 هللاب ىضرلا مامت نم هنإف ءهل مالستسالا بحي بئاصملا نم ردق اف .ثيدحلا يف ليقام

 . بوتيو رفغتسي نا هياعف بنذا اذاو « بنذي نا دبعلل سيلف بونذلا اماو « اير

 قح هللا دعو نا ريصاف ) : ىلاعت لاق . تئاصملا ىلع ربصيو « بئاعملا ن نه توتيف

 كرضيال اوقتتو اوريصت ناو ) : ىلاعت لاقو . هه : نمؤملا (كابندل رفعتساو

 17١. : نارمع لآ (ًاثيش مهديك

 الء ردقلاب هجاجتحا ىلع مذ انا « ( ينتيوغأ امب بر ) : سيلبا لوق اماو

 كال



 (نوعجر هيلاو مكبر وه.كيوغي نا ديرب هللا ناك ناكل حصنا نا تدرا نا يحصن معقبالو) : مالسلا هيلع حون لوق عمست ملأ . هل هتايثاو ردقملاب هفارتعا ىلع
 : لئاقلا نسحا دقلو ."5 :دوه

 نكي مل أشت مل نإ تئشامو أشا ل ناآراو ناك تعشااف
 هيف ترظن مث « تريحتف ردقلا يف تراظن : لاق هنا « هبنم نب بهو نعو

 .هب مهقطنا ردقلاب سانلا لهجاو « هنع مهفكا ردقلاب سانلا لعا تدجوو« تربحتف

 لذخمو « ءاشب نملضيو . الضف « يقاعيو مصعيو ؛ ءاشي نميدهي ) : هلوق
 . ( الردع يلتبيو

 «باوصلاقيرط نايب : هللا نمىدهلا : ةلزتعملاتلاق . لالضلاو ىدملاةلأسم يهو « هللا ىلع دبعلل حلصالا لعف بوجوب مهوق يف ةلزتعملا ىلع در اذه : ش
 . مهل ةقواخم دابعلا لاعفا نا : دسافلا مهلصا ىلع ينبم اذهو . هسفن يف لالضلا دبعلا قلن دنع لالضلاب دبعلا ىلع ىلاعت هكحو ءالاض دبعلا ةيمست : لالضالاو
 نم يدهي هللا نكلو ل ل ىلا كنار ٠ نامت هلاوق هانلقال ىلع ليلدلاو
 يرو رز. ١ .نادتا لقوا . ضب و بحا نأ يراطلا نب لسؤاةيلع هللا لص هنال «هيبت نع ىثنلا اذه حص ا1  قيرطلا نايب ىدهلا ناك ولو . هك : صصقلا ( ءاشي
 (ءاشي نم يدهيو ءاشي نم هللا لضي ) ٠ #١ ٠ ةدجسلا ( اهاده سفن لك انيتال
 ديبقتلاحبص امل - سفن لك ف ماع وهوا« نايبلا هللا نم ىدمهلاناك ولو ١.. : رئدملا
 .0 :ماعنالا ( مقتسم طا رص ىلع هلعج أشي نمو هلاضي هللا لشِإ نه ) : هلوقو . هال : تافاصلا ( نيرضحم ا نمثنكل يبر ةمعن الواو ) : ىلاعتهل وق كللذك و . ةئيشملاب

 , ( هل دعو هلضف نيب « هتئيشم يف نوبلقتي مهاكو ) : هلوق

 ( نمؤم كنمو رفاك كف مقلخ يذلا وه ) : ىلاعت لاق م مهناف : ش
 هلو هلدعيف هلضا نمو « دممكلا هلو « هلضفبف نامالا ىلا هاده ف 1 اع ناغتلا
 ملللا همحر خيرشلا نا « ىلاعت هللا ءاش نا « حاضيا ةدايز ينعملا اذه يأيسو . دمحلا

 تاس



 3 هييتس ىلع هك كيئأف 2 هقءرف» لب 6 دحاو ناككم يق ردهتلا 2 مالاكلا عمت

 . (دادنالاو دادضالا نع لاعتم وهو ) : هلوق

 هد- لس سس

 املب هل نضراعم اال هناخبس وهف . لثملا 5 دنلاو «فلاخللا : دضلا : ش

 21 اوزك دل نكي ملو:) : ىلاعت لاق اك« هل لثمالو « نكي ل أشر ملامو ناك ءاش

 « ةلزيعملا ىلع درأا ىلا 5 دنلاز دضلا ينب تىللا هيحر خيشلا ريشيو 5 صالخالا

 . هلعف قلي دبعلا نا مهمعز يف

 . © «©رمثالا تلاخخ النوع ع هيكل بقعم:الو٠ ءهئاضقل. دارألا ٠١ : هلوق

 هيي مدا سلا

 «رخؤم « هلكح رجخآؤياالا يا ء بقعيالو « دار هللا ءاضق دارنالا : ىال 1

 . راهقلا دحاولا هللا وه لب « بلاغ هرما باغيالو

 .. ( هلتع نم الك نا انقياو: ء هاك كلش اًمما) : هلق:

 هما سال

 رارةتسالا: ناقيالاو . ىلاعت هللا ءاش نا هيلع مالكلاي ايسف ناميالا اما : ُش

 لك: يا « (١)ةفاضالا لدي ( الكر ىف نيونتلاو . رقتسا اذا ضوحلاي ءاملا رق نم

 هئيشمو / هتداراو / هردقو هئاضقب 8 يا « هللا دنع نم ثد# 0
 3 هني وكتو

 . ىلاعت هللا ءاش نا « هعضوم يف كلذ ىلع مالكلا ينأيسو

و.«: ىبتجملا هيبنو.« ىنطصملا هدبع ادي ناو ) : هلوق
 ٠ ( ىضترملا هلوسر

١ 
 لاتكّذا ملعاو . ىعملا براقتم : ءاضترالاو ءايتجالاو ءافطصالا : ش

 هلاك داذزا ةيدوبعلل امية دبعلا دادزا الك و . ىلاعت هلل هتيد وبع قيقحت 5 قواخملا

 ناو « هوجولا نم هجوي ةيدزويعلا نع جر قولخملا نا مهوت نمو . هتجرد تلعو

 اولاقون)» : ىلاعت: لاق“ ع مهلدضاو قالا لهج نم / وهف 2 لقا اهنع جورخلا

 نم كلذ: ريغ ىلا! .. 74 : ءايبنالا ( نومزكم دابع لب هناحبس ادلاو نمحرلا دختا

 لاقف: « تاماقملا فرشا يف دبعلا اب ملسو هيلع هللا ىلص هيبن هللا ركذو . تابآلا

 : يلاعت كاقيو:. ٠١ : ءاريسالا: ( هدسبعي ىرس يذلا ناحبس ) : ءارسالا: ركذ يف
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 هدبع ىلا ىحوأف ) : ىلاعت لاقو . 4 : نللا (هوعدي هللادبع ماق امل هناو
 ( اندبع ىلع انلزب امم 506 منك ناو ) : ىلاعت لاقو . ٠ : مجننلا ( ىحوأام
 لوقي كلذلو . ةرخآالاو اند فانا رع ميدقتلا قحتسا كلذبو . دا 000
 ١ مالسلا مه لع ءاي دنالا دعب ةعافشلا هنم أويلط اذا « ةمايق لا مون مالسلا هيلع حيسملا
 كلت هل تاصحف . ()١( ر ا ذ نم مدقتا» هل رفغ دبع « د :ىلا اويهذا »
 . ىلاعت هلل هتيدوبع ليمحتب ةبت رمل

 دحاودهللا نا» : هلوق ىلع ًافطع « ةزمها رسكب ( اد نإو » : هلوقو
 . ( هللا ديحوت يق لوقن » هلوق : ىنعا « لوقلا لومعم لكلا نال . ؛ هل كايرش ال

 رج هللا هأبن نم نا : امهنسحاو « لوسرلاو يبنلا ن رن ورف اوركذ دقو
 وهف « هريغ غلبي نإ هردأي 90 ا

 ين لك سيلو « ين لوسر لكف  يبنلا ند صا لوسرلاف ٠ لوسرب سيلو ين
 .الوسر

 هيلع هللا ىلص لم ًاصوصخو عهقلخ ىلع هللا معن مظعا ن نم لسرلا لاسرإو
 نم الوسر مهيف ثعب 3 نينمؤملا ىل اع هللا نهدقل ) 2 1 ىلاعت / لاق م« مسو
 لبق نم اوناك نإو ةكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكز دو هتاي 1 مهياع ولتي مهسفنا
 ( نيملاعلل ةمحر الاكانلسرا امو ) : ىلاعت لاقو . 154 : نار علا ( نيبم لالض يي
 0 : ءايبنالا

 0 يب ا تبببتتتتج : ( ءايبنالا متاخ هناو) : هلوق
 4 : باردا ( نييبنلا متاخو هللا لوسر كلوز ١ قاع لاق :

 هنمكرتو « هؤانب نسحا رصق لثك ءايبنالا لثمو يل اثم» : : ملسو هيلع هللا بص لاقو
 « ةنبللا كلت ععسضوم الإ « هئانب نسح نم نوبجعتي راظنلا هب فاطف « ةنبأ عضوم

. 
 باتكلا يف هلوطب ينأيس ثيدح نم ةعطق وهو هيلع قفتم

)١( 

 مساك



 يب مخو ناينبلا يب مخ ةنبللا كلت عضوم تددس انا تنكف «اهاوس ن وبيعيال

 :ءامسأ يل نإ » : مسو هياع هللا ىلص لاقو . نيحيحصلا ُق هاجرختا « ()١( لسرلا

 رشح يذلا ءارشاطا انآو « رفكلا يف هللا وحمب « يحاملا اناو ؛ دمحا اناو « دي انأ

 حيحص فو / « (5) يبن هدعب سيل يذلا بقاعلاو « بقاعلا اناو « يمدق ىلع سانلا

 0 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « نايوث نع ملسم

 0902 يدعب يبنال« نييبنلا متاخ اناو ء/ ينهنا معز مهاك « نوباذك نوثالث ين

 ءايبنالا ىلع تلضف » : لاق ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نأ : ملسملو . ثيدحل

 يلتاءجو 2 مئانغلا يل تاحاو« بعرلاب ترصنو « ملكلا عماوج تيطعأ : تسب

 . (5)« نويبنلا يب ماو كةفاك قاخلاا / نلآ ١ كات وا ار روطو نس ضرال

 ( ءايقثالا ماماو كك هلوق

 يبنلاو . هب نودتقي : يا « هب مؤ يذلا مامالا 8 سو هيلع هّللا ىللص 0

 هللا نوبحت متنك نا لق ) : ىلاعت هلوقل « هب ءادتقالل ثعب امنا ملسو هيلع هللا ىلص

 . ءايقتالا نم وهف هب ىدتقاو هعبتا نم لكو ١# : نارمع لآ هللا مي ين وعبتاف

 . ( نيلسرملا ديسو ) : هلوق
2-2222 

 نم لواو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انا ) : ملسو هيلع هللا ىلص لاق : ش

 نبا دنع وه عآو « مهو « نيحيحصلل ظفللا اذهب هوزع نا ريغ , حيحص )١(

 يطول( ريبكلا عماجلا ) يف امك ةري رهيلا ثيدح نه ( قشمد خيرات ١ يف رك اسع

 . هوحن رباج نعو هنع ناخيشلا هجرخاو ء(١/ ؟.س/ م
 . ناخيشلا هجرخا (؟)

 . امهريغو دمحاو ًاضيا دواد وبا هجرختاو ()

 20148 /10 اضنا يكهرألا جرت ةريره يلا ثيدح نم وهو « حيحص (4)

 يرخا ظافلأب قرط هدنعدلو ( ١5؟/ 7 ديحاو ( حيعص نسح ثيدح ) : لاقو

 -4 ب



 كيج لوا يثو . لسع هأور . 1) ؛ عفشم لواو عفاش لواو « ريقلاهنع قي
 نب ةلثاو نع يذدرتلاو سم ىورو . 1 ةمايقلا موي سانلا ديس انا ) : ةعافشلا
 ىفطصا هللا نا ) : ملسو هيلعدللا ىلصهللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا يضر عقسالا
 مشاهينب شيرق ند ىفطصاو« ةنانك نمآشيرق ىفطصاو « ليعامسا دلو نم ةنانك
 3 )0( ) مشاه 6 نم يلافطصاو

 كلذ ملعن نأ اننكميال انآل « مدآ دلو ديس هنا ملسو هيلع هللا ىلص ريخا امناو
 ءايبنالا لئاضفب وه ان ريخا امك « هللا دنع هردق مظعب ان ريح هدعب د هرج الا
 .ةياوريف ءاجاك « « رخفالو ههلوقب هعبتأاذهلو . نيعمجأ ملسو مهيلعهللا ىلص ؛ هلبق

 . (نيملاعلا بر بيبحؤ) : هلوق
 معص [5 « ةلخلا يهو « ةبحنا بتارم ىلعأ سو هيلع هللا ىلص هل تبث : ش

 . (0)4 اليلخ مهاربا ذذتا مياليلخ ينذختا هللا نإ » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا لصنع
 نكلو« اليلخ ركب ابأ تذختال اليلخ ضرالا لهأ ن٠ اذختم تنك ولو ١ : لاقو
 : لاق نم لوق نالطبي امو حيحصلا يف ناثيدحلاو . (0)2 نمحرلا لياخ مبحاص

 (ةاطتطلا 0 ىف دعس نباو ( 19//2110) دوادا ولا اذكو ( هذرا) مسم )١(
 . ةريره يلا ثيدح نم (ه50/5) دمحاو )1/5١(

 (عسمإ ؟)دمحاو ( 3008 / »م رس 75 )يراخبلا اذكو ( ٠710/١ )لسم (5)
 دئسي ( 154/# ) دمحاو (18- ؟//١) يمرادلاو ًاضيا ةريره يلا ثيدح نم
 . ينأيسو ديعس يلا نع يذمرتلاو ( رخفالو » : دازو ؛« سنا نع حرحص

 ظفلو ملسمل ظفللاو « حيحص نسح ثيدح» : (781/ 5) يذمرتلا لاقو (
 متا يذمرئلا

 . بدنج ثدح نم ةناوع وبأو مسم (؛)
 يذمرتلاهاور اذكو « ( هللا ليلخ » ظفلب ءدوعسمنب هللا بع ثيدح نم سم ©
 , هححصو ( 9/7
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 : اه حيحصلا يو . هبيبح دهنو هللا ليلخ مهارإف « دمحم ةبخماو مهاربأل ةللأ

 هللاز:)“ : ىلاعت ل اق . هريغل تتبث دق ا نم ليلخ لك ىلا أرأ نإ

 95 : ناربع لآ ( نيقتملا بحي هللا نإف ) . 4"1 : نارمع ك7 ( نينسحملا بحي

 صح نم لوق لطبف . 75١ : ةرقبلا ( نيرهطتملا بنو نيباوتلا بحي هللا نإ )

 سابعنبا ثيدحو . ةماع ةبحناو « اهب ةصاخةلخلا لب « دمحم ةبحغاو مههاريإب ةلخلا

 انأو الأ « هللا ليلخ مهاربا نإ » : هيف يذلا يتذمرتلا هاور يذلا |مهنع هللا يضر

 . تبثي ملا : - (0)9 رخف الو هللا بيبح

 : ةيناثلاو . بوبحلاب بلقلا قلعت يهو « ةقالعلا : اهلوأ : بتارم ةبحماو

 بابصنا يهو « ةبابصلا : ةثلاثلا . 0 اطو هبوب ىلا باقلا ليم يهو « ةدارالا

 « مارغلا : ةعبارلا . رودحلا ىف ءاملا بابصناك « هيحاص هك اميال ثيحب هيلا باقلا

 (امارغ ناك اهباذع نإ) : هنمو « هتمزالمل « ميرغلا هنمو « بلقلل مزاللا تيلعا يهو

 لاقءاهبلو اهصلاخو ةبحنلا وفص يهو « دولاو « ةدوملا : ةسءاخلا . ه : ناقرفلا

 يهو:؛« فغشلا : ةسداسلا . 95 : مبرم (ًادو نمحرلا مهل لعجيس ) : ىلاعت

 فاي يذلا طرفملا بحلا وهو : قشعلا : ةعباسلا . بلقلا فاغش ىلا ةبحملا لوصو

 ناك ناو « هبر ةبم ىف دبعلا الو ىلاعت برلا هب فصويال نكلو « هنه هبحاص ىلع

 ريغ لبقو « فيقوتلا مدع : ليقف « عنملا ببس يق فلتعخاو . مهضعب هقلطأ دق

 قع وهو « مينلا : ةنماثلا . ةوهش عم ةبحم قشعلا نأ : هقالطا عانتما لعلو . كلذ

 .هبلقو ب حلا حور تللخع ينلاةبحلا يهو « ةلذا. : ةرشاعلا. دبعتلا : ةعساتلا . كيعتلا

 /1لإ/ هنسح فرعي / ال / « نسح بيرقتبيترتلا اذهو . كلذ ريغ اهبيترت يف ليقو

 . هيناعم يف لمأتلاب

 «هتمظعو ىلاعت هللا لالخ قي ياك وه ةلخلاو ةبحلل اب ىلاعت هللا فصو نأ ملعاو

 )١( هليق يذلا دوعسم نبا ثيدح نم وه .

 :اضيأ ةملسو ةعمز فعضل « فيعض (؟)

 مم دسم



 ٌةرحلاو دولاو ةدارألاب عا ونألا هذه نم ىلاعت هللا فنصوي اهناو ؛ ىلاعت هئافص رئاسك
 5 صنلا درو امسح 3 ةلخلاو

 دم ةبحملا دحتالو . الوق نيثالث ون « لاوقأ ىلع ةبحا ديدحن يف فلتخا دقو
 ىلا جاتحتال ةحضاولا ءايشالا هذهو . ءافخ الا اهدي ريال دودحلاف « اهنم حض أ
 . كلذ وخو عوجلاو تارتئلاو ءاوملاو ءاملاك ؛ ديدحت

 . ( ىوهو يغف هدعب ةوبنلا ىوعد لكو) : هلوق

 . بذاك وهف ةوبنلا هدعب ىعدا ند نأ ىلع نييبنلا متاح هينا: نك
 لاقيضيك ةقداصلا نيهاربلاو ةق راخلا تازجعملاب ةوبنلل يعدملا ءاج ولف : لاقيالو
 رهظبالو ةوبنلا يعدي عدم ينأي نأ لاحم نف «نييبنلا ماخ هنأ ريخأ امل ىلاعت هللا نال.« لانا ضرف باب نم وهو « دجوإ نأ روصتيال اذه : لوقن انال:؟ ةبيدلكتب
 -سفتلا ةوهش نع ةرابع : ىقوحملاو . داشرلا دض : يغلاو . هاوعد يق هيذك ةرامأ

 , ةلطعاب نوكتف« لبلد نعال سفنلا ىوه ببسب ىوعدلا كلت نأ:

 بىداو قلاب « ىرولا ةفاكو نجلا ةماع ىلا ثوعملا وهو ), : هلوق
 3 ءايضلاو رونلابو

 1 يسم
 : نيللا لوق نع ةياكح ىملاعت لاقف « نوملا' ةماع ىلا ًاثوعبم هنوك انأأ:

 ىلع لدت نيللا ةروس اذكو . ةيآلا ١" : فاقحالا ( هللا يعاد اوبيجأ انموقاي )
 . هلبق“نيللاو:سنالا ىلا الوسر هللا ثعني مل : لئاقم لاق .ًاضبأ مهيلا لم ناادنأ
 ( بم لسر كأي ملأ سنالاو نللا رشعماي ) : ىلاعت لاق:دقف:. ديعب لوق'اذهو
 اذك ء لوسر نخلا نم سيلو « طقف سنالا نم لسرلاو « ةينالاا6 11 : ماعنالا
 نملسرلا. : اهنع هللا يضر سابع نبا لاقو.٠ نلخلاو فلسلا نم هريغو دهاجم لاق
 ةياتك انعمس انإ))٠ : نجلا نع ةياكح ىلاعت هلوق رهاظو . رذن نجلا نمو « مدآ ينب

 توماس



1 
 كارل دا ين لا نا فاح( ع ا

 . ملعأ هللاو . ًاضيأ

 « السر نجلا يف نأ معز هنأ : : محازم نب كلاحضلا نع ريرج نا ىكحو

 تسيلو هامت# اهنال رظن كلذ ىلع اهب لالدتسالا فو . ةمب ركل هكا هذهب جتحاو

 75 : نحرلا( ناجرالاو قلؤللا اهنم جر ) : هلوقك معأهللاو - يهو « ةيرصب

 . اهدحأ نلف :ةارلاو

 سانللةفاك الا كاناسرأامو ) ٠ لاق دقف « ىرولا ةفاك ىلا ًاثوعبم هنوك امأو

 ميلادللا لوسر ينإ سانلا الرا كات لاف را 1 اريذنو اريشب

 هسب مرذنأل نآرقلا اذه كالا ا تاق

 سالك اناسرأو) كاغت لاقو . هغاب نم رذنأو : 8 4 : ماعنالا( غا غاب ندو

 نأ اجع سانا ناكا) ١ لاعت لاقو 5 : ءاسإ ا نك كر

 (مهبردنع قدص مدق مهل نأ اونمآ نيللار راو ركنا ردا نأ مهنم لجر ىلا انيحوأ

 نوكيا هدبع ىلع ناقرفلا لزن يذلا كرابت) : : ىلاعت لاقو . ةيالا ء٠ ا

 نييمالاو باتكلا را : ىلاعت لاقدقو . ١ ١ : ناقرفلا ( اريذن نيملاعلل

 37١. : نارمع لآ ( غالبلا كاي ا ا ع اسأأ

 00 : يلبق ءاي ينال نم دحأ نهطعي 5 ًاسخ تيطعأ » : سو هياعدللا لصلاقو

 نه لجر اميأف ؛ اروهطو ادجس» ضرالا يل تلعجو « رهش ةريسم بعرأاب

 ل طعأو « يلبق دحال لمت حلو « مئانغلايل تلحأو « لصيلف ةالصلاهتكر دأ

 .نيحيحصلا يف هاجرخأ«(١1) « ةماعسانلاىلا تفعب ,وةصاخهموقىلا ثعبي ينلا ناكو

 يلارصن 0 يدوهبي ةمالا هذه نم لجر يي عمسال 2 : مسو هياع هّللا ىلص لاقو

 : راج ثيدح نم وهو « حي ()

 كك



 اثوعبم ملسو هيلع هللا للص هنوكو 0: مس ةاور (1)« رانلا لخدالا يب نمؤيال مث
 . ةرورضلاب مالسالا نيد ند مولعم ةفاك سانلا ىلا

 «نالطبلا رهاظف :  ةصاخ برعلا ىلا لوسر هنإ ىراصنلا ضعب لوق امأو
 هللا لوسر هنإ لاق دقو . هب ريخام لك يف هقيدصت مهعزا ةلاسرلاب اوقدص 1 مهنإف
 ثعبو هلسر لسرأ دقف « امح هقيدصت م زاف « بذكيال لوسرلاو « ةماع سانلا ىلا
 كوام رئاسو سقوقملاو يشاجنلاو رصيقو ى رسك ىلا ضرالا راطقأ يف هك
 : مالسالا ىلا وعدي « فارطالا

 هللا لوسر هب ءاجام فاصوأ هذه . ءايضلاو ر وتلابوىدهلاو قحلاب : هلوقو
 اكسو نآرقلا نم ةرهابلا نيهاربلاب ديؤملا عرشلاو نيدلا ند ملسو هياع هللا للص
 ءايض سمشلا لعج يذلا وه ) : ىلاعت لاق ؛ رونلا نم لك أ : ءايضلاو . ةلدالا
 هل : سنوي ( ارون رمقلاو

 ةلومر لع هلرآو . الوق ةيفيك الب ادب هنم « هللا مالك آرقلا ناو ) : هلوق
 «ةقيقحلاب ىلاعت هللا مالكهنأ | ونقيأو « اقح كلذ ىلع نونءؤملا هقدصو « ايحو
 «رفك دقف رشبلا مالك هنأ معزف هع“ نف . ةيربلا مالكك قولخمب سيل
 را هل ماسر ١ لات لاو تيح رسب هدعوأو هباعو هللا همذ دقو
 (رشبلا لوق الا اذه نا ) : لاق نمل رقسب نإ للا ل11 ردا
 (  رشبلا لوق هبشي الو « رشبلا قلاخ لوف هنآ انهو انملع - 26 - رذلا
 فئاوط هيف لض « نيدلا لوصأ نم ريبك لصأو « ةفيرش ةدعاق هذه : ش 2

 هيلع تلد يذلا قحلا وه هللا همحر يواحطلا هاكح يذلا اذهو . سانلا نم ةريخلا
 رااغم هنكلو « (ة*/١) لسه يثوهو َ ةريره يأ ترد نم وهو « بخت )02(
 (1/44ق ) « ديحوتلا » يف هدنم نبا هاور دقو ٠ باتكلاقايسل فرحالا ضعب ُي
 . برقأ هظفلو

 د ءالس



 ريغت مل يلا ةحديلسلا ةرطفلا هب تدهشو « اهريدت نمل ةنسلاو .باتكلا نم ةلدالا

 . ةلطابلا ءارالاو كوكشلاو تاهبشلاب

 ىلع فطع  ةزوملا رسكي نإ هللا مالك نآرقلا نإو هللا همحر خيشلا لوقو

 ةزمه رسكو . ىئطصملا هدبع ادم نإو : لاق مث هل كيرشال دحاو هللا نا .: هلوق

 يف لوقن : همالكل وا يف ةلوق ينعأ « لوقلا لومعم اهنال « ةثالثلا عضاوملا يف نإ

 . هللا ديحوت

 نإف . مهربغو ةلزتعملا لع در :  الوق ةيفيك الب ادب هن» هللا مالك : هلوقو

 هيلا هتفاضإو :اولاق ءهنم ديبي مل نآرقلا نأ معزب ةلزتعملا

 مهوقو ! هعضاوم نع مالكلا نوفر « هللا ةقانو « هللا تيبك « فيرشت ةفاضا

 «فيرشتلل هللا ىلا نايعالا ةفاضاف « نايعأو ناعم ىلاعت هللا ىلإ فاضملا نإف « لطاب

 «هتردقو« هللا ملعك ٠ يئاعملاةفاضإ فالحب « هللاةقانو « هللا ثيبك « هل ة ةقواخم يهو

 هلك اذه نإ  هرهقو « هولعو « هتايحو « همالكو : هئايربك و « هلالجو « هتزعو

 . ًاقولخ» كلذ نم ءيش نوكي نأ نكمبال « هتافص نم

 لاق . صقنلا .فاصوأ نءهدضو. لاككلا فاصوأ ند ملكتلاب فصولاو

 هنأ اورب ملأ راوخ هل ادسج هك ذْاو) : : ىلاعت

عالا ( اليبس مهيدهي الو مهملكيال
- مهر فك عم - لجعلا دابع ناكف . 0000 : فار

 

 لاقو . اضيأ ملكتيال كابرو 7 ١ أ لوقي دإف ء ةلزتعملا زم هللاب ف رعأ

 : ىسمومل اولو مهم لن

 7 2 الو - ل مهيلإ رب الأ نوري الفأ) : اضيأ 1, نع ىلاعت
و يل ناسف 4 : دما( عفن

 لدتسي صقن ملكتلا يف ينو لوم رنا جن
 مدع ىلع هب

 : لجعلا ةيهولأ

 اذا : مهل لاقيف ؟ ميسجتلاو هيبش لا هنم مزلي : نولوقي مهنا مهتهبش ةياغو

 مويلا ) : لاق ىلاعت هنا ىرتالا . . مهتهبش تفتنا هلالجي قيلي [ك ملكتي ىلاعت هنا انلق

مهاجر را دهشتو مهيديا انماكتو مهه اوفا ىلع لع متخن
 اهنان هون نحلنف . 56 : سن( 
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 انيلع متدهش ملمهدواجل اولاقو ) : للاغت هاروق اذكاو ' لكتت 0 معنالو لكتت
 اصخلا حيبست كللك و0 ةدجسلا ( ءيش لك قطنأ يذلا هللا انقطنا اولاق
 هيدل نم دعاصلا تؤصلا هنه جرخي مف الب كلذ لك.« رسجحلا مالسو 3 ماعطلاو
 : ورمل عطاقم ىلع دمتعملا

 رهظ : يا «الوق ةيفيك الب ادب هنه : هلوقب هللا همحر خيشلا راشا اذه ىلاو
 : هلوق يف زاجحلل يئانلا تبثملا ردصملاب مياكتلا ىلاعت هللا دكا اك« ةقيقحل فرعملا ردصملاب ىتأ , «الوق » هلوقب ىنعلا ذه دكاو . هب هماكت ةيفيك يردنالو هنه
 : ! ؟ لالضلا الإ قحلا دعب اذاف . ( اهيلكت ىسود هللا مكو)

 : مهريغو ةنجلا لهأل ىلاعت هللا ميلكت ىلع ليلد نم ةنسلاو باتكلا يف كو
 هر : سي (ميحربرنم الوق ”مالس) : ىلاعت لاق

 دق ذإ ء حيحصلا وه / و / « ميركت ماكت مهملكيال هنا دارملاو « مهميلكت كرتب مهناهأف //٠ : نارمع لآ ( مهيلا رظنيالو هللا مهملكيالو ةرخآلا يف مهل قالخال كلنئلوا الياق نمت مهنامياو هللا دهعب نورتشي نيذلا نإ ) : ىلاعت لاق /دقإو
 نونمؤملا ( نوماكت الواهيف اوأسخا ) : راثلا يف مهل لوق» هنا ىرخالا ةيآلا ايف ريخا
 ملو « ءاوس هؤادعاو مه كلذ يف اوناكل «نينمؤملا هدابع كيال ناك واف« 8
 « هحيحص » يب يراخبلا لاقو. الصأ ةدئاف مهملكيال هنأب هئادعا صيصخت يف نكي
 ذذأَف . ثيداحا ةدع هيف قاسو « ةنجلا لها عه ىلاعتو كزابت برلا مالك باب
 حورل راكنإ كلذ راكنإف . ممل همياكتو « ىلاعتو كرابت ههجو ةيؤر ةنحجلا لها معن
 . هي الإ اهلهأل تباطام يذلا هلضفاو اهميعن ىلعاو ٠ ةنحلا

 نآرقلاو « 18 : دعرلا ( ءيش لك قلاخ هللا ) : ىلاعت هلوقب مهلالدتسا امأو
 .بجعلا بجعا نف! ! ًاقواخ.ه نوكيف ( لك » مومح يف الخاد نوكيف ؛ ءيبث
 اهمومع يف هللا مالك اولخنداو « « لك  مومح ن* اهوجرخأف هللا اهتايال , اهعيمج دابعلا اهقاخي امناو « ىلاعت هلل ةقواخم ريغ مهدنع اهلك دابعلا لاعفا نا : ثالذو
 ( رمالاو قتاخلا هل هلأ هزرمأب تارخسم موجنلاو رمقلاو سمشلاو ) : يللاعت لاق « تاقولخملا نوكت هرمأب ذإ « ةقواخملا ءايشالا نوكت هب « هتافص نم ةفص هنأ عم
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 نوكي نا مازال ًاقواخيم رمالا ناك ولف ء رمالاو قلخلا نيب قرفف . ها" : فارعالا

 .لطاب وهو« لساستلا مزايف «هل ةياهنال ٠١ ىلا « رختآب رختكلاو , رخآ رمأب ًاقواخم

 ةردقلاو معلاك « ةقواخي٠ ىلاعت هتافص عيذجت نوكت نا : مهلطاب درطو
 « امهريغو

 كلذ لذ ديفا « ءيش هتاتحو « ءيش هتردقو « ءيش هماع نإ « رفكلا حيرص كلذو

 . ًاريبك ًاولع نول وقتي امع هللا لئاقت : نكي مل نا دغب ًاقولخت٠ نوككيف « لكم ومع يف

 نا مزال كلذ خض ولو ؟ هريغب موقز مالكب (اكت: نوكي نا حصنإ فيك

 تاناويحلا يف هةتاخامآضرا كلذكو ! همالك تادارجلايف مالكلا نه هثدخا ام نوكي

 ؟١: ةدجسلا( هللا انقطنا» : دواحجلاتلاق امناو . قظذاو قطن نيب ذئنيح قرفيالو

 1 « هريغ يف هقاخ مالك لكب املكتتن نوكي نا مزاي لب هللا قطن : لقت مو

 . كلذ نع هللا ىلاعت ! ! ًانايذه وا ًارفك وا ًابذك وا ناك

 يما : ريصبلل كاقي,ناجصل « هريغب تداق ةفصب دحا فصوب نا حص ولو

ق يبعالاو: « هربخب ىمعلا تقصو ماق دق ريصبلا نآل ! ريصب : ىمعاللو
 كفصو ماق د

 ن« « ةريغ يف اهقاخ يتلا تافنصتلاب ىلاعت هللا تصوي نا جنصلو ! هريغب رصبلا

 ..كللذ وحنو رضتتلاو لولقلاو موعطلاو جئئاورلاو ناولالا

 هل وقا ىلا' ىنرت الا: ٠ نئارقلاب كلذ فرغزو: ء هس عتيقو* لك يف لك غونعو

 كااتحالا ( مهتكاسم:الاىريال اوحتبضأف اهبر رهأب 2يش لك رهدت )ل : ىلاعت
: 6 

 نالكالذو:؟ حتبرلا'هتارمد يبث لك ومي يف لحدت لو « ءيق مهتكاشمو
 رمالثدارملا

 نعةراكذخ ىلاغتهلوق اذكو . ريمدتلا قدعتستر|هو' ةدناع حيبرلاب ريمدتلا لبقي ء يا

 كولملاهْيلا جات ءيبثث لك نه دارملا ء الا“ : لمتلا ( ءيشأ لك نه تيتواو:) نسيماي

 «كللملا رما يف ةاماك ةكلم"اهنا دهتلنللا دارنا . مالكلا نئأرق نه مثهفي ديقلا اذهو

 . ةريثك رئاظن اذهل ء اهكام رما هب لمكيام ىلا ةجاتخ ريغ

 ءيش لك يأ« 1 : دع رلا ( ءيبث لك قلاخ ) : ىلانعت هلوق نب تارللو

 دايعلا لاعفأ مودعلا اذه يف لخدف« قواخم وهف هللا ىوش دوجو» ٍلكو « قواذم٠

 ب ١ 8



 ىلاغئودلاحببتس ةنأل ءهرتخ تسد هئافضَو ؛ ىلاغت قلاخلا مومعلا يف لي لو ءايغ
 لاضفنا روصتنال ء'ةسدقملا هتاذل زال هتافضو لاككلا تافّضب فوصوملا وه
 هتافضب ايذق لازا» : هلوق دنع ققغملا اذن ىلا ةراشالا مدقت اك « هنع هتافص
 . هقلخخ لبق

 ىف أم ؛ فرخالا (1يب رع ناآزقهاناهج انإ ) : ىلاعت هلوقب مهلالدتسا امأو
 « دحاو لوعف» ىلا يذلعتي قاخ قع ناك اذإ ( لعج » نإف لال دتسا نو هذسفا
 نا يساور ضرالا يف اناعجو ) . ٠١ : ءايبنالا ( نؤنمؤي الفأب يح ءيش لكءاملا نم انلعجو ) : ىلاعتهلوقو « ١ : ماعنالا ( روتلاو تاياظلا لعجو ) : ىلاعت هلوقك
 لاق .« قلخ ىنغمب نكي مل نيلوعيفم ىلا :ئدمت اذاؤ. : ءايبنالا ( ًاظوفح ًافقيس ءامسلا انلعجو ) . ١ : ءايبنالا ( نودتهيي مهلعل دايس [جاجيف اهيف اناؤجو مهب ديع
 نيذلا»: ىلاعت لاقو.. ؟45 : ةرقبلا.( مكلامجبال ةيضرج ل اواغجتالو ) : لاعتلاقو 1: لجننلا( اليففك مجتياِع هللا متاعج دقواهديكوت دعب ٍناعالا اوضيقنتالو ) : ىلاعت
 ( كقنع ىلا ةل واغمكدي لعجتالو ) ىلاعت لاقو ه١ : رجلا ( نيضيع نآرقلا اواغج
 لاقتو . مو : ءارسالا ( رخآ ًاإ هللا عين لعجتالو) : ىلاعت لاقو. . 59 : ءارسالا
 هرئاظنو . 19 : فرخزلاب ( ابانإ نمحرلا,دابع مه نيذلا ةكئالملا اواعجو ) : ىلاعت
 .# : فرخزلا ( ًايبرع ًانآرق هاناعج انإب) : ىلاعت هلوق اذكف, . ةريثك

 5 نميالا يداولا ءيطاش_نه يدون ) : ىلاعت هلوقب مهلالدتسا دسفا انو
 يف ىلاعت هللا تاج مالكلا نأ يلع -* : صصتقلا ( ةرجشلا نم ةكرابملا ةعقتبلا
 ىلاعت هللا نإ, « اهدعب اهو ةماكلا هذه لبق امع اومعو ! اهنه ىمو» ةعمسف ةرجشلا
 وه ءادنلاو ١٠ : صصققلا ( نمييالا يداولا ءىطاش نه يدون اهاتأ الف ) : لاق:
 يف ) : لاق مث « يداولا ةفاح نه ءادنلا مالسلا هياع ىبو» عمسف « دعي نم مالكلا
 نمتك رابملا ةعقبلا يف ناك ءادنلا نا ياا : صيصقلا ( ةرجشلا ند ةكرابللا ةعّبلا
 ةياغلا ءادتبال تيبلا ند ن وكي « تيبلا نم ديز مالك تعمم" لوي أ « ةرجشلا دنع

 مها



 يهةرجشلا تناك ؛ ةرجشلا يف ًاقواخم٠ مالكلا ناك ولو ! ملكتملا وه تيبلا نال

 انا نإ ) : لاق لهو . م٠. : صصقلا ( نيملاعلا بر هللا انا يلا ىسوماي ) : ةائاقتلا

 ؟ نيملاعلا بر ريغ م٠ :.صصقلا ( نيملاعلا بر هللا

 اذهو . 4٠ : ةقاحلا ( ميرك لوسر لوقتل هنإ ) : ىلاعت لاق دف : لبق نإف

 . كت وا ليئاربج امإ « هثدحا لوسرلا نا ىلع لدي

 كله لوق هنإ لقي مل هنال « هلسره نع خئابم هنا ضرع» لوسرلا ركذ :؛ لبق

 لوسرلاف : ًاضيأو .هسفن ةهج نم أشنا هنأ ال هب هاسرا نمع «غلب هنا ملعف « يبث وا

 نا نيبت مهنم لك ىلا هتفاضإف « د ىرخالا يو « ليثاربج نتتيالا ىدحإ يف

 فصوف :ًاضيأو . رخآلا هثدحم نا عنتما امهدحأ هثدحأ ول ذا < غيلبتلل ةفاضالا

 صقتيالو هغيلبتب لسرأ يذلا مالكلا يف ديزبال هناىلع ليلد « (1)نيما هنأب لوسرلا

 نمرفك دق هللا نإ : ًاضياو . هلسرم نع هغابي ءهي لسرا ام ىلع نيما وه لب « هئم

نف « رشب ملسو هيلع هللا لص دو « رشبلا لوق هلعج
 هلأ دع « لم لوق هلعج 

 « كلموا « ينج وا « رشب لوق هننإ : لوقي نا نبي :قرفالو . رفك دف  هأشنا

 : كوقي الئاق عمس نمو . آغابم هلاق نمال « ثدتيم لاق نم مالك مالكلاو

 لزتمو بيبخ ىركذ نم كبن افق

 تاينلاب لامعالا امنإ » : لوي همس نك © سيفلا ءىرما رغش اذه ٠ لاق

07 
 )١( لوسر لوقل هنا ) حراشلا اهركذ يتلا ةيالا : ركاش دمحا خيشلا كاق

 ةقاحلا ةروس يف نيترم تثءاجم :  5٠نما 0 ظفلي فصولا اهدعي ايف سيلو 0
0 

 يذادنع ةوق يدر : اهدعب مث « 19 : ريوكتلا ةروس يف ىرخالاو

 نيما مث عاطم (   . 01١17١نما لوسر : هلوقف ًاضياو : هلوقب حراشلا ريبعتف

 :لاق ولو . طقف ىنعملا دارا امئاو « ةوالتلا ةراكح هب دري ل ء لهاستلا نم ءيش هيف

 دارصلاو ىذا ناك ل ار .

 - هآ



 ؛ لودي هعمس نو « لوسرلا مالك اذه كل را لا لكل اعان
 ( نيعتسن كاياو ديعن كايا .نيدلا موي كلام .ميحرلا نمحرلا . نيملاعلا ب را
 ؟اذه نم مالك يردأال : لاقالاو « ثللذ ربخ هدنع ناك نا « هللا مالك اذه : لاق
 : هل لوقي «ًارثن وا (ظن هريغ نم عم نم اذهل . بذكل كلذ دحا هيلع ركنا ولو
 ؟ كريغ مالكوأ كمالك اذه ؟ نم مالك اذه

 فاسلا نم مهريغو ةعبرالا بهاذملا لهأ نم « مهلك ةنسلا لهأف « ةلمجلابو
 . قولخم ريغ هللا مالك نأ ىلع نوقفتم ؛ فلخلاو

 ءاش اذإ الكتم لزب ل ىلاعت هنأ : هللا همحر يواحطلا مالك هيلع لدي يذلاو
 هللا يضر ةفينح يبأ مامالا مالك رهاظ كلذكو . ميدق همالك عون نأو ءءاش فيك
 بولقلا يفو ء. بوتكم فحاصملا ي نآرقلاو : لاق هنإف « ريكالا هقفلا يف هنع
 نآرقلابانظفلو « لزنم سو هيلع هللا ىلص يبنلاىلعو « ءورقم نسلالا ىلعو « ظوفحم
 مالسلا هيلع ىموم نع نآرقلا يف هللا ركذامو « قولخم ريغ نكرقلاو « قولخم
 ىسوم مالكو « مهنع ارايخإ هللا مالك كلذ ناف  سيلباو نوعرف نعو « هريغو
 هيلع ىسوم عمسو « مهنالكال هللا مالك نكرقلاو « قواخم نيقولخملا نم هريغو
 « لزب مل هتافص نم وه يذلا همالكي هماك ىسوم ملك الف « ىلاعت هللا مالك مالسلا
 ىرو؛ انتردقكال ردقيو « انملعكال معي نيقولخملا تافص فال اهاك هتافصو
 همالكبهملك ىسوم (1) ملك امو : هلوقف . ىهتناو .٠ انمالككال ملكتي م لا
 ادبأو الزأ لازب الو لز ل هنأال « هملك ءاج نيحهنأ هنم معي - هتافصنم وه يذلا
 .(هبردملكو انتاقيل ىسوم ءاج املو) : ىلاعت هلوق نمكللذ مهفي 5 « ىس وماي لوقي

 : ىلاعت لاق « ةءارقلا هب داريو ركذي ةراتف ء ردصم : لصالا يف نآرقلاو
 هيلع هللا للص لاقو ./8 : ءارسالا ( ًادوهشم ناك رجفلا نآرق نإ رجفلا نآرقو )

 . باطخلا نب رع ثيدح نم هيلع قفتم )0(

 . أطخ وهو « ( ناك املو » ةعوبطملا ين (5)

 ا



كتي ةراتو ()١(.. تا ونعأب ُُ رهلا:اوثيز» : سو
 ؛ىلاقلاقعو رقلاذب ةارتو 

 : ىلاغت كاقو .. 98 : لجنلا ( مجرلا ناطيشلا نم هّيلاب ذغتساف نآ رقلا تأرق اذإف )

الا ( نوح رتكلعل اوكضتأو هل اوعمتسافنآرقلا ءىرق اذإو )
 لاقو . 701 : فارع

 كلذ ريغ ىلا . (؟)2 فرحأ ةعبنم ىلع لرثأ نآرقلا اذه نإ » : ملسو هياع هللا لص

 ١ قيووكذملا نيينعملا ند لك ىلع ةلادلا ثيداحألاو تايآلا نم

 «تاقواخملاضعب نم ال « اديهنف « هيراكذملا وهيأ ( ادبهنم » : هلوق ىنعمو

 قح نكلوو 1 :١ رهزلا ( مكتملا زيزغلا هللا ن زه باتكلا ليزنت ) : ىلاعت لاق اك

 : لحنلا ( قلاب كابر نم سدقلا حاولت لغعق:) 17 :ةدكييلا ( ي» كوقلا

 ي ىقبي الف فحاضملاو رودصلا ن نه عفري :-دوعي هيلإو : موق ىعمو . "٠١0

 . راثآ ةدع ف كلذ ءاج امك . فحاصلملا ي الو ةيآ هنه رودصلا

 « زاحجملاب سيل الوق هب هملكت ةيفيك فرغتال : يأ : ةيفيك الب هلؤقؤ

 ليثاربج كاملا هعمسف « كلملا ناسل ىلع هيلا هلزنأ : يأ ينو ذا ءاوسر ىلع هل زتأو

 . سانلا ىلع أرقو « كلملا ن * سَ هيلع هللا لص دهم لوسرلا هعمسو دا نم

 ه اتلزنو ثكك» ىل رع ساثلا ىلع هأرقتل هاتف" رفات ؟رقاو ١) : للاخت" لاق

 نوكتل ثلبلق ىلع نيل حورلا هب كزن) : ىلاعت لاقو . 10+ : ءازسالا «( اليزنت

 وللا ةفص تابثإ كالذ يو . 191: ءاررعتتللا (نيب» يبرع ناساب نيرذسنملا نه

 . ىلاععت هلل

 لع ملكتلا نه ةركذ ام ىلإ ةراشإلا ًاقح كلذ ىلع نونهؤملا هقدصؤو : هلوقو

 فلسلا مهو « ناسحإب مهل نيعباتلاو ةاحصلالوق اذه يأ" هلازنإو ررككنللا جلا

 تاز معا

 حدك كنسي دحاو م اجلاو نئسلا باكأ د نموريغو دواد وب هاور حيحص (1)

 . بزاع نب 00 نع

 رع ثيدح نم هيلع قفت م (؟)

 كت



 . ةيربلا مالكك قولخ# سيل ةقيقلاب ىلاعت هللا مالك هنأ اونقيأو : هلوق
 : لاق نم ىلع در ةقيقحاب : هلوق يو . رهاظ لولا اذهب مهريغو ةلزتعملا ىلع در
 لاقيال 5 : يناسفتلا مالكلا وه اعاو هيف عسا 0 هللا تاذبب ماق دجحاو ىوعم هنإ
 نأ مزال الإو « ةةيقح مالك اذنه نأ :.هسب مكتب ملو يناسفتلا مالكلا هب ماق نمل
 وه قالطإلا داع فحصملا يب يذلا نوكي ال نأ مزلو « اكتم سرخالا نوكي
 ىنعملا نع هترابع صخشلا اذ بتكف « هدوصق» اهب مهف ةراإب صخش ىلا سرحخأ راشأ ىل اك« هللا مالك يهت تسيل هنع ةرابع نكلو « هللا مذاك الو نآرقلا
 كلذ نع صخشلا كلذ ةراسبع وه ب وتكملاف « سرخالا كللذ هديلإ هاح وأ يذلا
 ال ىلاعت هللا ناك ناو:هنولوقي امل ةقباطملا ةراغ قباطم لثملا اذهو . ىنعملا
 ائاق ىنعم هن٠مهف كلملا نأ «٠ مسد نع نكل ( سرخلأ ٠١ .ديحأ ةيهس
 وهف « هلع ريسع مث« ادري ىنعم مهف لب ء اتوص الو افرح هنه عمسي ل « هسفنب
 ىوطاك ماسجالا ضعب يف قاخ هللا نأو « يبرعلا هفياأتو: نآرقلا مظن ثدحأأ يذلا
 . ةرابعلا هذه كلملا نود وه يذلا

 ىيملا عسيمج مالسلا هيلع ىو. طل له 1 دحاو ىنعم هنإ لاق ل لاقيوا

 . رهاظاذه داسفو! هللا مالك عيمجن عمسنأ معز دقف عملا هعمس : لاقنإف ؟ هضغب وأ
 اعيش هيلا لزنأ وأ هللا هسناك نه لك كلذك و . ضحبت. لاق دسقف « هضعب : لاق نإو
 8 هئمالك نك

 لاق املو . ٠ : ةرقبلا)ةفيلخ ض رالا يف لعاجينإ ) : ةكئالملل ىلاعت لاق الو
 نإذ؟ هضعب وأ ه:الك عييمج اذه له :- كلذ لاث.أو . ( مدآل اودجسا ) : مهل
 . هدددعتب فرتعا دقق « هنضعب : لاق إو « ةرباكم اذهف: , هعيمج هنإ : لاق

 ولتملا نأو: ىلاعت هسفنب مئاق دحاو ىنعم هللا مالك نإ : لاق نم نأ كنشاالو
 لاق# دع 0 قواخع» وهو هللا مالك ةباكح ءىراقلا نمي ومضنملا بوتكملا ظوفحملا

 ىلع نجلا و. سنإإلا' تعمتجا نبا لق») : لوقت هللا نإف « رعشي ال وهنو نآرقلا قلب
 يلاعتو هناحيبس هارتفأ ..88 : ءاريسسالا ( هلثمب نوتأي.ال نآرقلا اذه لثمب اوتأب نأ

 م00



 اذه ىلإ يه امنإ ةراشإلا نأ كشال و ؟ عومسملا ولتملا ىلا وأ هسفن يف ام ىلا 0

 .عومسم الو واتمالو لزم الو « هيلا راشد ريغ هللاتاذ يف ام ذإ « عوومسملا ولتملا

 يسفن يف ام لثع نوتأي ال : لوقي هناحبس هارتفأ (ةلئك نوتابالا) : هلوقو

ل لجو زع هللا سفن يف امو « هوفرعي ملو هوعمسي مل امم
 « هيلإ لوصولا ىلإ ةايح ا

 ه2 فرفرلا كانو

 نم ريفكت يف كشال . رفك دقف رشبلا مالك هنإ لاقو هعمس نمو : هلوقو

اخلا ريغ نمو راع وأ دهم مالك هنإ لاق لب « هللا مالك نآرقلا نأ ركنأ
 اكلم « ق

 نه لوق قفاو دقف - فرحو لوأ مث « هللا مالك هنا رقأ اذإ امأو . ًارشب وأ ناك

 مهزتسا نيذلا كئلوأ ء رفك هب ٠١ ضعب يف « رسكبلا ل اوق الإ اذه نإ » : لاق

 ةابقلا لهأ نم ادحأ رفكن الوو خيشلا لوق دنع هيلع مالكلا ينأيسو - ناطيشلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ « هلحتسي مل ام بنذب

 ما

 تعمتجا نئل لق ) : ىلاعت لاقو 8ا/ : ءاسنلا ( اثيدح هللا نه قدصأ نمو ) : ىلاعت

 ./8/ :ءارسمالا « ( هلثمب نوتأي ال نآرقلا اذه لثمب اوتأب نأ ىلع نجلاو سنإلا

 انف ا ل را لفرز لاك لل ا

 لاق .٠ قدصأو حصفأو فرشأ 4

 قدص نبت « هلثم ةروسنايتإلا نع 5 ةوادعلا ةدش عم. برعلاءاحصف مهو 5 اوزجع

 ال« هانعمو هملظن ةهج نه هزاجعإو . هّللا دنع نم هنأ مسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 « نيب» برع ناساب جوع يذ ريغ يبرع نآرق هنأ عم اذه . طقف امهدحأ ةهج نم

 ثي- نمو «هب ملكتلا ثيح نمو « ملكتلا ثيح نم ةهباشملا يتف . ةيبرعلا ةغاب يأ

 ةراشالا تعقو اذه ىلاو . فورحلاو تالكلا ثيح نه ال « ىنعملاو مظنلا

 يلا مهتغابو مهمالك بواسأ يف هنا يأ ءرودسلا لئاوأ يف ةعطقملا فورهلاب

 هلوق يف م ؟ نآرقلا ركذب ةعطقملا فورحلا دعب ينأي هنأ ىرت الأ . اهب نوبطاخي

 وه الإ هلإ ال هللا . ل7 . :١-5 ةرقبلا (هيف بيرال باتكلا كالذ . ملا ) : ىلاعت

 باتك .صمل) . ةرآلا ١# : نارمع لآ ( قحلاب باتكلا كابلع لن مويقلا يحلا

 د6 "امص



 « هنوفرعتالاع مكتأب مل ميرككلا لوسرلا اذه نأ مههبني « يقابلا كلذك و :1١-5. سنوي ( مكحلا باتكلا تايآ كلت . رل) .ةببآلا .81 : فارعالا ( كيلا كارت
 ١ مكناساب ميطاخ 0

 عيمسلا وهو ) : ىلاعت هلوق وهو « مهلوق مهيلع دري ام ةيآلا. فو .تافصلا يفن ىلا :١١ ىروشلا ( ءيش هلثك سيل ) : ىلاعت هلوقب نوع رذتي ام « هنه ليئاريج عامسو ع هب هللا ملكت يفن ىلإ اذه لثع نوءرذتي ةدسافلا تالاقملا لهأ نكلو
 : فرن اوتأف لقي لو 2 ( ةروسب اوتأف ) : لاق هناف .« فردا يفني نم ىلع درب اما8# : سنوي ( هلثم ةروسب اوتأف ) : ىلاعت هلوق يف م . ١١ : ىروشلا ( ريصبلا
 زاجعإلا عقبال هنأل « ةايوط ةيآ وأ راصق تابآ ثالث ةالصلا يف ءيزجيب ام ىندأ نإ : لممو فسوي وبأ لاق اذمملو . تابآ ثالث نآرقلا يف ةروس رصقأو . ةماكب وأ
 1 ملعأ هللاو . كلذ نودب

 رطل ن . رفك دقف «ء رشبلا يلاعد ن* نعم هللا فصو نمو ) : هلوق
 - . ( رشبلاك سيل هتافصب هنأ ملع . رج زنأ رافكلال وق لثم نعو . ربتعا اذه

 اهب ناسنالا نوكي يلا رشبلا يناعم ند ىنعي فص وبال نكل « ملكت هنأ فص ونإو ىلاعت هللا نأ ينعي . تابثإلا بيع هيبشنلا ايفن ء رشبلاك سيل هتافصب ىلاعت هنأ ىلع كلذ دعب هبن « ادب هنم « ةقيقح هللا مالك نآرقلا نأ مدقت اهف ك1: 1 رس
 بورردملا لثملا نسحأ امو . ريصبلا عييمسلا وهو يش هاثك سيل هللا ناف ؛ الكتم
 « نييراشلل غئاسلا صلاخلا نيللاب :- ليطعت الو هيبشت ريسغ نه تافصلا كتبذملا
 اص دبعي هبشملاو « امدع دبعي لطعملاو . هيبشتلا مدو ليطعتلا ثرف نيب نم ج ري
 الو هسفن هب هللا فصو ام س لو . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذأس اب « هيبشتلا نه رش ليطعتلا نأ ثاشالو « مالسالا ند يأ . ليطعتلاو هيبشتلا نيب وهو : هلوق اذكو . هيزنتلا بصي حلو لز « هيبشتلاو يفنلا قوتي م نك خيشلا مالك يي ينأيسو

 نموا



 (ك قولخملا تافصو « هب قيلي مك قلاخلا تافص لب « اهيبشت هلوسو هب هفصو (ه

 . هب قيلي

تريصب نيعب رظن نم يأ . ريتعا اذه رصيأ نف : هلوقو
 تابثإ نم هلاق ايف ه

 . رافكلا لوق لثم نع رجزناو ربتعا هيشملا ديعوو هيبشتلا يفنو فصولا

 باتكهب قطن |ك « ةيفيك الو ةطاحا ريغب « ةنحلا لهال قح ةيؤرلاو ) : هلوق

 ام ىلع هريسفتو . 137-737 : ةمايقلا (ةرظان اهبر ىلا ةرضان ذئموي هوجو ) : انير

 هللا لوسر نع حيحصلا ثيدحلا نم كلذ يف ءاج ٠١ لككو « هملعو ىلاعت هللا دارأ

 نيلوأتم كلذ يب لخدنال «دارأ ٠١ ىلع هانعمو « لاق.اك وهف ملسو ةيلع هللا ىلص

لجو زع هلل لس نيالا هنيد يف لس ١ هناف « انئاوهأ,نيمهوتم الو انئارآب
 هلوسرلو 

 . ( هللع ىلا هياع هبعشا ام ىلع درو . ملسو هيلع هللا ىلص

سس ااا
 ا

 دودرم لطاب مهلوقو .مهعبت نمو ةلزتعملاوةيمهجلا ةيؤرلا يف فلاخملا : ش

 مالسالا ةمئأو « نوعباتلاو ةباحصلا ةيؤرلا توبثب لاق دقو . ةنسلاو باتكلاب

 مالكلا لسهأ فئاوط رئاسو.« ثيدخلا لصعأو « نيدلا يف ةمامالاب نوفورعملا

 . ةعابجلاو ةنسلا ىلا نوبوسنملا

 رم# يذلا ةياغلا يهو « اهاجأو نيدلا لوصأ لئاس» كفر

 « دوبوجحم مهبر نع مه نيذلا اهم حو « نوسفانتملا سفانتو « نورمشملا اهيلا

 : كودودرم هباب نعو

 ىلا ةرظان ذئهؤي هوجو ) : ىلاعت هلوق ةلدألا نه هللا همحر خيشلا ركذ دقو

 اهفيرحن الإ ىبأ نم اماو . ةلدالا رهظأ ن* يهو . ؟877 :.ةءايقلا ( ةرظان اهبر

 نم لهسأ « باسحلاو رانلاو ةنجلاو داحملا صوصن ليوأتف :- ذاروأت ةيبحسد اه

ع اهفريو صوصنلا لوأستي نأ لطب«..ءاشي الو .. ليوأتلا بابرأ ىلع اهليوأت
 ن

دجو اه ليبسلا ند كلذ يلا دجو الإ اهعضاوم
 1 صوصخنلا: هذه لوأت» ه

 -فاس



 اع ةوهللا تاعف |3كهتو ..:نيدلاو تيذلا ا يذلا اذهو
 كولسالإ نولطبملا ىببأو . مهلثم لعفن نأ هللا انرذحؤ « ليجنالاو ةاروتلا صوصن
 ناْنع لتق نهف . ةزانج نم هلْهأو نيدلا ىلع دساقلا لي وأتلا ىنج مو « مهليبس
 « نيفصو « لمجلا موي يف ىرج اذكو:؟ دسافلا ليوأتلاب الإ هنع هللا يضر
 ؟ ةرخلاؤ « نيسحلا لتقهو

 (ىإ» ةادأب ةقيدعتو ةبآلا همله يف « هاخم وه يذلا : هج .ولا ىلا رظنلا ةفاضإو
 ةعوضوم(١)ةقيقح هفالخ ىلعلدت ةنيرق نم مالكلاءالخبإ و «نيعلا رظن ف ة<رصلا
 . هلالج لج لا ىلا هنجولا:يف يتلا نيعلا رظن كللذب دارا هللا نا يف ةحيرص

 ةسفئب يدع ناف : هسفئيهيدعتو هتالض بس« تالاعتسا ةدع هل رظنلا نإف
 يالعناو . ديددلا ( كرون نءسبتقن انرظنا ) : راظتنالاو قققوتلا : هانعف
 تاؤم سلات وكلم ف اورظني لوا : هلؤقك « رابتعالاوركفتلا : هانعف «( ي» ب
 ىلا شيضأ اذا ضيكف . 96 : ماعنالا ( را اذا هرمث ىلا اورظنا + ىلاعت هل وةك «راضبالاب ةنياعملا : هانغف « ىلإ » ب يدع نإو . 65 : فارعالا ( ضرالاو
 لاق : لاق « ورمع نبا ىلا هدنسب هيودرم نبا ىدرو ؟ رصبلا لحم وه يذلا هجولا
 : لاق -( ةرضان ذئءوي هوجو ) : ىلاعت ةلوق يف - .لسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 نسما نع . (9)لجو زع هلل هجو يف لاق « ( ةرظان اهبر ىلا ٠ نسحلاو ءاهبلا نم
 «اوهنع هللا يضر سابع نبا حلاص وبا لاقو . هرونب ترضنف اهبر ىلا ترظن : لاق
 هوجو ) : ةمركع لاقو لجو زع اهبر هجو ىلا رظنت : لاق ( ةرظان اهبر ىلا )
 رظن اهبر ىلا رظنت : لاق« ( ةرظان اهبر ىلا ) ميعنلا نم : لاق « ( ةرضان كثهوي
 . ثيددللاو ةنسلا لدا ند (”)نيرسفملا لوق اذهو . / ةلثم سابع نبا نع ىكح مث

 . هتقيقح : لصالا يف (0)

 ةرآلا ريسفت يف ( روثنملا ردلا » يف يطويمسلا هدروي ملو « هدنس ىلع فقا مل (1)
 . ةينالا راثآلا هيف ركذ دقو«( 50

 رك لا

 تهةؤس



 يلعلا : يرطلا لاق . نو : ف (ديزم انيدلو اهيف نوؤاشيام محل) : نات لل

 : ىلاعت لاقو . لجو زع هللا هجو ىلا رظنلا وه : كلام نب سنأو بلاط 50

 يه : ةدايزلاو «  ةنجلا : ىنسملاف 7 : سنوي ( ةدايزو ىتسحلا اونسحا نذلل )

 نمةباحصلاو ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر كلذ اهرشف 6 ميركلا ههجو ىلا رظالا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرق : لاق « بيهص نع هحيمص يف لسم ىور اك « هدعب

 ةنجلا لها لخد اذإ » : كاق ء”5 : سنوي( ةدايزو ىنسحللا اونسحا نيذلل ) : ملسو

 هليري ًادعوم هللا دنع كل نإ « ةنجلا لهأ اي ؛ هانم ىدان « رانلا رانلا لهاو « ةنيجلا

 ةنجلاانلخديو انهوجو ضيديو اننيزاوم لمي ملأ ؟ وهام: نولوقيف « هوكز جني نأ

 مهيلإ بحأ ًائيش مهاطعأ اهف « هيلا نورظنيف « باجملا فشكيف ؟ رالا نم انرجيو

 « رخآا ظافلاو ةددءتم ديناسأب هريغ هاورو . ()١( ةدايزلا ىهو « هيلا رطنلا نم

 هللا يضر ةبا>حصلا اهرسف كلذكو . لجو زع هللا هجو ىلا رظنلا ةدايزلا نا اهانعم

 هنعدللا يضر قيدصلار كب 0 مهنم « ةعاج نع / كلذ / ريرج نبا ىور . مهلع

 : مهنع هللا يضر « سابع نباو « يرعشالا ىسوم وباو « ةفيذحو

 جتحا. ١6 : نيففطملا( نوبوجحمل ذئمويمهبر نع مهناالك ) : ىلاعت لاقو

 كلذ ركذ « ةنجلا لهأل ةيؤرلا ىلع ةيآلا هذهب ةمثالا ندو ريغو هللا همحر يعفانشلا

 عيبرلا انثدح مصألا انثدح : م احلا لاقو . يعفاشلا نع ينزملا نعو ريغو يريطلا

 5 اهيف ديعصلا نم ةعقر هتءاج دقو 3 ىعفاشلا سب ردإ لم ترضفح * لاق ناماس نب

 :نيففطملا؟ ( نوبوجحن ذئموي مهبر نءمهنإالك ) : لجو زع هللالوق يف لوقت

 نأ ىلع ليلد اذه يف ناك « طخسلا يف ءالؤه بجي نأ امل: يعفاشلا لاقف ١6

 . ىضرلا يف هنورب هءايلوا
 هلوقبو « 147 : فارعالا ( ينارت نل ) : ىلاعت هلوقب ةلزتعملا لالدتسا اءاو

 : مهيلع ليلد ناتيآلاف :- ( راصبألا هكردتال ) : ىلاعت

 . هوحن دمحاو هجام نباو يذمرللا هاورو « حي (1)

 ميسا[ مسي



 كالسا رسب ل ير ير لع اه لدا سلال كرا بألا امأ
 «هيلع زوجي الام لأسي نأ - هتقو يف هبرب ملعاو ميركلا هلوسرو هللا مباكب نظيال هنا
 حونلأس املو « هلاؤس هيلع ركني مل هللا نأ : يناثلا . لاحنا مظعا نم مهدنع وه لب
 «ييؤرزوجال وا ,ىرأال ينا : لقي لو « ( ينارت نل ) : لاق ىلاعت هنا : ثلاثلا 45 :دوه ( نيلهاجلا نم نوكتنا ئاظعأ ينإ ) : لاقو ؛ هلاؤس ركنأ هنبا ةاحن هبر
 اذا امأ « لكؤيال هنأ : حيحصلا باوجلاف « هينمعطأ : لاقف اماعط لجر هنظف رجح ه سك يف ناك نم نأ ىر الأ . رهاظ نيياوجلا نيب قرفلاو ٠ يثري تسل وا
 يي هناحبس هنأ ىلع لدي اذ هو. هاكأت نل كنا : لاقي نأ حص اماعط ناك
 هتيؤرنع اهيف رشبلا ىوق فعضل « رادلاهذه يف هتيؤر هاوق لمتحتال ىسوم نكلو
 ال هتبالصو هتوق عم لبجلا نأ هءاعأف . 147 : فارعالا ( ينارر فوسف هناكم رقتسا نإف لبا ىلا رظنا نكلو ١) : هلوق وهل: عسبارلاهجولا : هحضوب . ىلاعت
 برشأو لك 1 فوسف لبجلا رقتسا نإ : لوقي نأ ريظن ناكل الام تناك ولو «ةيؤرلا هب قلع دقو « نكمم كلذو ارقتسم لبجلا لعخي نأ ىلع رداق هناحبس هللا نأ : سماخلا ؟ فعض نم قلخ يذلا رذبلاب فيكف « رادلا هذه يف يلجتلل تبثي
 هبطاخيم عمسي نأو ملاكتلا و ملكتلاهيلع زاج نمو « هاجانو هادانو ىموم ملك هللا نأ : عباسلا . فعضأ رشبلاف « رادلا هذه ىف هتيؤرل تبثي م اذإ لبا نأ ىسو“ ملعأ هللا نكلو ؟ هتمارك راد يف هئايلوأو هلوسرا ىلجتي نأ عنتمي فيكف « باّقع الو هل باوثال داج وه يذلا « لبجلل ىلجتي نأ زاج اذاف . 159 : فارعالا ( اكد هلعج لبجلل هبر ىلت الف ) : ىلاعت هلوق : سداسلا . ءاوس مهدنع لكلاو ٠ مانأو
 « ةرخآلا يف ىثنلا ماود ىلع لديال دييأتلاب تديق ول اهناف ؛ دسافف : -ةرخالا ف ةيؤرلا ىنن ىلع لدي كلذ نأو « نل +١ ىننلا دييأت مهاوعد اماو ٠ اهنيب اوعمج دقو «همالكر اكنإب الا هتيؤر راكنإ ميال اذهو . زاوجلابىلوأ هتيؤرف  ةطساو ريغب همالك
 ديبأتلا تناك ول ل ا را ضقيل كلاماي اودانو ) هلوق عم« 46 : ةرقبلا ( ادبأ هونمتي نأو : ىلاعت لاق ؟ تقلطأ اذا فيكف

 لاس



 ضرألاحزنأ نلف ) :٠ ىلاغتلاق + كلذ ءاج و و ءاهدعب لعفلاديدحت زاجل قللمملا

 . دبؤملا يننلا يضتقتال « نل » نا تبثف . م١ : فسوي ( يلا يل نذأي ىتح

 : هللا همخر كلام نبا نيذلا لاج خيشلا لاق

 ادضعاف هاوسو ددرا هلوقف ادبؤم ناب ىننلا ىأر نمو

 :وهو « فيطل نسح هجو نم ةرؤرلاىلع اهب لالدتسالاف : ةيناثلا ةيالا اماو

 تافصلاب نوكي امنا حدملا نأ مولعمو ؛ حدمتلا قايس يف ااهركذ امنا ىلاعت هللا نأ

 يتلابىلاعت برلا حدمب امناو «هب حدمب الف لاكي سيلف ضخما مدعلا امأو « ةيتوبثلا

 يثنو « ةيمويقلا لاك نمضتملا « مونلاو ةنرسلا ينب هحدمك «ًايدوجو ارمأ نمضت اذا

 ينو « ةردقلا لاك نمضتملا « ءايعالاو بوغللا ينو « ةايحلا لاك نمضتملا توملا

 ينو« هرهقو.ةيهولالاو ةيبوبرلا لاك نمضتملا ؛ ريهظلاو دلولاو ةبحامملاو ثايرشلا

 00 الا هدنع ةعافشلا ينو « هانغو هتيدص لاك نمضنملا برشلاو لكالا

 ياو هانغو هملعو هلدع لاي نمضنلا . للا ير قس ع هع هس

تملا«لثملا ىقنو « هتطاحإ وهماع كم نوفتلا : 42 نع ءيش بوزعءو نايسنلا
 نمض

 مدعملاناف « ايتوبث ارمأ ندضتي مل ضحم مدعب حدمتي مل اذهلو . هتافصو هتاذ ناكل

 «هيفمودعملاو وه كرتشي رمأب لماكلا فصويالو مدعلا كلذ ف فوصوملا كراشي

 (راصبألا هكردتال ) : هلوقف ءهب طاعالو كردي“ الو ىرب# هنأ : ىلا ناف

 لايكل هنو 2 ءيش لك نم ريك أ هنأو 2« هتمظع لاك ىلع لدي كنار : ماعنالا

 ردق وهو « ءيشل اب ةطاحالا وه ( كاردالا ١» ناف هب طاح ثيحب كرديال هتمظع

 انإ : ىسوم باعصأ لاق ناعمجلا ءارثانف ) : ىلاعت لاق م« ةيؤرلا لع دئاز

 «كاردإلا ىنن امإو «ةيؤرلا ىسوم فني ملف « 57 : ءارعشلا( الك : لاق. نوكردمل

 « كري الوىرم ىلاعت برلاف « هنودبو رخآلاعم دجوي اهنملك كاردالاو ةيؤرلاف

 تركذات « ةبآلا نه ةمثألاو ةباحضلاهمهف يذلاوه اذهو « الع هب طاخي الو ملعي اك

 لعاهكاردإ ند اهيئار نكمتيال ةقولخملا سمشلا هذه لب ..ةيآلا ريسفت قف مهاوقأ

 . هيلع يه ام

 ا



 ةيؤرلا ىلع ةلادلا « هباحصاو مِلسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ثيداحالا امأو
 : ةريره يلا ثيدح : اهنف . نئسلاو ديناسملاو حاجصلا بادصا اهاور « ةرئاوته
 ىلص هللا لوسر لاقف ؟ ةمايقلا موي انبر ىرث له « هللا لوسراي : اولاق اسان نأ »
 هللا لوسراي ال : اولاق ؟ ردبلا ةايل رمقلا ةيؤر يف نوراضت له : ملسو هيلع هللا
 هنورب منإف لاق ءال : اولاق ؟ باحس اهنود سيل سحشلاي نوراضت له : لاق
 ديعس يبأ ثيدحو . هلوطب « نيحيحصلا ١ يف هاجرخأ « ثيدحلا « 0)١( كلذك
 : لاق « ىلجبلا هللادبع نب ريرج ثيردحو . هريظن ' نيحيحصلا » يف اضيأ يردخلا
 : لاقفءةرشع عبرا ةاّيل رمقلا ىلإ رظنف « ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم اسواج اذك »
 هاجرخا ثيدحلا « (7): هتبؤر ينوماضتال « اذهنورت 6 « انايع مكبر نورتس منا
 يبأ ثيدحو . هريغو لسع هاور « مدقتملا بيهص ثيدحو . نيحيحصلا » يف
 ايفامو اههتبنآ « هصف نم ناتنجو 0 : لاق « ملسو هيلع هللا لص يبنلا نع ىسوم
 ىلاعتوكرابت مهبر اوربي كا نيبو موقلا نيبامو « اهيف امو اهتينآ « بهذ نم ناتنجو
 نمو. ( نيحيحصلا » يف هاجرخخا « ()0 ندع ةنج ين ههجو ىلع ءايربكلا ءادر الإ
 باجح هنيبو هنيب سيلو « هاقلي موي مكدحا هللا نيقليلو » : متاح نب يدع ثيدح
 «برايىلب : لوقيف ؟ كاغابيفالوسر كيلإثعبا ملا : لوقيفء هل مجرتي ناجرالو
 يراخبلاهجرخا . (0)4 براي ىلب« لوقيف ؟ ثاياعلضفاو الامئلطعا ملا : لوقيف
 . (هحينص) يف

 عطقي ةفرعم اهب طاحا نمو ٠ ايباعص نيثالث وحن ةيؤرلا ثيداحأ ىور دقو
 .ثيداحألا نم بابلا يفام تقسل راصتخالا تدزتلا ينا الولو « املاق لوسرلا نأب

 عم اهيف نإف « ةسيوبنلا ثيداحالا عام بظاويلف اهياع فوقولا دارا نمو

 0ع مل (1)
 . هيلع قفتم (5)
 . هيلع قفتم (")

 . « بقانملا » يف يراخبلا (5)



قلا لصفل ينأي هناو «ءاش اذإ ءاش نه ملكي هنا ةيؤرلا تابثإ
 هناو « ةمايقلا موي ءاض

 لجتي هناو « بأ رق نم هعمسي اك دعب نم عمسي توصب مهيداني هناو « ملاعلا قوف

 ةلزنمب ةيمهجلا ىلع اهعامس يلا تافصلا نم كلذ ريغ ىلا « كاحضي هناو « هذابعل

 ؟ هلوسر ةنسو هللا باتك ريغ نم مالسالا نيد لوصا ملعت كو  عارقلا

 ناوضر هبادكاو لسو هيلع هللا لصدل وسر هب هرسفام ريغب هللا باتكر سفي فيكو

 ؟ مهتغلب نآرقلا لزت نيذلا « مهيلع هللا

 هيما ًاهيبشت رمقلاو سمشلا ةرؤرب ىلاعت هللا ةيؤر هيبشت سيلو

 ال « انراصبأ زجعل ايندلا يف هرث مل امو « يئرالاب يئرملا هيبشتال « ةيؤرلاب ةيؤرلا

 اهتيؤر نع فعض اهعاعش يف رصبلا يئارلا قدح اذا سمشلا هذهف « ةيؤرلا عانتمال

 هللا لك أ ةرخآلا رادلا ي ناك اذإف « يئارلا زجعل لب « يئرملا تاذ يف عانتمال ال

 اءاف« ًاقعص ىبموم رخ ) لبجلل هللا لح ال اذهو هور ارتاطأ قتح نييمدآلا ىوق

 كاريالدنأب « 147 : فازعالا ( نين»ؤملا لوأ انأو ثايلا ثبت كاناحبس : لاق قافأ

 يكاملا ةيؤر نع نو زجعي رشبلاناك اذهلو « هدهدت الا سباي الو « تام الإ يح

 كلل« هيلع لزنأ الول اولاقو ) : ىلاعت لاق انيبن ديا اك هللا هديا نم الا « هتروص

 نوةيطيال : فاسلا نم دحاو ريغ لاق . 8 : ماعنالا ( رمالا يضقل اككام انلزنا ولو

 كئنيحو « رشب ةروص يف هاناعجل اكاد مهياع انلزنأ واف ؛ هتروص يف كلملا اوري نأ

 انيف ثعب نأ انيلع هللا ةمعن مات نمو ؟ كلم وا رشب وه له : مهيلع هبتشي

 "ا

ركذلاب ةنجلا لهأ صيصخت «ةنملا لهأل ق> ةيؤرلاو : هلوقو
 هنم مهفي « 

 هنوريئالذكو « ةنجلا يف مهبرل ةنجلا لها ةرؤر يف ثاشالو . مهريغ نع ةيؤرلا ين

 ىلص هللا لوسر نع « نيحيحصلا » يف كلذ تبث اك« ةنجلا مهوخد لبق رشحملا يف

 :بازحالا ( مالس هنوقايموي مهتيحن ) : ىلاعت هلوقهيلع لديو . )١( سو هياع هللا

 )١( ”"ةحفص رظنا .

 اا مس



 كلذكو .رافكلا ةرقب نود نوقفانملا نينمؤملا ميرنا تلا كلذ دعب هنورالو رافكلا نع بجتحي مث « مهرفاكو مهندؤ» « فقوملا ل رهأ هارب : يناثلا . نونءؤملا الإ هاربال هنأ : اهدحأ : لاوقأ هلال ىلع رشحملا لها ةيؤر يف فاتخاو . 4
 . فقوملا لهأل هميلكت 2 فالخلا

 الإ كلذ يف اوعزانتي حلو « هنيعب ايندلا يف دحا هاربال هنأ ىلع ةمالا تقفتاو
 اهتبثا نم مهنمو « ن 5 نيعلاب هتيؤر ل و مهنم 2 ةصاخ سو ةيلع هللا ىلص انيبن 5
 0 هنع ءاطع ىورو « (1)تيعب هآرد ملسو *: اع هللا ىل :انهدع هللا يضر سابع نبا نعو ٠ نيملكتملاو ءاهقفلاو نيثدحملا نم ةعاج 0 عانتماو اذه راكنإب لاقو « هنع فاتخاو ةرير ,ه يلاو دوعسد نبا نع روهشملا وهو « اهنع هللا يضر ةشئاح لوقب ةسعاج لاقو : لاق مث . بذك دقف هبر ىأر دج نأ كثدح نم : تلاق مث . تلق امث ير دلل نو 2 كد 0 : اهأس نيح قورسم تلاق اهناو 0و ملسو هيلع هلل ىلص نوكي نا اهنع هللا يضر ةشئاع راكنإت مسو هيلع هللا( ىلص هتيؤر يف مهدعب نمو ةباحصلا فالتخا ( افشلا 0 هياثك 5 ضايع يضاقلا ىف د سو هيلع هللا ىلص ه]
 تلأس» : لاق هنع هللا يضررذ يل أ نع « هحيمص » يف لسمءاورام و هو را ون را دل ايس ل ىلبص هنأب صن دري مل ن كل مالسلاه يلع ىبسوم اهأس امل + ةنكمم ن نكت ملول ذإ | « ةنكمم ايندلا يف ةيؤرلا نإف « قححلا وه هللا همحر ضايع يضاقلا هلاق يذلا لوقلا اذهو . نكمت اهل لاهحالاو « 00 اههيف عزانتلاو « مجنلا ي ىبيآ ىلع هيف لوعملاو « صنالو عطاق هيف سيلف هنيعب هآر هنأب لوقلاو ميسو هيلع هللا لص انيبل هيوجو اأو : 0
 « هارأ ى ةا رت لا_ةف ؟ كبر تيأر له سو هيلع هللا لص تا

 56 ديحوتلا 2 ف ةعزخ ن نبا هجر ل فيعض قل

 اود



 هللا يضر يرعشالا سر ميبأ نعآضيا سمىور دقو. ؛ ًارون تيأر» : ةياوريو.(١)

 نإ : لاقف تالك سمخن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيف ماق ١ : لاق هنأ هنع

 ل لبق ليلا لمع هيلا عفريت « هعفريوطسقلا ضفخي ؛ ماني نأ هل يغبنيالو مانيال هللا

 ول « رانلا ١ : ةياور فو « (5)« رونلا هباجح « لبإللا لمع لبق راهنلا لمعو « راهنلا

 -ملعادللاو  نوكيف . « هقتاخ نمهرصب هيلاىهتنااه ههجو تاحس تقرحأل هفشك

 كل هلوق ىنعمو « باجحلا ىأر هنأ : (ًارون تارا رذ يبال هلوق ىنع»

 هارأ فيكف يأ ؟ هارأ ىنأف « هتيؤر نم عنمي باجحلا وه يذلا رولا : «هارأ

 .ملعا هللاو . ةيؤرلا ين يف حيرصاذهف ؟ هتيؤر نم يعني هنيبو ينوب باجح رونلاو

 ريرقت ىلا نحنو « كلذ ىلع ةباحصلا قافتا يءاردلا ديعس نب ناؤع ىكحو

 برلا ةيؤر تناك نإو ؛ ىلاعت هبرل (م)هتيؤر ريرقت ىلا ان جوحا ليربجل هتيؤر

 . ةتبلا اهيلع اهتوبث فقوتيال ةوبنلا نإف « ىلعاو مظعأ ىلاعت

 ىلاعتو هناحبس « هئاهبو هثمظع لامكل اذه  ةيفيك الو ةطاحإ ريغب : هلوقو

 هكردتال ) : ىلاعت لاق. لع هب طاحالو معي مك « هب طيالو راصبالا هكردتال

 ٠.1١١ : هط ( الع هب نوطييالو ) : ىلاعت لاقو . ٠١ : ماعنالا ( راصبألا

 كلذ ي لحمدنال : لاق نأ ىلا « هملعو هللا دارأ ام ىلع هريسفتو : هل وقو

 ةنسلاو باتكلا صوصنب ةلزتعملا تاعف مك يأ . انئاوهأب نيمهوتمالو انثارآب نيلوأتم

 رمت نبا ثيدح هل دهشيو « ناعالا باتك » رخآ يف سم هجرخأ « حيص (1)

 لوا ةءايقلا موي » 5 ظفلب ًاعوفرم
 هاور. ( لجو زع هللا ىلا نع هيف ترظن موي

 يماردلاديعس وبا هاور« لسرم دهاش هلو ( ١9 / 5) « ردلا» ىف ينطقرادلا

 . (49) ( ةيمهجلا ىلع درلا ) يف

 .٠ حيت قةفإ

ؤيو لصالا نم هانتبثا ام هباوصو أطخ نيتعوبطملا ينام (م)
 يلع درلا ١ يقام هدي

 .٠ يماردلل ) ةيمهجلا

330086 



 عيحصلا ليوأتلاف ٠ هعضاوم نع هلوسر مالعو هللا مالكل شيرت كلذو « ةيؤرلا ف
 هيلع لدي ل لبوأت لكف . هل فلاخملا دسافلاو « ةنسلا هب تءاجام قفاوي يذلا وه
 « همالكب يداطلا ننبملا هدصقبال اذه نإف « هيضتقت ةنيرق هعمالو « قايسلا نم ليلد
 1 دحأ لك مهف ىلا هريغ ردابتي يذلا ىنعملا ىلع لدت نئارق هب فحي ملو « هرهاظ قالخ هب دارأ اذإف « ىدهو ًانايب همالك ل زتأ هللا نإف « أطنملاو سبللا يف عماسلا عقوبال قح ؛ هرهاظل فلاخملا ىنعملا ىلع لدت نئارق مالكلاب « نمل هدصق ول ذإ
 نإ مكتملا دارمي رابخإ ليوأتلاف . ىدهال و ًانايب نكي

 همالكب مكتمل دارم مهف دوصقملا إف سانلا ند ريثك طلغي عضوملا اذه ينو
 نكي مل نإف « لكتملا ىنع يذلاب ًارابخإ ناك ءاذكو اذدك ظفللا ىنعم : ليق اذاف
 عضولاب رهاظ ىنعم هل يذلا ظفللا لمعتسي نأ : اهنمو . ىنعملاكلذ ةداراب حرصي نا 5 اهنم : ةددعتم قرطب مكتملا دارم فرعي” و 4 ملكتملا ىلع نك ناك ًاقباطم ريخلا
 لدي امهمالكب فحاذإ فيكف 3 ىنعملا كلذ در 3 مالكلا بحصت ةئيرقب نيبيالو
 : ءاسنلا ( (يلكت ىسوم هللا لكو) : هاوقك «هل عضو امو هتقيقح دارا امنإ هنا ىلع

 ةقيقح هيلع لد امب هدارم نع ريخأ اذإف « ملكتملا دارمي هل عداسلا هب عطقي امم اذهف (1) باح اهنود سيل ةريهظلا يف سمشلا نورتاك انايع مبر نورتكتإ )و.
 لوأت اذإ امأو . هرابخإ يف ًاقداص ناك« ةدكؤملا نئارقلا عمهل عمضو يذلا هظفل
 هيلع ”بذك هدارماذهذأب هرابخإف « هيلعلديام هب نرتقا الو هيلع لديال امب مالكلا
 . ىوهلاب مهوتو ؛ يأرلاب ليوأت وهو

 ملو « ةنسلاو باتكلا صوصنا مس : يأ . هللاع ىلإ هيلع هبتشا ام مع درو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرلو لجو زع هلل مس نم الإ هنيد يف مسام هنإف : هلوقو
 دضيب دهشي لقعلا : هلوقب وأ « ةدسافلا تاليوأتلاو هبشلاو كوكشلاب اهيلع ضرتعي
 . طق نوكيالاذهو!!لقعلاانمدق هض راعاذاف! ! لقنلا لصا لقعلاو ! لقنلا هياعلدام

 )١( مدقتو هيلع قفتم َ



 وهاعإ لوقعم هنأ يعدي يذلا كلذفاحي ل قتلا ناك ن اف : كلذ لثممهويأم ءاجاذإ نكل

 الف « ةضراعمللحلصي الف حيد ريغلةنلاناكناو . كلذ رهظل رظنلا قةحولو«لوهجم

 « هرظنب كلذ لوقي نممالكضراعيو . ًادبأ حيحص لقنو حيرص لمع ضراعتينأروصتي

 نيلول دملا نيب عمجلا نآل « لقنلا ميد_ةن بجو لقنلاو لقعلا ضراعت اذا : لاقيف

 لددق لقعلا نال « عنتملقعلا ميدقتو « نيضيقتلا عفر اهعفرو « نيضيقنلا نيب ”عمج

يلع هللا ىلص لوسرلا هب ربخأ ام لوبق بوجوو حسا ةدك ىلع
 انلطيأ ولف « ملسو ه

 ًاضراعم نوكي نا حلصيمل لقعلا ةلالد انلطبأولو « لقعلا ةلالدانلطيا دق انكل لقنلا

 لقعلا ميدقت ناكف « ءايشالا نم ءيش ةضراعمل حاصيال ليلدب سيلام نال « لقنلل

 لد يذلا وه لقعلا نإف « حضاو نبب اذهو . هميدقت زوجي الف « هعدقت مدع ًابجوم

 ةلالدلا نوكت نا زاج نإف « هربخمل قباطم هربخ نأو ؛ ءىدكو مدسلا قدص ىلع

اذاو « ًاحيحص اليلد لقنلا نوكيال نأ مزل لقنلا نالطبل ةاطاب
 ًاحيمص اليلد نكي مل 

 ًاحدق لقنلا ىلع لقعلا ميدقت راصف « مدقي نا نع الضف « لاح عسسبتي نا زجي مل

 . لقعلا يف

 يلتو « هرمأل دايقنالاو « ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل ميلستلا لاك بجاول اف

 هلمح وأ «الوقع» هيمسن لطاب لايخي هضراعن نأ نود « قيدصتلاو لوبقلاب هربخ

 مكحتلاب هدحونف « مهناهذأ ةلابزو لاجرلا ءارآ هيلع مدن وا « ًاكش وا ةهبش

او ةدابعلاب لس رملا دحون م"« ناعذإلاو دارقنالاو ماستلاو
 ةبانإلاو لذلاو عوضخل

 ل

 ديحوتو «لس_ رملاديحوت : |هبالا هللا باذعنه دبعلل ةاجنال « ناديحوت |مهف

 ةرمأ ديلا فق والو « هريغ مكب ىضرنالو « هريغ ىلا م احن الف « لوسرلا ةعبات»

هذم يوذو همامإ وهخيش لوق ىلع هض رع ىلع هريخ قيدصتو
 همظعي نمو هتفئاطوهب

 نع فردا مهيلا هضوف ةمالسلا بلط نإف الاو « هريخ لبقو هذفن هل اونذأ نإف

 هلوؤن : لاقف ءالمحو اليوأت هفيرحت ىمعسو هعضا وم نع هفرح الإو « هريخو هرمأ

 م



 هاقلينأ نممل ثري هللاب كارشإلا الخام  بنذ ميرنا قليذألف . هلمحتو
 ىليصدمللا لوسر نو. هعمس هنأك هسفن دعب حيحصلا ثيدحلا هغاب اذا لب . لاحلا هذهب
 نالف يأر ىلع هضرعي ىتح هب لمعلاو هل وبق رخؤي نأ غوسي لهف « مِلسو هيلع هللا
 هاوس ىلا تافنتلا ريغ نم « هلاثتما ىلا ة ردابملا ضرفلا ناك لب ! ؟ هبهذمو هءالكو
 ضراعيالو « هلوقل ءارآلا لكشتسي لب  نالف يأر هتفلاخمل هلوق لكشتسيالو
 «هتقيقح نع همالك فرمتالو «هصوصن ىباتنو « ةسيقألا ردهن لب « سايقب هصن

 , ناك نم ًانئاك « نالف نود نالف ةقفاوم ىلع هلوق لوبق نيقوبالو ! لو رممباوصلا نعور. لوهج وه معن © الوقع هباحصأ هيمسي لايخل
 نب وربع نع ؛ مزاح وبأ انثدح « ضايع نب سنا انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 هب يل نا بحأ امآسا+ يخاو ازأ تساج دقل : لاق « هدج نع « هيبا نع « بيعش
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاصتا نم ةخيشم اذاو يخاو انا تابقا « معنلا رمح

 ذا « ةرجحت انساجف « مهنيب قرفن نا انه يا زا دع
 20 مهيب فر ر دارا ند ا لل ل و
 هللا لوسر جرذف « مهتاوصا تعفترا ىتح « اهيف اورائتف « نآرقلا نم ةيآ اوركذ
 مهبرضو « مهئايبنا ىلع مهفالتخاب « مكلبق نم مالا تكلهأْ امن !لاقف لس وهيلعهللا ىلص
 هضعب قدصب لب « اضعب هضعب بذكي لزني ل نكرقلا نا « ضعبب اههضعب بتكلا
 ()١1( هملاع ىلا هودرف هلم ماهج اهو « هي اوامعاف همم مفرع اف ءاضعب

 مرح امنا لق ) : ىلاعت لاق « ملع ريغب هياع لوقلا مرح دق هللا نا كشالو
 هللاب اوك رشت نأو قحلا ريغب يغبلاو مثإلاو نطب اهو اهنم رهظام شحا وفلا يبر
 ىلاعت لاقو . م“ : فارعالا ( ن وماعتالام هللا ىلع اولوقت ناو اناطلس هب لزني ملام
 4 هللا ثعبام لعجم نا ديعلا ىللعف 9 25 ع ءارسالا ) مع هب كل سيلام فقتالو )

 اموء قدصو قح هنأ قدصيف « هعابتا بجي يذلا قهلا وه هبتك هب لزناو « هلسر
 لطابوهف هفلاش ناو قح وهف هقفاو ناف «هيلع هضرعي سانلا رئاس مالك نم هاوس

 . حيحص ()



 هبحاصدأره فرعيال المج مالكا كلذ نوكيب  هقفاو وا هفلاخ له : ملعي ل نأو

ةيدصتب لوسرأا ءاج له فرعي مل قنكل هدارم فرع دق وا
 هناف  هبيذكتي وا هسق

 هب ءاج ام هنم عفانلاو « ليلدلا هيلع ماقاع ملعلاو « ملعب الا ملكتيالو « هنع كسمب

 بطلا لثم « ةيويندلا روءالا يف نكل « لوسرلا ريغ نم هلع نوكي دقو « لوسرلا

 دحأا ك اهف معلاهذهف « ةينيدلا فراعملاو ةيهلإلا رودالا امأو « ةحالفلاو باسحلاو

 نيل كيرلا ند

و ماستلا رهظ ىلع الا مالسالا مدق تبيثتالو) : هلوق
 5 ( مالستسالا

دلنلللخ* تسلا ل
 كه

مدقلا ذا« ةراعتسالا باب نه اذه : ش
 .ءيش رهظ ىلع الا تكل يسمحلا 

 اهيلع ضرتعي الو « اهيلا داقنيو « نييحولا صوصنل مسي مل 0 مالسا تكل يأ

 باهش نب ل مامإلا نع يراخبلا ىور . هسايقو هلوقعمو هيأ اهضراعي الو

 . مجاستلا انيلعو « غالبلا لوسرلا ندو « ةلاسرلا هللا نه : لاق هنأ هللا همحر يرهزلا

 . عفان عءاج مالكاذهو

 ىناعلا لقنلا عم لقعلا نأ : وهو « لقعلا عد لقنلل بورضملا لثملا نسحأاهو

 «ًالاع ريصي نأ هنكمب يماعلا نإف « ريثكي كلذ نود وه لب « دهتجملا ملاعلا عم دلقملا

 ايماعهيلع لدف « املاع داما يماعلا فرع اذاف ءالوسر ايبن ريصي نأ ملاعلا نكميالو

 نود « يتفملا لوق لوبق هيلغ بحي يفتسملا نإف « لادلاو يتفملا فلتخا 5 ار

 كنأبئاماع يف لصألا انا ينأل « يتفملانود يعم باوصلا : لادلا لاق ولف « لادلا

صألا يق تحدق يلوق ىلع هل وق تمدق اذإف « تفم
 10 تفرع هب يذلا ل

 تللدو « تفم هنأب هل تدهش امل تنأ : يفتسملا هل لوقيف ! هعرف يِ حدقلا مزاف

 مزاتستال « نيعملاولعلا اذهي كلل يقفاوف « كنود هدياقت بوجوب هل تدهش « هيلع

 « كننم ملعا ؤه يذلا يتفملا هيف تفلاخ ايف ك قط و ةلأسم لك ف كاتةفاوم

 . ءىطخي دق يفملا كلذ نأ هماع عم اذه « تفم هنأب كاملع يف كأطخ مزاتسيال

 ءأطخلا هيلع زوجيال «ىلاعت هللا نع هربخ يف موصعم لوسرلا نأ ملعي لقعلاو

 نأ مالسإلا ند نم رارطضالاب انملع دقو « هرمآل دايقنالاو هل ملستلا هيلع بجيف

 -ا/وع



 كقدص انهلع امنإ نحنو ءانل وةعب هاندلعا» ضقانت ريثك ءايسشا اهنم لك نمضت دق « اهب انتثج يملا ةمكحلاو « انياع هيت يذلا نآرقلا اذه : لوسرلل لاق ول لجرلا
 انملعام يف ا-دق ناكل كلذ ضقانتانل ومع نأ عم هل وقتا عيمج انلبق ولف ؛ انل وقعب
 نأ دحا لك نكمأل غاس ول اذه نأ ملعي لب ء اذهب لوسرلا هنم ضرب لو ؛ لوسرلا هب ءاج امب انمؤد لجرلا اذه لثع نكي مل « ًاملع الو [يده هن ىاتنال « هنع ضرعن كرمالكو « ثامالك نه رهظ امل ةضقانلا لا وقأألا بجو. دقتعن نحنف « تاقدص هب
 ن.طايشلاو ؛ ةريثك تاهبشلاو ؛ ةتوافتم لوقعلا ذإ « لوسرلا هب ءاج ام ءيشب نمؤا
 ام لك يف اذه لث٠ لوقي نأ دحأ لك نكميف « سوفنلا يف ساوسولا ينلت لا زال
 ( غالبلا الإ لوسرلا ىلع امو ) : ىلاعت لاق دقو ! ! هب رمأ امو كرا هب ريخأ
 ءاشي نء هللا لضيف مهل نيبيل هموق ناساب الإ لوسر نم انلسرا امو ) : ىللاعت لاقو . "ه : لحنلا (نيبملا غالبلا الإ لسرلا ىلع لهف ) : لاقو . "4 : رونلا
 : ةدئاملا ( نيبم باتك و رون هللا نم مءاج دق ) . ؟ : مهاربا ( ءاشي نم يدهيو
 كر ك1 : فرح راو ك٠ ناحخدلا ( نيبملا باتكلاو مح ) . 8
 هيدي نيب يذلا قيدصت نكلو ىرتفي اثيدح ناك ام) . ؟ : فسوي ( نيبملا باتكلا
 ملكت لوسرلان وكي نأ امإ : ردخآلا مويلاو هللاب ناميإلا رمأف . نآرقلا يف ةريثك الذ رئاظنو . 89 : لحنلا ( نيماسملل ىرشبو ةمحرو ىدهو ءيش لكل انايبت باتكلا كيلع انلزنو ) . 1١١ : فسوي (نونمؤي موقل ةمحرو ىدهو ءيش لك ليصفتو
 قحلا ىلع / لدي امب / ملكت دق ناك نإو « لطاب يناثلا ؟ ال ما قلا ىلع لدي امب هيف
 خالبلا غلبي مل نيدلا لوصا يف هنأ يعدي نف « مظعألا فقوملا ىف مهيلع هللا دهشأو « غالبلاب نورقلا ريخ هل دهش دقو « نيبملا غالبلا خب | . ةلمتحم ةلمجم ظافلأب
 : مسو هيلع هللا ىلص هياع ىرتفا دقف « نييملا

 هبجح « همهف مياستلاب عنشي ىو « هملع هنع رظح ام مع مار نف) :هلوق
 16 ناميالا حيصو 04 ةفرعملا يئاصو 34 ديحوتلا صلاخ نع همارم

 لب- نبدلا لوصا ُِق ملكتي نأ ربذحت ةدايزو « لوالا مالكلل ريرقت اذه : ش

 كلاس



 رصبلاو عمسلا نإ « ملع هب كلسيلام فقتالو ) : ىلاعتلاقو . ملع ريغب -اهريغ قو

 سانلا نمو) : ىلاعت لاقو . "+ : ءارسالا ( الوئسم هنع ناك كلوا لكداؤفلاو

 هنأف هالوت نم هنأ هيلع بتك . ديره ناطيش لك عبترو « ملع ريغب هللا يف لداحي ند

 نم سانلا نمو ) : ىلاعت لاقو . د“ : جملا ( ريعسلا باذع ىلا هيدهيو هلضي

 هللا ليبس نع لضيل هفطع يناث . رينم باتك الو ىده الو ع ريغب هللا يف لداحي

 : ىلاعت لاقو . 8-4 : جحلا ( قيرحلا باذع ةمايقلا موي هقيذنو يزخ ايندلا يف هل

 (نيملاظلا موقلا يدهي ال هللا نإ هللا نم ىده ريغب هاوه عبتا نمم لضأ نمو)

 دقلو « سفنألا ىوهتامو نظلا الا نوعبتي نإ ) : ىلاعت لاقو . ه٠ : سصقلا

 ىلع ةلادلا تايالا نه كلذ ريغ ىلا . 7" :: مجنلا ( ىدحلا مسهبر نم مهءاج

 . ىعملا اذه

 هيلع هللا ىلص هللا كوسر لاق : لاق « هنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ يبا نعو

 هوبرضام ) : الت مث « لدجلا اوتوا الإ هيلع اوناك ىده دعب موق لضام ١ : ملسو

 . نسح ثيدح : لاقو « يذمرتلا هاور . ه8 : فرخزلا ()١( ( الدج الإ كل

 نا» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق « اهنع هلل يضر ةشئاع نعو

 . ؛ نيحيحصلا ) يف هاجرخ . (7)( مصخلا دلألا هللا ىلا لاجرلا ضغبأ

 « هاوهو هيأرب لوقي هنإف «هديحوت صقن ل اوسرلل ملي مل نم نأ كالو

 اع هجورخ ردقب هديحوت نم صقنيف « هللا نم ىده رغب ىوهو يأر اذ دلقيو

 نم تتارفأ) © ىاعت لاق . نا ريغ الإ كلذ يف هذختا دق هناف ء« لوسرلا +ب ءاج

 ف داسفلا لخد امنِإَو . هسفن هاوهتا دبع : يأ كر © نافرفلا فارق نإ دا

 : هيلع هللا ةمحر كرابملا نب هللا دبع لاق اى« قرف ثالث نم ملاعلا

 5 يذمرتلا لاق م” نسح 0غ(

 .٠ هيلع قفتم 4 جيك )2

 ا



 اهنامدإ لذلا ثروي دقو بواقلا تمت بونذلا تبأر
 اهنايصع  كلسفنل رخو ةسراقلا دال راد ك5
 اهامررا . كش ناحل كولملا الإ نيدلا دسفأ لهو

 اهنوضراعيو « ةرئاجلا تاسايسلاب ةعيرشلا ىلع نوض رتعي ةرئاجلا كولملاف
 نع نوجراخلا ءايلعلا مهو « ءوسلا رابحأو . هلوسرو هللا كح ىلع اهنومدقيو ؛ اهب
 ميرحتو « هلوسرو هللا مرحام ليلحت ةنمضتملا « ةدسافلا مهتسيقأ و مهئارآب ةعيرشلا
 «هقلطأام دييقتو « هديقام قالطاو « هربتعاام ءاغلإو « هاغلأام رايتعاو « هحابأام
 «عرشلاو ناميإلا قئاقحىلع نوض رتعملا ؛ ةفوصتملالاهج مهونابهرلاو . كلذ وحنو
 نيد عرش ةنمضتملا « ةيناطيشلا ةلطابلاتافوشكلاو تالايخلاو ديجاوملاو فا وذألاب
 2 ملسو ه«تسيلع هللا ىلص هسيين ناسل ىلع هعرش يذلا هنيد لاطيإو « هللا هب نذأي ل
 اذإ : نولوألا لاقف ٠ سفنلا ظوظحو ناطيشلا عد ناميالا قئاقح نع ض وعتلاو
 لقعلا ضراعت اذإ : نورخالا لاقو ! ةسايسلا انمدق عرشلاو ةسايسلا تضراعت
 رهاظو فسشكلاو قوذلا ضراعت اذا قوذلا باعصأ لاقو ! لقعلا انمدق لقنلاو
 . فشكلاو قوذلا انمدق عرشلا

 مواع ءايحإ ١ هامس يذلا هباتك يف هللا همحر يلازغلا دماح يبأ مالك نمو
 مومذم مالكلا و لدجلا معف: تاق نإذ » : اهلجأ وأ « هبتك لجأ نم وهو ( نيدلا
 يف افارسإو ًاولغ اذه يف سانلل نا ملعاف « هيلا بودنم وا حابم وه وا موجنلا عك
 ىو بند لكي للا ىقلي نأ ديعلا ناو عارتاو ةعدت هنا ::لئاق نف . فارطأ
 « ةيافكلا ىلع امإ « ضرف هنإ : لئاق نو . مالكلاب هاقلي نا نم هل ريخ كرشلا
 ديحوتلا لعل قيقحن هاف « تابرقلا ىلعأو لامعألا لضفأ هناو ؛ نايعالا ىلع اماو
 لبتح نب دمحأو كلامو يعفاشلا بهذ ميرحتلا ىكإو : لاق . هللا نيد نع لاضنو
 : لاق . ءالؤه نع ظافلالا قاسو « فاسلا ند ثيدحلا 5 عييمجو نايفسو
 تاديدشتلا نه مهنعلقن د رصحنبال . اذه ىلع فلسلا نمثييدحلا لهأ قفتا دقو

 تالا



 بيترتب .حصفأو:قئاقحلاب فرعأ مهنأ عد  ةباحصلا هنع تكس ام.: اولاق « هيف

 :ملسو هيلعب هللا:ىلص لاق كللذكو .. رشلا نم هنم دلوتي امل الإ - مهريغ نم ظافلألا

 اضيأ اوجتحاؤب . ءاصقتسالاو ثحبلا يف نوقمعتملا يأ . «)١( نوعطنتملا كله »

 ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر هب ردأي ٠١ مهأ ناكل نردلا نه ناك ول كلذ نأب

 قيرفلا لالالثسا ركذ مث ءمهاالدتسا ةرقب ركذ مث . هبابرأ ىلع ينايو هقيرط: لعيو

 : لاف« ليصفتل اه/باجتأف:. ؟ كالذع راتخملا اف: تاق ناف+: لاق:نأ ىلإ . رحالا

 بج: وأ”سودتمةوأ لالتحع عافتنالا تق يب وهف“: ةزمض» هيفاو.« ةغفنم هيف

 افأف : لاق:. مارح هلمعو:رارضتسالا تق يف هترض-رابتعاب وهو.. لاخلا هضعي

 كلذو « ميمصتلاو مدرجلا نع:اهتلازإؤ + دئاقعلا كلرحنو « تاهبشلا ةزاثاف'« هقرضنم

 . صاختشألا هيف فاتخيو « هيف كؤكشم ليل دلاب اهعؤجترو . ءادتبالاب لصحن امم

 ي:اهتيبثتو « ةغدبلا“ داقتعا ديكأت يرسم هلو« قلحا د اقنع يف ةؤووض/اذهف

 نكلؤ «.هياع راررصإلا ىلغ مهصزحب دتشزو مهيعاود  ثعبنت ثيح « مهزودص

 نظي دقف'« هتغفن# امأو :: لاق“. لدخلتا نم روغإ يذلا بصعتلا ةظساوب ررضلا اذه

 مالكلا يف سياف» اهتئيهو هياع يه"٠٠1 ىلع“ اهتفرعمو قئاقدللا فشك هتدئاف' نأ

 .فيرعتلاو فشكلان ٠ رثكأ لياضتلاو طيبختلا لعلو « فيرشلا باطملا اذهب ءافو

 ام ءادسعأ سانلا نأ كالابي رطخ از يوشخ> وأي ثدحم نو هتعمس اذا !ذهاو : لاق

عيو ةزبسقنا ةقيقح دعب:هلاق مث « مالكلا 'ربخ نم: اذه عساف“ |واهجب
 هيف:لغلختلا د

 عاون ىزودس+ رخأ مولع يف :قمحتلا» ىلا كللذ+ز واجنو + نيتحاكتملا ةجزد. ىهتنم ىلإ

 يرمعلو .. دود« هجولا:| ذسسه :نم.ةفرعلنا !قئاقحن ىلا قيرطلا' نأ ققحنو .« مالكلا

 : رودنلا لع نكلو + رومالا:ضعبل حانشيإوبضيرعتو. فشك نعب مالكلا كافنيال

 . هللا: همجز يلاءزغلا نع هتاقن 1: ىهتنا

 احالظصا ةنوك درجتمل هؤهزكُي ملف ااسلاو , ةغلاب ةجصن كلذ يهلغق مالكو

 )١( مسم .٠
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 اومزوثدلو , ةحيحصلا مواغلا ظافلأ ىلع حالطضالاك , ةحيض ناعم ىلع |ديلج
 ة/ذاك رومأ ىلع هلاتشال هوهرك لب « لطابلا لخأل ةجاحارو قتلا. قع ةلالدلا اضرأ
 « ةحيعص مواسع نم هيف ا١و ةاسلاو باتكلا اهتفلاخ.٠ : كلذ نو . قحلل ةفلاخم
 يهيذ « اهعفن ةلق ع١ اهتابثإ يف مالكلا اولاطأو ءااهليصحت ىلا قيرطلا اورعو دقف
 فلكتلا الإ مهدنع سولف « اريسفت هزسحلأو « اريرقت حصأ نآرقلا يف وهف مهدنع ا نسحأو_ىقتنيف,نيمساالو ١ ىقتربف لهسش ال « زع<و لبج سأر ىلع ثغغ لمج محل
 . اليقعتلاو ليوطتلاو

 يذلا لضافلاو . كوبكشلاو هبشلا هوعضو يذلاب نوعفدي مهنأ نومعزي مهف
 . كللذب.تداز كؤكنشلاو .هبشلا نأ لعب

 هللا باتك ندنيقلاو لسعلاو ىدنملاو ءافشلا ليصخم ال,نأ .لاحما ندو
 لحمي نأ بجاولا لب ٠ نيريحتما ءالؤه مالك نم لصحو هلوسسر مالكو
 هايلدو هناهرب فرعيو هفاقعيو هانعم بيدتيزو « كصالا وه هلوسرو هللا هلاق ام
 ىلا سانلا كاؤقا لعجبو « اذهو اذه ىلع هتلالد.فرعيو « يعمسلا يي ريخلاو ٍناقعلا
 نيك لمت ظافلألا هذه : :اهباخص ال لاقيف قام ةيراشتم هفلاكو هقفاوت
 لئماذهو . دردفااخي اه اهب اودازا ناو « لبق لووسرلا ريخ قفاويا٠ اهب اودارا اف
 ناف . كلذ وحنو « ضرعلاو زيحلاو ةهجلاو رهوجلاو زيجتلاو مسجلاو بكرملا ظفل
 لب « حالطصالا لها هديري يذلا .ىنعملاب ةنمنلاو باتكلا يف تأت ل ظافلألا هذه
 رسفتف « اهب اهنع ماهريغ ريعي مل ناعم نع اهب ريبعتلاب نوصي مه لب»« ةغللا يالو
 « ؛ةيعمسلاو ةيلقعلا ةلدألا نم نآرقلا هيلع لدام رظنيو « رخخا تارابعب يلاعملا كلت
 . لطابلا نم قحلا نيبت ليصفتلاو راسفتسالا عقو اذاو

 لاغتشالاو « هاوسر مالكو هللا مالك ربدت نع ضارعالا لالضإلا بيسو
 اوديفي ل مهنأل « مالكلا لهأ ةالؤه يمس انمتإو :ةفلتخملا ءارآلاو نانويلا مالكب
 سايقلا نم هنوبرضيا٠ وهو « ديفيال دق مالكةدايزب | وأ امتإو «افورعم نكي مل الع
 عدو« رخخآ عضو» يف هب عقتني هلاثنأ و سايقلا اذه ناك نإو « سخلاب ملعام حاضيإل

 مسا هس



 ضراعوأ هل غم - هتسايسوهقوذو هيأرب كاق نه لكو . سما ركب ف

 ريحت انأ ) : لاق لب « هبر رمآل لسي ل ثيح « سيلبا ىهاض دقف - لوتعملاب صنلا

 عطي نم ) : ىلاعت لاقو . ١١ : فارعالا ( نبط نه هتقاخو ران نه ينتقلخ هنم

 كاقو . 8١ : ءاسنلا ( اظيفح مهيلع كانلسرأ امف ىلوت نمو هللا عاطا دف كوسرلا

 روفغ هللاو كبيونذ كل رفغيو هللا مكببحي ينوعبتاف هللا نوبحت متنك نإ لق ) : ىلاغت

 اهف كوكحم ىتح نونمؤيال كبرو الف ) : ىلاعت لاقو . : نارمع لآ ( محر

وملسيو تيضق امث اجرح مهسفنا ِق اودجنال مث مهنيب رش
 . 684 : ءاسنلا ( اياست ا

 .اهلست اوملسيو هكحب اوضريوهيبن اوكحي ىتح نونمؤيال مهنا هسفنب هناحبس مسقا

 رارقالاو « بيذكتلاو قيدصتلاو « نامبالاو رفكلا نيب بذبذتيف ) : هلوق

 . ( ايذكف ادحاج الو ءاقدصم انمؤمال « اكاش « اهئات اسوسوم « راكنالاو

 111 اا سارا ص داك بدك وو هع 0 هك اجا

 همحر حبشلا اهفصو يتلاةلاخاهذهو . ددرتيو برطضي : بذبذتي : ش

 عمج نأ دارا وا « مومذملا مالكلا ملع ىلإ ةنسلاو باتتككلا نع لدع نم لك لاح هللا

 ءارالاو يأرلا ىلا هد ريو صنلا لوأتي ضراعتلا دنعو « ةنسلاو باتكلا نيبو هيب

 وهو « ديفحلا دشر نبا لاق ام« كشلاو لالضلاو ةربحلا ىلا هرما لوؤيف « ةفاتخملا

 : « تفاهتلا تفاهت » هباتك يف « مهتالاقمو ةفسالفلا بهاذمب سانلا ىلعا نم

 لها لضفا « يدمالا كلذكو . 0 ؟ هب دتعي ًائيش تايملإلا يف لاق يذلا نمو ١

 رخخا ىهتنا « هللا همحر يللازغلا كلذكو . رئاح رابكلا لئاثملا فا مفاو يدنا

 ىلع لبقاو قرطلا كلت نع ضرعا مث « ةيمالكلا لئاسملا يف ةريبطلاو فقولا ىلا ةرما

 وبا كلذكو . هردص ىلع يراخبلاو تاف « ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيداحا

 : تاذللا / ماسقا / : هفنص يذلا هباتك يف لاق « يزارلا رمع نب دي هللادبع

 لال نيملاعلا يعس ةياغو لاقع_ لوقعلا مادقإ ةياهن

 لابوو ىذأ انايثد لصاحو انموسج نمةشحو يفانحاورأو

 اولاقول يق : هيفانعمجنأى وس انرمع لوطانثب نهدفتسن ملو
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 اولازو نعرسم ًاعيمج اودأبف ةلودو لاجر نم انيأر دق مف

 لابجلابجلاو اولازف« لاجر اهتاف رش تاء دق لابجنم مو ع

 نمحرلا ) : تابثإلا ىف أرقإ ؛ نآرقلا ةقيرط قرطلا برقأ تيأرو « اليلغ يو 1 الو « اليلع ىنشت اهتبأر اف « ةيفسلفلا جهانملاو « ةيمالكلا قرطلا تلمأت دقل
 أرقإو . ٠١ : رطاف ( بيطلا لكلا دعصي هيلإ ) . ه : هط ( ىوتسا شرعلا ىلع
 الإ نيماكتملاو ةفسالفلا دنع دجي مل هنإ « يناتسرهشلا ميركلا دبع ّنب ده هللادبع وبأ خيشلا لاق كلذكو . ؛ يتفرعه لثم فرع يتبرجت لثه برج نمو» : لاق مث 19١, : هط ( الع هب نوطيحيالو ١) : ىروشلا( ءيث هلثك سيل ) : ىللاف
 : لاق ثيح « مدنلاو ةريحلا

 ملاعملا كلت نيب يئثرط تربسو اهلك دهاعملا تفط دقل يرمعل
 مدان نس عراق وأ نقذ ىلع رئاح فك ًاعضاو الإ رأ ملف

 نكلاو « هنع ينوهن يذلا يف تاخدو « مهمولعو مالسإلا لها تيلخو « مضخلا رحبلا تضخ دقل : هتوم دنع لاقو . هب تلغتشاام غلبام ىلإ ين غلبد مالكلا نأ تفرع ولف « مالكلاب اولغتشتال انباحصااي : ينيوجلا يلاعملا وبأ لاق كلذكو
 ورسخلا نيدلا سمش لاق كلذكو . روباسين زئاجع ةديقع ىلع : لاق وا « يمأ ةديقع لع تومأ اذ انأ اهو « ينيوبلا نبال ليولاف هتمحرب يبد ينكر ادتي مل نإف
 «دقتعأام يردأام هللاو « دقتعاام ي رداام هللاو« دقتعا ١ يرداامهللاو ينكل «ةمعنلا هذه ىلع هللا ركشا : لاقف « معن ٠ لاقف « لاق موا ؟ هب نقيتسم كلذل ردصلا حرشنم تنأو : لاقف « نوملسملا هدقتعيام ٠ لاق ؟ هدقتعتام : لاقف « اهوي هيلع لخد دقو « ءالضفلا ضعبل « يزارلا نيدلا رذف ةذمالت لجا نم ناكو « يهاش
 35 هت لضخأ ىح دو

 رقتفي نكمملا نأ ىوس اًئيش هتاصح مث تفرعام : هتوم دنع يجفوخلا لاقو
 ما



 ؛رحأأ كلاقو . اعيرتخ تق قامو نول ياس فضوراقتفألا لاق «.حيجرملا ىلإ

 ءالؤهو ءالؤه.ججح نبب لباقأو يهجو ىلع :ةفحللا :عضأو يثشاوف نلع:عجطضأ

 . ءيش اهنه يدنع حجرتي مو « رجفلا علطي ىح

 لاق. اك« .قدنزت الاو هتتمح رب .هللا هك ادتي ملنإ لاخلا هذه لثم. ىلا لصي نمو

 « سلفأ ءايميكلاب املا بلط نمو «.قدنرت مالكلاب نيدلا.بلط,نم : فسوي ىبا

 مالكلا لهأ, يف يمكح : هللا هحر يعفاشلا لاقو ..بذك ثيدلحلا بي

 ءازجاذه : .لاقيو « رئاشعلاو لئابقلا يف مهب فاطيو « لاعنلاو ديزجلاب | ىبرعضي نأ

 نعمالكلا لهأ نم تعلطا دقل : لاق و .مالكلا نلع لبقاو.ةنسلاو باتكلا كررت نم

 كرما الخام  هنع هللا ىهنام لكب دسبعلا لني نآلاو ؛ هل وق ١-1 كد طام ءيش

 نغ بلط نهو

 . ىهتنا . مالكلاب ىلتبي نأ نم ها ريخ  هللاب

 « هب اورقأ.ا رقيف « زئاجعلا بهذ ىلا عجري توما دنع ءالؤه دحأ دمتو

 ءاهداسف ل نيت مث « اهب عطقي ناك ياا « كلذل ةفلاخملا قئاقدلا كلت نع ضرعيو

 عابتأ ةلزتم تسانالا سءارماس اذا مهتاياهن يق نونوكيف « اهتفص هل نيتي ل وأ

 . بازعألاو ءاسنلاو نايبصلا نم علا لها

 همالسوللا تاولص.بواةلا بيبط ناك ام.« ضرما اذه ثمل عفانلا ءاؤشلاو

 ليئاكي٠و ليئاربج بر مهللا » :  ةالصلا حمتفي لسللا نم ماق اذا :هلوقي هيلع

 كدانع نيب م تنا «.ةداهشلاو بيغلا ملاع«« ضرألاو تاومستلا رطاف « ,ليفارسإو

 ءاشت نم. يدهت ثنا« كلثذاب قلنا نم هيف فانتا امل ٍكدها «:نوئفاتخي هيف اوناك ايف

 ةيبوبرب هبر ىلا. ٍلسو .هياع هللا ,ىلص هجوت . ملس» هج رخا . (1) 0, ميقتسو ةطا رض ىلا

 ةاسيح ذإ .« هنفاب_ ىلا نم هيف.ضلتخا ا هيدهب .نأ ليفارساو ليئاكيمو ليثاوبج

 يحول ابل كوم ليئاربجف : .ةايحلابةثالثلا ءالؤم هناحبسهللا لكو.دقو .. ةيادشاب بلقلا

 «نادبألا ةاسيح ببس وه يذلا رطقلاب ليئاكيمو « بواقلا ةايح ببس وه يذلا

 )١( هحيتص ) ي ًاضيأ ةناوع وبا هاتقرو « حيدص ( .

 هالات



 دووعو ملانسعلا ةايح.ببس وه.يرذلا:روصلا يف خفنلاب ليفارساو :« نا ويحلا رئاسو
 ةميظعلا:اوررالا هذه: ةيبوبرب هن احبس هللا ىلا لسوتلاف . اهدانسجأ ىلا حاووألا
 . ناعتسملا هللاو . بولطملا لوصح يف مظع ريثأت هل « ةايحلاب ةلك وملا

 مهوب مهنم اهريتعا نم مالسلا راد لهال ة ؤرلاب ناميالا حصيالو ) : هلوق
 ةيؤرلا ىلا فاضي ىنعم لك لبوأتو - ةيؤرلا ليوأت ناك ذا « مهفب اهوأت وا
 ينلا قوتي مل نمو ؛ نيماسملا نيد هيلعو « مياستلا موزلو « لب وأتلا كرتب -
 . ( هيزنتلا بصي حلو لز ؛ هيبشتلاو

 ين يف مهلوقب لوي نمو ةلزتعملا ىلع درلا ىلا هللا هر خيشلا ريشي : ش
 لاق سو هيلغادللا ىلص يبنلا ناف . هتاقواذ٠ نم:ءيشب هللا هبشي نم ىلعو « ةيؤرلا
 هيبشتلاا فاك ) لخدأ : ثيدحلا« «١١( ردبلا ةليل رمقلا نورت م عبر نورت منا 0
 يذلا ردضملا ىلا اهتلص عم ل وأتت يتلا نورتب ةلوص وملا / وا / ةيردصملا ( ٠١١ ىلع
 نم. صنب لدتسي فيك « صنلا اذنه:ل'*«ىلع لب وأتلا طاس.اذاف!:؟ حيا ضيإلا اذهو نانيبلا اذه.دعب اذامو . اهنع تالاّتحالا عفدو :« اهقيقحتو ةيؤزلا تابثا دارملا نأ" يف حضاو نيب اذهو ..يئرملا ينال ةئؤرلا يف هيبشتلا نوكيف «.ةيؤرلا وه
 نؤملعتاك مكبر نوملعت نإ : هانعم -نوكين ا: صنلا اذه لمت“ لهو !؟ صوصنلا
 لفف: نيك رب لأ ) ١ : ىلاعت:هلؤقب دسافلا ليوأتلا' اذهل دهشتسيو !؟ ردبلا ةلثلرمقلا
 لاعفا:ن م يتلا" :ىأر » هيف معتسا امه كلذ وحنو . ١ : ليفلا ( ليفلا باحصأب كبر
 ةراتو «,ةسيباق .نؤكت ةؤاتور« ةيرصب نوكت ةراتب « ىرت »نأ. كشالو.!! بواؤقلا
 لمصأ صلت ةنيرق ن* مالكلا ىاذيام نكلو.« كلذ ريغ.« ملا ايؤزر_ نم:نوكت
 ناكل يناعملا دجأل ةصاخملا ةنيرقلا نم همالك مكتملا ىلبخأ ول الإ و . يئابلاب نم هيناعم
 «.رصبلا ةيؤرربيقلعتي ام اذه لثم لهف ؟ « باحس اهنود سيل ةريهظلا يف.سمشلا نورراك كبد نور» : هلوقءقوف.ةنيرقو نايب يأو . ًاحضومانيبءال.«.ا زغام المجم

 )١( مدقت دقو « هيلع:قفتم .

 بلف



مأ نه ىلع الإ اذه لثم ىنخي لهو ؟ باقلا ةيؤرب وأ
 ! ؟ هيلق هللا ى

 روصتيال لاحم ىلاعت هتيؤر نأب لقع لقعلا كح ليوأتلا اذه ىلإ انأ+لا : اولاق نإذ

 . اسهئاكمإ

 يف سيلو « ءالقعلا رثك أ اهيف مفلاخ 5 مكنم ىوعد هذه نأ : باوجلاف

 مكحل هتيؤر نكمي ال هسفنب مئاق دوجو»٠ لقعلا ىلع ضرع ول لب « اهليحي اد لقعلا

 . لاحم اذه نأي

 ةفص ىلع ىرب ىلاعت هللا نأ مهوت يا « ( مهوب مهنم اهريتعا ن١ : هلوقو

 وهف - فصولا نم همهوت ام تيثا نا  مهوتلا اذه دعب 6 « اهيبشت مهوتيف ءاذك

حاج وهف مهوتلا كلذ لجألاهلصا نم ةيؤر لان ناو « هيش
 بجاولالب . لطعمد

 تبثأ ن نم ىلع 1 (هيفنيف « لطابلاو قملا هيفني معي الو «هدحو مهولا كلذ عفد

 . قحلا تابثاو لطابلا در بجاولا لب « لطابلا

 «هيبشنلاو يننلا قوتي نمو » : هلوقب هللا همحر خيشلا راشا ىنعملا اذه ىلاو

 ! ينلا اذهب هللا نوهزني مهنأ كومعزب ةلزتعملا ءالؤه نإف « ( هيزنتلا بصي لو لز

 مودعملا ذإ « لامك ةفصب سيل ةيؤرلا ين نإف ؟ لامكلا ةفص ىننب هيزنتلا نوكي لهو

 ي اك « ةطاحا كاردا هل يئارلا كاردإ ينو ةيؤرلا كني لاكلا امإو « ىرال

 .اءلعدب ةطاحإلا ينو معلا تابثإ يف لاكلاامنإو « لاككب سيل هب ملعلا ينن نإف « ملعلا

 . ًاملع هب طاحيال اك« ةيؤر هب طاخال هناحبس وهف

 ا اي اليوأت امل اه مهف هنأ ىعدا يأ ( ( مهفب اهوأت وأ » : هلوقو

 1 وأت لا ىبعم 5 نيرخأتملاحالطصا ر اص دق هنإف « اهانعم ٠ نه يلرع لك همهفي امو

 نحنا صوصنلا ىلع نوفرحلا طاست اذهبو « هرهاظ نع ظفنلا فرص هنأ

 دقو « لبقيل ةفرخزو هل ًآنييزت «اليوأت : فيرحتلا اومسف « اناوق فلاذياه لوأتن

 نيطايش ًاودع ين لكل اناعج كلذكو ) * ىلاعت لاق « لطابلا اوفرخز نيذلادتلا مذ

 , ١١7 : ماعنالا ( ًارورغ لوقلا فرخز ضعب ىلا مهضعب يحوي نحلاو سنإلا

 هاما



 ه, ضروع فرخرم ليلد هيلع ميقأ دق لطاب نه 3 ظافلألل ال يناغملل ةربعلاو
 « انئارآب نيلوأتم كلذ يف لخدنال » : مدقت اهف هلوق ريظن انه ةمالكو . نحلا ليلد
 لة ؤرلا لووأت ناك اذ » ٠ هلوعب للا انئاوهأب نيمهوتم الو
 ءاليوأتىمسيام لكك ر هدارم سيلو . 110 : لحنلا ( نسحا يه يتلاب مهداجو) + هلوقب ىلاعت هللا رما 5« نسحا يه يلاب لداجو بدأت هللا هسمحر خسيشلا نكلو . فيرحت وهو ؛ دايوأت هنومسي / يذلا / ليوأتل كرت هدارمو . ( نيملسملا نيد هيلعو « مياستلا موزاو « ليوأتلا كرتب :  ةيبوبرلا ىلا فاضي ىنعم لك ليوأتو
 باتكلا لدي يتلا « فلسلا بهذ ةفل انما . ةغدتبملا ةدسافلا تاليوأتلا كر هدارم اهناو . ةئسلاو باتكلا نم حجار ليلدل سانلا ضعبل رهاوظلا نم ءيش كرالو
 ملع الب هللا ىلع لوقلا كرثو « اهداسف ىلع ةنسلاو

 ىسوم لكيم هنأو 2 ولعلا ةلدأو 0 ةيؤرلاةلدأ ليوأت « ةدسافلا تاليوأتلا ف
 ! اليلخ مهازبا ذختي حلو « ًاميلكت

  ىلصألا هانعم ريغ يف المعتسم ) ليوأتلا 0 ظفا راض لق م

 م مالكلا اهيلا لوؤي يبلا ةقيقحلا وه : هلؤسر ةنسؤ هللا ٍباتك يف ليوأتلاف
 ام . هي رومأملا لعفلا سقن : رمالا لي وأتو « هب ربخملا نيع وه : ربخلا لي وأتف
 هعوكر يف لوقب لسوديلع هللا لص هلل لوسر ناك » : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق
 ادي : هل وفك , لبقللا لروأتو « ايلقرلا قيوأت دهس , + هضارطألا ( قلاب اير لسر تءاج دق لبق نم هوسن نيذلا لوقي هليوأت يتأي موي هليوأت الإ نورظني له ) : ىلاعت لاقو . (١)نآرقلا لوأتي « ( يل رفغا مهللا ,كدمحبو اني مهللا كناحبس
 ملام ليوأت كلذ ) : هلؤق ىلا ء ٠/ : فهكلا ( اريسص هيلع عطتست مل ام ليؤأتب ناكزاش) +: دلؤتو .6) + 'ءانلا ( اليوأت:نسطأ و ريكا كلذ ) + هلزقو +5 تضرب (ثيداحألا ليوأت ن؛كلملعيو ) : هلوقو . ٠ : نسوي ( لبق نم يايؤر ليوأت

 )١( هيلع قفتم .

 ما



 امب ٍلعلاو « ليوأتلا اذه لثم عوقو ركني نف . 87 : فهجكلا ( اريص هيلع عطست

 اذهف« رخآلا مورلاو هللا نع رابخإلاك ؛ ربخ ناك ام اماو ؟ هنم يهنلاو رمألاب قاعت

 ربخملا ناف « رابخإلا درج ملعت ال تناك ذإ « هتقيقح وه يذلا « هليوأت لعب ال دق

 يه يتلا « هتقيقح فرعي مل كلذ لبق هفرعياه وا « هب رخملا روصت دق نكي مل نا

 نم مزليال نكل . هللا الإ هملعيال يذلا ليوأتلا وه اذهو . رابخإلا درجمب « هليوأت

 يف اهف « هايإبطكاخملا ماهفإ بطاخملا دصق يذلا ىنعملاب معلا ين ليوأتلاب ملعلا ين

 هاهنا عام ملعي نا بحي وهو الا ةي5 لزنا امو ؛ اهريدتب هللا رما دقو الا ةيآ نآرقلا

 مالكو ةنسلاو باتتكلا ىف ليوأتلا ىنعم اذهف .هللا الا هماعيال ام هلي

 : هل ًافلاخم وا رهاظلل ًاقفاوم ايوا لك ناك هامل م فاعلا
 وأت نم ناك ناو

 ريسفتهب نوديري « هوو ريرج ناك « نيرسفملا نم ريثك مالك يق ليوأتلاو

 < فورعم حالطصا لدكمو : فلاخ وا هرهاظ قفاؤ ءاوس « هانعم نايبو مالكلا

 هليوأت ملعيامو ) : ىلاعت هلوقو . هلطاب در#و « هقحدمحي ريسفتلاك ليوأتلا اذهو

 نم ةءارق : ناتءارق اسهيف -ةبآلا ءا/ : ناريع لآ ( ملعلا يف نوخسارلاو هللا الا

ارقو ل ( هللا اللا 2 هلوق ىلع فقي
ارقل اتلكو« اهدنع فقيال نمةء

 داريو. قح نيتء

 ياضإلا هباشتملا ةيناثلاب داريو. هليوأت ملعب هللا رثأتسا يذلا هسفن يف هباشتملا ىلوألاب

 الا ) هلوق ىلع فقو نم ديربالو .هليوأت وهو ؛ هريسفت نوخسارلا فرعي يذلا

 ىلع لزنا هللا نوكينا اذه مزال ناف « ىنعملل ريسفتلا ىنعمب ليوأتلا ن وكي نا ( هللا

 ملعلا يف نوخسارلا نوكيو « لوسرلا الو ةمآلا عيمج هانعم لعيال امالك هلوسر

وس اهانعم ةفرعم 5 مه طظحال
ع نم لك هب انمآ ) : مهوق ق

 3 كارمع لآ( انبر كن

 بجي ملعلا يف نوخسارلاو نينمؤملا نم ملعلا يف خسارلا ريغ هلوقب ردقلا اذهو .

 نم انا : اهنع هللا يضر سابع نبا لاق دقو . كلذ ُق نينمؤملا ماوع نع مهزايتما

 لص يلا نإف « هنع هللا يضر قدص دقلو . هليوأت ن 'وملعي نيذلا ملعلا يف نيخسارلا

 هفلعم ءندلا فد نا 0 اذ كافرا 2 هيلع هبا
 0 ا اد ملا ع مم

 - ماد



 ةلهاج لاق. دريأل ملسو هيلع هللا لصداعفو .ةريغو يئراخبلاهأور . (1) ليوألا
 هلأساو ةيآ لك دنع هفقأ « هرخآ ىلا هلوأ نم « سابع نبا ىلع فحصلملاّ ضرع :
 ةيآ نع لقي لو « نآرقلا يناعم عيمج يف ملكت هنا هنع لوقنلا ترتاوت دقو . اهنع
 . هللا الا هليوأت دحا ملعيال يذلا هباشتملا نم اهنإ

 يف ةعطقملا فورحلا : هباشتملا : لوصألا يئ هللا مهمحر باصصألا لوقو
 اهانعم يف ملكت دق فورحلا هذه نأ عم . سابع نبا نع اذه ىوربو « روسلا لئاوا
 نكي مل نإو « هسباشتملا ىنعم فرع دقف « افورعم اهانعم ناك نإف « سانلا رثكا
 . بولطملا اذهو « ىنعملا مولعم اهاوسام ناك « هباشتملا يهو « افورعم

 (تاهباشتم رخأو باتكلا مأ نه تامكحم تابآ هنم ) : لاق هللا نإف اضياو
 . نيد اعلا روهمج دنع تايآ تسيل فورهلا هذهو . : نارمت ل

 نع ظفللا فرص وه : نيملكتملاو ءاهقفلا نم نيرخأتملا مالك ف ليوأتلاو
 يذلا ليوأتلا وه اذهو . كلذ بجوت ةلالدل حوجرملا لاّحالا ىلا حجارلا لاحالا
 : هلم حيحصلا ليوأتلاف . ةيبلطلاو ةب ريخلا رومألا نم ريثك يف هيف سانلا عزانت
 ليوأتلا وهف كلذ فلاخخ امو ؛ ةنسلاو باتكلا صوصن هيلع تلدام قفاوي يذلا
 يخلبلا ىبحي نب ريصن نأ « ةرصبتلا ١ يث ركذو . هعضوم يف طوسبم اذهو « دسافلا
 هنأ : هللا مهمحر نسحلا نب دم نب ىبحي يبا نب دامح نبا ليعاما نب ورمت نع ىور

 مجعملا يف يناريطلاو ( "0و "8 ؟ 5/١ ) دمحا هاور ؛ حيحص )١(
 (ةراتخملا » يف يسدقملا ءايضلاو « ة وبنلا لئالد » يف يهيبلاو ( ؟/١/854 ) ( ريبكلا
 هدنع امئاو ؛« مهوف يراخببلل هايا فنصملا وزع امأو . سابع نبا نع حسيت دئسب
 هسسجرخأ ؛ ( ةكحلا » لدب ( باتكلا » ظفل يقوءا ةكيحلا هملع مهللا) : ظفلب
 «يناريطلاو ( "54 «56 ؟١14/1) دمحألةياور وهو ( 5 ق4ووزا نللك)
 (ماا//١)دمحال ةياوروهو . « هقفمهللا ١ : ظفاي ارصتخمم ( 168/0) مسمداورو
 . اهفو الع ينديزي نأ هللا اعدف ..:: لاق سابع نبا نع (م1/:8) هل ىرخأ ينو

 - ا



 ؟هيبشنلاىلا هرهاظ يدؤيأم ىلاعتللا ثافص نم اهيف يثلارابخألاو تايآلا نع لثس

 ملعي نا بجيو. فيكو فيك : لوقةنالو « اهب نمؤنو « تءاج ام اه هرم : لاف

 كالذ مهف نم نأو « هاضفقم الو صنلا رهاظ وه سيل يرفكلا دسافلا ىنعملا نا

 : سانلا ضعب لوق يف ليق دق ناك اذإو  هملع صقنو همهف روصقتل وهف هنم

 مييقسلا مهفلا نم هقتفآو احرص الوق بئاع نم كو

 : ليقو

 رقبلا مهفت نأ مهل يلع اسءو اهعطاقم نم يئاوقلا ثحن يلع

 وهو « ثيدحلا نسحاو مالكلا قدصا وه يذلا « هللا لوف يف لامي فيكف

 نا.١: دوه (ريبخ ميكح ندل نه تلصف مث هتايآ تمكحأ ) يذلا باتكلا

 حلصيام نايب هيف سيل هناو « لالضلا وه ثيدحلاو نآرقلا رهاظ نإ مهوق ةقيقح

 ناقحلاو . نيلوأتملا لوقةقيقح اذه !؟ هيزئتلاو ديحوتلا نايب هيفالو « داقتعالا نم

 هتلالدنوعدي نوعزانملاو. هيلع لدي ل الطاب ناك اهو « قح وهف نآرقلا هيلع لدام

 ! هفرص نيعتي يذلا لطابلا ىلع

 هب نورصتنت أ نومعرت منك نإو « هودتحتف يذلا بابلا اذه : مه لاقيف

 عاونأل اياب مكياع متحتف دقف :  ةيفخ ةايلق عضاوم يف نينمؤملا مكناوخا ىلع

 نع نآرقلا هر اذإ مكنإف « هدس ىلع نوردقتال « نيعدتبملاو نيكر شما

 نإف ؟ غوسيال امو هليوأت 0 ايف هاغلا اف يعرش ليد ريغب ةموهفملا هتلالد

 بأبو. مل ليق ! هانررقأ الإو « هانلوأت هتلاحتسا ىلع يلقعلا عطاق ملا لدام : متلق

 رهاوظنالطب ىلع عطاوقلا مايق معزي ينطابلا يطمرقلا نإذ ؟ يلقعلا عطاقلا نزن لفع

 يلزتعملامعزيو ! داسجألا رشح نالطب ىلع عطاو وعلا مايق فدوسايفلا معزيو ! عرشلا

 هب ةمحر وا مالك وا ملع مايق عانتما يلعو ٠ نامت هللا ةيؤار عاتما يلع عطاوبقلا مايق

 نا نم مظعأ تاالوقعملاب اسهبوجو اهباعصأ يعدي يتلا تاليوأتلا بابو !! ىلاعت

 ءىش رقنال أ : اههدحأ : ناهظع ناروذحم ككارح كو امقملا اذه ف مهحنت
 يدب 2 0 ا

 تءااكسص



 . ةيفاعلا هللا لأسن « ةقدنرلا باب حتف اذهو ! هولوا هتفلاخخ ناو « هولبق هيلع لد لقعلا نأ اوعدا ام تقفاو نإ ؛ داّيعالل ال داضتعالل ةنسلاو باتكلا صوصن نوركذي امنا ليوأتلا لها دن اذكو مظعلا أبنل وه نآرقلاو « ءابنالا يه يبنلا ةصاخو « دابعلا هب هللا أبنا ام ىلا داشرإلاو ةلالدلا نع ةئسلاو باتكلا لزع مزايف ةبرطضم تاليوأتلاو ؛ دارم اوه رهاظلا نأب قئويال ذا ٠ لوسرلا هب ريخأ امم هدقتعت ءيشب مزنلا نع ىلختت بواقلا نأ : يناثلا . ةروذحما ةربحلا ىلا رمألا لوؤيف ؛ هيلا اوبهذام ىلع لدي لقعلا نأ ن وعد ب باتكلا يف نيفلتخملا نم ةفئاط لكو ! لقعلاب ىلإ ناكتمإ يف ةضيرع ةليوط ًاثوحب كلذ لبق ثحبن ىح ار اكل

 . ( هيزتتلا بصي ملو لز « هيبشتلاو يننلا قوتد ملنمو) :كوق
 ٠١ : ةرقبلا ( اضرم هللا ممدازف ضرم مهبولق ين ) : ىلاعت لاقو . ةوهشلا نوم انه 00٠١ بارحالا (ضرم هبلق يف يذلا عمطيف لوقلاب نعضخن الف ) : ىلاعت لاق « نآرقلا يف روك. امهالكو ؛ ةوهش ضرمو « ةهبش ضرع : ناعون بولقلا ضارمأ نإف « بولقلا ضارمأ نم ناضرم هسيبشتلاو يننلا : ش

 ىجر. ةوهشلا ضرم ذا « ةو غلا ضرم نم أدرأ وهو « ةهبشلا ضرم اذهف 8 ان : ةبوتلا ( مهسجر ىلإ ًاسجر مهتدازف ضرد مهبولق يف نيذلا امأو ) : ىلاعت لاقو
 هيبشتلا هيشو « لسو هسيلعدللا ىلص لوسرلا هب ءاج ا, بيذككتو ”در يفنلا هبش نإف « هيبشتلا هبش نم أدرأ يفنلا هبشو « اههيبشتو رفن تافصلا ةلأس٠ يف يلا ةهبشلاو '. هس ث هللا هك رادتي ل نإ هل ءافش ال ةهبشلا صضرمو )2 ةوهشلا ءاضقب ءافشلا هل
 مالكلا لهأ بعتي يذلا اذهو ؛ ف واخملاب قلاخاهيبشت : ناعون هيبشتلا نإ « هيبشتلا ىعون لصأ اذهو . ١ : ىروشلا ( ريصبلا عيمسلا وهو ) : لوي ىلاعت هللا ناف « رفك تافصلا يفنو ء ١١ : ىروشلا ( ءيش هلثك سيل ) : لوّتي ىلاعت هللا نإف رفك هقلخ هللا هيبشتو ٠ سو هيلع هللا ىلص لوسرلا هب ءاج ايف دحلل ةزواجمو واغ
 قولخملاهيبشت لهأ مه نذلا « يناثلا عونلا نم لقأ سانلايث هلهأو « هلاطيإو هدر ٍ

 - ماه



 ؛ةكتاللاو َ مانصألاو 3 ريفا نسل « ارب زعو « خياشملا نا قلاخلاب

 تلسرأ ناذلا ف ءالؤهو . كلذ خو ء ناو «روبقلاو « لجعلاو «ءائاوا: راثأو

ةدابع ىلا مهنوعدي لسرلا مه
 .هل كيرشال هدحو هللا 

 توعنب توعنم « ةينادحولا تافصي فوصوم العو لج انير ناف : هلوق

 . ةيربلا نم دحأ هانعم يف سيل « ةينادرفلا

فصوام هفصو وه يذلاب ىلاعت برلاهيزنت ىلإ هللا همحر خيشلا ريشي : ش
 

 ا خلا مالكو . اتايثإو ًايفن هسفن

 هللا . دحأ هللا وه لق ) : ىلاعت هلوق نم ذوخأم . ةينادحولا تافصب فوصوم

 :ىلاعتهلوق نم . ةينادرفلا تروعنب توعنم : لوقو .؟-١ : صالخالا ( ددصلا

 دحأ هانعم يف سيل : هلوقو . "7 : صالخالا ( دلوي ملو داي مل . دمصلا هللا )

 اضيأ وهو . 4 : صالخالا (دحأ ًاوفك هل نكي ملو ) : ىلاعت هلوق نم ةيربلا نم

 كتدا يفنو تافصلا تابثإ نم مدقت ال دكؤد
 « نافدارته تعنلاو فصولاو . 4

 .ةينادرفلاو ةينادحولاةللذكو « لعفلل تعنلاو« تاذلل فصولااذ .ناب راقتم : ليقو

 دحومملاعت وهف « تافصلل ةينادرفلاو « تاذلإ ةينادحولانإ : اههنيب قرفلا يف ليقو

 ظفللا يب نكلو « دحأ هيف علا ذ#1أ|أ1]أ11111 ُق

 بطخلاب وهو « ةديقعلا ند عضاو» يف ريركتلا اذه ريظن خيشالو . ريركت عون

 (ءيش هلثك سيل) و . قيلأ بطخلاب )١( عييجستلاو « دئاقعلاب هنم هبشأ ةيعدألاو

 . ةيربلا نم دحأ هانعم يف سيل : هلوق نم هيزنتلا يف لكأ . 1 ىرارقلا

 « تاودالاو ءاظعالاو ناكرألاو « تاياغلاو دودحلا نع ىلاعتو ) : هلوق

 . ( تاعدتبملا رئاسك تسلا تاهنلا هيوحتال
 تست

 نأ : يهو « ةمدقمدللا هحر خيشلا ةرابع ىلع مالكلا يدي نيب ركذأ : ش

عجسلا : يعيب 2 ةلمهملا نيسلاي 6 غيجستلا )0(
 :0 

 تلا



 « اهترثت ةفئاطو « اهيقنت ةفئاطف : لاوقأ ةثالث ظافلألا هذه لثم قالطإ يق سانلا
 « نيبت اذا الا اهتابثإ الو اهيفن نوقاطي الف « فاسال نوعبتملا مهو « لصفت ةفئاطو
 هذه تراص دق نيرخأتملا نأل . يفنم وهف اهب يفنادو ؛ تباث وهف اهب تبثأام
 «ةيحالطصالا ظافلألا نه اه ريغك « ماهباو لاجإ اهيف مهحالطصا يف ظافلألا
 كح اهب نوفني ةافنلا ناك اذلو . يوغللا اهانعم سفن يف اهلهعتسي مهلك سيلف
 ىنعم اط لخدي ام نيتدثملا ضعبو ؛ هب نولوّتي الام اهتبثم نع نوركذيو ؛ الطابو
 نه صن درب ملو . نازيملاو باتكلا هيلع لد الو فلسلا لوقل ًافلاخم « الطاب
 فص مل امب ىلاعت هللا فصن نأ انل سيلو « اهتابثإ الو اهيفنب ةنسلا نم الو باتكلا
 . نوعدتم٠ ال نوعبتم نحن امناو « اتابثإ الو ًايفن هلوسر هب هفصو الو هسفن هب

 هلوسرو هللا هتبثأ اف « تافصلاباب ينعأ « بابلا اذه يف رظني نا بجاولاف
 يف اهب مصتعي صنلا اهب درو يِنلا ظافلأألاو . هانيفن هاوسرو هللا هافن امو « هانتبثا
 هتفنام ىننو « يلاعملاو ظافلألا نم هلوسرو هللا هتبثا ام تبثنف ؛ ىنلاو تابثإلا
 قلطتالف اهتابثا الو اهيفن درب مل يتلا ظافلالا انأو . يناعملاو ظافلألا نم اهصوصن
 هنع رييعتلا يغش نكل 0 لبق اح ردك ىزعد ناك نإف :اهلائاق دوصق» 2 رظني ىح
 دارملا نيبت نئارق عم « ةجاحلا دنع الإ « ةلمجملا ظافلألا نود ؛ صوصنلا ظافلأب
 هاه بطاخي 0 ْنا هعم دوصقملا ميال نم عم باطخلا نوكي نأ لثم ةجاحلاو

 . كلذ وحنو

 هلاثماو يبراوجلا دوادك « ةهبشملا ىلع مالكلا اذهب درلا دا رأ هللادمحر خيشلاو
 واع نولو قي امع هللا ىلاعت ! كلذ ريغو ءاضعاو ةئج هناو مسج هللا نإ : نيلئاقلا
 نكل « قح انه هركذ يذلا ينلا نم هللا هسمحر خيشلا هدارا يذلا ىنملاف .٠ اريبك
 : وهو . كلذ نايب ىلا جاتحيف « الطابو ًاقح هيفن مومح يف لخدأ نم هدعب ثدح
 هتافص نم ًائيش نودحيال مهنأ و « ًادح هلل نوملعيال رشبلا نأ ىلع نوقفتم فاسلا نأ
 31 كيرشو ةماس نب دامحو كيز نب دامحو ةبعشو نايفس ناك : يسلايطلا دواد وبا لاق

 اااه



 فيك: نواوقيالو ثيدحلا نووري « نولثعالو نوهبشيالو نودحيال  ةناوع وبأو

 . هب ةطاحإلا نعهّقاخ زجعأ دقو : خيشلامالك يف ينأيسو . رثألاب اولاق اوائس اذإو

 هقلحخ نعزيمتم هنأ ىنعملا نآل « هدحب ”دحأ طيح نا نع ىلاعتي هللا نأ هدارم نأ ملعف

 ىلع هنأب : لاق ؟ انبر فرعت مب : كرابملا نب هللادبع لئس . مهل نيابه مهنع لصفنم

 دحلا نأ مواعملا ن»و . ىهتنا « دحب : لاق ؟ دحب : لبق « هقلخ نم نئاب ء شرعلا

 « هقاخ يف لاح ريغ ىلاعت هللاو « هريغ نع هب زيمتيو ءيشلا هب لصفنيام ىلع لاقي

 زوجيال ىتعملا اذهب كحلاف . هاوس امل ميقملا ءهسفنب مئاقلا مويقلا وه لب « مهب مئاقالو

 براادوجو ين الإ هيفنءارو سيل هنإف « الصأ رمألا سفن يف ةعزانم هيف نوكي نا

 الب فتنم اذهف « دابعلا هدحي نا وهو « لوقلاو ملعلا ىنعمب دحلا اماو . هتقيقح يننو

 ابأ خيشلا تعمس : « هتلاسر » يف يربشقلا مساقلا وبا لاق . ةنسلا لهأ نبي ةعزانم

 « يربنعلا نسح ا ابأ تعمس « هللادبع نب روصنم ابأ تعمس « يملسلا نحرلا دبع

 هللا تاذ : لاقف ؟ هللا تاذ نع لئثس دقو « لوقي يرتستلا هللا دبع نب لهس تعيس

 يهو « ايندلا راد يف راصبألاب ةيئثرهالو ةطاحإلاب ةك<ردم ريغ « ملعلاب ةفوصوم

 ىبقعلا ف نويعلا هارثو «لواحالو ةطاحإ الو دح ريغ نم « ناعيإلا قئاقحب ةدوجوم

 هتايابهيلع مهدو « هتاذ هنك ةفرعم نع قلخلا بجح دقو « هتردقو هكام يف ًارهاظ

 ةطاحا ريغ نه « راصبالاب ندؤملا هيلا رظني « هكردتال نويعلاو « هفرعت بواقلاف

 . ةياهن كاردا الو

 ضعب نا لع ةاقنلا اهب لدتسيف - ت ودالاو ءاضعالاو ناكرالا ظففا اماو

 5 هنع دا يضر ةفينح وبا لاق . هجولاو ديلاك « ةيعطقلا ةلدألاب ةتباثلا تافصلا

 هجولاوديلا ركذ نم نآرقلا يثىلاعت ركذ اك« سفن وهجوو دي هل : ( ربكالا هقفلا )

 لاطبإهيف نآل « هتمعنوهتردق هدي نا : لاقيالو ؛ فيك الب ةفص هل وهف « سفنلاو

 لاق: ةعطاقلا ةلدآلاب تباث « هنع هللا يضر مامإلا هلاق يذلا اذهو . ىهتنا « ةفصلا

 هتضبق ًاعيمج ضرالاو ) .1 : ص ( يديب:تقلخامل دجست نأ كاعنهام ) : يلاعت

 هام



 ءيش لك ) : ناش لاقو 50 : ركز ف تايوطم تاوهسلاو ةفايقلا موي
 ال1 ةلئاملا( كلسفن يف اه لعا الو يسفن فام عت : ىلاعت لاقو .. 8 : نمغزلا ( ماركإلاو لالا وذ كابر هجو سيف) . 8: صصقلا ( ههجو الإ كلاه
 : هل نولوقيف مدآ شانلا ينأي الل ةعافشلا ثدخ ُِق ملسو هيلع هللا ىلض لاقو .8 نارمع لآ ( هسفن هللا عرذخيو ) : ىلاغت لاقو . 4١ : هظ ( يسفنل كاتغنظفاؤ ) + ىلاغت لاقؤ . 5 : ماعنالا ( ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتك ) : ىلات لاقو
 ةمظعلاو كلملا ىلعةلالدلا ناظفللاف « ناعمجلا بسانتيل « عمجلا ريخض ىلا آهفاضأ امل يديالا عمج ىلاعت هزل 0/١. : سي ( نوكلام ا مهف [هاعنا انيديا تامع امث جمل انقلخم انا اوري حلوا ) : ىلاعت هلوق يف مهل ليلدالو . ةيمهجلا نم هبرب فرعا ناك هرفك عم  سيلبإف . كلذب يلع هل لضفالف « كاتردقب ينتقلخ ًاضيا اناو : سيابإ لاقل كلذ حص ولو ء ديلا ةينثت عد ينردقب هانغ# نوكي نأ حصيال . 75 : ص ( ”يديبت قاخ ال) : هلؤقنإف « ةردقلاب : ديلاي دارملانا : لاق نم لبوأت حصبالو . ثيدحلا « 1)١( ءيش لك ءاهسأ تاملعو هتكئاللد كل دجتساو هديب هللا كقلخ »
 . (5)« هقلخ نم هرصب هيلا ىهتنا ام ههجو تاحبس تقرحال هفشك ؤلو « روثلا هباجح » : لجو زغ هبر نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو ( ”يديب تقلخ ال) : هلوقربظن ( انيدليا تامع امم ) : هلوق نكي ملف . عمجلا ريهض ىلا ًافاضم ديلا ةينثتب ( انيدي ) الو « درفملا ريمض ىلا ًافاضم ( يديا » : لقي مو

 ىنعملا اذه نمو ؛ كلذ نع هللا ىلاغت « (م)ةيضعتلاو قيرفتلا ينعم اهيف ءاضعألاو «ىلاعتو هناحبس « أزجتي ال ء دمصلا دحألاوه ىللاعت هللاو « ةيهاملا ءزج نكرلا نأل «ناكرأوأ « تاودأوأ « حراوج وأ  ءاضعأ اهنإ تافصلاه ذم لاقيال نكلو
 , رخآ ظفلب ينأيسو « سنا ثيدح نم ةعافشلا ثيدح يف ( ١١5/9 ) دمحاو 016 0 66/49 يراتحللا هجرخا جبحت (0)
 /, مدقت دقو , حيص (5)
 . ءاضعا ءيشلا لعجو ؛ عييطقتلا :'هيضعتلا (9)

 س94



 ىععم اهيف حراوجلاو . 4١ : رجحلا ( نيضع_ نآرقلا اواعج نيذلا ) : ىلاعت هلوق

 ةعفنم لاب اج يف اهب عفتني يتلا تالآلا يه تاودألا كلذكو . عافتنالاو باستكالا

 تافصي اهركذ درب مل اذهلو « ىلاعت هللا نع ةيفتن» يناعملاهذه لكو . ةرضلا عفدو

 كلذكف« ةدسافلا تالاتحالا نم ةملاس « يناعملاة<بدك ةيعرشلا ظافلألاف . ىلاعت هللا

 وأ «دساف ىنعم تبغي العل « انابثإ ال و ًايفن ةيعرشلا ظافلألا نع لدعبال نأ ف

 . لطبملاو قحملل ةضرع ةامجملا ظ افلألا هذه لكو : حيعص ىنعم يفني

 « مودعم وهام هب دارب دقو « دوجوم وهام هب دارب دقف « ةهجلا ظفا اهأو

 ريغ دوجوم رمأ ةهجلاب ديرأ اذإف « قواخملاو قلاخلا الإ دوجومال هنأ مواعملا نمو

 «تاقولخملا نم ءيش هب طييالو. ءيش هرصحال ىلاعت هللاو « ًاقواخ.ناك ىلاعت هللا

 كانه سيف : ملاعلا قوفام وْعَو 'يمدع رمأ ةهجلاب ىررأ نإو.. كلذ نعدتلا ىلاعت

 هلأ : هانعمو: حي وهف «رابتعالا اذهب ةهج يف هنإ : لبق اذإف . هدحو هللا الإ

 ظفل ةافنو . هيلع لاع « عيمجلا قوف وهف تاقولخملا ثهتنا ثيح ملاعلا قوف

مهتلدأ نم نوركذي ولعلا يفن كلذب نوديرب نيذلا « « ةهجلا »
 اهاك تاهجلا نأ : 

 ءينأ مدقب لوقلا همزاي ةهج يف هنإ لاق نم نأو « تاهجلا لبق ناك هنأو « ةقواخ.»

 امإ اهرحنو ظافلألا هذهو . اهيف راص مث ةهجلا نع ًاينغتسم كاك هنا ملاعلا نم

 .قح اذهو « مسي مل وا ةهج يمس ءاوس « تاقولخملا نه ءيش ف سيل هنأ ىلع لدت

 ةياهنال تاهجلا نا ثاشالو « يرابتعا رما لب « ًايدوجو ًارما تسيل ةهجلا نكلو

 . دوجومب سيلف هل ةياهنال ايف دجويالاءو ءامل

 وه - . تاعدتبملا رئاسك تسلا تاهجلا هيوحتال : نإ همحر خيشلا لوقو

 : هقوفو ءيش لكب طي وه لب « هتاقولخ» نه ءيش هب طيخال هنا رابتعاب « قح

 طيحم ىلاعت هنا : هءالك يف يثأي امل « هللا ةمحر خيشلا هدارا يذلا وه ىنعملا اذهو

 تسلا تاهجلا هيوحنال : هلوق وهو : هيمالك نيب عمج اذإف . هقوفو ءيش لكب

 ىلاعت هللا نا هدارم نا ملح - هقوفو ءيش لكب طيح : هلوقو « تاعدتبملا رئاسك

 فش



 ىلاعي هلاو « تاقولخملا نم (١)هريغل نوحي اهم ءءيف هب طيحيألو « ءيش هيوحيأل
 . ءىش لك نع يلاعلا ء ءيش لكب طحنا وه

 امب هللا همركاو « / العلا نم / هللا ءاش ثيح لا مث « ءامسلا ىلا « ةظقيلا يف هصخشب جرعو ملسو هيلعدللا ىلص ينلاب يرسادقو« قح جارعملاو ) : هلوق
 سو هيلع هللا لصف . ىو ام داؤفلا بذك ام ؛ ىحوأ ام هيلا ىحواو « ءاش
 . ( ىلوالاو ةرخآلا يف

 يأ: اهيف جري يللا ةلآلا يأ « (؟) جورعلا نم « لاعفم : « جا رعملا ١ : ش
 تابيغملا نم هريغ محك هكحو وه كك معيال نكل 2 مسا ةلزاعب وهو « دعصي
 8 هتيفيكب لغتشن الو هب نمؤن

 , ءارسإلا يف سانلا فلتخا - ةظقيلا يفهصخشب / جرعو | ملسو هيلع هللا ىلص يبلاب يرسا دقو : هلوقو
 ةشئاع نع قاحسسإ نبا هلقن « هدسج دقفي ملو هحورب ءارسإلا ناك : ليقف

 الاق امنإو « امانه ناك الوقي مل اهنع هللا يضد ةيواعمو ةشئاعف . مظع قرف اهنيبو هدسج نود هحورب ناك : لاقي نأ نيبو « ًامانم ءارسإلا ناك : لاقي نا نب قرفلا فرعي نأ يغبش نكل . هوحن يرصبلا نسحلا نع لقنو 4 اهنع هللا ىضر ةيواعمو
 دق مئانلا هاريام / نأ 0 نيرمألا نيبام قرفو 2« هدسح لقفب لو ا

 ءامسلا للا 6 لق هنأك ىرف « ةسوسوا ةروصلا 2 مولعملل ةيورضم الاثمأ نوكي
 لل 21 د ا نأ دارأ امنإو ء امانم ءارسإلا نا (”)دارا اف .لاغملا هل برض ايؤرلاكلم امتاوع بهذت مو دعصت ل هحورو« كم ىلا هب بهذو
 لائتال هريغ نإف , هصئاصخ نه اذه نالعجمو «هيلا تداع مث دسلا تقرافف

 )١( هريغب : لصالا يب .
 : جورعملا : لصالا ي (9)

 , هل ىتعمال ءدساف مالك وهو .ةيواعمو ةشئاع ينعي دارا اف ١ : هلوق
 كفا



 ٠ ثوملا دعب ألإ ءامسلايلا لءاكلا دوعصلا هحور تأ

 لوقلا اذه بارمصأو ا ةرمو ةظقي ةرم « نيترم ءارسإلا ناك :ليقو

 رئاس نيبو « « تظقيتسا مث » : هلوقو ثايرش ثيدح نيب عمجلا اودارأ مهنأك

اك لب :.لاق نم مهنم ثلذكو . تاياورلا
ةرمو « يحولا لبق ةرم « نيترم ن

 هدعب 

ره « تارم ثالث لب : لاق نم مهنمو
 ةيتشا الك و : هدعب نيترمو « يجنولا لبق ة

 يذلاف الإو ثيدحلا لها ءافعض هلعفي اذهو !! قيفوثلل « ةرم اوداز ظفل مهيلع

 «ةنسب ةرجه لا لبق « ةئعبلا دعب ءةكعب ةدحاو ةرم ناك ءارسإلا نأ : لقنلا ةمثأ هيا

 ايجعاي : ميقلا نبا نيدلا سمش لاق . ربلا دبع نبا هركذ « نيرهشو ةنسب : لكفقو

ضرفي ةرم لك يف هنأ اونظي نا مهل غاس فيك ! ًاراره ناك هنأ اومعز نذلا ءالؤط
 

صت ىح ىسوم ثيبو هبر نيب ددرعب مث 3 نسخ تاواصلا مهيلع
 : لوقيف 0206 ري

 « نيسمخ ىلا ةيناثلا ةرملا يف اهديعي مث « ( يدابع نع تففخو يضيرف.تيضمأ ١

 « ءارسالا ثيدح نم ظاسفلا يف اكيرش ظافحلا طاغ دقو !؟ سمح ىلا اهطحي مث

 ثيدحلا دري لو . ١ صقنو دازو رخأو مدقف 2 لاق مث « هنم دنسملا دروا لسمو

ر / نيدلا سمشن خيشلا مالك ىهتنا . هللا همحر داجاو
 ءر هللا هم

 ةظقيلا يف هدسجب يرسأ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ : ءارسسإلا ثيدح ند ناكو

 ةيعص  قاربلا ىلع ًابكار .ءىصقألا دجسملا ىلا ماردلا دجسملا نه « حيحصلا ىلع

 بابةقلحب قاربلا طبرو « آمامإ ءايبنألاب ىلصو « كانه لزنف : مالسلا هيلع ليئاريج

صيالو « هيف ىلصو محل تيب لزن هنا : ليق دقو . دجسبما
 جوع مث . ةتبلا كلذ هنع ح

 ىأرف« امل حتتفف « ليئاربج هل حيفتساف« ايندلا ءامسلا ىلا ةايللا كللث سدقملا تيب نم

 مث « ةتوبنب نقأو « مالسلا هسيلع درو هب بحرف « هيلع ملسف « ريشبلا ابا مدآ كانه

 نب ىسيعو ايزكز نا ى اهيف ىأرف ءهل حتفتساف . ةيناثلا ءامسلا ىلا / هب / جرعأ

 جرعمث « هتوبنب ارقأو « هب ابحرو « مالسلا هيلع ادرف « اهيلع ملسف « اهيقلف « ميرم

رو هيلع مسف .« فسوي اهيف ىأرف «.ةثلاثلا ءامسلا ىلا,/ هب
 مث « هتوبنب رقأو هب بح

 تك



 عوجرلاب ىسوم هرمأف « اس اهلعج قىح« ىلاعتو كرابت هللا نيبو ىموم نحب ددرتب لزب ملف « فيفختلا هلأساف كلبر ىلا عجرا + لاف « هريخأف 2ع ىسوك رم ىتح لز مث « ًارشع هنع عضوف - قرطلا ضعب ينو هحبص يف يراخبلا ظفل اذه  هناكم يف وهو. ىلاعتو كرابت رابجلا / ىلا / هب ىتأ ىتح ليئاربج هب العف « تئش نإ معن نأ راشأف «.كلذ يف هريشتسي هنأك ليئاريج ىلا تفتلاف « كاتمأل فيفختلا هلأساف ثابرىلا عجرا ؛ كلذ قيطتال كلتمأ / نإ / : لاقف ؛ ةالص نيسمخ : لاق ؟ ترمأ مب : لاقف « ىسوم ىلع رم ىتح عجرف ..ةالص نيسمخ هيلع ضرفو « ىح وأ ام هدبعىلا نحوأف « ىندا وانيسوق باق ناك ىّتح هنم اندف « هؤامسأ تسدقتو هلالج لج « رابجلا ىلا هب جرع مث « .رومحملا تيببلا هل عفر مث « ىهتنملا ةردس ىلا عفر مث «هتوبنب رقأو هب بحرو هياع سف ٠ مهاربإ اهيف يبلف ؛ ةعباسلا ءامسلا ىلا هب .جرغ 2 يتمأ نم اسهلخدي امم رثكا هتمأ نم ةنا لخدي يدعب ثعب ؟مالغ نأل مكبأ ؛ لاق ؟ كليكييام : هل ليقف « ىسو٠ ىكب هزواج الف « توبنب رقأو هب بححرو هيلع ذ,ىسبوم اهيف يلف «ةسداسلا ءايسلا ىلا هب جرع مث « هتوبنب رقأو هب بحرو هيلع ملسف « ناره“ نب نوراه اهيف ىأرف .«.ةسماخلا ءامسنلا ىلا / هب / .جرع مث « هتوبنب رقأو هب بحرو هيلع سف « سيردإ اسهيف ىأرف « ةعبارلا ءامسلا ىلا 00 جرغ
 . (١)يدابع نع تففخو قصرت ترصمأ لق :. دانس دان ذفن ايف « مساو ىضرأ نكلو 3 ير نم تييحتسا دق : لاقف « فيفختلا لاؤسو

 قجوزع هبر ملسو هيلع هللا لص هتيؤر يف ةباحصلا فالتخا ركذ مدقت دقو

 لا لاير دمت ىف رك نإ طفاشلا ل مكظفللا اذه كلذ نمو «كفنآ فل ؤملا ركذ م ءارسإلا ثيدح نم ظافلا يف ظافحلا هضطاغ يذلا رمت يبأ نب هللادبع نب ثليرش ةياور نموه قايسلا اذه يف روكذملا ونذلا نأ ريغ «ةقرفتم ثيداحا نه طقتام وهو « حيت ءارسإلا ثيدح )١(

 _ةاثذح



)هآر هسنأ حبحصلا نأو « هسأر نيغب
 ؛ :هلوقو « هسأر نيعب هري مو « ه«ببلقي (1

 « ١1 : مجنلا ( ىرخا ةلزن هآر دقلو )ء ٠ مجنلا ( ىأراه داؤفلا بذك 6)

 ىلع نيتر» هآر « / لسيئاربج / يئرملا اذه نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع حص

 ٠ (؟)اهيلع قلخ يتلا هتروص

 يلدتلاو وندلا ريغ وهف « ( ىلدتف ىند مث ) : مجنلا ةروس يف ىلاعت هلوق امأو

دتو ليئاربج وند وه مجنلا ةروس يف يذلا نإ « ءارسإلا ةصق يف نيروكذملا
 « هيل

 وذ « ىوقلا ديدش هملع ) : لاق هنإف « (هنع هللا يضر دوعس» ناو ةشئاع تلاق اك

 اهلك رئامضلاف . 8- 5 : مجنلا ( ىلدتف اند مث .ىلعألا قفألاب وهو . ىوتساف ةرم

 « ءارسإلا ثيدح يف يذلا يلدتلاو وندلا امأو « ىوقلا ديدشلا ملعملا اذه ىلا ةعجار

 ()هيلدتو ىلاعت برلا وند هنأ يف حيرص كللذف
 هنأ : مجنلا ةروس يف يذلا اهأو .

 ضرالاي ةرم « نيترم هآر «ليئاربج وه اذهف« ىهتنملا ةردس دنع ىرخأ ةلزز هآر

 ٠ ىهتنملا ةردس دنع ةرمو

 يذلا ناحبس ) : ىلاعت هلوق « ةظقبلا يف هدسجي ءارسإلا نا ىلع لدي امو

 دبعلاو . ١ : ءارسمالا ( ىصقألا دجسملا ىلا مارحلا دجسملا نم اليل هدبعب ىرسا

 « حورلاو دسجلا عومجمل مسا ناسنإلا نا ام « حورلاو دسجلا عومجم نع ةرابع

 « عومجملا اذهب ءارسإلا نوكيف . حيحصلا وهو « قالطإلا دنع فورعملا وه اذه

 « ةكئالملا لوزن داعبتسا زاجل رشبلا دوعص داعبتسا زاج ولو « الّقع كلذ عنتميالو

 . رفك وهو ةوبنلا راكنإ ىلا يدؤي كللذو

 هللاو - باوجلاف ؟ الوا سدقملا تيب ىلا ءارمسالا يف ةكحلا اف : ليق نإف

 جارعملا سو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىوعد قدصل ًاراهظا ناك كلذ نا : ملعا

 : ىأر : لصالا يف )١(

 ٠ هياع قفتم (1)

 : ( 9 ) ةحفصلا يف مدقت امك رظن هتوبث يف نكل (م)
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 رم يل دا مهريع نع مهربخاو مط 4 هتعنف سدقملا تيب تعن نع شيرق هتلأس نيح
 نكمل ذإ « كلذ لصح امل ةكم ن 5 ءاهسلا ىلا هجورع ناك ولو « هقيرط يف اهيلع
 8 سدقملا تيب ىلع اوعلطا دقو « هع مهريخا ول ءامسلا يقام ىلإ ع مهعداطا
 , هتعنب مهرب ريخأف

 . ( قح  هتمأل (ةايغ هب ىلاعت هللا همرك ١ يذلا - نس ضوحلاو) : هلوق
 لوسرذأ « هنع هللا يضر كلامنب نأ نع« ىل ىلاعت هللاهمحر يراخبلا هاورام : : اهنف 30 ل ةياديلا » ب ىمسملا « ريبكلا هحرات رخآ قف « هتمحرب هللا هدمغت « ريثك نيدلا دامع خيشلا انخيش اهق رط ىصقتسا دقل و « ًايباحص نوثالثو عضب ةباحصلا تا « رتاوتلا دح خابت ضوحلا 0ك يف ةدراولا ثيداحألا : ش

 :اولاق ؟ر هير نرربت لم لق ل اهسسحا ىحأ ١ رثوكلا ( رثوكلا كانيطعأ انإ . محرلا ن نمحرلا هللا م سبب ) أرقف « ةروس ًافنآ يل اع تلزنأ هنإ : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ تكمض مل : هل اولاق امإو « ممل لاق امإ  اممتبم هسأر عفرف « ةافغا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىغأ ١ : لاق ؛ كلام نب سنأ نع دمجأ مامإلا ىورو . سم هاوز ٠ (0) « كدعب اوثدحأ ١ ام يردتال : لوقيف « يباحأ لوقأفءيلود اوجلُ خا مهتفرع اذا ىح« يبادأ نم سان يلع ندربل » : : لاق سو هيلع هللا ىلص يبل لا 3 ًارضيا هنعو . (1) ءامسلا موت دذعك قيرابألا نم هيف ناو »2 نميلا ن :, ءاعنص ىلا ةليأ نيب اك يضوح ردق نإ ) : لاق ملت هيلع هلل ىلص هللا
 «راج رح دلع دل ف ليو رس. هزاع رهن رج جلال لع كويز 3"

 يناثلا رطشلا نيحيتص نب ردا 10 لاا ا حيحص (0)
 , هماتب (؟48/ 4) ًاضيأ يراخبلا هاورو « ملسمل ةياور وهو ' ةضفلاو بهذلا قيرابأ » امهدحأ يف دازو

 ,هوحني -7١( /) ملسم ظفلو « هل ظفللا ناف « ىلوأ ناكل ا ولا نيل ءارص ولو. 026...( غرير 4 اننأ يراك هاودق؟ حيبص (5)

----0--> 



 براي :لوقأف« مهنمدبعلا جاتخي#' « بكا وكلا ددعدهتينآ « ةمايقلا موي يتما هيلع ثدرت

)( كدعي اوثدحأ اميردتال كلنا : يل لايف « يتمأ نم هنإ
 هظفل و« سم هاورو. (1

 « ( ةمايقلا موي يمأ هيلع درت ضوح وه « ريثك ريخ هياع « يلر هيندعو رهن وه ١

 « ضوحلا ىلا .رثوكلا كلذ نم نابازيم هيف بخشي هنأ كلذ ىنعمو . هلثم يابلاو

 اودترادق ماوقأ « هنم عنميو « هنع جاتْخحي هنآل « طارصلا لبق تاصرعلا يف مرد

 بدنج نع مسهو يراخبلا ىورو طارصلا نوزواجنالءالؤم لثمو « مهبامعأ ىلع

 مكطظرق انأ ١ : لوقي ملسو هيلعدللا ىلص هللا ل وسرت عمس : لاق يلجبلا هللادبع نب

 نيلهس نع يراخبلا ىورو . ءاملا ىلا قبسي يذلا : ط رفلاو . (5)( ضوحملا ىلع

 ىلع كطرف ينإ» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « يراصنألا دعس

 مهفرعأماوقأ يلع ندريل «ًادبأ أمظي ل برشنمو « برش - 1عارمأ نم ء ضوألا

 يلا نب ناعنلا ينعمسف : مزاح وبا لاق . (*)« مهنيبو يب لاح مث « يننوفرعيو

 ديعس يأ ىلع دهشأ : لاقف . معن : تاقف ؟ لهس نم تعمس اذكه : لاقف شايع

 يردتال كنإ : لاقف ( يتمأ نم مهنإ» : لوقأف : ديزي وهو هتتعمس ؛ يردخلا

 . ًادعب يأ : اق . « يدعي ريغ نمل اقم اقع ) : لاقف . كدعي اوثدحأ ام

 مظع ضوح هنأ : ضوحلا ةفص يف ةدراولا ثيداحألا نم صخلتي يذلاو

وه يذلا « رثوكلا رهن نم « ةسنجلا بارش نم دمي « رك درومو
 نم ًاضايب دشأ 

ع بيطأو 2 لسعلا نم ىلحأو 2 جلاقلا ند در « نيللا
 ةياغ يف وهو « كلسملا نفا

اوس هلوطو هضرع « عاستالا
ضعب يو . رهش ةريسع هاياوز نم ةيواز لك« ء

 

 نم هلالخ يف تبني ةنأو « عاستاو ةدايز ق وهو هنم برش الك هنأ ” كيداحألا

يب: ( عال ادلع: ةنمقملا)» يفي هبوب بيرس (1)
 كفو «اواشنا طوش قلع حيبص د

 . فلؤملا ركذ مك ( هحيحص » يف هجرحأ

 . هيلع قفتم « حيحص ةفإ

 . (56/1) ًاضيأ لسع هاورو « حيحص (")



 ناحبسفع رهاوجلا ناولأر ثيو ء بهذلا نايضق /و / ؤلؤالا نم ضار رلاو كلسملا
 نأو « ًاضوح يبن لكل نا ثيداحا يف درو دقو .ءيش هزجعيال يذلا قل اخلا
 مهن. هللا انلعج . [دراو اهرثكاو اهالحأو اهمظعأ ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ضوح
 . (١)همركو هلضفب

 يف فلتخاو : « ةركذتلا » يف / هللا همحر / يبطرقلا هللادبع وبا ةمالعلا لاق
 لاق. ضوحلا : ليقو « نازيملا : ليقف ؟ رخآلا لبق نوكي اهيأ : ضوحلاو نازيملا
 ىيضتقي ىنعملاو : يطرقلا لاق . لبق ضوحلا نا حيحصلاو َ يسباقلا نسحلا وبا
 . طارصلاو نازيملا لبق مدقيف مدقت 5 مهروبق نم اشاطع نوجرُي ساناا نِإف
 فلسلا ضعب ىكح : ةرخآلا لع فشك باتك يف هللا ههحر يلازغلا دءاج وبا لاق
 لاق . هلئاق نم طلغ وهو « طارسصلا دعب دروي ضوجلا نأ « فينصتلا لها نه
 لب « ضرألا هذه يف هنأ كلابب رطخيالو : يبطرقلا لاق مث « لاق اك وه : يبطرقلا
 اهرهظ ىلع ملظيولو « مد اهيف كلفسي مل «ةضفلاك ءاضيب رم كلا ءراداف
 هللا لتاقف . ىهتنا ٠ ءاضقلا لصفل هلالج لج رابجلا لوزنل رهظت « طق دحا
 :ريك ألا شطعلاموب هدورو نإب و مهنيب لاحي نا مهب قاخأو؛ ضوهلا دوجول نيركنملا

 ةرئاوتم ةريثك قرط هل لسو هيلع هللا لص انيبن ضوح ثيدحو « فيعض )١(
 بدتجن ةرمم ثيدح يف الا مهلا« « ًاضوح ين لكل نا ١ اهنم ءىش يف دجا لو
 دروهنا ركذ مثا بيرغ : هلوقب هفصو ( دنهلا عبيط "0 8 يذمرتلا هجرخأ
 (م#/ ٠١ ) ( عمجملا يف (ك ًاضيا يناريطلاهاورو « حصا وهو 3 : لاقوالبس رم
 نوهلكتييدزالا لاقو« متاح يبا نبا هقثو يرمسلار فعج نب ناورم هيفو » : لاقو
 . ( تاقث هلاجر ةيقبو ,« هيف



 - ( رابخألا يف يور ا” « ىح مهل اهرخدا يتلا ةعافشلاو ) : هلوق
 ا اا كاطع اللا اكس ل وترا
 هيف فلاخام اهنءو « ة:آلا نيب هيلع قفت» وهام اهنم : عاونا ةعافشلا : ش

 . عدبلا لها نم مهوحتو ةلزتعملا

 هيلع هللا ىلص انيبنب ةصاخلا « ىمظعلا يهو « ىلوالا ةءافشلا : لوألا عونلا

 يب. نيعمجا مهيلع هللا تاولص « نياسرملاو ءايبنالا ند هناوخإ رئاس نيب نم سو

 « نيعمجا مهنع هللا يضر « ةباسصحصلا نم ةعاج نع امهريغو (« نيحيحصلا »

 . ةعافشلا ثيداحأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينأ ) : لاق « هنع هللا يضر ةريره يلا نع : اهنم

 :لاق مث « ةسهن اهن٠ سهنف « هبجعت تناكو « عارذلا اهنم هيلا عفدف « محاب ملسو

 يف نيرخآلاو نيلوألا هللا عمجي ؟ كلذ ل نوردت لهو « ةمايقلا موي سانلا ديس انأ

 نورئالا ؟ هيف متنا ام ىلا نورت الأ : ضعبل سانلا ضعب لوقيف « / دحاو / ديعص

 ضعبل سانلا ضعب لوقيف ؟ بر ىلا كل عفشي ن* تورظنت الا ؟ غاب دقام ىلا

 « هديب هللا كقلخ « رشبلا وبا تنا « مدآاي : نولوقيف « مدآ نوتأيف « مدآ كوبا

 ردا 2 كارا لا ان عفشاف « كل اودجسف ةكئالملا رمأو « هحور نم كايف خفنو

 ًابضغ مويلا بضغ دق يبر نإ : مدآ لوةيف ؟ انغاب دق اه ىرت الأ ؟ هيف ننام ىلا

 « هتيصعف ةرجشلا نع يناهن هنإو « هلثم هدعب بضغي نلو « هلثم هلبق بضغي مل

 ًاحوننوتأبف « حون ىلا اوبهذا « يريغ ىلا اوبهذا « / يسفن يسفن / « يسفن يسفن

 « اروكش ًادبع هللا كامسو « ضرالا الكا ىلا لسرلا لوأ ت٠ حوناي : نول وقيف

 : حون لوقيف ؟ انخلب دقام ىرت الأ ؟ هيف ننام ىلا ىرت الأ ؛ ثابر ىلا انل عفشاف

 هناو « هلثم هدعب بضغي ناو « هلثه هلبق بضغي مل ًابضغ مويلا بضغ دق ير نإ

 ىلا اويهذا « | يسفن يسفن / يسفن يسفن « يموق ىلع اهب توعد ةوعد يل تناك

 هللا يبن تنأ « ميهاربااي : نولوقيف « مهاربا نوتأيف « مهاربإ ىلا اوبهذا « يريغ

 :لوقيف ؟ انغلب دقام ىرت الأ ؟ هيفنحنام / ىلا /' ىرت الأ ء ضرألا ل هأ نم هليلخو

 ركذو « هلثم هدعب تضغي نلو « هلثم هليق بضغي مل ابضغ مويلا بضغ دق يبر نا

ا اوبهذا « يريغ ىلا اوبهذا ء/ يسفن يسفن / يسفن يسفن « هتابذك
 « ىسوم ىل

 -االس



 هلألاسرب هللا كافطصأ هللا لوسر تنأ « ىسومأي : ٌنوُلوةيف : ىسوم نوتأيف
 ؟انغلي دقام ىرر الأ ؟ هيف ندثام ىرت الأ « كبر ىلا انل عفشا « سانلا ىلع هميلكتبو
 بضغب نلو « هلثم هلبق بضغي مل ابضغ مويلابضغ دق يبر نا : ىسوم مهل لوقيف
 ريحا. /ا ولا يبقت ١ يمقن قمت اهدي رموأ مءاستن تلتف ينإو « هكئم هادعب
 لرش تأ سعا : نولوقيف « ىسيع نوتأيف « ىسيع ىلا اوبهذا « يريغ ىلا
 «دهملا يف سانلاتملكو « وه اذكه : لاق « هنم حورو ميرم ىلا اهاقلأ هتملكو هللا
 مهل لوقيف ؟ انغلي دقام ىرت الأ © هيف :نحنام / ىلا / ىرت الأ « كابر ىلا انا عفشاف
 هدءب بضغي نلو ؛ هلثم هلبق بضغي مل ابضغ مويلا بضغ دق ير نا : ىسيع
 «مسو هيلع هللا لصد ىلا اوبهذا «« يريغ ىلا اويهذا «/ ابنذهل ركذي لو هلثم |
 « كبنذ كل هللا رفغ « ءايبنألا ماخو « هللا لوسر تنأ « داي : نولوقيف « ينوتأيف
 دق ام ىرت الأ ؟ هيف نحيام ىلا ىرب الأ « كبر ىلا انل عفشاف « رخأت امو هنم مدقتام
 "يلع هللا حتفي مث ءلجو زع يرل ًادجاس عقأف « شرعلا تحت ينآف « موقأف ؟ انغلب
 «دجماي : لافيف « يلبق دحأ ىلع هحتفي مل ايش هيلع ءانثلا نسحو هدماحم نم ينمهليو
 نم هيلع باسح ال نم كلتمأ نم لخدأ : لوقيف «/ يتمأ يتءأ بر اي ينمأ يتءأ رار )6 يتلا يمأ برا ايا." لوقأف « عافشت/عفشا «هطعت لد « كسأر عفرا
 :لاق مث باوبألا نم هاوس اهف سانلاءاكر ش مهو ؛ ةنجلا باوبأ نم نميألا بابلا
 م وأ «رجهو ةكم نيب م ةنجلا عيراصم نم نيعارصم نيب م. « هديب يسفن يذلاو
 , دمحأ مامإلل ظفللاو « هانعمب ( نيحيحصلا » يف هاجرخأ . (0)1 ىرصبو ةكم نيب

 « هبقرط رثكأ نم ثيدحلا اذ ةمئألا داريإ ند « بجعلا لك بجعلاو
 م « ءاضقلا لصفل ىلاعتو هناحبس برلا ىتأ» يف « ىلوألا ةعافشلا رمأ نوركذيال
 لوأ قايس ىضتقمو « ماقملا اذه يق دوصقللا هنإف « (؟)ر وصلا ثيدح يف اذه درو

 . ٠ نيخيحصلا » دنسب ( 410 / 8) « لنسملا ؛ يف وهو « حمس (1)
 . ابيرق باتكلا يف هتصالخ ركذ ينأي )١(

 كال



ب قم مدأ ىلا نوعفشتس امنإ نسال ناف « يدنا
 نيت لضفي نأ 5 ءايبنألا ند هدع

 اواّضو اذإف « هقرط رئانس نم هتاقاينس هيلع تاد اك مهماةم نم اوحيرتسيو سانلا

 ةوضقمن اكو . رانلا نم مهجارإو ةمآلاةاصعُأ ىف: ةعافشلا نوركمذي امنإ ءازجلا ىلا

 نمو جزاوختا ىلع درلا وه - ثيدحعا نم رادتملا اذه ىلع راصتقالا يق - فلبعلا

 كورك ذيف « اهوخخق دعب رانثلا ند دحأ جورخ اوركنأ نيذلا « ةازتقملا نم مهعبات

 نم هيلا اوبهذ ايف « مهيلع درلا يف حسي رضلا صنلا هيف يذلا ثيدحلا نم ردقلا اذه

 الولو « رولا ثيدخ يف كلذب حسيرصتلا ءاجدنقو . ثيداحأللا ةفلاخمملا ةعدبلا

 مث ءاحون مث مدآ نؤتأي مهنأ : هنومضم نم نكل « هلوطب هتقدل ةلانطإلا فوش

 « ملسو هيلع هللا ىلض ًادهت هللا لوسر نوتأي مث « ىسيع مث « ىسوم مث « ميهاربإ

 ؟ كنأش ام : هللا لوقيف « صحفلا هل لاقي ناكم يف شرعلا تحت دجسيف تهديف

 «ةعافشلا ىةدعو « بر اي : لوقأف « ملّسو هيلع هللا لصدّتلا لوسر لاق « ملعأ وهو

 مكيت"انأ * تاتعفش : ىلا ءتواهناحبنس لوقتيف ؛ مهنيب ضقاف « كاقلخ يف ينعفشف

 « تاومسلا قاقشنا ركذ مث « سانلا عس٠ نقأف عجرأف : لاق « مهنيب يضقأف

 نوئبوركلاو « ءاضقلا لصفل ىلاعتو ةتاحبش ب رلا يجب مث « ماغلا يب ةكئالملا لزئتو

 ءاش ثيح هيسم رك هللا عضبف : لاق « حيبسنلا عاونأب نوحبسي نوبرقملا ةكئالملاو

 «كلاوقأ عمسأ اذه مموي ىلا كتةلخ ذنم مل ”تضنأ ينإ : لوقي مث « هضرأ نم

جو نف « مكيلع أرقت مفحصو كلامعأ يه امنإف « يلإ اوتصنأف« ملامعأ ىرأو
 دن

 اذإف : لاق نأ ىلا « هسفن الإ نمولي الف كلذ ريغ دجو نمو « هللا دمحيلف ار

 : نولوقيف؟ ةنجلا لخغدنف انبر ىلا انل عفشب نه : اؤااق « ةنجلا ىلا ةنكللا لهأ 0

 البق“ /هملك و إ«هحرئم هيف خفتو « هاليب هللا قل هنإ « بأ نم انللذبا قحأ نو

 ىتيعمث « ىسوممث « مهاربا « مئاحون ركذو « هيلإ كلذ (١)نوبلطيف « مدآ نوتأيف

 : ملسَو هيلع هللا ىلض هللا لوسر لاق : لاق نأ ىلا ... ملسو هيلع هللا ىلص ًاده مث

 )١( بلطيف : لصالا يف ٠



 « يف بحريو اكحأت.« يل حيفيف « حتفتسأ مث « بابا ةقلحب سعف «ةنجلا ينآف »
 نم يل نذأيف « ًادجانس هل تررخ لجو زع ير ىلا ”ترظنف ةنجلا تاخد اذإف
 «.دهم اي عيسفرا : يل هللا لوقي مث « هقلخ نم دحأل هب نذأ ١١ ءيشب هديجمت و هدي
 © كنأش ام :-ملعأ وهو هلا لاق « يسأر تعفر اذاف . هظعت لسو « عفشت عفشاو
 لوقيف « ةئخلا نواخدي ةنحلا لهأ يف ينعفشف « ةعافشلا يتدعو : براي : لوقأف
 هاوز . ثيدسحلا « ()١( ةنجلا لوخد يف مح تنذأو « كتعفش دق : لجو زع هللا
 َ مهريغو يهيبلاو « يلص ولا ىلعي وبأو ؛ يئاربطلاو « هريسفت يف ريرج نبا : ةمئألا

 دق ماوقأ يف ملسو هيلع هللا ىلص هتعافش : ةعافشلا نم ثلاثلاو يناثلا عونلا
 دق نيرخآ ماوقأ يفو « ةنجلا اواخديل مهيف عفشيف « مهتائيسو مهتانسح تواست
 . اهتولخديال نا « رانلا ىلا مهب رمأ

 ةنجلا لخدي نم تاجرد عفر يف مسو هيلع هللا ىلص هتعافش : عبارلا عونلا
 ةعافشلا هذه ىلع ةازتعملا تقفاو دقو . محلامعأ باوث هيضتقي ناك ام قوف اهيف
 . اهيف ثيداحألا رتاوت عم « تاماقملا نم اهادع اهف اوفلاخو « ةصاخ

 نسحيو« باسح ريغب ةنجلا (1)ولخدي نا ما وقأ يف ةعافشلا : سهاخلا عونلا
 هللا ىلص هللا لوسر هل اعد نيح « نصحم نب ةشاكع ثيدحب عونلا اذه دهشتسي نا
 ثيدحلاو « (*)باسح ريغبةنحجلا نولخدي نيذلا ًافل أن يعبسلا نم هلعجم نأ ملسو هيلع

 نم هنال فيعض هدانساو « اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم ( 181/-18 © نسا رسم نسم. /؟) . حرراشلا ركذ اك هريسفت يف ريرج نبا هجرخأ « فيعض )١(
 نع امهدنسب فيعض امهالكو دايز يلا نب ديزي نع يندملا عفار نب ليعامسا قيرط
 هريسفت ىف ريثك نبا ظفاحلا لوقو « مسي مل لوهجم وهو ؛ راصنالا ب لجر
 . ملعلا لهأ ىلع ىفخي ال اك هتعص مزاتسي ال « روهشم ثيدح هنأ 08/4 تك

 . اولخدي لدب نولخدي : لصالا ي ()
 . ( ةشاكع اهب كقبس ١ : ملسو هْئلَع هللا لض هلوق هيف يذلا وهو « هيلع قفت» « حي قف

 تكوءاع



 : ليحيتصلا يف جرُخم

 همغ 0 هتعافشك « هّفحّتسي نمُغ باذعلا فيف يف ةعافشلا : سداسلا عونلا

 اذه ركذ دعب ( ةركذتلا ١ يف يبطرقلا لاق مث . (١)هباذع هنع ففخي نأ بلاط يبأ

 ا ( نيعفاشلا ةعافش مهعفنت امن ) : ىلاعت لاق دقف : لبق نإف : عونلا

 نوجرخي نيذلا « نيدحوملا ةاصع عيفتت اك « رانلا نم جورخلا ي هعفنتال : هل ليق

 ,' ةنخلا كواحد واهتم

 مدقت امك « ةنجلا لوخد يف نينمؤملا عيمجل نذؤي نا هتعافش : عباسلا عونلا

 :لاق سو هيلع هللا ىل اص هللا لوسر نأ «هنع هللا يضر سنأ نع للسم حيصص ) ١ يف

 . (5)( ةنجلا يف عيفش لوا انأ »

 نوجرخيف « رانلا لخد نمم « هتما ند رئابكلا لهأ يف هتعافش : نماثلا عونلا

 ةلزتعم اود جراوخلا ىلعكلذ مع يخ دقو ثيداحألا عونلا اذهب ترتاوت دقو « اهنم

 ىلعرمتساو كلذ لع نمت ًادانعو « ثيداحألا ة ةحصب مهنم الهج « كلذ يي اوفلاخف

 هذسهو . ًاضيأ نونمؤملاو نويبنلاو ةكمالملا اهيف هكراشت ةءافشلا هذهو . هتعدب

 « عونلا اذه ثيداحأ نمو . تاره عيرأ ممسو هيلع هللا ىلص هنه رركتت ةعافشلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا يضر كلام نبا ا تار

 يراخبلاىورو . هللا همحردمأ مامإلا هاور . (”)( يتمأنم ه رئابكلا لهأل يتعافش »

 « ديز نب دامح انثدح « برح نب نايلس انثدح : « ديحوتلا ١ باتك يف هللا همحر

 ىلا انبهذف « ةرصبلا لها نم سان « انعمتجا : لاق يزتعلا لاله نب دبعم انثلحم

 « ةعافشلا ثيدح نع انل هلأسي « / هيلا ينانبلا / تباثب انعم انبهذو « كلا 8

 ىلع دعاق وهو انل نذأف « انذأتساف « ىحضلا لصي هانقفاوف « هرصق ف وه اذإف

 . ١ ةحيحصلا ثيداحالا ) يف هت هتجرخ دقو « لسم هاور « حرص (1)

 00 / 1 ) ًاضيا دمحاو « حصص (؟)

 . دهاوشو قرط هلو « حيعص (م)

 هما٠ ا



 ابأاي : لاقف / « ةعافشلا ثيدح نه ل وأ ءىش نع هلأستال : تباثا اناقف « هشارف
 / ةعافشلاثيدح نع كنولأشي كوؤاج « ةرصيلا لها ن نم كناوخإ ءالؤه « ةزمح
 سانلا جام «ةمايقلا 0 ناك اذإ ٠ لاق « ملسو هيلع هلل ىلص د انثدح : لاقف

 انتقل: لوقيف « ثابر ىلا انل عفشا : نولوقيف « مدآ نوتأيف « ضعب يف مهضعب
 امل تسل : لوقيف « ميهاربا نوتأيف « نمحرلا ليلخ هناف 2 مهاربإب مكيلع ن كلو
 نكلو « اه تسل : لوقيف « سر ل ا وب
 0 ها تل لوقف « ىسرع نوتأيف 5 و هللا حور هنإف « ىسيعب مكياع
 نذأتسأف « امل انأ : لوقأف « ينوتأيف « / ملسو هيلع هللا ىل اص / دمحمب مكيلع
 « نآلا ير ضحنال هاتين هدمت دماغ يبمهلايو « يل نذؤيف يسر ىلع
 عمسي لقو ؛ كاسأر عفرا « د اي : : لاقيف « ًادجاس هل ر رخأو « دماحما كلتب هدمحأف
 جرخأف قلطنا : لاقيف « يتمأ يِ ها لوقأف « طعت لسو « عفشت عفشاو كلل
 هدأف دوعأ مث « لعفأف قلطنأف « ناميإ نم ةريعش لاقثم هبلق يف ناك نم ه /اهنمإ

 « كل عمسي لقو , كاسأر عفرا « د اي : لاقيف « ًادجاس هل را
 0 ولطنا : لاقيف « يتءأ يف أ براي : لوقأف « طعت لسو « عفشت عفشاو
 وعأ مث « لعفأف قلطنأف « ناعإ ن :م ةلدرخ وأ ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم /اهنم/
 « كل مسي لقو + كسأر عفا « د اي: لايق ءادجاس هل رخأ م مث « دماحما كالتب
 جرخأف قلطنا : لوقيف « يمأ ينبأ بر اب : لوقأف « عفشت عفش ءباو ءطعت لسو
 «رانلا نم هجرخأف « ناعإ نه لدرخ نم ةبح لاقثم ىندأ ىندأ هبلق يف ناك نم
 < كلام نب سنأ هب انثدح امب هانثدحف « ةفياخ يب نأ لزن٠ ىف راوتم وهو « ئّسحلاب انررم ول/انباصأ ضعبل | تلق « سنأ دنع نه انجرخ ايف : لاق . لعفأف قلطنأف
 ثايخأ دنع نم كانئج « ديعس ايأ اي : هل انلقف « انل نذأف « هيلع انملسف « هانيتأف
 «ثيدحلاب هانثدحف ؟ هيه : لاقف « ةءافشلا يف انثدح ام لثم رن ملف « كلام 3 أ
 دقل : لاقف ءاذه ىلعانل دزي مل انلقف ؟ هيه : ا ىلا ىهتناف
 ؟ اواكتت نأ هرك مأ يسنأ , يردأ اف « ةنس نيرشع لنم « ”عيمج وهو ينثدح

 تاء



 هتركذ ام! الوجع ناسنإلا قلت : لاقو كحضف « انثدحف ديعس ايأ اي : انف

 « ةعبارلا دوعأ مث : لاق « /هبإ/ مئدج 5 ينثدح « مثدجأ نأ ديرأ اناو.الإ

 لقي « كانو عفرا « دم اي : لاقيف « ًادجاس هل رخأ مث « دماحملا كلتب هبحأف

 الإ ال : لاق نميف يل نذئا « بر اي : لوقأف « عفشت عفشاو « هطعت لسو « عمسي

 : لاق نم اهنم نجرخأل « يتمظعو يئايربكو « الجو ينزعو : لوقيف.« هللا الا

 يضر نامء نع ىلعي وبأ ظفاحلا ىورو . سم هاور اذكهو . (1) هللا الا هلإ ال

 : ةثالث ةمايقلا موي عفشي ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا

 ديعس يلا ثيدح نم ( حيحصلا » يو . «)١( ءادهشلا مث « ءايلعلا. مث « ءايبنألا

 «نويبنلاعفشو « ةكئالملا تعفش : ىلاعت هللا لوقيف ) : لاق « اعوف رمهنع هللا يضر

 اهنم ج رخيف « رانلا نه ةيضبق ضبقيف « نيمحارلا محرا الإ قبي لو نونمؤملا عفشو

 . ثيدحلا ء (”) طق ًاريخ اولمعي مل ًاموق

 نوعدتبملاو ىراصتلاو نوكر شملاف: لاوقا ةثالث ىلع ةعافشلا يف سانلا نإ مث

 ةعافشلاك هللا دنع هنومظعي نم ةعافش نواعجي : مهريغو خياشملا يب ةالغغلا نم

 مسو هيلع هللا لص انيبن ةعافش اوركنأ جراوخلاو ةلزتعملاو . ايندلا يف ةفورعملا

 هللا لص انيبن ةعافشي نو رقيف « ةعامجلاو ةنسلا لهأ امأو . رئابكلا لهأ يف هريغو

 هل هللا نذأي ىتح دحأ عسفشيال نكل « هربغ ةعافشو « رئابكلا لهأ يف ملسو هيلع

 مث « مدآ نوتأي مهنإ ١ : ةعافشلا ثيدح حيحصلا ثيدحلا يف مك« ًادح هل دحيو

 اويهذا : مالسلا هيلع ىسيع مهل لوقيف « ىسيع مث « ىسوه مث 8 مهاربا مث ءاخون

 2117١ ص ) ( ءافعضلا » ىف. ىليقعلاو ( ؛عل# ) هجاف نبا هاور « عوضوم (5)

 يراخبلا نع يورو ؛ هيلع عباتيال ١ لاقو يشرقلا نمر لادبع نب ةيسبنع ةمجرت يف

 . ثيدحلا عضي ناك : متاح وبا لاقو.. هوكرت : لاق هنا
 :(94/9) دهحأو ( ١ / ١1-١15 ملسم هجرخأ . حيصص (0)

 تاك



 اذإف « بهذأف « ينوتأيف « رخأت امو هبنذ نم مدقتام هل هللا رفغ دبع هنإف « ىلا
 : نال اهسحأا ال يلع اهحتفي دماحمب يبر دمحأف « ًادجاس هل تررخ يبر تيأر
 يتمأ : يبر : لوقأف  عفشت عفشاو « عمسي لقو « كسأر عفرا « ده يأ : لوقيف
 اهركذ ()١( ًادح يل دحيف « دجسأف قاطنا مث « ةنجلا مهلخدأف « ًادح يل دحيف
 . تارم ثالث

 يف ىلاعت هللا ىلا ايندلا يف هريغو ملسو هيلع هللا ىلص يبلاب عافشتسالا امو
 ىلع مسقي « نالف قي وأ يبن قحب لوقي ةرات يعادلا نإف : ليصفت هيفف « ءاعدلا

 + هللا ريغب مسقأ هنأ : امهدحأ : نيهجو نم روذحم اذهف « هتاقواخم نم دحأب هلا 3
 دحأل سيلو ؛ هللا ريغب فلجلا زوجيالو . ًاقح هللا ىلع دحأل نأ هداقتعا : يناثلاو
 (نينمؤملا رصن انيلع ًاقح ناكو) : ىلاعت هل وةك « هسفن ىلع هقحأ ام الإ قح هللا ىلع
 ذاعمل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم ( نيحيحصلا » يف تبثام كلذكو . 40 : مورلا
 هللا : تاق ؟ هدابع ىلع هللا قحام ي ردتأ «ذاعماي ١ : هفيدر وهو ؛ هنع هللا يضر
 قحام يردتأ « ًائيش هب اوك رشي الو هودبعي نأ مهيلع هقح : لاق « ملعأ هلوسرو
 نأ هيلع مهقح : لاق « ملعأ هلوسرو هللا : تلق ؟ كلذ اولعف اذإ هللا ىلع دابعلا
 هسفن دبعلا نأ ال « قداصلا هدعوو ةماتلا هتااكب بجو قح اذهف . ()0 مهبذعيال
 دابعلا ىلع معنملا وه هللا نإف « ف واخملا ىلع قولخملل نوكي ام ائيش هللا ىلع قحتسم
 حلصيال ىنعم مهبيذعتكرو « مهبذعي ال نأ وه هدعوب بجاولامهقحو « ريخ لكب
  اببس هللا هبصنا٠ وه ببسلا نآل « هب لسوتيو هببسب لأسي نأ الو « هب مستلا نأ
 هياع هللا ىلص يبنلا نع ديعس يبا ثيدح نم ( دنسملا ١ يف يذلا ثيدحلا كلذكو
 نيلئاسلا قحبو « اذه ياشمم قحب كلأسأ » : ةالصلا ىلا يشاملا لوق يف« مسو

 )١( هيلع قفتم .

 2 هيلع قفتم )0



 نيلئاسلل قحا يذلا وهف٠« هسفن ىلع هبجوا وه « نيلئاسلا قح اذهف « (0)1 ثايلع

 : لئاقلا نسحا دقلو « مهباثي نا نيدياعللو « مهبيحي نا

 عئاض هيدل يعس الو ءالك بجاو قح هيلع دابعللا ام

 عماسلا ميركلا وهو. هاضفبف اومعن وا« هلدعيف اويذع نإ

 :هلوق نيبو ؛ كيلع نيلئاسلا قحي » : يعادلا لوق نيبقرف يأف : ليق نإف

 « يلع نيلئاسلا قحي » : هلوق:ىنعم نا: : باوجلاف ؟ كلذ وحن وا « كيبن قحي»

 فالخب « يئاعد بجأف « نيلئاسلا :ةامج نم انأ و « ةباجإلاب نيلئاسلا تدعو كنأ

 ةيسانم الف  قداصلا هدعوي هللا ىلع قح هل ناك نإو ًانالف نإف  نالف مي : هلوق

 كدابع نم نالف نوكل : لوقي هنأكف . لئاسلا اذه ءاعد ةباجإ نيبو كلذ نيب

 ءادتغالا نم اذه امتإو ؟ ةمزالم يأو. اذه يف ةبسانم يأو ! ياعد ا نيكلاصلا

 (نيدتتعملا بحال هنإ « ةيفخو ًاعرضت مجبر اوعدا ) : ىلاعت لاق دقو . ءاعدلا يف

 هللا ىلص يبنلا نع لقني لو «ةعدتبملا ةيعدألا نم هوحنو اذهو . هو : فارعالا

 هللا يضر ةمئألا نم دحا نع الو « نيعباتلا نعاالو « ةباحصلا نع الو « سو هيلع

 . ةيقرطلاو لاهجلا اهبب بتكي يتلا لكايملاو زورخلا يف اذه لثم دجسوي امتإو « مهنع

 ىوم ا ىلع. ال,« عابتالاو ةنسلا ىلع اهانيم تادابعلاو « تادابعلا لضفا نم ءاعدلاو

 . عادتبالاو

 ماسقإلان أل ء اضنأ روذ<«كلذف « نالف قحب هللا ىلع ماسقإلا هدارم ناك نإو

 نم » : ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقؤ.! ؟ قلاخلا ىلع فيكف « زوحيال قولخملاب

 : مهنع هللا يضر هابحاصو ةفينح وبا لاق اذهو.. (؟)( كرشا دقف هللا ريغب فلح

 (ةفيعضلا ثيداحالا ةاساس » يف كاذ يي لوقلل تاصف دقو « فيعض )١(

 .(؟4 مقرر

 . هححصو م اخلاو يذمرتلاو دمحا هاور « حيد ١)

 ٠١ل



 نا [هنعاهللا يضر ذو ةقينح وبا هك ىتح . كلذ ؤخنو , مارتلا زعشملاو «”مازحلا ثيبلا قبو « كلشرو كفايبنأ قب وا «نالف قحب كلأسا : يعادلا لؤي نا هركي
 همحر تسوي وبا ههركي لو « كشرع نم غلا دقعم كلأسا ينإ مهللا : لجزلا لوقي
 كليلإ لسوتن : لوقي وا.. كدنع نالف هاي : لؤقي ”ةراتو . هيف .رثألا هغلب املدللا
 ةلمو ترشو ةسهاجو وذ كالنع انالف نا هدازمو . كئايلؤاو كلشسرو كائايبنأب
 ةباحضلا ناك يذلا لسوتلاؤه اذه ناك ول هنإف « روذحاضيا الهو . انئاعد بجأف
 نولسؤتي اوثاك امتإو « هتوم دعب هولعفل ملسو هيلع هللا لص يبنلا ةايح يف هنولعفي
 ينك « هنئاعد ىلع نونم”ؤي مهو« مل وعدي نا ءتنم ن قيلطي « هئاعدب هتايح يف
 اؤجرحخ ال ب هتع هللا يضر ع لاق ملاسو هيلع هللا ىلص تامالف 1 هزريغو ءاقستسالا

 ميت اانا و ةاايشتف ةانيزتبدكلْتلا دن انيدجا اذا انك انإ مهللا : -نوقستسي
 وتن اناو « اني يلغي ثايب اوتن انب ”قفستسو
 كياع مسقت انا .دارملا سيل « هلاؤسو هتعافشو هبر.وه هئاعدب هانعم . انيبن معب كيلا
 هللا :ىلص يذلا هاج ناكل ًادارم كلذ ناك ول: ذإ « كدنع هتهاجي كلأسن وا« هب /
 . سابعلا هاج نم مظعاو ”مظعا سو هيلع

 .عافشتسالاو لسوتلاو ءاغذلا يف نوكنام نسحأ نم اذههف . كلذ رخو مه قيدصتو كلسرو كلئايبنأ رئاسوهب ينامإو هل يتبححو كلوسرل يعابتاب : لوقي ةزاثو
 مهفي مل نم (1)هببسي طاغ « لاجإ هيف هب هجوتلاو صخشلاب لسوتلا ظفلف

 وأ «نوكي هتايح يف اذهو « ًاعفاشو يعاد هنوكل هب بستلا'هن ديرأ نإف : ةانعم
 ةنعاطلاو ةنيحملل لهأ كللذو «هب ًايدتقم « هرغأل 1غيطم هل اب عادلا نّوكل
 ؛هعابتاو لئاسلا ةبحمب امإو « هتعافشو ةليس ولا ءاعدب امإ لسوتلا نوكيف « ءادتقالاو
 ..هنع اوهنو هوهرك يذلا وه يناثلا اذهف « هتاذب لسوتلاو هب ماسقالا هب دارب وأ

 لؤضح ي ًاببس هنوكل هب كسلا هب دارب دق« ءيشلاب لاؤسلا كلذكو
 . هب ماسقإلا / هب / داري دقو « بولطملا

 )١( هبيستب : لصالا يف .



 لربما كاع وهو « راغأا ىلإ اووأ نيذلا ةثالثلا ثيدح : لوألا نمو

 نكذب هللا ىلإ اولسوتف « مهياع تقبطنا ةرخصلا نإف « اهريغو (« نيحيحصلا ل

 ءاغتبا كلذ تلعف تنك نإف : كوقي مهنه دحاو لكو «.ةصلاخلا ةحلاصلا مهلامعأ

 ءالؤهف . (١)نوشعب اوجرخف ةرخصلا تجرفناف « هيف نخنام انع جرفاف تلهجو

 ىلإ دسبعلا هب لسوتي ام مظعأ يه هحلاصلا لامعألا نأل « لامعألا حلاصي هللا اوعد

 اوامعو اونمآ نيذلل بيجتسي نأ دعو هنأل ءهب هلأسيو . هسيلا هب هجوتيو « هّللا

 . هلضف نم مهديزيو تاحعاصلا

 عيفشلا نإف « رشبلا دنع ةعافشلاك / تسيل / هللا دنع ةغافشلا نأ لصاخلاف

 دعب هيف ًاعفش راص هنأ ىنعمب « بلطلا يف (1)ةعفش بلاطلل عفاش هنأ اك رشبلا دنع

 ءبواطملل العاف راص (8)هتعافشبو « هيلإ عوفشملا عفش دق ًاضيأ وهف «آرتو ناك نأ
 هدنععفشي الف / « دحأ هعفشيال رو ىلاعت هللاو « هنم بولطملاو بلاطلا عفش دقف

 ةمايقلا موي ءاعفشلا ديسف . هجوب هل كيرش الف « هيلا هلك نمألاف « هنذإب الإ / دحأ

 لأساو / « عمسي لقو « كسأر عفرا » : هللا هل لاقف ىلاعت هللا دمحو دجس اذا

 لاق ام. هلل هلك رمألاف « ةنجلا مهلخديف ًادح هل دحيف « « عفشت عفشاو « / هطعث

 كل سيل ) : ىلاعت لاقو . ١154 : نارمع لآ« ( هن هاك رمآلا نإ لق ) : ىلاعت

 2 ( رمألاو قاخلا هل الأ ) : ىلاعت لاقو . 178 : نارمع لآ (ءيش رمألا نم

 لوبقب عييفشلا مركي" نكلو «ءاشي نمل هنذاي الإ دحأ هدنع عفشيال ناك اذإف

 ناسل ىلع هللا يضقيو «اورجؤت اوعفشا » : مسو هيلع هللا ىلص لاق مك « هتعافش

 يبباي » : لاق ملسو هيلع هللا لص يذلا نأ : « حيحصلا » يو . (4)« ءاشيام هيبث

 . هيلع 0 ع )00(

 ع عفش : لصالا ي (؟)

 : هتعافشبف : لصالا يب (م)

 : هيلع قفتم « عيت (؛)
 سا ركص



 مسوهيلع هللا ىلص هللأ لوسر ةمعاب ةيفصأب 14 ءىش هللا نم مل كليماال (« فازف كبغ 3 ٍ 2 6 1 2 01 1 0

 .(1)( ءيش هللا نم كل كلمأال « هللا لوسر مع سابعاي « ءيبث هللا نم كلل كلمأال
 موا ينأي مدحأ م ملسو هيلع هللا ىلص يننلا نع ًاضيأ ( حنيحصلا ) يو
 ىنئغأ : لوقيف « قفختل عاقر وأ « راعي اهل ةاش وا « ءاغمر هل ريعب هتبقر ىلع ةمايقلا
 ديس ناك اذإف . (0)9 ءيش نم هللا نم كلل كلمأال « كتتغلبأ دق : ل وقأف « ينئغأ
 ) ءيث نم هللا نم ل كلما ال ١ : هب سانلا صخأل لوي ءاعفشلا لضفاو قلخلا
 لبقو « ءاعدلا عمسف 5 عسيفشلا هدلينع عفشو 1 ىعادلا هاعد اذإو 9 هريغب نظلا ايف

 هناحبسس هنإف ؛ قولخملا يف قولخملا رثؤي (ك هيف رثؤملا وه اذه نكي مل « ةعافشلا
 يذلاوهف 6 دايعلا لاعفُأل قلاخلا وهو « عفشيو وعدي اذه لعج يذلا وه / ىلاعتو ١"

 ءاعدلل هقفو يذلا وهو «هباثا مث لمعلل هقفو يذلا وهو ؛ اهلبق مث ةبوتال دبعلا قفو
 قلاخ هللا ناو 2 ردقلاب نينمؤملا ةئسلا لها لوصا ىلع منسم اذهو 5 هباجا مْ

 . ( قح هتيرذو مدآ نم ىلاعت هللا هذدأ يذلا قاثيمللاو ) : هلوق
 مهتيرذ مهروسهظ نم مدآ يب نم كلبر لحأ ذدإو) ؛ىللاغت لاق : ش

 انإ ةمايقلا موي اولوقت نأ اندهش لب اولاق « معبرب ميدل مهسفنأ ىلع مهدهشأو
 مدآ يب ةيرذ جرختسا هنأ هناحبس ريخأ , 107 : فارعالا ( نيلفاغ اذه نء انك
 دقو . وهالا هلال هنأو مهكيلمو مهبر هللا نأ مهسفنا ىلع نيدهاش مهبالصأ نم
 بارصأ ىلا مهزييمو « مالسلا هيلع مدآ بلص نم ةيرذلا ذخأ يف ثيداحا تدرو
 : مهر هللا نأب مهيلع داهشإلا اهضعب ىو « لاهشلا بادصأ ىلاو نيميلا

 هللا ىلص يلا نع اههنع هللا يضر سابع نبا نع دم مامإلا ةاورام : اهنف

 را ل ار دا ع 00
 2 لسمو (5 / ؟) يراخبلا هجرتخا ء حرص (5)

 شاة 4اس



 فرع موي نأعب مالسلا هيلع مد رهظ نم قائيملا خا هللا نإ » : لاق« سو هيلغ

 تسلأ: لاق الث" مهملك مث هيدي نيباهرثتف «.اهأرذةيرذ لك هبلص نمجرخأف

 ءآضيا يئاسنلا-هاورو «)١(.. نولطبملا :هلوق ىلا .. ...:اندهش « نب : اولاق ؟ برب

 دانسإلا حيعص : لاقو « ( كردتسملا » يف مك احللاو « متاح نا نباو « ريرج ناو

 . هاجرخيملو
 نع لئس هنا : هنع هللا يضر .باطخلا نب رمع نع ًاضنا دما .ماءإلا ىورو

 نا : لاقف .« اهنع لئس ملسو هيلع هللا لض هللا -لوسر تعمس » : لاقف.«.ةيآلا:هذه

 تقلخ : لاق « ةيرذ.هنم جرخيتساف هنيميب هرهظ حسم مث « مالسلاهيلع مدآ قلخ هللا

 :لاق ةيرذ هنم جرختساف ءهرهظ حسم مث . نولمعي ةنجلا لها لمعبو ةنجنلل ءالؤه

 ؟لمعلاميتفف « هللا لوسراي : لجرلاّقف نولمعي رانلا لها لمعبو راثلل ءالؤه تقلخ

ا دبعلا قلخ اذا / لجو زعهللا نإ / : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر .لاق
 ةجل

 هب / لخديف « ةنخجلا لها لامعا نم لمع ىلع تومب ىتح « ةنجلا لها لمعي هلمعتسا

 نه لمع ىلع تومي ىتح « رانلا لها لمعب هلمعتسا رانلل دبلا قلخ اذاو « ةنجلا

 « يئاسنلاو «يذمرتلاو «دواد وبا هاورؤ . (5)« راثلا هب لخديف راثلا لها لامعا

 ( هحيت# ) يف نابح نباو « ريرج نباو « متاح ينا ناو

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق «ةريره يبا نع يذمرتلا ىورو

 ن« اسهقلاخ وه ةمسن لك هرهظ نم طقسف « هرهظ ىلع حسم مدآ هللا قلخ امل

 مث « رون نم اصيبو مهنه ناسدنا لك ينيع نيب لعجو « ةمايقلا موي ىلا هتيرذ

 ئأرف « كتيرذ ءالؤه : لاق ؟ ءالؤه نم « بار يا : اقف .« مدآ ىلع مهضرع

 اذه : لاق ؟ اذه نم ء« بر يأ : لاقف « هينيعنيبام ةصيبو هبجعأف « مهنهالجر

 : لاق ؟هرمع © ء/ بر / : لاق « دواد هل لاقي كتيرذ نم مثلا زخخآ نم لجر

 )١( هدهاوشو هقرطل « حيعص .

 هريغل حيحص (؟) <



 مدآ رمع )١( ىضقنا ايلف « ةنس نيعبرأ يرمع نم هدز « بر يأ : لاق « ةنس نوتس
 كنبا اهطعت مل وا : لاق ؟ ةنسنوعبرا يرم“ نه قبي مل وا : لاق « توملا كلم ءاج

 «.مدآ ىطخو « هتيرذ تيسنف مدآ
 مكاحلا هاورو . حيد نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاق مث.. (7)« هتيرذ تيطخف
 . هاجر ملو ملسم طرش ىلع حمص لاقو

 ىسنو ؛ هتيرذ تدحجف ! دحجف.لاق ؟ دواد

 هللا لص يبنلا نع « هنعهللا يضر كلام ني سنا نع ًاضيا دمحا مامإلا ىورو
 ام كل ناك ول تيأرا : ةمايقلا موي رانلا لها نم لجرلل لاقيا» : لاق « ملسو هيلع
 دق: لوقيف : لاق « معن : لوقيف : لاق ؟ هب ًايدتفم تنك أ « ءيش نم ضرألا ىلع
 ائيش ي كرشتال نأ مدآ رهظ يف كياع تذحخأ دق « كلذ نم نوهأ كلننم تدرا
 . ضيا (« نحيحصلا » يف هاجرخاو . ()( ائيش يب كرشت نا الإ تيبأف

 نم مدآ ةيرذ.جرختسا هللا نا ىلع ةلاد اهلك ًاضيا ىرخا ثيداحا ركذو
 ةقواخمحاورالا نإ : لاق :نملاق انه نءو.. ةندلا لهاورانلا لها نيب زيمو« هيلص
 1رقتسم اقبس (4)داسجألا حا ورآلا قبس ىلع لدتال راثآلا هذهو . داسجالا لبق
 اهقلخ ردقو ةمسنلا ر “وص هناحبس اهرطافو اهيراب نا ىلع لدت نأ اهتياغو «ًاتباث
 جورخ ر هلقو « اهيلااهداعا من ء اهتدام نمروصلا كلت جرختساو « اهلمعو اهلجاو
 [رقتسم ًاقلخ تقلخ امهنا ىلع لديالو هل ردقملا هتقو يف اهدارفا نم درف لك
 ةامج نادبألا ىلا اهن٠ لسري مث دحاو عضوم يف اهلك ةقطان ةدوجوم ترمتساو
 10 1 شئ ل ل ا تي قاخي هناحبس برلا « معن . هيلع راثآلا لدتال اذهف . مزح نبا هلاق مك « ةلمج دعب

 . ىفق : لصالا ف0

 . نسح (5)

 (155. 190/8 ) «دنسملا يف وهو ؛ هيلع قفتم « حيحص (1)
 داس ورد لقال يف ()

 تالا



قتلا هب قبس يذلا هجولا ىلع / هلاق اك / « ةلمجدعي ةلمج اهئم
 ءيجيف« الوا (1)ريد

 هنإف « هتاقولخم عيمج يف هناحبس هنأشك « قباسلا ريدقتلل ًاقباطم يجراخلا قاخلا

 كلذا ةقياطم دوجولا ىلا اهزربا مث « تآايهو تاعنصو الاجآو ارادقا اهل ردق

 لدي اهضعبو « قباسلا ردقلا ىلع لدت امنإ كلذ ي ةيورملا راث آلاف . قباسلا ريدقتلا

هروصو مهاشما جرختسا هناحبس هنا ىلع
 ٠ ةواقشلا لها نم ةداعسلا لها زيمو م

سابع نبا ىلع نيفوقوم نيثيدح يف وه اعإف « كانه مهيلع داهشإلا اماو
 يضر رمخو 

ا نإ فلخلاو فلسلانم نولئاق لاق مث نمو . مهنع هللا
 وه اعا داهشإلا اذهب دارل

 قار ع كلا الا هد ىلع نيرسفملا مالك / مدقت اك « ديحوتلا ىلع (؟) مهترطف

 اندهش ىلب : اولاق يا : (اندهش ) هلوق ىنعمو . هنع هللا يضر ةريره يبا ثيدح

 دهشا : ًاضيا سابع نبا لاقو . بعك نا "ينأو سابع نبا لوق اذهو . انير كنا

 هلوق ىلع فقولا / و / ؛ ةكئالملا كوف نم ( انديش) : ليقو : ضعب ىلع مهضعب

 ع ىلاعت هللا نم ربخ وه : ًاضيا . يدسأاو كاحضلاو دهاجم لوق اذهو . 00

ب رارقإ ىلع اودهش مهنا هتكئمالمو هسفن
 لاّحا هادع امو « رهظا لوالاو . مدآ ي

 . لوألل ةيآلا رهاظ دهشي اهناو « هيلع ليلدال

 مدآ ةيرذ جرختسا هللا نأب لوقلا ىوس ركذي ل نه نيرسفملا نم نا ملعاو

 مهنمو « امهريغو يوغبلاو يباعثلاك « مهداعا اع مهسفنا ىلع مهدهشاو هرهظ نم

ادحوو 49١هتيبوبر ىلعةلدألا مه بصن هناركذ لب « هركذي لنم
 اهب تدهشو هتين

مهيف هللا اهبكر يللا مهرئاصبو موقع
 ركذ نم مهنمو » هريغو يرشخم زلاك « 

ك 2 مهريغو يطرقلاويزارلاو يدحاولاك « نيل وقلا
 لوالالوقلا يزارلابست ن

 « لوألا لوقلا ىلع لدتال ةيآلا نا بيرالو . ةلزتعملا ىلا يناثلاو « ةنسلا لها ىلا

روهظ نم ذخألا نا اهيف امنإو ؛ مدآ رهظ نم ناك ذخألا نا ينعا
 داهشإلاو مدا ينب

 ) )1١ريبدتلا : لصالا يف .
 )١( مهرطف : لصالا يف .



 ىلا مهضعب نأب ءاضقلاو ذخألا اهضعب ينو : ثيداحألا ضعب يف كانه مهيلع
 ذخألا اهضعب يفو «هنع هللا ىضر رمت ثيدح ىف م« رانلا ىلا مهضعبو ةنجلا
 هيف يذلاو . ةريره يلا ثيدح يف امك « داهشإ الو ءاضق ريغ نم مهايا مدآ ءارإو
 « ريعو سابع نبا ىلع فوقوم - لوالا لوقلا لها اماق يتلا ةفصلا ىلع - داهشإلا
 كردتسملا» يف م احا ريغ حيحصلا لها نه دحا هجري لو ءثيدحلا لهاهيف ملكتو
 . هللا همحر لهاستلا فورع» مك احلاو ( نيحيحصلا ىلع

 ةلأسم ىلع ليلد رانلا ىلا مهضعبو ةنجلا ىلا مهضعب نأب ءاضقلا هيف يذلاو
 ةيردقلاهيف فلايامنإو « ةنسلا لها نيب هيف عازتالو «ةريثك هدهاوش كلذو . ردقلا
 . نوعدتبملا نولطبملا

 لولو « فلخلاو فلسلا نم ةنسلا لها نيب هيف عازتلاف : لولا اطمأو
 مالكلا نم ليقامو « كلذ يف ةدراولا ثيداحألا تطسل راصتخالا نم هتمزلا ام
 , ةعركلا ةبآلا ظافلأ ةلالدو ةلوقعملا يناعملا نم اهيف ركذ امو ؛ اهيلع

 ركذنف « اهليوأت يف ءايلعلا لكت دقو « ةلكشم ةبآلا هذهو : يبطرقلا لاق
 جرخا هللا نأ 9 ةيالا ىعم : موق لاَقف . هيلع انفقو 1 بسح « كلذ نم ةوركذ 1

 (ميرب تسلأ مهسفنأ ىلع مهدهشأ ) ىنعمو « ضعب نه مهضعب مدآ ينب رهظ نه
 دحاو ًابر هل نأ ةرورض ىلعي غلاب لك نأل «هديحوت ىلع مهد .. 17١ : فارعالا
 تاومسلا يِ ىلاعت لاق (ك « مهيلع داهشإلا ماهم كلذ ماقف : لاق / ىلاعتو هناحبس
 / هنا : ليقو . بنطاو لافقلا اذه ىلا بهذ « ( نييعئاط انيتأ اتلاق ) : ضرألاو
 ةفرعملا نم اهيف لعج هناو « داسجالا قاخ لبق حاورالا جرخأ | ىلاعتو هناحبس
 ىلا« كلذ يف ةدراولا ثيداحألا كلذ دعب يبطرقلا ركذ مث . اهبطاخ اه هي تملعام
 يف جرخملا سنأ ثيدح : لوالا لوقلا هاا يح ىف. ياك رحل
 ترحا دق ؛ كلذ ند نوهأ وهام كلنه تدرا دق :هيف يذلا « ( نيحيحصلا )

 ااا



و. (١)يب ارشت نا الا تيبأف ايش يف كرشتال نا مدآ رهظ يف كياع
 يوردق نكل

 لالاو ١ نانلا ل ل لقا كتلأس دق : "ا

ا ىلع مدآ رهظ نم مهج -ارخإ ىلوالا ةياورلا ف سسيلو . مدآ رهظ يف :
 يلا ةفصل

 . لوالا لوقلا بادأ مدلل

 اودلكت سائلا نوك : اههدخأ : :نيبيجعن نيرمأل (؟) نمضت» لوألا لوقلا لب

 ةبآلا نأ : يفاثلاو . ةمايقلا موي مهياع ةجحلا موقت اذهب هناو ناميإلاب اورقأو ذئني>

 26 مدآ يب نم » : لاق هنأ : اهدحأ : هوجول هيلع لدتال ةيالاو « كلذ نع تلد

 انهو« هرهظ نم: لقي لو «( مهروهظ نم »: لاقدنأ : يناثلا « مدآ نم : لقبمو

 :لقي لو ( مهتايرذ » : لاقدنا : ثلاثلا .نسحا وهو «لاّهشا لدبوا ءضعب لدب

 ًاركاذ دهاشلا نوكينا دبالو «0 مهسفنا ىلع مهدهشأو» : :لاق هنأ : عبارلا« هتيرذ

 ةراسشالا ينأت - رادلا هذه ىلا ةجورخ عب ةتذاهش م

 داهشإلا اذهةمكح نأربخأ هناحبتس هنأ : سماخلا « ةلبق ةداههش ركذي ال - كلذ ىلا

 ةجحلاو « ( نيلفاغ اذه نع انك انإ ) : ةماْقلا موي اولوقي الثا مهيلع ةجحلل "يداقإ

 السر ) : ىلاعت لاق مك« اهيلغ اورظف يلا ةرطفلاو 001 مهياع تماق امنا

 : 158 : ءاسنلا ( لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الث نيرذنهو نيرشب»

 ( نيلفاغ اذه نع انك انإ ) : ةءايقلا موي اولوقي الثا « كلذب مهريكذت : سداسلا

 مهلك مدآ بلص نم م 4 جارخإلا نع نولفاغ م هنأ هنأ مواعمو ؛ ١/7 : فارعالا

 :ىلاعت هلوق : عبباسلا ؛ مهنم دحأ هركذي ال اذهف « تقولا كلذ اعدت مهداهشإو

 ( 1182174 /8) سم دنع ىرخخالا ةياورلاو « هلبق يذلا وهو حي (1)

 ةلوبقمةقثلا ةدايز نال ءاهلبق يتلانيبو اهنيب ةافانمالو ( ؟هو / ؛) يراخبلا اذكو

خخو ثنرالخلا ف اهتعمج دقو ىرخا تادايز ثيدحلا اذه قو « قال اك
 يف هتجر

 . 6 ةحيخصلا ثيداحالا ةلسلس و نم ةيناثلا ةئاملا

 : نمضتي : لضالا يف (0)

 تكااود



 اا فارعألا ( مهدعب نم ةيرذ ارد رمال رلرعمأ)
 لفاغلاف « دياقتلا اوعدي وأ « ةلفغلا | وعدي الثل : (١)داهشإلا اذه يف نيتككح ركذف
 اه ىلعالإ ناتككحلا ناتاه بترتت الو . هريغل هديلقت يف عبتم داقملاو ؛ هل روعشال
 (نولطبملا لعف امب انكلهفأ ) :هلوق : نماثلا . ةرطفلاو لسرلا نم يطا كناق
 وهو « كلذ اولاق امل مهكر شو مهدو>جب (5) مهدعوت يأ : 107م: فارعالا
 كلهيل نكي مل هنأ هناحبس ريخأ دقو « مهبيذكتو هلسرقفل اخمب مهكلهي امنإ هناحبس
 . لسرلا لاسرإب راذنإلاو راذعإلا دعب مهكلهي امتِإَو « نولفاغ اهلهأو ملظب ىرقلا
 ريغ يناذهبهيلع جتحاو « هقلاخخو هبر هزأهسفن ىلع دحاو لك دهشأ هناحبسمنأ : عساتلا
 نلوقيل ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نثلو ) : هلوقك « هباتك نم عضوم
 «اهن ومص مهسفنأ لغ (*) مهدهشأ يتلا ةجحلا يه هذهف « 16 : ناقل ( هللا
 : هاربا ( ضراألاو تاومسلا رطاف كش هللا ينأ ) : مهلوقب « هاسر اهب مهتركذو

 « اطول دمل ةمزاتسملا ةنيبلا ةحضاولا ةلالدلا يهو « ةزآ اذه لعج هنأ : رشاعلا . ٠
 مهلعلو تانآلا لصفن كلذكو ) : ىلاعت لاقف . ىلاعت برلا تايآ نأش اذهو
 ليدببتال اهياع سانلا رطف يلا ةرطفلاب كالذ امئإو « 17/4 : فارعالا ( نوعجري
  ةرطفلا هذه ريغىلع دولوم دلوي.ال « ةرطفلا ىلع دلوي الإ دولوم نم اف « هللا قا
 . اذه ىلا ةراشإلا تمدقت دقو . رييغت,الو .ليدسستال « هن غورفم رمأ اذه
 : ملعأ هللاو

 ثيداحألا كلت/رهاظإ ةفلاخم اوباهنكلو « هربغو ةيطع نبا اذهل ن طفت دقو
 كلذكو . مهداعأ مث مهسفنأ ىلع مهدهشأ 1 مهجرخأ هللا نأب حبيرصتلا اهيف يتلا
 لوقلا حجرو ( تاليوأتلا حرش » يب يديرتاملا روصنم وبأ خيشلا نيلوقلا كح
 . هيلإ لامو هيلع ملكتو « يناثلا

 )١( داهشالا ذخالا : لصالا يف .

 . مهب ذعول : لصالا يب (5)

 كين : لسانا ف



 [ةىئراظ ثداخ كرسفلاو «يرطف رمأ ةيبوبرلاب رارقألا نأ كدسشألو

 نحو اوكر شأ ءابآلا نأب ةمايقلا موي اوجتحا اذإف « ءابالا نع (١)هوداقت ءانبألاو

 «نكاسملاو سبالملاو معاطملا يف مهئابآ ةداع ىلع نمانلا يرجي اك مهتداع ىلع انيرج

 كقو « هل كيرش ال كبر هللا نأي نيرقم « عناضلاب (0)نيفرتعم منك متنأ : مهل لاقي

 «الإ سيل ءيشلاب هرارقإ يه هسفن ىلع ءرملاةداهش نإف « مكسفنأ ىلع كاذب متدهش

 ىلع وأو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اههيأ اي ) : ىلاحت هللا لاق

 نم لب « اذكب يسفن ىلع دهشأ : لوقي نأ دارملا سيلو . 18ه : ءاسنلا ( كسفنأ

 متدهش يذلا رارقإلاو ةفرعملا هذه نع متلدع ملف « هب هسفن ىلع دهش دقف ءيشب رقأ

 « ةقيقح هل معي ال ام ىلا نقيتملا مولعملا نع متلدع لب ؟ كرشلا ىلا مكسفنأ ىلغ هب

 نكي مل كلت نإف « ةيويندلا تاداعلا يف مهعابتا فالسخب « هعم ةجح ال نمل ًاديلقت

 نم مكدنع ناك هنإف ءكرشلا فال « ل ةحاصم هيفو « هداسف هب ملعي ام مدنع

 . باوصلا نع هيف ؟لودعو هداسف نييي ام مكسفنأ ىلع ةداهشلاو ةفرعملا

 لجأل وهو « ةداعلاو ةيبرتلا نيد وه هيوبأ نع يبصلا هذخأي يذلا نيدلا ناف

 تءاج اذهلو « هاوبأ هب سانلا قحأو « لفاكن م هل "دبال لفطلا ناف « ايندلا ةحاصم

 نيدلا اذهو « ةرهاظلا ايندلا ماكحأ يف |اهنيد ىلع هيوبأ (8) عم لفطلا نأب ةعيرشلا

 هيلعف ذئنيحو « ةجحلا هيلع موقتو غلبي ىتح  حييحصلا ىلع هيلع هللا هبقاعي ال

 ناك نإف « حيت نيد هنأ وه هلقعب ملعب يذلا وهو « لقعلاو ملعلا نيد عبتي نأ

 مهاربإ يئابآ ةلم مرر د كما عم قيدصلا فسورك « نيدتهم هؤابآ

 كائابآ هلإو ثاهلإ دبعن ) : هونب بوقعيل لاقو «8# : فسوي ( بوقعيو قحسإو

 ناك« لسرلا نيفلاخم ءابآلا ناك ناو « 1 : ةرقبلا ( قدسإو ليعامساو مهاربا

 ه نودي : لصالا يف )١(

 < نورقم : لصالا يف (5)

 < ىلع : لصالا يب (م)

 م15



 , ةيآلا ء 8 : توبكنعلا ( اههعطت الف ملع هب كل سيلام ين كرشتل هلادهاج نإو« ًاتسح هيدلاوبناسنألا انيصوو ) : ىلاعث لاق أل لسرلا عبي نا هيلع
 ام عسبتن لب اولاق هللا لزنأ اه اوعبتا مهل ليق اذإو ) : ىلاعت لاق امك « هاوه عبتا اذهف « هيلإ مولعملا قتلا نع لدعي لب ؛ ملعو ةريصب ريغب هئابآ نيد عبتا نف

 ' كقناتيش نول وقي سانلا "تعمس ,.يردأال ءهاه هاه : لاق ؟كير نم : هريق يف هل ليق اذإ اذهو « رايتخالا ةملسمال « رآدلا ةملسم نم وه ل « ةريصب ىلع هيف وه سيل أطخ ناك نإو « (١)بهذمو داقتعا نم هيلع ناك اهف هابأ مهدحأ عبتي « مالسإلا ىلع اودلو نيذلا نم سانلا نم ريثك لاح هذهو . ١٠ : ةرقبلا ( نودثهبالو اعيش نولقعيال مهؤابآ ناك ول وأ « انءابأ ىلع انيفلأ
 يأ نم رظنيل و « هعم مقيلو ( هسفن حصنياو 0 لا اذه بيبللا لمأتيلف

 نيب نمجرخ دقو ؛ ةفطن ناك امل هسفن * رمأ (؟)ءرملا هيف رظنيام ب ةأو . رطفلا يزوك رم هنإف « ليلد ىلا جاتحيال ةيبوبرلا ديحوت نإذ ؛ قفوملا هللاو ؟ وه نيقيرفلا
 سا دام رك

 اذا هنإذ . ةيمإلا ديحوت ىلا هنم لقتناف « ةيب وبرلا ديحوت كلذب لع « لاح ىلا لاح نم ةفطنلا هذهلاقتناو ثللذ يف ركفت اذإف « ريبدتو لعف تاوملا نم راو «قايحي فصوتالو « ةزجاع تاو. اهنأل , اهيف عئابطلا لمح مهوت لاحمو . اوردقي مل ائيش اهنم اوروصي نأ ىلع لاعلا ءامكح عمتجاو « قبط وأ حول ىلع ةعوضو.“ تناك ولو « قئالخلا رئاسو نيوبألا ريبدت اهنع عطقناو « ثالث تالظ يف « نيكم رارقي ةفطنلا كلت تراص مث“ (م)ردصلا ماظع : / بئارتلاو / بئارتلاو باصلا 3 كك
 دادزا ربدتو ركفت الكو ؟ هريغ دبعي نا هب قيلي فيك « هدجوا ابر هل نأ لقعلاب
 . هاوس هلإ الو « ةريغ برال « قفوماا هللاو ؛ اديحوتو ًانيقي

 )١( هيهذم : لصالا يف .

 ١) لصالا يي 0

 ء رودصلا : لصالا يب (”)



لاعت هللا لع دنحز - هلو
 «ةنحلا لخدي نم ددع لزي امف ى

 ل

 اهف مهلاعقا كالذكو . هنه صقتبالو ددعلا كلذ يف دادزي الف « ةدحاو ةامج « رانلا

 . ( هولعفي نا مهنم مع
 كغ

 هللاناكو ) . 76 : لافنالا ( ميلع ءيش لكبدللا نإ ) : ىلاعت هللا لاق : ق

 الزأ ميلع ءيش لكب هنأب ف وصوم ىلاعت هتلاف . ٠ 4١ بازحألا ( هياع ءيث لكب

 تللطاوا نأ لع عر ان كبر ناك انو . ةلايح ءايشألاب هملع مدقتي مل «ادبأو

 هللا ىلص هللا لوسر اناتأف « دقرغلا عسيقب ى ةزانج يف انك : لاق « هنع هل يضر

 تكني لعجف هيئآر كنف « ةرصخ٠ هعمو « هلو> اندعقو دعمف مسو هيلع

تك دقوالإ ةسوفنم سفن نما : لاق مث « هترصخمب
 «راذلاو ةنجلا نم اهناكم هللا ب

 ىلعشتكمت الفا « هللا لوسراي : لجرلاقف : لاق ؛ ةديعسوا ةيقش تبعك دق الإو

 ةداعسلا لها لمع ىلا ريصيسف ةداعسلا لهأ نم ناك نم : لاقف ؟ لمعلا عدنو انباتك

 لكف اوامعا : لاق مث . ةواقشلا لها لمع ىلا ريصيسف ةواقشلا لهأ نم ناك نمو

 ةواقشلال ها امأو « ةداعسلال ها لمعل نورسييف ةداعسلا لها امأ « هل قاخ امل رسيم

 ىسحلاب قدصو ىتاو ىطعا نم امأف ) : أرق مث« ةواقشلا لها لمعل نورسييف

 (1) (ىرسعلل هرسينسف ىنسحلاب بذكو ىنغتساو لخب نم امأو « ىرسيلل هرسيئسف

 01 ندحيحصلا 2 5 هاجرت

 رت و ل امل سيم لكو ) : هلوق

 . (هللا ءاضقب يش نم ىثلاو « هللا ءاضقب
 يقل نا“ يب

 اولمعا 2 مسو هياع هللا ىلص هلوقو هنع هللا ىضر ىلع ثيدح مدقت 5: ش

 0 رييزلا يبا نَع ريهز نعو « ( هل قاخ 01 رسيم لكف
 هللا يضر هللادبع نا رياج

 )١( هيلع قفتم « حيص :

 ها ارلح



 اننيد انا نيب « هللا لوسرا, : لاقف « مشعج نب كلام نب ةقارس ءاج : لاق ؛ اههنع
 ما/ «ريداقملا هب ترجو مالقألا هب تفج ايفأ ؟ مويلا لمعلا يف « نآلا انقاخ انأك
 مفف : لاق / « ريداقملا هب ترجو مالقالا هب تفج ايف لب ءال : لاق ؟ لبقتسي اهف
 : لاقف ؟ لاق ام : تلأسف « همهفامل ءيشب رببزلا وبا ملكت مث : ريهزلاق / ؟ لمعلا
 «هنع هللا يضر يدعاسلا دعس نب لهس نعو . سم ةاؤر . (0)ر ضيم لكفق !قلمعا
 سانلل ودبي اهف رانلا لها لمع لمءيأ لجرلا نإو « رانلا لها ند وهو سانلل ودبي ايف ةسنجلا لها لمعب لمعيل لجرلا نإ ١ : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 لائعالا امنإو : يراخبلا دازو « نيحيحصلا ) يف هاجرخ« (؟) ةنخلا لهانم وهو
 : لاق « هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع ًاضيا « نيحيحصلا ) ينو . متاوخلاب
 مدحأ نإ ١ :  قودصملا قداصلا وهو - مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انثدح
 : تاك عب رأب رمؤيو « حورلا هيف خفنيف كللملا / هيلا / لسري مث ؛ كلذ لثم ةغضم نوكي مث « كللذ لثم ةقلع ن وكي مث « | ةفطن / [هوب نيعبرا هما نطب يف هقلخ عوج
 لحعيل مكدحأ نإ « هريغ هلإال يذلاوف « ديعس وا يشو هلمحو كسار فرو كل
 لمعيف باتكلا هيلعقبسيف « عا رذ الإ اهنيبوهنيب نوكيام ىتح ةنجلا / لها / لمعب
 هني نوكرام ىح راشلا لها لمعب لكعبل مدحا نإو « اهلخديف رانلا لها لمعي
 . (")( اهلاخديف ةنحجلا لها لدعب لمعيف باتكلا هيلع قبسيف « عارذ الإ اهنيبو
 رثكاو « بابلا اذه يف راثآلا جير نم سانلا رثكادق : «ديهمتلا ١ يف ربلا ديعنب رمع وبأ لاق. فلسلا نع راثآلا كلذكو « ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألاو
 راثآلا هذهب // ناعإلا ىلع / نوعمتجم ةنسلا لهأو «هيف مالكلا نم ن وداكللا
 . قيفوتلاو ةحصعلا هللابو « اهيف ةلداجملا كرثو اهداقتعاو

 , وع ؟و0/ ") ًاضيا دمحاو (؛8//8) « ردقلا» ُِق ملسم « حيبص 0(
 . هيلع قفتم « حيحص (5)

 . هيلع قفتم « حيت 49



 برقمكلم كلذ ىلع علطي مل « هقاخ يف ىلاعت هللا رسردقلا لصأو ) : هل هلوقو

 ةجردو « نامرحلا مسو « نالذخلا ةعيرذ كلذ يف رظن لاو قمعتلاو « لسرم ينالو

 ىوط ىلاعت هللا نإ « ةسوسوو آ كفو ار ظن كلذ نم رذحلا لك رذحلاف « نايغطلا

 2 ) : هباتك يِ ىلاعت لاق اك « همارم نع مهاهنو « همانأ نع ردقلا مع

 ةكلا كح در دقف ؟ لغف مل : لأس نف . 77" : ءايبنالا ( نولأسي مهو لعفي

 ( نيرفاكلا نم ناك باتكلا كح در نمو

 دجوأ هنوكو هو تامل رانا 1 راسا ل
 «ىنغأو رقفأو « ىنفأو

يضرو ههجو هللا مرك يلع لاق . ىدهو لضأو « ايحأو تامأو
 نسما هنع 

 . روهشم ر ردقلا ةلأسه يف سانلا نيب عازتلاو . هفشكن الف هللا

 هللا نأو « هردقو هللا ءاضقب ءىث شا لكنأ ةعاجلاو ةنسلا لهأ هيلع يذلاو

 لاقو . 4 :رمقلا( ردقب هانقلخءيشلك اك انإ ) : ىلاعتلاق . دابعلالاعفأ قااحخ ىلاعت

 كاب نا 17 نا رنا ٍددقت هردقف ءيش لك قلخو ) : ىلاعت

 « ًانيد هاضرإ الو ؛انوكمؤاشيف « هبي الو هاضري الو ه هؤاشيو « رفاكلا نم

 « رفاكلا نم ناميإلا ءاش هللا نأ اومعزو « ةازتعملاو ةيردقلا كلذ ين فلاخو

 هبذعو رفاكلا نم رفكلا ءاش اولوقي الثل اذه ىلإ اودرف « رفكلا ءاش رفاكلا نكلو

 ارعقوف ءيش نم اوبره مهنإف ! رانلاب ءاضمرلا ن نءهريجتسملاك اوراص نكلو ! هيلع

 ةئيش» تبلغ رفاكلا ةئيشم نأ مزاي هنإف ! هنم رش وه ايف
 ءاش دق هللا ناف « ىلاعت هللا

 ةئيشم نود رفاكلا“ ةئيشم تعقوف « رفكلا ءاش رفاكلاو محلوق ىلع  هنم ناميإلا

 فلاخم وه لب « هيلع ليلد ال لوق وهو « داقتعالا حبقأ ن نم اذهو !! ىلاعت هللا

 . لد دلل

لك انيت ال انش ولو ) : ىلاعت لاق دققف : ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا امأو
 سفن 

 :ةدجسلا ( نيعمجأ سانلاو ةنرملا نم منهج نألمأل ينم لوقلا قح نكلو « اهاده

ك ضرألا يف نم نمآل كبر ءاش ولو : ىلاعت لاقو . ٠٠
 كافأ ؛ اع مهل

اونوكي يتح سانلا هركت
ؤاشت امو ) : يىلاعت لاقو . 5: .٠ سنوي ( نينمؤم 

 الإ نو

 ماا



 هللا نإ . هللا ءاشي نأ الإ نوؤاشت امو ) . 59 : ريوكتلا ( نيملاعلا بر هللا ءاشينأ
 هاعجب أشي نمو « هلاضي هللا اشي نم ) : ىلاعت لاقو . ٠١ : رهدلا ( اهكح ايلع ناك
 ح رشي هيد نأ هللا دري نف ) : ىلاعت لاقو . "4 : ماعنالا ( مقتسم طارص ىلع
 يف دعصي امنأك اج رح ًاقيض هردسص لعجي هلضيإ نأ دري نمو « مالسإلل هردص
 2 ماعنالا ( ءاهسلا

 « اضرلاو ةبحما نيبو « ةدارإلاو ةئيشملا نيب ةيوسنلا نم : لالضلا أشنمو
 هئاضقب هلك نوكلا : ةيريجلا تلاقف : اوفلتخا مث « ةي ردقلاو ةيريجلا اهنيب ىوسف
 هلل ةبوبحم يصاعملا تسييل : ةافنلا ةيردقلا تلاقو 6 يربح نوكف :ةراذقو
 دقو . هقاخخو هتئيشم نع ةجراخ يهف « ةيضقم الو ةرده تسيلف ؛ هل ةيضرمالو
 صوصن امأ . ةحيحصلا”ةرطفلا و” ةنسلاو ”باتكلا ةبحماو ةئيشملا نيب قرفلا ىلع لد
 «ىضرلاو ةبحما صوصن امأو . اهضعب ركذ مدقت دقف « باتكلا نمةدارإلاو ةئيشملا
 ( رفكلا هدابعل ىضري الو ٠١9) : ةرقبلا ( داسفلا بحال هللاو ) : ىلاعت لاقف
 : ربكلاو شحاوفلاو ملظلاو كرشلا نم هنع ىهن ام بيك ع ىلاعت ناقو ./ : رمزلا
 نع ) حيحصلا 2 يو هر ءارشألا ( ًاهوركم كير دنع هئيس ناك كلذ لك

 « لاؤسلا ةرثكو « لاقو لبق : ثالث كل هرك هللا نإ » : مسو هيلع هللا لص يبا
 هركي 5 « هصخرب ذخؤي نأ بحي هللا نإ : « دنسمملا » يو . (1)( لاملا ةعاضإو
 ذوعأ ينإ مهللا » : ٍملسو هيلع هللا ىلص هئاعد نم ناكو . (9)هتيصح» ىتؤت نأ
 . (”)( كلنم كلب ذوعأو « ثاتبوقع نم كتافاعمب ذ وعأو « كاطخس نم كاضرب
 لعف نم ةافاعملا لعفبو « ظخسلا ةفص نه اضرلا ةفصب /هتذاعتسا/ ركذ لمأتف
 هتاذب هلك كلذ طبر مث « اهيلع بترملا اهرثأ يناثلاو . ةفصلا لوألاف « ةبوقعلا

 )١( يف لسمو ( ضارقتسالا » يف يراخبلا « هيلع قفتم حسيعص ١ ةيضقالا ( .

 ١) حست كذسي هريغو دمحا هاور . حصص 1

 . حيص (5)

 ا11-



 عقاو هنم ذوعأ امل « /هريغ ىلإ ال / هدحو هيلإ عجار هلك كلذ نأو .« هناجيس

 نا « كتدارإو كتئيشمب وه كتافاعمو كابضرنم هب ذوعأ امو «كتدارإو كتئيشمب

 يذاعإف « ههقاعتو هيلع بضغت نأ تعش ناو « هيفاعتو كدبع نع ىضرت نأ تعش

 كنئاضقب هلك هوركملاو بوبخاف « ًاضيأ كتئيشمب يه « يب لحي نأ هعنهو هركأ امث

 نوكي امه كتمحرو كتوقو كلوحب (١)يذايعو « كنم كب (1) يذايعف « ثاتئيشو

 نه كاب ديعسأ الو ك ريغ نمكريغب /ذيعتسأ/ ءالذكاتكحو كلدعو كاتوقو كالوحب

 ديحوتلا نم تايلكلا هذه يف ام ملعي الف . ثانم وه لب « كتئيشم ريغ نعرداص ءيِش

 . هتيدوبع ةفرعمو هتفرعمو هللاب معلا يب نوذسارلا الإ ةيدوبعلاو فراهملاو

 هؤاشي فيكو ؟ هبحيالو هاضري الو آرمأ هللا ديري فيك : ليق نإف

 يذلا وه لاؤسلا اذه : ليق ؟ هتهاركو هضغبو هل هتدارإ عمجب فيك و ؟ هناوكيو

 : ناعون دارملا نأ ملعاف ٠ مهلاوقأو مهقرط تنيابتو « ًاقرف هلجأل سانلا قرتفا

 نم هيف امو هتاذل بوب بولطم « هسفنل دارملاف ؛ هريغل دارمو « هسفنل دارم

 ًادوصقم نوكيال دق ؛ هريغل دارو : دصاقملاو تاياغلا ةدارإ داره ه وهف . ريخلا

 «هدارمو هدوصق.٠ىلا ةليسو ناك نإو «.هتاذ ىلا رظنلاب هل ةحلصمهيف الو « ديرب امل

 .هدارمملا هلاصياو هؤاضق ثيح نم هل دارم « هتاذو هسفنثيحنم هل هوركم وهف

 اذهو . اهقاعتم فالتخال « نايفانتي الو ؛ هتداراو هضغب : نارمألا هيف عمتجيف

 نا لعاذا : لكأتملا وضعلا عطقو و «هءافش هيفنأهل لوانتملا لع اذإ « هيركلا ءاودلاك

 .هبوبوهداره ىلا لصوتاهنا ملع اذا « ةقاشلا ةفاسملا عطقكو « هدسج ءاقي هعطق يي

 هنع تيفخ ناو « بلاغلا نظلاب هتدارإو هورككملا !اذهراثيإ يق يتكي لقاعلا لب

 كلذياني الو ءيشلا هركي هناحبس وهف . ةيفاخ هيلع ىف ال نمم فيكف « هتيقاع

 هنا : تللذ نم . هقوف نم هيلإ بحا وه ردا ىلا ًاببس هنوكو « هريغ لجأل هتدارإ

 « تادارإلاو تاداقتعالاو لامعألاو نايدألا داسفل ةدام وه يذلا « سيلبإ قاحخ

 )١( يذابعو : لصالا يف .

 تالا



 كنا ناسا لا بضغي امع مهلمتو 2 تاما نم ع ةواقشل بيس وهو

 ةليسو وهف اذه عمو . هاضريو هللا هبحي ام فالخ عوقو يف يعاسلا وهو « ىلاعتو
 . اهمادع نم هيلا بحا اهدوجوو « هقاخخ ىلع تبترت ىلاعت بزال ةريثك باخم لإ
 ناخف « تالباقتملا تاذاضتملا قلخ ىلع ىلاعت برلا ةردق ذابعلل رهظب هنأ : اهنم
 تاذ ةلباق»يف ء رش لك ببس يهو « اهرشو تاوذلا ثبخا يه يتلا « تاذلا اذه
 « ريخ لك ةدام يهو ؛ اهاكزاو اهرهظاو تاوذلا فرشأ نم يه ينلا « ليئارتج
 ءادلاو ءاودلاو « راهنلاو ليلا قلخ يف هتردق ترهظ ام . اذهو اذه قلاخ كرابتف
 لاك ىلع ليلد لدأ نم كلذو . رشلاو ربخلاو « حيبقلاو نسحللاو « توملاو ةايجلاو
 ضعبب اهضعب اهلباقو « تاداضتملا هذه قلخ هنإف « هناطاسو هكلمو هتزعو هتردق
 هتكسلل ليطعت ةيلكلاب اهضعب نع دوجولا ولخف . هريبدتو هفرصت "لاحم اهلعجو
 شطبلا يذو « باقعلا عنيرسلاو « باقعلا ديدشلاو «راضلاو  لدعلاو « متنماو « راهقلا : لئ» « ةيرهقلا هئامسا راثآ روهظ : .اسهنمو . ةكلم ريبدتو هفرضت لاكو
 دوجو نه دبال « لام لاعفألاو ءامسألا هذه نإف . لذملاو « ضفاخلاو « ديدشلا
 . ءامسألا ةذسه رثأ رهظي مل ةكئالملا ةعيبط ىلع سنإلاو نبللا ناك واو « اهقلعتم
 هقح نع هزواجتو هرتستو هترفغمو هوفعو هما ةنمضتملا هئامسأ راثآ روهظ : اهنمو
 روهظ ىلا ةيضفملا بابسألا نم ههركيام قلخ الولف « هدسيبع نم ءاش نمل هقتعو
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا راشأ دقو . دئاوفلاو محلا هذه تلطعتل ءامسألا هذه راثآ
 نورفغتسيو نوبنذي موقب ءادللو مكب هللا بهذل اوبنذت ملول » : هلوقب اذه ىلا
 6 ريرخللا مكحلا هنإف « ةريخلاو ةكحلا ءامسأ راثآ روهظ : اهنمو . ()١( مهل رفغيف
 ريغ يف ءيشلا عضي الف « اهب ةقئاللا اههزانم اهزئيو « اهعضاوم ءايشألا عضي يذلا
 ملعأ وهف ا هتريخو هتكحو هملعلاك اهيضتقي يتلا هتلزنم ريغ يف هلزئيالو ؛ هعضوم
 ا ل يس ا ل اح يا تحس نم ملعأو « هيلا اهئاهتنا ىلع هركشبو اهوبقل حلصي نع ملعأو « هتالاسر لعجي ثيح

 )١( سم هجر خخأ « حيص .



 تئافلو « ةريثك كح تلطعتل « ةهوركمملا بابسألا مدع ردق ولف . كلذل حلصيأل

 وه يذلا ريخلا لطعتل « رشلا نم اهيف امل بابسألا كلت تلطع ولو « ةديدع حلاصم

 اهيف يتلا « جايرلاو رطملاو سمشلاك اذهو « بابسألا كلل ىف ينذلا رشلا نم مظعأ

 ةيفوبعلا ل وصح : اهنمو . رشلا نم اهب لصحاءفاعضأ فاعضأ وهام حلاصملا نم

 ناونأ كفا رو ءاهجلا ةورع كن تاس 1 سيلبإ قلخ الول يتلا ةسعونتملا

 اهعياوتو ةيدوبعلا هذه تاطعتل نينمؤم مهلك سانلاناك ولو . هناحبسديلإ ةيذويعلا

 نعيهنلاو فورءملاب رمألاةيدوبعو « هيف ةاداعملاو / ىلاعتو / هناحبمس هللقالا وملا نم

 ةبوتلا ةسيدوبعو « ىلاعت هللا باح راثيإو ىوهلا ةفلاخمو ربصلا ةيدوبعو « رككنملا

 .هاذأو هديك نم همصعيو هودع نمو ريجي نأ هللاب ةذاعتسالاةيدوبعو « رافغتسالاو

 . اهكاردإ نع لوقعلا زجدعت يتلا محلا نم كلذ ريغ ىلإ

 وه : قمعتلا  هرخآ ىلا . نالذخاةعيرذ كلذ يف رظنلاو قمعتلاو : هلوقو

 مالكلا ف صوغلاو ردقلا بلط يف ةغلابملا نأ : ىنعملاو « ءيبشلا بلط يف ةغلابملا

 «ىعملا ةبراقتم  مسلاو ةجردلاو ةعيرذلاو . ةايسولا : ةعيرذلا . نالذخلا ةعيرذ هيف

 ةاباق» يف نالذخلا نكل « اضيا ىعملا ةبراقتم نايغطلاو ناهرماو نالذالما كلذ 1

 : ةماقتسالا ةاباقه يف نايغطلاو « رفظلا ةاباقم يف نامرياو ؛ رضنلا

 ةررهاوأ نع  ةشوشوو اركفر ارظن كلذ نم رذجلا لكر ذحلاف : هلوقو

 هللا لوسر ىلا سو هيلع هللا ىلص يبنلاساحصأ نم سان ءاج : لاق « هنغ هللا يضر

 لاق؟ هب: كتي نأ اندحأ مظاعتي ام انسفنأ يندحن انإ : هول اسف « ملسو هيلع هللا ىلص

 هاور . (1)ناميإلا حيرص كلذ : لاق «/ متعن : اولاق / ؟ هوكدجو / دقو:

 مسلو . هب اوملكتي نأ مظاعت ىلإ « ناميإلا حرض كلذ » : هلوقب ةراشإلا « ملسم

 هيلع هللا ىلص هللا لوشر لئش : لاق « هنع هللا يضر .دوعسم نب هللادبع نع ًاضبأ

 ثيداحالا ) يف هظافلاتركذو « هقراطتعمج دقو « لسع هجرخا « حبس (1)

 + )١118( مقر ( ةحيحصلا

 س11



 يبأ ُثيدح ىنعمب )وهو . (1)ناعإلا ضحن كلث "لا رولا سو
 « نينثا نيب ةنئاكلا ةثداحملا ةلزنمب اهساوسو ةعفادم وا سفنلا ةسوسو نإف « ةريره
 ةقيرط هذه . نامبإلا ضحمو ناميإلا حيرص اهماظعتساو ةيناطيشلا ةسوسولا ةعفاد
 اودوس « فلخ مهدعي نمفلخ مث . ناسحإب مهنيعباتلاو مهْنَع هللا يض رةباحصلا
 اولداجو « بولقلا اودوسو لب « هبشو كوكش يه يلا « سواسولا كللتب قاروألا
 يف ضوخملا مذ يف هللا همحر خسيشلا بنطا كلذلو « قحلا هسب اوضحديل لطابلاب
 لوسرلاق : تلاق اهنا اهنع هللا يضرقشئاع نعو . هنع صحفلاو ردقلا يف مالكلا
 مامإلا لاقو . ملوخلا دلألا هللا ىلا لاجرلا ضغبا » : ملسو هيلع هللا لص هللا
 نع هيبا نع بيعش نب ورع نع دنه يا نب دواد انثدح ةيواعم وبا انثدح دمحا
 يف نوملكتي سانلاو موي تاذ ملسو هيلع هللإ ىلص هللا لوسر جرخ : لاق ؛ هدج
 :/ مهل/ لاقف : لاق ء« بضغلا نم نامرلابح ههجو يف أقفت امنأكف : لاق ءردقلا
 0 لاق . مكلبق ناك نم كله اذهب ؟ ضعبب هضعب هللا باتك نوبرضت ملام
 « سلجملا كلذب يسفن تطبغ امب « هدهثا ل هللا لوسر هيف سلجمب يسفن ةتطبغ
 مك مكقالخب متعتمتساف ) : ىلاعت لاقو . اضيا هجام نبا هاورو . (4)هدهشا مل ينا
 :قالخلا « 59 : ةبوتلا ( اوضاخ يذلاك مضخو مهقالخب لبق نم نيذلا عتمتسا
 ياء١٠7 : ةرقبلا ( قالخ نم ةرخآلا يف هل امو ) ' لا لاف بك هللا
 ءاوضاخ يذلاك مضخ و مهبيصنب 0 نم نول عتمتسا مك مييصنب ممسسما
 39 اوضاخ يذلا ليمجلا وا عصا وأ جوفلاك وأ« هوضاخ يذلا ضوخلاك يأ
 لمعلا يف امإ نيدلاداسف نآأل « ضونلا نيبو قالخلاب عاتمتسالا نيب هناحبس عمجو

 )١( هاور ء حيتص 00 .

 . وهف : لصالا يف (5
 . هيلع قفتم « حسيحص (9)

 . ديج دنسي هريغو دمحأ هاور . حي (5)

 تا؟ةن



 قورو . ثاهبشلا ةهج نم يناذلاو «كاروعلا هج ند لوألاف « داقثعألا يف امإو

 ”نذمتأتا) : لاق ملسوهيلع هللا ىلص يبنلانأ « هنع هللا يضر ةريره ينأ نع يراخبلا

 ؟ موزلاو سراف : اولاق «« عارذب اعارذو « ربشب ًاربش اهلبق نورقلا ذخأم ينءأ

 لاق : لاق « هنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو . (0)1 كئاوأ الإ سانلانف : لاق

 ”وذخ ليئارسا ينب ىلع يتأ ام يمأ ىلع نبتأيل » : : مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 « كلذ عئصي نم يمأ نم ناك ةينالع همأ ىتأ نم مهنم ناك نإ ىتح « لعنلاب لعنلا

 نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتو « ةله نيعبسو نيتنثا ىلع اوقرفت ليئارسا ينب نإو

 انآ لم : كاقأ؟ هللا لوسراي يه نم : اولاق « ةدحاو ةلم الإ رانلا يف مهلك « ةلم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يأ نعو . يذمرتلا هاور . (5)« يباضأو هياع

 «ةقرف نيعبسو ندتنثا وأ ة ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع / دوهيلا / تقرفت » : لاق مسو

 دواد :وبأ هاور : (7)( ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يمأ قرتفتو « كلذ لثم ىراصتلاو

 نايفس يبأ نب ةيواعم نعو . حيي نسح ثيدح : لاقو « يذمرتلاو هجام نباو

 نيباتكلا لهأ نإ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا يضر

 نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس ةمآلا هذهذإو « ةلم نيعبسو نينثا ىلع مهنيد 5 اوقرتفا

 لئاسملا ربك أو . ةعامجلا يهو « ةدحاو الإ راذلا يف (ه)اهاك « ءاوهألا ينعي . (4) ةلم

 ,عاستالا ةياغ اهيف مالكلا عستا دقو . ردقلا ةلأسم ةمألا نيب فالخلا اهيف عقو يلا

 بانكلا مكح در نمو «باتكلا كح در دقف ؟ لعف مل : لأس نف :.هلوقو

 ا

 )١( يراخيلا هجرخأ « حصص .

 قايسلا اذهب فيعض (؟) .

 ) )9حييت ١

 ) )5حييتص :

 مهلك : لصالا يي )ه( 5

 تااكم



 ةلئسألا مدع و ميلستتلا ىلع  هلسرو هبتكو هللاب نامبإلاو ةيدويعلا ىنبم نأ ملعا
 نع هناحبس هللا كلي مل اذهو . عئارشلاو يهاونلاو رماوألا يف ةمكحلا ليصافت نع
 اهرمأ ايف ةمكجلا ليصافت نع هتلأس اهنأ هب ءاج امب تنمآو اهيبني تقدص يبن ةمأ
 تداقنا لب « اهيبنب هنمؤم تناك امل كلذ تلعف ولو « اهبر نع اهغابو هنعاهاهنو هب
 يف فقوتت ملاهنع ينخ هو « ه-تفرع ةكحلا نم تفرع امو « تنعذأو تماسو
 مظعأ اهلوسر ناكو « اهنأش نم كلذ تلعج الو « هتفرعم ىلع اهميلستو اهدايقنا
 ردأ مل : اولوقتال ليئارسا ينباي٠ : ليجنإلا يف اك « ثلذ نع هلأست نأ نم اهدنع
 لكأ يه ىتلا « ةمألا هذه فلس ناك اذهو « «انبر رمأ مب : اولوق نكلو ؟انبر
 نع ىهن ملو ؟ اذكب هللا رمأ ل : اهيبن لأستال  امواعو فراعمو الوقع ممألا
 «مالستسالاو نامعإلل داضم كلذ نأ مهملعل ؟ اذك لعف ملو ؟ اذك ردق ملو؟ اذك
 قيدصتلارمألا مظعت بتارم ل وأف . ميلستلاةجرد ىلع الإ تيثنال مالسإلا مدق نأو
 نع / رذحلاو / « هب ةردابملاو هيلا ةعراسملا مث « هلاثتما ىلع مزانملا مزعلا مث « هب
 هلعف مث « هوجولا لك أ ىلع هب نايتإلا يف حصنلاو دهجلا لذي مث . عناوملاو عطاوقلا
 هلعف هل ترهظ نإف  هتكح ةفرعم ىلع هب ناينإلا فق وتبال ثيحب « ًارومأم هنوكل
 نع القان ىطرقلا لاق . لاثتمالا يف حدقيو « دايقنالا يئاني اذه نإف ؛ هاطع الإو
 لأس نمو . لاؤسلا يعلا ءافشف « هب سأب الف : هيلع ةنايبلا يف فوقولا بحي ىع* نع حاب « هسفن نع لها ينو ملعلا يف اغار امهفتسم لأس نفف : ربلا دبع نبا
 يبرعلانبا لاق . هريثك ال و هلاؤس ليلق لحيال يذلا وهف « معتم الو هةفتم ريغ ًاتزعتم
 ليصحتو « رظنلا لس حاسضيإو « ةلدألا طسب وه هب لغتشي نا ملاعلل يغبني يذلا
 ةلزانتضرع اذإف : لاق. دادمتسالا ىلع ةنيعملا هل الا دادعإو « داهتجالا تامدقم

 < ىهتنا . اهيف باوصلا هجو حتفي هللاو « اهناظمزن٠ تدشنو « اهباب نم تيتأ
 هاور . (9)؛ هينعيال ام ةكرت ءرملا مالسإ نسح نم » : سو هيلع هللا ىلص لاقو
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 مح لوأت نم نكلو « باتكلا مح در نم ريفكت يف كاشالو . هريغو يذمرتلا

 لأسيالىلاعتو هناحبس هللافع هيلا عجريل باوصلاهل نيب“ «هل تضرع ةهبشل باتكلا

 مهج لوقي (ك « هتردقو هرهق درجملال « هلدعو هتمحر و هتمكح لامكل « لعفي امع

 ةلبقلا لها نم ادحأ رفكنالو : خبشلا لوق دنع نايب ةدايز كلذل ينآيسو . هعابتأو

 8 هلحتسي ملام بنذي

 يهو(؛ ىلاعتهللاءايلوا نم هبلق ””ر ”ونم وه نم هيلا جاتحيام ةامج اذهف ) : هلوق

 قلخلا يف لعو « دوجوم قاخلا يف ملع : نايلع ملعلا نآل « ملعلا يف نيخسارلا ةجرد

 ناميالا تبثيالو « رفك دوقفملا ملعلا ءاعداو « رففك دوجوملا معلا راكنإف «دوقفم

 ٠ ( دوقفملا ملعلا بلط كرتو « دوجوملا ملعلا لوبقب الا

 لمءلاوهداقتعا بجي ام ءهركذ مدقتام / ىلا / . اذهف : هلوقبةراشإلا : ش

 ملع يأ . معلا يف نيخسارلا ةجرد يهو : هلوقو . ةعيرشلا هب تءاج (١)امم « هب

 ردقلا لع « دوقفملا ملعلاب ينعيو . ًآتابثإو ًايفن « اليصفتو ةلمج لوسرأا هب ءاج ام

 «ةعيرشلا لع « دوجوملا ملعلاب يعيو . همارم نع مهاهنو « همانأ نع هللا هاوط يذلا

 ىعدان هو « نيرفاكلا نه ناك لوسرلا هب ءاج امم آئيش ركنا نف ؛ اهعورفو اهوصا

 : ادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع ) : ىلاعت لاق . نيرفاكلا نم ناك بيغلا ىلع

 هدنعدللا نإ ) : ىلاعت لاقو ةبالا ء0/ ؟+ : ”.هلا (لوسر نم ىضترا نمالإ

 ًادغ بسكت اذام سفن يردتامو « ماحرألا يفام ملعيو « ثيغلا لزنيو « ةعاسلا ملع

 نم مزايالو .*5 : ناهتل ( ريبخ مياع هللا نإ « توع ضرأ يأي سفن يردتامو

 ءافخ نأ ىرت الأ . ()هتكح ءافتنا انلهج نه الو « اهمدع انيلع هللا ةكح ءافخ

 الإ اهنم معبال يتلا « تارشحلاو رأفلاو براقعلاو تايجلا قلخ يف انيلع هللا ةكح

 )١( ىتم : لصالا يف :
 هتكح اناهج اهؤافتناالو : لصالا يف (؟) .

 تاكل



 ة؟ك> اهيف نوكي ال نأ مزلبالو « امل اقل اخ ىلاعت هللا نوكي نأ فني مل : ةرضملا
 . مودعملاب الع نوكيال ملعلا مدع نأل « انيلع تيفخ

 . ( مقر دق هيفام عيمجيو ءىقلاو حوللاب نمؤنو ) : هلوق

 7١-77 : جوربلا ( ظوفحم حول يف . ديجم نآرق وه لب ) : ىلاعت لاق : ش
 ناد: لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا هدنسب يناربطلا مساقتلا وبا ظفاحلا ىورو
 هباتك ورون هملق « ءارمح ةتوقاي اهتاحفص « ءاضيب ةرد نم ؛ اظوفحم احول قلخ هللا
 « ضرالاو ءامسلا نيبام هضرعو | « ةظحل ةئمثالثو نوتس موي لك هيف هلل « رون

 لذيوزعيو « يبحب وتيميو قزريو قاخي « / ةرظن ةثافالثو نيتس موب لك هيف رظني
 مقلاو هيف قئالخلا ريداقمدتلا بتك يذلا وه روكذملاحوللا . «)1١( هؤاشيام لعفيو
 يبأ ناس » يف ام « ردداقملا روكذملا حوللا يف هب بتكو هللا هةلخ يذلا وه نوكملا
 :لوقي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرتمعمس : لاق ؛« تماصلا نبةدابع نع « ( دواد
 ؟بتكا /اذ/امو « براي : لاق « بتكا : هل لاقف « ملقلا هللا قلخام لوا/ نإ /»

 نب دايز هيفو ء ( ١ ) ١/109 ريبكلا مجعملا » يف يناريطلا هاور ؛ فيعض )١(
 دال دقو ف ع ضااتض 51و ميلس يبا نبا وهو ثيل نع يئاكبلا وهو هللادبع
 لمتحي هدانساو « هيلع ًافوقوم سابع نبا نع هوحن ىرخأ قيرط نم.( 31/9 )
 وبا هيف لاق ينوكلا وهو باهش نب ريكب ريغ تاقث مهلك هلاجر ناف « نيسحتلا
 )8/9"(  « تاقثلا » يف نابح نبا هركذو « ؛ خيش » : متاح

 نم هححص وه ناكو « ركاش دمحا ةعوبطم يف افرح ثيدحلا ناك : ( هيبنت )
 نم نحن هانححصو « ًافوقوم سابع نبا نع ثيدحلا رو يذلا ( دئاوزلا عمجم )
 ةعوفرملا قيرطلا نم هقاس فلؤملا نأل باوصلا وهو ( مجعملا » نم عوف رملا هئيدح
 « ىنخيال ا « ةفوقوملا قيرطلا نم فيرحتلا نم هيف عسقو ام حيحصت حصي الف
 . « هوحن » : يلوقب كلذ ىلا ترشأ ام « اهبظفل فالتخإل

 ااا



 : (1)« ةعاسلا موقت ىح ءيش لك ر داقم بتكا : لاق

 امههزكذ«ي ن ,لوقَىلع ؟ شرعلا وا «؛ تاقواخملا لوا ملقلا له : : ءاراعلا فلت*ءاو

 («لاقف» وهو فلؤملاهب لدتسا يذلا فرحلا ةدص يف فق وتم ينا ريغم حيحص (1)

 نم( 5197 ) دواذاوبا هحر كاف لاق مث » : ظفاب تاياورلا ضعب يف ءاج دف

 .. لاقف » ظفلب هركذف تءاصلا ن ةدابع لاق : لاق ةصفح يلا قيرط

 2 نابح نبا ريغ هقثوي مل يماشلا حبرش نب شيبح هيعسا ةصقخ وباو ل

 هيلع نصن م" ثيدحلا نءاف الاو «ةعباثملا دنع يعي ( لويقم ١ : « بيرقتلا » قو

 (هالا/) : ىسلايطلا لاقف « حصباال عباتملا ىل ا قيرطلا نكل « غبوت دقو « ةمدقملا يف

ءداصلانب ةدايع نبا ديلولا يفثدح حاير يا ن 7 , ءاطع نعمي ياس ن دحاولادبع انثدح
 ت

 ثيدح» : لاقو (00/) يذءرتلا هاور ي.لايطلا قيرط نمو .. هب هيبا نع

 3 (« سابع نبا نع هيفو « بيرغ نسح

 . © بيرقتلا » يب ف يعض اذه دحاولا دبعو : ثلق

 يثدخ ةدايع نب ديل ولا نب ةدايع يثدح : لاف دايز نب بويا هفلاخ دقو

 . بتكا لاق مث » : لاق هنكل هب يبا

 نوفورغم تاقث مهلك هلاجر« نسح هدئسو ( "٠١//ه ) دحا هجرخأ اذهو

 ءاشنا ثيدحلا نسح وهف« نابح نا هقثوو « ةعاج هنع ىوردقو ءاذه دايز ريغ

يف يرجلالا هجردخا دق نكل « ىلاعت هللا
يرط نه (١الا/ ص) (ةعب رشلا باتك ) 

 هق

 .٠2 . رجا : هل لاقف » ظفلب

كيل ولا نع بيبح يبا نب كب زيداورو
بتكادل لاق مثال 3 ظفاب هبةدابغ 3 

). 

نبأ رغ تاقث هلاجرو
 اة يس هناف ةعيمطل ن 

 : ظفلب ةريره ينا ثيدح هل دهشيو

تلا قاخ مث 3 ملقلال جو رع هللا قاح ءيثلوا نا 0
 ا: لاقمث 04 ةاودلايهو نو

 قرا مات



 ( عيحصلا » يف تبث امل « ملقلا لبق شرعلا نأ: |ميمصأ « يئادمملا ءالعلا وبأ ظفاحلا
 تتك ) 3 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق 3 لاق « ورمع نب هللادبع ثيدح نم

 ؛ / لاق / « ةنس فلأ نيسمخي ضرالاو تاومسلا قاخي نأ لبق قئالخلا ريداقم هللا
 ريدقتلاو « شرعلا قلخ دعب عقو ريدقتلا نأ حبرص اذهف . (1) ءاملا ىلع هشرعو
 (لقلامللا قامخام لوأ» : هلوق واخمالو .اذه ةدابع ثيدحب « ملقلا اخ لوا دنع عقو
 هانعمناك ء حيحصلا وهو ؛ ةامج ناك نإف . نيتلمج وا ةلمج نوكي نأ امإ  خلإ
 لاقولقلا هللا قلختام لوأ » : ظفللا يف م /.« بتكا » : هل لاق هقلخ لوا دنع هنأ

 عفرب يوره وهو © نيتاوج ناك نإو « ١ ملقلا مو ((لوأ ١» بصنب ١ / بتكا : هل

 ةكرالا (.ت1-

 ىبحن نبا نسحلا هيفو ( 4//7/151 ) هريسفت يف يدحاولاو يرجألا هاور
 . « طلغلا ريثك قودص ١ ١ بيرقتلا » يفو « هيف فاتذح٠ ينشخلا

 فنصملل ميال هناف كلذلو « ةفاتخم فرحلا اذه يف تاياورلاف « ةلمجلابو
 اهتيحجرأ تبثي ىتح « ملقلا ىلع شرعلا قلخ مدقت ىلع ىلوالا ةياورلاب لالدتسالا
 حجرا ىرخألاف « اهنيب حيجرتلا نم دبال ناك اذاو ؛« ٠ لاقمث » : ىرخالا ىلع
 « مدقت 5 ةريره يبا نع ًادهاش اهل نالو « اهيلع ةاورلا رثكا قافتال ىلوالا نم
 ةياورلا هذه ىلع ثيدحلا نيب ضراعت الف هيلعو « ىعملا يف ةدايز نمضتت اهنالو
 قلخ نع ترخأت ةباتككلا نا ين حيرمص هثيدح نال « ورم نب هللا دبع ثيدح نيبو
 رمأ مث « قواخم لوا ملقلا نا ف حبرص ةحجارلا ةياورلا ىلع ثيدحلاو « شرعلا
 ىلع مدقتم ملقلا نا يدنع حج رالاف « شرعلا هنمو ؛ نوككي ءيش لك بتكي نأب
 . ملعا هللاو . شرعلا

 لوأ ال ثداوحب ءالعلا نم لوقي نم ىلع درلا ىلا ةفيطل ةراشا ثيدحلا يو
 .لمأتف.! هل لوا الام ىلا انكهو قولحم قوبسم وهو الا قولذع٠ نمام هنأو « اه

 )١( مدقتو حيت .

 تام



 قفتيف « ملاعلا اذه نم كاقواخملا لوأ هنأ ىلع هلدح نيعتيف « ( مقلا »و 4 وأ ١

 « ربدقتلا ىلع قباس شرعلا نأ يف حيرسص ورمع نب هللادبع ثيدح ذإ « ناثيدحلا

 0ك ملقلا هللا قلخخ امل » : رخآلا ظفللا يفو . ملقلا قلخل نراقم ريدقتلاو

 هنا: ريشفتلا لهأ نم دحاو ريغ لاق دقو . اهلجأو اهلضفأو مالقالا لوا ملقلا اذهف

 2 مقلا ( نورطسيامو ملقلاو . ن) : ىلاعت هل وق يف هب هللا مسقأ يذلا ملقلا

 باعصأو «هلئسرو هثايبنأ ىلإ هللا ي خو هب بتكي يذلا وهو : يحولا ملق : يناثلا ملقلاو

 ىلص يبنلا عفر دقو .مهمالقأل مدخ اهلك مالقألاو . ملاعلا ىلع ماكحلا مه ملقلا اذه

 مالقالاهذهف « مالقألا في رص هيف عمسي ىوتسم ىلا هب يرسأ ةايل هلل ملسو هيلع هللا

 ملاعلا رمأ « اهريدي يلا رومألا نم ىلاعتو كرات هللا هيحويام بتكت يتلا يه

 : يلفسلاو يولعلا

 « نئاك هنأ هيف ىلاعت هللا هسبتك ءيبث ىلع مهلك قاذلا عمتجا ولف ) : هلوق

 هللا هبتكي ل ءيبش ىلع مهلك اوعمتجا ولو . هيلع اوردقي مل - نئاك ريغ هواعجيل

 .( ةمايقلاءوي ىلا نئاك وهامب ملقلا "فج . هياع اوردقي مل - ًانئاك هواعجيا «هيف ىلاعت

 « نآلا انقلخ انأك انئيد انل نيب « هللا لوسراي : لامتف « مشعج نب كلام نب ةقارس

 : لاق ؟ لبقتسا اهفمأ ؟ ريداقملا هب ترجو مالقألا هب تفج اهفأ « مويلا لمعلا ميف

 يضر سابع نبا نعو . (1)« ريداقملا هب ترجو مالقألا هب تفج اهف لب ءالو

 مالغاي : لاقف « اموي ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر فاخ تنك : لاق « |هنع هللا

 تلأس اذإ « كهامم هدي هللا ظفحا « كظفحي هللا ظفحا ١ : تالك كملعا الأ

 كوءفنينأ ىلع تعمتجا ولةمآلا نأ ملعاو « هللاب نعتساف تنعتسا اذاو « هللا لأساف

للا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني مل ءيشب
 ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا ولو « كل ه

 )١( مدقتو حيحص :
 هسا امم



 (١)(فحصلا تنجو. مالقالا تعفر« كيلع هللا هبتك دق ءيشبالإ ورضي ل
 ظفحا » : يذمرتلا ريغ ةياور يو : حيحص نسح ثيدح : لاقو « يذمرتلا هاور
 كأظتا ام نأ ملعاو ؛ ةدشلا يف كلفرعي ءاخرلا يف هللا ىلا ف"ةرعت « كمامأ هدجت هللا
 نأو « ربصلا عم رصنلا نأ ملعاو « كاتطخيل نكي مل كباصأ امو ؛« كبيضيل نكي ل
 . « ًارسي رسعلا عم أو « بركلا عم جرفلا

 ىلغ كلذ لدف « ةعومجم اهربغو ثيداحألا هذه يف ؛ مالقألا ١ تءاج دقو
 . ظوفحما حوللا عم هركذ مدقت يذلا « لوألا ملقلا ريغ ًامالقأ ريداقملل نأ

 (0)مدقملا مسقتلا ريغ مسقتلا اذهو « ةعبرأ مالقألا نأ ةنسلاديلع تلد يذلاو
 عم هركذ مدقت يذلا وهو « تاقولخملا عييمجل لماشلا ماعلا : لوألا ملقلا : هركذ
 درو « مدآ يبل نكل « اضيأ ماع ملق وهو « مدآ قلخ (؟)ريخ : يناثلا ملقلا . حولا
 مهتداعسو مهلاجآو مهقاز رأو مدآ يب لامعأ ركل هللا نأ ىلع لدت تايآ اذه 2
 خفنيف « همأ نطب يف نينجلا ىلإ كلملا لسرب نبح : ثلاثلا ملقلا مهيبأ قلخ بيقع
 يشو « ناار يلسلو فر تكا - تالك عيرأب رمؤيو « حورلا هيف
 ىلع عوضوملا : عبارلا ملقلا . ةحبحصلا ثيداحألا يف كلذ درو ا” . (؟)ديعس وأ
 يك « مدآ ونب هلعفيام ن وبتكي نيذلا « نيبتاكلا ماركلا يديأب يذلا « هغولب دنع دبعلا
 . ةنسلاو باتكلا يف درو

 ىوقتلاوةيشخلاب هناحبس هدارفإب جاولاف « هللا دنع نمالك نأ دبعلا لع اذاو
 ( نويهراف يايإو ) . 5 : ةدئاملا ( نوشخاو سانلا اوشن الف ) : ىلاعت لاق
 شخيو هلوسرو هللا عطي نمو ) . 4١ : ةرقبلا (نوقتاف يايإو ) . 5٠ : ةرقبلا
 ( ةرفغملا لهأو ىوقتلا لهأ وه) . ه7 :روثلا ( نورئافلا مه كئلوأف هقتيو هللا
 «ءايشأ يتب نأ دبع لكل دبالو . ةريثك نآرقلا يف ىنعملا اذه رئاظنو . ه5 : رثدملا

 : مدقتملا : لصالا ي . هريغل حسيص (1)
 : هيلع قفتم (4) : نيح : لصالا ي 5

 اال



ب ءايشأ تيب نأتدب الف ًاعاطم اكلم تاكل هدجحور شيعيأل هنإف
 . هئيعر أهي يعار

 قفتبال,قلخلباو. قولخبملا , ىقتا هللا قت مل نإف.« ينعي نأ نانمنإ لكل دب الف. ئنيحف

 يذلا لب «.مهضغبو مهلكا مهبح

 رمألاب كايلعف ء كردتال ةياغ سانلا ىضر : هنع هللا يضر يعفاشلا لاق.« مهلك

 «رومأمالو رودقمال قادلا ءاضرإف .. هناعت الف هاوسام عدو « همزلاف ثاحلصي يذلا

 هللا نم هسنع ينغيال قولخملاف اضيأ / و /.. رومأمو (١)ر ودّ قلاخلا ءاضرإو

 يور « ةيواعم ىلا. ةشئاع تبتك امك . سانلا .ةنؤم هافك هير دبعلا ىقتا اذإف « ايش

 مهؤاضرإ, نكمب الف ءاذه هضغبي اذه هدير

 ىضرأ و هنع هللا يحضر « سانلاطخسب هبا ىضرأن م : اهيلع ًافوقوميورو اعف رو

 71 املا سانا نيون داع نا طخسب سانلا ىضرأ نمو « سانلا هنع

ر دعي ايف م ء هنع يضرو سانلاةنؤم هافك هللا ىجرأ نف
 «ىرقتلل ةبقاعلا ذإ ء نوض

 ) )0١رودقف : لصالا ين .

 لجر نع درولا نب باهولادبع قيرط نم ( 70/5 ) يذمرتلا هاور « حصص (0)

 يبتكا نأ اهنع هللا يضر ننمؤملا مأ ةشئاع ىلا ةيواعم بتك : لاق ةنيدملا لهأ نم

 : ةيواعه ىلا اهنع هللا يضر ةشئاع ترتكف « يلع يرتكت الو « هيف ينيصو اياتك يل

 سمتلا نم :  لوقي مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينإف دعي امأ كيلع مالس

 طخسب سانلا ىضر سمتلا نمو « سانلا ةنؤم هللا هافك « سانلا طخسب هللا ىضر

 نع هورع نب ماشه قيرط نم هاور من . « تايلع مالسلاو « سانلا ىلا هللا هلكو « هللا

 . هعفرب لو « هانعمب ثيدحلا ركذف ةيواعم ىلا تدتك اهنا ةشئاع نع نأ

 . مسي مل يذلا لجرلا ةلاهجل فيعض هدانسا عوفرملاو : تلق

 . تاقث مهلك هلاجر حيد هدنسف فوقوملا امأو

 هب ريبزلا نب ةورع نع ردسكتملا نب دم نع هيبأ نع دقاو نب ناّمع هاورو

 : ظفلب ًاعوفرم

 -نمو « سانلا هنع ىضرأو « هنع هللا يضر سانلا طخسبءللا ىضر سمتلا نم

 تك



 :لاق هنأ سو هيلع هللا لص يبنلا نع ( نيحيتحضلا ١ يف اك« سانلاه حيف هللا هّبحيو
 مث« ليثاربج هبحيق هبخأف ًانالف بحأ ينإ « ليئاربجاي : ىدان دبعلا هللا ِتحأ اذا
 عضوي « مالا لهأ هي + هوبحأف انالف بنل نإ : ءامشلا يف ليئاريج يداني
 لكل دسبال هنأ نيب دقف : كلذ لثم ضغبلا يف لاقو ؛ (1) ضرألا ف كوبقلا هل
 حجار اهررض قواخملا ىوقتو . قلاخلا اماو « قواخملا ا:إ يني نأ ن نم قواخ»

 . « سانلا هياع ظخسأو « هيلع هللا ظخس هللا طخسب سانلا ىضر نّئمثلا -
 (هئيدح» يف هللادبع نب قرشمو ( ١/47 ق) (« باهشلادنس٠ ١» يب يعاضقلا هاور

 . ( ١/1 ه) ركاسع نباو (؟/3١5)

 دقاو نبا نام يفو ؛ نوفورعم تاقث مهلك هلاجر « ن : حلا ليس (دهو |: تنإف
 .( مو ل فراس : ( بيرقتلا يو نسحلا ةبتر نع هثيدح لزنيال مالك

 (همجعم) يف ينارعالا ناو( ١؛4ه/155) ( يلامألا » يف نارشب نبادضعب ىورو
 ناذاش نباو ( /9/"1) ؛ ةبختنملا دئاوفلا ) ١ ين ينارهملا م اقلا وباو ( 87١/١

 ةبطق' نع ( 5/47 ) « يعاضقلا مو (؟/١8/1١1١1) ( ةاقتنللا د ١ يف يجزألا
 : ظفلب هب ةورع نب ماشه نع ينأ انث :ث يونغلا لاهنملا ن نب ءالعلا نب

 « اماذ هدماح داع هللا ةيصعمب سانلا دماحم بلط نم »
 : ينارهملا لاقو

 . ( لاهنملا نب ءالعلا ريغ ماشه نع هاور ملعأال « بيرغ ثيدح )
 : ظفلب هنع يورو

 , ( هل اماذ'سانلا نم هدماح داع ىلاعت هللا يصاعم ساثلا دماحم سهتلا نه )
 ( ءافعضلا ) يف :يليقعلاو (؟/هز؟) ( قالخالا ءيواسم ) يي يطنارخلا هاور
 خ يتلضلا نب انسسحلا وبأو ( 3/9077 3) « لماكلا ) يف يدع نباو ("؟5)

 . هيلع قفتم حرص )2(



 «ةرخالاوايندلا ةداعس (١)اهب صحي يتلا يه هللا ىوقتو « ة ريثكه وجو نم اهعفن ىلع

 « بونذلا رفغي يذلا وه هنإف « ةرفغملا لهأ ًاضيأ وهو ىوقتلا لهأ هناحبس وهف

 الو ريجي يذلا وهو «ه ريغ اهباذع نم ريجيو بونذلا رفغي نأ ىلع قولخم ردقيال

 هللا نش نمور نا طق يت جاتحاام : فلسلا ضعب لاق . هيلع راجي

 هللا نمض دقف «#”؟ : قدلطلا ( بست ال ثيح نم هقزريو . ًاجرخ٠ هل لعج

 «نوبستحالث يح نم مهقزرب نأو « سانلا ىلع قيضي امم ًاجرخم مهل لعجي نأ نيقتملل

 لاق مث « هيلإ بتيلو هللا رفغتسيلف « الاخ ىوقتلا يق نأ ىلع لد كلذ لصحي مل اذإف

 هجوحيال« هيفاك وهف يأ «" : قالطلا ( هيسح وهف هللا لع لكوتي نمو ) : ىلاعت

 < هريغ ىلا

 نأو « بابسألا يطاعتو باستكالا اني لكوتلا نأ سائلا ضعب نظ دقو

 : باستكالا نإف «دساف اذهو ! بابسألا ىلا ةجاح الف ةردقم تناك اذإ رومالا

 فرع دق م”ءمارح هئمو « هوركم هئمو حابم هنمو « بحسم ةئمو « ”ضرف هئم

قعلا لاقو ( ١/5 ق) يمشالا زب زعلادبع نب ثيدح -
 : ٍلي

 م ( هب الا فرعيالو « هيلع عياتيال لاهنملا نب ءالعلا )

 . ( يوقلاب سيلو ١ : يدع نا لاقو

 ! ( تاقثلا ١ يب هركذف نابح نا امأو : تلق

 : يليقعلا لاق مث

وق نم فوقوم وهو « دنسم بابلا يف حصي الو )
 : ( ةشئاع ل

 رهاظف فوقوملا امأ « اعوفرمواف وقوم حي ثيدحلانأ يدنع باوصلا : تلق

 « مدقت مك دقاو نب ناهع نع ةنسح قيرط نم ءاج هنالف « عوفرملا اماو « ةحصلا

 , ةحبصلا ةجرد ىلا هللا ءاش نا ثيدحلا ىقترا يذمرتلا قيرط هيلا مضنا اذاف

 )١( ال : لصالا ىف .

 تال



٠ 

 برحلا ةمأل سبلي « نيلكو تملا لضفأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك دقو .هعضوم يف
 لكأي لوسرلا اذهل ام ) : نورفاكلا لاق ىتح « باستكالل قاوسألا يف يشميو
 تاسكالا ىرب نم اردك دحت اذهلو . 7 : ناقرفلا ( قاوسألا يف يثميو ماعطلا
 / نوكي دقو « ةيده اماو « ةقدص امإ ؛ مهيطعي نم دي ىلع نوقزري لكوتلا يئاني
 « هعضوهي طوسبم اذسهو « كلذ وحن وا « ةطرش يلاو وا « ساكم نم / كلذ
 | ريسفت | ِق يلا لاوقألا ضعب ىلا. ةراشإلا تمدقت دقو . رصتخملا اذه هعسيال
 امأو .# : دعرلا ( باتكلا مأ هدنعو « تبثيو ءاشرام هللا وحمب ) : ىاعت هلوق
 نم : نورسسفملا لاق ! تبسلا موي يضقيال هللا نا : اولاق نيح دوهيلا يف تلزن : لتاقم لاق . يوغبلا لاقف -"4 : نحرلا ( نأش يف وه موي لك ) : ىلاعت هلوق
 كفيو « ًاضير٠ ىشبو « نيرخآآ لذيو ًاموق زعيو ؛ قزرإو « تبعد يبي هنأ هنأش
 . ءاشبام هقاخ يف هثادحإو هلاعفأ نم ىصخب الام ىلل ؛ آينذ رفغيو« الئاس يطعيو « ًايعاد بيجو ؛ ابوركم جرفيو « ًايناع

 1 ) هئطخيل نك م هباصأ امو 2 هبيصيل نكي ى ديعلا الا امو 2( 5 هلوق

 لئاقلا نسحأ دقلو « ةلاحعال نئاك رودقملا نأ نم مدقتام ىلع عاند اذه : ش

 8 لوقي ثيح

 هلاح مال نم لوهجلا ىشلاو هلاحمال نئاك هللا ىضقام

 : رخآلا لئاقلاو

 هسا ابر ىبني سيلف ىتفلا اذاي قزرت امب عنقا

 هلل من ًاريدم ىلوت ناو ًامئاق مقف رحدلا لبقا نإ

 اال



 ي هملع قبس دق هللا نا ملعي نا دبعلا ىلعو ) : هلوق
 * هبقلخخ نم نئاك لك

 ريسغمالو ليزم الو بقعمالو ضقان هيف سيل « ًامربم ًاكح ًاريدقت كلذ ردقف

 ( هضرأو هتاوامس يف هقلخ نم دئاز الو صقان الو

لاب هملع قبس دق ىلاعت هللا نأ نم مدقتام ىلع ءانب اذه : ش
 هناو « تانئاك

 قلخلا ريداقم هللا ردق ) : سو هيلع هللا ىلص لاق امك « اهقلخ لبق .اهريداقم ردق

فلا نيسمخحي ضرالاو تاومسلا ىاؤي نا لبق
 ملعيف . ( ءاملا ىلع هشرعو 7 ةنس 

 / ةغلابلا هتمكح هتضتتقا ام ىلع « اهتاقوأل ةدوجوم ريصت ءايشألا نا ملع دق هللا نا

 روصتيال محلا بئارغ نم اهيفام ىلع تاقولخملا لوصح نإف . / لع اك تناكف

لاعت لاق . اهداجيا ىلع هملع قيس دق ملاع نم الإ
 فيطللاوهو قاخنم معي الأ ) : ى

 نإ : اولاقو « لزألا يف ًالاع ناك هللا نأ ةلزتعملا ةالغ ركنأو . 14 : كلما ( ريبخلا

هللا ىلاعت ! / اولعفي ىت> /' دابعلا لاعفأ ملعيال ىلاعت هللا
 . ًاريبك اهواع نول وي امع 

مصخ هب اورقأ نإف « ملعلاب ةيردقلا اورظان : هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق
 « او

 هعاطتسا ام لعفي عيطتسم اذه نأ ملعي / ىلاعت / هللا نإف . اورفك اوركنا نإو

 ةردقلا عم لعفيال هنأل هبذعي امنإف « هيذعيف هعاطتسا املعفيال عيطتسم اذهو « هريثيف

 . هعطتسي ملام ىلع هيذعيالو هرمأزال عيطتسيال نمو « هنم كلذ هللا ملع دقو

 هنأ ملع هلل نآل « هللا ملسع رييغت ىلع ًارداق دبعلا نوكي نا مزايف : ليق اذإو

 كلذو « ةطلا+» هذه : ليق ؟ هللا ملع رييغت ىلع ردق لعفلا ىلع ردق اذإف « لعفيال

 اذا ملعلا رييغت نظي نم نظي امنإو « معلا رييغت مزلتستال لعفلا ىلع هتردق درجم نا

عوقو مدعال هعوقو مواعملا ناكا لعفلا عقو ولو « لعفلا عقو
 لصحي نأ عنت هيف ؛ه

للا ناك عقو نإ لب « هعوقو مدعب هللا لع عم لعفلا عوقو
 مل نإو عقي هنأ ملع دق ه

 قباطم هللا ٍاعو « رهظب امب الا هللا ملع ملعنال نحنو . عقيال هنا ملع دق هللا ناك عقب

 مولعملا وه ناك عقد ءيش يأ لب « ملعلا ريبغت مزلتسي ءيش عقي نا عنتميف « عقاولل

 ولو « حقي مل لعف ىلع رداق وه لب / « ملعلا ريخي امب تأي مل لعفي مل يذلا دبعلاو

 . عقيال هنأ ال « عقي هنأ ملع دق هللا ناكل عقو

 بااث



 هللاديحوتب فارتعألاو ةفرعملا لوصأو ناعألا (ندّمع نم كلذو ) : هلوُق
 ( ًاردقن هردقف ءيش لك قلخو ) : هباتك يق ىلاعت لاق امك « هتيبوبرو ىلاعت
 80: تازحالا (ارودقم اردق هللا رمأناكو) : ىلاعت لاقو . ؟ : ناقرفلا
 لبق تانئاكلاب هماع قبسو ردقلاب ناميإلا نم مدقت ام ىلإ ةراشإلا شق

 هللاب نمؤت نأ » : ناميإلا نع لئاسلا باوج يف ملسو هيلع هللا ىلص لاق . اهقلخ
 هللا : لاق ؟ لئاسلا نم يردتأ ءرمعاي» : ثيدحلا رخآ يف سو هيلع هللا ىلص لاقو . (0)5 هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو « رخخآلا مويلاو هلسرو هبتك و هتكئالمو
 . لسم هاور 1 مكيد مكملعي م انأ « ليئاربج هنإف : لاق « لعأ هل وسرو

 نمي فيكف « كرشأ دقف هللا ريغ ًاقلاخ معز نه نإف ؛ ىلاعت هستاذصب ناميإلاب الإ ةيبوبرل ابرارقالاو ديحوتلا ميال يأ « هتيبوبروهللا ديحوتبرارقالاو : هلوقو
 مهثيداحأو :اة.لا هذه سوجم ةيردقلا تناك اذهلو !؟ هلعف َقاَي دحأ لكنأ معزي
 : لاق« سو هيلع هللا ىلص يلا نع ارش نبا نع دواذ وبأ فور سلا 1" يف
 (#) (مهودهشت الف اوتامنإو« مهودوعت الف اوضرم نإ ؛ةمألا هذه سوجم ةيردقلا»
 هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا يضر ناهلا نب ةفيذح نع ًاضبأ دواد وبأ ىورو
 «ردقال : نولوقي نيذلا ةمألا هذه سوجمو « س رجم مأ لكل » : ملسوديلع هللا ىلص
 ةعيش مهو ؛ مهودوعت الف مهتم ضرم نمو « هتزانج اودهشت كلف مهنم تام نم
 رع نع ًاضيأ دواد وبأ ىورو . (4)" لاجدلاب مهقحلي نأ هللا ىلع قحو « لاجدلا
 لهأ اوسلاجتال » : لاق « سو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر باطلا نب

 )١( دئاقع : لصالا يف .

 . هون ةريره يلا نع اضيا لسمو يراذبلاو « رمع نع ملسع هاؤر « حصص 0
 .'اهب ىوقتي قرط هل نكل « فرعض هدانسا 429
 : فيعض هدانسا (5)

 امو



 ” لاق د يضر سابع نا نع ينذمرتلا ىورو . مهوخنافت الو ردقلا

 مالسإلا يب مهل سيل مدآ ينب نم نافنص » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 امنإو ةفيعض ةعوفرملا ةيردقلا ثيداحا لك نكل . (1)؛ ةيردقلاو ةئجرملا : بيصن

 «ءديحوتلاماظن .ردقلا.. : كاقدنأ اههنع هللا يضر سابع نبانعف : اهنم فوقوملا عصي

هو . (6)4 «ديحوت هيذكت (م) ضقن ردقلاب بآلكو هللا دحو نف
 ناميإلا نأل اذ

 ةباتكو هب طاخمال يذلا هءلع نم رهظا امو ميدقلا هللا ملعب ناميالا ندضتي ردقلاب

 ةفسالفلاونيئثباصلاو نيكرشملا نم قئالخ عضوملا اذه يبلض دقو . قئذاخلا رداقم

 ي لخدي امث هلك كلذ نإف « كلذ ريغي وا تايئزجلاب هسسملع رككتي نمم ؛ مهريغو

 « ةلمج ةيردقلا هب بذكي يذلا وهف ءىث لك ىلع هللا ةردق اماو . ردقلاب بيذكتلا

 : هقلتثو هتردق نع ير .رخأف « دابعلا لاعفأ قام ل هولعج ثيح

 يذلا نأو « هيلع عاجإلاو ةنسلاو باتكلا ةلالد يف بيرال يذلا « ردقلاو

م وه : عازب الب ةضحما ةيردقلا مه هودحج
 ةماعو . دابعلا ريداقم نم هللا هردق ا

 رمح نبا لوقك « ءالؤه هب ينعي ةيردقلا مذ يف ةمئألاو ةباحصلا مالك نم دجويام

 رمآلا نأوردقال نأ نومعزب : هل ليق امل« [هنع هللا يضر
 مهنم يلا مهريخا : فنا

 عا يم مهناو ءيرب

 : اهدحا : ةميظع الوصا نمضتي : ملعلل قباطملا ريدقتلا وه يذلا «ردقلاو

 ن“ ىلع درلا كلذ ىو « ميدقلا هلع تبغيف « اهنوك لبق ةردقملا رومألاب ملاع هنا

 م هدانسا )١(
 )١( هايا جاتلا بحاص حيحصتب رتغي الو فيعض هدانسا :

 ١ : صقن : لصالا يف (م)

 « ةنسلا حرش » يف يئاكلاللا هاورف فوقوملا اما « اعوفرمو ًاقوقوم فيعض( 4)

 يف يئاربطلا هاورف « عوفرملا اماو « مسي مل نم هيفو ( 1/140 7/5/١

 : فيعض وهو لكوتملا نب ءيناه هيفو طسوالا

000 



 يح أهرداقمو « ثاقولخملا ريداقم نمضعي ربدقتلا نا : يناثلا . ميدقلا هلغ ركي
 قلخخو) : ىلاعت لاق « ًارالق ءيش لكل لعج دق هللا نإف « اهب ةصتخملا ةئيعملا اهتافص
 يف ءيشلا ريدقت « ريدقتلا نمضتي قلخلاف . ؟ : ناةرفلا (ًاريدقت هردقف ءيش لك
 قولخمم لكذ بتك دق ناك اذإف . هدوجو لبق هريدقتو « ًاردلق هل لعجي نأب « هسفن
 «ةنيعملا ةيئرحلا رومألاب ملعلا يف غابا كلذ ناك « هتيفيك و هتيك يف هصخي يذلا هردق
 نمضتي ردقلاف ! تايئرللا نود تايلكلا عي هنإ : لاقو كلذ ركنا نل ًافالخ
 لبق هرهظأو كلذب ريخأ هنأ نمضتي هنا : ثلاثلا . تايئزبجلاب معلاو ميدقلا ملعلا
 لبق رومألا داسبعلا ملعي نأ نكمي هنأ يضقيف «هالصنم ًارابخإ تاقواخملا دوجو
 « معلا اذهب ىلوا قلاخلا نأ ىلع هيبنتلا قيرطب كلذ لديف «الصفم ًاماع اهدوجو
 راتخم هنا نمضتي هنا : عبارلا !؟ وه هملعيال فيكف كلذب هدابع ملعي ناك اذإ هنإف
 ىلع لدي هنا : س.ءاخلا . هتاذل كمزال سيل « هتدارإو هتئيشمب هل ثدحم « هلعفي م
 . هقلذي مث هردقي هنإف « نكي مل نا دعب ناك هناو « رودقملا اذه ثودح

 ايلق هيف رظنلل رضحأو' « اريصخ ردقلا يف ىلاعت هلل راص نادليوف ) : هلوق
 . ( اييئادكافأ هيف لاق اهب داعو « اييتك ًارسبيغلا صحف يف همههوب سمتلادقل «|يقس

 م مظعا كلذو « ءافشو ضردو « تومو ةايح هل باقلا / نا ملعا / : ش

 نكس انلا يف هب ياعا رون هلانلعجو هانييحأف ًاتيم ناك نم وأ ) : ىلاعت لاق . ندبلل
 هانييحأف رفكلاب تيم ناك يأ .177 : ماعنالا ( اهنم جراخب سيل تاملظلا يف هاث»
 هعبطب اهنم رفن حئابقلاو لطابلا هيلع ضرع اذإ يللا حبحصلا بلقلاف . ناميإلاب
 «حيبقلاو نسحلا نيب قرفيال هنإف « تيملا باقلا فالخب « اهيلا تفتلي مو اهضغبأو
 فورعملاهب فرعي بلق هل نكي لم كله : هنع هللا ىضر دوعسم نبللادبع لاق مك
 نم هل ضرعيام ىلا ليمي هفعضل هنإف « ةوهشلاب ضيرملا باقلا كاذكو .(١)ركنملاو

 )١( هفرعاال <



 : هلعيفو نشا ةوق بسن كأذ

 امؤدزاو ءاةهبش ضارمو: ةوهظ نضر : : مدقت أ" « ناعون بلقلا ضرمو

 هضر٠ دتشيو باقلا ضرمي دقو. ردقلا رمأ نم ناك ام هبشلا أدراو « ةهبشلا ضرزم

 دق لب « اهبابسأو هتدتص ةفرعم نع هفارصناو هلاذتشال « هبحاص هب (1)ر عشرالو

 هعجويالو « حئابقلا تاحارجهملؤتال هنأ كلذ ةمالعو« هتوع رعت هبحاصو تو

 3 هيلع حيبقلا دوروب ملأت ةايح هيف ناك اذإ بلقلا نإف . ةاطابلا“ هكئاقعوقملاب هلهج

 ماليإ تيمب حرجلا» « . هتايح بسحب قيملاب هلهجب ملأتو
 نكلإو © ة ضم :لعشنيدقو :

 نإف ءاودلا ةقشم ىلع هلأ ءاقب رثؤيف « اهيلع ريصلاو ءاودلا ةرارم لمحت هيلع دتشر

 « هنم عفنا هل سيلو « سفنلا ىلع ءيبسش بعصأ كلذو + ىوهلا ةفلاخع» يف هءاود

 هماع فعضل « هعم رمتسيالو همزع خسفني مث ل لكس نطوي ةراتثو

 هي قعنو « نمألا ةياغ ىلا ضفم فوخ٠ قيرط يف لخد نك « هربصو هتريصبو

 نيقيةوقو ربص ةوق ىلا جان وهف « نمالا هبقعاو فوخلا ىضقنا هيلع ريص نإ هنأ

محتي حلو قيرطلا نم عجر هنيقيو هربص فعض ىتمو « هيلا ريصي امب
 الو« اهتقش» ل

 يلف سانلا بهذ نبأ : لوقي لعجو ةدحولا نم شحوتسا و قيفرلا مدع نإ امس

 قداصلا (؟)رباصلاف . مهتكاها يتلا يهو « قالا رثكا لاح هذهو ! مهب ةوسأ

 200 لْيعرلا ةقفارم هباق او رعشتسا اذإ «ةدئتف نم الو قيفزلا'ةلق نم نشحوئتسال

 كلوا نس>و نيحاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نه مهيلع هللا معنا نيذلا )

 162 ءاسنلا ( اهيفر

 يف  ةءاش ينأب فورعملا ليعامسإ نب نمحرلا دبع دي وبأ لاقام نسحأ امو

 قلاموزل دارملاف « ةعامجلا موزاب رمألا ءاج ثيح : عدبلاو ثداوتللا » باتك

 تناكيذلا وه قحلا نآلء؟ ريثك هل فلاذملاواليلق هب كسمتملا ناك نإو هعابتاو

 الو « مهنع هللا يضر هباعصأو ملسو هيلع هللا ىلص يبذلا دهع نم ىلوألا ةعارجلا هيلع

 )١( فرعي : لصألا يف .
  (2ريصبلاف : لصالا يق :

1 



 ةنسلا : لاق هنأ هللا همحر يرصيلا نسوا نعو . مهدعب لطابلا لها ةرثك ىلا رظنن
 لها نإف « هللا مكمحر اهيلع اوريصاف « يفاجلاو يلاغلا نيب وه الا هلا ال يذلاو -
 عم اوبهذي / مل / نيذلا « يب ايف سانلا لقا مهو + ىضم ايف سانلا لقأ اوناك ةنسلا
 مهتنس ىلع اوربصو « مهتعدب يف عدبلا لها عمالو « مهفارتإ يف فازإإلا لهأ
 3 اونوكف كلذكف « مهبر اول ىح

 ةراضلاةيذغألا ىلإ « ةقفاوملاةعفانلا ةيذغألا نع هلودع بلقلا ضرم ةمالعو
 4 عفان ءالكخعا : ءارشأ ةعبرأ انههف 1 راضلا هئاود ىلإ 3 عفانلا هئاود نع هلودعو

 «يئاشلا عفانلا رثؤي حيحصلا باقلاف . كلهم ءاودو راض ءاذغو ؛« فاش ءاودو
 « ناميإلا ءاذغ ةيذغألا عفنأو . كلذ دضب ضي رملا باقلاو « يذؤملا راضلا ىلع
 ريغ يف ءافشلا باط نفف « ءاودلاو ءاذغلا هيف اههنم لكو « نآرقلا ءاود ةبإ ودألا عفنأ د
 لق) : لوقي ىلاعت هللا نإف ؛ نيلاضلالضأو نيهاجلا لهجأ نم وهف ةنسلاو باتكلا
 يفانم»و ..87 : ءارسالا ( ًاراسخ الإ نيملاظلا ديزبالو نينهؤملل ةمحرو ءافش وهام نآرقلا نم لزننو.) : ىلاعت لاقو . 44 : تلبصف ( ديعب ناككم نم نوداني ثائل وأ 2 ىم مهيلع وهو رقو مهناذآ يف نون.هؤيال نيذلاو « ءافشو ىده اوندآ نيذلل وه
 دقسانلا اهيأاي) : ىلاعت لاقو . ضيعبتلل ال ؛ سدجلا نايبل « نآرقلا نم» : هلوق
 : سنوي ( نينمؤملل ةحرو ىدسهو رودصلا يف ال ءافشو خبر نم ةظعوم مكتءاج
 ءاودأو ء ةيندبلاو ةيباقلا ءا ودآلا عيمج نم ماتلا ءافشلا وه نآرقلاف . ها/
 «هب يوادتلا ليلعلا نسحأ اذإو . هب ءافشتسالل لهؤي دحأ لكامو « ةرخالاو ايندلا
 0 5 هطورش ءافيتساو مزاج داقتعاو مات لوبقو ناعإو قدصي هئاد ىلع هعضوو
 ول يذلا ع ءامسلاو ضرألا ”تر مالك ءاودألا مواقت تنكاو 5 ادبأ 2ءادلا مواقي

 /ضارمأ نمإ ضرم نم اف !؟ اهعطقل ضرأألا ىلع وأ « اهعّدصل .لابجلا ىلع لزن
 نمل « هنم ةيمرملاو هببسو هئاود ىلع ةلالدلا :ليبس نآرقلا ينو الإ نادبألاو بولقلا
 . هباتك يف ًامهف هللا هقزر

 هيهوب بلط يأ « اهتك أ ريم بيغلا صحف يف همهوب سمتلا دقل : هلوقو
 كا



 هثحبب موري وهف « هقلخ يف هللا رسم ردقلا ذإ « ًاموتكم ارم بيغلا نع ثحبلا يف

 . ًادحأ هبيغ ىلع رهظ# الف بيغلا ملاع ) : ىلاعت لاق دقو « بيغلا ىلع عالطألا

 امت داعو : هلوقو . ةروسلا رخآ ىلا ءالا/ ء؟+ : نجلا ( لوسر نم ىضترا نم الإ

 . اموثأم يأ « ايثأ اكافأ : ردقلا يف يأ « هيف لاق

 . ( ق> يسركلاو شرعلاو ) : هلوقو

 امل لاعف . ديجملا شرعلا وذ ) : لاعت لاق « هباثك يف ىلاعت نينا: نش

 مث). اه : رفاغ ( شرعلا وذ تاجردلا عيفر ) . 1١6-15 : جوربا 60

 ىلع نمحرلا ) : (1)نآرقلا نم ةيآ ام ريغ يف ء ها“ : فارعالا ( شرعلا ىلع ىوتسا

 .ا1١/ : نونمؤملا ( ميركلا لارفلا ترام الإ هكرال) هدا ايران

 نمو شرعلا نوامحي نيذلا ) . 55 : لمنلا ( ميظعلا شرعلا بر وهالإ هلإ ال هللا )

 . ا : رفاغ (اونم١ نيذلل نورفغتسيو هب نونمؤيو مسهبر دمحم نوحبسي هل وح

 نيفاح ةكئالملا ىرتو ) . ١07 : ةقاحلا ( ةينام ذئموي مهقوف كابر شرع لمحو )

 ي يورملا بركلا ءاعد يو . 75 : رمزلا ( مهبر دمحب نوحبسي شرعلا لوح نم

 « ميظعلا شرعلا بر وه الإ هلإ ال « محلا ميظعلا هللا الإ هلإ ال : « حيحصلا »

 . (1)ميركلا شرعلا بر ضرألا برو تاومسلا بر هللا الإ هلإال

 اذإ ١ : لاق هنأ ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نع يراخبلا « حيدص ) يفو

 ٠ (”)( نمحرلا شرع هقوفو « ةئجلا طسوأ هنإف « سودرفلا هولأساف ةنحلا هللا ملأس

 © هفقسو : يأ « ءادتبالا ىلع عفرلابو « ةيفرظلا ىلع بصنلاب «هقوفو ١ ىوري

 :ةدجسلا لاو «89: ناقرفلاو « ؟: دعرلاو ءا» : سنويو « ها": فارعالا )١(

 .5 ديدحلاو ع4

 : هيلع قفتم (؟)

 : حيدص (9)

 مك



 هبئاوج عي هج نم ريدتسم كلف شرعلا نأ ىلإ مالكلا لهأ نم ةفئاط بهذو
 اذهو ! عساتلا هئللفلاو « سلطألا هئللفلا : هومس امبرو « ةهج لك نم ملاعلاب طيح
 ىلص لاق اي« ةكئالملا هله م مئاوق هل نأ عرشلا يف تبث دق هنآل ء حيجصب سيل
 ىسبوم انأ اذإف « قيفي ند لوأ نوكأق « نوةعصي سانلا نإف » : ملسو هيلع هللا
 .(1): روطلاةقعصب يزوج مأ يلبق قافا يردأ الف ؛ شرعلا مئاوق نءةءئاقي الخ
 : ىسيقلب نع ىلابعت لاق ام « كللّملل يذلا ريرسسلا نع ةرابع : ةغالا يف شرعلاو
 « كلذ برملا هنم مهفت الو « اكلف وه سيلو : 3 : لمإلا ( مظع شرع اهو)
 ةبقلاكوهو «ةكئالملا هلمحت مئاوق وذ ريرسس : وهف « برعلا ةغلب لزن امنإنآرقلاو
 : تلصلا يبأ نب ةيمأ رعش نف . تاقولخملا فقس ودو « ملاعلا ىلع

 1 ىبسمأ ءامسلا ىف انبر لهأ دجملل وهف هللا اودجم
 اير ءامسلاقوفىوسو س انلا رهب يذلا يلاعلا ءانبلاب
 ارو كلئالمللا هلوح ىرت نيعلا رسصب هلاشي ال ًاعجرش

 : عجرشلاو . ولعلا ىلا هرظنل قنعلا لئاملا وهو « روصا : عمج : انه روصلا
 ةحاور نب هللادبع رعش ندو . ةغالا ف شرعلا وه : ريرسسلاو . فينملا يلاعلا وه
 : هتيراجي هتمهتا نيح هتأرمال ةءارقلا نع هب ضرع يذلا « هنع هللا يضر

 اًييرفاكلا ىوثم رانلا /نأو/ قح هللا دعو نأب ”تدهش
 اًديملاعلا بر شرعلا ”قوفو فاط ءاملا قوف شرعلا نأو
 انيمكوبيم هلإلا ةكئالم دادش تكةكئالم هلمحتو

 هللا لص يننلا نع دواد وبأ ىورو « ةمئألا نم هريغو ربلا دبع نبا هركذ
 نم لجو زع هللا ةكئالم نم كلم نع تدحأ نأ يل نذأ » : لاق هنأ ملسو هيلع
 هاورو . (5)( ماع ةئاعبس“”ةريسم هقتاع ىلإ هنذأ /ةمحش/ نيب ام نإ « شرعلا ةلمح

 3 هيلع قفتم حسيت )ن0

 . هريغو دواد وبأ هاور « حيحص قففإ
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 . « ماع ةئثاعبس ريطلا قفخت » : هظفلو متاح يبأ نبا

 فيك « كلملا نع ةراسبع شرعلا لعجو « هللا مالك فرح نمامأو
 عنصي

 : هلوقو . ١٠ : ةقاحلا (ةينامث ذئموي مهقوف كبر شرع لهحيو ) : ىلاعت هلوقب

 ناكو !؟ ةينامت ذئموي <كلم لمحو : لوقيأ . 7 : دوه ( ءاملا ىلع هشرع ناكو )

 له !؟ كلملا مئاوق نم ةمئاقب ًاذخآ مالسلا هيلع ىسوم نوكيو ! ءاملا ىلع هكلم

 !؟ لوقي ام يردي ”لقاع اذه لوقي

 .؟هه:ةرقبلا (ضرألاوتاومسلا هيسرك عسو ) : ىلاعت لاقف يسركلا اكو

 هللا يضر سابع نبا نع كلذ لقن « هريغ هنأ حييحصلاو . شرعلا وه : ليق دقو

 (هك ر دتسم» يف مك اخلاو « «شرعلا ةفص» باتك يق ةبيش يبأ نبا ىور . هريغو اهنع

 « سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع « هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع هن : لاقو

 : لاق هنأ « ”هه : ةرقبلا (ضرألاو تاودسلا هيسرك عسو ) : ىلاعت هلوق يف

 يور دقو . (١)ىلاعت هللا الإ هردق ردقيال شرعلاو « نيمدقلا عضوم يسركلا

 تاومسلا : يدسلا لاقو . سابع نبا ىلع فوقوم هنأ باوصلاو « اعوفرم

 رذ وبأ لاق : ريرج نبا لاقو . شرعلا يدي نبب يسركلا فوج ىف ضرألاو

ام 3 : لرقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : هنع هللا يضر
 يف يسركلا 

 : ليقو . (1)©« ضرالا نم ةالف يرهظ نيب تيقلأ ديدح نم ةقاحك الإ فرعا

 [ك« ةبيش يبأ نبا هاور ام هنع ظوفحملاو . سابع نبا ىلا بسنيو « هماع هيسرك

 بارج نم هنأ رهاظلاو . نظلا درب الإ ليلد هل سيلف كلذ ريغ لاق نمو . مدقت

 نيب :- فلسلانم دحاو ربغ لاق مك وه امنإو . شرعلا يف ليق اك« مومذملا مالكلا

 . هيلإ ةاقرملاك شرعلا يدي

 لد ام ١ باتك جير يف هتنيب اك « فيعضف عوقرملا امأو « افوقوم حيت )١(

 بتكملا هعبط دقو « يسولآلل ؛ ناهربلا ةميوقلا ةديدجلا ةئيهلا دضعب امم نآرقلا هيلع

 . ابيرق ىتالسالا

 . حيتص (9)
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 دقو ؛ هلوفو ءىش لكك طيح « هثود امو شرعلا نو سالو دارت
 دش-لللطسللل . ( هقلخ ةطاحالا نع زجعأ
 هللا نإ ) : ىلاعت لاقف . هنود امو شرعلا نع نغتسم وهو : هلوق اهأ : ش

 : رطاف ( ديمحلا ينغلا وه هللاو ) : ىلاعت لاقو . ” : توبكنعلا ( نيملاعلا نع ينغل
 « يسركلاو لكرعلا ركد ا هنأل « انه مالكلا اذه هللا همحر خييشلا لاق انإو . 6
 شرعلا هقلخ نأ نيبيل « شرعلا نود امو شرعلا نع هناحبس هاسنغ كلذ دعب ركذ
 قوفيلاعلا نوكو « هتضتقا ةمكح كلذ يف هل لب ؛ هيلإ هتجاحلس يل « هيلع هئاوتسال
 نأ /الوإ « هل السماح «هب اطيح « يلاعلل ًايواح لفاسلا نوكي نأ مزاي ال « لفاسلا
 تسيلو ضرألا قوف يه فيك « ءامسلا ىلا رظناف . هيلإ ًارقتفم (1)ىلعألا نوكي
 لب « كلذ ه”ولع نه مزلي نأ نه ”لجلأو ًانأش مظعأ ىلاعت برااف ؟ اهيلا ةرقتف»
 وه هانغو « لفاسلا رقفو « لفاسلل هتردقب هلمح يهو « هصئاصخ نه هولع مزاول
 هتردقب هل عم شرعلا قوف وهف « هب لجو زع هيطاحإو « لفاسلا نع هناحبس
 مدعو « شرعلاب هتطاحإو « هيلا شرعلا رقفو « شرعلا نع هانغو « هتامحو شرعلل
 ةيفتنم مزاوللا هذهو هل شرعلا رضح مدعو ؛ شرعلل هرصحو « هب شرعلا ةطاحإ
 تراحم

 ءاوسىلا اود#ل ؛ ليصفتلا اذهب اواصف ول « /ليطعتلا هزمأ/ « ولعل“ ةافنو
 اوقراف نكلو « لسيلدلا فاخ اوكلسلو « ليزنتلل لقعلا ةقباط» اوملعو ؛ ليبسلا
 هللا هسمحر كلا مامإلا لاق اي كلذ يف رمألاو . ليبسلا ءاوس نع اولّضف ليلدلا
 ا اهريغو ها“ : فارعالا ( شرعلا ىلع ىوتسا مث ) : ىلاعت هلوق نع لئس ال
 : لوهجم فيكلاو مولعم ءاوتسالا لاقف ؟ ىوتسا 0

 :اهانعمو « ةحيحصلا يه لوألا ةخسنلاو « هقوف : هلوق نم /واولا فذحب/ « هقوف ءيسش لكب طبخ : خسنلا ضعب يفو « هقوفو ءيث لكب طيح : هلوق امأو

 )١( ءالعالل : لصالا يف ,

 4اس ١ض



ءيش لك قوفو ءيث لكب طبع ىلاعت هنأ
قوف ءيش لكب طرح هنأ : ةيناثلا عمو . 

 

 مث « ًاوهس خاسنلا ضعب اهطقسأ نوكي نأ انإ - ملعأ هللاو - هذهو . شرعلا

 ًادصق اهطقسأ نيلاضلا نيفرحلا ضعب نأ وأ « ةخسننا كلت نم سانلا ضعب خسنتسا

 "رف نأ لع كنا ماق دقف الإو ! ةيقوفلا ةفصل ًاراكنإو « داسفلل

 طي : ىنعع - طيح 2 هلو ىقبي الف « تاقولخملا نم ءيشدهقوف سيلو تاقولخملا

 تاقولخملا نمش رعلا قوف سيل ذإ !ىنعم : هذهةلاملاو ؛ ن شرعلا قوف ءينث لكب

 طيح هناحبس هنأ : ىنعملا نوكيو . واولا توبث نيعتف « هب طيحي ام
 « ءيش لكب

 . ءيش لك قوفو

 (طيحم مهئارو نم هللاو ) : ىلاعت لاسقف « ءيش لكب اطيحم هنوك امأ

 يف ام هلو ) . ه4 : ةدجسلا مسح ( طيح ءيبمش لكب هنإ الأ ) . ٠ . جوربا

 دارملاسيلو . 178 : ءاسنلا ( ًاطيغ ءيث لكب هللا ناكو ضرألا يف امو تاودسلا

 نع هللا ىلاعت « ةسدقملا هتاذ لخغاد تاقولخملا نأو « كلفلاك هنأ هلي هتطاحإ نم

 ا (1)هتردقو هملع *ةّعّسو « هتمظعةطاحإ : دارملا اكو . [ردك [دلع كلذ

 : لاق هنأ اهنع هللا يضر سابع نبا نع يور اك . ةلدرذك هتمظغ ىلا ةسلاب

 الإ نمحورلا حي ي نهنيب امو نهيف امو عيسلا نوضرألاو عبسلا تاومسلاام

 ناك اذإ انم دحاولا نأ - ىلعألا لثملا هللو  مواعملا نمو . 5دحأ دي ىف ةلدرخك

 يف وهو « هت اهلعج ءاش ناو « اهب هتضبق طاحأو اهضبق ءاش نإ « ةلدرخت هدنع

هقوف اهيلع لاع « امل نيابم نيل احلا
اب فيكف « هوجولا عييدج نم ا

 ال يذلا مظعل

 لعفو « مويلا ضرأآلاو تاومسلا ضبقل ءاش ولف . فصاو فصو هتمظعب طيح

 فيكف « نآلا ايلع سيل ةردقئكاذ ذإ هب ددجتبال هنإف ةمايقلا موي اهب لعفي 5 اهب

ملاعلا ءازجأ ضعب نم هناحبس وندي هنأ كلذ عم لقعلا دعبتسي
 قوف هشرع ىلع وهو 

لكو .ةردقو ملَعَو ةعشسو ةحظع ةطاخا : لضالا يي )ن0(
 وهو « نسح نيترابعلا ا

 : انايحا هنم دبال هنأ عم « حراشلا همقني يذلا ليوأتاا نم
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 يفو . هردق قح هردقي مل كلذ ىنن نف# قل نم ءاهب نماديلا يلديدأ ؟ هتاومن
 ؟عييمج نحنو دحاو وهو - هلل لوسراب  انعس فيك : نيزر وبأ هل لاقف : ىلاعت برلاةيؤر يف سو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هاور يذلا روهشملا يزد يبأ ثيدح
 هارب مكلك «هللا تايآ نم ةيآ « رمقلا اذه : هللا ءالآ يف كلذ لثمب كئينأس : لاقف
 . (1)ءيش لك نم ريكاو مظعأ هنأ نيبت لفأ اذإو « كلذ نم ريكا هللاو « هب ايلخم
 : لايخ لك لطبيو « لاكشإ لك ليزي اذهف

 (هدابع قوف رهاقلا وهو ) : ىلاعت لاقف « تاقولخملا قوف هنوك امأو
 هيلعدتلا لص لاقو . ٠ : لحنلا ( مهقوف نممهبر نوفاخي) . 5١9 18 : ماعنالا
 كلذ قوف هللاو « كلذ قوف شرعلاو » : لاسعرالا تردحا ف ملسسو
 هللا ىلص يبنلا يدي نيب روكذملا هرعش ةمحاور نب هللادبع دشنأ دقو . (؟)( هلك
 يضرتبباث نيناسح هدشنأ اذكو . (”)هنم كلاحضو « لاقامىلع هرقأو « ملسو هيلع
 : هلوق هنع ىلاعت هللا

 مرع نم تاودسلا قوف يذلا لوسر دم نأ هللا نذإب تدهش
 لسرم شرعلا يذ دنعنم ىتألوسر مره نبا دوهيلا ىداع يذلا نأأو لبقتم هبر نم لم ها ا ىلا ىحت ابأ نأو
 لدعيو هلإلا تاذ يف دهاجب مهيف ماق ذإ فاقحألا انخأ انأو

 ىضر ةربره يبأ نعو . (4)( دهشأ انأو» : ملسو هيلع هللا ىلص يلا لاقف
 ييبسنك قلخلا هللا ىضق ال»)» :لاق هنأ « ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع « هنع هللا

 معلا فمع لإ
 ٠ فيعض (؟)

 لاقادقف « رظن هيف ( حامص هوجو نم هانيور »:ربلا دبع نبا لوقو « فنيعض:(7)
 .«اهركذمم ةلسرم هوجو نم يور م : هيلعابقعم ( ١٠"ص)« ولعلا ١ يب يبهذلا

 : عطقنمو فيعض دنسب « تاقبطلا ١ يف دعس نبا هاور « فيعمض (4)

 ١44ل



 2 م 1 : 8 1 00 ا

 بلغت ْ ةياور يو 4 يضذغت قبس يمحر نأ 4 شرعلاق وف هدئغ وهف باتك

 لهأ امنيب لاق « هعفرب راج نع هجام نبا ىورو . هريغو يراخبلا هاور (يبضغ

 هلالج لج رابجلا اذإف « مهسوؤر هيلإ اوعفرف « رون مهل عطس ذإ مهميعن يف ةنجلا

 هلوق أرق مث « كيلع مالس « ةنجلا لهأاي : لاقو « مهقوف نم مهيلع فرشأ دق

 « هيلإ نورظنيو « مهيلإ رظنيف . هر سب ( محر بر نم الوق مالس ) : ىلاعت

مادام ميعنلا نم ءيش ىلا نوتفتلي الف
 يذلا نع ملم يورو . ف هيلا نورظني او

 (نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه) : ىلاعت هلوق ريسفت يف « ملسو هيلع هللا ىلص

 كدعب سيلف رخخالا تنأو « ءيش كلبق سيلف لوألا تنأ » : هلوقب " : ديدحلا

ءىش كاقوف سيلف رهاظلا كنأو. ءىش
2 ءىش كنود سياف نطابلا كنأو »2 

 

 ( هورهظي نأ اوعاطسا امف ) : ىلاعت هلوق هئمو . ولعلا : انه روهظلاب دارملاو

 برااةيلزأل اهنم نامسا : ةلباقتم ةعبرألا ءامسألا هذهف . هولعي يأ « 97 : فهكلا

 نب د# نب ريبج نع دواد ولأ ىلراو هيرقو هولعل نامساو « هتيدبأو ىلاعتو هناحبس

 « ينارعأ ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ىتأ : لاق « هدج نع « هيبأ نع « معطم

 تكلهو/« لاومألا تكهنو/ لايعلاتعاضو/سفنألا تدهج « هللا لوسراي لامتف

 لاقف « كيلع هللاب عفشتسنو « هللا ىلع كب عفشتسن انإف « انل هللا قستساف «/ماعنألا

 ىلص هللا لوسر حبسو ؟ لوقتا» يردتأ ! ثاكيو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 : لاق مث « هباصتأ هوجو يف كلذ فرع ىتح حسي لاز اف « ملسو هيلع هللا

 ! كحيو « كللذ نم مظعا هللا نأش « هقلخ نم دحأ ىلع هللاب عفشتسيال هنإ ! كاحيو

 لثم ! هعباصأب لاقو « هتاومس قوف هشرعو « هشرع قوف هللا نإ ؟ هللا ام يردتأ

 )١( هيلع قفتم .
) 

 )١( ديج هدانساو ) : هللا همحر ركاش دمحأ خييشلا لوقو « مدقتو « فيعض

 كانه هتركذ امل « ديج ريغ ,

 : حيت ()
 تناةءدص



 نب دعس ةصق يو . 01١6 بكارلاب لحرلا طيطأ هب طؤيل هنإو « / هيلع / ةبقلا
 يبنلا لاقف « مهيرارذ ىبستو مهتلتاق لتقت نأ مهيف مكح امل « ةظيرق يب موي ذاعم
 . (0)9 تاومس عبس قوف نم ثلمملا محي مهيف تككح دقل » : ملسو هيلع هللا ىلص
 ىورو.( نيحيحصلا 0 يهلصأو « هيزاغم يي يومالا ير 2 حيص ثيدح وهو
 هللا لص يبنلا جاوزأ ىلع رخفت تناك اهنأ : اهنع هللا يضر بنيز نع يراخبلا
 .(#)تاومس عبس قوف نم هللا يجوزف « نكيلاهأ نكجوز : لوقتو « سو هيلع
 لاقف « اهثدحم اهعم فقوف « هتفقوتساف « زوجعب رم هنأ : هنع هللا يضر رمح نعو
 ! كليو : لاقف ؟ زوجعلا هذه ببسب سانلا هتسيح « نينهؤملا ريمأ اي : لجر
 يتلا ةلوخ هذه « تاوم عبس قوف نم اهاوكش هللا عمس ةأرما ؟ هذه نم يردتأ
 (4)( هللا ىلا مكتشتو اهجوز يف كلداجت يتلا لوق هللا عمس دق ) : اهيذ هللا لزنأ
 0 هلوق يف « سابع نبا نع ةمركع ىودو ٠ يمرادلا هجرخأ ١ : ةلداجملا
 ١ : فارعالا ( مهلئامتش نعو مهناعيأ نعؤ مهفلخ نمو مهيديأ نبب نم مهنيتآل
 . مهقوف نم هناحبس هللا نا ملع دق هنأل ء مهقوف نم لوقي نا عطتسي ملو: لق

 )١( فيعض .

 (« نيحيحصلا » يف وه كإذك («تاوصس عبس قوف » : هلوق نودب حيحص (5)
 «)1١7( واعلا ١ يف اك « راهلا اص نب دن اهب درفتف ةداي زلاهذه امأو . « دنسملا ١ و
 لبقيالهلثف : تلق «( ءىطخي قودص » « بيرقتلا » فو ؛« قودص وهو ١ : لاقو
 ينغتة حرص ثيداحأ ةيقوفلاتابثا يثو , يبهذلا اذكو فلولا هحمص ناو « هد رفت
 . اهضعب فلؤملا ركذيسو « اذه نع

 . حيحص 95

 275 ص ) (؛ ةيدهجلا ىلع درلا » يف يمرادلا ديعس وبا هجرخأ . فيعض (4)
 (11) : يبهذلا لاق. هب رمسنع يندملا ديزييلا قيرط نم ( يءالسإلا بتكملا عبط
 هر قحلي مل ديزي وبا « عاطقنا هيف حلاص دانسإ اذهو )

 اةواس



 يق دنم دجو « فلسلا مالكو ملسو هياع هللا لص لوسرلا ثيداحأ عمس نمو

 ِق مهقاخي مل قاخلا قلخ امل هناحبس هللا نا بيرالو . رصحنيالام ةيقوفلا تايثإ

 نيعتف « دلوي ملو دلي مل يذلا دمصلا دحألا هنإف « كلذ نع هللا ىلاعت « ةسدقملا هتاذ

 مئاق هنأ عم « تاذلا ةيقوفب هناحبس فصتتي مل وأو « هتاذ نع ًاجراخ مهقتاخ هنأ

 وا هنم واحيال ءيشلل لباقلا نأل « كلذ دضب افصتم ناكل ملاعلل طل اخم ريغ هسفنب

 سيابإ رقتسم هنأل « قالطإلا ىلع موهذ» وهو « لوفسلا : ةيقوفلا دضو « هدض نم

 . هدونجو هعابتأو

 : ليق . اهدض توبث اهيفن نم مزلي ىتح ةيقوفلل لباق هنأ مسنال : ليق نإف

 تاذهنأب مكررقأ ىف ءاهسفنب ةمئاق ةقيقح هل نكي مل ةيقوفلاو ولعلل الباق نكي ملول

 طقفًاينهذ هدوجو سيل « جراخلا يف دوجوم هنأو حلاعلل طلاخمم ريغ « هسفنب مئاق

ع دقو « ًاعطق ناهذألا جراخ هدوجو لب
 ناك ام نأ ةرورضلاب مهلك ءالقعلا م

 وهام راكنا كلذ راكناو. « هنع جراخ امإو ملاعلا لخخاد امإ : وهف كلذك هدوجو

 ال! ليلدب كلذ ىلع لدتسي الفع بيرالب ةيرورضلا تايهيدبلا رومالا نمرهظاو ىلجأ

 ةفص ةيقوفلاو ولعلا ةفص ناك اذإو . نيبأو حضواو « هنه رهظا ةنيابملاب ملعلا ناك

 ةنسالوباتك فلاخيالو كر ودع بجويالو كصتن مزاتسيالو « هيف صقنال « لاك

 . الصأ ةعيرش هب يتأتال يذلا لاحم او لطابلا نبع نوكي هتقيقح ىنتف « اعاجإ الو

 ءاج امبو هباتكب نامبإلاو« هلسر قيدصتو هدوجوب رارقإلا نكميال ناك اذإ فيكف

 / رطفلاو « ةميلسلا لوقعلا ةداهشكلذ ىلا مضنا اذإ فيكف؟ كلذب الإ :  هلوسر.هب

 هنوكو « هقلخ ىلع هللا ولع ىلغ ةمكحم ا ةعونتملا ةدراولا صوصنلاو 0 ةماقتسملا

 ةادأبآنو رقم ةيقوفلاب حبرصتلا : اهدحأ : [ع وننيرشع نم برقت يتلا« هدابع قوف

 6٠ :لحنلا ( مهقوفنم مهبر نوفاخي ) : ىلاعت هلوقك «تاذلاب ةيقوفلل ةنيعملا# 0

 (هدابع قوف. رهاقلا وهو ) : ىلاعت هل وك « ةادألا نع ةدرجم اهركذ : يناثلا

 ( ةكئالملا جرعت ) : وحن هيلا جورعلاب حيرصتلا : ثلاثلا . ١و 18 ماعنالا

 اهالي



 مف اوناب نيذلا جرعي » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو . ؛ : جراعملا ( هيلا حورلاو
 رض هيلإ ) : ىلاعت هلوقك . هيلا دوعصلاب حيرصتل 0 مهأسيف
 هلوقك « هيلا تاقواخملا ضعب هعفرب حب حييرصتلا : س هاخلا . ٠١ : رطاف ( بيطلا
 ( يلإ كلعفار رو كيفوتم نإ ) : هلوقو . 6١م : ءاسنلا ( هيلا هللا هعفر لب ) : ىلاعت
 مت اع لادلا ؛ قلطملا واعلاب حيرصتلا : سداسلا . هو : ناره“ لآ
 . ؟هه : ةرقبل ١ ( ميظعلا يب إعلا وهو ) : ىلاعت هلوةك «افرشو ًاردقو [ن1ذ « ولعلا
 : عبا اسلا . 6١ : ىروشلا ( ميكح مي .لغشنإ )د 7 أبس ( ريبكلا يل علا وهو )
 (مياعلا زيزعلا هللا نم باتككلا ليزنت ) : ىلاعت هل وقك « هنم باتكلا ليزنتب حيرصتلا
 000 0 : رمزلا ( ميكحلا زيزعلا هللا نم باتكلا ليزنت ) . ؟ : رفاغ
 حور هلزن لق) . 5: ٠ تلصف ( ديمح 3 < ا 71 1 تلصق ( ميحارلا
 يف هانلزنأ انإ 00 باتكلاو . ما ند قلاب كبر نم سدقلا
 (نيلسر هانكانإ اندنعنمآرمأ . ميك 1 اهيف .نيرذنءانك انإةكرابمةليأ
 نأ ا تاقواذملا ضعب صاصتخاب حيرصتلا : ن ءماثلا , هد ١ ١ ناددلا
 . 705: فارعالا ( كلبر دنع نيذلا نإ ) : هل وةك ؛ ضعب نه هيلا برق أ اهضعب
 (« هل نم » نيب ف قرفف . 9 : ءايبثالا ( هدنع نمو ضرألاو تاومسلا 5 نمهلو)
 هياعهللا ىلص يبنلا لوقو ٠ ًاصوصخ هديبعو هتكئالم نم ( هدنع نم ) نيبو ًامومع
 .(0)7 شرعلا قوف هدنع هنأ » : هسفن ىلع ىلاعت برلا هبتك يذلا باتكلا ف سو
 دحأ ىلع ةنسلا لهأ نم نيرسفملا دنع اذهو ؛ ءاسلا يف 9 هنأي حيرصتلا : عساتلا
 نوفلتال, ولعلا ءامسلاب دارينأ امإو . ( ىلع » ىنعمب ( يف ١ كو وكت نأ امإ :نيهجو
 ةادأب ًانورقم ءاوتسالاب حيرصتلا : رشاعلا . هريغ ىلع لمحلا زوحالو « كلذ يف

 ليللاب ةكئال» مكيف نوبقاعتي ١ : هلوا ثيدح نم ةعطق وهو ؛ هياع قفتم )١(
 5 راهنل اي ةكئالم و

 2 هيلع قفتم )020



 : ةادأل رثكألا يف ًابحاصم « تاقواخملا ل وه يذلا « شرعلاب ًاص-خم ( ىلع »

 ؛ ىلاعتدللا ىلا يدبألا عفرب حب رصتلا : رشعيداحلا .ةاهملاو بيترلا ىلع ةلادلا (مث»

إ هدبع ند يحتسي هللا نإ ) : مسو هيلع هللا ىلص هلوقك
 اههدري نأ هيدي هيلا عفر اذ

 هدجياذهو ؛ ةرطفلاوةرورضا اب لطاب  طقف ءاعدلاةل.ة ولعلانأب لوقلاو )١(. « ارفص

 ةايأ لك هلوزنب حيرصتلا : رشع يناثلا . ىلاعت هللا ءاش نإ يلأي امك« عاد لك هسفن نم

 ثلانلا . لفس ىلا واع نم نوكي امنإ مثألا عيمج دنعلوتتءما لوزنلاو « ايندلا ءامسملا

 هلبحي او (؟)هبرب ملعا وها نم هيلا راشا امك « ولعلا ىلإ ًاسح هيلا ةراشإلا : رشه

ثمدحال عمت ى ىذلا / مظعألا عمجملاب ناك امل« رشبيلا م-يمج ند هياع ع
 «هل

 مثلا اذاف ؛ ينع نواوؤ٠ منا » : مهل لاق « مظعألا ناكملا يف « مظعألا مويلا يف

 هعبصأ عفرف « (7)( تحصنو تيداو تغاب دق ثانا دهشن : اولاق ؟ نولئاق

 . « دهشامهللا» : دلئاق « ءيشلك قوفواهقوف وه نمىلإاهل ًاعفار « ءامهسلاىلا ةمبركلا

 وهو ميركلا ناسالا كلذو « هللا ىلا ةعوف رم ىهو ةمبركلا عبصألا كلت دهاشن انأكف

 ىداو « نيبملا غالبلا غاب هنا دهشنو « ( دهشا مهللا ) : هيلا هعبصا عفر نم لوقي

 هفشكو هغيايتو هنايب عم جات< الف ةحيصنلا ةياغ هتما حصنو كلا م هير ةلاسر

 4 نيملاعلا بر هلل كدمحلاو ا نقلذحتملا ةقلذحو 6 نيعطنتملا عطنت ىلا هحاضيإو

 مهحصناو «عهب قلخلا ملعا لوقك ) نألا : 1 ظفاي حيرصتلا :رشع عبارلا

 نبا » : هجوي الطاب مهورال ظفلف « حيحصلا ىنعملا نع انايب مهحصفاو « هتمأل

 لاق 0 مسو هيلع هللا ىلص هتداهش : رشع سماخلا 0: عضوم ريغ يف « (؟)(« هللا

 ١( هريغو م احلا هجرخأ « حيدص 5

 . هب : لصالا يي (؟)

 4هسياع هللا ىلص ىبنلا ةجح 5 ليوطلا راج ثيدح ند ةعطق وهو « حبيعص 0

 . مهريغو هجام نباو ىمرادلاو دواد وباو ميسم هاور . مسو

 يلا نا يحاسلا محلا نب ةيواعم نع هريغو (71/7) مسم واور ؛ حي (4)

 ؟ انا نم : لاق « ءامسلا يف : تلاق ؟ هللا نبا : ةيراجلل لاق سو هياع هللا ىلص

 . ةنمؤم اهنإف اهقتعا : لاق « هللا لوسر تنا : تلاق

 ب١64ا-



 أر هلأ ٌنوعرُف نع ىلأعت هرابخإ : رع داسلا . ()ناعألاب  ءامسلا ين هبر نإ
 قوف هز احديس ] نم هريخا اهف هيذكيف ىسوم هلإ ىلا علطيل كلا ىلا دوعصلا 0 0-0 مدع نم 2 0
 تاومسلا ب ايسا بابسألا غلب ابا يعل احرص يل ل نبا ناماهاي) : لاّقف « تاودسلا
 ةيمهتجلا نذ ولعلا ىذ كد 0 نمؤملا (ًايذاك هنظأل ينإو 2 ىمو# هلإ ىل ١ عاط“ أف
 هياعهللا ىلص هرابخإ : رشع عباسلا . يده يوسوم وهف هتيثأ نمو « يل وعرف وهف
 « ةالصلا ثيفخت بيرسي 5 ةليل هبر نيبو مالسلا هيلع ىسوم نيب 3 هنا مسو
 ةلادلا صوصلنلا : رشع ن . (؟)رارم ةدع ىموم ىلا دوعي مْ هبر ىلا دعصيف
 مسوديلع هللا ىلص ىذلا رايخاو « ةنسلاو با ادكلا نم « ىلاعت هل ةنخلا لها ةيؤر ىلع
 ند الا هنورإ , الف « باع هنود سيل رديلا ةليل رمقلاو ن نا 0 هنورب 0

 مل عطسس ذا« مهم هنيعت يق ةحللا لها انيب ) : ملسو هب
 : مهقوف ند مهياع فرشادق هلالج لج رابجلا اذإف « ع
 00 0 وق مالسر : ىلاعت هلوق أرق مث « مجياعمالس « 4 ةنجلا لهااي ٠ لاقو

 هاور (")( مهرايد 5 مهيلع هتك رو هتمحر قبتو « مهنع ىر راوتي مث هم : سب
 راكنا ميالو , هلع هللا يضر راج ثريدح نم « هريغو « ( كنس ١ يق ديما ماعإلا
 نيرمألا رةئسلال ها ق دصو«(4)ن رقشلا ةيمهجلا در ط اذهلو . ةيؤرلاراكنإب الاةيقوفلا
 كال « كلذ ن ب ًايذبذم واعلا ىفنو هلا قرأ تدان راصو ءاهب اورقاو « 1
 فلا وحن تغليل اهدارفأ تطسب ول ةلدآلا ن رم عاونألا هذهو ! ءالؤه ىلا الو ءالؤه
 ! كلذ ضعب نع حصص تاوجيب هل تاهيهو ! |[ كلك كللد نع لدي نا لوأتملا ىلعف 8 لبلد

 هايق يذلا ثيدلا وهو حسيحص )١(

 هياع قفتم (9)

 فيعض (9)
 . ئييفنلا : لالا يف 5)



السإلا خيش ىورام : هنف : ًادج ريثك و لعلا ةفص ٌثابثا يف فلسلا مالكتو
 م

 ال يخدابلا عسيطم ىل ىلا هدنسب ء قورافلا هباتك يف يراصنألا ليعا امسا وبا

ا نآلءر ذكدق : لاف ؟ ضرألا ِق ما ءامسلا يثير فرعاال :لاق. نم ةفينح
 : لوقي هلل

2« ةرعلاىل لعمنا :لاقذإف : :تلقءهتاوعم عينس ق وفهنش رعو : هط (ىوتسا شرعلاىل إعنمحرأا)
 

 هنأآل ؛ رفاك ود : لاق ؟ ضرألا يف مأ ءامنسلا يف شرعلا يردأ آل : لوقي نكلو

 0 كَ هللا نآل : ةريغ دازو : رفك دقف ءامسلا يقهنا را نفع ءابلا ِق 0 ركنا

 كالذرك نمهىلا تفتلي الو . ىوتنا ٠ لفسأ ن 9 ىعدي وهو« نييلع
 لك

 6 ا ةازتعم فئاوط هيأإ بستنا لقف « ةفينح يبأ بهذم ىلا بستني نم

 مهلا نم 0 يعفاشلاو وكللامىلا بستئي دقو . هتاداقتعا نم رثك يف هل نوفلاخم

 0 انا ىسيرملا رشب ةياتتسا ف فسوي ينأ ة ةصقو . مهتاداقتعا /ضعبإ يف يي
 نأ

 ١
 متاح ينأ نب نمحرلادبع اهاور . ةروهشم :- شرعلا قوف لجو زع هللا نوكي

 .هريضغو

 نم ريخ هنأو « مهن» لضفأو هدابع نم ريسخ هنأ « ( قوف ١ لوأت نمو

 كلذف :- مهردلا قوف رائيدلاو « ريزولا قوف ريمألا :لاقي اك « هنم لضفأو شرعلا

 لئاقلا لوق نإف ! ةحيحصلا بواسقلا هن رزئمشتو « ةحيلسلا لوقعلا هنع رفنت امن

 « دراب جاثلا : هلوق سنج نم : هشرع نم ريخو « هدابع نم ريخ هللا : /ءادتيا/

 لبجلاو « رادلا فقس نم ىلعأ ءامسلاو « كلا ا

 !!ضرألا قوف ءامسلاو «/ير/دوهيلا نالف ٠ نم لضفأ هللالوسرو « ىصخلا نه لقثأ

 هجمحأو مالكلا لذرأ نهوه لب« حدم الو ميظعت ال يق سيلو

 اوتأي نأ ىلع نملاو سنإلا عمتجا ول 0 نيل ك0 ا

 لبق 5 « صقنت كلذ يف لبا" ًاريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب اوتأ امل هلثع

 : رئاسلا لثملا يف

 اصعلا نم ىضما فيسلا نإ ليق اذإ هردق صقني فيلا نا رت ملأ

 هاهو



 هلل فلل! كلسلا رتفلو لاما رشق قوق رعوجلا : لئافالا" ا
 مظعا قواذملاو قلاخلا نحب يذلا توافتلا نإف 2 اهنيب يذلا تدرافتلل , ءالقعلا

 « لطبم ىلع اجاجتتحا ناك نأب « كلذ يضتقي ماقملا ناك اذإ ام تالخب . مظعاو ايس
 كسحاولا هللا مأ ربخ نوقرفتم بايرأأ ) : مالسلا هيلع قيدصصلا فنسوي لوق يف اك
 ) : ىلاعت هلوقو :. "ه4 : فسوي ( راهقلا

 , #0 : هط ( ىقباو رن هللاو )

 2 لمدلا ( نوكر شي اما زيسخ هلل 1

 لك نم ةقلطملا ةيقوفلا توبث ندض يف ةيقوفلا نم ىنعملا اذه تبغي امتإو
 نمو « تاذلا ةيقوفو « (١)ردقلا ةيقوفو ؛ رهقلا ةيقوف ىلاعتو هناحبس هلف ؛ هجو

 . هوجولا لك نمقلطم ىل اعت هواعو « صقدت دف ضعبلا ىفنو ضعبلا ثنا 00
 اما ؛ ةرطفلاو لقعل اي تباث « عمل اي تباث وه مك ىلاعتو هناحبس هولعو

 امإ « نيدوجوم لك نآب عطاقلا يهيدبلا ملعلا : اهدحا : هوجو نف لقعلاب هتوبث
 هسفنب ًامئاق نوكي نا امإو « تافصلاك هب كمئاق رخآلا يف ًايراس امهدحا نوكي نا
 ؟جراخخ وا هتاذ يف هقلخخ نوككي نا اهإذ « ملاعلا قلخ امل هنا : يناثلا . رحخآلا نم ًانئاب
 نوكي نا مزاي هنألف : ايناث اماو « قافتالابف : الوا اما : لطاب لوألاو « هتاذ نع
 ىضتقي يناثلاو . ًاريبك ًاواع كالذ نع هللا ىلاعت تار وذاقلاو (7؟) سئاسخلل الحم
 هنأب لوقلا نأل « ةنيابملا تنيعتف «الصفنم نوكيف « هتاذ ج راخ آعقاو ىلعلا نوك
 ال ىلاعت هنوك نا : ثلاثلا . لوقعم”ر يغ  هنع لصفن»ريسغو ملاعلاب لصتم ريغ
 : لوقعم ريغ هنأل « ةءاكلاب هدوجو /يفن/ يضتقي :- هج راخ الو ملاعلا لخاد
 « يناثلا نيعتف ء. لضاب ل وأألاو . هجراخ امإو هامخاد امإ ادوجوه ركيف
 لا تيرا

 نوعفري ةمياسلا مهبواقو مهعابطب [ءيمج قاخلا نإف « ةرطفلاب هتوبث اماو

 )١( لضفلا : لصالا يف .

 )١( شئاشحلل : لصألا يف :



 ا هلا ىلا عرذتلا كنع مهبوأ اعلا ةهج نودصقيو « ءاعدلا كنع مهيديأ

 ذاتسألا سل رضح ينادمهلا رفعج ابا خيشلا نا ييسدقملا رهاط نب د ركذو

 :لوقيو « ىاءلاةفص يفن يف ملكتي وهو « نيهرحلا مامإب فورعملا ينيوجلا يلاعملا ينا

 انريسخا : رفعج وبا خيشلا لا ا ىلع نآلا وهو رع الو هللا ناك

 هللا اي : طق فراع لاق ام هنإف ؟ انيولق يف اهدجن ىلا ةرورضلا هذه نع ذاتسا اي

 عمت « ةرسي الو ةنمب تفتلي ال « ىلعلا (١)بلط ة رورضهبلق ف دجو ”الإ

1 
 : لاق هنظاو ! زذو هسار ىلع يلاعملا وبا مطاف : لاق ؟ انسفنا نع ةرورضلا هذهي

| 2 

 هياع هللا رطف رما اذه نا : خيغلا دارا ! يريح يلا دمهلا يريح : لاقو ! ىكبو

 ىلاهجوتي ًايرورض ًابلط مهبو ولَق يق ن تودحي « نيلسرملا نه هوتلتي نا ربغ نم « هدايع

 ولعلا يف هبلطيو هللا

 « ةيؤرالو اءاع هب نوطيحيال يأ - هقاخ ةطاحإلا نع زجعأ دقو : هلوقو

ءيث 2 لكب طيح هناحيسوه لب« ةطاحإلا هوجو نه كلذ ريغالو
 .ءيشدب طيحالو « 

 اناميا« اهيلكت ىسوم هللا لكو « الاخ هاربا دحتا هللا نا : لوقنو ) : هل وق
 د6 ا او 0 و

 . (|يلستو ًاقيدصتو

 لاقو« 1754 : ءاسنلا ( اليلخ 00 داو ىلاعت / هللا / لاق : ش

 تركنا ار كلا لاك ”ةاخا م54 ١ ءانلا لكلا ا رك

سانل الإ َن وكتال ةبحملا نأ مهنم اع 2 نيبن اك نم را ةقيقح 1
 بح انبي ةي

 اوركنا كلذكو 1 ةسبلا بجوت ث”داو ميدقلا نيب ةبسانمال هناو « بويحملاو

 مهردنب دعتللا وه مالسإلا ي اذه عدتبا نم لوا ناكو « مدقت اك« مي ياكتلا ةقيقح

 قرشملاو قارعلا ريمأ يرسقلا هاي دس حس ةيناثلا ةثاملا لئاوأ يف

 «ماياحضدللا لبقت « اوحض سانلا اهيأ : لاف ىحضألا مويسانلابطخ « طساوب

 : بلطب : لصألا يف (1)

 باول



 مكيلد ءاليلخ مهاربا لختي مل هللا نأ معز هن ء مهرد نب دعبلاب حضم (1)يفإف
 يضر نيعباتلا 2 هرم هنامز لهأ ىوتفب كلذ ناكو . هحيذف لزن مث« « اياكت ىسوم
 _/دعجلا نع/بهذملا اذه نحأو .ًاريخ هلهأو نيدلا ن دع هللا هازجف « مهنع هللا
 هلتقف . « ةيمهجلا ١ : لوق يا ب رظانو ه رهظأف « ناوفص نب مهتلسا
 « ديبع نب ورمع عابت :أ ةلزتعملا ىلا كلذ لقتنا مث ء اهب ناسارخ ريمأ 0 نب سم
 ةقفاوملاىلا مهوعدو؛ ؛مالسإلاة مث ا 2 بح ع نو“ ءأملا ةفالخ ءانثأ 57 7

 م مهو « ةئباصلاو نبك  رشملا نع ذوخأم اذه لصأو . كلذ ىل
 : لبق اى« بحملل ةقرغتسملا ةرحلا لاك يه ةلخلا نآل ءايلك ىسوهو اليلخ 7

 خخ لياخلا ي مماذلو ىنم حورلا كللسم تالت دق

 هياع تلد ال دهشيو . هت تافص رئاسك « ىلاعت هب قيلي امك هتلخو هتبحم نكلو
 هللا لص يبنلا نع « يردخلا ديعس يأ نع © 0 يف تبثام ةميركلا ةيآلا
 ءاليلخ ركب ابأ تذذتال اليخ ضرألا لهأ نم ًاذختم تنك ول'» : لاق سو هيلع
 ليلخ لك ىلإ أرأ أ ينإ » : ةياور , يلو . هسفن يعي 2ء()( هللا ل ل ؟يحاض نكلو
 . (الياخ 0 ايأ أ تحنال الب اخ رمل ذأ نم . [ًاذختم هز ل 9 «هتليخ نم
 هيلع هللا ىلص نيبف . الياخ مها نا م اليلخ ينذختا هللا نإ ١» : ةياور يو
 نحأ ناكل كلذ ن نكمأ ول 1 الياخخ نيقواخملا نم ذختي نأ هل حاصبال هنأ سو

00 

 "بحب هنأ ةسفن نصو بدق مشو هيلع هللا ىللص ا ل ,دصلا رك 3 هب سانلا
 ناكو. راصنألل هلوق كلذكو . () ( كابحأل ينإهللاو » : ذاعمل هاوةك « ًاصاخشأ
 .كلذ لائمأو : هبح ةماسأ هنباو «لسوهيلع هللا ىلص هللالوسر بح ةثراح نب ديز
 نف :لاقءا ةشئاع » لاق ؟ كيلإ بحأ سانلا يأ : صاعلا نيورمج هل لاقو

 هاو . لصالا نك
 ٍِ حس فق

 ا هريغو دمحأ هاور ؛ حبت 2



 اهب بوبحم او « ةبحلا قاطم نم صخأ ةلخلا نأ م . (1)« اهوبأ » : لاق ؟ لاجرلا

 نع بحلا يف رخؤم وه هريغل بوبحملا ذإ ؛ 2 يشلال « هتاذل ًابع نوكي اهلاكل

 لام اهيفف « ةبحملا اهللذتل ءةمحا زملا /الو/ ةكرشلا لبقتال اهاك ندو « ريغلا كلذ

 لأس دق ميهاربا ناكو « الياخ ميهاربا هللا دا ا كلدلر بحلا لايكو ديحوتلا

 « هباق نم ةبعش دلولا اذه ذخأف « ليعاعس| هل بهوذ « ًاكاص دلو هل بهي نأ هبر

 هيف نوكي نأ هلياخ باق ىلإ اع لياخلا راغق
 رهظيل « هحيذي هب هئحتماف ع هريغل ناك

 «هاعف ىلع مزعو « هبر ركل مستسا ايلف «هدلو ةرح ىلعهايلخ ةبعع هعدقنتيف ة ةلخلا رم

بحم ىلع هليلخ ةبحخ ًاراثيإ دلو لا خذ ىلع مادقإلا 5 ةلخا ناطاس رهظف
 هللا خسن 6 هق

لا نم ةئشان تناك حبذلايف ةحلصملا نآل « مظعلاحذلاب هادفو « هنع كالذ
 نيطوتو مع

 «هقح يف خسنف « ةدسفههسفن حيذلاداع ةحاصملاهذه تاصح ايف « ىلع سفن رمأ ام لع سفنلا

حضلاو 9 اي ادهلا نم نيبا رعلاو حئابذلا تراصو
 مو. ةماي ملا مدد ىلا هعايتأ 5 ةنس اي ا

 هيلع هللا ىلصانييت اهيف هكراش دق هيلع هللا تاواص ميهارإل ةتياثلا ةلذلا ةلزنم نأ

 اهيف هكراش دق هيلع هللا تاواص ىسومل ةتياثلا ماكت لا ةل زم كلذك ع مدقت اك ملسو

 . ءارسإلا ثيدح 5 1 تيث اك« مسو هياع هللا ىلص انيبن

 ميهاربإ نم لضفأ سو هيلع هللا لص يننلا نأ : وهو ء روهشم لاوس انهو

 نأ عم « ميهاربإل 5 لثم ةالصلا نم هل تلط فيكف 2 مسو هيلع هللا ىلص
 هب هبشملا

 0 5 نيفادا ني درمأألا ن دكه نيب عمججلا فيكو ؟ هبشملا قوف نوكي نأ هاصأ

 ا « اهطس نع ناكلا ادم ١ قيضي « ةديدع ةب وجأي ءاماعلا هنع باج ً

 ىلص يبنلل بلط اذإف « مهلثم ك2 ل ١ يب 0 نيذلا ءايبن ناألا مهيف مهاربا لآ

د ءايبنألا مهيفو هلا او ميهار 1 ه لثم ةالصلا ٠ ند هل الو لسو هيلع
 دم 

 مهيفو ءايبنألل يتلا ةدايزل الا ىقبتو و ءأي ممل :هلا بن دار رمال وخا ال مسهنال مهب ق ديلي 1

نم هل لصحيف « م رلسو [هيلع هللا ىلص دل مها ا
 5 هريغل لصحي مل م ةيزملا 

 )١( هيلع قفتم .

 ماا



 لآ لضفأ وه لب « مهاربأ لآ نم ملسو هياع هللا لص يلا نأ : اذه نم نسحأو
 ديد تمل نوت ١ ( ميهاربا /لآ 7/ ىلع تيلص امد : انلوق ن وكيف « مهاربإ
 : ىلاعت هلوق يف (ك « اضيأ فار لوانت» وهو مارب ةيرذ نم نييبنلا ر 0 ىلعو
 مر نارمع ل 1 ( نيملاعلا سا ربا لآو ًاحونو مدآ ىفطصا هللا نإ )
 الإ ) : ىلاعت هلوق م 0 ردا ١1 ينالخد نارمعو ميهار اريإف
 هلوقي اكو ء طول لآ يف لخاد ًاطوا ها : رمقلا ( رحسب مهانيجت طو مل
 نوعرف ل اولخدأ ) : هلوقو 44 : ةرقبلا ( ثوعرف لآ نه م انين ذإ) : ىلاعت
 « ملعأ هللاو انهو . نوعرف لآ يف لخاد نوعرف نإف 47 : نمؤملا ( باذعلا ل
 ىلع تياص ام اهيف اهإ ملسو هيلع هللا ىل اص يبنلا ىلع ةالضلا ثردح تاياور ركأ
 هاربا ىلع تيلص ام درب: مو و مهاربا ىل اع تياص ام اهنم ريثك يو . مهاربا ان
 يف لمخاد وه « ميهاربا لآ ىلع تيلص 5 : هلوق يو . اعبت هل 1 لخدي ميهاربا ىلع ا هلوق يف نآل الإ كذ امو تاياورلا ن 0 .هاربا ل 1 ىلعو
 هللا ىلص ينل ىلا ةقدصب هتع هللا ( يضر ىفوأ وبأ ءاج ا كلذكو مارال
 يأ لآ ١ ىلع لص مهللا م : لاقو مسو هيلع هللا ىلص يبنلا 1 اعد سو
 هللا مهصخ « قالطإلا ىلع ملا علا تويب كيرا مالسلا ١/ هيلع مهاربا تيب ناك الو
 نمالإ ىف ميهاربا دعب 5 ل ذ « باتكلاو ةوبنلا هيف لعج هنأ : اهنم : صئاصخم
 نم م لكذ «ةمايقلا موي.ىلا هرمأب نودهي ةمئثأ مهلعج هناحببس 0 0 هتيب لهأ
 هنأ اهمو مهتوعدبو مهقيرط ن نم لخد اتإذ مهدعب هللا ءايلوأ ند ةنحلا لخد
 تيبلا اذ له بحاص لعج لآ اينو ةكد مدقت مك ء نع ءايلخلا نم للا هناحببس
 : لاق « يبيرذ نمو : ٠ لاق «ًاماما سانلل كلعاج ينإ ) : ىلاعت لاق . سانلل ا
 يذلا هتيب ءانب هيدي ىلع ىرجأ أ اير 6 ةرقبلا ( نيملاظلا يدهع لانيال
 ثيبلا اذه روهظ ناكف « ًاجحو مه ةلبق هاعجو « ةنمأو ةباثمو سانال آمايق هلعج
 كلذ ريغ ىلا . تيبلا لسهأ ىلع اواصي نأ هدابع رمأ هنأ : اهنمو ٠ نارك ْي
 : صئاصتلا 1

 تاااس



 دهشنو « نيلسرملا ىلعةلزنملا بتكلاو « نييبنلا و ةكئالملاب ندؤنو ) : هلوق

 ٠ (نيبملا قحلا ىلع اوناك مهنأ

 ل نأ امب لوسرلا نمآ) : ىلاعت لاق . ناميإلا ناكرأ نم رومالا هذه : ش

 0 ةرقبلا (هلسرو هبتكو هتكئالمو و هللاي 0 تونمؤملاو هير نم هيلإ

 نكلو «ترغملاو ف رشملا لبق كهوجو اولوت نأ ريلاسيل ) : ىلاعت لاقو . تايآلا

 الا ا هرقل نييبتلاو ب اكلة رخآلا مويلاو هللاب نمآ ند ربلا

 هذسهب نمآ نم ىمسو « ةامجلا هذهب ”نامبإلا ىف ناعلا ىلاعتو هاجس للا لعجف

 رك كوز .هلرك كلما هذهب رفك نم نر ذاكلا لعج اك « نينهؤم ةلمجلا

 الكل : ءاقلا اديب لذا 244 دَقف رختالا ربلاو هلسرو هيتكو هتكئالمو هللاي

 هلاؤسو ليئاربج ثيدح « هتوص ا تا

 هسبتكو هتكئالمو هللاب ن نماؤت نأ ل ل اكذلإ ملسو هياع هللا ىلص ينال

 تقفتا يلا لوصألاهذهف . 0)1١( هرشو هريخردقلاب نمؤتو « رخآلا مويلاو هاسرو

 الإ | نامإلا ةقيقح اهب نهؤي لو « هءالسو مهيلع هللا تاواص لسرلاو ءايبنألا اهيلع

 : لسرلا عابتأ

 ناميإلا : نيدلا لصأو . لوسرلا هب ءاج امل ةعبات ةعامملاو ةنسلا لهأ لوصأو

 َ لارا رخآ ن» ناتيالاتناك اذهلو ء كلذ نايب مدقت | م« لوسرلا هب ءاج اهب

 يبأنع ( نيحيحصلا ١ ىنف « اهريغل سل مظع نأشال : - لصألا اذه اتنمضت امل

 نم نيتيالا ارق نم» : لاق « ملسو هيلع هلل ىلص يذلا نع « ورمع نب ةبقع دوعسم

 يضر سابع نبا نع ( ملسم حيض ) يو . (7)« هاتفك ةل ايل يف ةرقبلا ةروس رخآ

 نم ًاضيقن عم» ريع هللا ىلص ىب يبنلا دنع دعاق ليثئارج انيب ١ : لاق « اههنع هللا

 « موي لا الإ طق حتفي مل « مويلا حتتف ءابسلا نم باب اذه : لاقف « هسار عفرف « هقوف

 . هيلع قفتم )١(

 كم

 للأول



 ؛ ملسف « مويلا الإ طقدذت 1 ضر ألا ىلا لو : كلم اذه ؟لاقف , كأن هن لوف
 ةروس متاوخو ؛ «باتكلاةحتاف : كلبق يبن |هتؤي ملءامهتيتوا نيرونبر سبا : لاقو
 ناكرا : ىكملا بلاط وبا لاقو . (1)« هسمتيتو وا الإ اهنم فرحي أرقت نإ « ةرقبلا
 اذهو . رانلاو ةنجلاب ناميالاو ء ر ردقلاب ناميإلاو « ةسماللا هذه ينعي « ةعبس ناميإلا
 ى_يحوتلا ليلد ىلإ ةراشالا تمدقت دقو . ةيعطق ةمكحم ةتباث هيلع ةل دآلاو « قح
 . ةلاسرلاو

 ملاعلا يف ةك رح ل ذ « ضرألاو تاومسلاب نواكوملا مهف ةكئالملا اماو
 . 6+ تاعزانلا (ًارما تاردملاف ) : ىلاعت لاق اي « ةكئالملا نع ةئشان ىهف
 «لسرلا عابتاو ناعيإلا لها دنع ةكئالملا مهو . ؛ : تاراذلا ( ًارما تاوسقملاف )
 باتكلا لد دقو . موجنلا يب نولوقيف عناصلل 00 لسرلاب نوبذكملا اماو
 لكوهناحبس هنا يلا اهناو « ةكئالملا فانصا ىلع ةنسلاو
 ردت ةكئالم محرلاب لكوو « ةكئالم رطملاو باحسلاب لكوو « ةكئالم 0
 هئاصحإو هلمعياد (؟)ظ فحل 1 ةكئالم ديعلاب لكو مث « « اهقلخ متي ىح ةفطنلا رب
 كالفألاب لكوو « ةكئالمرب ,قلا يف لاؤسلاب لكوو « ةكئالم توملاب لكوو « هتباتكو
 بيذعتواهداقيإو رانلاب لك كوو «ةكئالم رمقلاو سمشلاب لكوو« اهنوك رحب ةكئالم
 , ةكئالم اسهتالا لمعو اهسرغو اهتر رامعو ةنجلاب لكوو « ةكئالم اهترامسو اهلها
 تارشاتلا) و ٠7 تالسرملا( ًافرع تالسرملا ) : مهنموهللا دونج م ظعا ةكئالملاف
 (ًاركذ تايقلملا) وا" : تالسرملا ( ًاقرف تاقرافلا )و ” : ظل يا
 ( ًاطشن تاطشانلا) و ١ : تاعزانلا ( ًاقرغ تاعزانلا ) : مهندو ؟ : تالسرملا
 تاعزانلا ( ًاقبس تاقباسلاف ) "٠ : تاعزانلا ( ً[حيس تاحاسلا )و ؟ : تاع زانلا
 : تاناحل ( ارك د تايلاتلاف . ًارجز تارجازلاف . ًافص تافاصلا ) : مهنمو 4

 حب د ١
 ادع ١ لصالا 9



 ىلا تعاشر تتار قرفلا : هلك كلذ يف ثينأتلا عمج ىلعمو . ال ١

 ةكئالمو « ةمحرلا ةكئالم مهنمو « ( ةعاج» و ( ةفئاط ١ و ( ةقرف ١ : اهدرفم

 تاومسلا ةراعب اولكو دق ةكئالمو « شرعلا لمح اولكو دق ةكئالمفو « تاذعلا

 الااهيصحيال يتلا ةكئالملا فانصا نم كلذ ريغ ىلا ٠ سيدقتلاو حيبستلاو ةالصلاب

 ءيشرمألا ن نه مل سيلف« هليسرم رمأل لكفنم لوسر هنأب رعشي( كلملا ١ ظفلو . هللا

 ةرءأبمهو لوقلاب , هنوقبسيال ) : هرما نوذفني مهو « راهقلا دحاولل هلك رمألا ل

 . ؟هه : ةرقبلا/ ( مهفلخامو مهيديا نيبام معي ) / ٠ ”0/: ءايبنالا ( نولدعي

 نوفاحي ) ٠ 14 : ءايبنالا ( نوقفش» هتيشخ ن٠ مهو ىضترا نمل الا نوعفشيالو )

 مهم 9 نو هركم دابع مهف ٠ : لحن لا م 20 0 .ه ل واعفيو مهقو و نم ند معبر

 وهو « هاطخترالو « مولعم 1 امي هل الإ مهنم سيل « نوحبسملا مهنمو « كوفاصلا

 نوردكتسيال ) هدنع نيذلامهالعاو « هادعتي الو هنع رصقي دال هب رما لق لم

 7١ - 19 : ءايبنالا ( نورتفيال راهنلاو ليالاذوحبسي . نورسحتسيالو هتدابع 1

 « ةايحلاب نولكوملا « ( ليفارساو ليئاكيمو ليئاربج : ةثالشلا كالمألا مهؤاسؤرو

 رطقلاب لكوم 0 :اكيمو؛ حاورألاو بواقلا ةايح هب يذلا يحولاب لكوم ليئاربجف

اويهلاو تابنلاو 1 ضرالا ةايح هب يذلا
 يي ىذلا روصلا يي ؛ خفتلاب لكوم ليفارساو 0 ن

 هدابعزببو هئيب هؤارفسو« هرماو هقاخ ي هللا لسروهف . موتام دعب قلخلا ةايح هب

 تاومسلا تطا دق : رمألا د هيلا نودعصيو « ملاعلا ر راطقأ يق هدنع نم رهالا نولزأ

 وا عكار وا مثاق كللمو الإ عسب اصا عبر را عضوم اهيفام طغت نا امل قحو « مهب

 رح هيلا نودوعيال ًافل هلا ن وعيش ماوي لك مهتم روسمعملا تيب لا لخدي و « هلل كجاس

اردو مهفانصاو ةكئالملا رذاذب ءولم نآرقلاو . مهياع 5
 هللا نرقي ةراتف مهبت

 ةراتو« فيرشتلا عضاوم ِق هيلا مهفيضيو م مهتالصب هتالصو 2 مهمساي ار هما ىلاعت

 مهفصي ةراتو « (١وندلا نم مهبتار رهو هل مهلمحو شرعلاب مهفح 0

 5 ىلاعت لاق 9 صالخإلا و 5 وقلاو 0 راهطلاو 0 ولعل اعلاو كارمتلاو ع ا مار كلاب

 3 بونذلا نه مهتءاربو : رم ف )2212(

 تك



 أيا هلا ال هنا هللا دهش) . ؟م8 : ةرقبلا ( هلسرو هبتكو كامو شاب نا ل
 هتكئالمو كيلع ٍلصي يذلاوه) . 378 : نا مع لآ ( ملعلا ولواو ة ةكئالملاو وه
 نمو شرعلا نواحي نيل 0 بازحالا ( رونلا ىلا ت لظلا نم مكجرخيل
 ىرتو) .ال : رفاغ(١ 0 نيذلل نورفغتسيومب نونمؤيو مهبردمحب نوحبسي هلوح
 دابع لب ) . 5 هزلا ( مهبر , دمحم نوحبسي شرعلا لوخغ نم نيفاح ةكنالملا
 هنوحبس وهتدابع نع تو ريكتسيال ت اير دنع نيذلا كا ). "6: ءايبنالا ( نوهركم
 00 كير دنع ل نإذ ) . ٠5" : فارعالا ( نودجسي هلو
 ١ : راطفنالا ( نيبت مارك ) . "8 : تلصف ( نودأ مح مهو راهنلاو ىل ايللاب
 ل 0 00 ( نويرقملا هدهشي ) . ٠١ : سبع ( ةررب مارك)
 ذ مهرك ذب ةحفاط ةيوبنلا 0 كلذكو . م : تافاصلا ( ىلعألا إلملا ىلا
 . نامبالا ناكرا يف ةسدخلا لوصألا دحا ةكئالملاب ناميإلا ناك اذهلف

 «هلسر نم هباتك يف ىلاعت هللا ىع“ نعي ناعيإلاانيلعف « نولسرملاو ءايبنألا اماو
 هللاالإ مهددعو م مهءاعسأ 0 ظ ءايأو مهاوس السر لسرأ ىلاعت هللا نأي ناعيإلاو
 دقو . صن مهددع يف تأيل هنأل « ةامج مهب ناميإلا انيلعف . مهلسرأ يذلا ىلاعت
 ( كايلع مهصصقتن مل السرو ل ابق نم كايلع مهانصصق دق السرو ) : ىلاعت لاق
 كيلعانصصق نم مهنم كلبق نم السر ,اتلسرأ دقلو ) : ىلاعتلاقو . ١54 : ءاسنلا
 1 ياا مهنأب ناميإلا انيلعو ./8 : رفاغ ( كيلع صصتقن مل نم مهن»و
 هيلا اولسرأ نمم م ادحأ عسيال ًانايب (1)هونيب مهنأو ؛ هي هللا مه رمأاه ىلع هب | ولسرأ
 0 لحنلا ( نييملا غالبلا الإ لسرلاىلع لهف ) : ىلاعت لاق . هفالخل حالو ؛ هلهج
 | (اودتهت هوعيطت نإ نإو ) / . 8١ : لحنلا ( نيبملا غالبلا كيلع امتإؤاولوت نإو )
 متيلوت نإف ل وسرلا اوعيطأو ) . 55 : رونلا (نيبلا ١ البلا الإ لوسرلا ىلع امو )
 هه : ةدئاملا (نيبملا غالبلا انلوسر ىل اع اعإف

 : اونيب ع لصالا يق 000



 يقوبلا هلثنأم : اهنسحأ لاوقأ مهيف ليق دّقف . لءرلأ نم مزعلا ولوأ 0

 « كو ىسيعو ؛ ىسوءو « مهارإو ءحون مهنا : ةداتقو سابع نبا نع هريغو

 انذحخا ذإو) : ىلاعت هلوق ين نوروثكذملا مهو : لاق . مهيلع همالاسو هللا تاولص

سيعو ىسومو مهارإو حو نمو كنمو مهقاثيم نييبنلا نم
 :بازحالا ( مره نب ى

 كيلإ انيحوا يذلاو ًاحون هب ىصوام ن نرددلا نم كل عرش ) : ىلاعت هلوق يفو .

 ىلع ربك // . هيف اوقرفتنالو نيددلا اوميقا نا ىسيعو ىسومو مهارإ هب انيصو امو

 نا : ىروشلا ( / هيلإ مهوعدتام نيكر شملا

 نم هب ءاجام عابتاو هقيدصتف « مسو هيلع هللا لص دمحمب ناعبإلا اماو

 . اليصفتو الاجإ عئارشلا

 يف اهن» ىلاعت هللا ىعس مب نمؤنف ؛ نيلسرملا ىلع ةلزنملا بتكلاي نامبالا اماو

 اهنزنا ًابتك كلذ ىوسس ىلاعت هلل نأب نمؤنو « روبزلاو ليجنالاو ةاروتلا نه « هباتك

 . / ىلاعت / هللا الإ اهددعو اهءامسإ فرعيال « هئايبنا ىلع

 ىلع دئاز رما كلذو « هيفام عابتا /و/' « هب رارقالاف « نآرقلاب نامالا اماو

 (١1)مهتتا هللا لسر ىلع ةلزنملا بتكلا نأي أب ناميالا انيلعف . بتتكلا نم هريغب ناميالا

 هللاب انمآ ولوق ) : ىلاعت لاق . ءافشو نايبو رونو ىدهو قح اهناو « هللا دنع نم

 : ةرقبلا ( مهبر نم نويبنلا يثوا امو ) : هلوق ىلإ . 1+ : ةرقبلا ( انيلإ 0 امو

 ا لا ا لآ ( مويلا يب خلا وهالا هلإ ال هللا . 27

 : ةرقبلا ( هبر نم هيلا لز زنا امب لوسرلا نمآ) . 1 0

 (ًاريثك أ ًافالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو نآرقلا نوربدتي 0 <”

 نك تلي ايناو ملكت هللا نا ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغملا . 87 : ءاسنلا

 ةدحاو ةما سانلاذاك ) : ىلاعت لاقو . ولعلاو مالكلا ةفص تابثا كلذ ينو . هدنع

 . 5١17 : ةرقبلا ( قحلاب باتكلا مهعم لزاو نيرذنمو نيرشبم 0 هللا ثعبف

 )١( مهتيآ : لصالا يف :
 سا55-



 (ديح مكح ل زيت هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هناك زيزع باتكل هناو )
 ( قلل وه كبر نه ك كايلال زنا يذلا معلا اوتوا نيذلا ىربو) ٠ ؛؟ : ةدجسلا مح
 : ةدجسلا مح ( ءافشو ىده اوننآ نيذللوه لق ) . ه7 : سنوي نينمؤملل ةحرو ىدهو رودصلا يف امل ءافشو مكبر نم ةظعوم مكتءاج دق سانلا اهيااي) . 5 ا
 يف كلذ كاثماو 6 : نااغتلا ( انلز | يذلا رونلاو هلوسسرو هللاب اونمآف ) . 5
 < ةريثك نآر ىلا

 ىلص يلا هب ءاج اهب اومادام « نيذم .ؤ٠ نيماسم انتابق لها يمسنو ) : هلوق
 < ( نيقدصم ربخاو هلاقام لكب هلو « نيفرتعم ملسو هيلع هللا

 لبقتساو « انتالص ىللص نم» : مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : ش
 خيشلا ريشيو . (1)" انيلعام هيلعو انلام هل « ململا وهف « انتحيبذ لكأو « انتلبق
 مالسإلا يعدي ن هم « انتلبق لهأ : هلوقب دارملاو . هلحتسي ملام بنذلا باكتراب مالسإلا نم جرخيال سما نأو «دحاو تاعإلاو مالسإلا نأ ىلامالكلا ذهب هللا همحر
 ءيشب ب ذكي ملام « يصاعملا لهأ نم وأ « ءاوهألا لهأ نم ناك نإو ةبعكلا لبقتسيو
 لوق دنع نيينعملا نيذه ىلل لع مالكلا ينأيسو . سو هياع هللا ىلص لوسرلا هب ءاج امث
 مالسإلاو : هل وقدنعو . هلحتسيملام بنذب ةليقلا لهأ نم دس رفكن الو : خيشلا
 . ءاوس هاصأ يف هلهأو ؛ دحاو ناعإلاو

 . (هللا نب د يف ي رامتالو « هللا ف ضوخنالو ) + هلوق

 مذو ؛ لطابلا نيماكتملا م اك نع فكلا ىل ما هللا همحر خيشلا ريشي 000
 نلاالإ نوعبتي نإ) مهاتأ ناطلسريغو ملع رب رغب هلإلا يف نو كك مهن دف مهملع
 ةفينح يبأ نعو . "9 : مجنلا ( ىدم لا مهبر نم مهءاج دقلو سفن ىوهتامو
 امب هفصي لب « ءيشب هللا تاذ يق قطني نأ دحألا يغشال : لاق هنأ « هللا همحر

 2 هيلع قفتم 0(



 يئامسأ عم مايقلا تكلا نسا: لرش اح قحلا : مهضعب لاقو . هسفن هب فصو

 بدألا م زاأ يئاذ ةفيفح هل تفشك ٠ نمو « بدألا هتمزلأ يف يافصو

 كدكدتولبجلا خاس هتاذ نعلبجلل فشك امل هناحبسدنأ : اذمل دهشيو . بطعلا وأ

 .بدألا كر قحللا عم لوقلاب طاسبنالا يلبشلا لاق . تاذلا ةمظع ىلع تيفي لو

 لخأ تاي ف 2 ءاقلإب قحلا لدأ مصاختال : : هانعم . هللا م نيد يف يرامتالو : هلوقو

 ىتءم 0 0 2 مهليمو مهئارتمال اساملا » مهيلع ءاوهألا
 سيبلتو 3 لطابلا ىلا ءاعدلا

 مالسإلا ند داسفإو « قملا

 حورلا هب لزت « نيملاعلا بر مالك هنا دهشنو ء نآ 0 : هلوق

 هللا مالكو هو . ملسو هلآو هيلع هللا لص ادم نيلسرملا ديس هماعف نيمألا

 فلاذتالو « هقا# لوقن الو « نيقولخملا , مالك نه ءىش هيواسيال « ىلاعت

 8 500 ةعاج

 لاق ا" هيفلوقنال ا-دأ : دارأ هنأ ل متحي « نآرقلا ين لداجتالو هلوقف : ش ُء

 مالك هنإ : لوقن لب « قحلا هب اوضحديل لطابلاب اولداجو ءا ىفلتخاو غيزلا لهأ

 لداجنال انأ : دارأ هنأ لمتحمو . همالكر خنآ ىلا « نيمألاحورلا هب لزت « نيملاعلابر

 دهشي /و/ . قح نيينعملا نم لكو . حصو تبثام لكب هؤرقن لب « ةتباثلا ةءا رقلا يف

 تعمس : لاق هنأ « هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع يورام « يالا 1 ةحصب

 « هديب تذخأف « اهفالخ أرقي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمج ةزآ أرق الجر

 ههجويف تفرءف « هل كلذ ت 0 6 مسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هب تقلطناف

 اوفلتخا مككبق ناك نم نإف « م مالك » : لاقو « ةهاركلا

 ىذلا ا نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0 مسح هاور ()١( اوكاهف

 «تاموصخلا» يقدجر خا « «( هنود ير راخبلا هي درفت لب 2 مسمهورب لو“ حيك 0غ

 قف هفعضب رعشملا «يور» : هاوقب هايا
 م راشلا ردصت بيرغلا نمو «ءايبنألا» و

| 

 لهاست أ اذهو ٍ نيثدلا حالطصا
 ا .ويووذلا هيلع هيث 0 0 تملا رث كم هيف



 ةفيذح لاق اذهو . اوكلهف اوفاتخا انلبق ناك نم نأب كلذ لاعو « هأرق اهف م ناك نيئراقلاالك نأل « قملا نم هبحاص عم اه نكي فلتخملا نم دحاو لك دحج هيف
 ممألا تفلتخا مك فئلتؤتال ةمألا هذه كردأ : هنع هللا يضر ناؤنعل « هنع هللا يضر
 اوعمتجم نأ نوموصعم مهو , اغئاس اعاّنجا دحاو فرح ىلع سانلا عمجنف . مهلبق
 ةءارق تناك ذإ « روظحم لعفالو « (1) بجاول "كرت كلذ يف نكي لو « ةلالض ىلع
 رايتخإلا لعج دقو ؛ىلاعت هللا نء ةصخر ؛ ةبجاو ال ةزئاج فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا
 . اص وصنم مهيلع ًابجاو نكي ل روسلا بيت رب نأ مي . هوراتخا فرح يأ يف مههبلا
 كلذكو « ينائعلا فحصملا بيترت ريغ ىلع هللادبع فحصم بيتر ناك اذملو
 مهل نكي ملف « هيلع صوصنم بيتر وهف روسلا تايآ بيتر امأو . هريغ فحصم
 فلتختو قرتفت ةمألا نأ ةباحصلا ىأر الف . روسلا فالخي « ةيآ ىلع ةبآ اومدقي نأ
 روهمج لوق اذه . هيلع ةباحصلا مهعمج  دحاو فرح ىلع عمتج مل نإ لتاقتتو

 ةقشملا نم دحاو فرح ىلع ةظفاحنا يف ا مالسإلا لوأ يف ناك ةعبسلا فرحألا يف

 صخ رتل نإ 5 لوقي نم مهنم 2 هريغو رار نا هلاق . ءارقلاو ءايلعلا ن“ ةاسلا

 ًاريسي دحاو فرح ىلع مهقافتا ناكو « ةءارقلاب مهتنسلأ تالذت الف « الوأ مهياع
 م ةريخألا ةضرعلا يف ناك يذلا فرحلا ىلع اوعمجأ : مهل قفوأ وهو « مهيلع
 فرحألا ىلع لمتشي فحصملا نأ ىلا مالكلا لهأو ءاسهقفلا نم فئاوط بهذو
 فحيصملا لّقن ىلع اوقفتا دقو . ةعبسلا ف رحألا نمعيش لحهي نأزوجال هنأآل ةعبسلا
 ل نأ رع ا كلا نإ ةراجالا تيوس دل تام كرو . يناهعلا
 ز*وجي ناك هنإ دوعس» نبا نع لاق نم اماو . خوسنم راص هنأ وأ , ًابجاوال رئاج
 تيارف (5) ةأرقلا ىلا ترظن دق : لاق امنإو « هيلع بذك دقف ! ىنعملاب ةءارقلا
 :مملعإك اوؤرقاف « لاعتو « لبقاو « مله : مدحا لوك وه امتاو« ةبراقتم مهتءارق

 او سلا ف(
 . ةءارقلا : لصألا يف (؟)



 الا نسحا يه يلاب الا باتكلا لها لداجنال نا انرما دق ىلاعت هللاو . لاق اكوا

 ةلملا ثيح نم ةلبقلا لها نإف ؟ ةلبقلا لها ةرظانمب فيكف « مهنم اوملظ نيذلا

 « نسحا يه يتلاي الا مهنم مظي مل نم رظاني نا زوجي الف « باتكلا لها نه ريخ

 رفكب لوسرلا كح يلا ةجحلا هيلع ماقت نا لبق « رفاك هنا : لاقي أطخا اذا سيلو

 لها فلسلا مذ اذهو . نايسنلاو أطخلا نع ةمألا هذهل افع دق ىلاعت هللاو . اهكرن نم

 نا « نايب ةدايز ىنعملا اذهل يتأيسو . فغيسلا مهرما رخآ نا /او/ ركذو « ءاوهألا

 .ًاباذعواغيز ةقرفلاو ةااوصاو اف ةعاطلا رو خيشلال وق دنع « ىلاعتدللا ءاش

 دنع ىنعملا اذه ىلع مالكلا مدقت دق « نيملاعلا بر مالك هنأ دهشنو : هلوقو

 . الوق ةيفيك الب ادب هنم هللا مالك نآرقلا نإو : هلوق

 مالسلاهيلع ليئاربج وه « #17 : ءارعشلا ( نيهأآلا حورلا هب لزن ) : هلوقو

 تاواص رشبلا نم لسرأا ىلا بولقلا ةايح هب يذلا يحولا لءاح هنال ًاحور 0

 هبلزت ) : ىلاعت لاق . هيلع هللا تاولص « نيما قح نيمأ وهو « نيعمجأ مهيلع هللا

 : ءارعشلا (نيبم يلرع ناساب . نيرذنملا نم نوكتل كباق ىلع . نيمالا حورلا

ا يذ دنع ةوقيذ ميرك لوسر لوقل هنإ ) : ىلاعت لاقو . ١96 _ وس
 نيكم شرعل

 :ىلاعت هلوق فالخب . ليئارج فصو اذهو . ؟١_- ١ ريوكتلا ( نيما مث عاطم

 ةقاحلا ( رعاش لوقب وهامو ميرك لوسر لوقل هنإ)
 لوسرلانإف . تايآلا « 40٠ :

 ملسو هيلع هللا ىلص دن وه انه

 مهوتل الاطبإ « هايإ ليئاريج مياعتب حيرصت « نياسرملا ديس هملعف : هلوقو

 . ًاماطإ هسفن يف هروصت هنأ مهريغو ةطمارقلا

 لاق نم نأ ىلع هيبنت « نيماسملا ةعاج فلاذمال و « هقلخي لوقنالو : هلوقو

 هنأ ىلع نوقفتم مهلك ةمآلا فلس نإف « نيملسملا ةءاج فلا دقف نآرقلا قلع

 ىلع ىرجب « نيملسملا ةعءاج فلاخت الو : هلوق لب « قواخم ريغ ةقيقحلاب هللا مالك

 االء



 ميز مهفالخ نإف هيلع أوفا ام عيمج يف نيملسملا ةعاج فلاخمال انأ : هقالطإ
 5 ةعدبو لالضو

 رضيال لوقنالو « هلحتسي ملام بنذب ةلبقلا لها نم ًادحارفكنالو ) : هلوق
 . ( هلمع نم بنذ نامبالا عم

 انتلبق لهأ يمسنو : هلوق يف مهركذ مدقت نيذلا ةلبقلا لهأب دارأ : ش
 لكب هلو « نيف رتعم مس و هيلع هللا ىلص يبنلا هب ءاج امب | ومادام /« نينمؤم نيملسم
 جراوخلا ىلع درلا ىلا / مالكلا اذهب هللا همحر خيشلا ريشي « /نيقدصم ريخأو لاق ام
 . بنذ لكب ريفكتلاب نيلئاقلا

 تدظع باب ؛ ريفكتلا مدعو ريفكتلا باب نأ -انايإو هللا ثامحر - ملعاو
 تضراعتو « ءارآلاو ءاوهألا هيف تتتشتو « قارتفالا هيف رثكو « هيف ةنحم او ةنتفلا
 ع ةدسافلا دئاقعلاو تالاقملا لها ريفكت سنج يف « هيف سانلاف . مسهلئالد هيف
 مهداقتعايف كلذل ةفلاخملا وأ؛ رمالا سفن يف هلوسر هب هللا ثعب يذلا قيل ةفلاخملا
 . ةيامعلا رئابكلا لها ريفكت يف فالّتخالا سنج نم « طسوو نيف رط ىلع

 عم ؛ ًاماع ًايفن ريفكتلا ينتف « ًادنحا ةلبقلا لها نم رفكنال : لوقت ةفئاطف
 ىراصنلاو دوهيلا نه رفكا وه نم مهيف نيذلا « نيقفانملا ةلبقلا لها يف نأب معلا
 00 مهنكمي ثيح كلذ ضعب رهظن' دق نم مهيفو م عاجإلاو ةاسلاو باتكلاب
 راكنا رهظا ول لجرلانأ نيملسملا نيب فالح الف : ًاضياو . نيتداهشلاب نورهاظتي
 باتتسيمنإف « كلذوحتو « ةرئاوتملا ةرهاظلا تامر او« ةرتاوتملا ةرهاظلا تابجاولا
 م «روجفلاو عدلا اهتنظم ةدرلاو قافنلاو . ًادترم ًارفاك لتق الإو « بات نإ
 سانلا عرسا "نإ : لاق هنأ «نيريسنب لم ىلا هدنسب ؛ ةئسلا باتك يف ل ًالخلا هركذ
 نوضوخم نيذلا تيأر اذإو) : مهيفتلزأ ةيآلا هذه ىري ناكو « ءاوهالا لها ةدر
 عنتما اذهو . "8 : ماعنالا ( هريغ ثيدح ىف اوضوخي ىتح مهنع ضرعأف انتانآ يف

 الاس



 مهرفكتال : لاقي لب « بنذي ادحأ رفكنأل انأب ل وهلا قألطإ 3 ةمئألا نم ريثك

 بجاولاو . مومعلا ينو ماعلا ينلا نيب ةقرفو . جراوخلا (١)هلعفت ا « بنذ لكب

 - اذهو . بنذ لكب نورفكي نيذلا جراوخلا لوقل ةضقانم « مومعلا ين وه انمتا

 هلحتسي ملام : هلوق يو . هلحبتسي حلاه : / هلوقي / هللا همحر خيشلا هديق - ملعا هللا

 ةيملعلاال ةيلدعلا بونذلا / نم / بنذ لكل ماعلا يننلا اذه نم هدارم نا ىلا ةراشا

 ملعلا نود لمعلا درجمب تايلمعلا يف فلكملا نم فتكي مل عراشلا نإف لاكشا هيفو

 خراوجلا لمع ىلع ًاروصمته لمعلا سيلو « لمعلا نود ملعلا درجمب تايملعلا يالو

هلوقنهضي نا الا. عبت حراوجلا لامعاو «حراوجلا لمعل هزصا بواّتلا لامعا لب
 : 

 . تللذ وحن وا « هدقتعي : ىنعع هلحتس

 در « همالكرخأآ ىلا ... هلمع نم بنذ ناميإلا عم رضيال لوقنالو : هلوقو

 ةعاط رفكلا عم عفنيال اك « بنذ ناعإلا عم رضيال : نولوقي مهنإف « ةئجرملا ىلع

 « بنذ لكب مسملا رفكن نولوقي مهنإف « فرط يف جراوخلاو « فرط يف ءالؤهف

 الف «ةريبكلاب هلك هناعا طبحن نولوقي نيذلا ةلزتعملا كلذكو « ريبك بنذ لكب وا

 يف لخديو ناميإلا نه جرحي : نولوقي جراوذلا نكل . ناميإلا نم ءيش هعم ىبي

 ةلزنملا هذهو « رفكلا يف لخدي الو نامبالا نم جر : نولوقي ةلزتعملاو ! رفكلا

 فئاوطو ! راذلا ين دواخلا هل اوبجوا نامبإلا نم هجورخم مهلوقبو !! نيتلزأملا نيب

 تاداقتعالا يب نكل « لامعألا يف كلذ نولوقبال ثيدحلاو هقفلاو مالكلا لها نم

 « لوقلا اذه لاق نم لك رفكي : نولوقيف « الوأتم اهبحاص ناك ناو « ةيعدبلا

 ءالؤهو . عدتب» لك رفكي : نولوقي وا « هريغو ءىطخملا دهتجملا نبب نوقرفيال

 تلد دق ةرئاوتاا صوصنلا نإف « ةميظع روما ماعلا تابثإلا اذه يف مهيلع لخدي

 يلا دعولا صوصنو « ناميا نم ةرذ / لاقثم / هبلق يف نم رانلا نم جر هنا ىلع

 ديعولا يئ مالكلاو . كئثلوا اهب جتحي يتلا ديعولا صوصن ضراعت ءالؤه اهب جتح

 )١( هلعفي : لصالا يف .

 هاالاا]



 6 يف رئابكلا لهاو : خيشلا لوق ىلع مالكلا دنع هضعب يئايسو . هعضوم يف طوسبم

 اذه نم ى
 اما «هيف أطخا اليوأت لوأت نكل « ًارهاظو نطاب انمؤم نوكي لجرلا نِإف « صنجلا
 ىلع لدي نا الا «كلذ درجمل طيح هناعيا نا : لاقي الف « ًاينذم ًاطرفم اماو ًادهتجم
 رفكيال : لوقنالو « ةلزتعملاو جراوللا لوق سنج نه اذه لب ؛ يعرش ليلد كالذ
 - هب رمأ امع يهنلا وا ؛ هنع ىهن امب رمألا وا « هافنام تابثإ وا « لوسرلا هتيثأ ام ىبن ةنمضتملا ةهرخا ةحدتبملا ةلطايلا لاوقالا نا : وهو « طس ولا وه لدنعلا لب

 م عدبلا نأ : انه دوصقملاو . نودحوم هو اوتام اذا « نوداخنال راثلا
 8 و و 3

 )2 رفك اهنا نييو « ص وصنلا هيلع تكد يذلا ديعولا امل تبشيو « قولا اهيف لاقي
 سفنلا يف ملظلا يف ديعولا نم ركذي < « كلذ وحنو « رفاك وهف اهاق نه: لاقيو
 / نآرقلا قلخي لاق نم ريفكتب ريهاشملا ةنسلا لها نم ريثك لاق دق امو « لاومالاو
 هللا همحر فسوي يبا نعو . اهعوقو لبق ءايشالا ملعيالو ةرخخالا يب ىررال هللا ناو
 لاقرب ورد نأ. هنا اذ قيبإ حس دم هليل محد ةفينح ايا ترظان : لاق هنأ
 لها نم هنا نودهشت له : ليقاذا « نيعملا صخشلا اماو./ رفاك وهف نآرقلا قلي
 مظعا نم هنإف ؛ ةداهشلا هعم زوجت رمأب الا هيلع دهشنال اذهف ؟ رفاك هناو ديعولا
 اذه نإف « رانلا يف هدلخي لب همحريالو هل رفغيال هللا نا نيعم ىلعدهشي" نا |يغبلا
 بابو : بدآلا باتك يف هننس يف دواد وبأ ركذ اذهلو . توما دعب رفاكلا كح
 ناكف « نييخاوتم ليئارسا يب يف نالجر ناك » : لوقي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق « هنع هللا يضر ةريره يبا نع هيف ركذوء( يغبلا نع يهنلا
 ىلع رخآلا ىري دهتجملا لازبال ناكف « ةدايعلا يف دهتجم رخآلاو « بنذي اهدحأ
 « يبرو يناخ :لاقف . رصقأ :هللاقف ءبنذ عآم ويهدجوف رصقأ : لوقيف« بنذلا
 ءاهحاورا ضيقفةنجلا/ هللا / كلخدي الو« كلهّتلا رفغيالهتلاو : لاقف ؟ًابيق ريلعت نعبأ
 ينامىلع تنك وا ؟ املاعاي تنكا : دهتجملا اذهل لاقف « نيملاعلا بر دنع اعمتجاف
 اورهذا : رخآلل لاقوو يتمحترب ةنلا لخداف بهذا : بنذملل لاقو ؟ ًارداق يدي
 هاسيند 'تقبوا ةملكب مكتل « هديب يسفن يذلاو : ةريره وبا لاق . رانلا ىلا هب

 تاالاثدح



 ب كركي نأ نك نيعملا صخشلا 0 نسل كيش ركل (1)( هثرحأو

 « / صوصنلا نم كلذ ءا روام هغلبي مل نم نركي نا نكميو / « هز ا

 :لاق يذلل رفغ امك« هللا ةمحر هل تيجوا تائسحو مظع ناميا هل نوكي نا نكعو

 هللا نا نظي ناكو ()( هشيشخل هل هللا رفغ مث « ينورذا مث ينوقح اذ تع اذإ

 ةرخآلا ردا ي فقوتلا اذه نك كلذ يف كّشاوا « هتداعاو هعمج ىلع ردقيال

 مث . هانلتق الاو بات نإف « هبيتتسن ناو « هتعدب عنل « ايندلا يق هبقاعن نا انعنمال

 عناوم ءافتناو طورشب رفكي هللئاقلاو رفك هنا : ليق ًارفك هسفنيف لوقلا ناك اذا

 لها نم دحا رفكي نا روصتي الف . ًاقيدنز ًاقفانم راص / اذا / الا كلذ نوكيالو

 نإف « كلذ نيبي هللا باتكو . ًاقيدنز ًاقفان» نوي نم الا مالسإلا نيرهظملا ةلبقلا

 باتكلا لها ن نمو نيك ر شملا نمر افك : فنص : فانصا ةثالثديف قلخلا فنص هللا

 كس رهاظوأ ًانطاب هيلا فنصو . نيتداهشلاب د نورقيال نيذلا مهو

 لكو. ةرقبلا ةروس لوا يف ةروكذم الحلا هذهو . ًانطابال ًارهاظ هب اورقا

 «اقيدنز الا نوكيال هنإف ذ . نيتداهشلاب ًارقم ناكو رمالا سفن يف رفاك هنا تبث نم

 : قفانملا وه قيدنزلاو

 يف عدبيملا لوقلا لاقنم لك رفك نم هنإف « نيفرطلا طاغ رهظي انهو

 (0نوبحينطابلا ي مهلب « نيقفانمنطابلا يف اوسيل ًاماوقأ رفكي نأ هم زلي « نطابلا

 ( حيخص و 7-3 « نيبنذم اوناك نإو هلوسرو هللاب نونئمؤيو هلوسرو هللا

ع ناك الجر نأ : رمع نع « //هنع هللا يضر رمع ىلوم ملسأ ن نع « يراخبلا
 دهع ىل

 ثاحضي ناكو «راجح : بقلي ناكو « هللادبع : همسإ ناك لمر هيلع هللا ىلص يبنلا

 ي هداج دق ملسو ةيلع هللا ىل إص هللا لوسر ناكو « مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . فعض هيفو « ملسم هب جتحا رامع نب ةمركع هيفو « نسح )١(

 . هريغو يراخببلا هجرحخأ حيصص (0)

 ٠ نوبحم : لصالا يف (")
 حاالك



 ام ! هنعلا مهللا : موقلا نم لجر لاقف « هدلجف هب رمأف « ًاموي هب ىتأف « بارشلا
 ام هللا وف« هنعلت ال : 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ! هب ىتؤي 4 ا
 ةيئاو رك ١ فارما فة :ةيدم رمأ اذهو ()١( هلوسرو هللا بحي هنإ 01
 وأ ةعيشلا وا ةيردسقلا وا ةثجرملا وا ةيمهجلا تالاق» ضعب مهيفو « نيدلاو ملعلا يف
 لب « ةعدبلا كللت ةلمجم نيمئاق نونو وكي ال نيدلاو ملعلا يف ةمئألا نكلو . جاو ما
 . ريهاشملا فاسلا نم (7)فئاوطل ءاوهألا هذه *لهأ لحتنا اذهلو . اهنم عرفب
 نوئطخ مهنأ ملعلا لهأ حدامم نم و «ًاضعب مهضعب ريفكت علب لا لهأ بويع نف
 نورك

 عراشلا نأ : وهو « هللا همحر خيشلا م الك ىلع د ريد لاكشإ انه يي نكلو
 6 كيل وأف هللا لزنأ امب هلا هللا لاق « ًارفك بونذلا ضعب ىمس دق
 «قوسف 002 ملا بابس ) : ملسو هيلع هللا ىل اص لاقو . 5 + ةدئاملا ( نورفاكلا
 لص لاقو ٠ ل نبا ثيدح قم هيلع قفتم . (4)( ر رفك هلاتقو
 . (ه)( ضعب باقر مضعب 0 ارافك يدعب اوعجرت 3 سو هيلع هللا

 نم اهيلع قفتم . ايهدحأ اهب ءاب دقف  رفاك اي : هيخأل لجرلا لاق اذإ »
 هذ رك عسر زال ملسو هيلع هللا ىل اص لاقو . هنع هللا يضر ورم 0
 قافنلا نم ةلصخ [هيف نا نهنم ةلص+خ/ هيف تناك نهو « [لاخ مناف نك

 مصاخ اذإو ءردغ دهاع اذإو « فلخا دعو اذإو « بذك ثادح اذإ : اهعدي ىت

 . حيحص )١(

 : فئاوطلا : لصالا يي(

 نمؤملا : لصالا يف (")

 . حيت (5)

 5 حسي )نه(

 . حصص ()



 هّللا ىلص لاقو . هنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ثيدح نه هيلع قفتم . ()١( رجف

 قرسي نيح قراسلا قرسي الو ء نمؤه وهو ينزي نيح يازلا ينزيال » : ملسو هيلع

 ةضو رعم ةبوتلاو « نمؤم وهو اهبرسشي نيح رمخلا تر نهؤم وهو

 .()( ةالصلا كرت رفكلا نبو ملسملا نيب نيب » : ملسو هياع هللا لص لاقو . (7)( دعب

 ًانهاك ىتا نس ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . هنع هللا يضر رباج نع سم هاور

 ىلص لاقو . (4)( دي ىلع لزنأ امب رفك دّقف ؛ اهربد يف ةأرما ىتا وا « هقهدصف

 . ظفللا اذهب مك احلا هاور . (ه)6 رفك دّقف هللا ريغب فاح نمو : ملسو هياع هللا

 ُ | باسنألا يف نعطلا : رفك / مهب يمأ يئ ناتنث » : لسو هيلع هللا ىلص لاقو
 28 ا

 . ةريثك كلذ رئاظن . (5)( تيملا ىلع ةحاينلاو 0

 رفكتال ةريبكلا بكترم نا ىلع مهلك نوقفتم ةنسلا لها نأ : باوجلاو

 ةلملا نع لقني ًارفك رفك ول ذإ « جراوخلا تلاق اك« ةياكلاب ةلملا نع لقني ًارفك

 دودحلا ير الو ء صاصقلا يلو وفع لبقي الو « لاح لك ىلع لتقي ًادترم ناكل

 ن* ةرورضلاب هداسفو هنالطب مولعم لوقلا اذهو ! رمخلا برشو ةقرسلاو ان رلا يف

 2 ا الو « مالسإلاو ناميإلا نم ج رْخيالهناىلع نوقفت»و .مالسإلا نيد

 ! « ًاضيا لطاب مهلوق نإف « ةلزيعملا ت د نيرفاكلا عم دواخلا قحتسي الو

 0 اونمآ نيذلا اهيا اي ) : ىلاعت لاق ء نيتمؤملا نم ةريبكلا بكترم هللا لعج دق

 ءيثهيخا نم هل يع نف ) : لاق نا ىلا « 10/8 : ةرقبلا ( تقلا ف صاصقلا مكياع

 اا هلعجو « اونمآ نيذلا نم لتاقلا ج رف رحب ملف . 19/8 ةرقبلا ( فورعملاب عابتاف

 نم ناتفئاط نإو.) : ىلاعت لاقو . بير الب نيدلا ةوخا دارملاو « صاصقلا يلول

 . حيك قفز 5 حيك 2020

 : حيك 25 : حرت فرفإ

 َ حد )هر

 : هلثم يابلاو (« ::- سانلا يف ناتنثا د ظفاي (هم/١1) مس هاور . حيد (5)

 -االكي



 نونمؤملا امنإ) : لاق نا لاء 5 : تارجلا ( اهنيب اوحاصأف اواتتقا نينم وما
 ةنسلاو باتكلا_ صوصنو . ٠ : تارجحلا 0 وخا نيب اوحاصأف « ةوخإ
 لدف « دحلا هيلع ماقي لب « لتقيال فذاقلاو ف راسلاو ينازلا نا ىلع لدت عاجإلاو
 هنا مسو هياع هللا لص يلا نع « حيحصلا ) ي تبث دقو .دترع سيل هنا لم
 2 مويلا هنم هللحتيلف ءيش وا ضرع نم ةملظع مويلا هيخأل هدنع تناك نم » : لاق
 ع هجءاظم ردقب هنم ذخا حلاص لمع هل ناك نإ « رانيدالو مهرد نوكيال نا لبق
 هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ؛ حيحصلا » يف تبث كلذكو . هقح اهنم مولظملا ينوتسي تانسح هل نوكي ملاظلا نا تيثف . « نيحيحصلا » يف هاجرخا . )١( راثلا 5 يلا مث « هيلع تحرطف هيحاص تائيسس نه لليحا تانسح هل نكي : نإو
 مشدقو | ينأيف/ ء لابجلا لاثما تانسح هلو ةمايقلا موي لأي نم سلفملا : لاق ءراشدالو مهرد هل ال نم انيف سافملا : اوأاق ؟ مف سافملا نودعت ٠١9 : لاق
 اذه صتقيف « اذه برضو ؛ اذه فذقو « اذه مد كلفسو ؛ اذه لام ذخاو اذه
 نم ذخا هياعام يضقي نا لبق هتانسح تينف اذإف « هتانسح نم اذهو « هتانسح نم
 هتءاسا لاح يف هنا ىلع كلذ لدف . ١١١ : دوه ( تائرسلا نيهذي تانسحلا نا ) : ىلاعت لاق دقو . ملسم هاور . (؟)6 رانلا يث حرط مث « هيلع تحرطف مهاياطخ
 . هعضوم يف طوسبم اذهو . هتائيس وح تانسح (؟) لمعي

 تلاقو «ًارفاك هيمسن : جراو#لا تلاق نكل « رانلا ين دلخم ريسبكلا بكترم نا ىلع مهوقفاو مهنإف « ةرخآلا كح يف انه جراوخلا نوقفاوم ةلزتعملاو
 ىعنوقفتم ًاضيا ةنسلا لهاو . طقف يظفل مهند فادلخلاف « ًاّمساؤ هيمسن : ةلزتعملا
 هلوقي اك ا صوصنلا هب تدرو امك « بنذلا كللذ ىلع بترملا ديعولا قحتسي هنا

 . حبك 4مل

 : 0 هاور (5)

 : لصالا ين (#)



 تعمتجا اذاو ! ةعاط رفكلا عم عف عفتيالو « بنذ ناعإلا عم رضيال هنا نم ةئجرملا

 اهلا "كل دتسا يلا ديعولا صو سصنو « ةئجرملا اهب تلدتسا . يلا دعولا صوصن

الؤه مالك يف ةدئافالو ! نيلوقلا داسف كلل نييت :  ةلزتعملاو جراوخلا
 كنا ىوس ء

 6 رخآلا ةفئاطلا بهذم داسف ةفئاط ط لك مالكن ه ديفتست

 هياع بترتيال « ًايظفل ًافالخ اوفلتخا ةنسلا لها نا نيبت قافتالا اذه دعب مث

 : اوفاتخا م" ؟ رفك نود ًارفك « بتا ره ىلع رفكلا كوكي له هنا : وهو ؛ داسف

 مهفالتخا نم أشن فالتخالا اذهو ؟ناعا نود ًانايا «بتارم ىلع نامبالان وكي له

 ىلع مهقافتا دعي ؟ الما“ « صقنيو ديزي لمعو لوق لهأ : © ناغالا ]' ىدسم ِق

 هللا يمسي نا عتمملا 5 لفك 0 0 ىلاعت هللا هام نم نا

 -ًارفاك هركذ مدقت نم هلوسر يمسيو 0 لزنا ام ريغب ك احلا هناحبس

 « صقنيو ديزب لمعو لوق ناعإإلا نإ : لاق نم نكلو . رفكلا مسا اههيلع قاطنالو

 « رفك نود رفك « بتارم ىلع ا « يداقتعاال 0 رفك وه : لاق

 . هدنع ناميإلاك

 ”يزاجم رفك وه : لاق « ناصقتنبالو ناديزيالو « دوحجلا وه رفكلاو « ناعإلا
 ىمسو يف لمعلا لخديالو « قيدصتلا وه ناعإلا نأ : لاق

 هو
 ندو

 ةيمست يف لوقي كلذكو . ةاملا نع لقني يذلا وه

 1 ةرقبلا ( كنا < عيضيلهللا ناك امو ) : ىلاعت , هل وك « ناعإلاب ل انعألا
 ا ريمكلا ذإ يبقح ريغ

 ناميإلا نع اهتعص فقوتل « ًازاجم ًاناميا تيس باشا رمل

يدؤم نوك ىلع ةلاد يه ذإ « ناميإلا ىلع اهتلالدل وا
 مالسإب محي اذهو . نمؤم اه

 اذإ « بونذلا باصأ يف كءازن ة:آلا ءاهقف نيب سيلف . انتالص ىلص اذإ رفاكلا

 # ديعولا لها نم مهنا مهنع رئاوتامو لوسرلا هب ءاج امب ًارهاظو آنطاي ن.”رقم اوناك

رانلا يف مهدياختب لوقي نه لوق ةفرحنملا لاوقألا نكلو
 ةلزتعملاو جراوخللاك « 

 امب هلوق فااخي نمل همازلإو مهداضي" نم ىلع بصعتلا كلذ يفام أدرا نكلو

داجم يف لدعلاب نيرومأم انك اذاو ! هيلع عسينشتلاو « همزايال
 نأو « نيرفاكلا ةل

 - اا



 !؟ داخل اذه لثم يف ضعب ىلع انضعب لدعبأل فيك ء نمحا يه ينلاباول دا
 مكر هالو «طسقلاب ءادهش هلل نيماوق اون وك اونمآ نيذلا اهيااي) : ىلاعت لاق
 . ةبآآلا 8 : ةدئاملا ( ىوقتال برقا وها ولدعا « اولدعنال نا ىلع موق ناتش

 نوكي دق هللا لزنأ ام ريغب مكحلا نأ : وهو « هل نطفتي نا بج رما انهو
 امإ : ارفك نوكيو « ةريغص وا ةريبك : ةيصعم نوكر دقو « ةلملا نع لقني ًارفك
 : كالا لاح بسحب كلذو . نيد وكذملا نيلوقلا ىلع « رذصأ ًارفك امإو « ًايزاجم
 عمدب ناهتسا وا ؛ هيف ريخد هلاو « بجاو ريغ هللا لزتا امي محلا نا دقتعا نا هنإف
 كال حلا بوجو دقتعا إو . (١)ربكا رفك اذهف : هللا 5 اء
 « صاع اذهف « ةيوقعلا قحتسم هنأب هفارتعا عم هنع لدعو « ةعقاولا هذه قءلعو
 لذب عم « اهيف هللا كح لهج نإو ٠ رغصا ًارفك وا (ايزاجي ًارفك ًارفاك ىحسيو
 نع ””رجا هل « ءىطخسم اذسهف ؛ هأطخاو كحل ةفرعم يف هعسو غارفتساو هدهج
 . روفغم هؤطمخو « هداهتجا

  هلمع نا بنذ ناميإلا مد رضيال لوقنالو : هلوقب هللا همحر خيشلا دارأو
 ىلع ةباحصلا قفتاف ؛ نيل وألا ضعبل تعقو دق تناك مهتهبشو ٠ ةئجرملا ةفلاخم
 وه اهميرحت دعب رمذلا برش هللادبع نب ةمادق نإف . كالذ نم اوبوتي ل نإ مهلتق
 ايف ح انجل تسل ير ل ا وأتو « ةفئاطو
 اوركذ (لف . ةيآلا ء حا" : ةدئاملا ( /تانلاصلا اوامعور اونمآو اوقتا ام اذإ اومعط

 ةيبروالانيناوقلا اوسرد نيذلا هب يلتبا ام لثم اذهو : ركاش دمسأ خيشلا لاق )١(
 فئشلاو« اهبح مهبواق يف اوبرشأنيذلا ! ًاضيإ اهئاسنو «ةيمالسالا مثالا لاجر نم
 عنص اهساسأ ةيبرت نم اوبر اع .اه وعاذاو « اهب اوكحو « اهنع بذلاو « اهب
 , ىراوتي نم مهنمو « حرص ن“ مهنمو ٠ مالسإلا ءادعا نيمادحلا نيرشيملا
 , نوعجار هيلا اناو هلل اناف . ءاوس نونوكي نوداكيو

 . كح : لصالا يف (9)
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 امل 1 بلاط يلا نب يلعووه قفتأ « هنغ هللا يضر باطلا نب رمعأ كلذ

 لاقو . اولتق اهالحتسا ىلع اورصا نإو « اوداج ميرحتلاب اوفرتعا نا مهنا ىلع

 0 ةتلمعو تنمآوتيتتا ولكنا اما « ةرفحلا كسا تأطمخا : ةمادقل رع

 رهخلا مرح امل هناجبس هللا نإ ببسب "تلزن آلا هذه نأ كلذو . رمخلا برشت مل

 اوثام نيذلا انباعتأب فيكف : ةباحصلا ضع لاق « دحأ ةعقو دع اهمبر# ناكو

 لاخلا يف ءيشلا معظ نم نا اهيف نيب . ةيآلا هذه هللا لزنأف ؟ رمخلا نوبرشي مهو

 نمناك [ك « نيحاصملا نيقتملا ن نين« ؤملا نم ناك اذإ هيلع حانج الف اهيف مرحب مل يتلا

 مهنا ىلع /نومذي كلذ/اولعف نيذلا كتئلوا نا مث . سدقملا تيب لابقتسا رما

 باتكلا ليزنت . مح ) : هل لوقي ةمادق ىلا رمع بتكف . ةبوتلا نم اوسيأو اوأطخا

 يرداام. ١" : رفاغ ( باقعلا ديدش بوتلا لباقو بنذلا رفاغ. ميلعلا زيزعلا نم

 اذهو ؟ ًآيناث هللا ةمحر نه كسأي ما ؟ الوا م رحملا كلالحتسا ؟ مظعا كيبنذ يأ

 . مالسإلا ةمئا نيب ا قفت» وه ةباحصلا هيلع قفتا يذلا

دلسا مهلخديو مهنع وفعي نأ نينمؤملا نم *« نينسحمللوجرنو 0
 «هتمحر ةن

 « مهيلع فاو « مهئيسمل رفغتسنو « ةنخلاب مه دهشنالو « مهيلع نم ناو

 ( مهطكقن الو

 هسفن قح يق هللا ه.حر خيشلا هلاق يذلا اذه دقتعي نأ نمؤملا ىلعو : نش

 مهيأ ةليسولا مهبر ىلا نوغتبي نوعدي نيذلا كعلوأ ) : ىلاعت لاق . هربغ قح يو

 مال: فارسالا ( ًاروذحم ناك كبر باذع نإ هباذع نوفاخيوهتمحر نوج ريو برقأ

 لاقو . ١/ه : نارمع ل ( نينمؤم متنك نإ نوفاخو مهوفاخت الف ) : ىلاعت لاقو

 الف) . ٠ : ةرقبلا ( نوبهراف يايإو ) . ١ : ةرقبلا ( نوقتاف يايإو ) : ىلاعت

 نيذلاذإ ) : ىلاعت لاف « فوخملا لهأ حدمو . 6٠ ٠١ : ةرقبلا ( ينوشخاو مهوشخت

 ةرادهال : نونمؤملا ( نونمؤي مهبر تايآي ب مه نيذلاو . نوقفشم مهبر ةيشخن نم مه
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 رمذلا برشبو يلزي يذلا وهءكك: نونءؤملا (ةلاجو مهبولقو اوتآ امهنوتؤي نيذلا)؛ هللا لوسراي : تلق : تلاق « اهنع هللا يضر ةشئاع نع يذمرتلاو «دنسملا» يفو. 5١ : ثونمؤملا (فوُقباس احل مهو ثاريخلا يف نوعراسي كل ار
 «تاعاطلاب_هللاو ب اواني : هنع هللا يضر نسسحلا لاق . )٠( هنن؛لبقي ال نأ فاخيو قدصتيو يصيو موصنإ لجرلا هعكلو« قيدصلا ةنبااي ء ال ) : لاق ؟ قرسيو
 اهثرحب لو اهلمهأف ؛ هعفنيام اهلغم نم هيلع دوعي نأ لمؤي ضرأ هل الجر نأ ولو .هتماركوهباوثو (؟)هتردقو هعرش ؛ ىلاعت هللا ة5ك> اهتضتقا يبلا بايسألاب نايتإلا عم نوكي امنِإ ءاجرلاف ؟ تاعاطلا هذسهب مهناعإ عم مهءاجر لعج تكالمات 718 : ةرقبلا ( محر روفغ هللاو هللا ةمحر نوجرب كتلوأ هللا ليبس يف اودهاجو اورجاه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ ) : ىلاعت لاق دقو . ىهتنا . ًانمأو ةءاسنسإ عمج قفانملاو « ةيشخو زاسحإ عمج نمؤملا نإ مهيلع ل نأ اوفاحنو « اهيف اودهتخاو
 :-ضرألا دهاعتو عرزوثرح نم ينأي اه لثم اهلغم نم يتأرهنأ اجرو « اهرذبي مو
 نم نأ لعب نأ ىغبني اممو . هيهاون بانتجاو هرما وأ لاثتماب ىلاعت هللا ىلا برقت الو ةعاط ريغ نم « مقملا ميعنلاو ىلعلا تاجردلاب زوفلا ىف هؤاجر يوقو هنظ نسح ند كلذكف . كلذ لاثمأو ! مات صرحو ملعلا بلط ريغ نم هنامز لهأ ملعأ راضي وأ !عاجربغ نم دلو هتيجينأ هنظ نسحو اجر ول اذكو ا ءاهفسلاهففسأ نم سانلا هكعل
 وهف « كلذ نم ءيبث هنراقيال ءاجر اأو . ناكمإلا بسحب هليصحت يف هيعس : ثلاغلا : هتاوف نم هفوخ 3 يناثلا 5 هوجرأم ةبح 5 ل : ًارومأ هؤاجر مزاتسا ًائيش اجر
 ل يسرا كريشان 000 ءاسنلا ( ءاشي نمل كلذ نوداه رفغيو هب هلاك نأ رفغيال هللا نإ ) : ىلاعت لاقو . تا وفلا ةفاخسم « ريسلا عرسأ فاخ اذإ قيرطلا ىلع رئاسلاو 3 فئاخ جار لكف 5 رخآ ءيشينامألاو ءيث ءاجرلاو 3 ينامألا باب ند

 «  ةحيحصلا ثيداحالا » يف هتجرخ دقو « نسح ثيدح 4
 .هردقو : لصالا يف 05
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 هللا ءأش نإ 35 هللا اةكيقما و كرت ا اوس انو فرعا هنعىفن هللانأل در رفغملا

 ةمايقلا موي هللا دنع نيواودلا : ( يا ربطلا مجعم ) يو . هيلع ءاش نإو « هإ رفغ

 مث ء هللاب كرشلا وهو « ًاتيش هن“ هللا رفغبال ناويه : نواود .هثالث
 هللا نإ ) : أرق

 ءاسنلا )0 هب كتفي نأ رفغيال
 ملاظموهو « دس دشدنم هللا كرتيال نا وبدو . ١١5 © 54 :

 .(١1)هبر ن نيبو هيب هسفن ديعلاولظ وهو « هيب هللا ًابعيال تاويدو . ا مهضعب دابعلا

 ةراشإلا ينأتسو « رئاغصلاو رئابكلا نيب قرفلا يق و ءاماعلا تا رابع تفلتخا دقو

 . نودلخيال رانلا يف دمي ةمأ نم رئابكلا لهأو : هللا هحر خيشلا لوق دنع كلذ ىلا

 فوذلاو ءايهلا ( نم اهب نركةي دق ةريبكلا نأ |: وهو ءهل نطفتلا يغبني ر 1 مانكلو

 ةالا ملا مدعو ءاهلا ةلق نم ة رغصل اب نرتقي دقو « رئاغصلاب , اهقحاي اه امل ماظعتسالا

 موقيام ىلا هعجرم أ اذهو . رئابكلاب اهقحليام اهب ةناهتسالاو فوخلا ط 9

 ٠ هريغو هسفن نم كلذ فرعي ن اسنإلاو « لعفلا در# ىلع دئاز ردق وهو « بلقلاب

 إف « هريغل ىنعي ال اه مظعلا ()ناسحإلا بحاصل ىعي دق هنإف : /اضيأو/

 نم ءارقتسالاب تفرع « بابسأ ةرشع وحن مهج ةبوقع هنع طقسي تائيسلا لعاف

 ا ل 2 ا 0 لوألا ببسلا : ةنسلاو تانكلا

 ا ةبوتلاو . اهريغو 150 : ةرقبلا ( اوبات نيذلا الإ ) . 7٠١ : ناقرفلا

 نوكت نأ ىلع اهتعص فقوتت له نكل « بنذ نود بنذ اهب صال يفلت

 لهو . لبقت اهنأ حيحصلاو ؟ لبقتال رخآ ىعرصأو بنذ نم بات ول ىتح ؟ ةماع

 عم دبال مأ ؟ اهنم بتي مل نإو بونذلا نم هريغو كرشلا نم هلبق ام مالسإلا بجي

 روهخلا برشو انزلا ىلع رصم وهو ملسأ ول ىح ؟ كرشلا ريغ نم ةبوتلا نم مالسإلا

 ا ل ا ا نا ل نر

 هلوقي يهذلا هدرو ! ( دانسالا حيعص : لاقو
 ناو « هوفعض « ةقدص : تلقو ٠

 : ( ةلاهج هيف سونباي

 : تائيسلا : لصالا ين (0)

 ام



 ةمحر نه اوطنقتال مهسفنأ ىلعاوفرسأ نيذلا ”يدابعاي لق ) : ىلاعت لاق « ةيوتلا الإ بونذلا عييمج نارفغل يبس نوكي ءيش سيلو ٠ ةمآلا نيب هيف فالخال امم اهب ةذخاؤملا مدعو بونذلا نارفغل يبس ةبوتلا نوكو ء مالسإلا عم ةبوتلا نم ديال هنأ : حصألاوه اذهو ؟ بنذ لك نم ةماع ةبوت بوتي وأ ؟ همالسإ عم بنذلا تالذ نم بوتي نأ دبال مأ ؟ رمخلا برشو انرلا نم هرفك يف هنم ناك اب لخاؤي له « الثم
 ىمسم يف لخدي اههنه دحاو لكو « ةبوتلا ندضتي رافغتسالاو « رافغتسالا نمضتت ةيوتلاف . رافغتسالا نيش هدو ةيوثلا تركاذ اذإ 6“ ةبوتلا هعم تلخد هدحو هركذنإف « ةبوتلاب نرقي ةراتو « هذحو ركذي ةرات رافغتسالا نكل . مع : لافنالا ( نورفغتسي مهو مهبذعم هللا ناك اهو ) : ىلاعت لاق . رافغتسالا : يناثلا ببسلا . ةيآلا ء 65 :رمزلا ( مير ىلإ اوهينأو ) : اهدعب لاقو . ( اوطنقتال ) : لاق اذهو «بات نمل اذهو « هال : مرا ميحرلا روفغلاوه هنإ ًاعيمج بونذلا رفغيبهللا نإ هللا
 لبقتسملا يف هفاخي ام رش ةياقو بالطو عوجرلا : ةبوتلاو « ىذمأ» رش ةباقو هبل : رافغتسالاف « ىرخألاب نيتظفللا ىدحإ نارتقا دنع امو  قالطإلا دنع رخخآلا

 كات نور . هنارتع هداج /تبلغ/ نمل ليولاف « اهلثمب ةئيسلاو « اهاثمأ رششعب ةنسكلا نإف : تانسحلا : ثلاثلا ببسلا . ىلاعت هللا ءاش نإ ؛ هيف مالكلا ينأيام ىلع مالسالاو نامبإلا كلذك و . ىنعم اهنم لكل ناك عم اركذ نإو « قافنلا لمش رفكلا ركذ اذإذ « معأ رفكلا نإف ؛ قافنلاو رفكلا : / ىنعملا/ اذه نم برش؛و . نايصعلاو قوسفلاو ؛ ىوقتلاو ربلاو « ناودعلاو مثإلا كاذكو . هيف فالخ ىلع « مدعملا رخلاو « لقملا قرشا دل نك : ةبوتلا ( نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا ا] ) : ىلاعت هلوق يف رخآلاب اههدحأ نرق املو « مدعملاو لقملا لمش درفأ ا تانآلا هذه يف نيمسالا نم دمحاو لك نأ فالخال . 77١ : ةرقبلا ( مل ريخ وهف ءارقفلا اهوتؤتو اهوفخت نإو ) . ؛ : ةلداجملا (انيكسم نيتس ماعطإف ) . :ةدئاملا ( نيكاسم ةرشع ماعطإف ) : ىلاعتلاق . ىنعم اههنم لكل ناك اعيلررك ذاذإو ءرخآالا لمش نظفللا دحأ ركذ اذإء نيكسملاو ريقفلا : اذه ريظنو . هل
 تالا



 عبتأو » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . ١١5 : دوه ( تائيسلا نيهذي تانسحلا نإ )

 هيلع هللا ىلص لاق ء ةيويندلا بئاصملا : 5 ]| بيسلا . (1) 6 اهحمت ةنسحملا ةئيسلا

 ىح «ن زح الو مه الو مغالو ء« بصنالو بصو نم نمؤملا بيصيام» : مسو

 وق لزن امل هنأ : «دنسملا) قو . (5)« هاياطخ نم اهب رفك الإ  اهكاشي د ةكوشلا

 « هللا لوسراي : ركب ويأ لاق - 8*7 : ءاسن لا ( هب زب ًاعوس لمعي نم ) : ىلاعت

 ؟ بصنت تسلأ ءزكب ابأاي » : لاقف ؟ ًاعوس ل هعيو انيأو « (*) رهظلا ةصاق تلزز

 اهسفن بئاضملاف . (4)( هب نوزجتام كلذف ؟ ءاوذالا كيبصي تسلأ ؟ نر تسلا

 را رضا ءاوبملاو زيصلاو . مثأي طخسلابو « دبعلا باثي : ايلع ريصلابو « ةرفكم

 ىلع كيعلل هللا ٠ ند 0 هو كيعلا لعف نم ال هلبا لعف ن 3 ةبيصملاف 2 ةييصملا ريغ

 )١( نسح ثيدح ٠

 يلع قفتم (؟)

 - رهظلل : لصالا يف م

 ثيدح : انه هقيلعت يف ركاش دمحا لاق « ىنعملا حييت « دانسالا فيعض (4)

كلو:ايحرفي هم: مقرب « (دنسملا» يف اذه ركب يبأ
 لاق ركب ايأ نأ كانه هلوا ن

 م( هب انيازج هانلع ولم لكف 76 ةيآلا هله دعب حالصلا فيك « هللا لوسراي

 : عطقنم هدانسا « فيعض ثيدح وهو ( .. رهظلا ةصاق تلزن » انه هاوق هيف سيل

 ةريره يأ ثيدح ركذي نأ حراشلاب ردجألا ناكو
 امل هنأ ك١ : «دنسمملا» يف

 اوكشف « غابت نأ هللا ء ام مهنه تغابو نيماسملا ىلع تقش» ةبآلا هذه تلزن

 باصيام لكفء اوددسو | ويراق : مهل ل ها ص هللا لوسر ىلاكلذ

 هحرفح قى ملسم هاور « حيدص ثيدح وهو ( اهبكني ةبكنلا | ىتح « ةرافك مسملا هب

 هللا ههجر حراشلا عجر ولو . ( اهكاشي ةكوشلاو ) : هرخخآ يدازو «(89١2/؟5)

 ةريرهيلا ثيدح دجول ( ه0  مه5/9 ) ةيآلا هذه يف ريثك نبا هخيش ريسفت ىلا

 . ركب يلا ثيدح نم ادانسا حصا اهضعب « هانعم يف رخأ ثيداحأو
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 نم طخسلاو ربصلاو « هلعف ىلع م ؛أيو ءرملا باغي امنِإو « اهب هبنذ رفكيو « هبنذ
 وا « ريغلا نم ةيده لب دبعلا نم لمع ريغب لصح دق رجألا (١)ناك نإو « هلعف
 ءاسنلا ( اهظعار رجا هندل نم تؤيو ) : ىلاعت لاق « ببس ربغ نم هللا ن نم الضف

 نارفغ رجالا نم مهفيا» ًاريثكو .مدقتا لا ةرافكو ءازج ضرملا سفنف . ١
 باذع : سماخلا ببسلا . همزال نم نوكي امنإو « هلولدم كلذ سيلو « بونذلا
 نينمؤملا ءاعد : سداسلا ببسلا . ىلاعت هللا ءاسش نإ « هيلع مالكلا ينأيسو . رقلا
 نم« توملا دعب هيأ || ىدهب 7 عباسلا ب سلا . تاملا دعبو ةاأي ىلا 5 مهر انءةساو
 هللا ءاش نإ كلذ ىلع مالكلا ينأيسو « كلذ وحنو 2ءجح وا ةءارق وا ةقدص باوث
 يي تبثام 5 عساتلا برسلا , هدئادشو ةمايقلا 6 لاوهأ : نماث لا ببسلا . ىلاعت
 رانلاوةنجلا نيب ةرطنق ىلع اوفقو طارصلااوربع اذان ينمؤملا نأ » : « نيحيحصلا »
 . 00( ةنجلا لوخد يف مه نذأ اوقنو اوبذه اذإف « ضعب نم مهضعبل صتقبف
 ببسلا . اهمءاسقاو ةعافشلا ركذ دنع مدقت 5 نيعفاشلا ةعافش : رشاعلا ببسلا
 نودامرفغيو ) : ىلاعت لاق ام « ةعافشربغ نم نيمحارلا م را وقع : رشع يداحلا
 مظعل هل رفغي (”)نا هللا أشي مل ن .مم ناك نإف . ١ 1١١5 48 : ءاسنلا ( ءاشي نإ كلذ
 0 « هيصاعم ثيخخ نم هناا بيط صلخيل « ريكلا ىلا هلوخد نم دب الف « همرج
 هلال : لاق نم لب « ناميإ نم ةرذ لاقثم ىندأ ىندأ ىندأ هباق يف نم رانلا يف ىبي
 « كلذك رمالا ناك اذإو . (؟)هنع هللا يضر سَ ثيدح نم مدقت م ءهللا الإ
 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هل دهش نم ريغ « ةمالا نم نيعم دحأل عطقلا عنتما

 )١( باوثلا ناك : لصالا يف .

  (0هيلع قفتم 3

 © ل : لصالا ف .

 : هيلع قفتم (؟)



 . مهيلع ةفاشو « نيسحملل وجرت نكلو « ةنجلاب

 منيب قحلا ليبسو « مالسالا ةلم نع نالقني سايالاو نءآلاو ) : هلوق

 . ( ةلبقلا لهأل

 : قداصلا دومحملا فوخلا نإ « ايجار ًافئاخ دبعلا نوكي نا ا

 . طونقلاو سأيلا هنم فيحخ كلذ زواحجت اذإف ءدّللا مراخم نيبو هبحاص نيب لاحام

 « هياوثل جار وهف « هللا نم رون ىلع هللا ةعاطب له لجر ءاجر : دومحملا ءاجرلاو

 نإ ) : ىلاعت هللا لاق . هترفغملل جار وهف « هللا ىلا هنم بات مث فذ بنذا لجر وا

 هللاو « هللا ةمحر نوجري كلوا هللا ليوس يق اودهاجو اورجاه نيذلاو اونمآ نيذلا

 وجر( اياطخلاو طيرفتلاي ًايداّتم لجرلا ناك اذا اما . 308 : ةرقبلا ( محر روفغ

 يلع وبا : لاق . بذاكلا ءاجرلاو ا رغلا وه انهف ء لمعالي هللا ةحر

 ريطلا ىوتسا ايوتسا اذا « رئاطلا يحانجك ء جرلاو فوخلا : هللا همحر يرايذورلا

 دح يف رئاطلا راص ايهذ اذاو ءقنا دف قو امهدحا صقن اذاو : هناريط متو

 ليللاءانآ تناقوه نم”أ) : هلوقب ءاجرلاو فوخلا لها هللا حدم دقو . توما

 فاح“ لاف ديحلا

 هد شا طر مهبر نوعدي « عجاضملا نع مهبونج

 ال ولو « ءاج رلا مزاتسي فوخلاو « ًانمأ ناكل كلذ الول يا لا لاف

 اذا كلنإف « لا هللا الإ ء هن تبره هتفخ اذا دحا لكو . ًاسأيو ًاطونق ناكل كلذ

 لزانم ١ بحاص لاقو . هبر ىلا هبر ند براه فئاخلاف « هيلا تبره هتفخ

 ءاجرلا لب « رظن همالك قو 1 ل ءاجرلا : هللا همحر ( نيرئاسلا

 يبنلا نع « حيحصلا » يفو . ديرملا لزانم فرشا نه روكذملا هجولا ىلع فوذلاو

 /يب / نظياف . ي يدبع نظ دنع انا : لجو زع هللا لوقي » : مسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسر تحمس : لاق « هنع هللا يضر رباج نع ( مم حيحص ) يو 6)١( ءاشام

 )١( هيلع يفتم .

 امك



 نظلا نسحب وهو الا ؟دحأ ل :١) ثالثب هتوم لبق لوقي سو هيلع هللا ىلض
 نم حسبجرا هضرم يف هؤاجر نوكي نا يح ديعلا نإ : لبق اذهلو : ()١( هبرب
 مهضفعب لاقو . هئاجر ند حجرا هفوخخ نوك هلق © ةحصلا نمز فاللي ؛ هفوخ
 («يرور> وهف هدحو فوذللاب هدبع نمو « قيدنز وهف/هدحو/ بحلاب هللا كيع ند
 فوقلاو بحلاب هدبع نهو « ءىجرم وهف هدحو ءاجرأاب هدبع ندو : /يودو/
 : هلوق يف قارولا دومحم نسحا دقلو . دحوم نمؤم وهف ءاجرلاو

 هريك نه تيجع ًاباوث دلع 1 لمع نم ريغصلاتيأر دق ول
 هردجح نم 2 تا انج غلا لمع نم ريقحلا تيأردق وا

 . ( هيف هلخدا ام دوحجب اللا ناميإللا نم دبعلا جرخالو) : هلوق

 نم هجور مهرق ين ةلزت#ىلاو جراوخلا ىلع درلا ىلا خيشلا ريشي : ش
 ةانقلا اها م ًادحا رفكنال : الوأ لاق امل ريرقت هيفو . ةريبكلا باكتراب ناععإلا
 : ىنعملا اذه ىلع مالكلا مدقتو . هلحتسي ملا ء بنذب : َن 7 نوار 7 : تاع

 حصأم عبعف .٠ نازخلاب ف ويدصتلاو« ناسللاب رارقإلا وه: ناعالاو ) : هلوق
 « دحاو ناميإلاو . قح هلك نايبلاو عرشلا نم مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع
 « ىوملا ةفلاخمو « ىبتلاو ةيشخلاب مهنيب لضافتلاو « ءاوس هلصا يف هلهاو
 كس 0 هل لاقل . لوألا ةمزالهو

 بهذف : ًاريستك ًافالتخا ء نامعإلا مسا هيلع عقي ايف سانلا فلتخا : ش
 لهاو ثيدحلا لها رئاسو هرهار ن نصار ىعاذ وألاو دمحاو ىعفاشلاو كلام
 احلا قرد هنا ىلا نيماكتملا نم ةعاجو رهاظلا لها هللا لا

 ا : ن 2 و8 مهر 5

 ب 0 هاور )١(



 ينوأحطلا هركمذام ىلا انياصضأ نم ريثك بهذو . ناترألاب لمغو « نأسللاب رارقإو

 دارقإلانإ : لوقي نم مهنمو . نانجلاب قيدصتلاو « ناسالاب رارقإلا هنأ : هللا هحر

 « هللا همحر يديرتاملا روصنم وبا بهذ اذه ىلاو « يلصأب سيل دئاز نكر ناسالاب

 دارقإلا وه ناميإلا نا ىلا ةيما ركلا بهذو . ةنع هللا يضر ةفينح يلا نع ىوريو

 مهنأب نولوقي مهنكلو « نامنإلا ولماك كونمؤم مهدنع نوقفانملاف ! طقف ناسللاب

 ن مهجلا بهذو .داسفلا رهاظ مهوقو ! هب هللا مهدعوا ينذلا ديعولا نوتحتسن

 بلقل ابةف رعملا وه ناميإلا نا ىلا  ةيرتدقلاءاسؤر دحا يح اصلا نس ا وباوذاوفص

 / « نينمؤم اوناك هءوقو نوعرف نأ همزال نإف ! هلبق امم ًاداسف رهظا لوقلا اذهو

 اهو « اهب اونمؤي مو مالسلاو ةالصلا اههيلع نوراهو ىسوم قدص اوفرع مهنإف

 ضرالاو تاومسلا "بر الإ ءالؤه لزئاام تملع دقل ) : نوعرفل ىسوم لاق

 ًاملظ مهسفنا اهتنقيتساو اهب اودحجو ) : ىلاعت لاقو . ٠١7 : ءارسالا ( رئاصب

 اوناك باستكلا لهاو . 14 : لمنلا ( نيدسفملا ةبقاع ناك تيكا ارظناف . واعر

 لب « هب نينمؤم اونوكي ملو « مهءانبا نوفرعي مك ملسو هيلع هللا ىلص يذلا نوف رعي

 : لاق هنإف « انمؤم نوكي هدنع بلاط وبا كلذكو « هل نيداعم « هب نيرفاك

 انفرد ةيرثلا نايدا ردن نم ا ند نأ( تيل كر

 استيبم' كاذب حمم ىنتدجول ةبسم راذح وا ةمالملا الوا

 وه لب « هبر لهجب مل هنإف ! ناعيإلا لماك انمؤم مولا دنع نوكي سيلبا لب

لا ( نوثعبي موي ىلا ينرظناف بر : لاق ) ؛ هب فراع
 بر : لاق) . "ب : رج

 . 47 : ص ( نيسعمجا مهنيوغأل كتزعبف : لاق ) . "8 : رجحلا ( ينتيوغا امب

 هلعج هنإف ! هبرب هند لهجا دحا الو « ىلاعت برلاي لهجلا وه مهجلا دنع رفكلاو

 ًارفاك نوكيف « اذه نم ربكا لهجالو « هتافص عيمج هنع بلسو « قاطملا دوجولا

 تضرعا « دوبقو ليصافتب « رخا بهاذم بهاذملا هذه نيبو ! هسفن ىلع هتداهشب

 نيعلا رخا ةففاألا هذ رثكذ ؛ةراسصتعا اه نكاد سلع
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 + ةريغو كلدألا ةرصبث» يف )١( يلا
 ناسللاوبلقلاب موقيام نوككي نا اما : ناميإلا نا ىلا / عجري لكلا لصاحو

 مهمحر مهريغو ةثالثلا ةمثألا نم فلسلا روهمج هيلا بهذ ام « حراوجلا رئاسو
 يلا نع يواحطلا هركذ م « حراوجلا نود ناسالاو بلقلاب وا مدقت مك« هللا
 وا . ةيماركلا نع هركف مدقت 5 ؛« هدحو ناسالاب وا . هللا مهنحر هباحصاو ةفينخ
 روصنم وبا هلاق 5 قيدصتلا وا « مهجلا هلاق ام« ةفرعملا اما وهو ؛ هدحو باقتلاب
 . رهاظ ناوفص نب مهجلاو ةيماركلا لوق داسفو . هللا همحر يديرتاملا

 فالستخا ةنسلا لها نم نيقابلا ةمئالاو ةفينح يلا نيب يذلا فالتخالاو
 « ناميإلا نم ًاءزج وا « بلقلا ناميإل ةهزال حراوجلا لامعا نوك نإف . يروص
 «دّتلا ةيئشم يف وه لب « ناعالا نم حرخال ةريبكلا بكترم نا ىلع قافتالا عم
 : داقتعا داسف هيلع بترتيال ءا يظفل عازت : هع افعءاش ناو ؛ هبذع ءاش نا
 ىن دقف الإو . ىرخا ةلدا لصألا اذه ىلا اومض ؛ ةالصلا كرات ريفكتب نوائاقلاو
 ملو؛ بهتنملاو رمخلا براشو قراسلاو ينازلا نع ناميإلا مس و هيلع هللا لص يبنلا
 ناةئسلا لها نيب فالخالو .ًاقافتا « ةيلكلاب مهنع ناعيإلا مسا لاوز كلذ بجوي
 رارقإلاو بلقلاب قيدصتلا : لوقلاب ينعأ و؛ لمعلاو لوقللا دابعلا نم دارأ ىلاعت هللا
 اذه نكل . لمعو لوق ناعإلا : مهوق قالطإ دنع هب ىنعُي يذلا اذهو « ناسللاب
 لوقا وهو © مق ناميإلا ما 58 ناميإلا 0 هامش له 5 دايعلا نم بولطملا
 قاطا نإو « ركذلاب هدارفا دنع ناميإلا مسا هلمشيال هل رياغم لمعلاو ؛ هدسحو
 . عازنلا لحم اذه ؟ ازاجم ناك اهيلع

 _:هحراو<:لمعلا نع عنتماو « هناسلب رقأو هبلقب قدصولهنأ ىلع اوعمجأ دقو

 ناك مالكلا و لوصالاب ملاع ينجلا يسنلا نيعملا وبا دت نب دهم نب نوميم وه )١(
 . ( هم - 418) ةدع بتك هل . ىراخي نكسو كنق رمسب

 تالؤح



 ٌةاخاد ريغ نامعألا نإ : لوي نميف نكل « ديعوللقحتسم « هلوسرو هلل صاع /هنأ|

 ركب يأ ناميإك يناعإف ًادحاو ائيش نامبإلا ناك امل : لاق نم ناعيإلا ىمسم ىف

 ليئاربجو نيلسرملاو ءايبنألا ناعإك : لاق لب ! اهنع هللا يضر رمعو قيدصلا

 «رصبلاعم ىمعلاك ناميإلا عم رفكلا نإف . هنم ولغ اذهو ! ! مالسلا مهياع ليثاكيمو

فعضو رصبلا ةوق يف نوفلت ء ءا ارصبلا نأ ث .اشالو
 و ىقعالاو شفخألا مهنف « ه

 نع ىرب ندو « اهوعو ةجئاجو الإ (1)قيقدلا نود ء نيخمثلا طبخلا ىر ا

 . هدضي رخآآو « ةداعلا ىلع دئاز برق

 ِِء

 ىلا ريشي « ءاوس هلصأ يف هلهأو : هللا همحر خيشلا لاق  ملعأ هللاو  اذهلو

 توافت لب «هجو لك نم يواستلا هنم 0 وه امبإ يواستلا نأ

 سانلانف : ىلاعت هللا الإ اهطي ال اهلهأ بواق يف ( هللا الإ هلإال ١ رون /تاجرد/

 0 هبلق يف اهروز نم مهنمو « سمشلاك هبلق يِ 1 الإ هلأالد/ رون نم

 .فيعضلاجارسلاك رعتآو « ءيضملاجارسلاك رخآ و « مظعلالعشملاك رخخآو« يردلا

 يا١ بسحب 0 اذه ىلع مهيديأ ن ربو مهناعأب ب ايقلا موي ناونألا رهظت اذاذو

 مظعو ةملكلا هذه رون دتشا الكو « المعو املع ديحوتلاو نايإلا رون نم مهبولق

 لاح ىلا لصو امر هنإ ثيحب «هتوق بسحب تاوهشلاو تاهبشلا . نم قرحأ

 « هديحوت يف قداصلا لاح هذهو « هقرحأ الإ فذ الو ةهبش الو ةوهش فداصبال

 لوق ىنعم فرع اذه فرع نمو . قراس لك نو موجرأاب س رح دق هثاميإ ءامسف

 يغتبي « هللا الإ هلإال : لاق نم رانلا ىلع مرح هللا نإ » : ملسو هيلع هللا ىلص يلا

 امو ء (4)( هللا الإ هلإال : لاق نه رانلا لخديال ١ : هلوقو « ")هلا هجو كذب

 )١( عيفرلا : لصالا يب .

 : معلا : لصالا يف (5)

 . هيلع قفتم (")

 : هيلع قفتم (4)

 اة



 اهنظ ىتح « سانلا نم ريثك ىلع تداكشأ ىتلا ثيداحألا نم عونلا اذه نم ءاج
 ىلءمهضعب اهلمحو « يهاوتلاو رماوألا دورو لبق مهضعب اهنظو ؛ ةخوسنم مهضعب
 عراشلاو . كلذ وهو « دواخلاب لوخدلا مهضعب ل وأو « رافكلاو نيكرشملا ران
 اذه نإف « طقف ناسالا لوق درجع كاصاح كلذ 0 ى هياع هماللسو هللا تاولص
 مهو ؛ مهتن !أب اهنولوقي نيقفانملا نإف « مالسإلا نيد نم رارطضالاب مولعملا نم
 ءاهددعواهروصب لضافتتال لامعألا إذ + رانلا نم لفسألا ك ردلا ىف نيدحابلا تحن
 «ةفك يف عضوت ينلا ةقاطبلا ثيددح لءأتو . بواقثلا ينام لضافتب لضافنت اعإو
 شيطتو 3 ةقاطبلا لقثتف 4 رصبلا لد اهنم لجس لك« لحس نوعستو هةيعست اهلباقيو

 « ةقاطبلا هذه لثم هل دحوم لكنأ مولعمو . (١)اهبحاص بذعي الف « تالجسلا
 ى يلا 2 ناميالا قئاقح نم ةئاملا لئاق باق ماقام لمأتو ١ راثلا لخدي مهذم ريكو
 ءوني لعج نأ لاخلا كللت يق وهو هبتامحو « ةيرقلا ىلا ريسلا نع قايسلا دنع هلغشت
 ثيح « نقف نم ىغبلا باقي ماقام لمأتو توملا تاركس جلاعي وهو هردصب
 لبقي هنإف «٠ اضرأ لقعلا اذكهو . امه رفغف « ةيكرلا نم بلكلا تقسو اهقود تع 3
 مهضعبو 3 نينا ريغ ءالقع مهنأ يي نووئسم 5 ءاوسس هلم يي هلهأو 3 لضافتلا

 ميرتو « باجيإ نود باين وكيف « ميرحتلاو باجيإلا كدكر مع نو لأ
 .بوجولاو لقعلا ىف كللذ درط دق مهضعبذاك نإو ؛ حيحصلا وه اذه . ميرك نود

 لوأ يف بجيال هنأ مولعف : - ليصفتلاو لاجإلا ةهج نم ناميإلا ةدايز اأو
 امل صفملا ناعإلا نم دحأ لك ىلع بجي الو « هلك نآرقلا لوزن دعب بجوام رمآلا
 ةدايزلاامأو . هلاثمأو يشاجنلا قح يف مك « هريخمغلب نم ىلع بجيا» لوسرلا هب ربخأ
 قيدصتلا نم لأ / د :  حراوجلاو باقلا لمعل مزاتسملا « قيدصتلاو لمعلاب
 اذإف هب لمعيال يذلا ملعلا نم لك أ هبحاص هب لمعي يذلا معلاف همزلتسيال يذلا
 : مس و هيلص هللا ىلص يبنلا لاق اذهو . مو زاملا فعض ىلع لد م زاللا لصحي مل

 . حبحص 2«(



مالسلا هيلع ىبمومو )1١( ( نير اعملاك ركخملا سب
 مل لجعلا اوديعهموق نأ ربخأا ل 

 « هللا ربخ ىف ىموم كشا كلذ سيلو « اهاقلأ هودبع دق مهآر ها

 /هروصتياك « هسفنهب رخملا/ روصتيال دقف «روخملا قدصب مزجنإو « ريخملا نكل

لعو دن انيبن ىلع هللا تاولص لياخلا مهاربإ لاق امك« هنياع اذإ
 قرأ كرار : ه

 : ةرقبلا ( يبلق نئمطيل نكلو . ىلب : لاق ؟ نمؤ :7 مل وأ : 0 ىتوملا يب و ففيك

 ل1 واب رار رام دان دعبل نها ل لا 0 0

 الإ / هب ناعيالا / هريغ ىلع بحي الام هياع بجوأ هللا نأب نءؤيو هب رمأام معي

 تحياعإ « « ملسيام ل وأ لجرلا كلذكو . لصفملا ناميإلا هيف هيلع بحي اذهو « المحي

 ءاهيدؤيواهبوجوب نمؤيذأ هيلع ناك ةالصلا تقو ءاج اذإ من مث « لمجملارارقإلا هيلع

 هنأ كاشاللو . ناميإلا نم هب اورمأ ايف سانلا واستي ملف
 «مزاجلا قيدصتلاهباقي ماق نب

 لصحام الولو « ةيصعم هعم عقتال :  ةهبش الو هوهش هتضراعم ىلع ىوقيال يذلا

 هعقاوي امب تقولا كلذ هبلق لختشي لب « ىصع امل امهادحإ وأ ةهبشلاو ةوهشلا نم هل

 ىلص لاق ملعا هللاو  اذملو : يصعيف ديعولاو قيدصتلا هنع بيغيف « ةيصعملا 5

 نيح وهف . ثيدحلا « (0)7 نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزيال» : ملسو هيلع ل

 . هدواعي مث « هبلق يف قيدصتلا لصا يب نإو « انز زلا ةمرحب هققيدصت هنع بيغي يلْزي

 ناطيشلا نم فئاط مهسم اذا اوقتا ( نيذلا نإ ) : هلوقي هللا مهفصو ام نيقتملا نإف

 لجرلا وه : دهاجم نع ثيل لاق . 6 فارعالا ( نورصيم مه اذإف اوركذت

يسلا بم بضغلاو ةوهشلاو . هعديفهللا ركذيف بنذلاب مهي
 :عجررصبأ اذإف/ « تائ

 يأء707 : فارعالا ( نورصقيال مث يغلا يف مهنودمب ميا : ىلاعت 00 مث

 اال : سابع نبا لاق . . نورصقيال مث يخلا ف نيطايشلا مهدمع نيطايشلا ناوغاو

 دنسي مهريغو بيطخلاو يناربطلاو ( 30/1١ 516/1) لجأ هجرخأ « حيد )١(

 2484 ةنياعملاك ربخلا سيل 3 ظفلب حيت

 + ىضم دقو هيلع قفتم )0(
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 رونلا كلذف « بذكي مل هبلق يف قيدصتلا ناك ناو « هيغ يف هدمي ناطيشلاو « ىمع ف هبلق يب ل م اذإ . مهنع كسمت نيطايشلا الو « / تائيسلا نع رصقت سنإلا
 هنيع ضدمغي ناسنإلانأ [مكاذهو . هباق نم جرت فوخملاو ةيشخلا كلتو ؛ راصبإلاو
 رصببال « بونذلا نير نم هاشخي امب « باقلا كلذكف « ىمعأ نكي مل ناو ؛ ىرب الف
 هللا لص يننلا ىلا اعوفرم ىنعملا اذه ءاجو . رفاكلا ىدعك ىمعأ نكي مل ناو قخلا
 . ()١( هيلا ديعأ بات اذإف « ناميإلا هنم 2 ديعلا انز اذا ١ : لاق هنأ : ملسو هيلع

 « هيف روذحم الف « ايظفل ًاعازن ةنسلا لهأ نبب ةلأسملا هذه يف عازنلا ناك اذإ
 3 كلذ بيسر قارتفالاو ىرخألا ىلع نيتفئاطلا ىدحإ ناودع نم لصح ام ىوس

 ىلاو« مهوخنو ءاجرإلا لها نه مومذملا مالكلا لهأ عدب ىلا ةعيرذ كلذ ريصم نأو
 مالسالاو ناميإلا لماك انح سم نمؤم انأ لوقي نأب 4 يصاعملاو قسفلا روهظ

 ةئجرملاتلاق ىنعملا اذهب و :يصاعملا نم هنم ن وكي امب يلابي الف ! هللا ءايلوا نم يلو
 هللا يضر ةفينح وبأ مامالاف . ًاعطق لطاب اذهو ! هلمع نمل بنذ ناميالا عم رضيال
 هللا مهمحر ةمثألا ةيقبو : عراشلا مالك نم ةلدأ عم ةغل ناميالا ةقيقح ىلا رظن هنع
 طئارشوفاصوا قيدصتلا ىلا مض عراشلا نإف ؛ عراشلا فرع يف هتقيقح ىلا اورظن
 . كلذ وحنو جحلاو موصلاو ةالصلا يف 5

 عنمب - قيدصتلا نع ةرابع ةخالا يف ناميالا نأب مهلالدتسا ىلع ضرتعا دقو
 هنإ متلق لف «ء عض و٠ يف حصي رمالا نا بهو ؛ نامبالاو قيدصتلا نيب فدارتلا
 .نامبالاومالسالا نيب فدا رتلاى وعد ىلع ضرتعا كلذك و ؟ ًاقاطم فدارتلابجوي
 الو هنآ: لاقيالو هق”لص : ق"لصاذإ رّيخملل لاقيهنأ : فدارتلامدع ىلعلدي امو
 ىسولل نعأا اف) 3 :توبكنعلا (طولدهل نماق) : ىلاعت لاق مكءهل نمآ :لاقي لبءهب نمآ
 (ندمؤملل نمؤيوهللاب نمؤي) :ىلاعتلاقو . 88 : سنوي ( فوحخ ىلع هموق نم ةيرذالا
 ريخملا يناثلاو« هبريخملا لاقي لوألاف؛ماللابىدعملا وءابلابىدعملا نيب قرففء 1١ :ةبوتلا

 8 ىهذلاو وه هحدصو مكاحلاو دواد وبا هجرخخا « حي )0(

 هاو



 لماعلا ةيوقتل ماللا لوخد نآل ءانل قادصم تنام: ل انتي نأ زوجي هنوك درالو

 قفافرع انزع 11 ياا مسا /لماعلا ناك 00 اذإ م/

 هل تنم : لاقي اعإ هل“ م نال هنا لصاخلاف . هعضوم

 عم ؛ تق دصي هريسفت نم 0 رقأب ه راسفت 8 تررقأ : لاقي امك

 بيغ وا ده اشد نع ريخم لك نإف ؛ 1 يق تباث اهنيب قرفلا نأل ء اههنيب قرفلا

 لبق ءانقوف ءامسلا : لاق نف . تبذك : هل لاقي اك « تقدص : ةغللا يف هل لاقي

 نم لاقيف « بئاغلا َنَع ربخلا يف الإ لمعتسي الف ناعالا ظفل امأو . تقدص : هل

 نمألا ىنح» ل اضأ هيف نإ «هل انمآ : لات الو « هانقدص :- سمشلا تعاط : لاق

 ررخملاهيلعنمتؤي يذلا وه بئاغلا رمألاف ءبئا خلا نع ربخلا يثنوكي امنإ نائالاو

لا اذه يف الإ هل نما ظفل هريغو نآرقلا يف تأي م اذهلو
 ا يم هنألو . عون

 رفكلاو « رفكلاب لباقي افإو « قيدصتلا ظفل لباقي © بيذكتلاب طق نامالا

 كيداعالب « ثاعبتأال نكل و قداص كانا ملعا انأ : لاقول لب « بيذكتلاب صتخيال

 « طقف قيدصتلا سيل ناميالا نا ملعف 2 مظعا 1 ناكل :  كافلاخأ و كضغباو

 ةفلاخم نوكيو « ًابيذكت نوكي الا ناك اذا لب « طقف بيذكتلا رفكلا الو

 ءآدايقناو ةالاومو ةةفاومو ًاقيدصت نوكي « ناميالا كلذكف . بيذكت الب ةاداعمو

 «فدارتلا مس ولو . كاعاالا نفع زج مالسالا نوكيف « قيدصتلا دري يكيالو

 هيلع هللا ىلص يلا نع ( حيحصلا ١ ف تبث م ًاضيا لاعفأل الاب نوكي قيدصتلاف

 ىلا« عمسلا اهانزو : ينزت نذألاو « رظنلا امهانزو ناينزت نانيعلا ) : لاق هنأ 0

 : هللا همحر يرصبلا نسحلا لاقو . «)١( هبذكيو كلذ ق دصي جرفل لاق نا

 + لاغألا فدع رودعلا يق رقواع هنكلو « ينمتلاب الو 0 سل

 « مدقت دق (ك اهوحنو ةالصلا يف 0 وصخ. قيدصت وهف ًاقبدصت ناك ولو

 صاختناميإب لب « قلط» ناميإب انرم أي مل هللانإف « هل ًارييغتالو ظفالل القن اذه سيلو

 . مدقتو هياع قفتم )١(
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 لاول نوكي نا هلا اخ ىندا «نامألا ود يذلا قيدصتلاف هئيبو هضضؤو
 ناسللا ريغت ريغ ند « صوصخملاو مومعلا يف هل ًاقباطم نوكي الف « ماعلا قيدصتلا
 ناسنالاك 4 صاخلاو 3 7 1و و 4 عراشلا مالك يف ؛ نايبالا نوكي لب 4 هياق الو

 بجو ا 0 0 باقل ابا م املا 0 قب دصتلا نو" قطان ناويح هنأ فوصوملا

 لب ا فتناو « ماتلا 0 مزاو نم هذه نإف « حراوجلاو 0 باقل لامعأ نم
 جرو « ةرات ظفللا ىمسم قل ضدت مزاو ول هذه نإ : لوقنو . موزلملا ءافتنا ىلع
 « (هاكحأ هيف هاز عراشلا نكلو « ةغللا يف : هانعم ىلع قاب ظفللا نإ ١ 0 هنع
 «يوغل زاجم « ا ةقيقح وهف « يزاجملا هانعم ف و هليمعتسا عراش نو نوكي نأ وا
 . قيرطلا اذه كلس نم لا وقألا هذهو . عراشلا هلقن دق 0 ناوا

 0 راثآلاو ةنسلاو باتكلا ند هناصقنو ناميإلا ةدايز ىل اع ةلدألاو
 : لافنالا ( اناعا مهتداز ز هتابآ مهيلع تيات اذاو ) : ىلاعت هلوق : اهنم : ادج
 0 ( اناعا اونمآ ن نيذلا دادزبو ) .الا/ : ميرم ( ىذه ناخب نيذلا هللا ديزيو )

 (مهناعإا عم اناا اودادزيل نينهؤملابولق يف ةنيكسلا لز لل قهر
 مهدازف مهوشخاف - اوعمج كق سانلا نا سانلا م مه لاق نيذلا ) 5 حتتفلا
 هذه يف لاقي فيكو . 10 : كارم ' ل ( ليكولا معنو هللا انبسح | ولاقو 0
 دق) : 7 لوق يف لهف ؟ هب نمؤملا ةدايز رابتعاب ةدايزلا نإ اهابق يتلاو ةيالا
 ةنيكسلا لازن يف لهو ؟ عورشم ةدايز ١0/99 : نارمع لآ ( مهوشخاف 5 اوعمج
 نينمؤملا ب 0 يف ةنيكسلا هللا لز رتأ افإو ؟ عورشم ةدايز نينم ولا بولق ىلع
 مه) : ىلاعت هلوق كللذ ديؤيو « ًانيقيو ة ةنينا أمط اودادزيل ةيبيدخلا نم مهعج رد
 اذإو) : لاسعت لاقوأ . 1110/ : تارمك لآ (ناءإلل مهنه برقأ لكموي رفكلل
 نيذلاام أو .نورشبتس مهوّنامب إ هذه هتداز مكبأ لوقي نه مهنف هرب ارا
 :١76 ةبوتلا ( نورفاك م هو اوتامو مهسجر ىلا عر مهتداز رف ضرد مهبولق يي
 :لاقف« ةيالا هذه دنع هريسفت يي« « هللاهمحر يدنق رمسلا ثيللا وبا هيقفلاهاورام ا ءأو
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 : لاقع هيوذرم ْنن شراف انثدح : لاق « ييذاباسلا مالا وبأو لضفلا نب دهن انثدد

 عيطم وبا انثدح : لاق « ىسيع نب ىحي انثدح 1 « دباعلا نب لضفلا نب ر د انثدح

 ىلا فيقث دنفو ءاج : لاق « ةريرهيلا نع « مهمل نأ نع يس نا , دامح نع

 ؟ ضاقنيو ديزي نانيإلا « هللا لونمراي : اولاقف « ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر

 لثسدقف . ()١( كرشهناصقنو رفك هتدايز « بلقلا يف لكم نامبإلا ءال ١ : لاقف

 دانسإلان أي : باجأف ؟ ثيدحلا اذه نع هللا همحر ر شك نب نيدلا دامع خيشلا انخيش

راوتلا بتك ن ندءيش يق نوفر عيال ةالريع عيطم يلا ىلا ثيللا يلا ن
 ةروهشملا خي

 «لبنح نبا دمجأ هفعض « يخلبلا ةماسم نب هللا دبع ع نب محلا : وهف « عيطم وبا ان

 « يئاسنلاو « دواد وباو « يراخبلاو 0 ورمتو « نيعم نب ىحيو

 « يدع نباو « ٍلبقعلاو « يبسبلا نابح نب د متاح وباو « يزارلا متاح وباو

 ىلع فحصت دقو «ةريرهيلا نع يوارلا « م "زهملاوبا اماو . مهريغو « ينطقرادلاو

 نب ةبعش هكر تو « دحاو ريغ « ًاضيا هفعض دّقف « نايفس نب ديزي : همساو « باكلا

 ! : لاق ثيح « عضولاب ةبعش همهتا دقو « كورتم : ىئاسنلا لاقو « جاجا

 !! ًائيدح نا 00 نيسلف ه 0

 هدلو نم هيلا ؟بحأ نوكا ىتح كدحأ نمؤيال » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 بعش* ثيدحو « ةريثكهرئاظنو« لامكلا يندار او .(0)7 نيعمجأ ساثلاو هدلاوو

 لاقثم ىندا ىندا ىندا هباق يف نم رانلا نه جرخي هناو « ةعافشلا ثيدحو « ناعإلا

 !؟ءاوس ضرألاو تاومسلا لها ناميإ نا : اذه دعب لاقي فيكف « نامبإ نم ةرذ

 يق مهنع هللا يضر ةباحصلا مالكو !؟ ناميإلا ريغ رخأ ناعمب مهنيب لضافتلا امإو

 : عوضوم )١(

 : هيلع قفتم (؟)

 ةيافك رادقملا اذه يو : 1 هحيدص د يف هللا هحر يراخبلا هركذ (1)حلاعلل مالسلا

 < قيفرتلا هللابو

 تاوكع



 : هئم ا ريثك ل لع

 يضررم ناكو 3 صقتنب مأ وه دادزأ معي نا ديعلا همؤ نهو ؛ همه صقنامو هناعإ
 ناكو لجو زع ىلاعت هللا نوركذيف « ًاناميإ ددزت اومله : هباحصأل لوقي هنع هللا

 لهأعتي نأ ديعلا هيف : هنع هللا ىضر ءادردلا 0 لوق

 ناكو : اهقذو ًانيقيو ًاناعإ اندز مهللا : هئاعد يف لوقي هنع هللا يضر دوعسم ننا
 دبع نع هلثمو . ةعاس نمؤن انب سلجا : لجرل لوقي هنع هللا يضر لبج نب ذاعم
 ثالث : لاقهنأ هنعهللا يضر رساي نب رام نع حصو. هنع هللا يضر ةحاور نب هللا
 لذبو « راتقإ نه قافنإلاو « هسفن نهضاصنإ : نامبإلا لكتسا دقف هيف نك نع
 ةيافك رادقملا اذه يبو . « هحيص ) يف هللا هحر يراخبلا هركذ (١)حلاعلل مالسلا
 . قيفوتلا هللابو

 لمعلا نوكي الف « ةرراغملا يضتقي نامإلا ىلع لمعلا فطع نوك امأو
 « مالسإلا نع ولمعلا نعاقلطم ركذي 5 راتناعالا نأ كاشالف :_ناميإلا ىمسهيف الخاد
 لاق « لامعألل مزلتسم قلطملاف . مالسإلابنرقي ةراتو ؛ حلاصلا لمعلاب نرقي ة راتو
 امنإ ) . ةيلآلا ءال : لافنالا ( مهبولق تلجو هللا رك نذر نودزملا اهإ ) ١ لاعت
 ولو ) . ةيآلا ء ٠6 : تارجحلا ( اوباتري مل مث هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نونهؤملا
 لاقو . :8١ ةدئاملا ( ءايلوأ مهوذختا ام هيلإ ل نأ امو يبنلاو هللاب نونمؤي اوناك
 نلف لسا نيع سم ملا رام سلق تع (م) وبث احن ىتح اونمؤت ال ١ . ثيدخلاء(5)1 نمؤموهو نزين يح ار ا ملسو هياعهللا ىلص

 وهو ًاعوفرم مهضعب هاورو «ةفوقوم ًاموزجم ًاقلعم ( ناميالا » يف يراخبلا )١(
 ىطصم عبط ) ( حتفلا » يف ظفاحلا هركذ هريغو ةعرز ورا لاق < أطخ
 . ( عوفرملا مح يف وهف يأرلاب لاقيال هلثم نأ الإ ١ : لاقو ( يباجلا

 < هيلع قفتم (5)

 2 ملسم (9)

 م م )5



 سيلف يأ (  اذه يلف » : هلوق ىنعم نإ : لاق نم لوق دعبأ امو : ١( أنم

 . هباحصأو ملسو هياع هللا ىلص يبنلا لثم نوكي «شغي مل نف « يرعشتيلف ! انلثم

 ءيسذلا ىلع ءيبشلا فطع نأ ملعاف « حلاصلا لمعلا هيلع فطع اذإ امأ

 6 يذلا محلا ي ىف كارتشالا عم هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ةرياغملا يضتقي

 «رخآلاوه 0 6 « نينيابتم انوكي نا : اهالعأ : بتارم ىلع ةرياغملاو « ايل

 لعجو ضرألاو تاومسلا قاخخ ) : ىلاعت اعدت ما [4نيبالو « هنف ًاءزجالو

 اذهو .7 : نإ رع لآ( ليلا ةاروا ل زثاو ) . ١ : ماعنالا ( رونلاو تاللغلا

لاعت هلوقك « مز زالت 00 نوكي نأ : هيايو « بلاغلا وه
 قحلا اوسيلتالو) : ى

 ارعطاو هللا ارشع أو ) 49 5 رديلا ( نودع مثأو قحلا اومتكتو لطابلاب

لاعت هلوقك «هيلع 5 يغلا ضعب .فطع : كثلاثلا 05: كنا (لوسرلا
 اوظفاح) : : ى

 هتكئالمو هلل اودع ناكنم ) . 9 : ةرقبلا ( ىطسولا ةالصلاو تاواصلا ىلع

 ( كنمو مهقاثي ه نييبنلا نمر انذخأ اذإو/ ) 44 : ةرقبلا ( لاكيمو ليربجو هلسرو

 « لوألا 5 الخاد نوكي نأ : امهدحأ :ن هجو اذه لثم يو 11 كارحالا

 « انه هيف الخاد سيل هنأ يضتقي هيلع هفطع نأ : يئاثلاو . نيترم ًاروكذم نوكيف

 كاسملاو ءارقفلا ١ ظل. يف كلذ لم ليق اك « ًادرفنم هيف الخاد ناك نإو

 ءيثلا ىلع ءيشلا فطع : عسيارلا . نارتقإلاو دارفإلاب هتلالد عونتت « امهوحنو

 دقو. " : رفاغ ( بوتلا لياقو بن :"ذلا رفاغ ) : ىلاعت هل وّمك « نيتفصلا تفاللتعال

 هلوقك « طقف ظفللا فاليخال فطعلا رعشلا ِق ءاج

 ًانيمو ًابذك اهلوق ىلأف

 متم انلعج لكل ) : ىلاعت هلوق كلذ نم نآرقلا ين نأ معز نم سانلا نمو

 . هعض وم يف فور رعم كلذ ىلع مالكلاو . 5م : ةدئاملا ) ًاجاهنمو ةعرش 5

 : عراش ثلا ماك ي ان نر ظن« هوجولا هذهىل اع نود كي مالكل | 5 فعلا ناك اذإف

 3 مس )0(
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 « ىوقتلاو ءريلا ظفاب داري رام هي داري قلطا اذإ هاندجوف ناميإلا هيف درو ف
 لزنأف ؟ نابإلا نع اولأس سال سان مالسإلا نيدو ؛ ن , دلاو
 : ةرقبلا ( برغملاو قرشملا لبق م مهوجواولوت نأ رولا س 00 ةبآلا هذه هللا
 ديزي نب هللادبع انثدح « ميهاربإ نب قححإ انثدح : رصن نب دم لاق . تابآلا 17
 يناىلا لجر ءاج : لاق ؛ ىساقلا نع؛ يدو وعملا امتدح : الاف « يئالملاو « ءىرقملا
 تيجو اا ولوت نأ 0 ) :أرقف ؟ ناعإلا ن .ع هلأسف « هنع هللا يضر ر د
 ءاج : لاّقف « كاتلأس اذه نع سيل : : لجرلا لاق « بالا رخآ ىلإ « 31/0 : ةرقبلا
 يذلا 00 أرّقف «هنع يذلا نع هلأسف 0 هياع هللا ىلص يبنلا كالحت
 نمؤملا نإ » : لاق « ىض ىببأ الف « يل تاق يذلا هل لاقف « كياع”تأرق
 ()١( اهباقع اخو هتءاس 1 لمع اذإ و“ اهياوث اجرو هترس ةنسحلا لمع اذإ يذلا
 كيع دؤول هلوق ( حيحصل هلا ) ف با وخلا اذهب ةفلسلا نم ةعاج باجأ كلذكو
 الاملإ ال نأ ةداهش ؟ هللابزاعإإلا ام نوردل دتأ ء هدحو هللاب ناعيإلاب مرمآ » : سيلا
 نم ن دا ااوذؤت نأو « ةاكزلا ءاتيإو « ةالصلا 0 و «هل كايرشال هدخو هللا
 باقلاناميإ نودب هللاب ةناعإ نوكت لامعألا هذه نأ ا 1 هنأ مولعمو . ()( منغملا
 وه بلقلا ناعإ عم هذه نأ ملعف « باقلا ناميإ ن* ديال هنأ عضاوم 2 ريخأ لق ال
 59 ليلدلا اذه قوف نامبإلا ىمسم ِق ه6 ناكل ن1 ىلع لي لد يأو . ناميإلا

 , يدوعسملا طالتخاو « عاطقنالا هتلعو « دانسالاو قايسلا اذهب فيعض 02(
 لجرهلأس ملسو هيلع هللا ىل اص هللا لوسر نا 2 أ ة راور ند ثيدحلا حص نكل
 كتئيس ثاتءاسو « تاتتسح كلترس ادا 1 لاق ؟ نامإالا ام هللا لوسراي : لاف
 امو « يبحنلا هقفاوو نيخيشل 1 ل هاور « ( هعدف ىش كردص ُُك كاح اذإ » : لاق ؟ مثالا ام هللا لوسراو : لاق ( « نهؤ» كنف
 . هحيدص يف يراخب لا هل جري 5 روطمم نإف ء هدحو سم ل طرش ىلع وه

 3 لس 0
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 /خم/ ديفتال لامعألا هذه نأ ملعلل « قيدصتلا ركذي ملو لامعألاب نامبإلا رسف هنإف

 : لاق هنأ « ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هل 2 سلا )فر ردنا

 ةرياغملا ىلع لياد ثيدحلا اذه يبو . (6)1 باقلا يف ناميالاو « ةينالع مالسالا )

 مالسالا ىنعم يف «ليربج تالاؤس ثيدح يف /هلوق هديؤيو . نامبالاو مالسالا نيب

 مدلعي م انأ ليئاربج اذهد» : ملسو هيلع هللا ىلص يذلا هيف لاق دقو /« . نامبالاو

 عمجي اننيد نأ نيبتف « ناسحالاو نامبالاو مالسالا وه نيدلا لعجف . (5)« مديد

 ناميالاب دارملاو . نسحم مث نءؤم مث « سم : ةثالث تاجرد وه نكل . ةثالثلا

الا عم ركذا» ناسحالاب ديرأ هنأ اك « ًاعطق مالسالا عم ركذام
 ال « مالسالاو نابي

 مث ) : ىلاعت لاق امك اذهو . لاحم اذه « ناكألا 2 رك كرك نا

 مهنمو. دصتةم مهنمو . هسفنل اظ مهن . اندابع نمانيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ

 الب ةنجلا لخدي امهالك قباسلاو دصتقملاو . ا” : رطاف ( هللا ثذإب تاريخلاب قياس

 رهاظلامالسالاب ىتأ نم اذكهو . ديعولل ضرعم هنإف؛ هسفنل ملاظلا فالي « ةبوقع

 صرعم هنإف نطابلا ناميالا نم هياع بجي اهب مقي مل نكل « بلقلاب قيدصتلا عب

 معأن اميالاو« هلهاةهج نم صخأو هسفن ةهج نم معأ وهف ناسحالا امأف . ديعولل

 « ناميالا هيف لخدي ناسحالاف . مالسالا نم هلهأ ةهج نم صخأو هسفن ةهج 0

 نمصخأ نونهؤملاو « نينمؤملا نم صخأ نونسحم او « مالسالا هيف لخدي ناميالاو

 نم معأ ةلاسرلاو « ةلاسرلا يف ةلخاد ةوبنلاف « ةوبنلاو ةلاسرلاك اذهو . نيمل.ملا

 : سكعنيالو « يبن لوسر لكف « اهلهأ ةهج نه صحلاو اهسفن هيج

 متاع ةفئاطق لارقأ تذل رع تالا ل و

 يراخبلا لاق ( ءافعضلا ) يي ليقعلا لاقءةدعسم ْن ىلع هيف «فرعض هدانسأ 4

 :(1؟/# قر «( ىربكلا ماكحألا » يف يدزألا قحلادبع لاقو « « رظن هيفو

 + ( ظوفحم ريغ ثيدح »

 َ ملسم )2

 كنا د



 لئمم' نيح ملسو هياع هللا ىلص يبنلا هب باجأ اهب اوباجأ ةفئاطو « ةملكلا وه مالسإلا
 /نامبإلاب) ناميالاو . ةرهاظلا لامعألاب مالسإلا رسف ثيح « ناميإلاو مالسإلا نع
 لوق ىنعم اولعجو « ناميإلل افدارم مالسإلا اولعج ةفئاطو . (١)ةسمخلا لوصألاب
 «(0)( ةالصلا ماقإوهللاالإ هلإ ال نأةداهش مالسإلا ١ : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 وه مالسإلا نوكيف « دحار ءيش ناعيإلاو مالسإلا اولاق مث « باقلاب قيدصتلا وه ناعبإلا نإ : اولاق مهنأ عم « ريدقتلا مدع لصألاو « "مالسإلا رئاعش :_ ثيدحلا
 لاق دقو « ةعاطلاو دايقنإلا وه امنإو « ةغللا لهأ نم دحأ هلّقي ل اذهو ! قيدصتلا
 مالسإلا رسفو . () تنهآ كبو تملسأ كل مهللا ١ : لسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 اههنيب انعمج اذإ انل سيلف . ةسمخلا ل وصألاب ناميإلاب ناميإلاو « ةرهاظلا لامعألاب
 هناف ناعإلا مسا درفأ“ اذإ امأو . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اجل اما ردي تبع نأ
 اذهو « عازن الب ًانمؤم مالسإلا عم نوكي دقف مالسإلا درفأ اذإو « مالسإلا نمضتي
 . هيف مالكلا مدقت دقو ؟ نمؤ» هل لاقبالو [ءلسم نوككي لهو « بجاولا وه

 هللا دعو امنِإو . روكذملا عازنلا هيف ؟ ناممإلا مالسإلا مزلتسي له كلذكو
 هللا ءايلوأ نإ الأ ) : ىلاعت لاق اك« ناميإلا مساب رانلا نم ةاجنلابو نآرقلا يف ةنججلاب
 , 537#: سنوي ( نوقتي اوناكو اونمآ ندذلا . نونزحي مهالو مهياع فوخال
 ضرألاو ءامسلا ضرءك اهضرع ةنجو عبر نم ةرفخم ىلإ اوقباس ) : ىلاعت لاقو
 يف هب قاع اف ًادرجم مالسإلا مسا امأو ؟١ : ديدحلا ( هاسرو هللاب اونءآ نيذلل تدعأ
 هيو ؛ هاوس لح نم لبقيال يذلا هنيد نأ ربخأو هضرف هنكل « ةنخلا لوخد نآرقلا
 01 نارمع لا لبقي ناف ًانيد مالسإلا ريغ ع نمو ) 2 نييبنلا ثعب

 «رخآلا نع امهدحأ دارفإ ةلاحريغ ناميإلاب مالسإلا نارتقا ةلاح نأ لصاخلاف
 ام افنآ مدقتملا ليريج ثيدح وهو ؛« 0 )0

 ء هيلع قفتم (5)

 2 هيلع قفتم فرفإ



 ةلاسرلا ةداهشف « ىرخألا نه امهادحإ نيتداهشلا ل ناميالا نم ماسالا لثُم

 ىنعملا يف ىرخألاب ةطبتر» امهادحإو نايعألا يف نائيش اههف « ةينادحولا ةداهش ريغ

 الو ءهل مالسا ل ل ناميإال ناعالاو مالسالا كلك“: دحاو ءىشك 2 محلاو

 ملسملاواخيالو « هناعإ ققحتي هب مالسإ نم نمؤملا وليال ذإ / هل /' نامبإال نا مالسإ

لا مالك يو هلوسرو هللا مالك كلذ رئاظنو . همالسإ حصي هب ناميإ نم
 «ةريثك سس ان

 يف ًادرف» ركذ اذإ رفكلاف « قافنلاو رفكلا ظفل : اهنم « نارتقالاو دارفإلا يف ينعأ

 طبح دقف ناعإلاب رفكي نمو ) : ىلاعت هلوقك « نوقفانمل هيف لخد ةرحالا ديعو

 اهنيب نرق اذإو . ةريثك هرئاظنو . ه + ةدئاملا ( نيرساخلا نم ةرخآلا يف وهو هلمع

 كلذكو ِ هبلقي نمؤي لو هناسلب نما نم قفانملاو « هرفك رهظأ نم رفاكلا كاك

 ريقفلا ظفاو 4 رافغتسالاو ةيوتلا ظفلو 4 ناودعلاو مثإلا ظفلو 2 ىوقتلاو ربلا ظفل

 كرف كار نك ا

 انمآ بارعألا تلاق ) : ىلاعت هلوق ناميإلاو مالسإلا نيب قرفال دهشيو

 ضرتعادقو . ةروسلا رخآ ىلا « 15 : تارجحلا ( انملسأ اول وقنكلو اونمؤتمل لق

 « انرهاوظب اندقنا : ١5 : تارجحلا (انماسأ اولوق ) : ةيآلا ىنعم نأب اذه ىلع

 بيجأو . ةعركلا ةيآلا هذه يف نيرسفملا يلوق دحأ اذهو « ةقيقحلا ين نوقفانم مهف

 «نوقفانم مهنأال « نامبإلا يلماك نينمؤمب اوسيل مهنأ وهو حجر#و « رخآلا لوقلاب

 قايش اذه كروي و . هلاةئانأال ن*و ؛ قراسلاو « ينازلاو « لتاقلا نع نامبإلا ا

 « ةاصعلا ضعب ماكحأو « يصاعملا نع يهنلا يف انه ىلا اهلوأ نم ةروسلا نإف « ةيآلا

 هلوسرومللا اوعيطت نإو ) : كلذ دعي لاق مث . نيقفانملا ركذ اهيف لكلوك ركو

 « ةعاطلا مهتعفن ام نيقتفاخ» اوناك ولو ء : تارجحلا ( اعيش ملامعأ نم مكليال

 « ٠١ : تارجحلا (وباترب مل مث هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نونمؤملا امنإ ) : لاق مث

 متنأ لب 2 متنأ ال « ءالؤه مه « ناعالا يلماكلا نينءؤملا نأ ملعأ هللاو - ينعي « ةيآلا

 : اولوقي نا « مهل نذا وا « مهرمأ هنأ : اذه ديؤي . لماكلا ناميالا مدع فتنم

 ا



 قف م4 8 5 مك « مالسألا ذع ىبن هنَل نيقفانم اوناك ولو « كلذ هل لاقيال قفانملاو « ان ماسأ
 اوذمي نا مهاهنو « 1هاللسا مهتبثأف 3 مهمالسإب 0 نا مهاهنو 2 نامعالا مهنع
 مك « نوبذاك متنا لب « اوملست مل لاقل احرص ًامالسسا نكي مل ولو « هلوسر ىل إع هب
 . تاوصلاب ملعا هللاو . ١ : نوقفانملا ( هللا لوسرل كانا دهشن ) : موق يق مهبذك

 نأ مزلا نه عينشت و « فدارتلا ىوعد ليصفتلاو ردقتلا اذه دعب يتنيو

 لبقيالو « كلذب لباقيال نا يغبني ناكل ةرهاظلا رومألا /وهر' ناك ول مالسالا
 مالسالا و ناميالا ريظنت 5 لق هنإف ء داسفلا رهاظ اذهو ! صن صلخملا ناميا
 ةملك ىلا رظناف . دارفنالا ةلاح ربغ نأ رتقالا ةلاح نأو ؛ امهريغو نيتداهشلاب
 اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ 0 » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نإف « ةداهشلا
 /ام/ :  ةلاسرلا اوركنأو هللا الاهل "00 ولف « ثيدحلا « «)١( هللا الا هلإ ال
 نوكيالو « اهقحب نيمئاق هللاالا هلإال 1 نأ دبال لب « ةمصعلا نوقحتسيإ 3

 نأ نهش نماذكاو « ةلاسرلاب قدص نم مالإ ؛ مايق كلا قح « هللا الإ هلإال 1
 اذه قادص نم دإ © مايقلا ق رح ةداهشلا هذهب ةمئاق نوكيال /« هللا لوسر 0
 هللا الإ هلاال نأ ةداهش تمض اذإو ديحوتلا تنمضتف . هب ءاجام لك يف لوسرلا
 ديحوتلا تابثإ هللا الا هلاال نأ ةداهش نم دارملا ناك -/هللا لوسر ًاد# نأةداهش ىلا
 نرقاذإ : ناميالاو مالسالا كلل كاذك . ةلاسرلا تابثإ هللا لوسر د نأ ةداهش نمو
 (تانمؤملاو نينمؤملاو مالا و نيملسملا نا) : ىلاعت هلوق يف اك« رخالاب امهدحأأ
 (؟)(تنمآ ثابو ا مهللا» : سو هيلع هللا ىلص هلوقو . 6 : تازدالا
 : سو هيلع هللا ىل ىلص لاق اكو ٠ رخآلا نم دارملا ريغ امهدحأ ن هم دارملا ناك
 رخآلا ىتعد لم امه اهرحأ درفنأ اذاو . (”)( باقلا يف نايبالاو « ةينالع مالسالا /

 دلع قدم 0

 هيلع قفتم (؟)

 1 قبس [ك فيعض (؟)



 مك اذا نيكسملاو ريقفلا يغفل نإف « هرئاظنو نيكسملاو ريّقفلا ُق اكو د كحلو

 ( نيكاسم ةرشع ماعطإف ) : 0 هلوق يف لاقي لهف « اعمتجا اقرتفأ اذاو اقرتفا

 : ىلاعت هلوق يف اذكو لل رم نود هقملا ىطعي هنأ 89 : ةدئاملا

 ال١ : ةرقبلا ( كل ربخ وهف ءارقفلا اهوتؤتو اهوفخت ناو )

اعلا كاق نم عينشت ًاضيأ عقدنيو
 ؟ نمؤي ملو 

 هلوقنالطب رهظ رخالل تباثب سيل كح امههدحأل كنا نف كة الاو انا يي

 نا) : لوقت ىلاعت هللاوع نمؤملا وه ملسملا : لوقت تنأ : هعينشت ةلباقه يف هل لاقيو

بازحالا ( تانمؤملاو نينمؤااو تايلسملاو نيماسملا
 كقو# نربغ < [هلعجف امو : 

 : لاق ؟ ًانمؤم هارأل يفا هللاو تالف نع كلام : سو هيلع هللا ىل اص هللا لوسرل ليق

 نم « ناييالا مسا فقري مالسالا هل تاق اك املا 4

لا دراوم در بجاولاو «ًافل اخم ناك  ءاوس امه : لاق
 دقو . ا هللا ىلا عازن

 يف نأشلا نكلو « ىلاعت هللا دمحم ةضراعمالو « ةضراعمه صوصنلا ضعب يف ىءا 1

 ٠ قيفوتلا هللابو « قيفوتلا

 امن . نينمؤملا نم اهيف ناك نم انجرخأف ) : ىلاعت هل وقب جاجتحالا امأو

 مالسإلا فدارت ىلع لس _رسم : تايراذلا ( نيماسملا نم تيب ريسغ اهيف اندجو

 « ناميالاو مالسإلاب نيفصتم اوناك جرخملا تيببلا نآل « هيف ةجح الذ . نايبإلاو

 . اهفدارت امهب فاصتالا ن نم مزلي الو

 يه اذإو « هنع هللا يضر ةفيتح ينأ نع تبثت ل تاضراعملا هذه نأ رهاظلاو

 ةياكح يواحطلا يح دقو ! ةفينح وبأ هيضتريال طقاس اهبلاغ نِإف « باععألا نم

لسإلا يأ : ثيدح هل يور ام /ديز نب دامح نأو / ديز نب دامح عم ةفينح يأ
 ما

 «ناميالا :لاق « لضفأ مالسإلا يأ : لوقي هارت الأ :هل لاق هرخآ ىلا (؟) لضفأ

 . هيلع قفتم 00 ١

 ه هيلع قفتم (؟١)

 اش



 : هباحصأ ضعب لاف 3 ةفينح وأ تكسف 9 نايبالا 0 داهجلاو ٌةرجهلا لعج مث

 هللا ص هللا لوسر نع اذهب ينثدحي وهو ؟ هبيجأ اهب : لاق ؟ ةفينح ابأ اي يالا
 ١ ٍ ملسو هيلع

 لوقي نأ وهو« نايبالا يق ءانفسالا هلا 5 فالتخغالا اذه ثاردث نمو
 «طسوونافرط : لاوقأ ةثالث ىلع هيف سانلاو . هللا ءاش نإ نمؤم انأ : لججرلا /يأ/
 «رابتعاب هعنميو رابتعاب هزيجب نم مهنمو « هسءرحي نم مهنمو « هبجوي نا مهنم
 . لاوقألا حصأ اذهو

 ناسنالا تام ام وه ناميإلا نأ : امهدحأ : ناذصخأم» مهلف هبجوي نه 0
 معي قيس امو ةافاوملا رابتعاب ًارذاك وأ نمو هللا كنع نوكي نإ ناسنالاو 3 هيلع
 رفكلا هبقعي يذلا نامبإلاو : اولاق « هب ةربع ال ثالذ لبق امو « هيلع نوكي هنا هللا
 «لاككلا لبق اهبحاص اهدسفا يفلا ةالصلاك « ناميإب سيل :-ًارفاك هبحاص توميف
 «مهربغو ةيبالكلا نم ريثك نلحخأه اذهو « بورغلا لبق هو>اص رطفي يذلا مايصلاو
 « انمؤم تومي هنا هنم لسع اذإ ًارفاك ناك نم لزألا يف بحي هللا نا ءالؤه دنعو
 هللا لاز ام هنيد نع درا نءو سيلبإو 0 مهمالسإ لبق نيبوبحم اولاز 1 ةباحصلاف
 نم اذهب لوب ناك الو « فنلسلا لوق اذه سيلو ! هدعي رفكي مل ناك نإو هضغبب
 نوبحن منك نإ لق ) : لاق ىلاعت هللا نإف « دساف وهو « هنابإ يف فلسلا نم ىثتسي
 « لوسرلا اوعبتا نإ مهبحي مهنا ريخأف ءال١ : نارمع لآ ( هللا مب ينوعبتاف هللا
 5 ةلدآلا نم كالذ ريغو 3 طرشلا نع رخأتي طورشملاو ) ةبحخلا طرش لوسرلا عابتاف
 لامعألا يف ىنئتسي مهنم لجرلا راص ىتح ؛ هيف اولغ ةفئاط لوقلا اذه ىلا راص مث
 ريثك راص مث . لوبقلا ينعي « كلذ وحنو ! هللا ءاسث نإ تياص : ل وقي , ةحلاصلا
 نإ لبح اذه ! هللا ءاش نإ بوث اذه : مهدحا لوقيف ؛ ءيث لك ىف نونثتسي مهنم
 نا هللا ءاسش اذإ نكل « معن : نواوقي ؟ هيف كلشال اذه : مهل لبق اذإف ! هللا ءاش
 ةدسيع هب هللا رما 1م لعف نمضتي قلطملا ننإلا نا يناثلا لمخأمللا ! ! هريغ هريغي

 ماوه



 قف :- رابتعألا اذهب « نمؤم انأ : لدجرلا لاق اًذإذ ء هلك دنع هاهن ام كرتو « هلك

 اوهن ١ لكك رتو « هب اورما ا عسيجب نيئاقلا « نيقتملا راربألا ن مهنا هسفنل دهش

 تناك ولو « هسفنل ناسنإلا ةيكزت ع ادهو ! نييرقملا هللا ءايلوا نم نوكيف « هنع

 لاحلا هذه ىلع تام نإ ةنجلاب هسفنل دهشي نا يغبني ناكل « ةحيح ةداهشلا هذه

 ىعمب « ءانئتسالا كارت اوزتوج نإو 6 نوئثتسي اوناك نيذلا فليسلاةءاع 0 اذهو

 كلشال اوف ءانثتسالا زإ وجب 37 نوجتو . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذنس ام ؛ رخآ

 . 3ا/ : حتفلا (ن يأ هلل ءاش نإ مارحلا دجسملا ناخدتل ) : ىلاعت لاق اك« هيف

ا ىلع فقو نيح ملسسو هيلع هللا لص لاقو
 ب هللا ءاك نإ انإو 1 رراتممل

 (500هلل ؟ انشا نؤوكا نا وجرأل ينإ ١ : اضيا لاقو . ()١( نوقحال

 . اذه رئاظنو

 يأ ملعأ انأ : لوقيف « ًادحاو اعيش ناميإلا لعج نم لكف ؛ همر نم امأو

 00 : يلوقك . نمؤم انأ : يلوقف « نيتداهشلاب تملكت ينأ لعأ اك« نمو

 اك اكل ١ مهنايإ يف نونثت د نيذلا اوعمو « هيف كاش وهف ه هنايإ يف ىنثتسا نف

 هللا ءاش نإ مارلا دجسملا ناخدتل ) : ىلاعت هلوق يف يذلا ءانئتسالا نع اوباجأو

 ! هيف كلش الف لوددلا امأق « فوخلاو نمألا ىلا دوعي هنأي تا حتفلا 0

 نيباوجلا الك قو ! تودي مهضعب نأ 00 6 وأ مكعيمج ناخدتل : ليقو

 نولعخدي مهنأ ر ريخخأ ليفت ف وخلا و نمآلا 1 6« هئم اور ايف اوعقو مهنإف 8 راظن

 000 وحند ِق الو « نمآلاي الو لوخدلاي كا ش الف « كلّذي هماع عمق نيتها

 هللا ءا : لوق ناكف « اضيأ هيف كلذ الف لخدي نم لع عء دق هللا نإف ء ضعبلا وأ

 هللاو : ةلاعال هلعفي نأ عى 0 لجر لا لوقي 5 اوخدلل ًاقيقحن ا

 تثنحال اسنإ نكل نحلو «ه-هزعو هتدارإ ىف كلشل اًهوقيال « هللا ءاش نإ 7 ؟ناعفأل

 5 ملسم 020

 هوحن يراخبلاو « سم )2

 تالة



 ال رحخآ باوجي بوجأأو . هدار» لوصحيب مرحيال هنأل نيميلا هذه لثم يب فلا الا
 يو. ل ايقتسم نع انريخأ اذا ىبثتسن فيك كك ايلعت /كلذإ لاق هنأ : وهو « هب نأ
 نم ًادارم نوكي نأ الا مالكلا قيس اه هنإف رظن - صنلا ن م ادار ىنعملا اذه نوك

 كلملا نوكي نأ : امهو « نيلطاب نيرخخآ نيباوجي يرشخ.هرلا باج أو . صنلا ةراشا ع
 نكرقلا نم نوكي نيكسملا اذه ار كرا نأ ءزرإ اان ات 1 هلاق دق
 + ردملا (رشبلا لوق الا اذه نا ) : لاق نم ا ديف ! هللا مالك 2 0
 ةيفاعلا هللا ل 1

 ريخو « نيقيرفلا نم م ليلدلاب ل مهف ع دكارو ءانثتسالا زوجب نم ا
 اذهو « ءانئةسالا نم عنم هناا لصأ 5 كاشلا ينئتسملا د ارأ نإف : اه اكو رومألا
 : هلوق يف هللا مهفصو نب نذلا نينمؤملا نم نمؤم هنأ دارأ ناو . هيف فالخ /الإ امم
 مهتداز هتايآ مهيلع تيلت ذاو مهبولق تاجو هللا رك اذ نيذلا نوم وألا اع تا
 كنتلوأ . نوقفتي 0 زر اممو ةالصلا نوميقي نيذلا . نواكوتي مهبر ىلعو ان
 ع4؟ : لافنالا ( ميرك رك قزرو ةرفغمو مهبر دنع تاجرد مط «اقح نونمؤملا م
 اودهاجو اوباترب م مت هلوسر رو هللاي اونمآ ن ْن ,ذلا نونهؤملا اهنا 0 ىلاعت هل وق يو
 ءانئتسالاف . ٠6 : تارجحلا ( نوقداصلاوه كنئلوأ ء هللا ليبسيف 0 1 1 ومأب
 ىذ“ "سا ند كلذكاو و ةيقاعل لاي همالع مدع دا 0 مةنسأ نم كلك - ج لئنيح
 . ىرت ا( ةوقلا يف لوقلا اذهو . هنامبإ يف اكشال « هللا ةئيشمب 0 ًاقيلعت

 نايبلاو حرشلا ن * ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع عصام عيمجو : هلو 3
 نيلئا اهلا مهتقفاو نمو ةيمهتجلا ىل إعدر رلأ للا كاذب هللا همحر خيش ثلا ريشي :ق هلك
 ريغ هنكل  دنسلا يعطق ناك ناو - ةرئاوتملافء داحآو رئاوتم : ناوسق رابخألا نأب
 ىلعنارقلا ١ ةلالد 5 اوحدق اذهو !! نيقعيلا ديفتال ةيظفللا ةل ادألا نإف . ةلالدلا يعطق
 ند الو « اهقيرط ةهج نم اهب جتحيالو « معلا ديفتال داحتلاو : اولاق ! تافصلا
 ةهج ند 4 )اعفأو هتافصو هئامسأو ىلاعت برأا ةفرعه ب واقلا ىلع اودسف ! اهنتم ةهج

 اا الس



 عطارق اهومس « (1)ةيلايخ تامدهتهو « ةيمهو اياضق ىلع سانلا اولاحأو « لوسرلا

 فز 210 تالا رام يعج ا كر اردتم يف اول ةيقب نيه رو« ةيلقع

 ا باسحلا عيرس هللاو « هياسح هافاوق هدنع هللا دجوو « ايش هدجي مل هءاج اذا

 اهضعب تاللظ « باحس هقوف نم جوم هقوف نه جوم هاشغي يحل رحب يف تاظك

لا لعجي مل نو « اهارب دكي مل هدي جاخأ اذ + ندمت قرت
 0262 نه هل اف ًارون هل هل

 اهلجأل اولز زعو « يحولا ص صوصن ىلع اهومدق مهنأ بجعلا نمو . 40 م4 : روثلا

 لوقعلاب (١)اورفظي مو « صوصنلاب ءادتهالا نم مهبواق ترفقأف « صوصنلا

لاو ةميلسلا ةرطفلاب ةديؤملا ةحيحصلا
 يحولا صوصن اوكح ولو 2 ةيوبنلا صوصن

 . ةميلسلا ةرطفلل قفاوملا « حيحصلا لوقعملاب اوزافل

 هنظ امو « هتعدب ىلع صوصنلا ضرعي عدبلا بابرأ نم قيرف لكلب

!! هب جتحاو هلبقو 6 مدنا : لاقهقفاو 5 0 -الوقعم
 «هياشتمهتا : * لاق هفلاخ اموإ 

 راك كل كادطا | ةلررأ هير ضو نحر ! ًاضيوفت هدر ىمو ؛ هدر مث

 + مهيلع ةنسلا لهأ

 «لوقعمب هوضراعيالو 2 حيحصأاا صنلا نع اولدعيأل نأ : : ةنسلالهأ قيرطو

 تعم هللا همحر يراخبلا لاق امكو . هللا همحر خيشلا هيلا راشأ اك« نالف لوقالو

ر هاتأف « هللا همحر يعفاشلا دنع انك « لوقي يديمحلا
 لاقف « هلأس» نع هلأسف لج

 لوقتام : يعفاشاللجر لاف ء اذكو اذك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف ىضق

 يط سو لع ينارن ! ةعيب يف ينارت ! ةسينك يف ينارب ! هللا ناحبس : لاققف !؟ تنأ

 لوقت ام : لوقت تناو « سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق : كل لوقأ !؟ رانز

 الو نمؤا ناك امو ) : ىلاعت لاقو . ريثك فاسلا مالك يف كلذ رئاظنو !؟ تنأ

مهل نوكي نأ ًارمأ هلوسرو هللا ىضق اذا ةنمؤم
 ,6:بازحالا ( مهرمأ نم ةريخلا 

 )١( اياضقب اورفظي ملو : لصالا يف .

 ا



 ملعلا ديف : هل ًاقيدصتو هب المع « لوبقلاب ةمآلا هتقلت اذا دحاولا ربخو
 يتمألا لس نإ نك لو ةلاردلا يمسق دحأ وهو ءقمألا ريهاج دنع / ينيقيلا/
 ربخو « (١)تاينلاب لاععألا امنا : 0 يضر باطخلا نب رمت ربخك ٠ «عازت كلذ
 : ةريره ينأ ربخو « (1)( هستبهو ءالولا عيب نع ىهن ١ : اههنع هللا يضر رمع نبا
 ام عاضرلا نم مرحي » : هلوقكو « (*)( اهتلاخ ىلعالو اهتم ىلع ةأرألا حكنتال »
 ربخأو ءابق لجسم ىتأ يذلا ربخ ريظن وهو ٠ كلذ لاثمأو ء (؟)( بسنلا نم مري
 . (ه)اهيلا اورادتساف « ةيعكلا ىلا تر ةلبقلا نأ

 عم هسيتك لسربو « ًاداحآ هلسر لصد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو
 + ىلاعت لاق دقو ! دحاو ربخ هنأل هلبقنال نولوقي مهيلا لّسرملا نكي ها
 0 ةبوتلا ( هلك نيدلا ىلع هرهظيل ا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ يذلا وه )
 < هتانيبو هججح لطبت م الثل « هقلخ ىلع هتانيبو هججح هللا ظفحي نأ دب الف

 هلاح نيبو « هتافو دعب لعيو هتايح يف هلوسر لع تاذك ن + هللا حضف اذهلو
 هللادبع لاقو . ثيدحلا يف بذكي دحا هللا رّتس ام : ةنييع نب نايفس لاق : سانلل
 سانلاو حبصأل « ثيدحلا يف بذكي نا (5) رحبلا يف لجر مه ول : كرابلا نب
 نكلو - بذكلاو قدصلا لمتحي ناك ن نإو دحاولا ربخو . باذك نالف : نولوقي
 1 1112 1 ا 0 1 25 هتاقوا مظعم نوكي نا دعب الإ دحا هلانيال اهميقسو رابخألا حيت نيب قيرفتلا

 ه هيلع قفتم )١(

 < هيلع قفتم (5)

 * هيلع قفتم (9)
 < هيلع قفتم (5)

 < هيلع قفتم (©)

 < نجسلا : لصالا يف (5)



 مهرذحةدشو؛ مهلاوقأ وعهلاوخا ىلع نقيل ؛ةاورلا ريس نعشحبلاو«ثيدحلاب الغتشم

 ىلع اهوقتي ةملك يف ًادحا اوحماسي مل اولتق ول ثيم اوناكو « للزلاو نايغطلا نم

 نيدلا اذه اواقن دقو . كلذ مهسفنأب مه اولعف الو « سو هيلع هللا ىلص هللا لوسو

 « رابخألا داقن مهو ؛ نابالا ةباصعو (1)مالسإلا كدرأت مهف « مهيلا لقن ام انبلا

 ريخو « مهلاخ فرعو « مهنأش نم اذه ىلع ءرملافقو اذإف . ثيداحألا ةفرايصو

 لقع هل نمو . هوورو هولقن ايف معلا هل رهظ :- مهتناماو مهعروو مهقدص

و مهيبن لاوحأب معلا /نم/ مهل ثيدحلا لها نا ملعي ةفرعمو
 ام« ةرابخاو هتريس

 مهدنعةاحنلانا امك . ًانونظم وا مهل ًامواعم نوكي نا الضف « روعش هب مهريغل سيل

 مالك نم ءابطألا كنعو « مهريغ دنع سيل ام املاوقاو ليلخلاو هيوبيس رابخا نم

 « هريغ نم اهب ريخا وه ةعنص يذ لكو « مهريغ دنع سيل ام سونيلاجو طارّقب

 كلذ دنعل !! كلذ وو « زبسلا نغ راظعلا وا « رطعلا ردا نع لاقبلا تلأس ولف

 . ًاريبك الهج

 ١١-: : ىروشلا ( ءيبش هلثك سيل ) : ىلاعت هلوق اولعج دق ةافنلا نكلو

 مهدعاوق فلاي ثيدح مهءاج |لكف « ةدييحضلا ثيداحألا در يف مهل ًادنتسم

 (ءيدنف هلثك سيلا) كب هاودار د مهراكفأو مهرطاوخ (؟)هتعضو امو « مهءارآو

 ىنعلل افيرتو « مهنم اباق ىمعا وه ند ىلع ًاسيلدتو مهنه ًاسيبلت « 1١ : ىروشلا

 الو «هلوسر الو هللا هدري ملام تافضصلا رابخا نم اومهفف . هعضاوم نع يآلا

 ! نيقواخملل (4) اب ليثمتلا اهتابثأ يضتقي (5)هنا « مالسالا ةمئا نم دحا همهف

 ريضتسكا و: ءاثلا حتفب ( ةكيرت » عمج : ءارلاو ةانثملا ءاستلا مضب « كرتد» )١(

 : هتظفحو مالسالا عورد مهنا ديري « سأرال ديدحلا ةضيب يهو ؛ ءارلا

 : هتفصو : لصالا ي (0)

 . اهنا : لصالا يف (م)

 . اهب : لصالا يف ()

50000 



 (|ثيصنلل ًافيرحت ١ : ىروشلا (ءيش هلذكك سيل ) ب كلذ نالطب ىلع اولدتسا م
 نم ءاجو هب هللا رما يذلا مالسالا نيد لوصا اذه : نواوقيو « بتكلا نوفنصيو
 ربدت ريغ نم « ىلاعت هللا ىلا هانعم نوضوفيو نآرقلا' نم ًاريثك نوأرقيو « هدنع
 لهأ ىلاعت هللا مذ دقو . هللا هدا رأ يذلا هانعم هنا ريخأو « لوسرلا هنّدِب يذلا هانعمل
 ريتعنل مهربخ نم انياع كلذ صقو« ثالثلا تافصلا هذه ىلع كوألا باتككلا
 ناك دقو كل ارزمؤي نأ نوعمطتفأ ) : ىلاعت لاَقف . مهتقيرط لثم نع رجزننو

 : ةرقبلا ( نوملعي مهو هولقع امدعب نم هنوفرح مث هللا مالك نوعمسي مهند قيرف
 الإ مه نإو ينادأ الإ باتكلا نودلعيال 0 مهنمو ) : لاق نأ ىلا ءاله
 نيذلل ليوف ) : ىلاعت لاق مث « ةدرجملا ةوالتلا : ينامألاو . 78 : ةرقبلا ( نونظي
 ليوف ءالياق ًآنمث هب اورتشيل هللا دنع نم اذه نولوقي مث مهيديأب باتكلا نويتكي
 ام ةبسن ىلع مهمذف .174 : ةرقبلا ( ن وبسكي امم مهل ليوو مهيديأ تبتك ام. م
 ام هللا ىلا بسني نأ : هذ نيفص 110 مهبايتكا ٍلعو « هللا ىلا ه 0
 ىلاعت هللا لأسن ا 1 0 الام ايندلا ند ًاضوع كلذب ذخأي نأو « هدنع نم سيل
 . همركو هنهب « لمعلاو لوقلا يل. لا زلا نم انمصعي نأ

 يبنلا نع حص ام نأ ىلا . نايبلاو عرشلا نم : هلوقب هللا همحر خسيشلا ريشيو
 « زيزعلا هباتك يف هللا هعرش امل نايبو « يئادتبا عرش : ناعون ملسو هيلع هللا ىلص
 مهنيب لضافتلاو « ءاوس هاصأ يف هلهأو :هلوقو . عابتالا بجاو قح كلذ عيمجو
 ىقتلاو ةيشخلاب : خسنلا ضعب يثو . ىل وألا ةمزالمو « ىوملا ةفلاخمو ةقيقحلاب
 لصأ يف نوكر تشم لكلا نأ ىلا ريشي ىلوالا ةرابعلا يفف . ةقيقحلاب : هلوق لدب
 5 ريظن مدسقت مك تبثأو ضعب ند ىو وقأ هضعب نوكي 0 نكلو « ىنيدصتلا
 ل هوما نيب توافتلا كا ريشإ ىرخألا ةرابعلا يثو . هفعضو رصبلا ةوقب
 ملعأ هللاو ؛ ةوق رهظأ لوألا ىنعملاو . هيف توافت الف قيدصتلا امأو « بواقلا
 . باوصلاب

 ت-اااض



 : (نمرلا ءايلوأ مهلك نونمؤملاو) :

 نذل ونزحت مهالو مهياع فوخال هللا ءايلوأ نإ الأ ) : ىلاعت لاق :

 « واولا حتفب ةيالّولا نم : يلولا . ةيآلا 59-5 : سنوي كب اوما

 : كاقنالا ( ءيش نم مهتيال و نم كلام ) : ةزمحأرق دقو . ةوادعلا دض يه يلا

 «ةرصتلا حنتفلاب : ليقو . قاتغل امه : ليقو . اهحتفب نوقابلاو « واولا رسككب ءا/"

 ًاضفعب موقلا/ ضعب/ يلوت يف نأل « رسكلا زاجو : جاجزلا لاق . ةرامإلا رسكلابو

 .اهوخنو ةطايخلا : لثم « روسكم كلذك ناك ام لكو « ل.علاو ةعانصلا نم ًاسنج

 اونمآ نيذلا يلو هللا ) : ىلاعت هللا لاق « مهيلو ىلاعت هللاو « هللا ءايلوأ نونمؤملاف

 نم مهن وجر خي توعاطلا ةزالوأ اورفك نيذلاو /. رونلا ىلا تالظلا نم مهجرخي

 نيذلاىلوم هللا نأب كلذ ١ : ىلاعت لاقو . ةيآلا ء ؟ه9/ : ةرقبلا ((تالظلا ىلا رولا

 مهضعب / تانمؤملاو / نونمؤملاو ). ١١ : هم ( مهل ىلومال نيرفاكلا نأو اونمآ

 اورجاهو اونمآ نيذلا نإ ) ىلا هت : لاقو .ةبآلا ءالا/ : هب وتلا ( ضعب ءايلوأ

 مهضعب كتئلوأ اورصنو اووآ نيذلاو هللا ليبس يف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجو

 هللا مكياو امتإ ) : ىلاعت لاقو . ةروسلا رخآ ىلا ء 7 : لافنالا ( ضعب ءايلوأ

 نمو . نوعكار مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا اونمآ نيذلاو هلوسرو

 : 88-65 : ةدئاملا ( نوبلاغلا مه هللا بزح نإف اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا لوتي

 ءايلوا مهنأو « ضعبل مهضعب نينمؤملا ةالاوم اهيف تبث / اهلك / صوصنلا هذهف

 « هنوبحيو مهبحيف « نينمؤملا هدابع ىلوتي هللاف . مهالومو مهيلو هللا نأو « هللا

 هذهو . ةبراخاب هزراب دقف ألو هل ىداع نمو « هنع نوضريو مهنع ىضريو

 :ىلاعتلاق « هيلا ةجاحل قولخملل قولخملا ةيالوك تسيل « هناسحإو هتحر نم ةيالولا

 يلو هل نكي لو كلملا ف كيرش هل نكي ملو ًادلو ذختي مل يذلا هلل دمجلا لقو )

 هلللب « لذلا نم يلو هل سيل ىلاعت هللاف . 11١ : ءارسالا ( ًاريبكت هربكو لذلا نم

 ءهرصني يلو ىلا هتجاحو هلذا (١1)هالوتي نمم مهريغو كولملا فالخ « ًاعيمج ةزعلا

 )١( ىلاوتي : لصالا يب <
 تالا



 :ءاوساهلصأ يف اهلهأ نأ : خبشلا دارم ن وكف «نامألا رظن ًاضيأ ةيألوأأو
 ىرشبلا مل . نوت اوتاكو اونآ يذلا . نونزعي مهالو مهيلع فوخال هل الدأ نإ الأ ) : ىلاعت لاق م « نيقتملا نينهؤملل نوكت ةلماكلاف : ةصقانو ةلماك نوكتو
 هنأ لع بوصنم - ١ نوقتي اوناكو اونمآ نيذلا ٠ ف « ( ةرخآلا يفو ايندلا ةايخللا يف
 وأ « « مهد راضإب عوفرم وا « حدمأ رامغإب وأ «هنم لدب وأ هللا ءايل وأ ةفض
 هوجولاهذه ىلعو . ؛ مهيلع » ريمض نم الدب ءرججلا هيف زيجأو « « نإ » ل ناث ربخ
 يف روكذملا دعولا لهأ مهو « نوقتي اوناكو اونمآ نيذلا نم ناك نمل ةيالولاف اهلك
 تسيل « هطخاسمو هباحم يف ديمحلا يلولا ةقفاوم نع ةرابع يهو . ثالثلا تايالا
 : ريخخاو « أدتبم اونمآ نيذلا : ليقو . ةضايرالو قلمتالو « ةالص الو موص ةرثكب
 . ةيآلا مظن راثتناو « اهلبق ادع ةلمجلا عطقل « ديعب وهو « ىرشبلا مه

 رفكد يف نوكي دق [ك« هجو نم ةوادعؤ « هجو نم ةيالو نمؤملا يف عمتجيو
 مدقت اك« عدلا لهأ نيبو مهنيب يونعم عازنو « ةنسلا لهأ نيب يظفل عازأ لصألا اذه ين ناك نإو .نامإو قافنو « روجفو ىوقتو « ديحوتو كرشو « ناميإو
 ىنعملا يف هتقفاوم نم ىلوأ - ىنعملاو ظفللا يف عراشلا ةقفاوم نكلو . ناميإلا يف
 025: نسوي ( نوكر شم مهو الإ هللاب مهرثك أ نمؤي امو ) : ىلاعت لاق ؛ هدحو
 كل تالا ١4 : تارجحلا ( انملسأ اولوق نكلو اونمؤت مل لق ) : ىلاعت لاقو
 ىلص لاقو . نيلوقلا حصأ ىلع نيقفانم | وسيل مهنأو ؛ ةبآلا هذه ىلع مالكلا مدقت
 :لدب « ناخ نمتئا اذإو » ةياور يفو . :)١( رجف مصاخ اذإو « فلخأ دعو اذإو « ردغ دهاع اذإو « بذك ثادح اذإ : اهعدي ىتح قافنلا نم ةاصخ هيف تناك نهنمةلصخ هيف تناك نمو « ًاصلاخ ًاتفانم ناك هيف نك نم عبرأ » : سو هيلع هللا
 نمةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم رانلا نم جرخي ١ 8 ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو . مدقت ) ناميإلا 0 : ثيدحو , ؛ نيحبحصلا ١ يف هاجرخأ 3 كسا لغو اذإو »

 : قبسو هيلع قفتم )ن2(

 نر



رانلا يف دلي مل ليلقلا لقأ ناعإلا نم هعم ناك نم نأ ملعف . (0)1 ثاميإ
 ناك نإو ؛ 

 جر مش « كلذ ند / هعمام/ ردق ىلع رانلا يف بذعي وهف « قافنلا نم ريثك هعم

 ا « رفكلا بعش نم يصاعملاو « ناميإلا بعش نه تاعاطلاف . رانلا نم

 كا قيدصتلا ناميإلا بعش سأرو « دوحملا رفكلا بعش سأر

 مهيفو الإ تعمتجا ةعاج نمام » : لاق هنأ مسو هيلع هللا ىل إص يبنلا ىلا اعوفرم

 5500 لصأ الف : - (1)( هسفنب يردي وه الو «هب نوردي مهال « هلل يلو

 قسفلا ىلع نوتوم آ ًاقاسف نونوكي دقو رافكا كاونركم دف ةعاإ اجلا نإف « لطاب

 فوحالوللا ءايلوأنإ الأ ) : ىلاعت هلوق يقنوفوصوم ا مهف نولماكلادّتلا ءايلوأ امأو

ناكو اونمآ نذلا . نونزي مهالو مهيلع
 يوايندلا ةايحلا يِ ىرشبلا مه . نوقتي او

اعت هلوقيف ةروكذملا يم ىوقتلاو .ةيالا 54 9 . سنوي ( ةرخآلا
 "نكلو) : ىل

و باتكلاو ةكئالملاو رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم ربكلا
 كلثلوا): هلوق ىلا « ( نييبنلا

 « نودصتقم : نامسق مهو . 1١/ا/ : ةرقبلا ( نوقتملا م ه كئلوأو اوقدص نيذلا

 بواقلا لامعأ ٠ نم ضئارفلاب هللا ىلا توبرقتي نيذلا : نودصتتةملاف . كوبرقمو

 ياك ١ ضئارتلا دعب لفاونلاب هللا ىلا نوبرقتي نيذلا : نوقباسلاو . حراوجلاو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا يضر ةريره ينأ نع ( يراخبلا حيحص )

 برقتامو « ةيراخاب ينزراي كقف يلو يل ىداع نم : ىلاعت هللا لوقي» : مسو هيلع

« لفاونل اب لإ برقتي يدبع لازيالو « هيلع ةتضرتفا ام ءادأ لثمب يدبع يلإ
 ىح

 يلا هذيو «هب رصبب يذلا هرصبو « هب عمسي يذلا هعمس “تنك هتيبحأ اذإذ « هبحأ

س نئلو « اهب يشمي يلا هلجرو « اهب شطبي
 هنذيعأل يلذاعتسا نألو « هئيطعأل ينلأ

ق نع يددرت هلعاف انأ ءيث نع تددرتامو
 توملا هركي « ندمؤملا يدبع سفن ضب

0 

 . هيلع قفتم )١(

 ٠ فلؤألا لاق كهل لصأال لطاب ()



 وهو « ءالولا نم قتشم وهو ؛ ودعلا (7)فالخ : يلولاو . ()١( هتءاس* ةركأف
 هتاضرعمهيلا برقتلاو «هتابوبحم هتقفاومب هللا ىلاو نم وه : هللا يلوف « ب رتلاو وندلا
 ثيحنم هقزريو . ًاجرخم هل لعجي هللا قتي نمو ) : مهيف ىلاعت هللا لاق ام ءالؤهو
 يبنلا لاق « ةيآلا تلزن ام : هنع هللا يضر رذ وبأ لاق . 1# : قالطلا ( بستحيال
 نوقتملاف . (") مهتفكلقيآلا هذهب سانلا لمع ىلا( نذابأ مد مس و هيلع هللا ىلص
 عفديف « ن وبستحال ثيح نه مهقزربو « سانلا ىلع قاض امم ًاجرخم محل هللا لعجي
 نه « اسهحرش لوطي ءايشأ هللا مهيطعيو « عفانملا مل باجيو « راضملا مهنع هللا
 0 تنا ربثأتلا و تافشاكملا

 : (نآرقلل مهعبتأو مهع وطأ هللا دنع مهمرك أو ) : هلوق
 « قتألا وهو « نآرقلل دمسبتألا و هلل عوطالا وه نيئمؤملا مركا دا األ

 . 7 : تارجلا ( مكاقتأ هللا دنع كمركا نإ ) : ىلاعت لاق « مركألا وه ىتألاو
 «يمجع ىلع يبرعل لضفال ١ : لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ( نئسلا ١ يو
 الا : - ضيبأ ىلع دوسأل الو « دوسأ ىلع ضييبأل الو « يبرع ىلع يمجعل الو
 فعض رهظي ليلدلا اذهبو . ١)4( بارت,نم مدآو 0 مدآ نه سانلا « ىوقتلاب
 نأو « ردنآلا لع امهدحأ حيجرتو . ركاشلا ينغلاو رباصلا ريقفلا ةلأسم يف مهعزانت
 لاوحألاو لامعألا ىلا عجريامتاو« ىنغلاو رقفلا تاذ ىلا عجريال ل يضفنلا نا قيقحتلا

 نم وه امناو يراخببلا هوري مل ةزرابملا ظفل ٠ ملسم نود يراشملا وادا
 يف يلنحلا بجر نبا ظفاحلا ركذ م نافيعض هيف دنسب ةماما يبا نع هريغ ةياور
 ا مكحلاو مولعلا عماج

 - تارقلا نم : لضاللا يك(
 < عاطقلا هيف دنسب احلا لزحا واور 6 تيعض (9)
 لاسم يف وه اماو مهنم لجأ هور ل هنإف « مهو نئسلل هو زع نكل 2 حي 25

 4 لجأ مامالا
7 

 تهالاوم



 قئاةحو ىوقتلاب هللا دنع ليضفتلا نإف . اهسفن يف ةدساف ةلأسملاف « قئاقحلاو

 رقفلاو ىنغلا : هنع هللا يضر رمع لاق  ملعا هللاو  اذهلو . ىنغ الو رقفبال « ناعإلا

 لاق ا « هدبعل ىلاعت هللا نم ءالتبا ىنغلاو رقفلاو . تبكر اههيأ يلابأال « ناتيطم

 (نيركل نر 2 لوقف هلق هم ركأف هبر هالتبا ام اذإ ناسنالا امأف) : كلاعت

 ايوتسا «ىوقتلا يف  ركاشلا يخخلاو رباصلا ريقفلا« ايوتسا نإف . ةيآلا ء ٠6 : رجفلا

 ىغلاو رقفلا نإف « هللا دنع لضفألا وهف اهيف امهدحأ لضف ناو « ةجردلا يف

 : رخآ هجو نم ةلأسملا لاحأ نم مهنمو : ركشلاو ربصلا نزوي امناو « نانزويال

 ركشوربص نم هل دبال |اهنم لكف « ركش فصنو ريص / فصن / ناميإلا نا وهو

يجرتلا يف اوذخاو «ركشلا نم ًاعرفو ريصلا نم ًاعرف سانلا ذخأ اهناو
 اودرجف « ح

 ًاغرفتم ًاريقفو « هيلع هلل ًاركاش برقلا بوجو يف هلام الذاب ًاقدصتم ًاقفنم ًاينغ

 |مهعوطا امهلكا نا : لاقي ذئنيحو . هرقف ىلع ًارباص تادابعلا ءادألو هللا ةعاطل

 نا حصل « ديرجتلا حص ولو : ملعا هللاو . اهتجرد تواست ايواست نإف « اههعبتاو

 ناهم وا « ركاش عاطم وا « رراص ضيرم وا « ركاش ىفاعم لضفا اميا : لاقي

 كلذ وحنو ؟ رباص فئاخ وا « ركاش نمآ وا « رباص

هبتكو « هتكئالمو « هللاب ناميالا وه : ناميالاو ) : هلوق
 مويلاو « هلسرو « 

 : ( ىلاعت هللا نم «هرمو هولحو « هرشو هريخ ردقلاو « رمخآلا

 ا ا
 هللا ىلص يبنلا باجأ اهبو « نيدلا لوصأ يه لاصخلا هذه نأ مدقت ل

ك ىلع قفتملا روهشملا ليئاربج ثيدح ى للسو هيلع
 ىلص يبنلا ىلا ءاج نيح « هت

ا نع هلاسو « يبارعأ لجر ةروص ىلع مسو هيلع هلل
 دهشت نأ » : لاقف ؟ مالسإل

 موصتو « ةاكزلا يلؤتو « ةالصلا ميقتو « هللا لوسر ادم نأو « هللا الإ هلإال نأ

 : لاقف ؟ ناعإلا نع هلأسو . «)١( اليبس هيلا تعطتسا نإ تيبلا جحنو « ناضمر

 )١( مدقت دقو « هيلع قفتم <

 تااكس



 , ردقلاب نمؤتو « رخآلا مويلاو ءالسرو هك هتكئالمو « هللاب نمؤت نا
 مل نإف « هارت كنأك هللا دبعت نأ » : لاقف ؟ ناسحإلا نع هلأسو . ( هرشو هريخ
 ملسو هيلع هللا ىلص هنع ١ حيحصلا ١ يف كلذك تبث دقو . ١ كارب هنإف.هارن نكت
 ( نورفاكلا اهيأاي لق ) : صالخإلا يئروسب ةراث رجفلا يتعكر يف ارقي ناك هنأ
 نامبإلا يقيآي ةراتو . ١ : صالخالا (دحأ هللا وه لق )و« :١ نورفاكلا
 + : ةرقبلا ( انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ اولوق ) : ةرقبلا ةروس يف يتلا : مالسالاو
 انئيب ءاوسم ةملك ىلإ اولاعت باستكلا لهأاي لق) : نارع لآ يف يتلاو « ةبآآلا
 يف نايبالا سو هيلع هللا ىلص رسف /و/ . ةيآلا 254 : نارمع لآ 0( مكيبو
 هللاب ناميالاب كرمآ ) : مهل لاق ثيح « هت ىلع قفتملا « سيقلا دبع دفو ثيدح
 «هلكليرششال هدحو هللا الإ هلإال نأ ةداهش ؟ هدحو هللاب ناييالاام نوردتأ ء هدحو
 ى هس مولعمو 0 مهام سمح اودؤت نأو 2 ةاكزلا ءاتيإو « ةالصلا ماقإو
 ريغ يف ربخأ دق امل « بلقلا ناميإ نودب هللاب اناميإ نوكت لامعألا هذه /نأ/ در
 دقو « ناهيإلا وه باهتلا نامبا عم هذه نا ملعف 38 باقللا نايا نم دي هنا عضوم

 . اذه ىلع مالكلا مدقت

 الا نابيإلا مح هل تبغيال لجرلا نا ىلع لدي اب ناءوامم ةنسلاو باتكلاو
 اهترسف [منا كلت نإف ءةاك زلاو ةالصلا ىنعم نم رثكا اذهو « قيدصتلا عم لمعلاب
 نونمؤالاا نا ) : ىلاعت هل وةباتكلا نف . ةنسلاو باتككلاه انعم نيب ناوسيالاو « ةنسلا
 امنا ) : ىلاعت هلوقو ٠ هلاك  لاتفدا مهبولق كك ركذ اذا نيذلا
 هلوقو . ةيآلا « :٠6١ تارججلا ( اوباترب ل مث هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نونمؤملا
 مهسفنا يف اودجيال مث مهنيب رجث ايف كوكي ىتح نونمؤيال كبرو الف ) : ىلاعت
 هذه دجوت ىتح نابيإلا ينف ا ل ا ار ير نيل ماج

 . ملسم 000

 - هيلع قفتم (1)



 ديعولا لها نم ناك اهكرت نف « ساثلا ىلع ضرف ةياغلا هذه نأ لع لذا 2 ةراغلا

 : باذعالبةنجلا لوخدب هلهأا دعو“ يذلا « بجاولا 00 أ دق نكي مل / و/

 هريسفتو ليثا ريج ثيدحي نامبالا مس و هيلع هللا ىلص يبنلا ريسفت نبب نا لاقيالو

 دعي ليثاربج ثيدح يذامي اللا قف نزل رام سيقلا ديع دفو ثيدح يف هايا

الا مويلاو هلسرو ةيتكأ و هنح ؟المو هَل هللا 0 ناميالا هنأ هنأ ىنعملا ناكف 2 مالسإلا ريسفت
 رخ

 يدل لا نيو دل نمضتم ناسحالا نا ام « مالسالا ريسفت 5 اهركاذ ى ييأأ ٠ لامعألا عم

أل 2 سيقلا كيع كفو ثيدح فال : هركذ لبق 0 ريسفت مدق
 3 43 ءادتيا هرسف هن

 هللاهمحر خيشلا هركذام ىلع ىتأ ًاتيال باوجلا اذه نكلو . مالسالا ريسفت هلبق مدقتي

 : هيلع لكشم سيلا دبع دفو ثيدحف « نايبالا ريسفت نم

 نم رثكا ةرهاظلا لامعألا نم هللا هبجوإ ام ناك اذا هنأ : هنع لأسي اممو

 ليئاربج ثيدح يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا / اهب / باجأ ىِتلا سمالا لاصخلا

 ن 0 لا ضعب باجأ دقو ؟ سمخلا نس هذه مالسالا نا ل لاق ملف « روكذملا

 رعشلا اهل انك رثو + ةيالستسا مي اهب همايقيو « اهمظعأو مالسالا رئاعش رهظا هذه

 وه يذلا نيدلا ركذ ملسو هياع هللا ىلص يبنلا نا : قيقحتلاو . هدايقنا ديق لالخناب

 بجيف «نايعألا ىلع هضحم هدابع / ىلع / هلل بج يذلا « ًاقلطم هبرل دبعلا مالستسا

 امو « سمخلا يه هذهو « نيدلا هل ًاصلخمم هللا دبعيل « هيلع ًارداق ناك نم لك ىلع

 نا اما لب « سانلا عيمج اهبوجو معي الف « حلاص٠ بابسأب بجي اهنإف كلذ ىوس

 اهو را نع يهتلاو  هقوربملاب رمألاو ٠ داهجلا# «ةياقكلا ًاضرف نوكي

 امامأو . كلذ ريغو « ثيدحنو « ءارقاو « ايتفو محو « ةراما نم كلذ عبتي

 طقسي دقو « هيلعو هل بجو نم هب صتخيف « نييمدالا قح ببس (1)ب ب

 « ملاظملا نمفاصنإلاو « بوصغلاو تانامألا درو « نويدلا ءاضق نم « هطاقسإب

 5 ماحرالا ةل صو « دالوالاو ةجوزلا قوقحو « ضارعالاو لاومألاو ءامدلا نم

 )١( بحي نأ : لصالا يف .

 ا



 موض فاك : ور لغ بجاولا ريغ ديز ىلع كلذ ن 0 بجاأولا نإف , كلذ رو
 يلام ًاّمح تناك نإو ةاكزلا إف« ةاكزلاو س.دخلا تاواصلاو تيبلا جبحو ناضمر
 نأ رجه و «ةينلا اهيف تبجو اذلو « اهفراصم ةيناهلا فانصألاو « هلل ةبجاو اهنإف
 ولو « ةينلا ال طرتشي ال دابعلاقوةحو . رافكلا نمبلطت ملو . هنذإ الب ريغلا اهلعفي
 «ىلاعت هلل ًامح بجي امو . رافكلا اهب بلاطيو ؛ هتمذتئرب هنذإ ريغب هنع هريغ اهادأ
 اطرش فيلكتلا ناك اذهلو « ةب وّدعلا ىنعم اهيفو ؛ دبعلا نم بسب وه ؛ تارافكلاك
 «ىلاعت هللا مهمحر هياصاو و ةفينح يأ دنع ن ونجملاو ريغصلا ىلع يح الف . ةاكز هلا 5
 . هعض وم ي فرع اه ىل اع

 هلوق مدت  ىلاعت هللا نم « هرمو هواحو . هرشو هريخ ردقلاو : هلوقو
 0)١( هرشو هريخ ر ردقلاب نمؤتو» : ليئاربج ثيدح يف ماسو هيلع هللا لص
 : لافت لاقو . 6 : ةبوثلا ( انل هللا بتك اماالإ انبيصي نل لق) : ىلاعت لاقو
 نم هذه اولو مشب ةئيس مهبصت نإو « هللا دنع ن هم هذه اولوقي ةنسح مهبصت نإ)
 : ءاسنلا ( ًائيدح نوهقفي نوداكي ال موقلا ءالؤش اف . هللا دنع نم لك لق « كدنع
 : ءاسنلا ( كاسفن نف ةئيس نم كباصأ امو ء هللا نف ةنسح نم كياصأ امر ءالث
 . ةبالا ءالذ

 نيبو ءالث : ءاسنلا ( هللا دنع ند لك » : هلوق نيب عما فيكف : ليق نإف
 بصقملا : ( هللا دنع ند لكو : هلوق : ليق ءالو : ءاسنلا ؟ « كاسفن نف » : هلوق
 0 ( كسفن نف » : هلوقو « هللا دنع نم م اهلك « ةميزملاو رصنلاو « بدجلاو
 8 اصأ امو ) : ىلاعت لاق ام« كل ةبوقع كسفن بنذبف هللا نم ةئيس نم كاباصأ ام
 نبا نع يود ام كللذ ىلع لدي . ٠" : ىروسلا ( مكيديأ تيسك اوف ةبيصم نم
 نة: ءاسنلا ( تلسفن ند ةئيس نه كياصأ امو) : ارق هن هنع هللا يضر سابع

 : ليلق لبق هيلا راشملا ليصفتلا ىلع هيلع قفتم )2(
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 خمأ فاشللا يسلب سس لح ةنسح اب دارملاو . ( كيلع اهتبتك انأو)

 هباصأ ام ةنسحلا : ليق /و/ . ةيصحملا ةئيسلاو « ةعاطلا ةنسحلا :ليق دقو . لاوقألا

 : ثلاثلا كولا ىنعمل لءاش لوألا لوقلاو . لح موي هباصأ ام ةئيسلاو  ردب موي

 ةئيعس نوكت نأ نيب ةافانه ال نكلو « ًاعطق لوألا نود ًادارم, سيل يناثلا ىنعملاو

 نوكت دق ةيناثلا ةيصنملا كإف « ردت عتيمجلا نأ عم « هسفن نم ءازجلا ةعيسو لمعلا

 ةنسسحلاو « لمعلا تاعيس نف اهنأ عب « ءازخلا تائيس نم نوكتف « ىلوألا ةبوقع

 سيلو . ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع لد اك« ىلوألا باوث نه نوك# دسق ةيئاثلا

 دسعلا لعف نإ : نولوقي مهنإف « « كسفن نف » : ىلاعت هل وقب اوجتحي نأ ةيردقلل

 «نوقرفيال مهو « اههنيب قرف دقنآرقلاو ! هللا نم ال هنم وهف - ةعيس وأ ناك ةنسح _

 لعج امك« هللا دسنع نم تانسحلا لعجف « ( هللا دنع نم لك) : ىلاعت لاق هنألو

 دعب هلوقو . ءازجلا يف لب « لامعألا ين كلذي نولوقيالمهو « هللا دنع نم تاعيسلا

 (ةنسح مهبصت نإو ١ : هلوق لثم/ « ( ةئيسنم ) و ( ةنسح نم كباصأ امو : اذه

نلا يه يلا تانسحلا نيب ىلاعتو هناحبس قرفو . /( ةثيس مهبصت نإ » و
 نيبو « مع

 نال نقال را مر نء هذه لعجف « بئاصملا يه ىتلا تاعيسلا

 اههجوأ نم هجو نم اف ءهجو لكن م اهب ّنسحا وه "ذإ ءدّلل لا ةفاسضم ةنسلا

 رابتعاب يهو « ةمكحلا اهقلخي امنإ وهف « ةعيسلا امأو « هيلا ةفاضإلا يضتقي وهو الإ

 * ريخو نسح هلك هلعف لب « طق ةعيس لعفيال برلا نإف « هناسحإ نم ةكلا كلت

 هلك ريسخلاو و : حاتفتسالا ي لوقي مس و هيلعدللا ىلص يبنلا ناك اذهل

 هقلخي ام لكلب « ًاضحم ارش قلت ال كنإف : يأ. 1 كليلإ سيل رشلاو كبدي

 اذهف « سانلا ضعبل رش هيف نوكي دق نكلو «كثريخ اهرابتعاب وه «هةكح ذيفف

 هزام ىلاعتو هناحبس برآاف :- قلطم رش وا « ىلك ريش امأف « يناضإ يتزج رش

 امإ لب « طق ًادرفم هيلا رشلا فاضيال اذهلو ؛ هيلا سيل يذلا رشلا وه اذه و . هلع

 « 18: دعرلا ( ءيش لك قلاخ هللا ) : ىلاعت هلوقك « تاقواخملا مومع يف لخدي نأ

0 



 ري ل ل فاضي نأ امإو 4/  : ءاسنلا ( هللا دنع نم لك)
 رشأ يردن ال داو ) : نجلا لوقك « هلعاف فذحي نا امإو 21 : قافلا ( قلخ ام
 ام قلخ اذإ سيلو . ٠١ : نيلا ( ًادشتر مهبر مهب دارا ما ضرألا ىف نمي ديرأ
  ةفاضإلاب يئزج رش وه ام تاقولخملا يف عسقو اذا سيلو « ىلاعت هللا الإ هرادق ردقيال ةكحلاو ةمحرلا نم هلل لب « ةمكح هيف نوكي ال ناويحلا*“ضعب هب ى“ذأتي
 ةحاصم وا ًاريسخ الإ نوكتال ةيلكلا ةماعلا رومألا لب « /اماعإ ًايلك ًارش نوكي
 ديؤي نا زوجنال هنا يضتقي امث اذهو . ماع لوسر لاسرإكو « ماعلا رطملاك « دابعلال
 « مهلضي « سانلل ماع رش اذه نإف « نيقداصلا اهب ديا يبا تازجعملاب هيلع ًاباذك
 نإف « ودعلاو[ ملاظلا كلملاك اذه سيلو . مهارخاو مهايندو مهنيد مهيلع دسفيف
 ةنس نوتسس : ليق دقو « هماظ نم رثكا رشلا نم هب هللا عفدي نا دبال / ملاظلا كلملا
 يف ريس كاذف ؛ هملظ ”ةرثك ردكأق اذإو « مامإ الب ةدحاو ةليأ نم ربخ ملاظ مامإب
 نوعجريو « هيلع ريصلا ىلع نوباثيو ؛ مهبونذل ةرافك نوكت « بئاصملاك « نيدلا
 اذهلو . ودعلا نم مهيلع طلسي ام كلذكو « هيلا نوبوتيو هنورغختسيو ؛ هللا ىلا هيف
 ليطي الف نوباذكلا نوئبنتملا اماو « ةدسم نيملاظلا كولملا نم ًاريثك هللا نكمي دق
 لاق « ةرخآلاو ايندلاو نيدلا يف ماع مهداسف نأآل : مهكلهي نا دبال لب « مهنيكم
 هن انعطقل مث . نيميل ابهنم انذخأل . ليواقألا ضعب انيلع ل وقت ولو ) : ىلاعت
 . 56-45 : ةقاحلا ( نيتولا

 رسما 5 9 ل نه 5 .كسرالو هسفنن ىلا نئمطيال ديعلانأ : دئاوفلا نم «  تكاسفن نف » : هلوق قو
 اذإ مهمذالو سانلا مالم لغتشيالو ءاهنمالإ ءىجبال «اهيف نماك رشلا نإف « اهيلا
 عجريف « هبونذب هتباصأ امنإ ىهو « هتباصأ يتلا تائيسلا نم كلذ نإف « هيلا اوؤاسأ
 0 2 5 را و ا 0 ع هنرعي نأ هللا لأسيو « هلمع تائيسو هسفن رش نم هللاب ذيعتسيو « ب زذلا ىلا
 . رش لك هنع عفدنيو « ريخ لك هل لصحمي : اذبف : هتعاط

 ميقتسملا طا رصلااندها 0: ةحتافلاءاعد هكحأ و همظعأ وءاعدلا عفنأ ناك اذهو

 كح



 , ال ه : ةحئافلا (نيلاضلا الو مهيلع بوضفما ريغ ريغ مهياع تمعنأ يذلا طارض

 يدك هيصي ملف « هتيصعم كرو هتعاط ىلع هناعأ طارصلا اذه هاده اذإ هنإف

 ىدهملا ىلا جاتحم وهو « نامبإلا سفن مزاول يه بونذلانكل . ةرحألا يف الو ايندلا

 ضعب هلوقي سيل . بارشلاو ماعطلا ىلا هنم جوحأ ىدهلا ىلا وهو « ةظحل لك

 !ةيادهلاديزم وأ « تيبغتلا دارملا ناو! ؟ ىدهلالأسي اذايلف ! هاده دقدتا - نيرسفملا

 نم هكر ئيام ىلاو « هلاوحأ ليصافت نم هلعفيام هللا هملعي نأ ىلا جاتمم دبعلا لب

 درج ينكيال هنإف . كلذ لمعي نأ همهلي نأ ىلاو « موي لك يف « رومألا ليصافت

 .ًايدتهم نكي لو « هيلع ةجح ملعلا ناك الإ و « هملعي امب لمعللآد يرم هلعجي نإ هماع

 نم انل لوهجملا نإف « ةحلاصلا ةدارإلا كلتب لمعلا ىلع ًارداق هلعجي نأ ىلا جاتحمو

 وأ هند رثكأ وأ هديرئام لثه السكو ًآنواهت هلعف 3 رب الادو « مولعملا فاعضأ ى ردا

 هليصافتل يدتهنالو هتامج فرعن امو « كلذك هديرت ام هياع ردقن الامو « هنود

 رومألا هذه هل تلك نف « ةماتلا ةيادهلا ىلا نوجاتحم نمو : رصحلا توفي رمأف

 يهو ؛ ىرخأ ةياده هلك كلذ دعبو . بترلا رخآ يهو « تيبثت لاؤس هلاؤس ناك

 لك يف ءاعدلا اذهب نيرومأم سانلا ناك اذهلو . ةرخخآلا يف ةنججلا قيرط ىلا ةيادهلا

 بجيف . ءاعدلا اذه ىلا مهنم جوحأ ء ءيش ىلا اوسيلف « هيلا مهتجاح طرفل « ةالص

 « ريخلا ةيضتقملا بابسألا مظعأ نم ءاعدلا اذه لعج هتمحر لضفب هللا نأ ملعي نأ

 « هللا ةردقب تناك نإو « سفنلا نم تائيسلا نأ نآرقلا نيب دقف « سشلا نم ةعناملا

 سر نابجو كلذك رمألان اك اذاو . ىلاعت هللا نم اهلك تانسحلا ناو

 الا تانسحلاب ينأي الف ء هدحو هيلع الا لكوتي الأو « هب ونذ نم دبعلا هرفغتسي ناو

 رافغتسالاو « هدحو هل ركشلاو « هدحو هيلع لكوتلاو « هديحوتكلذ بجوأف وه

 3 بونذلا نم

 هنع تبث 5 « ةالصلا يف اهعمجي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك رومألا هذهو

 « دمحلا كل انير د : لوقي عوكرلا نم هسار عفر اذا ناك هنا : ١ حيحصلا » يف

 مال 1م



 امءلمو « ضرألا ءلمو « تاومسلا ءلم )١1( ٠ ٠ 6 هيف اك ر ابم ًابيط ًاريثك ادمح
 , )0 دبع كل انلكو « دبعلا هلاقام قحا « دجملاو ءانثلا لها ؛ دعب ءيش ن* تك
 دعب لوقي مث , ديعلا هلاقام قدا هدمح نا نايبو « ىلاعت هلل ركش وهو « دمح اذهف
 . (دجلا كانم دجلا اذ عفتني الو « تعنم امل يطعم الو « تيطعا امل عنامال م: كلذ
 وه « ()ةباهنو ةيادبو «اردق و اقلخ « ةيبوبرلا ديحوتل « هتينادحول قيقحن اذهو
 رماو ًاعرش « ةيهلإلا ديحوتلو « عنم ام يطعمال و « ىطعا امل عئامال « عناملا يطعملا
 «رهاظلايفةسايرو اتْخيو ةمظعو اكلم : 1 "رج كوطعي اوناك ناو دابعلاناو « ًايهنو
 كلنم دحللا اذ عفني الف « ةق راخلا تافرصتلاو تافشاكملا باعضأك « نطابلا ف وا
 هعفني الو لقي لو « كنم هعفنيال : لاق اذهلو « هصلخي الو هيجنيال يا؛ دجلا
 نمضتف . هرضيال دق نكل « كيلا هب برقتيال هنا مهوا كلذ لبق وأ هنأل كدنع
 4 : ةحئافلا ( نيعتسنكاياو دبعن كايا ) : هلوق قيقحن وا ؛ ديح وتلا قيقحت مالكلا اذه
 هللا ةئيشعب نوكي امتاو « بولطملاب القتسم نوكي بابسألا نم ائيش نا ردق ول هنإف
 الا لأسيالو « هيلع الا لكوتي الو ؛ هللا الا ىجرال نا بجاولا ناكل :  هريسيتو
 «ناعتسملاوهو « ىكتشملاهيلاو دمحلاهلف ؛ وه الان اعتسيالو « هب الاثاغتسيالو « وه
 القتسم بابسألا نم ءيش سيلو فيكف .هب الا ةوق الو لوح الو ؛ ثاغتسملا هبو
 عئاوملا فرص نم ضيا دب الو « هيلا رخا بابسا ماهضنا نم دبال لب ؛ بواطمب
 ملنإف « دض هلو « كيرش هلف ببسم لكف « دوصقملا لصحب ىنح « هنع تاضرامملاو

 لوّقي الجر عمس هنا لب ؛ مسو هيلع هللا ىلص هلعف نم 0 يراخبلا )١(
 مهي اهنوردتبي اكلم نيثالثو ةعضب تاز قل: مسو هيلع هللا ىلص لاقف كالذ
 0 الوا اهبتكي

 مهوأف 2 لوألاب هجد فنصملاو « ردخآ ثيدح وهو « هياع قفتم حيحص 0
 ا دحاو ثيدح اهنا

 , ةيادهو : لصالا يف (9)



 تبنيالهدحو رطملاو . هتئيش» لصحم مل : - هدض هزع فرصني لو « هكيرش هنواعي

 فرصت ىح ميال عرزلا مث كلذ ريغو تارتلاو ءاوهلا نه هيلا مضني امب الا تابنلا

 ءاضعألا نم ندبلا يف لعج ام الا ييذةبال بارشلاو ماعطلاو « هل ةدسفملاتافآلا هنع

 . تادسفملا هتع فرصت مل نا ديفيال كلذ عومجمو « ىوقلاو

رصتي وا كيطغي يذلاقواخملاو
ا هيف لعج هللا نا عم -وهف 04 كا

 ةوقلاوةدارإل

 ىلع هتنواعت « هتردق نع ةجراخت ؛ ة :ريثك بابسأي الا هلعفيام متي الف : - لعفلاو

 اهتض راعيام ةنواعتملا بابسألا نع فرصن نادبالو « اعاطماكلم ناك ولو« هبواظم

 6 عناملا مدعو يضتقملا دوجوي الا بولطملا م الف « اهعنامو

يش دوجولا ف سيلف 04 يضتقملا نم ءزج وه اعإف نيعم بيس لكو
 دحاو ء

قم يمس ناو 2 مات ضتقم وه
ت اذهف - ًاطوزرش هنيعيام رئاس ع « ًايضت

 3 يطظفا عاز

 < لطاب اذهف اهولعم مزاتست ةمات ةلع تاقواخملا ي نوكي نا اماو

 قحتسي ال هنا معو « هللا ديحوت باب هل حتفنا ةفرعملا قح اذه فرع نمو

 + هريغ ىجر الو « هريغ ىلع لكوتبالو « هريغ دبعي نا نع الّضف « هريغ لأسي نا

 مهقدصنو « هلسر نم كحتا نير قرفن ال « هلك كلذب نوئمؤم نموا هلوق

 . (هب اوؤاجام ىلع مهلك
 ديس سلاسل

 قرفنال : هلوقو « اليصفت هب ناميإلا بجي ام مدقتام ىلا كالذي ةراشإلا : ش

 رفكنو ضعبب نمؤن نأب مهنيب قرفنال : يا  همالكر خآ ىلا « هلسر نم دحا نيب

 رسفكو ١ ضعبب نمآ نم نإف « مهلك مهقدصنو مهب نمؤن لب « ضعبب

 نوديريو ضعبب.رفكنو ضعبب نمؤن نولوقيو ) : ىلاعتلاق . لكلاب رفاك « ضعبب

 نإف . 18٠-٠6١ : ءاسنلا ( ًامح نورفاكلا مه كلوا . اليبس كلذنيب اوذختي نا

 اا



 كلذو ء هب نمؤي مل يذلا يت دوجوم  مهنم /هبإ نمآ نمي نمآ (١)هلجأأل يذلا ىنعملا
 نيلسرملا ضعبب نمؤيهل اذإف « نيلسرملا /ةيقبإ قيدصتب ءاجدق هب نمآ يذلا لوسرلا
 نياسرملا قيدصتب ءاج دق لوسرلا كلذ نأل « هب نمؤم هنا همحز يف نم ًارفاك ناك
 نيذلا« الامعأ نيرسخألا ند ناكف « نمؤم هنا نظي وهو « اةح ًارفاك ناكف « مهلك
 . ًاعنص نونسحي مهنا نوبسحي مهو ايندلا ةايحلا يف مهيعس لض

 اذا« نودلخيال رانلا يف ملسو هيلع هللا ىلص دهن ةمأ نم رئابكلا لهاو ) : هلوق
 مهو. نيفراع هللا اوقلنأ دعب « نيبئات اونوكي مل ناوء نودحوم مهو اوتام
 يت لجو زع ركذ 5 « هلضفب مهنغ افعو مهل رفغ ءاش نا « هكحو هتئيشع يف
 مهب ذعءاش نإو ١١5 و 48 : ءاسنلا ( ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو )' : هباتك
 مث« هتعاط لهأ نم نيعفاشلا ةعافشو هتمحرب اهنم مهجرخي مث « هلدعب رانلا يق
 يف مهلعجي ملو ؛ هتفرعم لهأ ىلوت ىلاعت هللا نأب كلذو ٠ هتنج ىلا مهثعبي
 مهلا . هتيالو نم اولاني لو « هتياده نم اوباخ نيذلا «؛ هتركن لهأك نيرادلا
 . (هب كاقلن ىتح مالسالا ىلع انتبث « هلهاو مالسالا يلواي

 نوداخيالرانلا يف لسو هياع هللا لص دي ةمأ نم رئابكلا لهأو : هلوقف : ش
 لهأ دياختب نيلئاقلا « ةلزتعملاو جراوخملا لوقل در - نودحوم مهو اوتام اذإ
 « ناعإلا نع مهر ةلزتعملاو « مهريفكتب لوقت جراوخلا نكل . رانلا يف رئابكلا
 لوق ىلع مالكلا دنع مدقت ام ؛ نيتلزنم نيب ةلزنم مط لب « رفكلا يف مهوخدبال
 < هلحتسي ملام بنذب ةلبقلا لهأ نم ادحأ رفكنالو : هللا همحر خيشلا

 لأ نأ هنم مهفي « دم ةمأ هصيصخم - ل ةمأ نم رئابكلا لهأو : هلوقو
 / مهكح |« هب عئارشلا كلت خسن لبق ملسو هيلع هللا ىلص دهن ريغ ةمأ نم رئابكلا
 سو هيلع هللا ىلص يبنلا نإف رظن كاذ يفو . دن ةمأ نم رئابكلا لهأل فلاخم

 )١( ءاجرال : لصألا يف <
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 صخي حلو . (6)1 ناعبإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم رانلا نم جر » : هنأ رمخأ

 الا رك ل ل لا ًاقاطم ناعإلا رك لب ؛ كلذب هتمأ

 نأ ال « ةعجسلا لجأل همدق امنإو . نودلخيال : هلوقل لومع» - رانلا يف : هلوقو

 . نيحراشلا ضعب هنظ اك « رئابكلا لهأو : هلوقل ريخ / رانلا يف / نوكي

 + رشع ةعبس : ليقو « ةعبس : ليقف « لاوقأ ىلع رئابكلا يف ءالعلا فلتخاو

 : ليقو . هللاب ةفرعملا باب دسيام : ليقو . هميرحت ىلع عئارشلا تقفتا ام : ليقو

 + اهنودام ىلا ةفاضإلاو ةيسنلاب رئابك تيس : ليقو . نادبألاو لاومألا باهذ

 + برقانيعبسلاىلا اهنإ : ليقو. ردقلا ةليكت يفعأ اهنا : وأ . دلصأ ملعتال : ليقو

 25 7 ”لحاهيلع بترئياماهنإ 5 ليقو :١ ةريبك وهفهنع هللا ىهناه 0 ليقو

 تاراب مع تفالتخاو . لاوقألا لكما اذهو : بضغلا وأ « ةنعالا وأ« رانلاب اهيلع

 دح : نيادحلا نودام ةريغصلا : لاق نم مهنم : رئاغصلا فيرعت يف (؟)فاسلا

 5 ران وا بضغ وا ةنعلب م 1 ثَد ل * لاق نم مهنمو 0 رخآلا لحو ايندلا

1 اهيف سيلام ةريغصلا : لاق نم مهنمو
 دا رماو« ةرخآلا 5 ديعو 0 ايندلا يف 

 ةرخآلا يف صاخلا ديعولا نإف« يقتل وا ةنعللا وا رانلاب صاخلا ديعولا : ديعولا 5

 رانلا ريغي ديعولا ريظن ايندلا يف ريزعتلاف « ةركلقملا ينءا « ايندلا يف ةصاخلا ةبوقعلاك

 لخدي هنإف «هريغ ىلع ةدراولا حا حداوقلا نم مسي طراضلا اذهو . بضغلا وا ةئعللا وا

 ا ا غلاك « ةريبك هنا صنن ذلاب تبث ام لك هيف

 متي لالا لكاو »2 فحرزلا ن زم رارفلاك « كلذ ع 36 انمؤملا تاالفاغلا تاتصخملا

يميلاو 8 نيدلاولا قو وقع و ايرلا لكاو
 . كلذ لاثماو 8 رورزلا ةداهشو سومغلا ن

 نباك ؛ فلسلا نع روثأملا وه هنا : اهدحا : هوجو نم لوقلا اذه حيجرتو

 ىلاعت هللا نا : يناثلا مهربغو « مهنع هللا يضر لبنح ن راو « هنيبع نباو « س ايع

 ٠ هياع 0 قل

 - هيائاق ةرابع ع : لصالا ُى و (7)

 تال



 (امب رك الخدم مكلخدت و مكتاكيس ع اكل ال اكل وبنتحت نإ) : لاق
 و ,كلا دعولا اذه قحتسي الف . ١" : ءاسنلا
 . رئابكلا بانتجاب هنع ةرفكم هتائيس نكت مل دحلا هيلع ماقي نا قحتسا نم كلذكو

 « هراثو هتنعلو هللا بضغب دعوا نم م

 دح وهف « بونذلا نم هلوسرو هللا هركذام ىلا هعجرم طباضلا اذه نا * كلاثلا
 رئابكلا نيب هب قرفلا نكمي طباضلا اذه نا : عبارلا . عراشلا باطخخ نم قلتم
 ىلا وا ؛ ةرشع ةعبس وا « ةعبس : لاق نم ِنِإف « لاوقألا كلت فالخب « رئاخصلاو
 نود هميرحت ىلع عئارشلا تقفتا اه : لاق نمو . ىوءد درجم : برقا نيعبسلا
 ضعبب جوزتلاو 4 فنحزلا نم رارفغلاو 2 رمخلا برش نا يضتقي 2 هيف تفلئخا ام

 ةبحلا ناو ! رئابكلا نه سيل كلذ وحنو « ةيرهصلاو ةعاضرلاب مرحماو « مراخنا
 ! رئابكلانم : كلذ وحنو « ةفيفخلا ةدحاولا ةبذكلاو « ال ةقرسلاو « ميتيلا لام نم
  نادبألاو لاومألا باهذ وا « هللاب ةفرعملا باب دسام : لاق نمو ٠ دساف اذهو
 نم سيل 53 تانصحملا فذقو« مدلاو ةتيملاو ريزتخلا لكاو« ردخلا برش نا يضتقي

 لك وا «اهنودام ىلا ةبسنلاب رئابك تيمس اهنإ : لاق نمو . دساف اذهو ! راكلا
 رئاغص ىلا مسقنتال اهسفن يف بونذلا نا يضتقي : - ريبك وهف هنع هللا ىهنام

 ل

 رئاغص ىلا بونذلا ميسقت ىلع ةلادلا ص وصنلا فالخ هنأل ءدساف اذهو ! رئابكو
 هنا هسفن نع ريخا امتإف :  ةمهبم اهنإ وا «الصا ملعتال اهنإ : لاق نمو . رئابكو
 . ملعا هللاو . هربغ اهملع دق ن وكي نا عنمي الف « اهملعيال

 « بونذلا وحمت اهنا فالخال ةبوتلا نآل  نيبئات اونوكي مل نإو : هلوقو
 : لاق ول  نيفراع ىلاعت هللا وقل نا دعب : هلوقو . بئاتلا ريغ يف فالخلا امنإو
 رفاكو هف هب نمؤيملو هللا فرع نم نآل « ىلوا ناك « نيفراع : هلوق لدب « نينهؤم
 سيابإ نإف . مدقت 5 « لطاب دودر» هلوقو « مهجلا اهدحو ةفرعملاب ىنتكا امنإو
 كتزعيف لاق ) . 8 : رجحلا ( نوثعبي موي ىلا ينرظنأف بر لاق ) ؛ هبرب فراع
 نوعرف كلذكو . 7 « 85 : ص( نيصلخملا مهنم كدابع الإ : نيعمجا مهني رغآل

 كه



 كليتنا ضد فرصا نا مهتلأس نئلوز : ىلا لان نيرفاكلا رثكتاو

 ( هلل نول وقيس . نوملعت منك نإ اهيف نمو ضرألا نمل لف 2600 كافل ع1

 خيشلانأكو . ىنعملا اذه ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلا . 86 - 85 : نوئمؤملا

 « ةقيرظلا لها انههيلا ربشي ينلا « ءادتهألل ةءزلتسملا ةلماكلا ةفرعملا دارا هللا ةمحر

 : مهتصاخو نمانلا ةداس مده لب « رئابكلا لها نم اونوكي نا كنئلوا اشاحو

 « هلضفب مهنع افعو مهل رفغ ءاش نإ « هّكحو هللا ةئيشم يف مهو : هلوقو

 « رئابكلا ربكا (1)كرشلا نأل هريغو كرشلا نيب ىلاعت هللا كصف - هملك رحتآ ىلا

 نارفغ قلعو « روفغم ريغ كرشلا نا ىلاعت هللا ريخاو « سو هيلع هللا ىلص لاق اك

 ناك امل ءاوس لكلا ناك ولو « عنتمملا نود ةئيشملاب قلعي زئاجلاو « ةئيشملاب هنودام

 دعب رئاغصلاو رئابكلا نارفغو « ةئيشملاب نارفغلا اذه قلع هنألو . ىنعم ليصفتال

 اوفرسا نيذلا يدابعاي لق ) : ىلاعت لاق امك« ةئيشملاب قلعم ريغ « هب عوطقم ةيوتلا

 روفغلا وه هنإ « ًاعيمج بونذلا رفغي هللا نا « هللا ةمحر نم اوطنقتال مهسفنا ىلع

 بونذلا نارفغ وه ةئيشملاب قاعملا نارفغلا نوكي نا بجوف . ه# : رمزلا ( ميحرلا

 . / ةبوتلا لبق / هللاب كرشلا ىوس

 هل وقو. مدقت اك« ةفيطل ةذخاؤمهيف - هتفرعم لها ىلومهللا نا كلذ : هلوقو

 ىح مالسإلا ىلعانتيث : ةذسن يفو «مالسالاب (؟)انكسم هلهاو مالسإلا يلواي مهللا

قورافلا ) هباتك يف يراصنألا ليعامسا وبا مالسإلا خيش ىور /  (")هب كاقلن
 » 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاعد نم ناك : لاق « هنع هللا يضر سنا نع هدم

لع كالا ىتح مالسإلاب يكسم « هلهاو مالسإلا يلواي » : لوقي
 ةبسانهو . (4)4 هي

 )١( نم كرشلا : لصالا يف .
 . انكم : لصالا يف (0)

 : هيلع : لصالا يف (م)

 هياع فقن مل « قورافلا باثك » و حصي هلاخخا امو « هدانسا ىلع فقا مل (؟)

 : فسالا عم
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 ىكيدصلا فسوي أعد ءاعدلا اذه لثممو . ة رهاظ ءاعدلا اذهب مدقتملا مالكا مث
 ليوأت نم ينتملعو كلملا نم ينتيتآ دفق بر) : لاق ثيح « هيلع هللا تاولص
 |اسم ينفوت « ةرخآلاو ايندلا يف يبلو تنا « ضرألاو تاومسلا رطاف « ثيداحألا
 نمآ نم كوا اوناك نيذلا ةرحسلا اعد هبو :٠١١ ٠ فسوي ( نحلاصلاب ينقحلاو
 انفوتو ًاريص انيلع غرفا انبر) : اولاق ثيحن « هيلعو انيبن ىلع هللا تاواص ىموكب
 الف توملا ينمت زاوجىلع نيتيآلا نيتاهب لدتسا نمو . 11 : فارعالا ( نيملسم
 توملاب الو ءتوملا قلطمبال « مالسإلا ىلع توملاب وه امن ءاعدلا نإف « هيف هل ليلد
 : رهاظ قرفلاو « نآلا

 نم ىلعو « ةلبقلا لها نم رجافو رب لك فلخ ةالسصلا ىرنو) : هلوق
 30 مهنم تاع
 تكتكححس

 هاور . 0)١( رجافو رب لك فلخ اولص 2 ملسو هيلع هللا ىلص لاق 5 ُش

 مل لوحكم : لاقو « ىنطقرادلا هجرخخاو « هنع هللا يضر ةريره يلا نع لوحكم
 يف لسم هب جتحا دقو « هيف ملكتم « حلاص نب ةيواعم هدانسإ فو . ةريره ابا قأي
 ةريره يبا نع « لوحكم نع « دواد وباو اضيا يطقرادلا هل ج رخو . هحيدص
 مكيلع ةبجاو ةالصلا ١ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا يضر
 عم ميل بجاو داهجلاو « رئابكلاب لمح نإو « ًارجاف وا كاكا ءمسم لك عم
 : « يراخبلا حيصخص و يفو . (1): رئابكلا لمع نإو « ارجاف وا ناك أرب « ريما لك
 « يفقثلا /فسوي نا جاجسحلا فلخ ىلصيي ناك هنع هللا ىضر رمع نب هللادبع نا
 «اضيا « هحيربص » هحرمص يفو . ًاملاظ ًاةساف جاجحلا ناكو « كللام نب سنا اذك و
 نإو « مهو ملف اوياصا نإف« 5 نولصي » لاق مسو هيلع هللا ىلص ىلا لا

 تعض )١(

 . اضيا فيعض (5)



 هللا كوست ْنأ ؛ هنع هَّللا يضر ريغ نب هللا دبع نغو . 0( مهيلعو لف اواطخأ

اخ اولص لل لاق مسو هيلع هللا ىلص
 نم ىلع اواصو < هللا الإ هلإال لاق نم ف

 . اهفعضو « قرط نم ىنطقرادلا هجرخا . (؟5)« هللا الإ هلإال لها نم تام

 هةسنم ىلعي مل نم فلخ ىلصي نا لجرلل زوجي هنا : انايإو هللا كلمحر ملعا

 داقتعا مومأملا ملعي نا ماعثالا طربش نم سيلو « ةمثألا قافتاب « قاف الو ةعدب

 « لاحلا روتسملا فلخ ىلصي لب !؟ دقتعت اذام : لوقيف « هنحتمي نا الو « همامإ

 بتارلامامإلا وهو « قسفلا رهاظ قساف وا « هتعدب ىلاوعدي عدتيم فاخ ىلص ولو

 جلا ةالص يف مامإلاو « نيديعلاو ةءمجلا مامإك « هفاخ الإ ةالصلا هنكمبال يذلا

 نمو ةملكلاو فلسا ةماغ دنع : هع يلصي مومأملا نإف : - كلذ وحنو « ةفرعب

 حيحصلاو . ءامعلا رثكا دنع عدتب» وهف « رجافلا مامإلا فلخ ةعامجلاو ةعمجلا كرت

 ةعاجلاو ةعمجلا نواصي اوناك مهنع هللا يضر ةباحصلا نإف « اهديعيالو اهيلصي هنا

 نب جاجحلا فلخ يلصي ردع نب هللادبع ناك مك« نوديعيالو راخخفلا ةهثألا ضادخ

 يضر دوعسم نب هللادبع كلذكو « مدقت (ك« هنع هللا يضر سنا كالذكو « فسوي

 « رمخلا برشي ناكو « طيعم يبا نب ةبقع نب ديلولا فلخ نواصي هريغو هنع هللا

 : دوعس» نبا هل لاقف !؟ ؟ديزا : لاق مث « ًاعبرا ةره حبصلا مهب ىلص هنا ىتح

 هللا يضر نافع نب نامع نا : ( حيحصلا » يو !! ةدايز يف مويلا ذنم كلعم انلزام

 اذهو « ةماع ماما كنا : ناّمع لئاس لأسف « صخش ساذلاب ىلص رصح امل هئع

 لمعيام نسحا نم ةالصلا نإ « ىخا نااي : لاقف ؟ ةنتف ماما سانلاب ىلص يذلا

 . (7)مهتءاسا بنتجاف اوؤاسا اذاو « مهعم نسحأف اونسحا اذإف « سانلا

 طبت مل هفلخ مومأملا ىلص اذإف « ةحيحص اهسفن ىف هتالص دتبملاو قسافلاو
 ك - وى 0 6 _ م ى

 . اضيا دمحا هاور ء حيحص (1)

 سم

 . حيدص (0)

 هلال



 نع يهنلاو فورعملاب رمألا نآل « هفلخ ةالصلا هرك نم هرك انا نكل : هتالص
 . بجاو ركنملا

 قحبتسي هنإف « نيملسملا امامإ بتريال ًاروجفوةعدب رهظا نم نا : كلذ نمو
 ضعب ناك اذاو « ًانسسح ناك بوتي ىتح هرجه نكما نإف « بوتي ىتح ريزعتلا
 بوني ىتح ركذملا راكنا يف كلذ رئا هريغ فلخ ىلص و هفلخ ةالصلا كرب اذا سانلا
 يق ناك هفلخ ةالصلا كرب اذا اذه لثف :  هبنذ لثم نع سانلا يهتني وا لزعي وا
 ةالصلا كرر ناك اذا اماو . ةعاجالو ة ةعمج مودأملا تفت مو « ةيعرش ةحاصم كلذ
 فلاخم عدتبم الا هنلح ةالصلا كرتيال انهف « ةعاجلاو ةعمججلا مومأملا توفي هفاخ

 طا

 0 رومألا ةالو هبتر دق ماعإلا كاك 13 كلذكف مهنع هللا يضر ةباحصلل
 هفلخ ةالصلا لب ؛ هفلخ ةالصلا ك رتبال انهف « ةيعرش ةحلص.٠ هفلخ ةالصلا كر
 هيلع بجو « ةماعإلا يف ركنملا ًارهظم مدقيال نا ناسنإلا نككما اذاف ؛« لضفا
 0 5 ناك وا « ةمامإلا نع ءفرص هنكعي لو هريغ هالو اذا ن :<ل ء كللذ
 0 لا نم رهظأاه ررض ن ,ه ًاررض مظعا رشب الا ةدام الا نع هفرص
 ناف ؛ اهمظعا لوصحمب نيررضلا فخا عفدالو ء ر ريثكلا داسفلاب ليلقلا داسفلا عفد
 بسحب « اهليلقتو دسافملا ليطعتو « , اهايمكتو حلاصملا ليصحتب تءاج عئارشلا
 «رجافلا مامإلاب |هيف ءادتقالا ند ًاداسف مظعا تاعامجلا و عمجلا تيوفتف . ناكمإلا
 نودب ةيعرشلا ةحاصملا ليطعت قبيف . اروجف عفديال اهنع فلخعتلا ناك اذا اهسال
 . ةدسفملا كللت عفد

 فلخ اهلعف نم ىلوا اذهف « ريلا فلخ ةعامجلاو ةعمجلا ”لعف نكما اذا اماو
 داهتجا عضوم وهف « رذع ريغ نم ه رجافلا فلخ ىلص اذإف « لئئيحو . رجافلا
 كلذ طسب عضومو ٠ ديعيال : لاق نم مهنمو « / ديعي : لاق نم مهنم | : ءايلعلا
 . عورفلا تتكيف

 مومأملا يلع ةداعإ الف « هلاحب مومأملا ملعب لو« أطخا وا يسن اذا مامإلا اماو
 تالا



 « ةبانجلل ًايسان بنج وهو هريغو هنع دلل يضر رمح ىلص دقو . مدقتملا ثيدحلل

 ىلع ناك هغارف دعب هماعإ نا ملع ولو . ةداعإلاب نيمومأملا رمأي لو « ةالصلا داعأف

 . هنع روهشملا يف دمحاو يعفاشلاو كلام ًافالخ « ةفينح يلا دنع داعا « ةراهط ريغ

 عورفلابتك اهعضوم ليصافت هيف و.مومأملا دنع غوسي الام مامإلا لعف ول كلذكو

 ”بعال هنأل « هفاخ يلصي نا هل سياف !! ءوضو ريغ ىلع يلصي هما+إ نا ملع ولو

 + لصمب سيلو

 ماماو« رمألا يلو نا ةءالا فاس عاجإو ةنسلاو باتكلا صوصن تلد دقو

 داهتجالا عضاوم يف عاطي :  ةقدصلا لماعو « برحلا ريماو ؛ مك احلاو « ةالصلا

 كرتو « كلذ يف هتعاط مهيلع لب « داهتجالا دراوم يف هعابتا عيطي نا هيلع سيلو

 مظعا« فالتخالاوةقرفلا ةدسفمو « فالتتئالاو ةعاجلا ةحلصم نإف « هيأرل مهيأ و

 + ضعب كح مهضعب ضقني نا ماكل "جيت مل اذهلو . ةيئزحملا لئاسملا رما نم

 كر يبأ نع ىورب. ضعب فلخ ءالؤه ضعب ةالص*ةهص هب عوطقملا باوصلاو

 ىلصو« ًاضوتيال هنأبكلام هاتفاو : ةفيلخلا مجتحاف « ديشرلا نوره عم جح امل هنا

 . نينمؤملا ريما ! هللا ناحبس : لاق ؟ هفلخ تيلصأ : فسوي يأل ليقف « سانلاب

 يبا ثيدحو . عدبلا لها لعف نه روهآلا ةالو فاخ ةالصلا كرت نا كلذب ديري

 نواصتث ) : لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا « يراخبلا هاور يذلا « ةريره

 حيمص صن : - (1)« مهياعو كلف اوأطخا ناو « مهلو كلف اوباصا نإف « ل

 أطخا هنأهتباغ دهتجملاو . مومأملا ىلعال « هيلع هؤطخفأطخا اذإ ماهإلا نا يف رص

 سيل هنأ دقتنعا ًاروظحم لعف وا « ًابجاو سيل هنا دقتعا بجاو كرتب

 اذنه قلاع نأ رخالا مويلاو هللاب نمؤوي دحأل لميالو . ؟روظحم

 تفتك يل تالتلا نم رع ا رك ل نال حيحصلا حيرصلا ثيدحلا

 !! هب هؤادتقا حصيمل هبوجو مومأملا ”دقتعيام كرت اذإ مامإلا نأ ةيلبنحلاو ةيعفاشلاو

 )١( مادقتو « حيعص .

 لااا



 راربألا نم تام نم ىلع ةالصلا ىرنو يأ - مهنم تام نم ىلعو : هلوقو
 «هسفن لتاق اذكو « قيرطلاعاطقو ةاغبلا م ومعلا اذه نم ىنثتسي ناك نإو « راجفلاو
 يف فرعام ىلع « هللا اهمحر ي رعفاشلاو كلام ةفالخخ « ديهشلاال ء فسوب يبأل ًافاللخ
 لهأ نم تاه نم ىلع ةالصلا كرتنال انأ نايبل اذه قاس انإ خيشلا نكل هعضوم
 «نمؤم امإ : ناسق مالسإلل نورهظملا نكلو « يلكلا مودعلل ال ؛ « روجفلاو عدبلا
 هنم كلذ ملعي 4 نمو ؛هل رافذتسالاو هيلع ةالصلا ز 0 هقافن ملع نم « قفانم امإو
 ملعي ل نم هيلع ىلصو « هيلع وه لص لن صخش قافن صخش 0 اذإف . هياع لص
 يف ناك هنأل « ةفيذح هيلع لصي ل ن م ىلع يل ررصبال هنع هللا يضر ر رمع ناكو « هقافن
 هيلع هللا للص هلوسر ىلاعتو هناحيس هللا ل فرع دق كوبت ةوزغ
 مركب كلذ للعو « هرافغتساب مهل ر رفغيال هنأ ريخأو « نيقفانملا ىلع ةالصلا نع سو
 0 ولو « هيلع ةالصلا نع هني مل هلوسرو هللا [نمؤم ناك نف « هلوسرو هللاب
 ىلاعتهللا هرمأ دق لب « هلام ةيروجفلا وأ ةيلمعلا وأ ةيعدبلا ةيداقتعالا بونذلا
 كينذل رفغتساو هللا الإ هلإال هنأ ملعاف) : ىلاعت لاقف « نينمؤملل رافغتسالاب
 هسفنل رافغتسالاو ديحوتلاب هناحبس هرمأف . 14 : دم ( تانمؤملاو نينمؤمللو
 . هلاك نينمؤمللو هل رافغتسالاو « نيدلا لصأ ديحوتلاف ٠ تانمؤملاو نينمؤمللو
 ىلعوهو ؛« بحتسم امإو بجاو و امإ « تاريخا رئاسو ةمحرلاو ةرفغملاب مهل مل ءاعدلاف
 « صاخلا ءاعدلا امأو « ةيآلا هذه يف م « رهاظف ماعلا امأ « صاخو ماع : نيعون
 هيلع اولصي نأ نومؤملا ررمأ دقو الإ تومي نمؤم 0 « تيملا ىلع*ةالصلاف
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : لاق «هنع هللا يضر ةرد ا دواد وبأ ىور اك ءهل اوعدي نأ هيلع مهتالص يب نورومأم مهو « ةزانجلا ةالص
 . 6)١( ءاعدلا هل ١ وصلخأف تملا ىلع ملص اذإ ١ : لوقي مسو

 4 ديج هدائسأ 00



 3 ارانالو ةنج مهنم ل لزئنالو 2( : هلوق

 مم 7-7

 وا ةنجلا لها نم هنإ ةابقلا لها ن“ نيعم دحأ 0 لوقنال انأ : ديري : ش

 ةرشع لاك ةنجلا لهأ ن د مسوديل اع هللا . ىلص "تلا ربيخأ نم الإ « رانلا لها نم

 ءاش نم رثاب 5 كلا لهأ نم رانلا لخدي نأ دبال هنإ : لوقن | دك نإ 1 مهنع هللا يضر

 ني ءلاصخشلا يف ي فقن انكلو « نيعفاش لا | ةعافشي اهنم جرخي م د « راثلا هلاخدإ هللا

 4 طيخال 4 اع تام امو « ةئطاب ةقيقدلا ل ملع نع الإ ر انالو ةنجب هل دهشن الف

 : نيئيسملا ىلع فاو 2 نينسحملل وجرت نك

 الإ دحأل دهشيلال نأ : اهدحأ : لاوقأ ةثالث ةنجلاب ةداهشلا يف فلسالو

 ةنملاب دهشي هنأ تاتا يعا ازوألاو « ةيفنلا ن نب لم نع لقني اذهو « ءايبنألل

 :ثلاثل ل ثيدحلا ل « ريثك لوق ا ءاج ٠ نمؤم لكل

 0 هنأ: ( 0 0 5 5 « نونمؤملا هل دهش نمو ءاال طل :جلاب كهشب نأ

وهياع هللا ىلص يلا لاف« ربخب اه لع اونثأف« ةزانجب
 ىرخأيرمو « 5 تيدا 0 : مس

 «تارم ثالث « تبجو » : ررك ةباور ر قو . (« تبجو : لاقف « رشب اهياع ىن 05

 اذهو) : ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر لامتف ؟ تبجوام « هللا لوسراب : 0 0

 متنأ « رانلا هل تبجو 0 هيلع منينثأ اذهو «ةنجلا هل' تبجو ًاريخ هيلع متينثأ

 اوماعت نا نوكشوت» : ملسو هياع هللا ىلص لاقو . )١( 0« ضرألا يف يف هللا ءادهش

 ءانثلاو نسحلا ءانثلاب ١) : لاق ؟ هللا لوسراب ؛ مب : اولاق « « رانل | لهأ ن ن٠ ةنجلا لهأ

 : رانلا لهأو ةنجلا لهأ هب ملعي امم كلذ نأ رب رخأف . (؟)( ء ىيسلا

 )١( حيحص .

 ًاعوفرم هيبأ نع ء يّقثلا ريهز يلا نبا ةياور نم هناف « نيسحتال لمتحم هدائسا (؟)

 اا لل مي نبا هجرحخأ

 ملو« نينثا ر ريغ هنع وري مل « اذه ركب وبا : « ( تاقث هلا اجر « حيت هدانسا )

 دنع ينعي « ( لوبقم : (« بيرقتلا ١» ف ه0 اا

 ثيدحلا نلف االاو « ةعباتملا
5 

 اب



 ء يش مهنم رهظي ملام ؛ قافنبألو كرشبألو رفكب مهيلع دهشنألو ) : هلو
 . ( ىلاعت هللا ىلا مهرئارس رذنو « كلذ نم
 هب انل سيل ام عابتاو نظلا نع انيهتنو ءرهاظلاب مسحلاب انرمأ دق األ : ش

 ًاريخ اونوكي نا ىىسع موق نم موق "رخسال | ونمآ نيذلا اهيا اي ) : ىلاعت لاق . ملع
 ل اوينتجا اونمآ نيذلا اهيااي ) : ىلاعت لاقو . ة.آلا 21١ : تارجحلا ( مهنم
 سيلام فقتالو ) : ىلاعتلاقو . ٠١ : تارجحلا ( مثإ نظلا ضعب نإ « نظلا نم
 ؟ءارشألا ( الوؤدم هنع ناك كئثاوالك م داؤفلاو رصبلاو م عيمسلات] ؛ ملع هب كلل

 نم الإ ملسو هيلع هللا لص دم ةمأ نم دحأ ىلع فيسلا ىرنالو ) : هلوق

 3 نفيسلا هيلع بجو

 مد لحال » : لاق ل ملسو هياع هللا ىلص يلا نع( حيحصلا ]ل
 ب ل [ لدا ىدحإب الإ « هللا لوسر .: ينأو هللا الإ هل اال نأ كدهشي لسم ءىرما

 . ()١( ةعاجلل قرافملا هنيدل كرات ]و « سفن لاب سفئنلاو 2 ينارلا

 |وعدنالو ءاوراج نإو ءانروما ةالوو انتدثا ىلع جورخلا ىرتالو ) لاو
 لجو زع هللا ةعاط نم مهت دعاط ىرثو « مهتعاط ن اد عزتنالو « مهياع
 . ( ةافاعملاو حالصلاب مهل وعدنو « ةيصعمع اورمأي ملام « ةضيرف

 يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيا اي) : ىلاعت كق
 لاقدنأ « مسو هيلع هللا ىلص يالا ن نع ا( حيحصلا ( يو . هو : ءاسنلا ( 0 ملا
 دقف ريمالا عطب نمو « هللا ىصع دّقف يناصع نمو « هللا عاطأ دّقف ينعاطأ ن نم

 :لاق « هنع هللا ىضر رذ يش نعو . اةهزإ يناصع دّقف ريمألا صعيب ندو « ينعاطأ ع

 )١( هيلع قفتم ,

 ١ن) ملسم 5



 . ) « فارطألا عدجم 1 0 تاك نإو عيطأو عمسأ نأ يي داصوأ ىل يلياخ نإ )

 اه نيحيحصلا » قو . 0( ةيير هسار نأكا "يشرح ولو 6 سم

 رار م : رمؤي نأ الإ « هركو بحأ ايف ةعطلاو عمسلا مسا ءرملا ىلع»

 نولأسي سانلا ناك : لاق ناولا نب ةفيذح نعو . 070« ةعاطالو عمس الف / ةيصعمب

 يكر دينأ ةفاخم « رشلا نع هلأسا تنكو« ريخلا نع سو هيلعهللا ىلصهللا لوسر

 000 « ريخلا اذهب هللا انءاجف ء رشو ةياهاج يف انك انإ « هللا لوسراي : تاقف

 : لاق ؟ ريخت نم رشلا كلذ دعب له : تلقف « « معن ١ : لاق ؟ رش نم ريخلا اذه

 « ينس ريغب نونتسي موق » : لاق ؟ هنخ دامو: تلق : لاق « 0 ا هيفو « معن )

 نم ريخلا كلذ دعب له : تلقف « « ركنتو م« « يده ريغب (؟)نودهيو

 ( اهيف هوفذق اهيلإ مهباجأ ن 00 « مهج باوبأ ىلع 0 معن ) : لاق ؟ 2

 نواكتي « انتداجر نم موق « معن » : لاق ؟ انل مهفص_« هللا لوسراي : تلقف

 ةعاج مزات » : لاق ؟ كلذ ينكردأ اذإ ىرت اف « هللا لوسراي : تلق « « انتئسلأب

 لزتعاف » : لاق ؟ مامإ الو ةعاج مهل نكي مادا : تاقف ( مهمامإو « نيمحاسملا

 ىلعتنأو توملا ككردي ىتح ؛ ةرجث لصأ ىبع ضعت نأ ولو « اهلك قرفلا كلت

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا يضر سابع نبا نعو . (5)( كلذ

 تاف ًاريش ةعامللا قراف نه هنإف « ريصيلف هه ركي ًائيش هريمأ نم ىأر نم» : ملسو

 نم مالسإلا ةقبر عاخ دقف » : ةياور يو . (5) ( ةيلهاج هتليش

 )١( مسم .

 يراخبلا (5)

 : هيلع قفتم ()

 . نودتهيو : لصالا يف (4)

 : هيلع قفتم (ه)

 © سابع نبا ثيدح نم لسم (5)

 ه1



 ؛ [سوديلعشا لصللا لوسرلا :لاق« هنعهللا ىضر يردخلا ديعسيبأ نعو.(1) همنغ
 « هنع هللا ىضر كلام نيفوع نعو . ()2 |هنمر آلا اواتقافن.تفيلخل عيوباذإ»
 مكنوبحيو مهنوبحم يذلا ميمتأ رايخ » : لاق « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوشر نع
 من وضغبيو مهن وضغبت نيذلا مكمثأ رارشو « مكيلع نولصيو مهيلع نكولصتو
 ؟ كلذ دنع فيسلاب مهذبانت الفأ ء هللا لوسراي : انلقف « « مكنونعليو مهن ونعلتو
 ةيصعم نم اعيش نأ هآرف ؛ لاوهيلع يلو ند « الأ ةالصلا مكيف وماقأ ام ءال » : لاق
 . (*)( هتعاط نم دي نعزنيالو « / هللا ةيصعم نم ينأيام ةركلو / « هللا

 ةيصعكب اورمأب م ام رمأألا يلوأ ةعاط بوجو ىلع ةنسلاو باتكلا لد دقف
 هوب : ءاستلا م رمآألا يلوأو لوسرلا | وعيطأو هللا اوعيطأ ) : ىلاعت هلوق لمأتف
 يلوأنأل ؟ مكه رمألا يلوأ اوعيطأو : لقي لو« ؛ لوسرلا | وعيطأو » : لاق فيك
 م.لعفلا داعأو . هلوسرو هلل ةعاط وه اهف ن وعاطي لب « ةعاطلاب نودرفي ال رمالا
 « هللا ةعاط رغب رمأيال لوسرلا نإف « هللا عاطأ دقف لوسرلا عطب نم نأل لوسرلا
 اهفالإ عاطيب الف « هللا ةعاط ريغب رمأب دةف رمألا يلو امأو ؛ كلذ يف موصعم وه لب
 جورخلا ىلع بترتي هنألف « اوراج نإو مهتعاط موزل امأو . هلوسرو هلل ةعاط وه
 مهروج ىلع ريصلا ي لب « مهروج ند لصحلا فاعضأ دسانملا نم مهتءاط نم
 انلامعأ داسفل الإ انيلع مهطلسام ىلاعت هللا نإف ء روجالا ةفعاضمو تائيسلا رك
 5 لمعلا حالصإو ةبوتلاو رافغتسالا ي داهتجالا انيلعف 4 لمعلا سنج ند ءازلاو

 ىروشلا( ريثك نع وفعيو مكيديأ تبسك اهف ةبيصم نم.كباصأ امو ) : ىلاعت لاق
 وه لق ءاذه ا متلق اهيلثم متبصأ لق ةييصم مكباصأ ال وأ ) : ىلاعت لاقو .
 دمحا هجرخخأ « ليوط ثيدح يف يرعشألا ثراخلا ةياور نم يهو ؛ حبحص ()

 .دمجأو ملسم () . حراشلا مهوأ اي سابع نبا ةياور ن* تسيلو « حيو دنسب هريغو ( )5/ 1١

 . لسم (9



 ؛ هللا نق ةنسح نم كباصأ ام ) : ىلاعت لاقو 14ه : ا - كنع نه

 ضعبيلون كلذكو ) : ىلاعت لاقو. /9 : ءاسنلا ( كسفن نقف ةشب نم كباصأ امو

 اوصلختي نأ ةيعرلا دارأ اذإف . 19و : ماعنالا( نوبسكي اوناك امب ًاضعب نيملاظلا

 بتك ضعب يف ءاج هنأ : رانيدنب كلام نعو . ملظلا اوكرتيلف « ملاظلا نيمألا ملظ نم

 « ةمحر هيلع مهتلعج ينعاطأ نف ء يديب كواملا بولق « كلملا كلام هللا انأ ) ٠ هللا

 اوبوت نكل « كولملا بسب مكسفنأ اولغشت الف « ةمقن هيلع مسهتلعج ناصع ندو

 . (1)( مكيلع مهفطعأ

 . ( ةقرفلاو فالخلاو ذوذشلا بنتجنو « ةعامجلاو ةنسلا عبتنو ) : هلاؤق

 نيدلسملاةعاج : ةعاجلاو « ملسو هياع هللا ىلص لوسرلا ةقيرظ : ةنسلا : ش

 مهفالخو « ىده مهعابتاف . نيدلا موي ىلا ناسحإب مهل نوعباتلاو ةباحصلا مهو

 ينوعبتاف هللا نوبحممتنك نإ لق ) : ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل ىلاعت هللا لاق . لالض

 نمو): لاقو . ١" : نارمتلا ( ميحر روفغ هللاو « كبونذ م رفغيو هللا مب

 هلصن وىلوتام ةلون نينمؤملا ليبس ريغ عيتيو ىده ا هل نيبتامدعب نم لوسرلا ققاشي

 اوعيطأو هللا اوعيطأ لق ) : ىلاعت لاقو . 1١8 : ءاسنلا ( ًاريصم تءاسو منهج

 امو « اودتهت هوعيطت نإو « متامحام كيلعو لمحام هيلع امنإف اولوت نإف « لوسرلا

 |ميقتس:يطارص اذه نأو ) : ىلاعتلاقو ه4 : رونلا ( نيبملا غالبلا الإ لوسرلا ىلع

 (نوقتت مكلدعل هب ؟ اصو مجلذ « هليبس نع مب قرفتف لبسلا اوعبتنالو « هوعبتاف

 ام دعب نم اوفاتخاو اوقرفت نيذلاك اونوكتالو ) : ىلاعت لاقو . #16 : ماعنالا

 : ىلاعت لاقو . ٠١6 : نارمع لآ( ميظع باذع مه كئلوأو « تانيبلا مهتءاج

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا ءافعضلا ضعب هعفر دقو « تايليثارسالا نم اذه )١(

 :( 759 / ه ) يمثيهلا لاق « ءادردلا يآ نع (« طسوالا » يف يناريطلا هاور « ملسو

 . (« كورتم وهو دشار نب ميهاربا هيفو )
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 مث « هللا ىلا مهرهأ امنإ ء ءيش يف مهنم تسل اعيش اوناكو مهنيد اوقرف نيذلا نإ )
 ك0 ماعنالا ( نواعفي اوناك اهب مهلبشا

 «ةيراس نب ضابرعلا نع « يذ.هرتلا هححص يذلا ثيدحلا ( نسلا 3 ف تبنو
 2 نويعلا اهنم كرد « ةغياب ةظعوم مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انظعو : لاق
 ؟ عدوم ”ةظعوم هذه نأك «دّللا لوسر اي : لئاق لاّقف « بولقلا اهنم تلرججوو
 يدع جنم شعب نم هنإف « ةءاطلاو عمسلاب ميصوأ» : لاقف ؟ انيلإ دهعت اذاف
 ( يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافاخلا ةنسو يتنسب مكيلعف « اريثك ًافالتخا ىريسف
 ةعدب لك نإف 2 رومألا تاثدحمو مكايإو «ذجاونلاب [اهيلع اوضعو/ ,اهب ري
 ىلع مهنيد يف اوقرتفا نيباتكلا لهأ نإ » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . ()١( ةلالض
 5 ءاوهألا يعي عةلم نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس ةمآلا هذه نإو « ةلم نيعبسو نيتنث
 لوسراي يه نم : اولاق : ةياور ينو . (0)9ةعاجلايهو « ةدحاو الإ رانلا يف اهلك
 نفلتخملا ةماع نأ ملسو هيلع هللا ىلص نيبف . ؛ يبادضأو هيلع انأ ام » : لاق ؟ هللا
 . ةعاوللاو ةنسلا لهأ الإ « نيبناجلا نم ن وكلاه

 ناك نه: لاق ثيح « هنع هللا ىذر دوعسم نب هللاد سبع لوق نسحأ اهو
 ل بارصأ كل وأ « ةنتفلا هيلع نمؤتال يلا نإف : تام دق نعي نئسيلف نرسم دم
 اهلقأو اع اهقمعأو .: ًابولق اهريأ « ةمألا هذه لضفأ اوناك « ٍملسو هيلع هللا ىلص
 مهوعبتاو 2 مهلضف مه اوفرعاف « هنيدةماقإو هيبن ةبحصل هللأ مهراتخا موق «ًافلكت
 ىدهلا ىلع اوناك مهنإف « مهنيدو مهقالخأ نه متعطتسا ام | وكسممو « مه راث آ يف
 : خشلا لوق دنع « ىلاعت هللا ءاش نإ نايب ةدايز ىنعملا اذهل ينأيسو . مقتسملا
 . ًاباذعو ًاغيز ةقرفلاو . ًاباوصو ًاقح ةعاتجلا ىرنو

 )١( حصص .

 2« نفعض اهيف ىرخالا ةياورلاو 2 حبيت 01

 تسلا



 (ةنايخلاو روجلا لهأ ضغبنو « ةناءالاو لدعلا لهأ بحنو ) : هلوق
. 

 ةبحنا لاك نمضتت ةدابعلا نإ ؛ ةيدوبعلا مامو نايإلا لاك نم اذهو : 1

 هللاةبح نم نينمؤملا هدابعو هئايبنأو هللا لسر ةبحف . هتياهنو لذلا لاكو ؛ اهتياهنو

 « هللا عمال ء هللا ىف بدك هللا ريغف و ريغ اهقحتسي ال هلل يبلا ةبحملا تناك نإو

 يداعيو « هيلاوي نم يلاويد « ضغبي ام ضغبيو « هروح بح ام بحي بحملا نإف

 ىهنيو هب رمأي امب رمأيو ء هبضغل بضغيو « هئافرل ىضريو « هيداعي نم

 بحيو « نينسح ا بحي ىلاعت هللاو . لاح لك يف هبوب قفاوم وهف « هنع ىهني امع

 بحيالعللاو . هللا هبحأ ندا بح نينو « نيرهطتملا بحيو « نيباوتلاب<و . نيقتملا

 « ًاضيأ 1 ال نيريكتسملا بح الو « نيدسسفملا بحيالو ؛ نينئاخلا

 هيلعدتلا ىل ص يبنلا نع ( نيحيحصلا ) يو : ىلاعتو هناحبس هل ةقفاوم « مهضغبنو

 ا احلا ناك نم : ناميإلا ةوالح دجو هيف نك نم ثالث د : سو

 ا هبحي ال ءرملا ةبحي ناك ندو ؛ امهاوس امه هيلإ

 ةمزلتسم ةماتلا ةبخاف . ()١( راذلا يب ىباي نأ هركي اك « هنم هللا هذقنأ نأ دعب رفكلا

 بحأ نم نأ مولعملا نمو . هتوادعو 0 « ههوركمو هبوب يف بوبخما ةقفاوا

 « مهداهج نم هبحي ام بحي نأ دبالو « هءادعأ ضغبب نأ دبالف ةبجا ولا ةبحملا هللا

 (صوصرم ناينب مهنأك ًافص هايبس يف نواتاقي نيذلا بم هللا نإ ) : ىلاعت لاق اك

 دبعلا نإف « رشلاو ريخلا لاصخن نم مهيف ام بسحب ضخبلاو بحلاو . ؛ : فصلا

 هجو نم ًايوبح نوكيف « ضغبلاو بحلاو « ةوادعلا بيسو ةيالولا ببس هيف عمتج

 كق هللا نإف « هللا دنع ديعلا مح كلذكو « بلاغلل مكسطلاو « هجو ند ًاضوغبمو

 ايف « مسو هيلع هللا ىلص لاق 0 رحآ هدجو ل هجو نم ءيبشلا بحي

 سفن ضبق نع يددرت هلعاف ان أ ءيش تددرت امو » : لجو زع ه هير نع يوري

 هينأ نيبف . (5)( هنم هل دبالو « هتءاسم هركأ انأو : ةتوملا هركي ؛ نمؤملا يدبع

 )١( يراخبلا (؟) . حبحص .

 تا



 « نمؤملا هدبع بحي ام بحن هناحبس وهو « نتدارإ ض* رعت ددرتلا نآل « ددرتي
 «(هتعاسم را انأو 00 لاق مك ههركي وهف توملا هركي وهو . ههركي ام هركيو

 كل هنأ نيب مث « ًاددرت كلذ ىمسف « هنوك ديري وهف توملاب ىضق هناحبس وهو
 0 (١)بحأ وه 4 للا يضفي وه ذإ © كد عوقو نم

 . ( هملع انيلع هبتشا اهف « ملعأ هللا : لوقنو ) : ةلوق

 لجو زع هلل لس نم الإ هنيد يف مسام هنأ هللا همحر خيشلا مالك يف مدقت : ش
 ملع ريغب ملكت نمو . هملاع ىلا هيلع هبتشاام ملع درو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرلو
 ( هللا نم ىده ربغي هاوه غبتا نمم لضأ نمو ) : ىلاعت لاق دقو « هاوه عبتي اإف
 لك عبتيو ملع ريغب هللا يف لداجي نم ساسنلا نمو ) : ىللاعت لاقو . 56 : صصقلا
 :جحلا ( ريعسلا باذع ىلا هيدهبو هلضي هنأف هالوت نم هنأهيلع بتك « ديرم ناطيش
 دنع ًاتقم ربك « مهاتأ ناطلسرغي هللا تانآ يف نولداجي نيذلا ) : ىلاعت لاقو . 5"
 , 8# : رفاغ ( رابج ريكتم باق لك ىلع هللا عبطي كلذكو « اونمآ نيذلا دنعو هللا
 يغبلاو مثإلاو « نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا يبر مرح امتإ لق ) : ىلاعت لاقو
 (نوملعتالام هللا ىلع اولوقت نأو ءآتاطلس هب لزني ملام هللاب اوكرشت نأو « قحلاريغب
 لاقف. هيلا ملعي ملام ملع درينأ ملسو هيلع هللا لص هيبن هللا رمأ دقو . #8 : فارعالا
 لق ) . ٠١ : فهكلا ( ضرألاو تاومسلا بيغ هل هاو اع ملعأ هللا لق ) : ىلاعت
 لافطأ نع لئس امل « ملسو هيلع هللا ىلصلاق دقو . ؟؟ : فهكلا ( مهتدعب ملعأ بر
 اومهتا : هنع هللا يضر رمع لاقو . ء (؟)6 نيلماع اوناك امب ملعأ هللا ١ : نيك رشملا
 لوسر نمأ درال ينإو ينتيأر دقاف ء لدنج يبأ موي ينتيأر واف « نيدلا يف يأرلا
 باتكلاو« لدنج يبأ موي كلذو ء ول 1 الو دهتجأف « يبأرب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ا لصالا 2 )0(

 .٠ هيلع قفتم )02



 « مهللا ثلمساي بتكا : لاق « ( محرلا نمحرلا هللا مسي ) بتكا : لاقو ؛ بتكي

 كف يارا ا لال و مسو هياع هللا ىلص هللا لوسر يضرف

 لص هل وسرو هللا هيسءام ةنسلا  هنع هللا يسر امر كان ا كا تر

 هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاقو . ةمألل ةنس يأرلا أطخ اوا واعجلال ء ملسو هيلع هللا

 2 هللا باتك نم ةبآ يف تا تاق نإ « يناظن ءامم يأو « يناقت ضرأ يأ : هنع

 نع « ديز نب دامح انثدح « مر م ال نسسحلا ركذو . ملعأال ام

 «ركبينأ نم 7 ال بيهأ دحأ نكي مل : لاق نيريس نبا نع « ةقدص يبأ نب ديءس

 هب تلز ركب انآ نإو « هنع هلل يضر رمع نم ملعيال الل بيهأ ركب يبأ دعب نكي مو

 لاق مث « هيأرب دهتجاف « انا لا يف الو ء الصأ اهنم هللاباتك يف دجي ملف « ةيضق

 + هللا رفغتسأو « ين نكي نإو « هللا نف ًاباوص نكي نإف « يأر اذه يف أطخ

 ها رفسلا يف « نيفخلا ىلع حسملا ىرتو ) : هلوق
 20 1 1ك 101 ا  سرالا 1 اطوا لوا ل ل

 نيفخلا ىلع حسملاب ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةنسلا ترئاوت : ش

 « العفو ال وق ء ضولا لسو هيلع هللا اص 53 نع ا ولقن نذلا « نيلج لا سعب و
 20 ّ 000 2 يذل ميك را

 ىلا هواقنو « مهرقيو مهارب وهو هدهع ىلع اوؤضوتو هنم ءوضولا اوملعت نيذلاو

 نيماسملا عيمج نإف . ءوضولا ةيآ ظفل اولقن نيذلا نم ًاددع رثكأ :  مهدعب نم<
 لا 2 2 0 كو 0 نس

 نكي مل لمعلا اذه نإف « هنم الإ ءوضولا اوملعتي 0 ىلع نوؤضوتي اوناك

 هلاجرو (؟5/5)( ماكحالا ( يمزح نبأو ( ١/ه/ا) ( ريبكلا » ُي يئاردطلا 0(

 يمثيطلا لاقو « هنعنع دقو ( بيرقتلا ١ يف ف5 سال كرابم نب ةلاضف نا ريغ تاقث

 َِك راب*مهيف ناك ناو نوقوثو» هلاجرو ىلعي وبأ هاور » : ا ١

 « اذه نم لوطأب هقاس دقو 5-١145( ل ( ةلاضف نب

 ين لوالاهفرطو « ( حيحصلالاجر هلا رازبلا هاور ) : هماعي هركذي 4 5

 . فينح نب لهس لوق نم ( نيحبحصلا )
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 « ىلاعت هللا الإ هددع يصحيالا» ًاضوتي هوأر دق مهو ؛ ةيلهاجلا يف مهدنع ًادوهعم
 ريغ نم هنع اواقن ىح « ثيدحلا نم هللا ءاشام يف نيلجرلا لسغ ركذ هنع اواقنو
 مادقألا نوطبو باقعألل ليو » : لاق هنأ « اهريغو حيحصلا بتك يف « هجو
 . (1) 0 رانلا نم

 وعدتال ةفلك عيمجلا لسغ ناك« مدقلا رهاظ حسم ناك اذإ ضرفلا نأ عم
 رئاوت يف نعطلا زاج واف « لاملاو ةساي رلا_بلط ىلا عابطلا وعدت 5« عابطلا اهيلا
 : اولاق اذإو « زاوجلا ىلا برقأ /ءوضولا/ةبآ ظفل لقن يف ناكل « ءوضولا ةفص
 لقنيف رئاوتلا توبثف « المخا الو بذكلا هيف نكميال يذلا رئاوتلاب تبث ةبآلا ظفل
 (م”حسملا نإف « هسا نم ردا وتام فلاال ةبآلا ظفلو « لكأو لوأ ع ءوضولا
 8 /برعلا/ لوقت "ع ةلاسإلا هب داريو قلطي كلذك  ةباصإلا هب داريو قاطي
 وه يذلا حسملا نياجرلا حسمب دري مل هنأ ىلع لدي ام ةبآلا ينو « ةالصلل”تحسمت
 : ةدئاملا ( نيبعكلا ىلإ ) : لاق هنإف « هنم ”مسق اا يذلا حسملا لب « لسغلا مبسق
 هنأ ىلع لدف « 5 : ةدئاملا ( قفارملا ىلا ) : لاق م« باعكلا ىلا : لقي لو «5
 لسجر لك يف لب ء دسحاو ”قفرم ديب لك يف م « دحاو بعك لجر لك يف سيل
 نإذ « لسغلا وه اذهو « نيئتانلا نيمظعلا ىلا حسملاب رمأ دق ىلاعت ن وكيف « نابعك
 ةيلآلا يف نيبعكلا لعجو ؛ نيمدقلا روهظل حسملا لعجي صاخلا حسملا حسمي نم
 عمتجامه نيذللا ؛ نيبعكلا ىلا نيلجرلا حسم ضرفلا نأ مهاوعدف . مهوق دري ةياغ

 : ةنسلاو باتكلاب دودرم  كارشلا دقعم دنع مدقلاو قاسلا
 طوسيه (هبارعإ هيجوتو « ضفخلاو بصنلا : ناتروهشم ناتءارق ةيآلا يو

 امتإ لحما ىلع فطعلا نآل « لسغلا بوجو يف صن بصنلا ةءارقو . هعض وم يق

 كس (150/5 دمحأ دنع وهو ( مادقالا نوطبو» : هلوق نود هياع قفتم )١(
 ٍ يديبزلا ءزج ن ثراحلا نب هللادبع ثيدح ند حرص

 ا ؛اأث#



 : هلوقك  ادحاو ىنعملا ناك اذا نوكي

 « اديدحلا الو لابجلاب انسلف «

 2 يلجرو ي.أر تحسم : ىنعم وه - يلجرو ي.أرب تحسم : ىنعم سيلو

 شارل اعلا نا يش قاصلإ وهو « حسملا درجم ىلع ًادئاز ىنعم ديفي ءابلا ركذ لب

 ضحي هجوفي ام ىلع يضقت ةرتاوتملا ةنسلاف . ( مييديأو) : هلوق ىلع فطعلا نيعتف

 وبأ لاق ا[. هانعمو نآرقلا ظفل سانال نيب لوسرلا نإف : نآرقلا رهاظ نم سانلا

 ْن هللادبعو 2 نافعنبنامع :نآرقلا اننوئرقياوناك نيذلا انثدح: ىمحاسلا نمر اادبع

 تازآ رع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم اوردلعت اذإ اوناك مهنأ : امهربغو ؛ دوعس»

 "بصلا ةاق ىلع هيبنتنلجرلا 5 حسملا ركذ يو . اهانعم اوماعتي ىح اهوزواجي مل

 يي اهيلعمالكلاو « ةفورحم ةلاسملاو 7 ًاريث اهيف داَتعُي فرسسلا نإف « نيلجرلا يق

 . عورفلا بتك

 مسه درب « نيماسملا نه رءالا يلوأ ممس» نايضام داهجلاو جحلاو ) : هلوق

 : ( اهضقني الو ءىش [هلطبيال « ةعاسلا مايق ىلا ؛ مهرجافو
222 لا

 

 طرتشي وأ اذه ف فلاخي نه ىلع درلا ىلا هللا همحر خسيشلا ريشي : ش 4

 . عرشلا اهب تأي مل ًطورش ال

 ناةلءتيناضرف داهجلاو جملا نأل _ مهرجافو مهرب رمألا يلوأ عم : هاوقو

 مك ىنعملا اذهو ) ودعلا مواقيو 4 هيف سانلا س وسد ساس ند كيالف 2 0 ا

 . رجافلا مامإلاب لصح ”ربلا مامإلاب لص

 نيتاكلا ماركل ا ندؤنو 0 هلوق
 71 ١ نيظفاح انيلع مهلعج كق هللا ناف

 ام نوماعي « نيبتاك ًامارك « نيظفال ؟ياع نإو ) : ىلاعت لاق : 1



 و يميل نع « نآيقاتملا ىقلتي ْذِإ ) : ىلاعت لاقو 1١؟١٠ راطفنالا ( نولعفت
 ىاعت لاقو . 1١17-18 : ق ( ديتع بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلو ام . ديعق لاهشلا
 لاقو . ١١ : دعرلا ( هللا رمأ نم هنوظفحي « هفلخ نمو هبدلي نيب نك هل)
 مهرس عم الانا نودع مأ ) : ىلاعت

 خسنتسن انك انإ « قحلاب مكيلَع قطني انباتك اذه ) : ىلاعت لاقو . 8١ : فرخزلا
 ُِء ( نوركمت ام نوبتكي انلسر نإ ) : ىلاعت لاقو . 38 : ةيئاحلا ( نوامعت منك اه

 (نوبتكي مهيدل | اناسرو « ىلب « مها وحنو

 نوبقاعتي ١ لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ' حيحصلا » يفو . 7١ : سنوي
 و

 3 6 تاي 3 0 م دعصيق ءرصعلاةالصو حب صلاة الص يئنوعمت<و «راهنل :كئالمو لوللاب ةكئالم كيف
 : نولوقيف ؟ يدابع مثك رت فيك : مهب ملعأ هللاو ء مهأسيف « كيف اوناك نيذلا هيلا
 نإ» : رخآلا ثيدحلا يثو « ()١( نواصي مهو مهانقرافو « نواصي مهو مهانيتأ
 .(0)( مهومرك أو « مهويحتساف « عاملا دنعو ءالخلا دنع الإ مق راغيال نم م 2
 نيميلا ”بحاص « لامعألا نايتكي ؛ لاهشلا نعو نيميلا نع نانثا : ريسفتلا يف ؟ ءاج

 هناظفحي نارخخآ ناكل و « تائيسلا بتكي لامشلا بحاصو « تا
 ةعبراو « راهنلاب كالمأ ةعبرأ نيب وهف“ همامأ دحاوو ؛هئارو نم دحاو « هناسرحيو

 هنوظفحي ) : سابع نبا .عةمركعلاقو « نابتاكو ناظفاح« الدب « ليللاب
 زيرخا

 نس
0 

 اذإذ « هفلخ نمو هيدي نيب نم هنوظفحي ةكئالم : لاق « 1١ : دعرلا ( هللا رمأ نم
 . هنع 1 هللا ردق ءاج

 هيلع هللا ىلص هللا لوسصر لاف: لاق « هللادبع َنَع دحأ مامإلاو مل 2 ىورو

 «( ةكئالملا نم هنيرقو « نآلا نم هنيرق هب لكو دقو الإ 0 ند مكتدام 0 مسو
 الف « ”لسأف هيلع ىنناعأ هللا نكل « يايإو » : لاق ؟ هللا لوسراي كايإو : اولاق

 )١( هيلع قفتم .

 ) )0فيعض



 غقرب ةلسأف ١ هانز نس « لسأت ١ نم ميما حتمي ٌهباورلا . (1)« ريم الإ يثرمأي

 حصأ 5 « يل داقنأو مستساف : يأ «/ ( ملسأف » ىبعمو . هظفل فرح دقف - مي رملا

 يزرع راض نأ طيشلا نإ : لاق ٠ نمو « « ريب الإ ينرمأي الف : كاق اذهلو ؛ نيلوقلا

 رما نم هنوظفحن ) : ىنعمو . (؟)ًانمؤم نوكيال ناطيشلا نِإف « هانعم فرح دّقف

 دسهشي « كلذب مهرمأ هللا يأ ءهللا رمأ نم هل مهظفح : لبق دعرلا ( هللا

 . هللا ل هنوظفحي : أرق ند ةءارق كالذل

 )١( حمص .

 )( ملسأف » نم ميملا طبض يف فالسخلاو : ركاش دمحأ خيشلا لاق (  فالخ

 حجار ريغ هحجر يذلا ىنعملا نكلو « حراشلا لاق ام : حتتفلا اهيف حجارلاو . ميدق

 .حتفلاو مضلاب هانيور ) : ا ) راونالا قراشم يف « ضايع يضافلا لاقف

 هدر حتف نمو . هنم مسا انأف 1 أ 2 ملسو هياع هللا ىلص يبنلا ىلا كالذ هر مض نف

 < ملستساف : تاهمألا هذه ريغ 5 يور دقو . مالسالا ن « ملسأ : يأ « نيرقلا ىلا

 ناك ناو « هباتك اهيلع ىنب يتلا « « نيحيحصلا ١ و ( أطوملا ١ : ثاه.ءالاب 0

 . يراخبلا الو ثالام هورب مل ثيدحلا اذه

 يف اوفلتخاو : ن اتروهش» ناتياور امهر : : سم حرش ف يوونلا لاقو

 حتفلا ضايع يضاقلا حجرو« عفرلا راتخمملا حيحصلا : يلاطخملا لاقف « اهنم حجرالا

 نم 2( 7017 / ؟) هحيدص يف ثيدحلا ىور هنأف « نابح نبا ظفاحلا امأو

 ىلع ليلد ربخلا اذه يف ١ : لاقو « ميملا حتف ةياورب مزجو « ( ةروصملا ةطوطخملا

 ناكمأ ال « ريخب الا هرمأي نكي مل ىتح ملسأ ملسو هياع هللا لص ىنطصملا ناطيش نا

 ءاعداو . لئالدلا هحجرت يذلا حيحصلا وه اذهو . ( رفا ناك نار ملسي

 الوأف. رظن 0 قتنا ( انهؤم نوكيال ناطيشلا ناف ) . ىنعملل فيرت اذه نأ حراشلا

 نجلا نا : ًايناثو . « هناطيش » : لقي 1 « ( نجلا نم هئيرق ١» ثيدحلا يي ظفالا نا

 , ًاناطيش مسي مل مهنم نمآ نف « مهرافك مه نيطايشلاو . رفاكلاو نمؤملا مهيف

0 



 كلذكو . لعفلاو لوقلا بتكت ةكئالملا نأ ةروكذملا ص وصنلاب تبثدق مث
 . 17 : راطفنالا ( نولعفتام نوملعي ) مومع يف تاخدف « باقلا لعف اهنأل « ةينلا
 ةئيسي يدبع "مه اذإ : لجو زع هللا لاق ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق كلذا دهشيو
 اهلمعي لف ةنسحب يدبع مه اذإو « ةئيس هيلع اهوبتكاف اهلمع نإف« هيلع اهوبتكت الف
 هللا ىلص هللا لوسر لاقو . ١)1( ًارشع اهوبتكاف اهلمع نإف « ةنسح هل اهوبتكاف
 : لاقف« هب رصبأو هو «ةئيسلمعي نأ ديري دبع كاذ : ةكئالملا تلاق ) : مسو هيلع
 نماهكرت امنإ « ةنسح هل اهوبتكاف اهكرت نإو « اهلثمب اهوبتكاف اهلمع نإف « هوبقرا
 : مس ظفالاو « نحيحصلا » يف امهاجرخ « (؟)0 يئارج

 . ( نيملاعلا حا ورأ ضبقب لكوملا « توملا كلمي نمؤنو ) : هلوق

 مر ىلا مث « ب لكو يذلا ( توملا كلم م افوتي لق ) : ىلاعت الا: ىث
 مدح ءاج اذإ ىح) : هلوق ةبآلا هذه ضراعتالو. ١١ : ةدجسلا . لآ ( نوعجرت
 قوتي هللا ) : ىلاعت هلوقو « :5١ ماعنالا ( نوطرفيال مهو انلسر هتفوت كر
 « توملا اهيلع ىضق يتلا كاسميف « اهمانم يف تمت مل يتلاو اهتوم نيح سفنألا
 رقت نع فيلا قلادات د اا ل لجأ ىلا ىرخخألا لسريو
 «هدعب اهنولوتيو « باذعلا ةكئالم وأ ةمحرلا ةكئالد هنه اهذخأب مث « اهجارختساو
 ىلا يثوتلا ةفاضإ تحصف «هرمأو هكحو «هردقو هئاضقو هللا نذإب كلذ 0ك
 ل , سا لك

 )١( هيلع قفتم .

 , هياع قفتم (1)



 هربف يف ريكو ركنم لاؤسو « الهأ هل ناك نب ريقلا برذعبو ) : هلو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع رابخألا هب تءاج ام ىلع « هيبنو هنيدو هبر نع

 « ةنحلا ض ضاير نم ةضور ريقلاو . مهياع هللا ناوضر ةباحصلا نعو « سو

 . ( نارننلا رفح نم ةرفح وأ

 ك1 1س“

 اهيلغ كوض رعي رانلا . باذعلا ءوس نوعرف لآب قاحو ) : ىلاعت لاق : ش

 .48-55 : رفاغ ( باذعلا دشأ نوعرف لآ اولخدأ ةعاسلا موقت مويو ًايشعو ًاودغ

 مهنع ينغيال موي . نوقعصي هيف يذلا مهموي اوقالي ىح مه رذذف ) : ىلاعت لاقو

 مهرثكأن ,ركلو . كلذ نود ًاباذع اوملظ نيذلل نإو . نورصني مهالو ا 8 مهديك

 هريغو لتقلاب مهباذع هب داري نأ لمت اذهو . 04ه : تايراذلا ( نو.اعيال

 ملو تام مهنه ًاريثك نأل ؛ رهظأ وهو « خ رربلا يف مهباذع هب داري نأو « ايندلا يف

 « هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو . كلذ نم معأ دارملا وأ « ايندلا ىف بذعي

 اندعقو دعقف « سو هياع هللا ىلص يبذلا اناتأف « دقرغلا عسيقب يف ةزانج يف انك : لاق

 باذع نم هللاب ذوعأ » : لاف « هل دحلي وهو « ربطلا انسوؤر ىلع ”نأك « هلوح

 ةرخآلا نم لابقإ يف ناك اذإ /نمؤملا/ دبعلا نإ » : لاق مث ؛ تاره ثالث « « ريقلا

 00 3 سمشلا مههو وجو "ىلع نأك « ةكمالملا هم يلا 0 زن « ايندلا نم 0

 7 مث ءارصبلا ةنشم ةلف اوساجف « ةنلا طونح ن ه طون>و « ةنحلا نافك أ ن

 1 يجرخا « ةبيطلا سفنلا اهتيأ اي : لوقيف « هسدأر دنع سلجي ىتح توملا كللم

 «ءاقسلا يف نم ةرطقلا ليست ليست ج رختف » : لاق ء« « ناوضرو هللا نم ةرفغم

 يف اهواهجيف اهوذخأي ىتح « نبيع ةفرط هدي يب اهوعدي مل اهذخأ اذإف « اهذخأيف

 هجو ىلع تدسجو كاسم ةحفن بيطأك اهن» ج ريو « طونهلا كلذو نفكلا كلذ

 الإ « ةكئالملا نم الم ىل ع يعي « اهب نورمي الف « اهب نودعصيف : لاق « ضرألا

 يلا هئامسأ نسحأب « - نبا نالف : نولوقيف ؟ ةبيطلا حورلا هذه اه : اولاق

 «هل حتفيف « هل نوختفتسيف « ءامسلا ىلا اهب اوهتني ىتح « ايندلا يف اهب هنومسي اوناك

 آ ةمس



 ىلا ءامسلا ىلا أهب يسهتني ىتح ؛ أهيأت يتلا ءامسلا ىلا « اهوبر ردم ءامس لك نم هعيشيف
 ىلا هود ءأو 2 نييلع يف و يدبعباتك ان لجو زع هللا لوقيف « هللا اهيف
 :لاق « ىرخأ ةرات مهجرخأ اهتمو مهديعأ اهيفو « مهتقلخ اهنم ينإف « ضرالا
 لوقيف ؟ كلبر نم : هل نالوقيف « هناساجيف « ناكل ههيتأيف . هدسج يف هحور داعتف
 اذه ام : ها نالوقيف « مالسإلا يِ نيد : لوقيف ؟ كلنيد اه : هل نالوقيف « هللا يبر
 :لوقيف؟ كاماع ام : هل ا نالوقيف : هللا لوسر وه: لوقيف ؟ مكيف ثعب يذلا لجرلا
 « يدبع قدص نأ : ءامسلا نم دانم يدانيف ؛ تقدصو هب تنمآف هللا بات < تأرق
 ,اهيلطر اهيرر ديف نق ا هكا ىلا ًاباب هل اوحتفاو « ةنجلا نم هوشرفاف
 الان ءرسح ء هجولا نسح لجر هيث او: + لاق « هرصب 1 هريق يف هل حسفيو
 « حلاصلا كلم انأ : لوقيف « ريخلاب ءيجي /يذلا/ هجولا كاهجوف ؟ تنأ نم : هل لوّقيف ؛« دعوت تنك يذلا كاهوب اذه 30 يذل اي رشبا : لوقيف « حسيرأ رلا تيط
 رفاكلا دبعلا نإو : لاق ؛ يلامو ٍلهأ ىلا عجرأ 0 مقأ "بر اي : لوقيف
 0 كلل. ءيجمب مث« « رصيلا كلم هنم 0 3 حوسملا مهم هوجولا دوس ةكئالم ءامسلا نم هيلا لزن «5 رخآلا نم لاقإو ايندلا نم عاطقنا يف و ناك اذإ

 نم طخس ىلا ي ج رخأ « 2 سفتلا | هتيأ : لوقيف « دكا نع ا
 0 فصلا *مذد وفسلا 3 رع 1 جم اهعزت رخو ىف « هددت قرفتتف لاق « بضغو
 0 يف اهواعجي ىتح « نيعةفرط هدب يف اهوعدي مل اهذخأ اذإف ؛ اهذخأيف
 « اهب نودعصيف « ضرألا هدجو ىلع تدجو ةثيبخ حسر ن راك اين ج رحيو
 نالف نولوفيف ؟ ثيبخلاح ورلا اذه اه : اولاق الإ ةكئالملا نم ءاله ىلع اهب كورعم
 ىلا اهب يهتني ىتح . اسيندلا يف اهب هنومسي اوناك يللا هئامسأ مبقأي « نالف نبا
 لوب هيلع هللا ىلص هللا لوسرأر ا رق مث« هل حتفي اللف 4 هل حتفتسيف 4 ايزدلا ءامسلا
 ضرألا يف « نيجس يف هبات كر لا ع هللا لوقيفع 5٠ : فارعالا ( طايخلا مح يل امجلا جاي ى ىتح ةنجلا نولخدي الو « ءامسلا باوبأ ممل حقفت ال )
 ام نم رخ ام أكف هللاب كرشي ن 500 ارق مث « ًاحرط هحور حر رطتف « لفسلا

 ا ؛4-



 قاع داعتف الإ : جملا ( قيحس نا قل || هب يوهت 7 ربطلا هفطختف

 2 : لوةيف ؟ كلبر نم : هل نالوقيف « هناس اجيف ناكلم هيتأيو « هدرنج

 ال «هاه هاه : لوةيف « مكيف ثعب يذلا لجرألا اذه اه : هل نالوةيف « يردأ ال

 تلا ن١ ةءاملا نم دانم يدانيف « © يي يردأ
 اياب هل اوحتفاو اا نم هوشرفاف «

 « هعالضأ فلات ىح « هربق هيلع قيضيو « اههومسو اهرح نم هيتأيف ةارانلا لا

 يذلاي ب ريشا : لوقيف « حبر ا كاذلا حبق « هجولا حسيبق لجر هيت 0

 /يذلا/ هجولا ث ثاهجوف « تنأ نم : لوقيف « دعوت لا وي اذه « كؤوسي

 هاور . ()١( ةعاسلا مقتال بر لوقيف « ثيبخلا كت : لوقيف « رسشلاابء يجي

 وبأو مك احلا هاورو « هلوأ ةجاه نباو يئاسنلا ىورو « دواد وبأو دسحأ مامإلا

 . نابح نباو ( [هيحيحص » يف ييثارفسإلا ةناوع

 دهاوش هلو « ثيدحلاو ةنسلا لهأ عيمج ثيدحلا اذه بجوم ىلا بهذو

 لوسر نأ 5: أ نع ةداتق نع ديعس نع هللا همحر يراخبلا ر 5 . حيحصلا نم

 هنإ « هباعكأ هنع ىلوتو هر ربق يف عضو اذإ دبعلا نإ ) : لاق اال

 اذه ِق لوقت تنكام : هل نال وقيف « هنادعقيف « اس هيت ايف « مهاعت عرق عمسل

 « هلوسرو هللا دبع هنأ دهشأ : لوةيف نمؤملا امأف ؟ أف ؟ سو هيلع هللا 1 كم « لجرأا

 امهاربف «ةتحلا نم ادعقم هب هللا كلدبأ راثلا نم كاتتعتم لا رظنا : هل لوقيف

ثيدحلا ركذو « هربق يف هل حسفي هنا انل يورو : ةداتق لاق . )١( *يمج
 يو . 

 رم لسو هيلع هللا ىلص يلا نا : [هنع هللا يضر سابع نبا نع « نيحيحصلا )

0 ينابتع | مو6 نإ ايذعيل اهنإ 0 : لامقف « نرمي
 ءىرتسيال ناكف امهدحا اما « 

 «نيفصن اهقشف « ةبطر ةديرجب اعدف « ةميمنلاب ىقمب ناكف رخآلا ادإ و « لوبلا نم

 : حيص (1)
  حيحص (0)

 مص أ 6 همص



 ناكلم هاتا ناسنإلا وا « كدحا ربق اذإ ٠ : ملسو هياع هللا ىلص يننلا لاق : لاق « ةريره ينأ نع متاح يأ ) حير 2 يو . اسييب ملام أهنع فقحي هلعل : لاقو
 .خلاثيدحلاركذو 20 ريكنذلا 5 رخالل و «ركنملاامهدحأل لاقي « ناقرزا نادوسا

 كلذ توبث داقتعا بجيف « نيكلملا لاؤسو «الهأ كلذل ناك نمل هميعنو ريقلا باذع توبث يف ٍلسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نع رابخألا ترئاوت دقو
 هيف راحت امب ينأي دق هنكلو ء ل وقعلا هليحت مب ينأيال عرمشلاو « رادلا اذه يف هب هل دهعالهنوكل « هتيفيك ىلع فوقو لقعلل سيل ذإ؛ هتيفيك يف لكتتالو « هب ناعإلاو
 داعت لب « ايندلا يف دوهعملا هجولا ىلع سيل دسجلا ىلا حورلا دوع نإف . ل وقعلا
 نم عاونأ ةسخ ندبلاب اه حورلاف . ايندلا يف ةفولأملا ةداعإلا ريغ ةداعإ هيلا حورلا
 اهقلعت : يناثلا . ًانينج مألا نطب يف هب اهقلعت : اهدحأ : ماكحألا ةرياغتم « قاعتلا
 قلعت هب اهلف « مونلا لاح يف هب اهقلعت : ثلاثلا . ضرألا هجو ىلا هجورخ دعب هب
 هتقراف ناو اهنإف « خزربلا يث هب اهقلعت : عبارلا . هجو نم ةقرافمو « هجو نم
 اذهو .هنع نولوي نيح مهلاعن قفخخ عمسي هنأ د روف ؛ ملسملا مالس تقو هيلإ اهكر درو هنإف « ةتبلا تافتلا هيلا الل يال ثيحب الك ًاقارف هقرافت مل اهنإف هنع 5
 موي هب اهقلعت : سماخلا . ةمايقلا موي لبق ندبلا ةايح بج وبال ةصاخ ةداعإ درلا
 قلعتلا عاونأ نم هلبق امل ةبسنالو « ندبلاب اهقاعت عاونأ لك أ وهو « داسجألا ثعب
 . توملا وخأ مونلاف «كداسفالو ًاموز الو ًاتوم هعم ندبلا لبقيال قلعت وه ذإ «هيلا
 0 تالاكشإك نع ح زي” اذه لمأتف

 )١( هيلع قفتم :

 6 بيرغ نمسح ثيدح » لاقو (119/1) ًاضيأ يذمرتلا هجرخأ نس )2
 نيكلملا ةييست نيريصاعم ا نم ركنأ نم ىلع در هيفو « نسح ءدانشساو : كلف
 . (ركنلا» و ( ركتملا »

 كما



ح نبا لاق اك ء اهدحو حوراأ ريقلا يف فالاونلا سر
 هينا هريغو مز

2 الي ثدبلل هت 1 لاق م لوق
 ةحح .حصلا ثيداحألاو ! 

 كلاكو نيلوقلا قرر

افتاب « ًاعيمج ندبلاو سفنلل نوكي ربقلا باذع
 سفنلا مع دن « ةعاملاو ةنسلا لهأ ق

 ندبلا نع ةدرفم بذعتو
 . هب ةلصتمو

 باذعللقحتسم وهو تامنم لكف « خزربلا باذع وهربقلا باذع نا ءعاو

 تندواذانر راض ىح>قرتحا وا عابسلا هتلكا « / ريقيو وأ رق ل يمنا

 لعبا ام باذعلا نمدندبو هحور ىلا لصو  رحبلا ف قرغ وا بلص وا « ءاوملا يف

 0 نأ بجيف كلذوحنو و هعالضا فالتدخا و هسالجإ نم درو أهو. روبقملا ىلا

تالو ”واغ | ريغ / نم هدارم مسو هيلع هللا ىلص لوسرأا ع
 همالكل مح الف ع ريصق

 لصح مف « نايبلاو ىدحلا نم هدصقامو هدارم نع هب رصقيالو « هامتحيال ام

 لب . هللا الإ هلعي الامباوصلا نع لودعلاو لالضلا ٠ ن» هنع لودعلاو كلذ لامهإب

السإلا يف تأشن ةلالضو ةعدب لك لصا هلوسرو هللا نع مهفلا ءوس
 لصا وهو « م

 .ناعتسملا هللاو . دصقلا ءوس هيلإ فيضاذإ اهسالو لوصألاو عورفلاي أطخ لك

 دقو . رارقلا رادو « خزربلا رادو « ايندلا راد : ث اث رو دلا نا لصاحلاف

 لعجو؛ سفنو ندب نمناسنإل اذه كت و اهصح ناك راد لكل هللا لعج

 عبت حاورألاو « نادبألا ىلع ايندلا ماكحا
 حاورألا ىلع خزربلا ما اكحا لعجو اه

 راص  مهروبق ن + سانلا مايقو داسجألا رسشح موي ءاج اذإف ذإف « اهل عبت نادبالاو

 ق>ىعملا اذه تادأت اذإف . ًاعيمج داسجألا و حاورألا لع باذعلاو ميعنلاو 0

 رانلا رفح نم ةرفح وا ملا كا نم ةضور ربقلا نوك نا كل رهظ « لمأت

 مهريغ نم بيغلاب نوئمؤملا ز زيدتي تالذبو « هيف ةيرمال (1)قح هنأو « لقعلل قياطم

ريقلا يي يلا ١ رانلا نا ملعي ن نا بجيو
 سنج نم سيل « ميعنلاو 

 اههيعنالو ايندلا ران

 )١( قحال : لصالا يف ٠

 ه-اآةالد



 مظعا نوكي ىتح هتحتو هق ىتلا ةراجنحلاو با را هيلع ىمحي ىلاعت هللا ناك نإو
 نا اذه نم بجعا لب ٠ هرم رلر علا رمج نمازح
 ةضورف اذهو « رانلا نمة رفح يف اذهو « هيحاص بنج ىلا امهدحأ نفدي نيلجر لا
 ىلا اذه نم الو ؛ هران رح ن* ءيش هر راج ىلا اذه نم 0 « ةنحلا ضاير نه
 ةعل ومى سوفنلا نكلو « بجعاو كلذ ند عدا هللا 7 . هميعن نه ءى يش هراج
 وهام هتردق بئاجع نةرادلا هذه يف هللا انارأ دقو ٠ 00 هبا طحت مل اب يكل
 نع هبيغو هعاطأهدابع 'ضعب كلذ ىلع علط نا هللا ءاش اذإو . ريثكب اذه نم غابأ
 بيغلاي ناعإلاو ئياكتلا ةكح تلازل مهلك دايعلا كلذ ىلع هللا عاطا ولو « هريغ
 نأ م ل سو هيلع هللا ىلص هنع ( ا ١ يي هك نانا (1) نفاد امو

 هله تناك الو : (6)5 عمسأ اه ريقلا باذع نم جعمسي نا هللا توعدل اونقأ ادتال ا
 . هتك ر دأو هتعمس مئاهبلا قح يف ةيفتنم ةكحلا

 «باسحلاو ضرعلاو « ةمايقلاموي لامعألا ءازجوثعبلاب نمؤنو ) : هلوق
 . (نازملاو طارصلاو « باقعلاو باوثلاو « تاكلا :ءارقو

 . ةمياسلا ةرطفلاو لقعلاو « ةنسلاو بات كلا هيلع لد امم داعملاب ناعإلا :
 يق هيركنم ىلع "درو « هياع ليلدلا ماقأو ء ز 6 زيزعلا ةياتك يف هنع هناحيس 0 ريخأف
 نامبإلا ىلع نوقفتم مهلك مالسلا 5 ءايبن ألا نأ : كلذو . نآرقلا روس بلاغ
 « برلاي رقي مهلك « يرطف وهو « مدآ يب ف ة ماع ترلاي رارقالا نإف « (م) هللا
 « نوريثك هير ,كنم نإف ءرخآلا موي لاي ناعإلا فال ؛ نوعرفك « دناع ن نم.الإ
 «نيتاهكةعاسلاو وه تعب لق ناكو « ءاي تلا متاخ ناك امل مسو هيلع هللا ىلص ديو

 ١( ركاذت : لضالا يف :

 ) )5لسم .

  0وردا . لصالا ف



 بتك نم ءيش يف دجويال ًآناب ةرخآلا ليصفت نبال سقما فاما رهاناكو

 الإ نادبألا داعب حصفي مل هنأ « مهوحنو ةفسافتملا نم ةفئاط نط اذتفو . ءاننألا

يختلا باب نه هنأ يف مهل ةجح هذه اواءعجو « ملسو هيلع هللا ىلص دن
 باطخلاو لي

 .٠ يروهمخلا

 ِق ىربكلا ةمايقلا دنع ندلأ داعمو « توملا دنع سفنلا داعم نيب نآرقلاو

 لوقيو « نادبألا داعم نوركنيو ؛ ى ربكلا ةمايقلا نو ركني ءالؤهو . عض و» ريغ

 اذهو! لييختلا قيرط ىلع مسو هيلع هللا ىلص دم الإ هي ريب م هنإ : مهنم لوقي نم

 ىلا « حو ىلا مدآ نه 2 ءايبنأألا دسنع ةفورعم يه ىركلا ةمايقلا نإف ءبذك

ب هللا ريخأ دقو « مالسلا مهيلع مهريغو ىسيعو ىسومو ميهاربا
 طيهأ نيح نم اه

 رقتسم ضرالا يف مكلو « ودع ضعبل مكضعب اوكا لاق ؛ نات لاثف : مدآ

 (نو 2 اهنمو كوترع اهيفو نويحن اهيف لاق ) ؟4 : فارعالا ( نيح ىلا عاتمو

 : لاق « نوثعبي مود ىلا يلرظنأف بر : نيعللا سيلبإ لاق املو . ؟5 : فارعالا

مولعملا تقولاموي ىلا نيرظنملا نم كنإف )
 مالسلاهباع حون امأو . قام : ص ( 

 :ح ون ( ًاجارخا مكجرخيو اهيف ؟ديعي مث . ًاتابن ضرألا ند مكسبنأ هللاو ) : لاقف

يتئيطخخ يل رفغي نأ عمطأ يذلاو ) : مالسلا هيلع مهاربا لاقو . 1م
 (نيدلاموي 

 يدلاولو يل رفغا انير ) .: لاقو . ةصقلا رخآ نك ءارعشلا
 موي نينهؤمللو

 ال فرلا 2 ل : ميهاربا ( باسحلا موقي

 ةعاسلا نإ ) : هاجان امل ىلاعت هللا لامتذ « مالسلا هيلع ىبسوم امأو « 55٠ : ةرقبلا

 اهب نمؤي ال نم اهنع ثاندصي الق . ىعست اب سفن لك ىزجتل . اهيفخأ داكأ ةيتآ

 امئإو « داعملا ملعي ناك نوعرف لآ هزه وم لب . 18-15 : هط ( ىدرتف هاوه عبتاو

 موي « دانتلا موي ميلع فاخإ ينإ موق ايو ) : هنع ةراكح ىلاعت لاق « ىسومب ل

 : رفاغ ( داه نم هل اف هللا للضي نمو . مصاع نم هللا نم كل ام نيربدم نول وت

 راد يه ةرخالا نإو اتم ايندلا ةايحلا هذه نإ موق اي ) : ىلاعت هل وق ىلإ ءممس_سب

 تكة



 لسرأ هنأ هللا ريخأ دقو . 0“ : ةرقبلا: ( نواقعت مكلعل هتايآ مكيريو ىت وملا هللا يحي كلذك . اهضعبب هوبرضأ انلقف) : ةرقبلا ةصقيفهللا رخأ لقو . 165 : فارعالا (كيلإ انده اانإ ٠ ةرخخآلا يثو ةنسح ايندلاهذ سه يف انل بتكاو ) : ىسو* لاقو , 45 : رفاغ (باذعلا دشأ نوعرف لآ اواخدأ ) : هلوق ىلا ء"4 : رفاغ (رارقلا
 ها درا ( نيرفاككلا ىلع باذعلا ةملك تقح نكاو « ىلب : اولاق ؟ اذه كوب ءاقل منورذنيو وبر تايآ مكيلعذولتي مكنم لسر تأي لأ ) : اهتنزخ مهل لاق اذإ مهنا رانلا لهأ نع ريخأو 8 نآرقلا | نم] تانآ ف 0 نيرذنمو نيرشبم لسرلا
 لاقو . تايآلا .» : أابس ( بيغلا لاع مكنيتأتل يلرو ىلب : لق « ةعاسلا انيتأتال اورفك نيذلا لاقو) : لاقف « داعملا ىلع هب مسقي نا هيبن رماو . ةرخآلاو ايندلا يف : اهيف كلذ ركذي ؛ ديعولاو دع ولا ركذ اهيف يتلا نآرقلا روس ةماعف . ةرخآلاو ايندلا يف نيبنذملا تابوقع نم « مهماخ هب رذنا امي اورذنا لسرلا عييمجف ٠ اذه مهموي ءاقا مهت رذنا لسرلا نا منهج نيلخادلا رافكلا فانصا نم فارتعا اذهو
 «اهبارتقا نع ريخاو ../ :نباغتلا ( ريسي هللا ىلع تالذ ومتامح اب نؤبنتل مث« نزعبتل يرو ىلب : لق . اوثعبي نل نا اورفك نيذلا معز ) : ىلاعت لاقو . ه» : سوي ( نيزجعمب متنا ١٠و قل هنإ برو يإ : لق ؟ وه قحا كنوؤبنتسيو ) : ىلاعت
 نإ ) . 9# لحتلا ( نيبذاك اوناك مهنأ اورفك نيذلا معيلو ) ' لاق نأ لإ : لحنلا (ًاقح هيلع ادعو ىلب تومي نه هللا ثعبي ال مهناعا دهج هللاب | ريا ."5:لمنلا ( نومع اهنم مه لب اهنم كاش يف لهلب ةرخالا يف مهماع كراذا لب ) ء ١8 : ىوشلا (ديعب لالسض يفل ةعاسلا يف نورامي نيذلا نإ الا ٠١) : ماعنالا /(اهيف انطرف ام ىلع انترسح اي اولاق ةتاب ةعاسلا مهتءاج اذا ىتح )49 : سنوي (نيدتهم اوناك امو هللا ءاقاب اوبذك نيذلا رسخ دق ) : لاقف « داعملاب نيبذكملا مذو الكا جراعملا : ( ابيرق هارثو ًاديعب هنوري مهنإ ) : لاق نا ىلا « ؟-١ : جراعملا ( نيرفاكلل عقاو باذعب لئاس لأس) . ١ : ءايبنألا ( نوضرعم ةلفغ يف مهو مهباسح سمانلل برقا ) . ١ : رمقلا ( ردقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا ) : لاف

 تا ةةه-



 مهرشحنو) . هو : رفاغ ( نونمؤي ال سانلا رثكأ نكلو اهيف كير ال ينال غانا

 اعلا ادار تي اءاك منهج مهاوأم ًامصوآمكبو ًايبع مههرجو ىلع ةمايقلا موي

 ًانافرو ًاءاظع انك اذئأ اولاقو انتا ايآب اورفك مهنأب مهؤازج كلذ ) . ؤ9/ : ءارسالا

 قلخ يذلا هللا نا اوري لوا ). 48 ءاريسالا ( اديدج الخ نوثوعبمل انئأ

 0 هيف بيرال الجا مهل لعجو مهلثم قلي نا ىلع رداق ضرألاو تاومسلا

 ًاتافرو ًاماظع انك اذئأ :اولاقو). 9: ءاريسدالا ( ًاروفك الإ نوملاظلا

 را م ًاقاخ وا ًاديدح وا ةراجح اونوك لق . ًاديدج تتاح نوثوعبم

 لوا مرطف يذلا لق ؟ انديعي نم نولوقيسف
 ؛ مهسسوؤز كيلإ توضغنيسف ؛ ةرد

 هدم نوبيجتستف ؟وعدي موي ٠ ًابيرق نوكي نا ىس.ع لسق ؟وه ىتهنولوقيو

 . 19-655 : ءارسالا ( اليلق الإ : مث / نإ نونظتو

 اذئا ) : الوا اولاق مهنإف : لبصفتلا ىلع لاؤس لك نع هب | وبيجا ام لمأتف

 ُق مهل لبقف « 44 :ءارسسالا !؟ ( [ديدج اتاح نوثوعيلل 'انتأ انافرو اماظع انك

 ًاقاح منك الهف « ملبر الو ملا قلاش هنأ نومخز: مث دك نإ لاؤسلااذهباوج

 : ملق نإف ! ؟ كلذ نم ا 0 هو ديدحلاو ةراجدلاك « توملا هينفي ال

 متشنمو م-قلاخ نبب لوحي يذلا اف  ء اقبلا لبقتال يف ألا ةفصلا هذه ىلع اقلاع انك

 ةراجح نمهتنك ول : وهو « رخآ“ ريدقت ةجحللو !؟ 00 ًاقلح مخ مكتداعإ نيبو

نإف / ءاهنمر كا قاخ وا كيدح وا
 اهاقنيو « متاوذ ل ليحيو مينفي نا ىلع داق / ه

ُُى 2م اسجألا هذه يف فرصتلا ىلع ردقي نمو؛لاح ىلا لاح
 اهتبالصو اهتدش 

هناريخأ م 3 ؟ اهتود ايف هزجعي يذلا اف  ةلاحالاو ء ١
 :مهرقبأ 0 نوا 8 م

 لواكرطف ي مذلا لق ) : هلوقب مهب اجأف ؟ تينفو ائموسج تلاحتسا اذا انديعي نم

 00 !ا اواقتنا « اك مهعز ]و « ةجحلا مهتذحأ الف . هذ : ءارسالا ( ةرم

 نا يسع ) : هلوقب اوبيجأف ؟ وه ى» : مهوق وهو « عطقنملا لاعب هب نوالعتي رخآ

 . (ًاييرق نوكي

 عالة



 ماظعلا يبحي ند : لاق «هقلخ يسنو الثم انل برضو ) : هلوق اذه نمو
 مهردقاو مهحصفاو رشبلا لعا مار واف . ةروسلا رخآ ىلا ؟78 : سي( ميمر يهو
 ظافاالا هذه هباشت ظافلأب . اهلثمب وا « ةجحلا هذه نم نسحأب ينأي نا « نايبلا ىلع
 ةجحلا هذه حتتفا هناحبس هنإف ٠ دق الل ناهربلا ةعصو ةلدالا حض و وزاجيإلا يي
 ال6: سي ( هقاخ ىسنو ) : هلوق يف ناكف ؛ ًاباوج ىضتقا «دحلم هدروا لاؤسب
 ةجملا ديكأت نم هناحبس دارا امل ةهبشلا لازاو ةجحلا ماقأ و . باوجلاب قوام
 جتحاف « /4 : سي (ةرم لوا اهأشنا يذلا اهيبجي لق ) : لاقف اهريرقت ةدايزو
 ملعب لقاع لك ذإ . ىرخالا ةأشنلا ىلع ىلوالا ةأشنلابو « ةداعإلا ىلع ءادبإلاب
 ناكل ةيناثلا نع ًازجاع ناك ول هناو « هذه ىلع ردق هذه ىلع ردق نم "نأ ًايرورض
 « قواخملا ىلع قلاخلا ةردق مزسلتسي قاخلا ناك املو . زجعاو -رجعأ ىلوألا نع
 الو : سي ( ميلع قلخ لكب وهو ) : هلوقب كلذ عسببتا هقلخ ليصافتب هملعو
 نك رش رار ناب رو لولا ناسا ل ميلع وهف
 ماظعلا يسيحي نا هيلع رذعتي فيك « ةردقلا لءاك « ملعلا مات ناك اذإف . يناثلا
 نأ دبالةايحلاو ؛ةسباي ةدراب اهتعيبط تداع ًاميمر تراص اذا ماظعلا : لوقي رخآ دحام لاؤس نعآباوج نمضتيءرهاظ ناهربو ةرهاق ةجحب را مهريهو
 باوجلاوليلدلا هيفف :ثعبلا رمأ ىلع لديامب ةبطر ةراحةعيبط اهلماحواهتدام ن رك
 0 متنا اذإف ًاران رضخألا رجشلا نم مكل لعج يذلا ) : لاقف ءاعم
 ةسوبيلاوةرارخلا ةياغ يف وه يذلا «رصنعلا اذه جارخإب هناحبس ريخأف 8٠١ : سي
 « هدذض نم ءىثلا جرخي يذلاق 8 ةدورلاو ةبوطرل اي ءىلتمملا رضخألا رجشلا نم
 هركنأاهلعفي يذلا وه هياع يصعتستال / و | اهرصانعو تاقولخملاداوه هل داقنتو
 ءيذثلا نم ةلالدلا ذخأب اذه دك أ مث . ميمر يهو ماظعلا ءايحإ نم « هعفدو دحلملا
 ميظعلا ىلع ردق نم نأ لعيلقاع لك نإف ؛ رغصالا رسيالا / ىلع / « مظعألا”لجألا
 لمح ىلع وهف راطنق لمح ىلع ردق نم « ردقاو ردقا رثكب هنودام ىلع وهف لياجلا
 نا يلع رداقب ض رآلاو تاومسلا قلخ يذلا سيل وا ) : لاف « ًارادتقا دشأ ةبقوأ

 دس 0/ ب



 اهتلالج ىلع ؛« ضرألاو تاومسلا عدبأ يذلا نا ربخأف 8١ : سي ؟( مهاثم قلي

 يي نأ ىلع ردقأ# |(هقاع بيجعو « |هتعسو « اهنا كو 2 اضاف مظعو

 3 رخآ عسضوم يف لاق 5 ىلوالا اهتلاح ىلا اه دريف « ام تك راص لق [ماظع

 ( نوماعيال سانلا رثكا نكلو سانلا قاخخ ند ريكا ضرالاو تاومسلا قاد )

 قاخيذنا ىلع رداقب ضرألاو تا 0 واخ يذلا سيل وأ ) : لاقو . هال : رفاغ

 نايبب هئيبو كلذ هتاحيس دك مث 5 : سي 2 مي .اعلا قالخلا وهو « لب ؟ مهلثم

 بصنااو « ةمفاكلاو تالآلاب لعفي يذلا « هربغ ةلزنمب هلعف سيل هنا وهو « رخآ

 ُق يكي لبا نيعمو لآ نم هعم ديال لب « لعفلاب لالقتسالا هن <ميالو ؛ ةقشملاو

 وه اذإف ( نك ١ : نوكملل هلوقو « هتدارإ سفن هنوكيو هقلخي نا ديري امل هقلخ

 « هديب ءيش 138 تركام نا هرايخإب ةجحلا هذه متخ مث . هداراو هءاش مك نئاك

 هتاحبس هلوق اذه نمو. م" : سي ( نوعجرت هيلا و« هلوقو هاعفب هيف فرصتيف

 قاخف ةقاع ناك مث .ىع يف 0 ةفطن كاد ل ىدس كري نا ناسنالا بسحيا )

 يحي نا ىلع رداقب كلذ ل 0 ىلا ركذلا نيجوزلا 0 ىكوسف

 ىهنلاورمألا نع المهءهك ريال هنأ ىلع هناحبس جتحاف. 5٠ "5 : ةمايقلا ( ول

 : 0 عت لاق مك « ءابإلا دشأ كلذ ىبأت هتردقو هتكح نأو باقعلاو باوثلاو

لا مكنأو ًاثيع كانتا 2 امئا متيسحفأ )
 2 نوهؤملا( نوعجرتال اني

 رخآ ىلا

 ؛ هرصبو هحمس قش مث« « ةغضملا ىلا ىلا مث « ةقاعلا ىلا ةفطنلا ٠ نم هلاقن نم نإف . ةروسلا

 ىوقلاو ساوحلا هيف بكرو
ه يلا تاطابر ]او باصعألاو « عفانملاو ماظعلاو «

 ي

جرخأو 4 ماكحإلا ةياغ هقلحخ مكحأو 3 هك
 يه يلا 6 روصلاو لكشلا اذه ىلع ه

 تي ما؟ ؟ ةيناث ةرم هئاشنإو هتداعإ نع زجعي فيك لاكشالا نسحاو روصلا متأ

 هتردقدنع زجعتالو « هتمكش كلذ قياي الف © ىدس هكرتي نأ هتيانعو هتكح ىضتقت

 « هنم زجوا نوكيال يذلا « زيجولا لوقلاب « بيجعلا جاجتحالا اذه ىلا رظناف

 نونظلا عقتال يذلا ؛ بيرقلا هذخأمو « هنه حضوا مهوتيال يذلا « ليلجلا نايبلاو

 , هلم برقا يلع

 -آاوالس



 اهيأ اي) : ىلاعت هلوق يف اك « جاجتحالا اذه لثم / نم / نآرقلا يف كو
 ه : جحلا (ةفطن نم ل ل ل ا ا
 انقاخدقلو ) : ىلاعت هلوقو.ا/ : جلا( روبقلا يف نم ثعبي هللا ناو ) : لاق نا ىلا
 ةمايقلا موي منإ مث ) : لاق نا ىلا « ١١ : نونمؤملا ( نيط نم م ةلالس نه ناسنإلا
 ىتوم مهاقبا فيكو « فهكلا تايضصا ةصق ركاذو .- 7: نونمؤملا ( نوثعبت
 انرثعا كلذكو ) : اهيف لاقو « ةيرق نينس عستو ةئامنالث يهو « ةيسهتن ةزس ةئاثالث
 . 7١ : فهكلا( اهيف بيرال ةعاسلا ناو قح هللا دعو نا | ودلعيل مهيلع

 م: ةحتافلا ( نيدلا موي كلام ) : ىلاعت لاق  لامعألا ءازجو : هلوقو
 / . 8 : روثلا ( نيبملا قا وه هللا نا نوماعيو ق را مهنيد هللا مهيفوي ذئموي )
 :ىلاعتلاقو « / ىزاجت ير زاجت يك يأ نادت ن يدت (ك : لاقي « ءازجلا : نيدلاو
 ءازج) 54 : ةعقاولاو 5 : فاةحالاو /١0 : ةدجسلا ( نوامعي اوناك امب ءازج )
 ىزجيالف ةئيسلاب ءاج نموءاملاثما رشع هلف ةنسملاب ءاج نم ) . 7 : أبنلا ( اقافو
 مهو؛ اه اهنم ريخ هلف ةيسلابءاح نه ) . 1 : ماعنالا ( نوملظي ال مهو « اهلثمالا
 لإ نوزجت له « رانلا يف مههوجوتبكف ةئيسلاب ءاج ن مو . نونمآ ذئموي عزف نم
 ءاج نمو « اهنم كريخ هلف ةنسحلاب ءاج نم ) ٠ و١_مو: لدنلا( نولمعت مث نك ام
 لائماو. 864 : صصقلا( نوامعي اوناك امالإت ائيسلا وام ن ,ذلا ىزجي ا 0
 رذ يلا ثيدح نم « لجو زع هبر نع يور: ايف ء لس ٍلسو هياع هللا ىلص لاقو . كلذ
 مكيفوا مث 0 اهيصخا مكلامعا ي هه اعإ « 0 ) : هنع هللا يضر يرافغلا
 (1)« هسفن الإ نمولي الق كلذ ريغ دجو نمو « هللا دمحياف ًاريخ دجو نُف « اهايإ
 ىلاعت هللا ءاش نإ ؛ بيرق نع نايب ةدايز كلذل ينأيسو

 لاق . باقعلاو باوثلاو هيا يار يشار ىلا لوقو
 ىلع كلملاو . ةيهاو ذئموي يهف ءاهسلا تقشناو . ةعقاولا تعقو ذئمؤيف ) : ىلاعت

 4 دمحاو دل )02



 (ةيفاخ كتم نحمد نرصد كالو هنن دم مهقوف كبر شرعلمحبو اهئاجرا

 2 حداك كلنإ ناسنإلا اهيا اي ) . ةروسلا رحتآ ىلا : 18- ١ : ةقاحلا

 - هلها ىلا باقنيو . ًاريس

 , ايامح بساحمي فرسف هنيميب هباتك يلوا نم امأف . هيقالف

 هنإ ان لك رن رع فرسف رهط رو هباتك يبوا نم اماو . ًاروربسم

 قاقشنالا ( اربصب هب ناك هبر نا ىلب . روح نأ نا نظ هنإ . ًارورسم هلها يف ناك

 فهكلا( ةرم لوا انقاخ امك انومتتج دقل ًافص كير ىعاوضرعو) . ١5-5

 اذهلام انتليواي نولوقيو « هيف ام نيقفشم نبه رجملا ىرتف « باتكلا عضوو ) . 5:4

 مظيالو 1[ ارا ب د. اا الإ ةريبك الو ةريغص رداغيال باتكلا

 « / تاومسلاو / ضرألا ريغ ضرألا لدبت موي ) . 49 : فهكلا ( ادحا كير

 / تاجردلا عيفر ) . ةروسلا رخآ ىلا « 8: ميهاربا ( راهقلا دحاولا هلل اوزربو

 هلوق ىلا ء ١6 : رفاغ ( / هدايع نه ءاشي 0 ىلع هرما نم حورلا يق « شرعلا وذ

 مث « هللا ىلا هيف نوعجرت [هوب اوقتاو) . 000

 همحر يراخبلا ىورو . 38١ : ةرقبلا ( نوماظيال مهو تبسك ام سفن لك قوت

 هك : لاق مسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا « ةشئاع نع « ( هحيحص ١ يف هللا

 ىلاعت هللا لاق دق نيل ء هلا لوشر ا 2 تلف « كله الإ ةمايقلا موي بصاحب حب

 5 قاقشنالا ( ًاريسي ًاباسح بساحي فرسف هنيميب هباتك يلوا ن نم امأف )

 شقاني دحا سيلو « (١)ضرعلا كللذ امتإ » : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 وهو مهبذعل ةديبعل هباسح يف شقان د ول هنا ىتعي.(3) ( بذع الإ ةما ايقلاموي باسملا

 ءاش نا « / نايب / ةدايز كلذل قاأسو. حفصيو وفعي ىلاعت هنكلو « مه ملاظ ريغ

 نوقةعصيسانلاذإ ١ : لاق هنا« ؛ملسو وهيلع هللا ىلص يبنلا نع (حي /|) ١ قو. ىلاعتمللا

 قافا يردأ الف شرعلا ةمئاقيذخآ ىسوه اذإف « قيفي نم لوا نوك أف « ةمايقلا موي

 )١( ضرعلل : لصالا يف ٠

 ) )9حي .

 كاان



 للا ءاجاذا ةمايقلا فقوم يف قعص اذهو (4)1 روطلا موي ةّقعصب يزوجما لبق
 :ليق نإف: مهلك قئالخلا قعصي لئنيحف « هرونب ضرألا تقرشأو « ءاضقلا لصفل
 لؤأ نوكأف « ةءايقلا موي نوقعصي سانلا نإ ١ : ثيدحلا يف هلوقب نوعنصت فيك
 بير ال : ليق ؟ (0)9 شرعلا ةمئاقب طاب ىسوه دجأف « ضرالا هنع قشتت نم
 يوارلا ىلع هيف لس دهنكلو ٠ لكشإلا أشن هنمو . اذكه درو دق ظفللا اذه نأ
 . انقرحأ : اذكه نائيدحلا ناذه ءاجف ء نيظفللا نيب بكرف « ثيدح يف ثيدح

 )١( هيلع قفتم .

 «بيهو ثيدح نم ( تاموصخلا » باتتك لوأ يف يراخبلا 0 حييحص (5)
 يدوهيلا يياحصلاب رض ةصق يف اعوذ رميردخلا ديعس ينأ نع يبع نب ورم انثدح
 نم لوأ نوكأف « ةمايقلا موي نوقعصي سانلا ناف ءايبنالا نيب اوربت ال » : ظفلب
 ناكأ يردأ الف « شرعلا مئاوق نم ةمئاقب لخآ ىبومب انأ اذاف ضرالا هنع قشنت
 1 لوالا ةةهعصب بسوح مأ قعص نميف

 هنكل . هب ىحن نب ورع نع نايفس قيرط نم (990) مقر مسم هجرخأو
 نملوأ انأو » : ظفلب قيرطلا هذه نم ا لجأ هقاس دقو « هماّتب هظفل قسي مل
 . ثيدحلا 6 .... ىسوم دجأف « قيفأف ةمايقلا موي ض رالا هنع قشنت

 اواضفتال» : ظفاب (؟500) ملسم دنع ةريره يبأ ثيدح ةياورلاهذه دهشيو
 ءاش نم الإ ضرالا ينو تاردشلاو نه قعصيف روصلا يف خفني هئاف « هللا ءايبنأ 0

 اذاف «ثعب نم لوأ يف وأ ءثعب نم لوأ نوكأف ىرخأ هيف خفني مث : لاق ؛ هللا
 وأ « روطلا موي هتقعصب بس وحأ يردأ الف « شرعلاب دسخآ مالسلا هيلع ىسوم
 5 يبق ثعب

 : ثعبلا ةقعص ىه امنا ةيناثلا ةقعضلا هذه نأ نيبتي نيثيدحلا نيذه نمو
 نبال اعبت حراشلا ركذ اك ءاضقلا لصفل عقت ةقعص تسيلو « ةيآلا يف ةروكذملا
 : ملعأ هللاو . ثيدحلا يف لاكشأ الف كلذ ىلعو . ميقلا
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 انأ » : يئاثلاو « مدقت اك« « قيفي نم لوأ نوكأف ةمايقلا موي ُنوَمعصي سانلا نأ )

 يدا ذه يوارلا ىلع لخدف « (1)« ةمايقلا موي ضراللا هنع قشنت نم لوأ

 «مقلانب نيدلا سمش خيشلا هدعبو « ي“رملا جاجحلا وبأ اذه ىلع هبن نممو . رخالا

 »2 ةاورلا ضعب ىلع هيتشا كلذكو . هللا مهمحر ؛ رك داع خيغلا انخيشو

 ظوفحم او ؟ (؟)2( لسجو زع هللا ىناتسا نمم ناك ما يبق قافأ يردأ الف ) : لاقف

« لوألا وه ةحيحصلا تاياورلا هيلع تأطاوت يذلا
 نإف « حيحصلا ىنعملا هيلعو ؛

 نإ مالسلا هيلع ىسوف « ءاضقلا لصفل ءاج اذإ هدابعل هللا لجتل ةماقلا م. وعصلا
 4م يح ىو 0 5 0

لجن موي ةقعصب يزوج دق نوكيف « مهعم قعصب مل ناك
 « ًاكد هلعجف لبجلا هبر 

 لمأتف . ةمايقلا موي هبر ىلجتل قئالخلا ةقعص نع ًاضوع يلجتتلا اذه ةّقعص تاءجف

 يبا نب ركب وباو « يذمرتلاو ءدمحا مامإلا ىورو . هلمهت الو ميظعلا ىنعملا اذه

 ىلص هللا لوسر لاق : لوقي يرعشألا ىموم ابا تعمس : لاق نسحلا نع « ايئدلا

 لادج ناتضرعف 2 تاضرع ا ةدايقلا مد سانلا ضرعي 21 مسو هيلع هللا

 اباسح بسوحو « هنيميب هباتك يتوا نف « فحصلا رياسطت ةضرعو « ريذاعمو

 ينا نبا ىور دقو . (”) ( رانلا لخخد « هلامشي هياتك ينوا نمو « ةنلا لخد « اريسي

 : ظفاب ٍلسو هيلع هللا ىلص انيبن ليضفت باب (؟ب/) مقر مله هاور (1)

 . دمحاو يذمرتلاو دواد وباو . ( ريقلا هنع قشني نم لواو ذ

 دنع هنع ةياور يف هابق روكذملا ةريره يبا ثيدح رخآ وهو حي (0)

 هب تحرص امك« ةخفنلا هبيصتال يا « هللا ىثتسا نمم » : هلوقب دارملاو يراخبلا

 . « حتفلا » يف اك , السرم نسحلا نع ( ثعبلا باتك » يف ايندلا يلا نبا باور

 تبث ناو « ةاع هذسهو « هنعنع دقو سل دم يرصيلا نسا نال « فيعض (0)

 سلدلملا ةياور يف ينذيال عاملا قلطم توبث ناف ء ىسوم ياو ةريره ينا نم هعامس

 باتكلا ةياور تتيث اذا الإ ء « حاطصملا ١ يف ررقم وه 5” ثيدحتلاب حرصي ىتح

 . ىسوم يلا نم نسحلا عامسب حيرصتلا اهيف يفلا

- 771 



 ؛ أرعش كلذ يف دشنا هنا : /كرابملا نبا نع/ ايندلا

 علطت رابخألاو رئارسسلا اهيف ١ ةرشنم ىديألا يف نحصلا تراطو
 عقت امب يردت الو « لبلق ا ار الار كريت نكد
 عدت الو قبت الف محلا ما هل عاطقنا ال زوفو نانجلا يفا
 اوعق اهم نم ًاجرخسه اوجر اذإ مهعفرتو ًاروط اهنكاسب يوهت
 ”عزجالو ينغت (5)ةيقرالو ؛ اهيف مهعرضت محرب ملف (١)ءاككبلا لاط
 اوعجر اف ىعجرلا اهب موق لاس دق هملاع توملا لبق معلا _ عفنيل

 اذ منهج ىلع رسسج وهو « طارصلاب نءؤنو 3 يا 2 طارصلاو 3 هلوق
 تلاق اع طارصلا نود يتلا ةماظلا ىلا فق وملا ناكم مهتقرافم دعب سانلا ىهتنا
 موي ساذلا نيا : لئثثس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ : اهنع هللا يضر ةشئاع
 .(”)(« رسجلا نود ةملظلا ين مه» : لاقف ؟ تا ومسلاو ضرألا ريغ ض رآلا لدبت
 مهقبسيو « مهنع نوفلختيو « نينم وملا نع نوقفانملا قرتفي عضوملا اذه يو
 « هدنسب يتهيبلا ىورو . مهيلا لوصولا ن مهعنع روسب مهننب لاسحيو ؛ نون»ؤملا
 : /لاق/نا ىلا ء « ةمايقلا موي سانلا هللا عمجم ١ : لاق « هللادبع نع « قورسم نع
 نيب لبجلا لثم هرون ىطعي نم مهنف : لاقو ؛ مهلامعا ردق ىلع مهرون نوطعيف »
 هتيم ةلخنلا لثم هرون ىطعي نم مهنهو « كلذ قوف هرون ىطعي نم مهنهو « هيدي
 ماسهبإ ىلع هرون ىطعي نم رخآ نوكي ىتح ؛ هنيميب ثلذ كود ىطعي ند مهنمو
 : لاق « ماق ءيفط اذاو ؛ همدق مدّسق ءاضا اذا « ةره أفطيو ةرم ءيضي « ه.دق
 : مه لاقيف ؛ ةلز٠« ضحك « فيسلا ددك طارصلاو « طارصلا ىلع نوري و رديف

 . مالكلا : لصالا يف )١(
 . ةقر : لصالا يف ()

 . ( 21/9/1) لسم هاور (9)



 رسمت نم مهن٠و « بكو كلا ضاضقناك رع مي ردق ىلع اوضدأ

 « المر« لري لجرلا دشك رع نم مهنمو « فرطلاكر ب نم مهنهو ؛« حيرااك

 قلعتو فلي ريغ ء همدق ماهبا ىلع هرون يذلا رمب ىتح « « مهلامعا ردق ىلع نورميف

 اذاف « نوصلخيف « راذلا هبناوج بيصتو « لجر قلعتو ؛« لجر (١)رو « دي

 طعي ملام هللا اناطعا دّقل « كانارانا دعب ركانم اناحن يذلا هلل دمحلا : اولاق اوصلخخ

 :ثردخحلا ... (5) 32

 )١( رجت : لصالا يف .
 )( هآور هقيرط نم يبهيبلا نا نظاو « (ما/”/ ) كاخلا هجرعخاو . حيرص «

 ديزي هيفو : تاق! يهذلا هقفاوو . ( نيخيشلا طرش ىلع حيص ) : مكاحلا لاقو

 ناك نإو وه 6 0 ناخيشلا هل جر لو « ينالادلا دلاخ وبا نمحر لا دبع نب

 يف اك« سلدي ناكو اريثك ءيطخ ناك دقف « ًاقودص ١ حرص دقو . « بيرقتلا

 دق هنكل « هيف أطخلا هنم ىشْحي انف « هسيلدت كلذب انءأف « ثيدحتلاب رثألا اذه يف

 م احلاهجرخا دقو « ًابفيا هأطخ كاذب انمأف « ينأي اك عبوت 0

 يي يئاربطلا كللذكو « الوطم هماهي ١ نم ( ؟/ ةا// < /“) ( ريب كلا مجععملا

 نع اذه دلاوخ يبا ١ ا اعوف رم ةسينا يلا نب ديز هعبات دقو اعوفره دوعسم نب

 ثيدحلا كلذب حصف « ةقث 4 2 يئاريطلا دنع 2

 هدنع ةعوفرملا يو « ؟ احادنع ةفوقوملا ةياورلا نا :  دنعو( نود

. 
 اهيلع لدي قايسلا نال ىلوا ةياورلا هذه لعلو ( رغصا » يئاربطلا

 تورميف » : يناريطلاو مك احلا دنع ةءوفرملا يفو « ةفوقوملا » يف اذك..” ( .

 و ؛« كردتسملا » يف اذكو »م ١ خييشلا انه اهقلع ىلا ةياورلا اماو ( مجعملا

 ىرخا ةياور يهف « مهيشك مث ء لاجرلا دشك مث » : ظفلب هللا همحر ركاش دمحا

 ءاهيلع خيشلارصب عقي مل قيرطلا هذهو « ينالادلا ربغ قيرط نم ( ,ا/ه/9) كك احلل

 : ىلاعتو كرابت هللا قفوملاو . ىرخألا ةياورلا ةحفص ىلت يتلا ةحفصلا يف اهنا عم

 ا" حس



 تغ عيابدحأ رانلا جليال « هديب يسفن يذلاو ٠ : لاق سو هيلع هللا لص هنأ «حيحصلاا يف و .1077 : ميرم ( ًايثج اهيف نيملاظلارذنو اوقتا نبذلا يجنن مث ) : ىلاعت لاق « طارصلا ىلع رورألا هنأ ىوقألاو رهظألاو ؟ وهام ء /١1 : ميرم ( اهدراو الإ نم نإو ) : ىلاعت هلوق يف روكّذملا دورولاب دارملا يف نورسفملا ثلتخأو
 رذنو اوقتا نيذلا يجنن مث ) : لاق هيعمست ملا» * لاقف « ا1/ : ميرم ( امدراو الإ متم نإو ) : لوقي هللا سيلا « هللا لوسراي : تاقف : ةضفحتلاق « ( ةرجشلا
 باصا نكلو ؛ مهباصا باذعلا نكي ملو . 40 : دوه ( ًاييعش انيجن انرما ءاج الو ) 55 : دوه ( ًاحلاص انيجن انرماءاج الف ) . ه8 : دوه ( اوه انيحن انرما ءاج الو ) : ىلاعت لاق اذهلو . مهنم هللا هان : لاقي «هنم اونكمتيملو ه وكلهيل هودع هبلط نف «هبيس داقعنا مزاتست لب ؛ هلوصح م زاتستال رشلا نم ةاجنلا ناو « اهوخخد م راح رانلا دورو نا ىلا سو هيلع هللا لص راشا . (0377)1 : مير* ( ينج اهيف نيملاظلا
 اوهركنإو ينس سانلا لع » : ملسو هيلعدللا ىلص لاق : لاق. هنع هللا يضر ةريره يبا نع « (؟)يلئاولا رصن وبا ظفاسحلا ىورو . طارصلا ىلع دورولا وه دورولا نا: روكذملا راج ثيدح يف ملسو هيلع هللا ىبص نيب دقف . ًاينج اهيف نيملاظلا رذيو اوقتا نيذلا هللا يجني مث « طا رصلأ ىلع اهقوف نورع « راثلا يف دراولا لاح كلذكو . كئلوا باصاام مهباصأل ةاجنلا بايسسا نم هب هللا مهصخام الواو ؛ مهريغ
 نيريمتت الف « ةنجلا لخدت ىح نيعةفرط طارصلا ىلع فقوتال ناتيبحا نإو « كلذ
 ناهلسنب دمحا نبا ركب وبا ىورو . يبطرقلا هدر وا . (”)( كيأر ًاثدح هللا نبد 5

 . هوو دمحاو سم (1)
 وو : م ( ظافحلا ةركذت » يف يبهذلا همر , 444 ةنمس قوتملا « يزجسلا رصن وبا ؛ يركبلا يلئاولا ظفاملا وه (5)
 ةريره يلا نع بيطخلاو ميعت وبا هاور ثردح نم ةعطق وهو « عوضود (؟)

 , ( 59 ) ( ةفيعضلا ثيداحألا ١ يهيلع تملكتو ؛ « تاعوضوملا » ف يزوجلا نبا هركذو « اعوفرم

 مل" © سل



 ا ارم بأ لكي رع راج
 نال كرر 0

 (1١(. ( يبل كرون افطا لف نمؤماي ز - : ةمايقلا موي ن :مؤحال

 ”نيزاوملا عضنو ): ىلاعت لاق . نازمملاب نءؤنو : يا« نازيملاو : هلوقو

درخ نم ةبح لاقثم ناك نإو « ةئيش سفن ملظت الف « ةمايقلاءويل طسقلا
 «اهب انيتا ل

 مه كئلوأف هنيزاوم تلقث نف ) : ىلاعت لاقو . 4 : ءايبنأألا ( نيبساح انب ىنكو

 ( نودلاخ منهج يف مهسفنا 00 ف هنيزاوم تفخ نمو . نودافملا

 هدعب ناك باسحلا ىضقنا اذإ : ءاملعلا لاق : يبطرقلا لاق . :1١8 ٠١4 نوما

بساحن ادعي نو وكي نا ىغبتيف « ءا زجلل نزولانأل « لامعألا نزو
 ريرقتل ةبسام ا نإف « ة

 ىلاعت هلوقو : لاق . اهبسحي ءازجلا نو كيل اهرداقم راهظإل نزولاو « لامعألا

 ل نا لمتحم . 4ا/ : ءايبنألا ( ةما ٍيقلا مويل طسقلا ع نيزاوملا عضنو )

 رابتعاب عمجف « تانوزوملا دارملا نوكي نا لمتحيو « لامعألا اهيف نزوت ةددعتم

0 

 . ناتدهاشم نا رسح ناتفك هل لامعألا تازيم ا هيما هيلع تلد يذلاو

 ورمع نب هللادبع تعم لاق يلبحلا نمحرلادبع يلا ثيدح نم « دمحا مامإلا ىور

 ىلع يما 1 نإ » : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي

 «رصبلا كم لجس لك« الجس ن نيعستو ةعستهياع رشنيف « ةمايقلاءوي قئالخلا سوؤر

؟ نوظفاحلا يلح تك اتملظا ؟ ًائيش اذه ن ة
 « براي « ال : لاق 

 0 لوقيف « براي ا لوقيف « لجرلا تهنيف 0 وا رذعء كالأ : لوةيف

 نا دهشا : اهيف ”ةقاطب هل جرختف « كايلع مويل أ مظل ةدحاو ةنسح اندنع كل نإ

 هذهامو « براي : لوقيفءهورضحا ل وقيف «هلوسرو هدبع اد تاو « هللا الإ هلإ ال

 لاقيف ؟ تاالجسلا هذه عم ةقاطبلا
 5 تاثلجسلا عضوتف : لاق « مظنال كنإ :

سب مهريغو معنوباو يدع ناو يئاريطلاهاورءفيعض )١(
 .عاطقناو نعضءيف دن

 تال



 لقتيألو « ةقاطبلا ثلقثو ؛ تالجسلا تشاطف : لاق أ ةفك يف ةقاطبلاو / «ةفك
 يبانياو ؛ هجام نباو يذمرتلا ىور اذكهو .(1)( ميحرلا نمحرلا هللا مسب ءيبنت
 يفو . ( ءيثث هللا مما عسم لقثيالو ١ : يذمرتلا داز « ثيللا ثيدح نم « ايندلا
 « 0700 ةفك يف عضويف لجرأاب ىتؤيف « ةمايقلا موي نيزاوملا عضوت ١ : رخآ قايس
 دهشيو « هلمع عم نزوي ل.اعلا نا يهو « ةليلج ةدئاف قايسلا اذه يو . ثيدحلا
 ينأيلهنإ : لاق« مسو هيلع هللا ىلص يذلا نع « ةريره يبا نع يراخبلا ىؤرام هل
 اوؤرقا لاقو 4 ةض وعب حانج هللا دنع ود 2 ةمايقلا قى نيكل ميظعلا لجرلا

 مامإلا ىورو . 206: فهكلا ( انزو ةمايقلا موي مهل ميقن الف ) : متش نإ
 قيقد ناكو « كارآلا نم ًاكاورم (5) ينجي ناك هنا ) : دوس عسم نا نع  دمحا
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف « هنم موقلا ثاحضف « هؤفكت حيرلا تاعجف « نقاسلا
 يذلاو»: لاقف «هيقاس ةقد نم « هللا ىبناي : اولاق ؟ نوكحضت 7 0 ملسو هيلع
 ضيا ثيداحالا تدرو دقؤ . (5)( لجأ نم نازمملا يف لقثا اهل « هديب يسفن
 لاق: لاق ؛ يرعشألا كلام يبا نعء؟ لسم حيحص ١) يف م « اهسفنا لامعالا نزوب

 يذمرتلا هنسحو © يبهذلا هقفاوو مسم طرش ىلع مكاحلا هحفصو © لي )200

 لجل ةياور ىهف باتكلا ةياور اماو ) ءىتن هللا مدا عع لقثي الف ) : اهيتياور يي

 ثيداحالا ةاسلس ١» يف ثيدحلا دانسا ىلع تماكت دقو . ةذاش يهو ( 31 5
 . ( ةحيحصلا

 هيفنال « هدنس لبق نم حصيالو « هل رخآ ظفل اذهو « مدقتملا ثيدحلا وه (؟)
 . (7571/ 5 ) دحا هجرخا هب درفت اب جتحتي الف ظفحلا ءيس وهو ةعيط نبا

 . حياك 0

 + يتجي : ( ليسملا ) يي )2

 : نسح كنسي ( 1١] 46١ (دنسملا » يف دمحا هاور « نسح (ه)

 تا



 1) «نازيملا المت هلل دمدللاو « نامألا رظش روهظلا» : : سو هياعشا ىلص ٌنالوسر

 ناتماك» : مسوفياع هللا ىلص هلوقع يراخبلا باتك ةعاخ وهو «( حيحصلا » قو

 هدمحبو هللا ناحبس : نازيملا ين ناتليقث « نمحرلا ىلا ناتبيبح« ناسالا ىلع ناتفيفخ

 يضرشكلا٠ نب سنا نع« يهببلا ر كب وبا ظفاحلا ىورو . 00 ظعلا هللا ناحبس

 فقويف« ة.ءايقلا مويمدآ ناب ىتؤي » : لاق « ملسو هيلع هللا ىلص 0 نع « هذع هللا

 عمسي توصب كلملا ىدان « هنازيم لقث نإف « كلم هب لكويو « نازيملا يتفك نيب

 كلملا ىدان « هنازيم فخ نإو « دبا اهدعب ىشيال ةداعس نالف دعس : قئالخلا

 ىلاتفتاب الف . 5 اديااهدعب دعسال ةواقش نالف ىش : قئالخلا عمسي توصب

 !!ماسجألا نزولا لبقي امتإو؛ "نزولا لبقتال هضارعأ 0 امعألا : لوقي دناعم دحلم

 ةريره ينأ ن نع ءدمحأ مامإلا ىور اكو « مدقت مك« ًاماسجأ ضارعألا بلقي هللا نإف

 (ةزارغاخيك توملابىتؤي » : لاق مسو هيلع هللا ىلضهللا لؤسر نأ « هنع هللا يضر

 : لاقيو « نورظنبو نوبثرشيف « ةندلا لهأاي « لاقيف « رادلاو ةنخجلا نيب فقويف

 : لاققيو « حيذيف « رفا اجو نور هور رظنيو نوبئر شيف « رانل ا لهأ اي ا

 فئادكو لماعلاو لامعألا ”نزو تبثف. هانعمب يراخبلا هاورو. (ه)( تومالدواخ

ملعأ ىل !اعت هللاو. ناتفك هل نازملا نا تبثو« لامعألا
 . تايفيكلا نه كلذ ءا را 

 ةدايز ريغ ن ٠ « ملسو هيلع هللا لص قداصلاان رمخا « بيغلاب نامالا ائءاعف
 2 يع ام

 ربع نب

يل طسقلا نزاوملا عضو يف هني نم ةبيخ ايو « ناصقن الو
 2 عراشلا ربخا مك ةدايقلا مو

 1 ميم

 : مدقتو « هيلع قفتم (5؟)

 هب درفت » لاقو ( 174 / 5 « ةيلطعا » يف ًاضيا ميعن وبا هاورو « عوضوم (")

 عضولاب مهتم كوركم وهو : تلق ( ريجن| نبا دواد

 . ربغا ؟ لصالا يف (5)

 : حييت# دنسب ( 577/7 ) ( دنسملا ) يف هجرخخا حيص (ه)

5 



 لاقبلا الإ نازيملا ىلا جانميال : هلوقب 1 وصنلا يف حدقيو ؛ هياع ةكحلا ءافخل
 ملولو ٠ ةنزو ةمايقلا موي مه هللا قيال نيذل ١ نم نوكي نأب هارحا امو !! لاوفلاو
 دحاال/هنإف/ « هدابع عومجل هناحيسدلدع روهظ الالا رعألا نزو يفةمكحلا نم نكي
 فيكف . نيرذنمو نيرشبم لسرلا لسرا كلذ لجا نم ؛ هللا نم* :رذعلا هيلا بجا
 : مه هللا لاقامل « ةكئالملا لوقلمأتف . هيلع انل عالطا ال اء حلا ن ءم كلذ ءاروو
 0 كفسيو اهيف دسفي نه اهيف لعجتا : اولاق « ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ينم
 لافو . ٠0 : ةرقبلا (نوملعتالام , عا يآ: لاق « كل سدقنو كدمحب حيبست نحنو
 ضوخحلاركذ دنع مدقتدقو . له : ءارسالا ( اليا اة الا ملعلا نم متيتوا امو ) : ىلاعت
 «رانلاو ةنحلا نيب ةرطنق ىلع اوفقو طا رصلا اوريع اذا نيتءؤملانا : " نيحيحصلا » ىقف٠ نازيملا دعي طارصلاو « نازيملا لبق ضوحلا نا ؛ هللا همحر يبطرقلا مالك
 طقسي سيلو « ةصاخ نينمؤملل [يناث ًاطارص ةرطنقلا ةذه ا ( ةركذتلا » يف يبطرقلا لعجو ٠ (1)ةنجلا لرع مه نذأ اوقنو اوبذه اذإف « ضعب ن + مهضعب صتقيف
 . ملعأ ىل ىلاعت هللاو . رانلا يق لح

 ىلاعت هللا نإف « ناديبتالو ادبأ ناينفتال « ناتقواخم رانلاو ةنجلاو ) : هلوقو
 «, هنم الضف ةنجلا ىلا مهنم ءاش نف « , الهأ ايه قاخو « ا خلا لبق رانلاو ةنجلا قاع
 قالخام ىلا رئثاصو « هل غرف /دق| ا لمعي لكو « هنم "لدع رانلا ىلا مهنم ءاش نمو
 . ( دايعلا ىلع ناردشم رس لاو ريخلاو هل

 .ةنسلاو باتكلا هيلع لدي ام اذهف « ناتق واخم رانلاوةنجلانإ : هلوق ال3 نإ
 تدلعأ) : راثلا نعو . 5١ : ديدخلا دوو لا 00 نيذلل تدعأ) م : نارمع لآ ( نيقتملل تدعءأ) : ةنلا نع ىلاعت هلوق : باتكلا صوصن 0
 ليا: ُأبلا ( ايام نيغاطلا ًاداص رمتنناك من مهج 0[ اك تاع كا ( نيرفاكلل

 . حبص ()



 «ىوأللاةنج اهدنع ىهتنملاةردس دنع . ىرخأ ةازن هآر دقلو) : ىلاعت لاقو .

 اهدنع ىأرو « ىهتنملا ةردش مسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر دقو . 1١-16 : مجنلا

 ةصق يف « هنع هللا يضر نأ كيدح نم « « نيحبحصلا » يف اك . ىوأملا ةنج

 اهيشغف « ىهتنملا ةردس ىتأ ىتح « ليئاربج يب قلطنا مث 3 : هردنآ يفو ءارسإلا

 اهبارن اذإو « قاؤالا ذبانج يه اذإف « ةنجلا تاخد مث : لاق ؛ يها١٠ يردأال ناولأ

 نا « اهنع هللا يضر رمع نب هللادبع ثيدح نم ( نيحيحصلا ) يفو 6)١( كلسملا

 هدعقم هيلع ضرع تام اذإ مدحأ نإ » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ناك نإو « ةنجلا لهأ نف ةنجلا لهأ نم ناك نإ ؛ ىثعلاو ةادغلاب
 نف رانلا لهأ نم

 ثيدح مدقتو 61( ةمايقلا موي هللا كثعبي ىتح كدعقم اذه : لاقي « رانلا لهأ

 نم هوشرفأف « يدبع قدص نأ : ءامسلا نم دائم يداني ) : هيفو « بزاع نب ءاربلا

 مدقتو . (7)؛ اهبيطو اهحور نم هيتأيف : لاق « ةنجلا ىلا ًاباب هل اوحتفاو « ةنجلا

 «اهنعهللا يضر ةشئاع نع« ( ملسم حي ١ يثو . ءاربلا ثيدح ىنعمب سنأ ثيدح

 «ثيدحلات ركذف « ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر دهع ىلع سمشلات فسخ ٠ تلاق

 مدعوع يش لك اذه ىناقم يق تْيأر » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو : هيفو

 كار نكشلر 4 تي ير نيح ةنهلا نم ًافطق ذحنآ ينتيأر دقل ىتح « هب

 ظفللاو « «نيحيحصلا» يفو . (ه)( ترخأتينوذترأر نح ًاضعب اهضعب مطب رانلا

 ىلص هللا لوسر دهع ىلع سمشلاتفستكتا + لاق« سابع نب هللادبع نع « يراخبلل

 )١( حرص .

 : حيض (5)

 . هل وطب مدقتو « حيعص (م)

 . مدقا : لصالا يف ()

 . حرص (ه)



 :ليق « « نهرفكب » : لاق ؟ هللا لوسراي «مب : اولاق « « ءاسنلا اهلهأ رثكأ تيأرو « عظفأ طق مويلاك ًارظنم 1 ملف رانلاتيأرو « ايندلا تيقبام هنم ماكأل هتبصأ ولو دوقنعتل وانتو « ةنحلاترأر نإ ١ : لاقف ؟ تعكعكت كانيأر مث كما يف ًائيش تلوانت كانيأر هللا لوسراي : اولاقف : هيفو ثيدحلا ركذف « (1)مسو هيلع هللا
 الياق مكحضل ؛ تارك ميأد ول هديب يسفن يذلا ماو 9 : سنأ ثيدح نم ( لاسم حس تخحاا يو(! طق اريخ تيأرام : تلاق « ائيش ثانم تأر مث « هلك رهدلا نهادحإ ىلا تنسدح ا ولو 2 ناسحإلا نرفكيو «ريشعلا نرفكي ) : لاق ؟ هللاب نر ع

 دحا اهلخديال «كتزعو : لاَقف عجر م « ًاضعب اهضعب (؛)بكر ىه اذإف « اهيلا رظنف : لاق ؛ اهيف اهلهأل تددعأام ىلاو اهلا رظناف بهذا : لاق « رانلا ىلا هلس رأ مث : لاق دحأ اهلخديال نأ تيشخ دقل « كتزعو : لاقف عجر مث ءاهبلا رظنف لاف ايف ايلخل 1 ا هراكملاب تفحف 3 ةنجلاب رمأف . اهلخد الإ دحأ اهب عمسيال « كتزعو : لاقف عجرف « اهيف اهاهأل هللا دعأ ام ىلاو اهيلا رظنف بهذف « اهيف اهلهأل تددعأ ام ىلاو اهيلا رظناف بهذا ٠ لاقذ « ةنحلا ىلا ليئاربجا لس رأ « رانلاو ةنجلا هللا قلخ امل : لاق ملسو هيلع هلأ ىلبص هللا لوسر نأ « هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم « « كيسا نيشلاو سم حيمص» يفو . ةمايقلا موي لبق ةنبجلا حورلا لوخد ين رص اذهو . ١)”( ةمايقلا موي هدسج ىلا هللا اهعجرب ىتح « ةنجلا رت يف قلعت ربط نمؤملا ةمسن امنِإ ١ : ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « كلام نب بعك ثيدح نم ؛ " نئسلاو أطوملا ١ يو ()(« رانلاو ةنجلا تيارا + لاق © هللا لوسراي تيأرامو : اولاق (ًاريثك ميكبو

 : حسي (4))]

20 2-7 : 

 . حيحص (5)

 يو للا ناكل



 تدباعا ام ىلإ رظناف بهذا : لاق مث «تاوهشلاب ثفحف ( اهب رمأف « اهب عم

 ىجنيال نا تيشخ دل « كتزعو : لاف عجرف « اهيلا رظنف بهذف « اهيف اهلهأل

 ٠ ةريثك ةنسلا يف كلذ رئاظنو . )١(  اهلخد الإ دجا اهنم

 : ناديبتالو دبا ناينفت ال : هلوقو

 لوسرلا نأ ةرورضلاب معي امم اذهف « ديبتالو ىنفتال اهنأو « ةنملا ةيدبأ امأ

 نيدا اخ ةنطا يف اودعس نيذلا امأو ) : ىلاعت لاق هب ريخأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠١8 : دوه ( ذوذجم ربغ ءاطع« كبر ءاش ام الإ ضرألاو تاومسلا تمادام اهيف

 فلسلا فلتخاو . ( كبر ءاشام الإ ) : هلوق / كلذ / ياني الو ؛ عوطقم ريغ يأ

 لخد نمل نوكي اذهو « رانلا يف مهنكم ةدم الإ هانعم : ليقف : ءانثتسالا اذه يق

 . فقوملا يف مهماقم ةدم الإ : ليقو . مهلكل ال جرخا مث رانلا ىلا مهنم

 « هلعفيالو برلا ءانثتسا وه : ليقو . فقوملاو روبقلا يف مهماقم ةدم الإ : ليقو

 هبرضب مرج لب « هارتال تناو « كلذ ريغ ىرا نا الإ كنب رضأل هللاو : لوقت م

 هيوبيسو. فيعض وهو « ةاحنلا ضعب لوق ىلع اذهو « واولا ىتعع ( الإ » : ليقو

 هللا نا : لاقو ريرج نبا هحجيرو « ًاعطقنم ءانثتسالا ن وكيف « نكل ىنعمب الإ لعجي

د ريغ ءاطع ) : هل وقيءانسالا لصو دقو « هدعول فلخال ىلاعت
 ١٠١8 :دوه( ذو

 « تئشام ىوس يا « تئشام الإ الوح يراد كاتنكسا : لوقت نا هريظنو : اولاق

 يل مهدولخ عم مهنأب مهمالعإل ءانثتسالا : لبقو . هيلع ةدايزاا ند تئشام نكلو

 مهل همزجو هتعزع كلذ يئانيالو « هتئيشم نع (؟)ن وجر مهنأل « هللا ةئيشم

 كل دجال مث كليلا انيحوا يذلاب نيهذنل انش نثلو ) : ىلاعت هلوق يف ا« دواخلاب

 ( كبلق ىلع معي هللا أشي نإف ) : ىلاعت هلوقو « 85 : ءارسالا ( اليكو 00

 ا

 . حي )١(

 : نوجرخي مهنأ ال : لصالا يف (5)
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 15 سنوي( هبك اردأ الو مكيلعهتواتام هللا ءاش ول لق ) : هلوقو «؟4 : ىروشلا
 ل امو « ناك ءاش ام « هتئيشعب اهلك رومالا نأ هناحبس هدابع ريخي « ةريثك هرئاظنو
 رانلا هل وخد هللا ءاسش نمالإ : يأ ( نم » ىنععب ( اه) نإ : ليقو ٠ نكي مل أشد
 نم ءانثتسالا اذهف « ريدقت لك ىلعو . كلذ ريغ ليقو ٠ (١)ءادعسلا نم هبونذب
 : ىلاعت هلوق كلذكو . مم « ٠١8 : دوه ( ذوذجم ريغ ءاطع) : هلوقو « هباشتملا
 :دعرلا ( اهلظو مئاد اهلكا ) : هلوقو. ه5 : ص (دافت ند هلام انقزرل اذه نإ )
 لها دولخ هللا دك أ دقو . 18 : رجحلا ( نيجرخمب اهنه مهامو ) : هلوقو ."ا/
 توملا اهيف نوقوذيال ) : مهنأ ريخأو « نآرقلا نم عضاوم ةدع يف ديبأتلاب ةنجلا
 ءانثتسالا ىلا هتممض اذإ و« عطقنم ءانثتسالا اذهو ء ه5 : ناخدلا ( ىلوألا ةتوملا الإ
 ءانئتسانيتي آلا نم دارملان| نيبت - ٠١8 : د وه ( كابر ءاشام الإ ) : ىلاعت هلوق ُق
 نم ىلوألا ةتوملا ءانثتساك « دواخلا ةدم ن٠ ةنجلا يف هيف اونوكي مل يذلا تقولا
 تمدقت ةنجلل ةقرافم كلذو« ةيدبألا مهتايح ىلع تءدقت ةتوم هذهف « توملا ةامج
 .اهيف مهد واخ ىلع

 لس وهياع هللا ىلص هلؤقك : ةريثك اهماود و ةنجلا ةيدبأ ىلع ةنسلا نمةلدألاو
 : دانم داني ١ : هلوقو . (3)( توعالو دلخيو ساأبيالو معنا ةنخللا لخدي نم »
 نال اورو داق اوشن نأو «ادبأ اومقست الف اوحصت نأ مكل نإ « ةنجلا لهأ اي
 لاقيو؛ رانلاو ةنمجلا نيب توملاحبذ ركذ مدقتو . )6 دبأ اوتومت الف اويحت ناو
 . (4)( توم الف دولخ ءرانلا لهأ ايو « توم الف دواخ ؛ ةنحلا لهأ ايد

 : هلوق : كلذ نم « باتكلا هيلع لد امث اذهف « اهماودو راقلا ةيدبأ امأو

 )١( ءارعشلا : لصالا ي .

 : مسم 02

 . سم (9)
 . هوجن مدقت و « هيلع قفت» (؟)

 تالالا ب



 فرخزلا ( نوسابم ةيف مهو مهنع رتفيال 1 4٠ : ةدئاملا ( ميقم باذع مهو )

 امو ) . 8: ةنيبلا ( ًادبأ اهيف نيدلاخخ ) ٠" : أبنلا ( ًاياذع الإ مكديزن نلف ) . 48

 151/ : ةرقبلا ( رانلا نم نيجراخب مه امو ) . 8 : رجحلا ( نيجرخمب اهنم مه

 ىضقيال 5٠ . ١ : فارعالا ( طايخلا مس يف لمجلا جاي ىتح ةنجلا نواخديال )

 ناك اهباذع نإ ) . م : رطاف ( اهباذع نم مهنع ففخي الو «اوتوديف مهيلع

 ن٠ جر هلأ ةضن يفتسملا ةنسلا تاد دقو . امزال يقم يأ « 58 : ناقرفلا ( ًامارغ

 نيدحوملاةاصع ج ورخ يف ةحيرص ةعافشلاثيداحأو : هللا الإ هلإ ال : لاق نم رانلا

 « مهزتمب اوناكل اهنم رافكلا ج رخخ واف « مهب صتخم مح اذه نأو « رانلا نم

 . ال هللا ءاقبإب لب « اهتاذل سميل رانلاوةنملا ءاقيو . نامل ب جورخلا؟ صنت مو

 نيلعا نم ًاريثك منهج انأرذ دلو ) : ىلاعت لاق  الهأ اه قاخو : هلوقو

 جاشمأةفطن ن ,«ناسنإلا انقاخ انإ) : ىلاعتلاقو . ةيآلا ء لو: فارعالا ( سنالاو

 دارماو.”-؟رهدلا(اروفك امإو ركاشامإ« «ليبسلا» انيدهانإ .ًاريصب ًاعيمس و اناعجف ؛هياتبن

 هقلخ ءيش لك ىطعأيذلا) :ىلاعتدلوق يةروكذملا ةيادملا اهنم معأو «ةماعلاةادهلا

 كرحتميلاثلاو « هعبطي رذسم امهدحأ : ناعون تادوجوملاف .60: هط ( ىو مث

 هروعشل ةعبات ةيدارإ ةياده يناثلا ىدهو « ةعيبط هل هرخيس امل لوألا ىدهف هتدارإب

 الإ ديريال عون : عاونأ ةثالث ىلا عونلا اذه مسق مث . هرضيو هعفتي اع هملعو

 سيكل اذ ديري ال عونو « ةكئالملاك « هاوس ةدارإ هنم ىتأتيالو ريسخلا

 ةدارإ هبنم 0 اتي عونو « نيطايسشلاك ءهاوس ةدارإ هنم ُ [يالو

 هتفرعمو هنامبإ بلغي ًافنص : تاما هل_عج مث . نانإلاك « نيمسقلا

 نيطايشلاب قحتليف « هسكع ًافنصو . ةكئالملاب قاف تاو هاك العر

 ىطعاهناحبس هنأ : دوصقملاو. مث ئاهبلاب قحتايف « هاّقع 0 وهش بلغت ًافنصو

 همياعتب الإ ةراده الف « هداحيإب الإ دوجومال هنأ امكف « يملعلاو ينيعلا : نيد وجولا
 تت

 - اا/ع-



 وادور قيقحتو « هتينادحو توبثو « هتردق لاك ىلع ةلدألا ند هلك كلذو
 < ىلاعتو هناحيس

 الدع رانلا ىلا مهنم ءاش نمو « هنم الضف ةنجلا ىلا مهنه ءاش نف : هلوقو
 وهو « هببس عنم اذإ الإ باوثلا عنجيال ىلاعت هللا نا : ملعي نا بجيب امث - ملنإ « هنم
 هلو (ملظ فاخب الف نمؤم وهو تاحلاصلا نم لمعي نه ) : هنإف « حاصلا لمعلا
 نإف « باقعلا ببس لوصح دعب الإ ؟دحأ بقاعبال كلذكو . 1١7 : هط ( ًامضه
 ( ريثك نع وفعيو « ميديا تبسك اهف ةبيصم نم مباصأ امو ) : لوقي ىلاعت هللا
 < عنم ال يطعمالو « ىطعأ ال عئامال ؛ عئاملا يطعملا هناحبس وهو . م. : ىروشلا
 كلذ بجوم هعنمي (١)الف « حلاصلا / لمعلا و/ ناعإلاب ناسنإلا ىلع نم اذإ نكل
 رطخالو « تعمس نذأ الو ؛ تأر نيعال ام بترقلاو باوثلا نم هرطعي لب ؛ الصأ
 هنا بيرالو : حاصلا لمعلا وهو « هببس ءافتنالف كلذ هعنم ثيحو . رشب بلق ىلع
 بايسألل هعنف « لدعوهنم ةكح هلك كلذ نكل « ءاشي نملضيو « ءاشي نم يدهي
 الف« اهبابسأ دوجو دعب تايبسملا اماو . هلدعو هتكح نم ةحلاصلا لامعألا يه يبنلا
 ببسل امإو « لمعلا يف داسفل امإ ؛ ةحخلاص ريغ ابابسأ نكت مل 0 ع
 ناكاذإو . عناملا دوج ول وا « يضتقملا مدعل كلذ ن وكيف «هاضتقمو هبجوم ضراعي
 ءادتباو / ءالتبا / كللذطعي مل وهو « حاصلا لمعلاو ناميإلا مدع ند هتبوقعو هعنم
 لك « لاح لك ىلع دومحما وهو ؛ نيلاحلا يف دمحلا هاف . الدعو هنم ةكح | الإ /
 يف ءايشالا عسضي ميكح ىلاعت هللا نإف «٠ لدع هنم ةبوقع لكو « لضف هذه ءاطع
 اكو . 054 : ماعنالا ( هتلاسر لعجي ثيح ملعا هللا « هللا لسر يتوا ام لثم ينؤن ىتح نمؤن نأ اولاق ةيآ مهتءاج اذإو ) : ىلاعت لاق م « ال حلصت يتلا اهعضاوم

9" 
 اننيب نم مهيلع هللا "نم ءال ؤهأ اولوقيل « ضعبب مهضعب انتف كاذكو) : ىلاعت لاق

 .ال : لصالا يف )١(



 ةدايز / كلذل / ينايسو . تالذ ودنو . هال : ماعنالا 6 اب ملعأب هللا سيلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 زوجير/ ال يذلا قيفوتلاوحن نه « لعفلا اهب بجي يلا ةعاطتسالاو ) : هلوق

 ةحصلا ةهج نه ةعاطتسالا امأو . لعفلا عم / نوكت / - هب قواخملا فصوي / نأ

 « باطخلا قاعتي اهبو « لعفلا لبق يهف - تالآلا ةمالسو )١( نكمتلاو ؛ عسولاو

 . 7585 : ةرقبلا ( اهعسو الا ًاسفن هللا فاكيال ) : ىلاعت لاق و

222222222222222 

 ءاطتسالا مسقنتو . ةبراقتم ظافلأ ؛ عسولاو ةردقلاوةقاطلاو ةعاطتسالا ش

 .طسولا وهو « ةنسلا لهأ ةءاع لوق وهو ء هللا همحر خسشلا هركذ 5 « ن ريمسق ىلا

 لهأ نم ةفئا ط مهلباقو . لعفلالبق الا ةردقلا نوكتال : ةلزتعملاو ةيردقلا تلاقو

 . لعفلا عم الإ نوكتال اولاقف/ةنسلا

 هذهو « يهنلاو رمألا طانم يه ةردق دبعال نأ : رقما لهأ ةءاع هلاق يذلاو

 عم نوكت نأ دبال لعفلا اهب ىلا ةردقلاو ء هعم ن وكت نأ بجيال « هلبق نوكت دق

 . ةمودعم ةردقب لعفلا دجوي نأ زوجيال « لعفلا

 دقف  تالآلا ةمالسو نكمتلاو « عسولاو ةحصلا ةهج نم يتلا ةردقلا اماو

 تيبلاجح سانلاىل إع هّللو ) : ىلاعت هل هلوق يق ةروكذملا ةردقلا هذهو . لاعفألا مدقتت

 عطس ولف « عيطتسملا ىل إء جلا بجوأف . هال نارمع لآ ( اليبس هيلا عاطتسا نم

 كر اة ا نك كي مل جح ن نمالإ

 ىلاعت هاوق كلذك و . مالسالا نيد نم ةرورضلاب مولعملا فالخ اذهو ! جحلا

 )١( نيكمتلا : لصالا يف .

-- 



 واف « ٌةعاطتسألا بسحب ىنوقتلا بج وأف . 1 : نياغتلا ( متعطتساام هلا اوقاف )
 «ىقتا نم ىلع الإ ىوقتلا بجوا دق نكي مل « ىوقتلا عطتسي مل هللا قتي ل نم ناك
 عطتسي مل نف ) : ىلاعت هلوق اذكو . داسفلا مولعم اذهو ! قتب م نس بقاعي حلو
 . تالآلاو بابسألا ةعاطتسا هنم دارملاو . ؛ : ةلداجملا . ( ًانيكس» نيتس ماعطإف
 وتلا ( عم انجرل انعطتسا ول ) : نيقفانملا لوق نم هناحبس هاكحام اذكو
 ةردق ةقيقح يه يتلا ةعاطتسالا اودارا اوناك ولو « لوقلا كلذ يف مهبذكو . 51"
 اودارا مهنا /ىلعإ لد مهبذك ثيحو « نيبذاك مهسفنا نع مهيفنب اوناكام  لعفلا
 ىلع الو ءافعضلا ىلع سيل ) : هلوقب ىلاعت نيباه ىلع « لاملا دقف وا ضرما كلذب
 مهو كان ونذأتسي نيذلا ىلع ليبسلا امنإ ) : لاق نا ىلا « 4١ : ةبوتلا ( ىضرملا
 نا الوط سه عطتسي مل نمو ) : هلوق كاذكو. #9 ةبوتلا ( ءاينغا
 ةعاطتسا : دارملاو . 38 : ءاسنلا ( مكاري تكلم ايف تانمؤملا تانصحملا حكني
 لص» : نيضح نب نارمعل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق كلذ ندو ٠ تاس تنحل
 ةعاطتسا ىنن امنإ . 0)١( بنج ىلعف عطتست مل نإف « ًادعاقف عطتست مل نإف ا
 . اهعم لعفلا

 : ىلاعت هلوق اهيف اوركذ دقف « ةردقلاة قيقح يه ىلا ةعاطتسالا توبث اماو
 ةقيقح يف دارملاو . 7١ : دوه ( كورصبي اوناك امو ممسلا نوعيطتسي اوناكام )
 نايب ةدايز كلذل يتأيسو . ةتباث تناك اهنأل « تال آلاو بابسألا يننال « ةردقلا
 :ىسو:بحاص لوق اذكو 1 ىلاعتهللا ءاش نإ« مهفلك ام الإ نوةيطيالو : هلوق دنع
 نل كلنا كل لقا ملا) : هلوقو .50/ : فهكلا «ًاريص يعد عيطتست نا ثننإ )
 ىرقطلا ال ء ريصلا ةردق ةقيقح هنم دارملاو . الق : فنهكلا ( ًاريص يعم عيطتست
 مالي الو ؟ كلذ ىلع هبتاع هنا ىرت الا« هل ةتباث تناك كلت ناف « هتال آو /ربصلا/

 : يراخبلا 4



 لععفلا نم عنتما نم مذلأي امنإو « لعفلا مدع ىلع هبابساو لعفلا تال مدع ند

 ٠١ لعفب اهايإ هاغش /مدعل/ وأ ءهب ردأ ام ريغب هلاغتشال « لعفلا ةردق عييضتل

 ةردسقلا نا : نولوقي - لعفلا نيح الإ نوكتال ةردسقلا نإ : لاق نيل هن

 يهو « لعفلا كلذل الإ حاصتال لعفلل ةنراقملا ةردسقلا نإف : نيدضلل حاصتال

 . هنودب دجوتال هل ةمزاتسم

 م ( دابعلا نم بسكو هللا قلخ /يه/دابعلا لاعفأو ) : هلوق

 مهسيئرو ةيربجلا تمر ف : ةيرايتخالا دابعلا لاعفأ يف سانلا فلتخخا : 1

 يهو « ىلاعت هلل اهلك قادما لاعفأ يف ريبدتلا نأ : يدنقرمسلا نا وفص نب مهلا

 « راجشألا تاكرحو « ةضبانلا قورعلاو ؛ شعئرملا تاكرحك « ةيرارطضا اهلك

 ام نود هل ىلا ءيشلا فاضي ام بسح ىلع يهو ! زاسجم قلخلا ىلا اهتفاضإو

 ةيرايتخإلا لاعفالا عيمج نإ : اولاقف « ةلزتعملا مهتاباقو ! هلصحم ىلا فاضي

 نأ : مهنيب ايف اوفلتخاو . ىلاعت هللا قلب امل قاعت ال « اهقلخي تانا وردا عيمج نم

 ! ؟ ال مأ دابعلا لاعفأ ىلع ردقي ىلاعت هللا

 هللققواخم يهو « ةاصعو نيعيطم اوراص اهب دابعلا لاعفا : قولا لهأ لافو

 ةيربجلاف . هاوس اهل قلاخ ال « تاقولخملا قلمي درفنم ىلاعتو هناحبس قحلاو « ىلاعث

 تاسبثإ يف ةهبشملا تلمع اك« /الصا/' ديعلا عنص اوفنف « ردقلا تابثإ يف اولغ

 . ىلا»ت هللا عف نيقلاخخ دابعلا اولعج ردقلا“”ةافن ةيردقلاو . اوهبشف « تافصلا

 ءاشي نم يدهي هللاو « هنذإب قا نم هيف اوفلتخا امل ةنسلا لهأ نينمؤملا هللا ىدهو

 قلاخن هللا نا ىلع لدي امتإف « يي ربجلا هميقي حسي ليلد لكف . ميقتسم طارص ىلا

 ام هناو « هتاقواخم ةلمج نم دابعلا لاعفا ناو « ريدق ءيش لك ىلع هناو « ءيش لك

 الو ةقيقحلا يف لعافب سيل دبعلا نا ىلع لدي الو « نكي مل أشي ل امو ناك ءاش

 حايرلا بوبهو شعترملا ةكرح ةلزنمب ةيرايتخالا هتاك رح ناو « راتخم الو ديرم

 اال



 لعافدبعلا نأ ىلع لدي امئإف يردقلا همي حسي ليلد لكو . راجشألا تاكرحو
 «قح ةفاضإ هيلإ هيلو هتفاضإ ناو « ةقيقح هل راتخ» هل ديرم هتاو « ةقيقح هلعفل

 تممض اذإف . هتردقو هتئيشم رغب عقاو هناو ىلاعت هلل رود ريغ هنا ىلع لديالو
 نآرقلا هيلع لد اه ىلعكلذ لدي امتاف  ىرخألا قحملا قيما نماهنم ةفئاط لك عم ام
 نم نوكلا يف ام عيمجل هتئيشمو هللا ةردق مومع قم « هل نما هللا بتك رئاسو
 اهيلع نوبجوتسي مهناو ؛ ةقيقح مهلاعفأل نولعاف دابعلا ناو « لاعفالاو نايعألا
 ا مذلاو حدملا

 مهفاك امالإ نوقيطي الو ؛ نوةيطي ٠١ الإ ىلاعت هللا مهفاكي مو ) : هلوق
 «/دحأللركالو| ؛ دحأل ةايحال : لوقن « هللاب الا ةوق الو لوحال» ريسفت وهو
 هللا ةعاط ةماقا ىلع دحأل ةوق الو « هللا ةنوعمب الا « هللا ةيصعم نع دحال ةكرح الو
 هئاضقو ه.ءاعو ىلاعت هللا ةئيشع يرجي ءيش لكو « هللا قيفوتب الا اهيلع تابثلاو
 « / اهاك تادارالا هتدارا تسكعو / « اهلك تائرشملا هتئيشم تبلغ . ةردقو
 لعفي امع لأسيال ) ٠ ادبأ حلاظ ريغ وهو ؛ ءاشيام لعفي . اهلك ليلا هؤاضق بلغو
 . 3 : ءايبنألا ( نولأسي مهو

 فلكيال ) : ىلاعت لاق  نوقيطيام الإ ىلاعت هللا مهفلكي مل : هلوقف : ش
 : ماعنالا / ( اهعسوالإ اسفن فلكن ال ) / . 585 : ةرقبلا (اهعسو الإ ًاسفن هللا
 , #5 : نونمؤملاو 4١ : فارعألاو 165

 الإ نوقيطي الو : يأ  همالك رخآ ىلا « هب مهفاكام الإ ن وقيطبالو : هلوقو
 ةسصحصلا ةهج نم ىلا ال « قيفوتلا 2 نم لا ىه ةقاطلا هذهو . هياع مهردقأام
 تايثإ ىلع ليلد  ؛ هللاب الإ ةوقالول وحال ١ و « تالآلا ةمالسو نكمتلاو عسولاو
 فيلكتلا نإف : لاكشإ خيشلا مالك يف نكلو . اهدعب خيشلا اهرسف دقو . ردقلا
 ال : لاق دق وهو ؛ يهنلاو رمأألا ىنعمب لمعتسي امتإو « رادقإلا ىنععب لمعتسيال
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 قف لا عسجرب هاء مهفلكام لإ نوقيطيألو ؛ نوقبطي امأثلإ مهفلكي

هناحبس هنكل« هي مهفاكام قوف نوقيطي مهنأل « كلذ حصيالو ؛ دحاو
 هدابعب ديرب 

 :ةرقبلا( رسعلا 5 كير الو سلا مكب هللا ديرب ) : ىلاعت لاق ام« فيفختلاو حلا

 انو ) : ىلاعت كاقو . 74 : ءاسنلا ( منع ففي نأ هللا ديرب ) : ىلاعت لاقو .

 هنكلو « هانقطأل هب انفلك ايف داز ولف . 7 : جحلا ( جرح نم  نيدلا يف ؟يلع لعج

 نع باجيو . جرح نم نيدلا يف انيلع لعجي لو « انع ففخو « انمحرو انيلع لضفت

 نكمتلا ةهج نهال « قيفوتلا وحن نم يلا ةقاطلا دارملا نأ : مدقت امب لاكشإلا اذه

 . هلمأتف « قلق ةرابعلا يف ؛« تالآلا ةءالسو

 هئاضقب ديرب  هردقو هئاضقو هحاعو هللا ةئيشع يرج / ءيثأ لكو : هلوقو

 ةدارإلا كلذكو « ًايعرشو ًاينوك نوكي ءاسضقلا نإف « يعرشلا ال ينوكلا ءاضقلا

 «ينوكلاءاضقلا امأ . كلذ وحنو ؛ تاياكلاو ميرحتلاوكدللاو باتكلاونذإلاو رمألاو

 ءاضقلاو . 1١ : ةدجسلا مح ( نيموي يف تاومم عبس نهاضقف ) : ىلاعت هلوق يف

 .371" : ءارسالا (هايإ الإ اودبعت الأ كلبر ىضقو ) : ىلاعتهلوق يا ركل ينبدلا

 ام الإ نوكيالو : خيشلا لوق دنع اهركذ مدقت دقف « ةينيدلاو ةينوكلا ةدارإلا امأو

 هل لوقي نأ ايش دارأ اذا هرمأ امنا ) : ىلاعت هلوق ينف « ينوكلا رمألا 00 ديوب

 انرمأ ةيرق كلهن نأ اندرأ اذاو ) : ىلاعت هلوق اذكو . 87 : سسي ( نوكيف نك

 دحأيت « 15 : ءارسالا ( ًاريمدت اهانرهدف لوقلا اهياع قحف « اهيف اوقسفف اهيفرتم

 لدعلاب رهأي هللا نا ) : ىلاعت هلوق يف « يعرشلا رمألاو . اهاوقأ وهو « لاوقألا

 ىلا تانامألا اودؤت نأ مكرمأب هللا نا ) : هلوقو . ةيآلا ءو٠ : لحنلا ( ناسحإلاو

 هب نيراضب مه امو ) : ىلاعت هلوق ينف « ينوكلا نذإلا امأو . ه8 : ءاسنلا ( اهلهأ

 متعطقام ) : ىلاعت هلوق يف « يعرشلا نذإلاو . ٠١7 : ةرقبلا ( هللا نذإب الا دحأ نم

 باتكلا امأو . ه : رشحلا (هللا نذإبف اهوصأ ىلع ةهئاق اهومتكرث نا

الا هريع نم صقنيالو رمعم نم رمعيامو ) : ىلاعت هلوق يف ف 00
 «باتك يف 

 ككل



 ىعرشلا باتكلاو . ٠6 : ءاسيبنألا ( نوجلاصلا يدابع اهثرب ض رآلا نأ ركذلا داعب نم روبزلا يف انبتكت دقلو ) : ىلاعت هلوقو . ١ : رطاف ( ريسي هللا ىلع كلذ نأ
 . 48 : ةدئاملا ( سفنلاب سفنلا نأ

 ٍ:ذ « يلوكلا مكحلا ان
0 

 وأ

 اهيف مهيلع انبتكو ) : ىلاعت هلوق يف « ينبدلا
 رقبلا ( مايصلا يلع بتك اونمآ نيذلا اهيأاي)
 نأ يل نذأي ىتح صرألا حربأ ناف ) ٠ مدلسلا هياع ب وعي نبا نع ىلاعت هل وق
 مكحا بر لاق ) : ىلاعت هلوقو . ٠ ٠ فاسوي ( نيك احلا ربخ وهو يل هللا محي
 :نأو ديصلا يلح ريغ يلع ليتيام الا ماعنألا ةميهب كل تلحأ ) : ىلاعت هلوق يف « يعرشلا مكحلاو . ٠ : ءايبثألا ( نوفصتام ىلع ناعتسملا نمح رلا انيرو « قحاب
 0 محي هللا مح ملذ) : ىلاعت لاقو . ؟ : ةدئاملا ( ديربام محملا نا ؛ مرح
 مهيلع ةمرح اهنإف لاق ) : ىلاعت هلوق ينف « ينوكلا ميرحتلا امأو . ٠١ ةلحيملا

0 

1 

 مهنأ اهانكلهأ ةيرق ىلع مارحو ١) "5 : ةدئاملا ( ضرألا يف نوهيتي ةنس نيعبرأ
 ةتيملا : مكيلع تهرح) : هلوق يف « يعرشلا ميرحتلاو . 50 : ءايبنألا ( نوعجربال
 , 78 ءاسنلا ( مهاهمأ مكياع كمر رو 7 ةدئالا (( ررخلا مجلو / مدلاو
 ليا رسا ينب ىلع ىنسحلا كاب رقملك تمتو ) : ىلاعت هلوق يف « ةين وكلا تايلكلا امأو
 هللا تالكب ذوعأ) : سو هيلع هللا ىلص هلوق يو. اب: فارعالا ( اوريص امب
 هلوق يف « ةينيدلا ةيعرشلا تاياكلاو . )١( «رجاف الو رب نهزواجمال يلا تاماتلا
 . 174 : ةرقبلا ( نهمتأف تالكب هبر مهاربا لتبا اذاو ) : ىلاعت

 هيزنت نم نآرقلا هيلع لد يذلا  ًادبأ ملاظ ريغ وهو « ءاشي ام لعفي : هلوقو
 ام سيلف « ةيريجلاو ةيردقلا يلوق نيب ًاطسو الوق يضتقي « دابعلا ملظ نع هسفن هللا
 ةلزتعملاو ةيردقلا هلوقت م « احيبقو الظ هنم نوكي احيبق و ًاملظ مدآ يتب ند ناك
 مهو( رداقلاينغلا برلا وه ! مهيلع هل سايقو ! هقاخي هللليثع ثالذ نإف ! مهوو
 « ةردقلا تحن لخديال يذلا عنتمملا نع ةرابع ملظلا سيلو . نوروهقملا ءا رقفلا دابعلا

 . حيحص )١(

 تامادح



 فا كرك نأ عنتمب هنإ : نولومي « مهريغو نيماكتملا نم هلوقي نم هلوقي اي

 ملظلا ذإ « لدع  هلعف ول  هنم وهف انكمم ناك ام ناك لب « لظ رودقملا نكمملا

 نمو) : ىلاعت هلوق نإف . كلذك سيل هللاو « يهنم هريغ نه رومأم نم الإ نوكيال

امضه الو املظ فاحي الف نمؤهوهو تاجلاصلا نم لمعي
 هلوقو « ١١7 : هط « ( ً

 امو) : ىلاعت هوقو « 54 : ق ( ديبعلل مالظب انأ امو يدل لوقلا لدبي ام) : ىلاعت

فرخرلا ( نيملاظلا مه اوناك نكلو مهانماظ
 ام اودجوو ) : ىلاعت هلوقو ءا/5 : 

 ىزجت مويلا ) : ىلاعت هلوقو « 49 : فهكلا (ًادحأ كير ملظي الو ًارضاح اوامع

 لدي . /١0 : رفاغ ( باسحلا عسيرس هللا نإ ؛ مويلا مظ ال < تبرك اب سفن لك

 ٠ لوقلا اذه ضيقن ىلع

 ىلع ملطلا تمر> يفإ ؛ يدابع ايو : هلوسر هنع هاور يذلا هلوق هنمو

 : امهدحأ : نيئيش ىلع لد اذهف . )١( « اوما الفإ امر منيب هتاعجو « يسفن

 عنتمملاو 2 ملاظلا هسفن ىلع مرح 0
 هم رح هنأ ريسخأ 5 : يمئاثلا 1 كلذي فصوبيال

 ماظلا نأب مهجاجتحا لطب اذهو « ةمحرلا هسفن ىلع بتك هنأ ريخأ اك « هسفن ىلع

 بتك هناحبس وه : مهل لاقيف . كلذك سيل هللاو « يهنم رومأم نه الإ نوكيال

 ١ هسفن ىلع مرحو هسفن ىلع بتك امنإو ؛ ملظلا هسفن نع مرحو « ةمحرلا هسفن ىلع

 . ةياع عنتمم وه ام ال ؛ هياع رداق وه

 هريسف دق - 117 : هط ( ًامضه الو ًاماظ فاي الف ) : هلوق ناف : اضيأو

 « هتانسح نم صقني نأ : مضطلاو « هريغ تائيس هياععضوتنأ : ملظلا نأب « فلسلا

 ٠ 16 : ءارسألا ( ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو ) : ىلاعت لاق ايي

 : مدقتو مس قل

 رج



 . ( ثاومالل مهئاقدصو ءايحألا ءاعد يثو ) : هلو

 ؛ نيرمأب ءايحألا يعس نه نوعفتني تا ومألا نأ ةنسلا لسهأ قفتا :
 هل مه رافغتساو ناملسملا ءاعد : يناثلا و ايح يف تيملا هيلا بيست ا[ : 0
 اي نب دم نعف : جحلا باوث نم هيلا لصي اهف عازن ( لد او تا
 باو : ءالعلا ةماع دنعو . 7 حلاو « ةقفنلا باوث تيملا ىلا لصي اتا هنأ
 موصلاك «ةيندبلا تادابعلا يف فاتخاو . حيحصلا وهو « هنع ج وجح.دلل جملا
 ىلا فلسلا روهمجو دعو ةفيئح وبأ بهذق : ركذلاو نآرقلا ةءارقو ة ةالصلاو
 لهأ ضعب بهذو . اوصو مدع كلامو ي مفاشلا بهذم نم روهشملاو « اذوصو
 مهوقو . هريغالو ءاعدلا ال « ةتبلا ءيش لوصو مدسع هن مالكلا لهأ نم عدبلا
 نإ نآور ١ ناسي لود نم هياتم ادتسا مهنكل « ةنسلاو باتكلاب دودرم
 منردط مك نال نور الولا هلوقو . #9 : مجنلا ( ى ٠ امالإ ناسا
 لف ةرقبلا ( تبستكا ام اهيلعو تيكا اما ) : ةلوفو 0 620
 نم الإ هلمح عطقنا مدآ نبا تاماذإ» : لاق 2 ملسو هيلع هللا ىلص يذلا ن عاب
 . (0)1 هدعب نم هب عفتني ملع وأ هل وعدي حلاص دلو وأ « ةيراج ةقدص : ثالث
 ةايحلا يف هيف ببست ع الر سا يان ببست ناك امب عفتني امنإ هنأ ريخأف
 اهلخدت /الإ/ يلا تادابعلا لوصو ىلع نورصت دّمَلا لدتساو . هنع عطقنم وهف
 هلعافب اهباوث صتخ هنأو| ؛ نآرقلاةءارقومو وصلاو ةالصلا ووداسإلاك لام تزد الا
  هريغ هلعاف نع هيف بوني الو ؛ دحأ نء دحأ هاعفي ال ةايحلا يف هنأ م« هادعتيال
 هنأ مسو هياع هللا ىلص يلا نع ؛ سابع نبا نع « هدنسب يئاسنلا ىور (”) اب

 3 ملم 640

 ةينلا : لصالا يف ()

 دقو : لصالا يف (5)



 نك معطي نككاو « دحأ نع 0 موصإ ذلو 2 0 نع 0 ىلصي الو : لاق

 . (1)( ةطنح نم ادم موي لك

 عاجإلاو ةنسلاو باتكلا « هيف ببستام ريغب تيملا عافتنا ىلع ليادلاو

 نولوقي مهدعب نم اوؤاج نيذلاو ) : ىلاعت لاف « باتكلا امأ . حيحصلا سايقلاو

 مهياع ىثأف . ٠١ : رشحلا (ناهمإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا 6

 ىلع لد دقو . ءايحألا رافغتساب معلا إع لدف « مهلبق 3 نينمؤملل مهرافغتساب

عدلا ىلع ةهآلا عاجإ ء ءاعدلاب تيا عافتنا
 يلا ةيعدألاو « ةزانمهلا ةالص يي هل ءا

 يف « نفدلا دعب هل ءاعدلا 0 ةضيفتسم ةزانملا ةالص 5 ةنسلا 0 تدرو

 ىلص يبنلا ناك : لاق «هنع هللا يضر نافع ن نب نامع ثيدح ن“ ؛ ( دواد يبأ ا

 ا ميخأل اورفغتسا :١ لاقفهياع فقو تيملا نفدنم غرف اذإ مسوهيلع هللا

 كت مهروبق ةرايز دنع مه ءاعدلا تالذكو . ()7١( لأ نآلا هنإف « تيبذتلا هل

ا ةنر ثيدح نم( ملم حيدص 0 يق
 ىلص هللا لوسر كاك ؛؟ لاق بيصخلا ن

 رايدلال ها مياع مالسلا ) : اولوقي نارباقملا ىلا اوجرحخ اذا مهماعي ملسو هيلع هللا

 2373 (ةيفاعلا مل و انل هللا لأسن«نوقحال 5 مكب هللا ءاش نا انإ وءنيماسملاو نينهؤملا سس

 هياع هللا ىلص يلا تلأس : اهنع هللا يضر ةشئاع نع « ًاضيأ ( لسم حب حيكص ) 7

 لورق: ©” لان ؟ روبقلا لهأل ترفغتسا اذا لوقت كل
 لها ىلع مالسلا :

ح اك / تمر / انه نيمدقتسم ا هللا محرو « نب ءاسملاو نينمؤملا نه رايدلا
 نب ر

 ةاور امئاو هريغ دنع الو يئاسنلا دنع ال « اعوفرم الصصا هل تلي

 نع (141/) ( راثالا لكش» ١ يف يواحطلاو (1/49/4) ( ىربكلا » يف ىئاسنلا

 "ا نبا

 . حيدص (0)

 حصص (8)
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 1 1 1 . (1)( نوقحال مكب هللا ءاش نا انإو

 : لاقف « ملسو هيلع هللا ىلص يبزلا ىتأف اهنع بئاغ وهو هما تيفوت ةدابع نبا دعس نا : اههنع هللا يضر سابع نب هللادبع نع , « يراخبلا حيحص ) يو . (09)( معن ٠ لاق ؟ اهنعتقدصت نا رجا اهلفا « تقدصت تماكت ول اهنظاو « صوت لو اهسفن ثقل فا يما نإ ؛ هللا لوسراي : 0 ملسو هيلع هللا لص يبنلا ىتا الجر نأ اهنعدتلا يضر ةشئاع نع« ؟ نيحيحصلا ) ينف ؛ ةقدصلا باوث لوصو امأو
 , ةنسلا يف ةريثك كلذ لاثماو . (م)اهنع ةقدص فا رخملا يطئاح نا كدهشا ينإف : لاق ؛ ( معن » : لاق ؟ اهنع تقدصت نإ اهعفتي لهف ( اهنع بئاغ اناو تيفوت يما نا « هللا لوسراي

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛ نيحيحصلا ١ يفف « م وصلا باوث لوصو امأو
 5 عورفلا بتك يف فورعم كلذ ىلع مالكلاو . مدقتملا سابع نبا ثيدحل « هنع ماسيصلا نود تيملا نع ماعطإلاب لاقدللا همحر ةفينح وبا نكلو .( حيحصلا ( 5 رئاظن هلو (4)( هيلو هنع ماص مايص هياعو تام نم ١ : لاق مسو هيلع هللا لص هللا لوسرنا

 تيأرا ؛ اهنع يجح» : لاق ؟ اهنع جحأفأ « تتام ىح جحن ملف جحن نا ترذن ىا نإ : تلاقف « ملسو هيلع هللا ىلص يبزلا ىلا تءاج ةنيهج“ ند ةأرما نا : اههنع هللا يضر سابع نبانع 3 يراخبلا حيدص 0 يف 3 جلا باوث لوصو ا

 . حيحص (1)
 . حيص 0
 . حيص (5)
 . حيص (9



 . (2)1 ءافولاب قحا هللاف ء هللا اوضقا : هتيضاق تنكا « "نيد كما ىلع ناك ول

 تيملا ةمذ نه هطقس نيدلا ءاضق نأ ىلع نوملسملا عمجاو . ريثك ًاضيا هرئاظنو

 ثيح« ةداتق يبا ثيدح كلذ ىلع لد دقو . هتكارت ريغ نمو « يبنجا نم ناك ولو

 تدربنآلا » : مسوهيا عدللا ىلص يلا لاقامهاضق الف « تيملا نع نيرانيدلا نمرض

شلا دعاوق ىلع راج كلذ لكو . (؟) ( هتداج هيلع
 نإف ؛« سايقلا ضخ وهو . عر

 هلامقبه نم عن عنك 1 58 « كالذ نم عمي 4 مسملا هيخأل هيهو اذإف « لماعل | قح باوثلا

 لعل لوصوب عراشلا هبن دقو . هتافو دعب هنم هل هئاربإو « هتايح يف

 هل موهلا نا : هحضوي . ةيئدبلا تادابعلا نم اهوحنو ةءارقلا باوث لوصو

 فيكف «تيملا ىلا هباوث لوصو ىلع عراشلا صن دقو « ةيثلاب تارطفملا نع سفنلا

 ! ؟ ةينو لمع يه يتلا ةءارقلاب

 ىعسام الإ ناسنإلل سيل "نأو ) : ىلاعت هلوق نم هب اولدتسا امع باوجلاو

 ناسنإلا نا : امهدحا : : كاباوج اهعصا : ةيوجأب ءايلعلا باجا دق 9 : مجنلا

 « جاوزالا حكنو ةدالوألا كرار :ءاننا ما بستك | هتريثع نسحو هيعسي

 «تاعاطلا ب اوثهل او دهأوهل اوعدو« هيلعاومح رف سانلاىلادد دوتوربخلاىدساو

 مظعا نم مالسالا دقع يف ؛ نيماسملاةامج ع عم ملسملا لود لب ؛ هيعسرا كلذ ناكف

ةوعدو( هتام دعبو هتايح يف؛هبحاص ىلا نيملسملا نو "لك عفن لوصو يف بابسألا
 

 عافتنال ًاببس ناعإلا لعج ىلاعت هللا نا : هحض وي . مهئارو نم طيحت” نيملسملا

 يذلا ببسلا يف ىعس دققف هب ىتا اذإذ « مهيعسو نينمؤملا نم هناوخإ ءاعدب هبحاص

 يعسب لجرلا عافتنا فني مل نآرقلا نا ؟ - هنم ىوقا وهو « يناثلا . كلذ هيلا لصوي

 هنا ىلاعت ريخأف . قخيالام قرف نيرمألا نيبو « هيعس ربغل هكاه_ىنن امناو هريغ

 . حيعص )١(

 ٠ هريغو م احلا هاور . نسح (0)

 تالثس



 . هسفنل هيقبي نا ءاش ناوغ هريغل هلذبي نا ءاش نإف « هيعاسل كلم وهف هريغ ىعس اماو . هيعس الا كامعال

 امالإ ناسنالل سيل نأو : ىرصحأ رزوةرزاو دزت الأ) : هناحبس هلوقو
 الإ عفتني ال لقي ل هناحبس وهو ؛ بذاكلا عمطلا نارأ هيلع ام , هخياش»و هفاسو هئابآ لمعب هتاجن نم هعمط عطقتيل ؛ هلمعي الإ حافي ال هنأ يضتقت ةيناثلاو . ايندلا كولم هلعفي (ي « هريغ ةريرجب هذمخاؤي الو « هريغ مرج ؟دحأ بقاعي ال هنأ يضتقت ىلوألاف : ىلاعت برلا لدع ناتيضتقم « ناتكحم ناتبآ . "88-9 : مجنلا ( ىعس
 ا

 يفنملا نا ىلع لدي ة:آلا هذه قايس نأ ىلع . ه6 : سي ( نوملعت متنك اهالإ نوزالو) : هلوقو . 385 : ةرقبلا ( تبسك اماه) :ىلاعت هلوق كلذك و
 نور الو « ًائيش سفن مظتال مويأ اف ) : لاق ىلاعت هنإف « هريغ لدعب ديعلا ةبوقع
 06 سي ) نوامعت متتك 8 الإ

 «لماعلا لمع باوث هيلا لصو هل هبهو / نافإ « هاماعل وهف هريغ لس اماو . هلمع عاطقنا نع ريسخا امنإو « هعافتنا عاطقنا لقي مل هناف ؛ طقاس لالدتساف ()١( هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ ١ : ملسسو هيلع هللا ىلص هلوقب مهلالدتسا امأو
 نكلو « هتمذ اريتف « هريسغ نع ناسنإلا هيف ود ن7 اذهو « وه هامع باوث ال
 .٠ نيدلا (؟)هب ىفو 5 هل سيل

 « ةياينلا هيف 6 1 موصلا نا عم « مدسقت ا تملا نع موصلا مسو هيلع هللا لص يبنلا عرش دقف - ةيئدبلاو ةيلاملا تادابعلا نإب نر نب قرش انااع

 ,دمحاو مل هاور )١(

 . اذه : لصالا يف (9)



 هيلع هللا لص هللا لوسر عم تيلص : لاق « هنع هللا يضر رباج ثيدح كلذكو

 «ربكاهللاو هللا مسي )» : لاقف « هحذف شبكي ىتافرصنا |لف « ىحضالا ديع مسو

 « يذمرتلاو دواد وباو دما هاور ؛ (01)( يه يهمأ ند حضي / نمو ينع اذه مهللا

 يو ؛ (7)( ًاعيمج يما نع اذه مهللا » : اههدحا يف ل لاق نيلللا نهبكلا تبدع

 ةيحضألا يف ةبرقلاو . دحا هاور ؛ (م) 3 لاو د نع اذه مهللا :  رخآلا

 هريغل اهلعج دقو « مدلا ةقارا

 الار امناو ء هيف انكر / لاملا / سيلو و « ةيندب جحلاةدابع كلذكو

 .لاملاطرش ريغ نم « تافرع ىل 1 يملا ىلع ردق اذا جحا هيلع بحي يملا نا ىلا

 5ك« « ضحم يثدب لب « ندبو لام نم بكر م ريغ جحا نا ينعا « رهظألا وه اذهو

 :تايافكلا ضورف ىلا رظناو . نيرخأتملا ةفينح يلا باعصا نم ةعاج هيلع صن دق

 «ةباينلاباب نم سيلو « باوث ءادها اذه نأل و ؟ نيقابلا نع ضعبلا اهيف ماق فيك

 ا 0 هن رحا يطعي نا هلو « هئع بينئكس نا هل سما الا ريحألا 0
 0 ريج

 رج 3

 نم دحا هاعفي مل اذهف !! تيدلل هنودهيو نآرقلا نو 0 راجئتسا اماو

 سفن ىلع راجئتسالاو . هيف صخرالو « نيدلا 5 ةمئا نم دحا هب رما الو ء« فلسلا

 ؛هوككو ميلعتلا ىل إع راجثتسالا زاوج يق اوفلتدا ع فالخ الب زئاج ريغ ةوالتلا

 اذهو« هّلل لمعلا ناك اذا الا تي ا ىلا لصيال باوثلاو . ريغلاىلا لصت ة ةعم مه هيف 0

 لقي مل اذهو !! ىتوملا ىلا ىدهيا» هياوث /نم هل/ نوكي الف « ةصلاخ ةدا ايع عي م

 .هدعب يذلاهدهاوش نمو « ("  ؟0/4) (عمجملا» رظنا . هدهاوشل حي )١(

 . ( "91 - "41/50 ( دنسملا ف يف وهو . نس

 نيل ) : (بيرقتلا » 5 لاق . يزوخلا حلاص وبا هيف «دانسالا فيعض (7)

 ا اذه يف لاقف < احلا اماو « «( ثيدحلا
 « « دانسالا حيعص و

 , ( هجولا اذه نم الا هفرعنال » : يذمرتلا لاقو ! يهذلا هيلع تكسو

 تءالاثس



 ىطعا اذا نككل « تيملا ىلا كلذ باوث يدهيو لصيو مو وصي نم يرتكي هنا دحا
 سنج نه اذه ناك « كلذ ىلع نآرقلا لهأل ةنوعم هماعتيو هماعيو نآر ملا ارقي نأ
 ارقي نمل هلام نم ءيث ىل , نأب ىصوا ول : رايتخالا قو ٠ زوجيف « هنع هقدصلا
 + لطاب نييعتل ف « هربق دنع أرقي ن هم ىلع فقو ول هنا : ( ةينغلا ١ يف يدهازلا ركذو . ىهتنا «ةرجألا ىنعم يف ؛ هنأل « ةاطاب ةيصولاف « هريق ىلع نآرقلا

 لصي مك 95 لا لصي اذهف ةرجا ريغب اعوطت هل اهؤادهاو نآرقلا ةءارق اماو
 هيلا مهدشرا هلو « فلسلا يف ًافورعم مم نكي مل اذ ه : ليق نإف ٠ جحلاو موصلا باوث
 لوصوب ةؤرتعم لاّؤسلا اذه دروم ناك نا : باوجلاف ؟ ملسو هيلع هللا ىلص يلا
 ةءارقباوث لوصو نيبو كلذ نيب قرفلاامه : هل لبق ءاعدلاو مايصلاو جحلا ارث
 اذه انل نبا ن همو « لوصولا مدع يف ةجح هواعفي مل فلسلا نوك سيلو ؟ نآرقلا
 جاو موصلا ىلا مهدشرا مل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرف : ليق نإف ؟ ماعلا يف لا
 2 لب 6ع كلذي مهتدتبي 1م ملسو هيلع هللا ىلبص وه: لبق ع ةءارقلا نود ةقدصلاو
 |ذهو « هيف هل نذأف هتيم نع جم جحلا نع هلأس اذهف « مط باوتللا ج رخمم هن كلذ
 لوصونيب قرف ياو « كلذىوس امم مهعنع لو « هيف هل نذأف « هنع موصلانع هلأس
 ؟ ركذلاو ةءار رَلا باوث لوصو نيبو - كاسماو ةيذ درج وه يذلا  موصلا باوث
 0 ل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ءادهإلا يي نولوقتا» : ليق نإف
 «هنولعفي اونوكي مل ةباحصلا نآل « ةعدب هآر نم مهنمو « هبحتسسا نم نيرخأتملا
 نا ريغ ن هم هيما نم ًاريخ لمع ند لك رجا لثم هل سو هيلع هللا ىلا اص يبنلا نآلو
 . هيلا مهدشراو « ريخ لك ىلع هتما لد يذلاوه هنأل « ءينش لماعلا رجا ن* صقني

 -# هللا مالك هعامج رايتعاب « هدنع نآرقلا ةءارقب عفتنب تيا نا : كاف ن
 هعافتنا نكلو « هعامس يف كاشالو . نيروهشملا ةمئألا نه دحا نع 0 اذهف
 دقو « يرايتخا لمك هنإ « ةايلاب طورشم عاهسالا باوث نإف « حصيال جاوسلاب

 يلب



 هنوكل وا « هيهاوثو هللا رماوا لثتعي ُ هنوكل « مأتيو ررضتي امبر لب « هتوم عطقنا

 . ريخلا نم ددزب م

 «هركت له : لاوقا ةثالث ىلع « روبقلا دنع نآرقلا ةءارق يف ءالعلا فلتختاو

 كلاموةفينح يأك « اهتهاركب لاق نف ؟ هدعب هركتو « نفدلا تقو اهب سأيال ما

 « ةالصلا هبشت ةءارقلاو « ةنسلا هب درت مل « ثدحم هنأل : اولاق  ةياور ي دمحاو

 دمحم «اهب سأبال : لاق نمو . ةءارقلا كلذكف « اهنع يهنم روبقلا دنع ةالصلاو

 ىصوا هنا : هنع هللا يضر رمع نبا نع لقن امب اوادتسا  ةياور يف دمحاو نسحلا نب

 نع اضيا لقنو . اهمتاوخو ةرقبلا ةروس حتاوفب نفدلا تقو هربق ىلع ارقي نا

 « طقف نفدلا تقو اهب سأبال : لاق نمو , ةرقبلا ةروس ةءارق نيرجاهملا ضعب

 «كلذ دعب امأو . نيرجاهملا ضعبو رمع نبا نع لقن امب ذخأ  دمحأ نع ةياور وهو

 لقني لو « ةنسلا هب تأت مل هنإف « هوركم اذهف  هدنع ةءا رقلل ربقلا نوبوانتي نيذلاك

 نم هيف امل ؛ هريغ نم ىوقأ هلعل لوقلا اذهو . الصأ كلذ لثم فاسلا نم دحأ نع

 . نيليلدلا نيب قيفوتلا

 . ( تاجاحلا يغقيو « تاوعدلا بيجتسي ىلاعت هللاو ) : / هلوق /

 بجتسا ينوعدا مكبر لاقو ) : ىلاعت لاق : ش
 اذار : رفاغ ( كل

 ٠ 185 : ةرقبلا ( ناعد اذا عادلا ةوعد بيجا « بيرق يلإف ينع يداسبع كلأس

لها رئاسو نيسماسملا نم قاخلا رثك | هياع يذلاو
 نه ءاعدلا نا : - مهربغو للملا 

 اذا مهنا رافكلا نع ىلاعت ريخخا دقو ؛ راضملا عفدو عفانملا باج يف بابسألا ىوقا

 هاعدر ضلا هسم اذا ناسنإلا ناو: نيدلا هل نيصاخم هللا اوعد رحبلا ي رضلا مهسم

 هؤاطعاو « ارفاك وا ناك ؟كسعع ديعلاءاعدل هللا ةباجاو . آمئاق وا ًادعاق وا نحل

 « ًاقلطم دبعال ةيبوبرلا هبجوت ام وهو . مهل هرصنو « مهل هقزر سنج نم : - هلؤس

 + كلذ يضتقب هقوسفو هرفك ناك ذا « هيلع ةرضو هق- يف ةنتف كلذ نوكي دق مث

 اود



 هياع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « ةررره يلا ثيدح نم ( هجام نبا نئس ) يفو
 لاقف ىنعملا اذه مهضعب مظن دقو 8 40 هيلع بضغب / هللا لأسي ل نم ال6 مسو

 بضغي لأسي نيح مدآ ينبو هلاؤس تكرت نا بضغي برلا
 : اهدحأ : ناعم كلذ يفو « ءاعدلا ىلا ىلاعت هللا بدن دق : ليقع نبا لاق

 ثلاثلا .ىعديال ريقفلا نإف« ىنغلا : يناثلا ”اعر دوجومب سيل يذلاذإف دوجولا
 خلا . ىعديال ليخبلا نإف « مرسكلا : عبارلا 8 ىعديال مصألا نإف « عمسلا
 . ىعديال زجاعلا ناف « ةردقلا : سداسلا . ىعديال يساقلا ناف ؛ ةمحرلا

 : سما

 «كئيش ىلطعي الف هللا لأسر دق نم سانلا نم نأ : وهو « فورعم لاؤس انهو
 اهدحأ :  ةققحم ةبوجا ةثالث اهيف « ةبوجأب هنع بيجا دقو ؟ لأسام ريغ ىطعي وا
 يعادلاو ؛ يعادلا ةباجإ تنمضن امنإو « ًاقلطم لاؤسلا ةرطع نمضتت مل ةيالا نا
 هللا ىلص يبنلا لاق اذهو . لئاسلا ءاطعإ نه معأ يعادلا ةباجإو « لئاسلا نم معا
 هل بيجتسأف ينوعدي نم : لوقيف ايندلا ءامسلا ىلا ةليل لك انبر لزني » : ملسو هيلع
 « لئاسلاو يعادلا نيب قرفف . )0 ؟ هل رفغأف ير فغتسي نم ؟ هيطعأف يناأسي نم
 رفختسملاب كلذ عبتأ [ صوصخملاو مومعلا نيب قرف وهو ؛ ءاطعإلاو ةباجإلا نيبو
 هنا داسبعلا ملعاذإو ٠ صخأألا مث صاخلا مث ماعلا ركذف « لئاسلا نم عون وهو
 اوملعو :  هلاؤس نم مهنكمتو « مهنم هبرق | وملع ؛ يعادلا ةوعد بيجي « بيرق
 / ؛ لاح يف ةلأسملا ءاعدو « لاح يف ةداسعلا ءاعد هوعدف ؛ هتردقو هتمحرو هملع
 هلوقرسف دقو « ةناعتسالاو ةدابعلا عمجي مسا ءاعدلا ذإ « / لاح يف اههنيب اوعمجو
 « ةدابعلا وه يذلا « ءاعدلاب 56٠ : رفاغ ( كل بجتسا ينوعدا كبر لاقو )
 ( يتدابع نع نوريكتسي نيذلا نإ ) : كلذ دعب هلوقو . بلطلا وه يذلا ءاعدلاو

 . حيحص (0)

 50 ليلغلا ءاورا 2 5 هقرط صعب تح دقو« رئاوتم 6 000

 اة



 نع معأ لاؤسلا ءاعد ةباجإ نأ : يناثلا باودللا , ل اواآلا ىنحملا ديؤي 50 رفاغ

 ( هحيدص ) ١ يف مس هاوراهف مل ملسو هي اع هللا ىلص يذلا هرسف اك لاؤسلا نيع ءاطعإ

 مثإ اهيف سيل ةوعدب هللا 0 لجر نمام» : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ

 وا« هتوعد هل لجعي نا امإ : لاصخ ثالث ىدحإ اهب هاطعأ الإ محر ةعيطقالو

 « هللا لوسراي : اولاق « « اهلثه رشلا نمدنع فرضي وأ ء اهلثم ريخلا نم هل رخالي

 ةوعدلاي دبال هنأ قودصملا قداصلا ريخأ كقف.(١)( رثك ا هللا ١ : لاق « رثكن اذإ

 فرصبوأ « الجؤم ريخلا نه هلثم واع الجسعم 0 اطعإ نم ناودعلا نع ةيلاخلا

 « بواطملا لينا ضتقم ببس ءاعدلا نأ : ثلاثلا باودلا . هلثم ء ندا نفل

 بولطملا لصح هعئاوم تفتناو ا تاصح اذإف « عئاوءو طورش هل ببسلاو

 تابيطلا تايككلا رئاس اذكهو .ه ريغ لصحي دق لب « بولطملا تالذ لص الف الإو

 ةلزنجب تاراكلا نإف « راضم عفد وا عفانم ”باج اهيلع قاعملا ةروثأملا راكذألا نه

 نم عنام اهضراعي كقو « 00 هتوق فالتذاب فات « لعافلا دي يف ةلآلا

 ًاريثكو : بابلا اذه نم : ره اظلا يف ةضراعتملا ديعولاو دعولا صوصنو . عا

 ,حاص ةرورض ءاعدلاب نرتقا دق نوككرو ؛ مهل بيجتساف موق اهب اعد ةيعدأ دجتام

 ةنسملا ”ركش هتوعد ةباجإهناحبسدتلا لعج « هنم تمدقت ةنسح وا « هللا ىلع هلابقإو

 كلذ يف رسلا نأ نظيف « هتوسعد تبيجأف كلذ وتو « ةباجإ تقو فداص وا

 اذا اك سا يعادلا كلذ نم هتنراق يثلا روهأآلا كلت نء ادرج هذحأيف « ءاعدلا

 لامعتسا نأ 0 نظف «هب عفتناف يملا تقولا يف ًاعفان ءاود لجر لعتسا

 وعدي دق اذكو . ًاطلاغ ناكو « بواطملا 0 فاك هدرجم ءاودلا اذه

 رارطضاألل رسلا نأ ردي مو « ربقلل رسلا نإ نظيف « باجيف « ربق دنع رارطضاي

 ناك ىلاعت هللا تويب نم تيب يف كلذ لصح اذإف « ىلاعت هللا ىلا (؟)ءجللا قدصو

 . حيتص ()
 5 ءوجللاك « ردصم : ميججلا نوكمو ماللا حئفب 2 ءجنالا 0 قو
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 حااسلاو « حفاسلا ةلزنع يقرلاو تاذوعتلاو ةيعدأألاف . ىلاعت هللا ىلا بحاو لضفأ
 ملاو اروق ًادعاس دعاسلاو « ًامات ًاحالس حالسلا ناك ىتف « طقف هدفك ,ةيراضب
 وق ْح ىف . ال ء هبراصي
 هذهنم دحاو فل ىتمو « ودعلا يف ةياكنلا هب تلصح : - ًادوقفم عناملاو « الباق
 نبب عمجم مل يعادلا وا « اص ريغ هسفن يف ءاعدلا ناك اذإف ٠ ريثأتلا فلخت ةثالثلا
 . رثألا لصحم مل :  ةباجإلا نم عنام مك ناك وا « ءاعدلا يف هناسلو هبلق

 نع ةفرط ىلاعت هللا نع قفالو ءىث هكلعالو 5 ءىش لك كاميو) : هلوق
 . ( نيلك | لها نمراصو رفك دقف « نيع ةفرطدللا نع ىغتسا نمو

 , كالملا : حتفلاب 2 نيحلاو . هيف ءافحخال رهاظ قح مالك ُش

 . ( ىرولا نم دجأك ال ء. ىضربو بضغي هللاو ) : هلوق

 ةلداجملاو ٠١١ : ةبوتلاو ١77 : ةدئاملا ( مهنع هللا يضر ) : ىلاعت لاق : ش
 حتفلا ( ةرجشلا تحن كنوعيابي ذإ نينه ىلا نع هللا يضر دقل) 08 + ةيلاورا"
 هللا بضغو / + ةدئاملا ( هراع بضغو هللا هنعل نم) : ىلاعت لاقو . 6
 كلذ رئاظنو . 5١ : ةرقبلا ( هللا نم بضغب اوؤابو ) . 9 : ءاسنلا ( هنعل و / هياع
 ةوادعلاو « ىضرلاو « بضغلا ةفص تابثإ ةمئألا رئاسو فلسلا بهذمو . ةريثك
 ةنسلاو باتكلا اهب درو يبل تاففصلا نه كلذ وحنو « ضغبلاو «بحلاو « ةيالولاو
 لثم نولوقي اك . ىلاعت هللاب (١)ةقثاللا اهقئاقح نع اهفرصي يذلا ليوأتلا عنمو
 هلوقةبمدقت ايف خيرشلا هيلا راشأ <« تافصلا رئاسو مالكلاو رصبلاو عمرسلا يف كلذ
 موزلو« لإ وأتلا كرت  ةيبوبرلا ىلا فاضي ىنعم.لك لب وأتو ةيؤرلا ليوأت ناك اذإ
 8 هنع هللا ىضر كلام مامإلا باوج ىلا رظناو ٠ (؟)نيماسملا نيد هيلعو « مياسقلا
 ًاضبأ يورو ٠ لوهج فيكلاو 2 مولعم ءاوتسالا : لاق تيكا 1 ءاوتسالا "ا ةفص

 , نيلسرملا : لصالا يف (0 , امب ةقئاللا : لصالا يف )١(
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 . ملسو هيلع هلا ىلص اال اير رد سل يضر ٌةملس مأ نغ

و لز «هيبشتلاو ينلا قوتي مل نم» : مدقتت اوف هللا همحر خيشلا لاق كلذكو
 بصي مل

 هيبشتلا نيبو « ريصقتلاو ولغلا نيب مالسإلا نأ » : هسهالك يف ينأبو . «)١( هيزنتلا

 : لاقيالو . هيبشتلا ىف « ىرولا نم دحأك ال : نإ هح ر خيشلا لوقف . « ليدعتلاو

 كقو . ةفصلا يئن اذه نإف ماقتنالا ةدارإ بضغلاو « ناسحإلا ةدارإ ىضرلا نإ

 « هؤاشيالو هديربال ناك ناو « هاضربو هبحي امب رمأي هللا نا ىلع ةئسلا لها قفتا

 هءاش دق ناك نإو « هلعاف ىلع بضغيو هضغبيو « ههركيو هطخسي اسع ىهنيو

 ا ةدارآ ا طخسرو هركبو « هديريال ام ىضريو مهدنع بحي دقف . هدارأو

ضرأاو بضغلا لوأت 0 لاقيو
 كيالف ؟ كلذ تلوأت ىل 8 ناسحإلا ةدارإب ى

 قبليال كلذو « ةوهشلاو ليملا ىضرلاو « بساقلا مد ناياغ بضغلا نإ : لوقي نأ

أشني رمأ ىدآلا يف باقلا مد نايلغ : هل لاقيف ! ىلاعت هللاب
 ال « بضغلا ةفص نع 

 ىلا يحلا ليم يهف « ائيف ةئيشملاو ةدا رإلا كلذكو : ًاضيأ هل لاقيو . بضغلا هنأ

 عفدي وأ ةعفنم هل بلجيام الإ ديربال انم يملا نإف « هبسانيو همئاليام ىلا وأ ءيثلا

جوي دادزيو؛ هيلا رقتفمو هديربام ىلا جاتحم وهو « ةرضم هنع
 .همدعي صقتنيو « هدو

 زاج أذه زاج نإف « ءاوس هنع هتفرص يذلا ىعملاك ظفللا هيلا تفرص يذلا ىنعملاف

 ء كاذ عنتما اذه عنتما نِإو « كلاذ

 اهب فصوي يتلا ةدارإلل ”ةفلاخم اهب هللا فصوي ىنلا /ةدارإلا/: لاق نإف

 فصوي يذلا ىضرلاو بضغلانإ : لقف : هل لبق ؟ ةقيقحا هنم لك ناك نإو « دبعلا

 هلوقي ام ناك اذإف . ةقيقح اهنم لكن اك نإو « دبعلا هب نص وب ال فلاخيم هب هللا

 « هكر بحي لب « ليوأتلا نيعتي مل « تافصلا هذه يف لاقي نأ نكمب ةدارإلا يق

 الب هتافصو ىلاعت هللا ءامسأ ىنعم ليطعت نم ًاضيأ مستو « ضقانتلا نم لست كانأل

 )١( ًاعوفرم حصي ال :
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 كركر : مآرح بخوف رغب هتٌقيفحو هرهاظ ن هع 0 ملا فرص نإ بخ و4
 ىلع هلد هلقع نإ لوقي دزكف « ةفاتذسهلوقعلا ذإ « هلقع هيلع هلدام فرصلل بجوملا

 ِإ رخالا هل وثب ام فالخ

 ىمحسم عانتمال « ىلاعت هللا تافص نم ةفص ىن نم ه لكل لاقي مالكلا اذهو
 يي ىدح ةهدسهعيام ام فالخ لع ىلاعت هلل اعيش تبث نأ ديال هلإف « قولخملا يق كلذ

 «هب قيلي ام ىلاعت يرابلا دوجوو « هب قيلي اك دبعلا دوجو نإف « دوج ولا ةفص
 امو « مدعلا هيلع ليحتسيال قواذملا هدوجوو « مدعلا هيلع ليحتسي ىلاعت هدوجوف

 ضعب هب ىمس وأ « ربدقلاو ميلعلاو يحلا لثم « هتاقولخمم هب ىعمو هسفن برلا هب ىعم
 انيولقب لقعن نحنف :  هدابع ت امفص ضعب هب ىمعسو « ىضرلاو بضغل )اك « هتافص
 يناعم اضيأ لقعنو « دوجوم تباث قح هن زأو « ىلاعت هللا قح يف ءامسألا هذه يناعم
 اذه نكل « اكر تشد رن نرينعملا نيب نأ لّمعنو « قواخملا قح يف ءامسألا هذه
 يف الإ اكرتشم دجويال يل كلا كرتشملا 0 ذإ « اكرتشم جراخلا يف دجورال ىنعملا
 . هب قيلي م اهنم لك | يفإتبثيف . ًاصتخي ًانيءم الإ جراخلا يف دجويالو ؛ ناهذألا
 نوكينأ بجي مل :  ةكئالملا نم هريغ بضغو رانلا نزاخخ ك كلاميضغ : ليق ول لب
 ىلغت ىتح « ةعبرالا طالخألا نم اوسيل | ةكئالملانأل « نييمدالا بضغ ةيفيكل الثام

 ١ . ىلوأ هللا بضغف . هبضغ دنع ناسنإلا بلق مد ٍلْغي م مهبولق ءا

 كر 0 اص هللا لوسر باصأ بحنو ) : ةلوقو
 .مهركذي ريخلا ريغبو « مهضغبي نم ضغبنو ٠ مهنم دحأ نم ًأريتن ا مهنم دحأ
 .(نايغطوقافنو رفك مهضغبو«ناسحإو ناععإو نيد مهبحو ٠ ريغ الإ مهركذت رالو

 مهدعوو « مهنع يضرو « هلوسرو وه ةباحصلا ىلع ىلاعت هللا لالا شف
 نيذلاو « راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو ) : ىلاءت لاق ا « ىنسحلا
 اهتم يرجن تانج مه لعأو هتعارضرو مهنع هللا يضر «© ناسحإب مهوعبتا
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 ؟لاعت لاو . ٠٠١ : ةبودلا ( مظعلا زوفلا كلذ «/ًادبأ/ اهيف نيدلاخ « راهنألا

 0 مهارث مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو « هللا لوسر دم )

 ذإ نينمؤملا نع هللا يضر دقل ) : ىلاعت لاقو . ةروسلا رخآ ىلا ء؟9 : حتفلا

 اورجاهو اونمآ نيذلا نإ ) : ىلاعت لاقو . 18 : حسستفلا ( ةرجشلا تحن كانوعيابي

 مهضعب كتئلوأ ءاورضنو اووآ نيذلاو « هللا ليبس يف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجو

 نم محنم يوتسيال ) : ىلاعت لاقو . ةروسلا رخآ ىلا ءا/ا : لافنالا ( ضغب ءايلوأ

 « اولتاقو دعب نم اوقفنا نيذلا نم ةجرد مظعأ كئلوأ « لتاقو حتتفلا لبق نم قفنأ

 : ىلاعت لاقو . ٠١ : ديدخحلا ( ريبخ نولمعت امب هللاو « ىتسحلا هللا دعو الكو

 هللا نم لضف نوغتبي « مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا ءارقفلل )

 رادلا اوؤوبت نيذلاو . نوقداصلا مه كقلوأ «”لوسرو هللا نور هتنو  اناوتفرو

 «اوتوأ امم ةجاح مهرودص يف نود الو؛ مهيلارجاه نم نوحي« مهلبق نم ناميإلاو

 مه كئلوأف هسفن حش قوي نمو « ةصاضخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو

 انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انبر نولوقي مهدعب نم اوؤاج نيذلاو . نوحافملا

 : رشحلا ( محر فوؤر كانإ انبر « اونمآ نيذلل الغ انبولق يف لعجتالو « نامبإلاب

 اوؤاج نيذلا ىلعو « راضنألاو نيرجاهملا ىلع ءانثلا نمضتت تابآلا هذهو . ٠١

 نمضتتو « مهل الغ مهبواق يلعجيال نأ هللا نولأسيو« مهل نو رفغتسي « مهدلعب ند

 رفختسي ملو اونمآ نبذلل لغ هبلق يف ناك نف « (١)ءيغلال نوقحتسملا / مهر ءالؤه نأ

 كيعس يبأ نع « نيحيحصلا ) فو. نارذلا ضني « ايقنت ءيفلا يف قحتتسسال مه

 فرع نب نمحرلادبع نيبو ديلولا نب دلاخخ نيب ناك : لاق « هنع هللا يضر يردؤلا

 نيرا ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « دلاخ هبسف « ءيش

 . (1)( هفيصنالو مهدحأ له كردأام « ًابهذ دحأ لثم قفنأ ول 1 دحأ نإف « يباعصأ

 )١( ءاجنلل : لصالا يف .

 ) )0جيص :

 هسا 4 مس



 هسسياع هللا لص يبنلاف : يراخبلا نود« نمحرلا دبعل دل اخ بش ركذب ملسع درفلا
 نآل « هلائمأو نمحرلادسبع يغب « ١ يبادصأ اويسنالا : هوسحنو دلاخل لوقي مشو
 ءاواتاقو حتفلا لبق نما وتءاسأ ننذلا مهو « نول وألا نوقباشلامه هوخنو نمحرلادبع
 + /ناوضرلا ةعيبدعب سأ نمدتبحصب صخأو لضفأ مهف/ « ناوضرلا ةغيب لهأ مهو
 ءةكم لهأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةللاصم دعبو ؛ ةيبيدحلا دعب اوملسأ نيذلا مهو
 |وهسو « ةكم حتف ىلا مهمالسإ رخأت نم قبسأ ءالؤهو « ديلولا نب دلاخ مهنمو
 1رخآ ةبعص هل نم ىهن هنأ دوضقملاو . ةيواعمو لب زيهانباو نايفس وبأ مهنم « ءاقاطلا
 اذه ناكاذإف . هفيصن الومهدحأدم غلبا» هذ د أ لثم مهدحأ قفنأ وأ ىتح « هيف مه كرا نأ نكميال اع ةيحتضلا نم مهلع مهزايتمال «الوأ ةيعض هل نم بشي نأ
 نم سيل نم لاح ضيكف ةكم حتف لبق ناك نإو « ةيبيدحلا دعب اوملسأ نيذلالاح
 نيعمجأ مهنع هللا يضر ؟ لاح ةباحصلا

 لبق نم اوقفنأ نبذلا مه - راصنألاو نيرجاهملا نم - نول وألا نوقباسلاو
 .ةئاعبرأو فلأ نم رثكأ اوناكو « مهنم مهلك ناوضرلا ةعيب لهأو « اولتاقو حتفلا
 ىلا ةالصلا نإف . فيعض اذهو « نيتلبقلا ىلا ىلص ن* نيلوالا نيقباسلا نإ : لبقو
 ىلع لدي ملو « مهلعف نم سبل ختعتلا نآل « ةايضف هدرجمب سيل ةخ وتتم ةاسيقلا
 ةعيابملاو داهجلاو قافنإلا ىلا قبسلاب ليضفتلا ىلعلد 5 « يعرش ليلد هب ليضفتلا
 . ةرجنثلا تحن تناك يللا

 « موجنلاك يبامصأ » : لاق هنأ لس هياغ هللا لص يالا نع ئوررإام اذأو
 حضصبال ثيدح اذه : رازبلالاق ٠ فيعض ثيدح وهف - ()١( ميدتها متيدتقا مهيأب
 , ةدمتعملا ثيدحلا بتك يف وه سيلا.« سو هيلع هللا لص هللا لوسر نع

 سان نإ : اهنع هللا يضر ةشئاعل ليق : لاق رباج نع ( طلسم حيت 0 يو
 « ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحالا ١ يف هتنرب اك لمطاب: ثيددح ونسه لب (1)
 م(ا/ مقر )

 تاو



 امو : تلاقف ! رمعو ركب ابأ ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بادصأ نول وأني
3 

 . (١)رجألا مهنع عطقيال نأ هللا بحأف ؛ لمعلا مهنع عطقنا ! اذه نه نوبجعت

 لص 2 نادم اورستال ؟ لاق هنأ سابع نبا نع « حيم دانسإب ةطب نبا ىورو

 نم ريخ « ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم ينعي « ةعاس مهدحأ ماقمآف « ملسو هيلع هللا

 يفو . هرمع مكدحأ ةدابع نم ريخ : عيكو ةياور يو . (؟)ةنس نيعبرأ مدحأ لمع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ؛ هريغو نيصٌخ نب نارمع ثيدح نم ( نيحيحصلا )

 :نارمع لاق « « مهنواي نيذلامث ؛ مهنولي نيذلا مث « يلرق سانلا ريخ ) : لاق سو

 حيت ) يف تبث دقو . ثيدحلا « (م)ةثالث وأ نينرق هنرق دعب ركذأ : يردأ الف

 عسياب دحأ راثلا لخديال » : لاق ملسو هيلع هللا لص يبنلا نأ « رياج نع ( لسع

 راصنألاو نيرجاهملاو يبنلا ىلع هللا بات دقل ) : ىلاعت لاقو . (4)( ةرجشلا تحن

 نب هللادبع قدص دقلو . تايآآلا ؛ 1119 : ةبوتلا ( ةرسعلا ةعاس يف هوعبتا نيذلا

 دجوف « دابعلا بولق يف رظن هللا نإ : لاقشيح مهفصو يف هنع هللا يضر دوعسم

 بولق يف رظن مث هتلاسرب هثعتباو « هسفنل هافطصاف « دابعلا بواق ريخ دم باق

 « دابعلا بولق ريخخ هباعصأ بولق دجوف « ملسو هيلع هللا ىلص د باق دعب دابعلا

 هللا دنع وهف ًاتسح نوملسملا هآر اف « هيد ىلع نولتاقي « هيبن ءارزو مهلعجف

 تامصأ ىأر دقو : /ةياور يو . (ه)ءىبس هللا دنع وهف ًائيس ها اهو« نسح

 دعب « هيف هيلع فقأ ل يناف برغأ مس هوزعو « يدنع بيرغ ثيدح اذه )١(

 نم ىرخأ رداصم يف هتعجارم يل رسيتي ملو « ةنكمملا لئاسولا لكب هيلع ةناعتسالا

 . ثيدحلا بتك

 . حيص (5) . حيص (0)

 . حسيت (5)

 مك الا هححص وع نسح دئسي امه ريغو دمحأو يل ايطلا هجرخأ « اف وقو» نمسح (ه)

 + يهذلا هقفاوو

198 



 0 م ناك نم : دوعسم نبا لوق مدقتو . 0 بأ اوفاذتسي نأ اعيمج د
 . ةعايجلاو ةنسلا عبتنو : خيشلا لوق دنع - خلإ « تام دق نمي نتسياف

 هللا ءايلوأ تاداسو « نينمؤملا رايخ ىلع لسغ هبلق يف نوكي نم لضأ نف
 ؟ نييبنلا دعب ىلاعت

 دحأ بح يف دحلا زواجتن ال يأ - مهنم أ بحي طرفن الو : هلوقو
 ( مند يف اواغت ال باتكلا لسهأ اي) : ىلاعت لاق ٠ ندتعملا نم نوكنف « مهنم
 كا ءاسنلا

 مهنول زئيو « مهلك مهنولاوي سلا لهأف 5 مهنم |دحأ نءإ أريتن الو:هلوقو
 كلذ نإف : بصعتلاو ىوهلاب ال٠ فاصنإلاو لدعلاب 2 اهن وقحتسي ىلا مهزانم
 ام دعب نم الإ اوفلتخا اف ) : ىلاعت لاق امك« دحلا ةزواجم وه يذلا ىغبلا نم هلك
 ١ا/: ةيثادلا ) مهيب ايذب معلا مهءاج

 نم مدسقت امف هللا رمأل لائتما هنأل 3 ناسحإو ناعإو ند مهبحو 8 هلوقو
 هللا ىلص هللا لوسر تعمم لاق « لفغم 0 هللا دبع نع يذمرتلا ىورو . ص وصنلا
 مهبحأ 0 2 | يدعب| ًاضرغ مهوذختنال 2 يباعصأ 2 هللا هللا ) : لوقي مسو هيلع
 نمو « ينذآدقف مهاذآ نمو « مهضغبأ يضخ,بف مهضغبأ نمو « مهبحا يحبف
 . ()« هذخأي نأ كشويف هللا ىذآ قمو /لىلاعت/ هللا ىذآ دقف يناذآ

 « عدبلا لهأ ريفكت يف مالكلا مدقت  نايغطو قافنو رفك مهضغبو : هلوقو
 مه كنئل وأف هللا لزنأ امب محي مل نمو ) : هلوق يف روكذملا رفكلا ريظن رفكلا اذهو
 . كلذ يف مالكلا مدقت دقو . 44 : ةدئاملا ( نورفاكلا

 3 بيرغ» : يذمرتلا لاقو « فيعض 00(

 هسا 4 اص



 0 يأل الوأ ملسو هيلع هلل ىلد هللا لرد ةفالخلا تبثثو) 5 هلو

 . ( ةمأآلا عيمج ىلع اميدقتو هل اليضفت « هنع هللا ىضر قيدصلا
 اا و

 قيدصلا ةفاللبغ يي ةئسلا لكحأ فاين
 تناك له: هنع هللا يضر

 اهنأ ىلا ثيدحلا 0 ةعاجو يرصبلا نس ل بهذف ؟ د 0 ©« صن لاي

 نم ةعاج بهذو . ىلجلا صنلاب لاق نه مهنمو « ةراشإلاو ىفخلا صفللاب كيت

 : رايتخالاب تتبث اهنا ىلا ةيرعشألاو ةلزتعملاو ثيدحلا لهأ

 ريبج نع يراخبلا هدنسا ام كلذ نم :”رابخا صنلاب اهتابثإ ىلع ليلدلاو

 هيلا عجرت نأ اهرمأف « لسو هيلع هللا ىلص يننلا ةأرما تتا : لاق ؛ معطم ن

 0 نإ ١ : لاق « را ديرت اهنأك ؟ كدجأ ملف تح أ 1 : تلاق

 .هتمادإ ىلع صن كلذو . رخأ ثيداحأو « رخل قايش هل ركذو.. (1)(«ركب ابأ ينأف

 اودتقا» : ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « ناولا نب ةفيذح ثيدحو

 نع ( نيحيحصلا )يقو . نئسلا لهأت اور ,٠ 01 ءوركلا نأ : يدعب نم نيذللاب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر "يلع لخد : تلاق « اهيبأ نعو 0 هللا يضر ةشئاع

أو كابأ يل يعدا : لاف « هيف ءىدبأ يذلا مويلا 5 ملسو
 بآل كنكا ىت> « كاخ

 الف» : ةياور ينو . (”( ركب بأ هلإ نوحاسملاو هللا ىبأي : لاق مث 0

 ركب يلا نب نمحرلا دبع يل يعدا » : لاق : ةياور يو . ( عماط 0 1 كه يف عمطي

 يق نونمؤملا.فلإ ج2 نا هللا 0 : لاق مث « هياع فاتغالا راتك ارك يذل ككل

 اورم) : لوقي وهو « ةفورع» ةروهشم ةالصلا يف هعيدقت ثيداحاو .( ركب يبا

 ةدم مهب ىلصف « ةره دعب ةرم كلذ يف عجور دقو . (4)( سانلاب لصياف ركب ابأ

 . حبيس (1)

 . حيتص (0)

 . حيك (0)

 : هيلع قفتم (4)



 تعمم: لاق « ةريره يللا نع ( نيحيحصلا » و ملسو هيلع هللا ىلص يلا ضر
 ولد اهيلع « بياق ىلع ينترأر مئان انأ انيب ١ : لوقي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 2 نيبونذ وا ايونذ اهنم عز زنف « ةفاحق يلا نبا اهذخا مث « هللا ءاشام اهنه تعزتف
 ب لها نم ًاذختم تنك ول » : هرينم ىلع لاق سو هياع هللا ىلص هنأ «حيحصلا » ١ فو. ()١( نطعب سانلا برض ى تح «هيرف يرفي سانلا ن هًايرقبع 1 ملف ,باطخلا نب نا اهذخأف «كيرغ < تلاحتسا م هل رفغي هللاو « فعض هعزت يو
 يبأ 5 ةحوخ الا ء تالسالا ةخوخ هل يف ن نقيب ال ءالياخ ر 5 أ تذذنال
 لوسراي : لاق الجر نأ : بدنج نب ةرم نع ضيا دواد وبا ىورو . (3)" ركب
 يرش ب رشف « اهيقارعب لخأف ركب وبا ءاجف « ءامسلا نم يلد أو اد نأك تيار ىلا
 لخأف نائع ءاج مث « عس ”اضت ىتح برشف اهيقارعب نخأو رمع ءاج مث « ًافيعض
 حضتناف « هم تطشتناف« اهيقارعب لخأف يل اع ءاج مث« « علضت ىتح برشف اهيقارعب
 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق .ةني فس نع « ناهدج نب درعس نعو. ء ىش يش اهن» هيلع
 وا. (”)( ءاسشي نم هكلم هللا 5 مث « ةنس نوئالث ةوبنلا ةفالخ ) : مسو هيلع
 .( كللا»

 رع نع رمع نب هللا دبع نع« روثأملا ريذلاب « « فاذتسي م لاق ن ه جتحاو

 ايا

 َْى 6 يي ه ريخ وه ن ٠هفلذعت سا كقف فاحت سا نا ) ٠ لاق هنأ 4 اهنع هللا يضر

 ملسودي يلع هللا لص هللا لوسر ر رك ذ نيح هنأ تفرعف : هللادبع لاق / « لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر يعي ؛ / ينم ا ل
 لوسر ناك نم تلعس اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور ابو . | فاختسم ريغ
 هنأ دارملا نا - ملعا هللاو  رهاظلاو . فاختسا وأ ًافاختسم سو هيلع هللا ىلص هللا

 2 قل

 . هيلع قفتم (5)

 نسح (9)



 هثباتك دارأ دق لب « ركب يأل هيتكل ادهع كيك را 0 دهعي فاختسي 0

 هر نم غلبأ اذه ناكذ ()١( ركبا ابا الا نوماسملاو هللا ىب 100 : لاقو « هكرت مث

 مهدشراو« ركبيلا فالختسا ىلع نيملسملا لد سو هياع هللا لص يبنلا نإف «دهعلا

 دماح « كلذب ضار رابخإ هتفالخ ربخاو « هلاعفأو هلاوقأ نم « ةددعتم رومأب هيلا

مع مث« 0 كلذب بتكي نا ىلع مزعو « هل
 كرف «هيلع نوعمتجي نيماسملا نا 

 لصح امل مث ء« سيمخلا موي هضرم يف كلذ ىل ىلع مزع مث « كلذب ءافتكا بائتكلا

 كك 0 بج لوق وه وا ؟ ضرما ةهج نم لوقلا كلذ له : "كش مهضعبل

 نييعتلاناك واف . ركبيلا ةفداخنم نوئمؤملاو هرات هللا نا ىلع امب ءافتكا « ةياتكلا

 نا ىلع ةددعتم تالالد مهد ال نكلا ءارنعلا (عظاف ايب هنيبل ةمألا ىلع هبتشي امث

 5 « هنع هللا يضر رمع لاق اا دوصقملا لصح كلذ اومهفو « نيهتملا ركبابا

 ىلاانبحاو انديسو انريخ تنأ : راصنألاو نيرجاهملانم رضحمب اهبطخ ىتلا هتبطخ

دقف ءلدحأ مهنم كلذ ركني ملو « مسو هيلع هللا لص 3 لوسر
 لضفذوماعي اوناك 

 (نيحيحصلا» يف . هل ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر بحسو هنع هلا يضر ركبيلا

 تاذ شرج ىلع هثعب مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا : صاعلا نب ورمع نع

 نم سلا ل ا هتيتأف « لسالسلا

 . 050( الاجر دعو « ريعو : لاق ؟ نم مث : تلق«( اهوبأ» : لاق ؟ لاجرلا

 00 للص يلا دنع ًاسلاج كنك لا 6 « ءادردلا يبا نعام اهيفو

 ص يذلا لاقف « كر د نع ىدبا ىتح « هبوث فرطب م ركبوبا لبقأ ذإ

 0 لوسراي / : لاقو « ملسف « « رماغ دقف ؟بحاص امأو» : ملسو هياع

 1 ف / يل رفغي نا هتلأسف « ثمدن مث« هيلا تعرسأف ءيش باطخلا نا نيبو يب

 « مدن رمع نإ مث ( ثالث ء ركبابأ اي كل هللا رفغي ) : لاقف « / كيلا تلبقأف « "لع

 8 سم )0(

 : حيص (0)
- 



 هللا ىلص يبنلاىلا ىتأف ءال : اولاقف ؟ركب وبا مث أ : لأسف ء ركب يبا لزنم يف
 قفشا ىتح « رعمتي ملسو هيلع هللا ىلد يبنلا هجو ل 0 / هيلع سف / ؛ سو هيلع
 / نيترم + ىلظا *تننك انا هللاو « هللا لوسراي : لاقف يتق ال اعائجف « ركب وبا
 وبا ا متلقف 0 يننعي هللا نإ : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاف
 اف « نيترم ؟ يب اص يل وكر ات من ١ لهف « هلامو هسفنب يناساوو « قدص 06
 نم لد اذه قيضيو ٠ مصاخو بضاغ : رهاغ : ىتعمو . ()١( اهدعب يذوأ
 . هلئاضف رك

 ىلص هللا لوسر نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نع « ًاضيأ ( نيحيحصلا ) يو
 , تلاق نأ ىلا  ثيدحلا_ تركذف - () حنسلاب ركب وبأو تام ملسو هي هيلع هللا
 « ريمأ انم : اولاقف ء ةدعاس ينب ةفيقس يف « ةدابع نب دعس ىلا ر راصنألا تعمتجاو
 نب ةديبع وبأو « باطخلا نبا رمعو ء /ق ردصلا/ ركب وبأ مهيلا بهذف ! ريمأ متمو
 تدراام هللاو : لوقي رمع ناكو « ر ركب وبأ هتكسأف « مكتبي ا جلا
 !ركب وبا هغاببال نا تيشخ « يلجعا دق ًامالك يسفن يف تأيه /دقإ ينا الإ كلذب
 «ءارزولا متناو « ءا ردألا ن د لاقف « سانلا غلب | لكتف ءر كيب وبا ملكت من من
 0 0 وبا لاقف . ريما ل ريما انم لعفن ال هللاو ال : رذنملا نب بابح لاف
 ربع اوعي ايف « ًاباسحأ مهزعاو « برعلا طسوا مه . ءا رزولا متتاو ءارمألا انكلو
 «انديس تنأف « كعياين 0 7-1 لاَقف « حار رجا نب ةديبع ايا وا« /باطخلا نبإ
 هعيابو « هعيايف « هديب رمح ع ذخأف « مسوهيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىلا انبحاو « انريخو

 )١( يراخبلا :

 ءاح هرخخآو  اهمض زوجيو - نونلا نوكسو ةامهملا ن نيسلا م
 هللا لص يبنلا لزنم نيبو اهنيب ناك « اهيلاوعب ةنيدملا فار 00 ط : ةامهم

 ركب يبا لزنم اهب 0 مر .

0 



 ل حنسلاو . (1)هللا هلتق : رمعلاقف « ادعبم متلتق : لئاق لاقف < سانلا

 1 اهب ةفورعم ةنيدملاب ةميدح

 + (هنع هللا يضر باطخملا نب رمعل مث ) : هلوق

 ./ هنعهللا يضر رمعل/ « هنع هللا يضر ركب يبأ دعب ةفالخلا تبثنو تا

 هللا يضر هلئاضفو . هياع هدعب ةمآلا قافتاو ء هيلا ةفالخلا ركب يلا ضيوفتب كلذو

 هنا ةيفنحلا نب د نع يور دقف . ركذت نا نم رثكاو « ركنت نا نم رهشا هنع

 ؟ ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر دعب سانلا ريخ نم «تبأ اي يل تلق : لاق

 لاق ؟ نم مث : تاق « ركب وبا : لاق ءال : تلتف ؟ فرعت لرأا : لاقف

 لجر الإ انأ ام : لاقف ؟ تنا مث : تاقف ! نامع مث : لوقي نا تيشخو « رمع

 يلا : يدعي نم نيذللاب اودتقا » : ملسو هياع هللا ىلص هلوق مدقتو . نيماسملا نم

 عضو: لاق « |هنع هللا يضر سابع نبا نع « ( ملسم حييحص ) يثو . (6)1 رمعو ركب

 اناو « عفري نا لبق « هيلع نواصيو نونثيو نوعدي نات كم م ع

 يلع وه اذإف « هيلا تفتلاف « يئارو نم يبكنمي لخأ دق لجرب الإ يعرب ملف « مهيف

 مياو: كلنم هلمع لثمب هللا ىتلأ نأ يلابحا ًادحا تففادخأه : لاقو « رمعىلع محرتف

 ل يلأ كلذو « كايبحاص عس © هللا كلعجي نا نظأل / تنك نا « هللا

 00 ءاريعو ركب ىباو انأ تنح لوقي ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر عمسأ ام

 أ نظأل وأ « وجرأل تنك نإف « رمعو ركبوباو انأ تجيرخخو « رمعو ركبوباو انأ

 ارا ايؤر يف « هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح مدقتو . (9)|هعم هللا كللعجي

 «ايرغولدلا تلاحتسا مث« ركبيبأ عزن مث « بياقلا ن نم هعزنو « لسوهيلع هللا ىلص

 )١( حيحص .

 : حيص (0)

 - حيتص ()

 ا



 سائلا برض ىتح « رمت عز عزأب سانلا نم اير رقبع 0 ملف « باطخلا نبا اهذخأف
 نذأتسا : لاق : صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم « ( نيحيحصلا ) ١ قو . 7

 هنماكيو شيرق نم ءاسن هدنعو« سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرول اء باطلا ن
 هيإ) : ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاقف  هيفو « ثيدللا ل 3 17
 جف كللس الإ ًاجف ًاكلاس ناطيشلا كليقلام « هديب يسفن يذلاو ! باطخلا نبااي
 ناكمنأ « سو هي هيلع هللا ىلص يلا ن ع ًاضيأ ) ندا ( فل (7؟)( ثتاجف ريغ
 رمع نإف « دحا مهنم ي ىمما يف نكي نإف « نوثدحم 0 ف مألا ف ناك دق ) : 0
 . نومهلم - « نو" لغد ريسفت : بهو ن را لاق ٠ 0901 مهنم باطخلا نب

 + ( هنع هللا يضر ناؤعل مث ) : هل وق

 ىراخبلا قاس دقو «اههنع هللا يضر ناهعل رمت دعب هدا تو ىلا ل
 00 8 « نائعل ا ىروشلا رك «هنع هللا يضر 0 لتق ةصق هللا همحر
 /رعع تيأر : لاق « نوميم نب ورمع نع : هدنسب اهاور تأ ٠ اهد ريدا نأ تببحأف
 ن ةفيذح ىلع فقو « ةئردملاب مايأب أب باصي نا لبق هنع هللا يضر 3 باطخلا نب
 ضرألا (تامح دق انوكت نا نافاخنأ ؟ نلعف فيك : لاقف « فينح نبا نامعو ناولا
 نا رظنا : لاق « لضف ريبك اهيف اه « ةقيطم هل يهأر مأ اهانامح : الاق ؟ قيطتالام
 نءدأل هللا ينماس ننال رع لاشف الا الاق ؟ قيطتالامه ض ضرألا اتاح انوكت
 ”ةعبرا / الإ /هيلع تّتأ اهف : لاق « ادبأ يدعب لجر ىلا نجتحيال قارعلا لها لمارا
 « بيصأ ةادغ سابع نب هللادبع الإ هنيبو ييبام مئاقل ينإ : لاق« كيا
 2 ربكف 1 مدقت الاخ نهيف رب 1 اذا ىتح « اووتسا : لاق نيفصلا نبي "رم اذا ناكو

 . حيحص (1)

 . هيلع قفتم (؟)

 9 هيلع يقفتم )ن2



 عمتج ىقح ٠ ىلوالا ةعكرلا يف كلذ وحن وا « لحنلا وا « فسوي ةروس أرق امبرو

 هنعطنبح « بلكلا يناكا وا « يناتق : لوقي هتعمسف « / ربك نا الإ وه ا « سانلا

 نعط ىتح « هنعط الإ الامشو ًانيع دحأ ىلع رمال ؛ نيفرط تاذ نيكسب ”جلعلا راطف

 هيلع حرط « نيماسملا نم لجر كلذ ىأر اماف « ةعبس مهنم ثام « الجر رشم ةثالث

 نب نمر لادبع دي رمع لواثتو ءهسفن رحن « ذوخأ٠ هنأ / جلعلا / نظ الف « ًاسنرب

 مهنإف « دجسملا يحاون امأو « ىرا يذلا ىأر دقف رمع يلي نف « هم كةف « فوع

 هللاناحبس « هللا ناحبس : نول وقي مهو « رمخ توص اودقف دق مهنا ريغ نورديال

 نم رظنا سابع نبا اي : لاق « اوفرصنا اماف « ةفيفخ ةالص نعرلادبع مهب لصف

 « معن : لاق ؟"عّتصتلا : لاق « ةريغملا مالغ : لاقف ءاج مث « ةعاس لاجف ؟ ينلتق

 لجردي ىلع يين٠ لعجي مل يذلا هلل دمحلا ! افورعم هب تردأ دقل ! هللا هاتاق : لاق

 سابعلان اكو «ةنيدملاب جواعلا رثكت نا نابحت كوباو تنا تنك دقو مالسإلا يعادي

 ! تبذك : لاق ؟ انلتق تئش نإ : يا ؟ تاعف تعش نإ : لاقف « ًاقيقر مهرثكا

 « هتيب ىلا لمتحاف ؟ كجح اوجحو « مجتابق اواصو « مجتاساب اوملكتام دعب

 سأبال : لوقي لئاقف «ذئموب لبق ةبيص» مهبصت مل سانلا نأكو « هعم انتاطناف

 0 مث « هفوج نم جرخف « هبرشف ذيبنب يلأف « هيلع فاخأ : لوقي لئاقو « هيلع

 سانلا ءاجو « هيلع اناخدف « تيم هنأ اوفرعف ؛هف وج نه جرخف « هبرشف نباب

 نم « كل هللا ىرشبب نينمؤملا ريمأ اي رشبأ : لاقف « باش لجر ءاجو « هياع نونثي

اع دقام مالسالا يف مدقو « ملمسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ةبعحص
 تيلو مث « تم

 اذإ ربدأ اف « يلالو 'يلءال « ”فافك كلذ نا تددو : لاق « ةداهشمث « تلدعف

 « كابوث عفرا « يخأ نبا اي : لاق « مالغلا يلع اودر : لاق «لضرألا نع هرازإ

 هوبسحف ؟ نبدلا نه يلعا٠ رظنا ؛ رمع نب هللادبعاي « كبرل ىتاو « تابوثل ىتنا هنإف

لام هل قو / نإ / : لاق « هوحن وا ًافلأ نونامثو ةتس هودجوف
 نم هدأف / « رمع لآ 

 شيرقي لسف «مهلاومأ فت مل نإف « بعك نب يدع ينب يف لسف الإو «/ مهلاو.أ

 : لقف« نينمؤملا ما ةشئاع ىلا قلطنا « لاملا اذه 0 « مهريغ ىلا مهدعتالو

 ل



 «اريمأ نينمؤملل مويلا تسل ينإف « نينمؤملا ريمأ : لقتالو « مالسلا رمع كيلع أرقي
 لخد مث «نذأتساو ملسف « هيبحاص عسه نفدي نا باطخلا نب رمع نذأتسي : لقو
 « مالسلا / باطخلا نب / رمع كايلع أرقي : لاقف « كبت ةدعاق اهدجوف « اهياع
 مويلا هب نرثوألو « يسفنل هديرا تنك : تلاقف « هيبحاص عم نفدي نا نذأتسيو
 « ينوعفرا : لاق « ءاجدق / رمع نب / هللادبع اذه : ليق « لبقا الف « يسفن ىلع
 « تنزأ « نينمؤملا ريمأ اي بحت يذلا : لاق ؟ كيدلام : لاق « هيلا لجر هدئسأف
 ملسمث « ينوامحاف تيضق انا اذإفع كلذ نم "يلإ مهأ ءيش ناك ام « هلل دمحلا : لاق
 ىلا ينودرف ينتدر نإو « ينواخداف يل تنذأ نإف « باطخلا نب رمع نذأتسي : لقف
 « انبق اهانيأر (لف « (١)اهنرّتسي ءاسنلاو ةصفح نينمؤملا ما تءاجو « يجاسملا ناك
 انعمسف مه اليخاد تدل وف « لاجرلا نذأتساو « ةءاس هدنع تكيف ؛ هيلع كلير
 ()دجأ ام : لاق ؟ فلختسا «نينمؤملا ريمأ اي ص"وأ : اولاقف ؛لخادلا نماهءاكب
 هياع هللا ىلص هللا لوسر يفوت نيذلا « طهرلا يأ رفنلا ءالؤه نم رمألا اذهب قحا
 دبعو « ًادعسو « ةحاطو « ريبزلاو « ناؤعو ؛ لع ىمسف « ضار مهنع وهو سو
 ةئيهك «ءيبش رمألا نم هل سيلو « رمش نب هللادبع ؟دسهشي : لاقو « نمحرلا
 هب نعتسياف الإو « كاذ وهف ًادعس ةرامإلا تباصأ نإف ؛ هل ةيزسعتلا
 نم ةفياخلا يصوأ : لاقو « ةنايخالو زجع نم هل زعأ مل ينإف « ثرمأ ٠١ أ
 هيصوأو « مهتءرح مهل ظفحيو ؛ مهقح مه فرعي نأ ؛ نيلوألا نيرجاهملاب يدعب
 « مهنسحم نم لبقي نأ « مهلبق نم ناميإلاو رادلا اوؤوبت نيذلا «ًاريسخ راصنألاب
 ةابجو « مالسإلا ءدر مهنإف ًاريخ راصمألا لهأب هيصوأو « مهئيسم نع زواجتيو
 هيصوأو ؛ مهاضر نع ؛ مهاضف 0 مهنم دابا نأو « ودعلا ظيغو « لاودألا
 يثاوح نم لأي نأ ؛ مالسإلا ةدامو « برعلا لصأ مهنإف «ًاريخ بارعألاب

 ؟اههم نس : لصالا ف )١(

 ّ كف 6 لصاللا 5 00



 محل ىفوي نأ « هلوسز ةمذو هللا ةمذب هيضوأو « مهئارقف ىلع درت نأو « مهلاومأ

 انجرخ ضيق الف « / مهتقاط الإ/ اوفاكيالو « مهئارو نم:لتاقي نأو « مهدهعي

 :تلاق ؟ باطخلا نب ريع نذأتسي : لاقرب هللادبع ملسف « انقاطناف « هب
 نب ر 2 يشم

 الز عج قد م رف ف ؛يحاص ع كللانه عضوف « لخدأف « هواخدأ

 ”تلعج دق /: رب لا لاق « كتم ةثالث ىلا كرمأ اواعجا : نم<رلادبع لاف « طخرلا

 تاعج دق : دعس ل © نائع ىلا يردأ تاغح لق : /ةخاط لاقف « يلع ىلا يرمأ

 هلعجتف رمألا اذه نمأ 2 اكيأ: نمر اادبع لاقف «/ن ع نن/ نمحر لا دبع ( ىلا ي مأ
 2 0 و 3

 لاف « ناخيشلا "تكسأف « © هسفن 2 3 اضفأ "ن راما داسالاو هيلع هللاو ؟ هيلا
 َِك 1

 لخأف « معن د : الاق ؟ م-اضفأ نع ىلآال نأ ةيلعهللاو ' يلو وطمس : محرلادبع

 مالسالا ين“, مده لاو سو هيلع هلى إصدللا لوسر نم 3 ارق كلل :لاّقف م ديب

 نعحسنتل. ناثع ترمأ نئلو؟ نلدعتلا كترمأ نثل كيلع هللاف « تملع دق ام

 عسفرا : لاق « قاثيملا ذخأ الق « كلذ لثم هل لاقف « رخآلاب الخ مث ؟ نعيطتلو

 . هوعيابف:رادلا لهأ جلوو « لع هل عييابف « هعيابف « ناهع اي كدي

1! 

 مهالو /طهرلا/ نأ :ه ريخأ 5 ةمرخم نب روسم ا كا نمحر لادبع كبد ازعو

 «رمألا اذه نع مكسفانأ يذلاي تسل : نمح راادبع مه لاق « اورواشتف ما رع

 او و |اف « نمحر لادبعملا كلذ اولعجف ؟ ا ل تراغا مث ش نإ متكلو

 عسبتي سانلا نم ا ىرأ ام ىتح « ( 1 ع 0 سانلا لاق « ا نمر لادبع

 ىح « يلايللا كلت هنورواشي نمحر لادبعىلعسانلا لامو « هبّقع طب الوطهرلاكائاوأ

 : ةمرخم نب روسملا لاق « ناهع انعيابف اهيف انحبصأ /يلا/ ةاسإللا كلت تناك اذا

 كارآ ٠ لاف, كطقتسا ىح تالا تبرعت لبللا نءعجه دعب نمحر اادبع ينقرط

 «ادعسو ريبزلا يل عداف قاطنا « مون ريبكب ثالثلا هذه تاحتكا ام هللاوف !؟ آمئان

 ىتح هاجانف « هتوعدف « م عدا لاّقف « يلاعد مث امهرواشف « /هل/ |هتوعدف

0 03 0 
0 . 5 

 نم يسكحي نحر اادبع ناك دقو « عمط ىلع وهو هدنع نه يلع ماق مث « ليللا راهبا

 د ١ مي



 نذؤملا أ أهنيب قرف ىتح هاجانف « |هتوعدفإ « ناّمع يل عدا : لاق م «ًائيش ىلع
 سلا ءارمأت لا /لسرأا و + رابصتاللاو نرجاهللا نم ًارضاح نك م ىلا لسرأف 2 رذملا دنع طهرلا كاعاوأ عمتجاو ؛ ح « حبصلا سانلا ىلص ايلف « حبصلاب

 : لاق مث « « نحر لاد نبع دهشت م عم ةجءلا كلت اوفاو اوناكو 1
 ىلعن ري رجا رمأ يف تر ظن دق ينإ « يل لع اي « دعب
 00 هيلع هللا ىلص هلوسرإو هللا/ ة ةنس ىلع كاعيابا 2 نايعل لاف ؛ اليبدس كاسفن
 راصنألاو نورجاهملاو سانلا هعيابو « نم رأادسيع هعيابق ء هد سعي نم نيتفياخلاو
 . نوماسملاو دانجأألا ءارءاو

 هللا ىلص هللا لوسر نت و هنوك : ةصاخلا هنع هللا يضر ناهع لئاضف ندو
 هللا لوسر ناك : تلاق « ةشئاع نع« ( ملسم حصص ) يفو . هيتنبا ىلع مسو هياع
 نذأتساف « هيقاس وا هيذخف نع ًافشاك « 3 فا ًاعجطضم مسو هياع هللا لص
 وهو هل نذأف ؛ رمح نذاتسا مث« ثدحعتتف ؛ لاجلا كلت ىلع وهو هل نذأف « ركب وبا
 ىوسو مسو هيلع هللا . ىلص هللا لوسر سالجف « نامع نذأتسا مث ؛ ثدحتتف ؛( كلذك
 مو هل شتهت مف ركب وبا لخد : ةشئاع تلاق جرخ اماف « ثدحتتف لصف ؛ هيايث

 ؟درز تيرسو تسليم اان ليد ١ ءلهلابت لو شن دهن مل 5 رمع لخد مث/ « هل
 ا حبيحصلا 7 يقاؤ. ()١( هه ااا هند م د 0
 هيلع هللا ىلص ىبزلا هثعب دق دق ناك هنع هللا ىضر ناهع نأو « ناوضرلا ةعيب مو ناك
 ل وسر لاف « ةكم ىلا َنامَع اذ دلع ناوصرللا ةقيرا تنك كف ىلإ لس
 0 8 تا ا اربع 3 9
 « هدي ىلع اهب برضف « ناّيع دب هذه » : ىنميلا ممل ملسو هيلع هللا 0 هللا
 , )0 ناؤعل هذه : لاف

 لع يد حلال ( هنع هللا ىضر بلاط ط فأن نب يلعل مث ) : هلوق

 َ يراخبلا قففإ
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 ةفالح هنامز يق ةفيلخلا وهو « ٌةعاطلا بجاو ًاتح امام ام اع سانلا عيابو

 هللا لف هللا كوكو لاق ء لاق هنأ هركذ مدقملا ة ةنيفس ثيدح هياع لد امك« ةوين

 ٠ (1)( ءاشي نم هككلم هللا ىت يلوي مث « ةنس نوثالث ةوينلا ةفالدغ ) : مسو هيلع

 رهشا ةثالثو نيتنس قيدصلا ر 5 يفا ةفالخ تناكو
 سشع رمع ةفالخو

 ةنس رشع يقنثا لاهع ةفالخخو « ًافصنو و نيذسم
 ةعستو نين عبرا ىلع ةفالخو «

 « هنع هللا يضر ةيواعم نيملسلا كولم لواو رهشا ةتسس نسح ا ةفالثو ؛ رهشا

 يلع نب نسحلا هيلا ضوف 0 ًاقح ًامامإ راص امنإ هنكل « نيمملسملا كوام ريخن وهو

 توم دعب قارعلا لها هعياب هنع هللا يضر نسحلا نإف « ةفالخلا مهنع هللا يضر

 هللا ىلص يبنلا لوق قدص رهظف « ةيواعم ىلا رمألا ضوف رهشا ةئس لعيب مث « هيبأ

 نم نتميظع نتكف نبب هب هللا حاصيسو « ديس اذه ينبا نإ » : مو ةياع

هعضوم يق ةفورعم ةصقلاو . 220 نيملسملا
 : ا

 ناهع دعب هنع هللا يضر بلاط يلا نب يلع نينهؤملا ريسمأل تتبث ةفالخاف

 ك0 ماشلا لها عم ةيواعم ىوس « ةياحصلا ةعيابمب « هنع هللا يضر

 ىلعو ناّع ىلع ءارتفالاو بذكلا رثك لتق الل هنع هللا يضر نام نإف « هئع هللا

 ل ةهبشلا تمظعو « ريبزلاو ةحلطو يلعك ةباحصلا رباكا نم ةئيدملاب ناك

 تدعب نمت ؛« ضارغألاو ءاوهالا يوذ سوفن ي ةوهشلا تيوقو « لاحلا فرعي

 مهنع هغابيو « ءوس نونظ راكألاب " نظي نا « نام هللا يمحو « ماشلا لها نم هراد

 « ههجو فرحي ام اهنمو « فرح وه اء اهنءو « بذك وه ام اهثم « (") رابعتا

 يضر يلع ركسع يف ناكو : ضرالا يف واعلا نوبحي ماوقا ءاوها كلذ ىلا مضناو

 2 مدقت دقو « ن زسح (1)

 5 هياع قفتف ق4هإ

 : ارابخأ مهنع غلبو : لصالا يف (م)

 حالا د



 فض فرعي ل نه ناّمع اول نيذلا ء جرا وخلا ةاخطلا كئلوا نم  هنع هلل
 نكمتي مل قافن هلق ينمو « هلعف اع ةجح هيلع مقت 0 نمو « هتايبق هل رصتنت نهو
 نهأ عمقيو « مولظملا ديهشالرصتني مل نإ هنأ ريبزلاو ةحاطىأرو « هلك هراهظإ نم
 ردغ ىلع لمجلا ةنتف ترجف 2 هباقعو هللا بضغ اورج وتشا الو ناودعلاو داهفلا

 «نيقباسلا رايتخناريخب نودسفملا اه راثأ امنإو « ريبزلاوةحلط نم الو «يلع نم رايتنخا
 نم نكت وأ 2 مهيلع لدعي م ماشلا لهأ نأ وهو ؛« يأرل نيفص ةنتف ترج مث

 يف نم نايغط نوفاخي مهنأو « ةمآلا رمأ عمتج ىح« نوف أك مهو  مهيلع لدعلا
 دشارلا ةفيلخلا وه هنع هللا يضر يلعو « مواظملا ديهشلا ىلعا وغط م« ركسعلا
 ةعاطلانأ دقتعاف « هياع نيعمتج سانلان وكي نأ بجو « هتعاط بجي يذلا ”يدهملا
 هنأ دقتعا امب « مهيلع بجاولا بلطب « مهلاتقب لصحن مهيلع نيتبجاولا ةعابجلاو
 دهعىلع مهبولق ةفلؤملا فيلأتك مه تيلأتلا نأ دقتعي ملو « بجا ولا ءادأ هب لصحم
 ندلانأ نم  هآرام هلمحف « غوسي امث هدعب نم نيتفيلخلاو سو هيلع هللا ىلص ىلا
 لاتقلا نع كعقو ؛ لاتقلا ىلع 0 مهفيلأت نود « ةراثإلا نم مهعنمو مهيلع دحلاةماقإ

 نمهوؤر امو « /ةنتفلا يف/ دوعقلاب رمألا يي صوصتلا نم هوعمج امل راكألا 0

 رفغا انبر ) : ىنسحلاب عيمجلا يف لوقنو . اهتحاص ىلع اهتدسفم قرر ىلا ةنتفأا
 كلنإ انبر « اونمآ نيذلل الغ انبواق يف لعجتالو « ناميإلاب انوقبس نبذلا انناوخإلو انل
 ءانيديأ اهنع هللا ناص دق همايأ يف تناك يلا ئفلاو ١ 231٠١ ساخا (محر فرو
 3 همرك و هلع انتنسلا اهنع نوصي نأ هللا لأستف

 ء(نيحيحصلا» يفام : هنعدللا يضر بل طيبا نييلع نينمؤملا ريما لئاضف نهو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر لاق : لاق « هنع هللا يضر صاقو يبا نب دعس نع
 لاقو . ()١( يد عب ينال هنا الإ « / ىبسوم ند/نوره ةلزئنمب ينم تنا » : يعل
 « هلوسرو هللا بحي الجر ًادغ ةيارلا نيطعأل » : رييخ موي ملسو هياع هللا ىلص

 8 حس )22(

 تالااد



 ا يلأف « الع يل اوعدا » : لاقف « اهل انلواطتف : لاق « (هل وسرو هللا هب و

 : ةيآلا هذه تلزت امو . (6)1 هيلع هللا حتفف « هيلا ةيارلا عفدو « هينيع يف قصيف

 :نارعلا ( كسفناو انسفناوعكءانسنو انءاسنو « مءانباو انءانبا عدن اولاعت لقف )

 مهللا» : لاف « ًانيسختو انسحو ةمطافو ًايلع لدسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعد - ١"

 . (7) (لها ءالؤه

 : ( نويدهملا ةمثألاو « نودشارلا ءافلخلا مهو ) :هلوق

 ضابرعلا نع « يذمرتلا هححصو « « نئسلا » يف تباثلا ثيدحلا مدقت : ش

 اهنم تفرذ « ةغياب ةظعوم مشو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انظعو : لاق « ةيراس نب

 « عدوم ةظعوم هذه نأك « هللا لوسراب : لئاق لامقف ؛ بواقلااهذ؛تلجوو «نويعلا

 يدعب م شعبي نم هنإف « ةعاطلاو عمسلاب مكيصوا 0 : لاف ؟ ائيلا دهعت اذا

 « يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخا ةنسو ينسب مكياعف «اريثك ًافالتخا ى ريسف

 ةعدب لكنإف « رودألا تاثدحمو كايإو « ذجاونلاب اهيلع اوضعو ؛ اهب 0-00

 « لففلا يف نيعمجا مهنع هللا يضر ندشارلا ءافاذا بيترتو . () ( ةلالض

 هللا ىلص يننلا نا : ةيزملا نم اهنع هللا يضر رمعو ركب يبآلو . ةفالخلا يف مهبيترتك

 الإ لاعفألا يف ءادتقالا يف انرمأي ملو « نيدشارلا ءافلدلا ةنس عابتاب انرها ملسو هيلع

 ”قرفو « (0)4 رهو ركب يبا : يدعب نم نيذللاب اودتقا » : لاقف « رمعو ركب ينأب

 يضر يلعو ناهع لاح قوف رمعو رككب يبا لاحف « مهب ءادتقالاو مهتنس عابتا نيب

 رهاظ نكلو « نائع ىلع يلع ميدقت ةفينح يلا نع يور دقو . نيعمجا مهنع هللا

 )١( هيلع قفتم .

 ) )5ملسم .

 )( مدقثو ؛ حيصص :

 ) )9حيخص :

 تاكا الس



 لوك مدقت /دقو| : ةنشلا لها ةماع اذه ىعو . / يلع ىلعأ َناْمَع ميدسقت هيهلم
 مهرا ملف سانلا رما يف تراظن دق ينإ : اهنع هللا يضر يلعل فوع نب نمحرلادبع
 ىرزا دنسقف يلع ىلع ناع مداسقي مل نم ينايتخسسلا بويا لاقو ٠ نامعب نولدعي
 لوسرو لوقن انك : لاق ء رم نبا نع ؟ نيحيحصلا » يفو .راصنألاو نيرجاهملاب
 « ركب وبا هدعب مسو هيلع هللا لص يبنلا ةما لضفا : يح سو هيلع هللا ىلص هللا
 . (0)نامع مث« 56

 هر شب و مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهام نيذلا ةرشعلا نأو) :هلوق
 هلوقو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مط دهشام ىلع « ةنجلاب مه دهشن « ةنجلاب
 «دعسو « رييزلاو « ةسحلطو « يلعو « ناهعو « رمكد «ركب وبا : مهو « قحلا
 ( ةمآلا هذه نيمأ وهو « حارا نب ةدديبع وباو « فوع نب نخر لادبعو « ديعسو

0 

 3 ٍ . ( نيعمجأ مهنع هللا يفر
 نيقابلا ةتسلا لئاضف ندو ٠ ةعيرألاع اهناذا لئاضف ضعب ركذ مدقت : ش

 : اهنع هللا يضر ةشئاع نع : لسم هاورام : نيعمجأ مهنع هللا يضر ةرشعلا نه
 نم اخلاص الجر تيل : لاقف « ةليل تاذ ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر قرأ
 هياع هللا ىلص' يبنلا لاقف « حالاسلا توص انعمسو : تلاق « ةايللا ينسرح يبامصأ
  كسرحا تئج « هللا لوسراي : صاقو يبأ نبا دعس لاف ؟ ( اذه نم » : ملسو
 تئجف ملسو هيلع هللا ىلص لا لوسر.ىلع فو يسفن يف عقو :  ردنا ظفل يو
 :( نيحيحصلا » كو (1)مان مث مسو هياع هللا ىلص هللا لوسر هل اعدف « هسرحأ
 لاّقف « انج موي هيوبأ صاقو يبا نب دعسأ مج لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 : لاق « مزاح يبا نب سيق نع 2 سم حيبص » يفو . (”7يماو يبا كادف « مرا

 )١( لسع ةفإ : < يراخبلا 8

  0حير

 تالا الث



ق دحأ موي ملسو هيلع هلا لص يبل اهب قو يلا ةحلط دب تيأر
 ةيفو . (1)تلش د

 نفعبي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لونسر عم قبي مل : لاق ءيدهنلا ناذع يبا نع ًاضيا

 0 1 ا ا ريغ ٍلسو ةيلع هللا ىلص يبنلا اهيف لئاق يلا مايألا كلت

 ىلض هللا لوصر بدن : لاق هللادبع نب راج نع « مسا ظفللاو « « نيحيحصلا »

 كاقف« ريبزلا بدتناف ؛ مهبدن مث « ريبزلا بدتناف قدنخلا موي سانلا ملسو هياغ هللا

 ًاضيا اهيفو (9)« ريبزلا يبراوحو يراوح يبن لكل » : ملسو هياع هللا ىلص يبننلا

 ةظيرق يب لأي نم» : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يذلا نا « هنع هللا يضر ريبزلا نع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل عمج تعجر الف « تقلطناف ؟ ( مهرب ينيتأيف

 « كلام نب سنا نع« ( سم حيعص ) يفو . (1)( يماو يبا كادف ) : لاققف « هيوبا

 اهتيا اننيما نإو « ًآنيما ةمأ لكل نإ: : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 لاق« ناولا نب ةفيذح نع ( نيحيحصلا ١ يو . (5)( حارجلا نب ةديبع وبا : ةءآلا

 / انيلا ثعبا « هللا لوسراي : اولاقف « سو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا نار لها ءاج

 لاق «4/ نيما / قح نيما الجر ميلا نثعبأل » : لاقف« آنيدا / الجر
 فرشتساف :

 هللا يضر ديز نب ديعس نعو : (5)( حارجلا نب ةديبعايا ثعبف : لاق « سانلا امل

رشع» : لوقي هتعمس يللا مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع دهشا : لاق“ هنع
 ية

 « ةلجلا يف رمعو « ةنيلا يف ةحلطو « ةنجلا يف ركب وباو « ةزجلا يف يبنلا : ةنجلا

اذبعو « ةئللا يف كلام نب دعسو « ةذملا يق نائعو
 قلو«( ةندللا يف فوع نب نمر ل

 ) )1١حيص .

 حس

 عي 0

 : حبصص (5)
 . حيت (ه)

 : حي ()

 تهلآ“اؤص



 كهشأ : لاقو « ديزنب ديعس : لاق ؟ وه نم : اولأقف :لاق « رمشاعلا تيمسل تنك
 مدحا لمع نم ريخ ؛ههجو هنه ربعي ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم مهنم لجر
 هاورو .هحتصو يذمرتلاو « ةجام نباو «دواد وبا هاوو . (1)جون رن رع ولو
 نا « هلع هللا يضر. ضوع نب نمحرلادبع نعو : فوغ نب نمحرلادبع نع يذموتلا
 ةنجلا يف يلعو « ةنللا يف رمعو « ةنجلا يف ركبوبا م : لاق سو هيلع هللا ىلص يبنلا
 نب نمحرلادبعو « نجلا يف ماوعلا نب ريبزلاو « ةنجلا يف ةحلطو « ةنجلا يف ناهعو
 حارجلا نب ةديبع وباو « ةنخلا يف ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعسو « ةنحلا يف فوع
 « ةمليخ يبا نب ركب وبا هاورو . ( ةدئسم ) يف دمحا مامإلا هاور ١)1( ةسنجلا يف
 : لاق « هنع هللا يضر ةريره يبا نعو . اههنع هللا يضر « يلع ىلع ناهع هيف مدقو
 يلعونائعو رمعو ركبوباو / وه / « ءا"روح ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك
 ادها» : ملسو هيلعهتلا ىلص هللا لوسر لاقف « ةرخصلا تكرحتف « ريبزلاو ةحلطو
 يورو. امهريغو يذمرتلاو لسه هأور , (”)( ديهش وا قيادلص وا ين الإ كليلع اف
 : قرط نم

 نم رهتشا ال « مهعدقتو ةرشعلا ءالؤه ميظعت ىلع ةنسلا لها قفتا دقو
 . مهبقانمو مهلئاضف

 « مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتا يف لوقلا نسحا نمو ) : هلوق
 ءير دقف « سجر لك نم نسدقملا هتايرذو « سند لك نم تارهاطلا هجاوزاو

 هللا يضر ةباحصلا لئاضف نم ةنسلاو باتكلا يف دروام ضعب مدقت : ش
 ىلص هللا لوسر انيف ماق : لاق ؛ مقرا نب ديز نع ( لسع حمص ) يثو : مهنع
 « دعب اما » : لاقف « ةنيدملاو ةكم نبب « ًامخ : ىعلي ءامب « ًابيطخ ملسو هيلع هللا

 . حيص (5) . حيخص ()

 . حيخص (0)

 هسا“ ! 9



 كرات اثار“ كييف لر ل ينأب نا كشوي»« رشي" انا اهنِإف « سانلا اهياألا

 اوكسذتساو هللا باتكب اوذخف « رونلاو ىدحلا هيف «هللا باتك انوا : نيلقث مف

 لها يف هللا ركذا « ين لهاو : لاق مث « هيف بغرو هللا باتك ىلع ثحنق « هن

 اوبقرا : لاق « هنع هللا يضر قيدصلار كب يلا نعيراخبلاجرخو . (1) «انالث « يب

 : هتيب لها يف اد

 ريخلا لها 7 نيعب اتتلا نم مهندعب نمو « نبقب اسلا نم كمانبلا ءالعو 1 هلوق

 لع وهف ءوسب مهركذ نمو « ليمجلاب الإنوركذي' ال  رظنلاوهقفلا لهاو ء رثألاو

 < (قيسفلا ني

 ريغ عبتيو ىده ا هل نيبتام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو ) : ىلاعت لاق : ش

 بجيف . ١١ : ءاسنلا ( ًاريصم تءاسو مهج هلصنو ىلوتام هلون نئمؤملا ليبس

 « نآرقلا هب قطن (5)5« نينمؤملا ةالاوم هلوسرو هللا ةالاوم دعب ملسم /لك/ ىلع

 مهب (7)ىدتهي « موجنلا ةلزنمب هللا مهلعج نيذلا « ءايبنألا ةثرو مه نيذلا ًاصوصخ

 ةما لكذإ « مهتياردو مهتياده ىلع نوماسملا عمجا دقو . رحبلاو ربلا تاظ يف

 مهءايلع نإف « نيحاسملا الإ « اهرارش اهؤاماع ملسو هيلع هللا ىلص دي ثعبم (4) لبق

 ماق مهبف « هتنس نم تام امل نويحنلاو « هتمأ ند لوسرلا ءافاخ مهنإف « مهرايخ

 ىلعأنيقي ًاقافتا نوقفتم مهلكو ءاوقطن هبو باتكلا قطن مهبو « اوماق هبو باتكلا

 دق لوق مهنم دحاول دجو اذإ نكلو . ملسو هيلع هللا لص لوسرلا عابتا بوجو

 ةثالث راذعألا عاجو : رذع نه هكرت يف هل دب الف : هفال حيحص ثيدح ءاج

 مدع : يناثلاو . هلاق لسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا هداقتعا مدع : اهدحأ : فانصأ

 خوسنم لا كلذ نا هداقتعا : ثلاثلاو .لوقلا كلذب ةلأسملا كلت دارا هنأ هداقتعا

 - ام: لصالا يف (5) : حيحص )١(

 : دعب : لصالا ين () < يدهي : لصالا ين ("
 تاللاكد



 كانإ انبر « اونمآ نيذلل الغ انيولق يف لعجتالو « ناءإلاب انوقبس نذلا انناوخإلو انل رفغا امير ٠) مهاضرأ و مهنع هللا يضرف“ انيلع ىني هنم ناك ام حاضيإو « انيلا ملسو هيلع هللا لص لوسرلا هب لسرأ ام غيلبتو « قبسلاب ةنملاو انياع لضفلا مهلف
 رشحلا ( محر فوؤر

 3 ( ءايلوالا عيمج نس لضفأ دحاو يب : لوقو 04 مالسلا مهياع ءايبنالا نك لأ ىلع ءايلوألا ند ادا لضفنالو 000 هلوق

 قاذللا ىلع هللا بجوأ دقف ٠ عربسشللا ةعباتمو معلا ةعباتع نوصوي ةماقتسالا لهأف هلإو « ةفوصنملا ةلهجو ةيداحتالا ىلع درلا ىلا هللا همحر خيشلا ريشي : َّش
 لصيمنا نظي ءالؤه نم ريثكو .174 : ماعنالا ( هتلاسر لعجم ثيح لعأ هللا « هللا لسر ينوأ ام لثه ىتون ىح نءؤأ نل ) : اولاق نيذلا لوقب هيبش هنإذ « ريكلا نم وهو « سفنلا شغ اذهو « هللا نم ىده ريغب © هاومل اعبتم نوكيف « هسفن ةدارإب لمعي ناك « لوسرلا هب ءاج يذلا رمألل ًاعبتم نكي ل اذإ هنإف لاق ام رمألاو . هسفن يف ربكل الإ ةنسلا نم ايش مهضعب كرت ام : مهضعب لاقو . ةعدبلاب قطن أ ةسفن لع ىوملا رمأ نمو * كلاب قطن « العفو الوق هسفن ىلع ةنسلا رمأ نم يروباسينلا ناؤع وبا لاق . ١" : نارمع لآ ( محر روفغ هللاو ميونذ ل رفخيو هللا كيبحي ينوعبتاف هللا نوبحن متتك نإ لق ) : ىلاعت لاقو .56 : ءاسنلا ( امياست اوماسيو ) ٠ لاق نأ ىلا 54 : ءاسنلا ( كوؤاج مهسفنا اوملظ ذإ مهنا ولو < هللا نذإب عاطتل هلإ لوسر 0 انلسرأ امو) : ناعي لاق « لسرلا ةعباتم مهلك

 ! ! ءايبنالا نم لضفا راصدق هنأ نظي نم مهنمو ! مهتقي رطل عابتا ريغ نم ءاسيبنالا هيلا تلصوام ىلا ءهسفن ةيفصتو « ةدابعلا 5 هداهتجاو هتسايرب

 يلولا غابيال نكلو .. (نوقتي اوناكو ا ونمآ نذلا . نونزحي مهالو مهبلع فردخال هللا ءايل وا نا الار : للاعت لاق 7-1 2 نشتملا نئنمؤملل ةتباث 0 ةيالولا اما

 تالا



ىلع ءايلوالا نم دحا ليضفت زوجيالو ًاقلطم ينلا ةبترم
 : ءايبنالا نم دحا 

 (٠ مهتاناور نم تاقثلا نع حصو مهتامارك نم ءاج امب نمؤنو ) : هلوق

 . 5 5 .٠ م 5 8 م 2 .٠

 فرعي / ةماركلا كاذك / و «ةداعال قراخ لك معت ةغللا ية زجعملاف : ش

 « امهنيب ظفللا يف نوقرفي نيرخأتملا نم ريثك نكلو + نيدتمملا مل-ءلا لها ةمئأ

 تافصف. ةداعلل قراخلا رمألا : اهعاجو . يلولل ةماركلاو « يبذل ةزجعملا نواعجيف

 لامكلا ىلع حلصتال ةثالثلا هذهو ىنغلاو « ةردقلاو « ملعلا : ةثالث ىلا عجرت لامكلا

 وهو « ًاماع ءىث لكب طاحأ يذلا هئإذ « هدحو هلل الإ
 وهو « ربدق ءيش لك ىلع

 ةثالثلاهذه ىوعد نم أريتي نأ مسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ اذهلو . نيملاعلا نع ينغ

 ينإ كل لوقأ الو « بيغلا معأ الو « هللا نئا زخ يدنع كل لوقأ ال لق ) : هلوقب

 « مالسلا هيلع حون لاق كلذكو . ه٠ : ماعنالا( لإ ىحويام الإ عبتا نإ « كلم

 لسرلا متاخ اذهو « ضرألا لها ىلا هللا هثعي لوسر لوأو « مزعلا يلوأ لوأ اذهف

 بيغلا ملعب ةراث مهنوبلاطي مهنآل اذهو « كلذ نم أربت امهالكو مزعلا يلوا متاخو

 ريثأتلاب ةراتو « 47 : تاعزانلا( اهاسرع نايأ ةعاسلا نع كنولأسي ) : ىلاعت هكرتك

 ٠” :ءارسالا ( ًاعوبني ضرالا نم انل رجفت ىح كل نمؤن نأ اولاقو ) : ىلاعتهلوقك

 اذهل اماولاقو ) : ىلاعت هلوقك « ةيرشبلا ةجاحلا مهياعذوبيعي ةراتو « تايآلا

 نا لوسرلا رمأف . ةيآلا « ٠7 : ناقرفلا( قا وسألا يف يشميو ماعطلا لكأي لوسرلا

 هملعام لعيف « هللا هيطعيام ردقب ةثالثلا كلت نه لاني امو « كلذ كلمبال هنأب مهري

 ةفلاخملارومألا نم « هيلع هردقأام ىلع ردقيو « هثعدانغأ امع ينغتس.و « / هايإ /' هللا

 جرت ام تاماركلاو تازجعملا عيمجف : سانلا باغأ ةداعل وأ « ةدرطملا ةداعال

 : عاونالا هذه نع

 ةح اصلا لامعألا نم ناك « ندللا يف ةيولطم ةدئاف هب لصح نإ : قراخلا مث

 بحتسم وأ بجاو امإ 4 ا اكد اهب رومأملا
 ناك 4 حابم 0 لصح نإو 4

 - الالي



 يهنم وه ام نمضتي هجو ىلع ناك نإو , ًاركش يضتقت يلا ةيويندلا هللا معن نم
 تانآلا يتوأ يذلاك « ضغبلا وأ باذعلل ًايبس ناك « هيزنت يسهن وأ مير يهن هنع
 ةبلغ وأ « لع وأ لقع صقن وأ «ديلقت وأ داهتجال ءاروعاب نب ماعلب اهنم خاسناف
 2 موعذمو « نيدلا يف دومحم : عاونأ ةثالث قراخلاف . ةرورسض وأ زجع وأ « لاح
 ةعفنمال يتلاتاحابملا رئاسك و هفالإو . ةمعنناك ةعفنم هيف حابملا ناك نإف ٠ حابمو
 كسفن نإف « ةءاركلا ًابلاط ال « ةماقتسالل ًايلاط نك : يناجزوجلا يلع وبأ لاق . اهيف
 , ةماقتسالا كانم بلطي ثابرو « ةما كد يف ةكرحت»

 نإذ « بابلا يف ريبك لصأ اذهو : « هفراوع » يف يدرورهسلا خسيشلا لاق
 هب اوحنم امو « نيمدقتملا نيمحاصلا )١( ف اسلا اوعمس نيدبعتملا نيدهتجملا نه ًاريثك
 « كللذ نم ءيش ىلا علطتت لازتال مهسوفنف « تاداعلا قراوخو تاماركلا نم
 يف هسفنل ًامهتم « بلقلا اسكت قرأ مهدحأ لعلو « هنم ًائيش اوقزرب نأ نوبحو
 «رمألا مهيلع نامل كلذ رسب | وماع ولو « قراخ هل لصحي مل ثيح ؛ هلم“ ةص
 نأ هيف ةكجلاو « ًاباب كلذ نم نيقداصلا نيدهاجملا ضعب ىلع حتفي هللا نأ ملعيف
 دهزلا ىلع همزع ىوقيف « انيقي  ةردقلا راث آو تاداعلا قراوخ نم ىرب امي دادزي
 «ةماقتسالاب سفنلا ةبلاطم قداصلا ليبسف : ىولا يعاود نع ح ورخللاو «ايندلا يف
 . ةماركلا لك يسهف

 لا را را را حالا نر رس نب ا هللا ىلتبي ام امأو
 اذإ موق اهب دعس دسق لب ؛ هياع هناوه الو هبر ىلع ديعلا ةدارك لجأل كلذ سيلف
 هبر هالتبا ام اذإ ناسنإلا امأذ ) :ىلاعت لاق مي« هوصع اذإ موق اهب يئشو ؛ هوعاطأ
 لوقيف « هقزر هيلع رد قف هالتبا ام اذا امأو . نمركأ يبر لوقيف « همعنو همركأف
 : ماسقأ ةثالث رومألا هذه يف سانلا ناك اذهلو . ١6-0 : رجفلا (الك « ناهأ يبر

 - لس : لدالا يا(



 نوكي مسقو « هللا باذعل اهب نوضرعتي مسقو « ةداعلا قري مهتجرد عفترت مسق

مق 0-1 تاحايملا ةلزنع مهقح ي
 

 « هنيد يق مسملا رضتال ةردقو ًاماع قراوخلا مدع نأ ملعاف ؛ كلذ ررقت اذإف

 5 تاينوكلا نم ءىش هل رخس مو 2 تاييغملا نءءىش هل تفشكتي 4 0
 ضصفنيال

رتقا نإ هنإف « هل عفنأ كلذ مدع نوككي دق لب « هللا دنع هتبترم يف كلذ
 نيدلا هب ن

 نوكي دقو « نيدلا عم نوكي دق قراخلا نإف « ةرخألاو ايئدلا ي هبحاص كله الإو

 نأ 5 «هل ةمداخ « نددلل ةعبات ةءفانلا قراوخلاف . هصقن وأ « هداسف وأ « همدع م٠

 لاملاو ناطلسلا ناك امك« عفانلا لاملا كلذكو « نيدلل ةعباتلا يه ةعءفانلا ةسايرلا

 « ةدوصقملا يه اهاعج نف . رمعو ركب يبأو مسو هيلع هللا لص يلا كيب / عفانلا/

لا يف نددلا لجأل ال ءاهيلإ ةايسوو « اهل ًاعبات نددلا لعجو
 نك هيبش وهف :- لصا

 ءاجر وأ ء« باذعلا فود نيدت نم لاحك هلاح تسيلو « نددلاب ايندلا لكأب

 بجعلاو . ةحيدص ةعيرشو « ةاحجن ليبس ىلع وهو . هب روءأم وه ام كلذ نإف « ةئجلا

 و رانلا نم افوحخ نوكي نأ نع عفترا دق هه نأ معزي نمم ًاريثك نأ
 - ةنجلل ًابلط

3 

 المعو ًاملع حص اذإ نيدلا نإ مث !! ايندلا قراوخ نم قراخ ىئدأ هئردب همه لعجب

 هيحاص كلذ ىلا جاتحا اذإ « ةداعلا قرخ بجور نأ ديالف
 نمو) 5 ىلاعت لاق ب

 لاقو . "؟ : قالطلا ( بست ال ثيح نم هقزربو . ًاجرخ٠ هل لمي هللا 5

 مهنأ ولو ) : ىلاعت لاقو . 9 : لافنالا ( ًاناقرف مل لعجب هللا اوقتت نإ ) : ىلاعت

 ًارجأ ًاندل نم مه انيتآل ًاذإو 0 كدنيشأو مهل ًاريخ ناكل هب نوظعوي ام اواعف

 نإ الأ لافت لاقو لكك اما انف طارد مهانيدهلو . امظع

 ىرشبلامهل : نوقتي اوناكو اونمآ نيذلا . كونزحي مه الو مهياع فوحخال هللا ءايلوأ

 هياع هللا ىلص هللا لوسر لاقو . 4+9 ٠ سنوي ( ةرخآلا يو ايندلا ةايحلا يف

 كلذ يئ نِإ) :١ هلوق أرق مث . «هّللا رونب رظني هناف « نمؤملا ةسارؤ اوقتا » : ملدو

: رخحلا ( نيمموتملل تايآل
 نم يذمرتلا هاور 640 ضا/ه 

 «يردخلا كيعس يبأ ةياور

علا ةيطع هريغو يد هرتلا دنع كا 0
 2 سلدد فيعض وهو ير

 ا



 ينزرابدقفآيلو بىداعنم » : مس وهيلعدللا ٍلصدتلا لوسرهنعديو ري ايف « ىلاعت لاقو
 يدع لازي الو « هيلع تضرتفا ا ءادأ لثمب يدع يلإ برقت اهو « ةبراحناب
 هرصبو « هب عمسي يذلا هعم» تنك هتببحأ اذاف « هبحأ ىتح « لفاونلاب لإ برقتي
 «هنيطعال ينل أس نئلو « اهب يشمي يتلادلجرو « اهب شطبب يتلا هديو « هب رصبي يذلا
 يدبع سفن ضبق يف يددرن هلعاف انأ ءيش يف تددرت امو « هنذيعال ينذاعتسا نئلو
 ةماقتسالا نأ رهظف . ()١( هنم هل دبالو « هتءاسم هركأو ؛ توملا هركي « نمؤملا
 ًِ قيفوتلا هللابو : سفنلا لح ةماركلا بلطو 3 برأا طظح

 نبا ىسيع لوزنو « لاجدلا ج ورخ نم : ةعاسلا طارشاب نمؤنو ) : هلوق

 ةباد ج ورخخو « اهبرغم نم سمشلا عولطب نءؤنو « ءاهسلا نم مالسلا هيلع ميرم
 < ( اههضوم نم ضرالا

 ملسو هياع هللا ىلص يبلا تينا : لاق « يعجشألا كلام نب فوع نع : ش
 : ةعاسلا يدي نبب ًاتس ددعا » : لاقف « مّدأ/ نمإ ةبق يف وهو « /كوبت/ ةوزغ يف

 ةضافتسا مث 2 منغلا صاع 2ك مكيف ذحأي ناثاوم مث « سدقملا تيب حتف مث « يلوم 2. 6ع نا . ام 4
 برعلا نم تيب قبي ال ةنتف مث « ًاطخاس لظيف رانيد ةثام لج رلا ىطعي ىتح لاملا
 تحن مكنوتأيف « نوردغيف ؛ رفصألا ىنب نيبو منيب نوكت ةنده مث « هتاخد الإ
 « نيغلاو ءارلاب « ؛ ةيار ١ يودو ٠ (7)« افلا ريع انثا ةياغ لك تحن « ةياغ نينامث
 نبا ةفيذح نعو ٠ يناريطلاو هجام نباو دواد وباو يراخبلا هاور . ىنعمب امهو
 : لاقف « ةعاسلا ركاذتن نحو انيلع سو هياع هللا ىلص يبنلا علطا : لاق « ديرمأ

 اهلبق/ نورت ىتح موقت نل اهنإ : لاف « ةعاسلا ركذن : اولاق ؟ ؛ نوركاذتام

 يلر مستو مو « اهب ىوقتي هلعل قرط هل نكل « ئيعض هدنس يو « يراخبلا )١(
 (  باتكلا اذه نم 7١5 صتقيلعتلاظ حال ٠ اهيلعمالكلا قيقحن و اهعبتت نآلا ىتح

 . حبص (9)

 ماب



 نم سمشلا عواطو « ةبادلاو « لاجدلاو « ناخدلا » : / ركذف / « ؛ تايآ رشع

 فسخ : فوسخ ةثالثو « جوجأمو جوجأيو « ميرم نبا ىسيع لوزنو « اهبرغم

 نم جرت ران كلذ رخآو « برعلا ةريزجب فسخو « برغملاب فسخو « قرشملاب

 ظفالاو « ( نيحيحصلا » يو « ملسم هاور . (1)( مهري ىلا سانلا درطت نميلا

 هيلعدللا ىلص يبنلا دنع لاجدلا ركذ : لاق « اهنع هللا يضر رمع نا نع « يراخبلل

 هنيع ىلا هديب راشأو « روعأب سيل هللا نإ « ميلع ىحنال هللا نإ » : لاقف « ملسو

 نب سنا نعو . (؟7)« ةيفاط ةبنع هنيع نأك « ىنمإلا نبع روعا لاجدلا حيسملا نإو

 الإ ! ين نمام : مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا يضر كلام

 نيب بوتكمو « روعأب سيل مبرد نإو « روعا هنإ الأ « لاجدلا روعألا هموق رذنأو

 نع؛ هريغو يراخبلا ىورو . ( رفاك يا ) : ةياور يب هرسف « (”)« رفك 5-0

 يذلاو» : ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ؛ هنع هللا يضر ةريره يبا

 لعشبو« بياصلا رسكيف « الدع اح ميرم نبا مكيف لزني نا نكت يسفن

 ًاريخةدجسلا نوكت ىتح« دحا هلبقيال ىتح 20 ضيفيو « ةيزجلا عضيو « ريزنخلا

 لها نعذإو) : متئش نإ اوؤرقا : ةريره وبا لوقي مث . (4)( اهيفامو ايندلا نم

 حرفك قل

 حرص 0

 تلق 2 نسح ثيدح 7 لاقو 2و / 55 يذمرتلا هاور : ع رف

 : نيخيشلا طرش ىلع وهو

 ع ةرارم مالسلا هياع ىسيع لوزنو لاجدلا ثيداحا نا ملعاو : حيتص (4)

 2 معلا اذهب لاهج مهناف « داحآ ثيداحا اهنا اهيف ىب يعدي نمب رتغتالو « اهب نامإلا

 اذه ةمئا كلذب دهش م ةرتاوتم اهدجول لعف ولو « اهقرط عبتت نه مهيف سيلو

 مالكلا ىلع ضعبلا أرجتي نا ًاقح فسؤملا ن نمو « هريغو رجح ن نبا ظفاح اك ملعلا

 ! ةديقعو نيد رمألاو اهسال مهصاصتخا نم سيل اوف

 تك



 جرو « هلتقيو ءامسلا نم لني « مالسلا هيلع ميرم نب ىسيعو ؛ لاجدلا ثيداحأو 1٠69 : ءاشنلا( اديهش مهيلع نوكي ةمايقلا مويو « هتوم لبق هب نئمؤيا الإ باتكلا
 ةدحاو ةليل يف نيعمجا هللا مهكلهيف « لاجدلا هلتق دعب هءايأ يف جوجأمو جوجأي
 . اهطسب نع رصتخملا اذه قيضيو : - مهيلع هئاعد ةكربب

 عقو اذإو) : ىلاعت لاف  برغملا نم سوشلا عولطو هبادلا جورخ امأو
 نونقويال انتايآب اوناك سانلانأ مهملكت ضرألا نه ةباد مه انجرخا مهياع لوقلا
 وا كابر يتأي وا ةكئالملا مهيتأت نأ الإ نورظني له ) : ىلاعت لاقو . 87 : لمنلا
 :١686 ماعنالا( نورظتنم انإ اورظتنا لقء ًاريخ اهناعيإ ىف تيك وا لبق نم ا نكت مل اهنامإ ًاسفن عفتيال كبر تايآ صعب ينأي موب « كبر تايآ صعب ينأي
 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « ةربره يبا نع « ةيآلا ريسفت دنع يراخبلا ىورو
 نمآ سانثلا اهآر اذإف « اهيرغم نم س.شلا علطت ىح ةعاسلا موقتال 6 مسو هيلع
 «لسم ىودو : (0)1 لبق ند تنمآ نكت ل اهناعإ ًاسفن عفنيال نيح كلذف « اهيلع
 م ًاثيدح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تظفح : لاق « ورمع نب هللادبع نع
 اجورخ ثايآلا لوا كل: لوقي مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمم ؛ دعي هس
 ا امهبأو : ىحض سانلا ىلع ةبادلا جورخو « اهبرغم ند سمشلا عواط
 ةفولأم تسيل يتلا تايآلالوا يا . (1)" بيرق اهرثإ ىلع ىرخألاف اهتبحاص لبق
 جورخ كلذكو « كلذ لبق ءامسلا نه مالسلا هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا ناك نإو
 6 ةفولأم مهاثم ةدهانجم 4 رشد مهنأل 04 ةفولأم روما كلذ 0 4 جوجأمو جوجأب

 مهايإ اهمسوو سانلا اهتبطاخم مث « ف ولأم ريغ بيرغ لكشب ةبادلا جورخ امأو
 « ةيضرالا تايآلا لوا كلذو . تاداعلا يراجم نع جراخ رمأف رفكلا وا ناميإلاب
 ةيواوسلاتايآلا لوأ  ةفولأملا اهتداع فالخ ىلع« اهبرغم نم سمشلا عولط نا 3

 3 حيك )022(



 ىلع قيضي « ةروهشم تافنصم ةعاسلا طارشا ثيداحأ / يف / سانلا درفأ دقو

 يدخل اذهرليل

 باتكلا فلا ًائيش يعدي نهالو « ًافارعالو انهاك قدصنالو ) : هلوق

 ( ةمآلا عاجإو ةنسلاو

 اوزأ ضعب نع «ديبع' يبأ تنب ةيفص نع دمحا مادإلاو ا ل

 ًافارع ىتأ نم » : لاق « ماسو هيلع هللا لص ي يبنلا نع « مسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 يف دمحا 1 ىورو .٠ (1)( ةايل نيعبرا ”ةالص الص هللبقي مل « ءيش نع هلأسف

 وا ًافاكرع قا نع لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا ؛ ةريره يبا ن نع« ( هدئسع )

 ار مجنملاو. (3) 0 دم ىلع لنا امب رفك دّقف « لوقي امب هقدصف « ًانهاك

 لاح هذه تناك اذإف . هانعم يف وه مهضعب دنعو « ءالعلا ضعب دنع ( فارعلا )

 نع ؛ «دمحا مامالا دنسه ١و (« نيحيحصلا ١» فو ؟ لوؤيملاب فيكف « لئاسلا

سلا :: لاقف ؟ ناهكلا نعي لسو هيلختدنلا ىلص هللا لوسر لثس : تلاق « ةشئ
 و

 لاقف ؟ ًاتح نوككي ءىشلاب ًانايحا نوثدحي مهنا ءهللا لوسراي : اولاقف « ( ءيشب

 ي اهرقيف يلا اهفطخي قحلا نم ةملكلا كلتد : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هنع ( حيحصلا ) يو . 070 ةبذك ةثام / نم رثكا / اهيف نوطلخيف « هيلو نذا

 ناواحو, ء يبخ يغبلا رهمو « ثيبخ باكلا نمث » : لاق هنا مسو هيلع هللا لص

 اذه يف لخدي و .٠ هتوالح ةماعلا هيمست يذلا : هناولحو . (4) ث ثيبخ نهاكلا

 بوتكملا ةبشخلا لثم ءاهب مسقتسي ِي لا مالزألا بحاصو مجنملا هاطاعت ام ىوعملا

 )١( حيعص :

 ل حيديك قف

 ) )9حيحص :

 5 م )5(



 ءالؤه هاطاعتامو . لمرلا يف ةطخي يذلاو « ىصحلاب برأضلاو « د جب ١| اهيا
 يفاقلاو يوغبلاك « ءاهسلاعلا نم دحاو ريغ هميرحت ىلع عاجإلا ىكح دقو . مارخ
 . اتقربغو ضايع

 هللا ىلض هللا لوسر انبطخ : ىلأق « دلأخ نب ديز نغ « نيحيختصفلا 0 ١
 لاقاذام نوردتأ » : لاّقف « ليللا نم تناك ءام“ ري ىلع « ةيبيدخلاب ٍلبسو هياع
 نمؤم يدابع نم حبصأ : /لاقإ» : لاق « ملعأ هلوسرو هللا : انلق ؟ ( ةليللا عبد
 رفاك « يب نمؤم كلذف « هتمحرو هللا لضفب. انرطم:: لاق: نم امأف .« رفاكو يف
 نمؤم « يب رفاك كلزذت ء اذسك وءاذكت ءوني انرطم : لاق نم امأو / « بكوكلاب
 يرعشألا كلام يبأن عع 4 ديحأ مامالادنسمو ملسم حيت ) يفو . /0)١( بكوكلاب
 :  نهنوكر ثيال « ةيلهاجلا رمأ نم يتمأ يف عبرأ : لاق. لسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ
 .(0)0 ةحاينلاو « موجنلاب ءاقستسالاو ؛ باسنألا يف نعطلاو « باسحألا يف رخفلا
 كلذ نع يهنلاب ؛ ةمئألا رئاسو هباأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع صوصنلاو
 ماكحألا اهنومضم يلا « مجنتتلا ةعانصو ٠ اهركذل عضوملا اذه عستي نأ نوركا
 نيب حيرمتلا وأ ةيكافلالا وحألاب ةيضرألا ثداوحلا ىلع لالدتسإلا وهو ؛ ريثأتلاو
 ةمرحم يه لب « ةنسلاو باتكلاب ةمرحم ةءانص : - ةيضرألا لياوفلاو ةيكلفلا ىرقلا
 ..59 © هط ( ىتأ ثيح رحاسلا حافيالو ) : ىلاعت لاق « نياسرملا عيمج ناسل ىلع
 (توغاطلاو تبجلاب نونمؤي باتكلا نه ةبيصن اوتوأ نيذلا ىلا رب ملأ) : ىلاعت لاقو
 ينو . (”)رحسلا تبحلا : هريغو هنع هللا يضر باطخلا نب رمح لاق. ه1: ءاسنلا
 لكأي مالغ ركب يبأل ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع « « يراخببلا حيحص »
 ”يم يردت : مالغلا هل لاقف « ركب وبأ هنم لكأف « ءيشب ًاهوي ءاجف « هجارخ ن*

 . حيص (0)

 . حصص (5)
 + ميقتس» اهالكو , ةرحسلا : لصألا يف (9)

 تسأل ١ 9 بح



 «ةلاهكلانسحأ امو « ةيأهاجلا يف ناسنإل تنهكت تنك : لاق © وهامو : لاق © اًده

 ركب وبأ لخدأف « هنم تاكأ يذلا اذهف « كلذب يناطعأف « ينيقاف « هتعدخ ينأ الإ

 ٠ (١)هنطي ِق ءيش لك ء اقف هدب

 < ( ًابادذعو ًاغيز ةقرفلاو أ اباوصو ًاقح ةعاوللا ىرتو) : [هلوقإ

 ااا 3
200 

 :كارمع لآ ( اوقرفتالو ًاعيمج هللا لوحي اومصتتعاو ) : ىلاعت هللا لاق : ش

 «تانيبلا لا اوقرفت نيذلاك اونوكتالو ) : ىلاعتىلاقو . ٠

 اوقرف نيذلا نإ ) : ىلاعت لاقو . ١٠ه : نارمع لآ ( مظع باذسعء مه كئلوأو

 اوناك امب مهئبني مث « هللا ىلا 0 0 يق مهنم تسل ًاعيش اوناكو مهيد

 ( كير محر نم الإ نيفلتخمذوا ازب الو ) : ىلاعت لاقو : ١59 : ماعنألا ( نولعفي

 كلذ ) : ىلاعت ىلاقو . فالتخإلا نم نينئتسم ةمحرلا لهأ لعجف . 114 : دوه

 :ةرقبلا( ديعب قاقش يبل باتكلا يف اوفاتخا نيذلا نإو « قمملاب باتكلا ل هللا نأب

 ىلع مهنيد يف اوقرتفا | نيباتكلالهأ كا ملسو هيلع هللا ىلص هلوق مدقت دقو : 5

 «ءاوهألا يعي « ةلم نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس ةمآلا هذه نإو « ةام ن نيعبسو نيثنث

 لوسراي يه نم : اولاق : ةياور يبو . (؟)« ةعامجلا يهو « ةدحاو الإ رانلا ين اهلك

 ةنسلا لهأ الإ نوكل اه نيفلتخملا ةماع نأ نيبف . ( يباعصأو هيلع انأام » : لاق ؟ هيلا

 نأ لبج نب ذاعم نع دمحأ مامإلا ىورو . ةلاحمال عقاو فالتخإلا نأو « ةعاجلاو

 ذخر اي« مغلا بئذك « ناسنإلا بئذ /ناطيشلا/ نإ ١ : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يلا

 « ةماعلاو « ةعاجلاب ميلعو « باعشلاو ماي لف « /ةيحانلاو/ « ةسحيصاقلا ةاشلا

 لي 1 لاف نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « نيحيحصلا » قو . (")( دجسملاو

 )١( حيت :

 هريغو دواد وبأ هاور : حيحص (؟) :

  5دانسإلا حيد َ

 تحال!” تح



 َتَحَت نم وأ مكسقوف نم ًاباذع مسيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لق ) : ىلاعت هلوُق
 مضعب قيذرو اعيش مشنبلي وأ ) ( كاهجوب ذوعأ » : لاق «”ه : ماعنألا ( مكلجرأ
 نأ دبال هنأ ىلع لدنف . ()١( نوهأ ناتاه» : لاق - "8 : ماعنألا ( ضعب سأب
 مهو « لاخلا هذه نم لوسرلا ةءارب خم « ضعب سأب مهضعب قيذيو اعيش مهسبلب
 هللا ىلص هللا لوسر باصتأو ةنتفلا تعقو : يرهزلا لاق اذهلو . ةياهاج يف اهيف
 ليوأتب بيصأ حرق وأ لام وأ مد لك نأ ىلع اوعمجأف « نورفاوتم ملسو هيلع
 تباثلا هدانس سإب كلاه ىور دق و . ةيلهاجلا ةلزنم مهول زنا , رده وهف : - نآرقلا
 ينعي « ةيآآلا هذهب لمعلا سانلا كرت : لوقت تناك اهنأ « اهنع هللا يضر ةشئاع نع
 اههادحإ تغب نإف اههنيب اوحاصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو ) : ىلاعت هلوق
 نيملسملانإف . 4 : تارجتلا ( هللا رمأ ىلا ءوت ىتحيغبت يلا اولتاقف ىرخألا ىلع
 ترام كذر لمعي ل لف نامت نا رن مهنيب حالصإلا بجاولا ناك اولتتقا ل
 , عازنلا لسلست اذكهو « ةيلهاجو ةنتف

 هللا ىلا در مل اذإ - عورفلاو ل ودصألا يف « ةمألا اهيف عزانتت يبا را
 « مهرها نم ةنيب ريغ ىلع نوعزانتملا اهيف ريصي لب « قدا اهيف نيبتي ى « لوسرلاو
 يف ةباحصلا ناك م” « ضعب ىلع مهضعب غبي مل « ًاضعب مهضعب رقأ 0 مهمحر نإف
 ع ٍِ الو « ًاضعب مهضعب رقيف ؛ داهتجإلا لئاسم ضعب يف نوعزانتي نامعو رمت ةفالخ

 مهضعب ىغبف « مومذملا فالئخإلا مهيب عقو اوحرب ملنإو « هيلعىدتعي الو يدتعي 0
 هبرضو ةيسروس لثم 7 لعفل اب امإو )2 هقيسفتو هريفكت لثم 6 لوقلاب اهإ 2 ضعب ىلع

 6 ةسسعلب اوعدتيا )2 ءالؤه نم اوناك ِء نآرقلا قاحب سانلا اونحتما نيذلاو . هلتقو
 . هتبوقعو هقح عند اولحتساو « اهيف مهفل اخ نم 0

 امإو نولداع ام 5 لوسرلا هب هللا ثعبام صعب مهياع ىخ اذإ سانلاف

 6 حيد )ع0(



 (هريغاظي 0 نم هيلالصو امب لمعي يذلا : مهيف لداعلاف « نواف

 «نوداظي مهنأب مهملع عمنوخلظي اع مهرتكاو . ةريغ ىلع يدتغي يذلا : حلاظلاو

 عب معلا مهغاجاه دنعي نم الإ باتكلا اوتوا نن بدلا فلتأ اهو ) : ىلاعت كاق امك

 «ًاضعب مهنضعب رقا « لدعلا نم هوئءاعام اوكانس ولف الإو . 13 : نإ رمع لآ ( مهنيب

 هللا مكح ةفرعم نع نوزجاع مهنا مهسفنا نم نوفرعي نيذلا « ملعلا ةمئآل نيدلقملاك

 ام ةياغ اذه : اولاقو « لوسرلا نع ًاباون مهتمئا اواعجف « لئاسملا كلت يف هلوسرو

 لثم « لعفالو لوقب هيلع يدتعيالو « رخالا مظيال مهنم لداعلاف « هيلع انردق

 هنا عم « هفلاحن نم مذيو « اهيدبي ةجح الب حيحصلا وه هدلةه لوق نا يعدي نا

 9 روذعم

 ؛ عونت فالستخا : نامسق لصألا يف فالتخالاو قارتفالا عاونا نإ مث

 : داضت فالتداو

 نيلعفلا وا نيلوقلا نم دحاو لك نوكي ام هنم : هوجو ىلع عونتلا فالتدخاو

 ىتح « مهنع هللا يضر ةباحصلا اهيف فلتخا يتلا تاءارقلا يف امي« اعورشم اح

 فاللتدنا هلثمو « (١)؟ نسحم مالك ) : لاقو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلامهرجز

 « دهشتلاو « وهسلا دوجس لخمو « حاتفتسإلاو « ةماقإلاو « ناذألا ةفص يق عاونألا

 ضعبناك نإ و هعيمج عرش دق ام ؛ كلذ وحنو « ديعلاتاريبكتو « فوخلا ةالصو

 بجوا ام فالتخإلا نم كلذ يف ةمألا نم ريثكل دجت مث . لضفا وا حجرا هعاونأ

 : مرحلا نيع اذهو ! كلذ وحنو اهراتيإو ةماقإلا عفسش ىلع مهنم فئاوط لاتتقا

 رخآلا نع ضارعإلاو ؛ عاونألاهذه دحأل ىوهلا نم هبلق يف مهنم ًاريثك دي اذكو

 لك نوكيام هنهو . ملسو هيلع هللا ىلص يبذلا هنع ىهن اهف هب لخخد ام :  هنع يهنلاو

 فلتخي دق امك« ناتفاتخم ناترابعلا نكل « رخآلا لوقلا ىنعملا يف وه نيلوقلا نم

 )١( يراخبلا <
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 . كلذ وخثو ! اهلئاق ىلع ءادتعإلاو ىرخألا مذو نيتلاقملا ىدحإ ددح ىلع لمحي ملظلا وا لهجلا مت . كلذ رخو, تايسملا نع رييعتلاو « ةلدألا غيصو « دودححلا افلا يف سانلا, نم رثك

 ربك يرجي اذهو « لصألا يفالطب» ل وألا ناك م « ضعبلا يف الطبم اذه ىقبي ىتح « لطابلا عم قحلا دربف ؛ اماقح يضتقي ليلد هعم وا « ١ قح هيف هعزانم عم يذلا لطابلا لوقلا نوكي دق ءالؤه نمر يثك دجن نكل « نايفانتي نيلوقلا نأل ءدشا اذهيف *بطخلاو . دحاو بيصملا : نول وقي نيذلا روهملا دنع « عورفلا يفامإو « لوصألا يف امإ «نايفانتملا نالوقلا وهف ؛ داضتلا فالتخا اناو
 . ةسلا لهأل

1 

 :رون ىلع رون نكل « اذه ركنت ةحييحصلا بواقلا تناك نإو. ههابشأو اذه نع يهنلا.نم ةنملاو باتكلا يف ءاج ام ةعفنم هل نيبتام اذه نه ىأر ًارونو ةياده هل هللا لعج نمو : رهاظ مهيف رمألاف « ةعدبلا لها امأو

 : ملعلاو مكملاب |مهيلع ىتثاو مهفلاب ناياس صخف الو الث : ءاييبنالا ( ًاملعو يح انيثا الكو « ناولس 0 . نيدهاش مهمل انكو موقلا منغ هيف تشفن "ذإ« ثرحلا يف نامكحي ذإ ناهلسو دوادو ) : ىللاعت هلوق يف اكو ٠ نورخآ كرتو موق عطقف « راجشألا عطق يف اوفلتخا اوناك دقو . ه : رشا( هللا نذإبف اذوصا ىلع ةمئاق اهومتكرت وا ةنيل نم متعطقام ) : ىلاعت هلوق يِ ا” « يغب لصحي مل اذإ « كلذ لثم يف نيتفئاطلا نم ةدحاو لك دمح ىلع نكرقلا لد دقو . هيف رخخآلا ىلع ىغب نم ىلع عقاو هيف مذلا « عونتلا فالئتخا وه يذلا « لوألا فالئتخالأو
 « اهتقو يف رصعلا لص نمل ةظيرق يب موي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رارقإ يف اكو

 لة



 احلا دهتجا اذإ ١ : هلوق يف او : (1)ةظيرق يب ىلا لصو نا ىلا اهرخأ نأو

 : (1) 0 رجا هلف أطخأف دهتجا اذإو « نارجا هلف باصأف

 أك« ىرخألا تمذثو « نيتفئاطلا ىدحإ هيف دمثام وه « يناثلا فالتخألاو

لا مهتءاجام دعب نيم وعناعب نه نيذلا لتتقا اه هللا ءاش ولو ) : ىلاعت هلوق يف
 تانيب

 : ىلاعت هلوقو . 768 : ةرقبلا( رفك نم مهنمو نمآ نم مهنف « اوفاتخا نكلو

 ( ران نم بايث مهل تعطق اورفك نيذلاف « مهبر يف اومصتخا ناصخ ناذه)

 + تايالا « 19 : جحلا

 « لوألا مسقلا نم - ةمآلا نيب ءاوهألا ىلا لوؤي يذلا فالتخالا رثكاو

 ىدحإ نآل . ءاضغبلاو ةوادعلاو لا اومآلا ةحابتساو ءامدلا كافس ىلا كلذك 8

الي نم بسم اب ىرخألل فرتعتال نيتفئاطلا
 عاف لع ل لب اه

 هردصم هللا لعج كلذل و . كلذك ىرخألاو « لطابلا نم تادايز قمللا نم اهسفن

 ًايغب تانيبلا مهتءاجام دعب نم هوتوأ نيذلا الإ هيف فلتختا امو) : هلوق يف يغبلا

 نآرقلانم عضوم ريغي اذه ركذو «دحلا ةزواجم يغبلا نآل ١ 318 : ةردبلا( مهنيب

نيحيحصلا » يف هاجرخخام بابلا اذه نم بيرقو . ةمآلا هذهل ةربع نوكيل
 نع « « 

 هللا ىلص هللا لوسر نأ « هنع هللا يضر ةربره يلا نع « جرعألا نع « دانزلا يلا

 مهلاؤس ةرثكي مكابق ناك نم كله امنإف « مكتكر ثا ينورذ » - لاق سو هياع

 اوتأف رمأب مترما اذإو « هوبنتجاف ءيش نع مكتيهن اذإف ؛ مهئايبنا ىلع مهفالتختاو

 كاله ببس نأب الاعم « هب اورمؤي مل امع كاسمإلاب مهرمأف . ( متعطتسا ا هنم

لسرلا ىلع فالتخالا مث لاؤسلا ةرثك ناك امنإ نيلوالا
 . ةيصعملاب 

 2 امهريغو دمحاو ملسسم )س2

 هال“ د



 «ليطعتلاوهيبشتلا نتبو * ريصقتلا/ و ولغلا/ نيب وهو." : ةدئاملا ( ًانيد مالسالا ميل تيضرو ) : ىلاعت لاقو . 14 : نارعع ل ( مالسألا هللا دنع نيدلا نإ ) : ىلاعت هللا لاق « مالسألا نيذ وهو « دتحاو ءامسلاو الا هّللأ ندو١ :هلوق
 , ( سايإلاو نمألا نيبو « ردقلاو ريجلا نيبو

 م قح قيل مزال نا ام « لطاب لطابلا موزامو « لطاب وه ذإ « نياسرملا نم هريغ نعالو مسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةلوقنم نوكت نا زوجيال هل ةمزاتسملا هلوصا نأ مولعف هللا هب نذأي مل ًانيد عرش نم اماو ؛ مقتسا * لاب تنمآ لق » : هلوقك « لئاسلا لاح ةتيبرق لدت ام ىلع « هتجاحو هلاح بسحل هياجأ ب هلم ديال ام فرع دق هنا هيف مع دق ناك وا« جسرردتلا ىلع معتي ثري « تقو لك ناستإلا هنكمي نطولا بيرق ناك نمو ؛ هيلا نوجاتحي ام رئاس ف مههةفي 0س مهيلا لسريو « قافآلا يف رشنيس هيد نا هماع عم « هلهج مهعسي 8 ام مهملع 0 سيقلا ليسبع لسفوو « يدجنلا ةبلعت نب ماضك 2 نطولا كيعي ناك ناف « ملعتي نم بس< ظافلالا ضعب يف مسو هيلع هللا ىلص يلا 0 فاللتخاو  هتقو يف يلوي مث دفاولا هملعتي هناو « هماعت ةلوهسو « مالسإلا نيد روهظ ىلع ةنسلاو باتكلا لد دقف . هانعم يف امم كلذ ريغ وا « كششلا هنع هللا ىفن اهف ثلش وا « لزنا امل در وا « ىلاعت هللا لوق يف بايترا وا ؛ هللا ىلع بذك وا ؛ ةضراعم وا « بيذكت وا « ةملك راكنإ نم ؛ كلذ نم عرسأب هنم جوورخلا عقي هنإو « نامز ريصقأب هيف لخدي نا :_ديلبو ىذو ؛ مجعاو حيصفو « ريبك و ريغص نم رم لك نكي. « روهظلا ةياغ رهاظ وهو ؛ لسرلا نع هتياود هعورفو نيدلا اذه لصاو «هلسر ةنسلأ ىلع هدابعل ىلاعتو هناحبس هللا هعرش ام وهمالسالا نيدف . 48 : ةدئاملا ( ًاجاهنمو ةعرش مكنم انلعج لكل ) : ىلاعت لاق مي« عونتت عئارسسشللا نكلو «نامز لك يف ماع - 86 : نارمت لآ ( هنم لبقي نلف ًانيد مالسإلا ريغ غتبي نمد ) : ىلاعت هلوقو . 0)١( دحاو اننيد ءايبنألا رسسشاعم انإ » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر ةريره يلأ نع ؛ حسيحصلا » يف تي ع
 0 6 هوحنب هيلع قفتم )١(

 كالا ح



 يف ول ةنأل باتكلا لها اي لقز : ىلاعت لاق - ريصفتلاو ولغلا نب : هلوكو

 تابيظ اومرحنال اونمآ نيذلا اهيااي) : ىلاعت لاقو ..الا/ :ةدئاملا ( قولا ريغ نيد

 هللا كقزر امت اولكو . نيذتعملا تبخغال هللا نإ + اوداتعت الو ء مل هللا لثتحا انف

 ( نيحيحصلا ) يو .8/41/ : ةالثاملا (نونمؤم هب متنايذلاهللااوقتاو « ًابيط الذاح

 متسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باذصا نم ًاسان نا : اهنع هللا يضر ةشئاع نغ

 : مهضعب لاقف ؟ رسسلا يف هادع نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جاوزا اولأس

 ىلع مانا ال : مهضعب لاقو « ءاسنلا جورتا ال : مهضعب لاقو « محللا لكاال

 مهدحا لوي ماوقا لاب اه » : لاقف « ملسو هيلع هللا ىلص ينلا كلذ غلبف « شارف

 «ءاسنلاج وزتاو « محللا لك آو« موقاو ماناو « رطفاو موصا ينكل !؟ اذكو اذك

 نعاولاكسو : ( نيحيحصلا ) ريغ يو .(1)( ي» سيلف ينس نع بغر نف

 : ةمب ركلا ةيآلا لوزن ببسي ركذو . (6)1 اهولاقت مهنأكف « رسسلا يف هتدابع

 نباو « بلاط ينأ نب يلعو « نوعظم نبا ناهمع نأ ةءركع نع ؛ جيرج نا نع

 - هباعصأيف مهنع هللا يضر « ةفيذح ينأ ىلوم ًاملاسو ؛ دوسألا نب دادقملاو ؛ دوعسم

سما اوسبلو « ءاسنلا اولزتعاو « توويبلا يف اوسلجف « اولقنت
 تابيط اومْرحو « ح و

 اومهو « ليئارسسسا ينب نم ةحايسلا لكفأ سيليو لك أنام الإ « سابللاو ماعطلا

ف « راهنلا مايصو ليلا مايقل اوعمجأو « ءاصتخالاب
 اونمآ نيذلا اهيأ اي ) تلزن

 : ةدئاملا ( نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت.الو « مل هللا لحأ ام تابيط اومرحتنال

ب « نيملسملا ةنس ريغب اوريستال : لوقي ءىل/
 ماعطلاو ءاسنلا نم اومرح ام دير

تخالا نم هب اومه امو « راهنلا مايصو ليللا مايق نم هل اوءمجأ امو « سابللاو
 «ءاص

 ميلع مسفنأل نإ ) : لاقف « مهيلا مسو هيلع هللا ىلص يننلا ثعب « مهيف تلرن الف

 كرت نم انم سيلف ءاوءانو اولصو « اورطفأو اوموص «آقح كتنيعأل نإو :اقح

 ١ حيحص (1)

 * يراخبلا (؟)



 . 0)تلزأأ امانعبتاو انملس مهللا : اولاقف « « انتئس

 فثصوينأ بحب ىلاعّتوهن احبس هللا نأ مدقت - ليطعتلاوهيبشنلا نيبو : هلوقو
 . ةلطعملا ىلع ا ا يوب و يبل وعود يرتو يملا لعدر ماا تدر (ءيبش هلثك سيل ) : هلوقف . :٠١٠ ىروشلا ( ريصبلا عييمسلا وهو ءيش هلثكا ريل .: ىلاعتهلوقي نم دافتسم ىنملا اذهو « هيزاتلا بصي مو. لز «هيبشنلاو يغنا رب و ]2 لوقلا اذ يحيرطتو يملا طايح يف مالكلا مدقت دقو للبت ياا يب عبس رب ليم نوم .٠ ار ريتا فرعا يعمر أ ق4 فصو ام .هنع يفني الف .« ليطعت ريغ نمو  مويخو ءانرصبك, ويصببالو# انعمسك جمس : لاقي الف « هيبشت ريسغ نم « هلوسر هب هفصو ابو « هسفن هب فصو اع

 قاخوهبسك و دبعلا لعف يه لب. دابعلل ةقواخس» تسيلو « اهريغو حايرلاب راجشألا تاكرحو شعترملا تاك رح ةلزنع 1 تس | اهناو « هلاوقاو هل اعفا ىلع روبي ريغ دبعلا ناو « ىنعملا اذه ىلع ًاضنا مالكلا مدقت - ردقلاو ريا نيبو : هلوقو
 . ىلاعت هللا

 . ةرخآلا رادلاو ىلاعت هللا ىلا هريس يف « دبعلل نيحانجللا ل ءاجرلاو فوخلا ناو « هتحر ايجار « هبر باذع نم اينئاخخ دبعلا نوكي نا بجي هناو « ىنعملا اذه ىلع ًاضيا مالكلا مدقت - سايإلاو نمألا نيبو : هلوقو

 < قايسلا اذهب فيعض 4

 < قاخلا : لصالا يي )62(



 « اتطابو ًارهاظ انداقتعاو اننيد اذهف ) : هلوق
 ' نم ىلاعت هللا ىلا ءآرب نحنو

 متخي و« نامالا ىلع انتيثي نا ىلاعت هللا لأسنو“ هانيبو هانركذ يذلا فلاخخ نم لك

 لثم « ةيدرلا بهاذملاو « ةقرفتملا ءارآلاو « ةفلتخملا ءا اوهألا نم انمصعيو « هب انل

ةيربجلاو « ةيمهجلاو « ةلزتعملاو « ةهبشملا
 اوفل اخ نيذلا نه « مهريغو « ةيردقلاو « 

 :ءايدرأو لالض اندنع مهو « ءآرب مهنم نو « ةلالضلا اوفلاحو « ةعارجلاو ةنسلا

 < قيفوتلاو ةمصعلا هللابو

 انه ىلا باتكلا لوا نم مدقتام لك « اذهف د : هلوقب ةراشإلا : ش

 لوق سكع مهوقو « هتافص يف قلخلاب هناحبس هللا اوهبش نيذلا مه : ةهبشملاو

 ءالؤهو« ًاطإ هواعجو قلاخلاب مالسلا هيلعىسيع وهو  قواذملا اوهبشع ىراصنلا

 : ههابشأو يبراوجلا دوادك « قولخملاب قلاخلا اوهبش

 اومس ء[بهباتصأو لا"زغلا ءاطع نب لصاوو ديبع نب ورمع مه : ةلزتعملاو

 « ةيناثلا ةئاملا لئاوا يف هللا همحر يرصبلا نسحلا توم دعب ةعامجلا اولزتعا امل كلذب

 لصاو نإ : ليقو« ةلزتعملا كئلوأ : هريغو ةداتق لوقيف « نيازتعم نوساحي اوناكو

 نسحلاذيهلت كيبع نب ورمع هعباتو « ةلزتعملابهذم لوصا عضو يذلا وه ءاطع نبا

 مهيهذمنيبو «نيباتك ليذهلا وبا مهل فنص ديشرلا نوراه نمز ناك الف ءيرصبلا

 ذافنإو « ليحوتلاو « لدعلا : اهومس يللا « ةسمخلا لوصألا ىلع مهيهذم قبو

 فورعملاب رمالاو « نيتلزاملا نيب ةل زنملاو « ديعولا
 اوسلو ! ركنملا نع يهنلاو «

  لطابو قح ىلع اهلاّتشاو « اذه عدبلا نأش ذإ « لطابلاب قحلا اهيف

هو « يدنقر مسلاناوفص نب مهج ىلا نوبستنملا مه « ةيمهجلاو
 رهظأ يذلا و

 دلاخ هب ىحض يذلا « مهرد نب دعجلا نع كلذ ذخأ وهو « ليطعتلاو تافصلا ين

بطخ هنإف « طساوي يرسقلا هللا دبع ن
 اهيأ : لاقو « ىحضألا كيع موي 5 سانلا 

مهرد نب دعحلاب حض» ينإف « ك اياحض هللا لبقت « اوحض « سانلا
 نأ معز هنإ « 

 اولع اعجلا لوقي اع هللا ىلاعت « اميلكت ىسوم لكي مو اليلخ مهاربا ذختتي مل هلل

 حلاصلا فاسلا مهو « هنامز ءاملع ءاتفتسا دعب كلذ ناكو . هعذف لزن 5 1

 رار



 ! هبر يف ًاكش ًاموي نيعبرأ ةالصلا كرت نأ دعب « سان اهيلع هعبتو « كانه هتلاقم رهظأف « ناسا هدعب مهج ناكو : ىلاعت هللا مهمحر

  نيعمل مزجي ال اكد « بتي مل نم ةبوقعب نومزجيال اك « بات نم باوسفب نومزجي الف « عا را عر لك ءاسجرإ يف نولغي لب ؛ ديعولاو دعوا نم ءيشب نومزجيال نيذلا ىمسي امو ؛ ردقلا تابثإ يف اولغ مهنألا ةيردق ١ ةيردلا ىمست دقو « ءاجرإلا مهيفنل ةئجرملا تيم“ مك « هايإ مهيفنل ردقلا ىلإ اوبسن امإ ةيردقلا نإف ردقلا ةافن ةيردقلا سكع مهو ! هنولو هلوط ةلزنميدبعلا لعف نأو « مدقت اك « ناوفص نب مهج نم موق لصأ « ةيريجلاو
 . اهرئاس ملسم ج رخخأو «ةثالث اهنم يراخبلا جررخأ « ثيداحأ ةرشع هدسحو ؛ حيحصلا » يف مهيف نإف « جرا وخلا مذ يف ةدراولا ثيداحألا فالخب « ةفوقوم اهنأ حيحصلاو « اهعفر ةعخص يف ثيدحلا لهأ ملكت ؛ ةريثك رخأ ثيداحأ ةيردقلا مذ يف يودو , (0)1 مهودهشت الف اوتام نإو «مهودرعت الف اوضرم نإ « ةمألا هذه سوجم ةيردقلا ١ :لاق « ملسو هيلع هللا لص يبلا نع رمح نبا نع هيأ نع« مزاح يبأ نب زيزعلادبع ثيدح نم « ( هنئس ) يف دواد وبأ ىور ام اهنم : ( نئسلا ٠ ين ثيداحأ ةيردقلا مذ يف درو دقو

 هيج دس راق نيس لمد نور انس يرعب هكا ل ا طخ : هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو . هل ةفلاخملا (« لبسلا ) عمجو « ( هليبس 3 و «هطارص ) ظفل دلحوف : نسوي ( ينعبتا نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلا وعدأ ييبسمذه لق ) : ىلاعت لاقو . 1٠6 : ماعنالا ( هليبس نع مكب قرتفتف لبسلا اوعبتت الو , هوعبتاف اميقتسم يطارص اذه نأو ) : ىلاعت لاقف « هعابتاب هللا انرمأ يذلا « ميقتسملا طارصلا نع مهلودع ؛ مهلاثمأو قرفلا هذه لالض ببسو
 : نسح )9(

 الا ة دس



ي ”ناطيش ليبس لك ىلع ؛ لبس هذه : لاقو « هراسي نعود دع نع
 مث“ هيلاو عد

 «هليبسنع ب قرفتف لبسلا اوعبتت الو «ه وعبتاف [هيقتسم يطارص اذه نأو ) : أرق

 نارطضا نأ ملعي انهه نمو . ١6 )١( : ماعنالا ( ( نوقتت مكلعل هب ىاصو ملذ

 ي ىلاعت هللا عرش اذهلو « ةرورض لك قوف مقتسملا طارصلا ةياده لاوس ىلا ديعلا

 فالاستخا بسح ىلع « اباجنا وأ ًاضرف امإ « ةعكر لك يف نآرقلا مأ ةءارق ةالصلا

 فرشأ ىلع لمتشملا « ردقلا ميظعلا ءاعدلا اذه ىلا دبعلا جايتحال « كلذ يف ءايعلا

 طارص . ميقتسملا طارصلا اندهأ ) : لوقننأ ىلاعت هلل انرمأ دقف . اهلجأو بلاطملا

 دقو . اله : ةحتافلا (نيلاضلا الو. مهياع بوضغملا ريغ . مهيلع تمعنأ نيذلا

 ىراصنلاو « مهياع بوضغم دوهبلا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع تبث

 : لاقتأ مسو هياع هللا لص يبنلا نع « حيحصلا » يف تبثو . (”)( نولاض

 بض ر>ج اولاد ول ىتح « ةذقلاب ةذقلاوذح مكبق ناك نم ننس نعبتتل )

 كانضا 2 ؟ ىراصنلاو دوهيلا : هللا لوسر اي : اولاق « « هومتلخدل

 ةزسعلا بر كابر ناحبس

 مالسو . نوفصي امع

 .٠ نيلسرملا ىلع

 الا لمحلاو

 َ نيملاعلا

 )١( هريغو مك اجلا هاور « حيصص :

 + هريغو يذمرتلا هاور « حييدص (9)

 : هيلع قفتم (م)

 بوتأو كرفغتسا « تنأ الا هلا ال نأ دهشأ « كدمحو مهللا كناحبسو )

 كلا

 يئابلالا نيدلار صان ل ا ا

 ل
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 يرو

 عوضوملا
 ميدلت

 يواحطلا رفعج يبا مامإلاب فيرعتلا
 ماع ًاناعا ملسو هيلع هللا لص لوسرلا هب ءاج اب ناميإلا بوجو
 دحأ لك ىلع المح

 هب رمأ ٠١ لك يف ٍمسو هيلع هللا لص لوسرلا عاسبتا بوجو
 هتلاسر مومعو
 فاو لءاك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هب ءاجام
 هانعمو ديحوتلا

 ةيبوبرلاو ةيهالا ديحوت

 ةيبوبرلاديحوت نمضتي يذلا ةيهلالا ديحوت وه ب واطملا ديحوتلا
 ( دلو نم هللا ذا ام) : ىلاعت هل وق ريسفت
 لسرلا هيلا تعد يذلا ديحوتلا عا نا
 ( ءيش هلثك سيل ) : ىلاعت هلوق ريسفت
 ءيبث هزجعيال ىلاعت هللا نا نايبو ةردقلا ريسفت
 ( هللا الا هلاال ) ةملك ريسفت

 . ءاقبلاو مدقلا يتفص ريسفت
 ديريام الا نوكيالو ديبيالو ىنفيال ىلاعت هللا نا نايب
 ةينوكلا ةدارالاو ةينيدلا ةدارالا نيب قرفلا
 ةهبشملا ىلع درلا

 ةايحلا ةفص ىلع مالكلا
 قزرلاو قاخلا يبفص ريسفت

 كك



 ناز

 ني

 اوان
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 ىلاعت هلل لعفلاو تاذلا تافصو لامكلا تافص راردكلا

 9 مأ تاذلا ىلع ةدئاز تافصلا له

 ةيبوبرلا ىنعم هل

 قلاخلابهفاصتاو بوبرم دجوي نأ لبق برلاي ىلاعت هللا فاصتا

 ءيش لكو « ريدق ءيش لك ىلع وهو « قولخ.٠دجوب نا لبق

 ريقف هيلا

 ىلعألا لثملا هلل

 هملعي قاخلا ىلاعت هللا قاخ

 لاجالا برضو رادقالا ريدقت

 دابعلا ةئيشمال « ةذفان هللا ةئيشم

 حلصألاب مهلوق يف ةلزتعملا ىلع درلاو لالضلاو ىدملا

 هتلاسرو مسو هيلع هللا لص لوسرلا ةوبنب نامالا بوجو

 لوسرلاو يبذلا نيب قرفلا

 ديسو ءايقتالا ماماو ءايبنالا متاخ ملسسو هياع هللا ىلص دم

 . نيملاعلا بر بيبحو نيلسرملا

 ءايبنألا نيب ليضفتلا يف ثحم

 ةلخلاو ةبحملا نيب قرفلا

 مسو هياع هللإ ىلص هللا لوسر كعب ةوبنلا يعدي نم لك

 سنالاو نجلا ىلا هتدعب مومع

 1لتر اقل فاك آلا كانلسرأ امو ) : بارعا

 مهيفل اخم ىلع درلاو ىلاعت هللا مالك يف ةندلا لهأ بهذم

 ةنجلا لهأل هللا ملكت

- 
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 نو

 نا

 نإ

 نانإ

 ناد

 هك
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 هم
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 ٌقولخيم ىلاعت هلا مالك نأ سدا نك لع درأا
 ( ءيث لك قلاخ) ىلاعت هل وق نق دارملا

 نآرقلا قا ىعدا نم ىلع درلا
 قوالخم ريغ هللا مالك نأ ىلع نوقفتم مهلك ةنسلا لهأ
 هللا مالك وه فحصملا ي يذلا

 ةيفيك الب هللا مالك

 قالطالا دنع لوقلاو مالكا ىمسم يف سانلا بهاذم
 دحاو ىنعم مالكلا نا : لاق نم ىلع درلا ىلا دوع
 رشبلا لوق هنأ معزو هللا مالك نآرقلا نا ركنأ نم ريفكت
 رظبلا ياعم نم ىنعمب ىللاعت هللا فصو ند 0
 نيفلاخملا ىلع درلاو ةنجلا لهأل ىلاعت هللا ةيؤر
 ىلاعت هللا :ةيرؤر ىلع ةلادلا ثيداحألا رئاوت
 ةنسلاو باتكلا نم هاَةلتيال نم نيدلا لوصأ يف ملكتي فنك
 هنيعب ايندلا يف دحأ ىلاعت هللا ىربال هنأ ىلع ةمالا قافتا
 جارعملا ةليل هبر يلا ةيؤر يف مهعزانتو

 هعض وم نع مالكا فير ةنسلا وباتكلا صوصن ةلزتعملا لد 3
 هرمال دايقنالاو مسو ةياع هللا ىللص لوسرلل مياستلا بوجو

 ديحوتو لسرملا ديحوت اللا ىلاسعت هللا باذع نم ديعلا يجنيال

 ملسو هيلع هللا ىبص لوسرلا ةعباش

 ملع ريغب اهريغو نيدلا لوصأ يف ملككتلا نع يهنلا
 هديحوت صقن ملسو هيلع هللا ىللص لوسرلل مسي قف

 قرف ثنالث نم ملاعلا يق داستفلا عوقو

 تا
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 ليرمل

 كح مالكلاو لدجلا "1

 ؛هلوتسر مالكو ىلاعت هلل مالك ريدت نع ضارعالا لالخالا ببس

 : ةفلتخملا ءارالاو نانويلا مالكب لاغتشالاو

 ءاودلاو « كشلاوةريحلا يب مهعوقوب مالكلا ءابلع رابك فارتعا

 . ضرملا اذه لثمل عفانلا

 + اهوأت ولو ىلاعت هللا ةيؤر ركنأ نه ىلع درلا

 * نيرسفملا مالك يف ليوأتلاو . ةنسلاو باتكلا يف لبوأتلا ىنعم

 : نيرخأتملا مالك يف ليوأتلا ىنءم

 . بواقلا ضارمأ نم ناضرم هيبشتلاو يفنلا

 . تاياغلاو دودحلا نع ىلاعت هللا هيزنت

 « هلو سرو ىلاعت هللا هتبثأام تابثا : تافضلا باب يف بجاولا

 . ىلاعت هللا هافنام يننو

 : قح جارعملاو ءارسالا

 . ملسو هياع هللا ىلص هلوسر هب هللا مركأ يذلا ضوحلا

 . اهعاونأو ةعافشلا

 . هتمأ نم رئابكلا لهأل لوسرلا ةعافش

 . ايندلا يف هريغو هللا لوسرب عافشتسالا 5

 ٠ رشبلا دنع ةعافشلاك تسيل هللا دنع ةعافشلا

 . هتبرذو مدآ نم ىلاعت هللا هذخأ يذلا قاثيملا

 . ءيراط ثداح كرشلاو يرطف ردأ ةيبوب رلاب رارقالا

 . رانلا لهأو ةنحلا لهأ لزالا يف هللا ملع دق

 : ميتاوخلاب لامعالاو هل قلخ امل رسيم ناسنا لك

 لعف امل كاؤسلا نع يهنلاو هقلخ يف هللا رس ردقلا لصأ

 حال 4 ةنص
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 /اوةبحل نيبو هدا رألاوةؤيشملانبب هي بوستلا :قرفلالالض ًاقنم
 هريغل دارمو هسفنل دارم : ناعون دار 1
 . ةسوسولا يف لوقلا
 ميلستللا ىلع ناميإلاو ةيدوبعلا ىبم

 مقلاو حوللاب ناميإلا
 تاقولخملا لوأ وه له ملقلا يف ءاملعلا فالتتخا
 ةمايقلا موي ىلا نئاك وه اب ملقلا فج
 بابسألا يطاعت ياني لكوتلا نا نظي ن* ىلع درلا
 اهقلخخ لبق تانئاكلاب هللا مٍلع قبس
 ةمأآلا هذه س و ةيردقلا
 ةميظع الوصا نمضتي ردقلا
 ناعون بلقلا ضر» . ءافشو ضرمو تومو ةايح بلاقلل
 بلقلا ضرم ةمالع
 قح يسركلاو شرعلا

 ءيش لكب هتطاحا و شرعلا نع هللا ءانغتسا

 ةيقوفلا ثحب

 ولعلا ةفص تابثا يف فلسلا مالك
 ءاعدلا ةلبق ءامسلا نوك ىف ثحب
 .اولكت ىسوم ملكو اليلخ ميهاربأ نؤتا هللا نا
 هب قيلي (م هتلخو هللا ةبحم

 ةلزتملا بتكلاو نييبنلاو ةكئالملاب ناميالا بوجو
 ةعارجلاو ةنسلا لها لوصا
 لسرلا نم مزعلا ولوا

 كونمؤم نوماسم ةلبقلا لها

 كو

 ىف 2
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 هللا نيد يف يرامألو هللا يف ضومال

 نِبملاعلا بر مالك هنا دهشنو نآرقلا يق :لداجنال

 هلحتسي ملام بنذي هلبقلا لها نم أدحا رفكنالو

 ارفك بونذلا ضعب ىمس دق عراشلا نأب « لاكشالا نع باوجلا

 ةاملا نع جري ارفك نوككي دق هللا لزئاام ريغب محلا

 ةنجلاو وفعلا نيئسحملا وجرب

 ةبوقعلا اهعم طقست بابسا ةريذع

 ةلملا نع نالقني سأيلاو نمالا

 هيف سانلا فالتحاو ناميإلا فيرعت

 تاجرد بواقلا ي نامبالا رون

 اليصفتو الاجا ناعالا ةدايز يف مالكلا

 اهتشقانمو ةفينح يبا باءصا ةلدا

 ًادج ةريثك ةنسلاو باتكلا نم هناصقنو نامبالا ةدايز ىلع ةلدألا

 مالسالا ىمسم يف ءالعلا لاوقا

 رخآلا نع امهدحا دارفا ةلاح ريغ نامبالاب مالسالا نارتقا لاح

 ناميالا يف ءانغتسالا ح

 مهتعدب ىلع صوصنلا نوضرعي عدبلا لها

 هوضراعي الو حيحصلا صنلا نع اولدعي الا ةئسلا لقلة

 لوقععب
 دافا هل اًميدصتو هب المع لوبقلاب ةمالا هتقلت اذا دحاولا ريخخ

 ينيقيلا ملعلا

 مهل ادنتسم ( ءيش .هلثك سيل ) ىلاعت .هلوق اولعج تافصلا ةافن

 ةحيحصلا ثيداحالا در يف

 نا 90



 نمحرلا ءايلوا مهلك نونمؤملا

 ةيالولا ىبعم ريسفت

 ناميالا ناكرا

 الا تيثيال ناميالا - نا ىلع لدي امب ناءولمم ةنسلاو باتكلا
 ١ قدما عم لمعلاب

 هرشو هريخ ردقلاب ناعيالا
 رانلا يف نوذاذيال د ةما نم رئابكلا لها
 رئاغصلاو رئابكلا فيرعت يف ءايلعلا فالتخا
 ةلبقلا لها نم رجافو رب لك فلخ ةالصلا
 نيماسملل اماما يرال اروجف وا ةعدب رهظا نم

 داهتجالا عضاوم يف عاطي برحلا ريماو م اخاو ةالصلا ماما
 راجفلاو راربالا نم تام نم ىلع ىلبصيي
 رانلا لها نم وا ةنحجلا لها نم هنأب نيعم دحال دهشنال
 نظلا عابتا نع انيهنو رهاظلاب خ نا انرما
 ةيصعم يف الا راج ناو رمالا يلو ةعاط بوجو
 ةقرفلاو فالخلاو ذوذشلا بنتجنو ةعامللاو ةنسلا عبتن
 ةنايخلاو روجلا لها ضغبنو ةنامالاو لدعلا لها بحت
 لع ريغب ءيش يب لوقنال
 نيفخلا ىلع حسملا رباوت

 ةعاسلامايق ىلا نيملسملا نم رمالا يلوا عم نايضام داهجلاو جملا
 نييتاكلا ما ركلاب ناميالا
 توملا كلمي نامالا

 هميعتو ريقلا باذعب ناميالا
 ركنو ركن« لاؤس

 ا
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 رارقلا رادو « خزرلا راد « ايندلا راد « ةثالث رودلا

 ةعاسلا مايق ىلا توملا نيبام حاورالا رقتسم يف سانلا فالتتخا

 دنع ندبلا داعم ىلع ةلادلا تايآلاو ءازجلاو ثعبلاب نامبالا

 ىربكلا ةمايقلا

 هقلخ يبسنو الثم انل برضو

 بسب ضرعلا
 طارصلا

 ( اهدراو الا مكتم ناو ) ىلاعت هلوق ريسقت

 نازيملا

 ناديبتالو ناينفتال ناتقواخم رانلاو ةنجلا

 راثلا ةيدبا يف سانلا فالتخا

 الهأ رانللو الهأ ةنجلل قلخ هللا نا

 فيلكتلا طانم ىه ىلا ةعاطتسالا

 ةاعلإا هلل قاخ دايعلا لاعفا

 ةلزتعملاو ةيردقلا ىلع درلا

 ينذلا تسكي بنذلا

 هلل قولخم هنكلو ةقيقح هلعفل لعاف دبعلا

 قيطيام الا دبعلا هللا فلكيال

 يعرشلا ءاضقلاو ينوكلا ءاضقلا

 . دابعلا ٍلظ نع هسفن هللا هيزنت

 تاومالل ةعفنم مهتاقدصو ءايحالا ءاعد يف

 هيف ببستام ريغب تيملا عافتنا ىلع ليلدلا

 جحلاو موصلاو ةقدصلا باوث لوصو

 فلسلا نم دحأ هلعفي مل تيملل هنودهيو نآرقلل موق راجئتسا
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 تيملا ىلا لصي ةرجأ ريغب ًاعوطت تيملل اهؤادهاو نآرقلا ةءارق
 تاجاحلا يضقيو تاوعدلا بيجتسي هللا

 هيف ةدئافال ءاعدلا نأ يعدي نم ىلع درلا
 كانا ريغ هيطعي ا هل هللا لأسي نم

 ىرولا نمدحأك الىضربو بضغيو ءىشدكاعال وء يبث لك كلا ملا

 طارفا ريغ ند هللا لوسر بادصأ بحن
 صنخلاب اهت وبثو قيدصلا ركب يبأ ةفالخ

 قر رانلا رك فك
 نبروثلا فد نامء ةفالخ

 هئع هللا يضر ب لاط يبأ نب , يلع ةفالخ
 نودشار / ءااخلا مه

 ةنجلاب نورشبملا ةرشعلا
 ليدمجلاب الا مهدعب نمو نيقباسلا نم قلدلا ءلغ ركذلال
 ءايلوالا عيمج نه لضفا دحاو يبن
 ءايل والا تاماركب ناميالا

 ةبادلا جورخو ى ىديع لوزاو لاجدلا جورخ ةعاسلا طارشا نم
 اذار عالو ًانهاك قدصنال
 رحسلا ةقيقح يف ءايعلا لاوقأ
 باذعو غيز ةقرفلاو باوصو قح ةعارجلا

 لوسرلاو هللا ىلا اهدر بجي ةمالا نيب اهيف عزانت لا روهالا
 قارتفالاو فالتخالا عاونا

 مالسالا ندد وهو دحاو ءامسلاو ضرالا يف هللا ند
 ريصقتلاو ولغلا نيب وهو

 ليطعتلاو هيبشتلا نيبو

 ردقلاو ريجلا نبيو
 قيما نع ةغئازلا قرفلا ضعب ركذ

 مسا هس



 ىلع « رصتخملا اذه اهنع ذخأ يتلا « يءالسألا بتكملا ةطوطخم تلبوق

دمحأ خيشلا ةعوبطمو « ةكم ةعوبطم
ىدحإ يي ةدايز نم ناك اموءركاش 

 نتعورطملا

 ل نا

 باوصلا ىلا قفوملا هللاو

 ةيرجت ١8/8 ناضمر ةرغ



 ركش 1 كفلكا

 بتكملا ىلا اننانتما رفاوو انركش ليزج مدقن نا انرسي
 ىلع انل حامسلاو ةقفاوملاب هاضفت ىلع توريب يف يءالسالا
 ةققحلا ةميقلا هتعوبط٠ نع ذخا يذلا باتكلا اذه راصتخا
 5 قالطالا ىلع تاعبطلا نسحا ند تءاج ىلا

 ل .. ريبخ لك ىلا هايبس يف نيلماعلا قفوي نا لاس هللاَو
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