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 5 مصدات ٠

 قرشا دوبل نا 1 ليك ذك

 قمم وخو اهب ههنم تامق'اهي تيضأ نمةمألا هّدَهَو
 ٌةداَهَش ٌنوُعاَطلا» :مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاق ءًاديِهّش ناك
 هيلع قفتم (مِلْسُم َّلُكِل

 :ممألا نيب اهتناكم 00

 :اهريدي ةكتمف نإ ىمألا نبي برلعلا فا ةباهم اكأ

 ٌةَريِسَم ٍبُعّرلاب ثنعلا :مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاق

 يف َنيِرِفاَكلا ِةهَباْسُم نع ْثَيِهْن اًهِئيد ٍلامكو اَهَتَّرِعلو
 اًمِاَخََنا 0 ووبتلا ىلع ِءاَنِبلا نع ُتّيِهَنف ؛دّقتعُملا

 َروُبُق َنوُذْخَتَ دب اوُناك ْمُكَلْبَك َناَك ْنَم َنِإَو الأ «دجاسف

 رولا 127 الأ َدِجاَسَم ْمِهيِحِلاَصَو ْمِهِئاَيِبْنَأ
 .ملسم هاور (َكِلَذ ْنَع ْمُكاَهْنَ ىلإ :دحاسك

 ٌّمَأل  مالَّسلاو ةالّصلا هيلع لاق ءروُصلا نع ْتَيِهْنو
 كيّلوأ» :- لاق «ريواصت اًهيف ةسيِنَك كبأر امل انبِْو 1 |

 اود ُحِلاَّصلا لْجّرلا أه ُحِلاَّصلا ُدْبَعلا ُمِهيِف َتاَم اذ

 ٌراَرِش ِكِيَلوُأ ٌرّوّصلا َكْلِي هيف اوُرَّوَصَو ًادجْسَم ِهِرْبَك ىَلَع
 0 اق - ل

 :براّشلا ٌفحو . ىلا

 ٍروحَّسلا ةلكأف ؛اهّتَدابع يف اًهَتَهَباْشُم نع ْتّيهنو

 تَنْطِخَو «مئاهبلاو تارعألاد ِهُّْشَنلا نع ْتَيِهنو

 .امهل ٌتلاث ال َنّيَديعب

 ا ا |

 انّيبن ىلع ُمالَّسلاو ٌةالّصلاو «نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا

 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم

 ةديماعلا نلكت « هنب ضاقو قلخلا هللا قلخ

 ىلإ هّجوزو هطبهأ مث .هل ًاميركت ةكئالملا هل ّدجسأو

 مهب تّلاطو ٍراصمألا يف يذلا ثقاقتو :نهرألا

 لاق :نيلصاةبت ًاممأ ٍضرألا يف ٍمِهّلعجو فانيلا
 يصب مثرو ضرالا يلح كلج ىلا ضو : هناحبس
 هل ه4
 .[158 :ماعنألا] ه؟ٍِتَجْرَد ٍضعِب قوف

 ءمّمأْلا رئاس ىلع ميركُتلاو لْضَملاب َةّمألا هذه ٌصخو

 هيلع لاق «504 :ّجَحلا] 42 تح رم :هناحبس لاق
 5 وع
 هموم < 6م م7

 اهريخ متن ةمأآ نحس نونعل ماحد : مالّسلاو ةالَّصلا

 .يذمرتلا هاور (دَّللا ىَلَع اهيركأَو

 : هئأش ل لاقف « اهيلع ءاَنَّثلاَو اهِحْذَمِب ُنآرُقلا ًءاجو

 ه«ضارت 11 245: وي انتكح ك4 ازا تلف
 :هكفرش : يأ» : ساّبع نبا لاق 08٠١ :ءاّيينألا]

 :ركنملا نع يهتلاو فورعملاب رمآلاب اهفرش «*

 «نيَّدلا سّسُأب اًهِمايِقل ايريخ يقاس !تتاكداو
 هد د مم ام وو 04 م

 نَع َْوُهْنَتَو ٍفورْعَمْلاِ 3 ساّتلِل تيم و أ

 135 نيبطرُفلا لاق ٠ : ناّرمِع لآ] لأَن 0 رو ركبملا
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 :اينّدلا يف اهئاقب ٌنمز *

 ةالّصلا هيلع لاق «ٌليلق اينّدلا يف لكي ٍدَّمحم ِةّمأ ءاقبو

 امك امك مَمألا م ْمُكَلِبَق َلَس امبف ْمُكواََ امن مدا

 «يراخبلا هاور «سْمّشلا ٍبوُرُع ىَلِإ رْضَعلا ٍةا 2 َنِبَب

 قرات اهّتكلو :ةيعبسلاو خيتسلا نيب اهدارفأ دانضأو

 ارظملا ُلَكَم ينم مَآ ُلَكَم» :لاقف «ثيغلاب لك ْىِبَنلا اهّهّبش

 يف ىلاعت 0 . اًهِروُكُب يف اهل كروَبف ؛يذمرتلا هاور

 ٍروهش نع ٍلايلو ِماَّيَأ يف ٌةحلاص ٌلامعأف ءاّمِراهنو اهليل
 ٌرُفكُي ةفرع ةوضو ءرهش ٍِفلأ نع ٍردقلا ٌةليلف ؛ماوعأو
 َةَمَّسلا ٌرْفكُي ءاروشاع ٌمايصو «ةيقابلاو ةيضاملا ٌةنَّسلا

 .ةنس مايصك رهش ّلك نم ماّيأ ةثالث ٌمايصو «ةيضاملا
 :اهل ٌةكّرابم ٌةنكمأ «

 يف ًةالصف ؛ةكَرابُم ٍةلِضاف ٍةنكمأب اًهيلع ٌمّركتو
 ٍدجسملا يف ٌةالصو «ةالص ٍفلأ ٍةئم نع مارحلا ٍدجسملا

 ٍدجسملا يف ٌةالصو هاوس اميف ٍةالص ِفلأ نع يونا
 .ةالص ٍةئم سمخ نع ىصقألا

 :ميظع اهُباوث ٌةريسي ٌلامعأ +

 ؛ ميظع هَّللا ٌدنع اهُباوثو اهل هللا اهّعرش ٌةريسي ٌلامعأو

 «ليّللا فصن ّماق اَمَنأكف ٍةعاَمَج يف ًءاشعلا ىَّلص ْنمف

 نمو ءهّلك َليَللا ّماق اَمّنأَكَف ةعامج يف ّرجفلا ىَّلص نمو

 :َلاَق نم»و «ةنسح فرح ّلكب هّلف ٍنآرُقلا ض ًافرح أرق
 ْنِإَو ُءاَياَطخ ُهْنَع ْتََطُح ِ؛ِةَرَم َهَكِم ٍهِدْمَحِبَو هللا ناك

 ميظَعلا هللا ناكيس لاق قالو ارحَبلا ٍدْيَر َلْثِم تناك

 :َلاَق ّْنَماَو 0 ؛هِدْمَحِبَو

 هنع كلش وآ «ةطسح كلا هل تيك وكم ةنم هللا ناك
 تبتك

 اذإف «هب اوُمَصّناو كلذ اوُماقأ ام ةّمألا هذهل ٌحْدم اذه»

 مسا مهنع َلاز ؛رّكنُملا ىلع اوؤطاوتو رييْخَتْلا اوكرت

 .«مهكالهل ايف كلذ ناكو ءٌمّدلا مس | مُهَقِحلو حْذَملا

 :نايدألا م عيمج تكتف 53

 عيمج اهنيدب هللا َّحَسن اًهِتِّيلَضفأو اًهِييَد ٍلامكلو

 «دلسلا را ديون ترا دقو +هتاحبس لاق «نايفألا
 لاق داو ديد ده خم ُهَّللا لّبقي الو «[19 :ناّرمِع لآ]

 #«هْنم َلبَقِي نلف اًنيِد ملَسإْلا ريغ ْعَيْبِي نموإ» :هناحبس

 هيلع لاق :هنعابتاب ٍقلخلا ٌعيِمَج

 وم هس

 يب عمسي ال !ِهِدّيِب ِدَّمَحُم ٌسْفَن ىنلاوا : مالَّسلاو داك

 + َرَّمَأَو «[486 :ناَّرمِع لآل

 هاؤر (ٍراَنلا ٍباَحْضَُأ ْنِم ناك اّلِإ ؛هب كليا يِذَّلاب ْنِم ؟مْؤي

 َثِعُب ْنِإ ُهوُعِبَتيِ ءاتينألا ىلع قاقملا هللا لَخْغاَو ا

 نانك ىتوت ناؤلا :مالّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاق «مهيف

 لِلَط ْنَنلا ٌربخأو ءدمحأ هاور يِنَعَتي ْنَآ اّلِإ ُهَعِسَو ام ًاَبَح
 َيِل ىَوَّز َهَّللا َّنإ) :لاقف «قافآلا ٌعُنبيس ٌمالسإلا َّن

 اكلم ُُلَِس يِّمأ َّنِإَو ءاَهَبِاَعَمَو اَهَتراَشَم ُتْيَآَرَك ضزألا
 عبمج يف هرشنب هللا ٌدَعوو .ملسم هاور (اًهْنِم يِل َّيِوُز ام

 ةمألا اذه ةملتيتا : مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاق «ضرألا

 تب هللا كري اََو ُراَّتلاَو لِي َََب اَم اك .قيدلا قاد

 ٌلَّذب وأ ٍزيِزَع ّرِعِب ءنيّدلا اَذَه هللا هَلَخْدَأ اّلِإ ؛ِربَو اَلَوِرَدَم

 َدَعوو اًهَئيد ِةَّمألا هذهل هللا ظِفحو .دمحأ هاور «(ليِلذ

 ننقا هرتز لكن لا لقجع +ثاش لني لاقف +ةرامظاإب
 .[ فّصلا] 4َتْورَتمْل 1 د لا تلا لع يلع قلل
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 كو

 نيدو
 م

 عليلو مؤي يف و عك ٍةَمْكَر َةَرْشَع نتتْلا ىَّلَص ماو «اًةئيطخ ُفْلأ

 جلا يف اني نهب لهل ب
 :ريخلل ةَقْطومم ّدمأ 533

 هيلع ْتَعَّلَط موي ريخل تَقْفُو :.نكنال قدوم يأ

 ىَلِإ اًبيِدُم» : مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاق ءسمّشلا

 ءملسم هاور ةاَنَلْبَق َناَك ْنَم اَهْنَع اللا رضآَو فقتشلا
 َمرُحو «وباوث ةرثكو هتْخيِصب ةّمألا هذه هل ْثَيِدُم ٌمالّسلاو
 ُمُكَنَدَسَح امد : مالّسلاو ةداكلا هيلخ لاق فم نزيف

 :ميظع اهُياوث +

 ندا امأك» :هناحبس لاق «نيتّرم ٌةفعاضُم اهروجأو
 «دَيَحَت نم ِنكَفِك كيوي -هلوشرب أونماَءو هلل أوُهَتَأ أوُنَماَ
 رِخألا ْمُكَل١ :مالَّسلاو ةالَّصلا هيلع لاق «[78 :ديدحلا]

 ْمُكَّفَح 000 لَه : ُهَّللا َل

 «ٌتْئِش ْنَم ٍهيِطغأ ءيِلْضَم ُهَنِإَف :َلاَق ال : اوُلاَق ؟ًاعْيَض

 رقخأ خت :اوُناَقَك ءىَراَصنلاَو ُدوُهْملا ِتّبِضَعَ ؛ نيم
 الق اق !ًءاَطَع مَع ُلَقأَو ًالَمَع

 .يراخبلا هاور

 نم َنيسمخ ٌرجأ هل ٍنامَّرلا رخآ يف هنيد ىلع ضباقلاو
 يف ٌةَدابعلاو ءرجألا ٌكلذ نم ٌرثكأ ٍةباحّصللو «ةباحّصلا

 .ةللَع َيِبَّنْلا ىلإ ةرجهكك  نّئفلا : يأ - جْرَهلا

 ريخب َقَحْلَتل ممألا ّنم ُةّمألا هذه اهُرِهظُت اًهلئاضفو

 ةذلّصتلا هيلع لاق «مالسؤلل اهزيط نفذكو انهباكر

 لج لاق اْنّيَتَرَم ةغأذل ناك قه نينا مداملاو

 اَدإَو # َنوُممْؤُي دب مه هلق نم بنكلا مهني 2 :!1 َنيَلآ' : :هنأش
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 بتكلا عيمج ىلع َنَميِه ,ةظعومو ىَدُهو ٌرون اهّباتكو
 كَل 3 : كيو لاق ءاهيلع ٌنيمأو اهل ظِفاح ةقباّسلا

 نينو بتكحلا ني ثدي تت انج اقيم خلا( تكلا

 ٍليِدبَتلا نم ىلاعت هللا هظفح دقو «[44 :ةدئاّملا] هلع

 هل َنِإَو ركل اَََرَن نحت اًنإإ» ناصقُتلاو ةدايٌرلاو ٍفيرحّتلاو
 ةئشلا ظفح نآرقلا ظْفَح نمو ء[4 :رسنلا 45و

 متاح وبأ لاق ءنْييحَولا ذحأ يهف «ةياوّرلاو ٍدانسإلاب

 هللا قاف غم مَمألا نم َةَّمَأ يف نكي مل» : هلك 0

 هله لكم ؛مهِفَلس َباسنأو مهّيبن َراثآ نوظّمحي هم ةَمَأ -

 بتحكل

 َمدآ دلو ٌديس انأ» :هسفن نع لاق «ءايبنألا ٌريخ اهّيبنو
 تيب ىف ةقلتغ ةايينألا ىلضي .ملسم هاور «ةمايقلا موي

 هللا هّمعبو ءملكلا َعِم ماوج يطعأو ءءارسإلا يف سدقملا

 ناك كدت 2 ىلع 0 ةّفاك ساّنلا ىلإ رس رس وي سس

 اك ريثك نبا لاق «ةرثشلا هيف

 اهني تاريخلا ىلإ ٍِقبَّسلا َبَصَق ُهّمألا هذه تّراَح امنإو»

 ٍلْسّرلا مركأ للا قلغ ثرتشأ هنإف ِ؛ِِلك دمحم

 هلبق ابن هليعُي مل ميظع ٍلماك عرشب ُهَّللا هّنعبو هَّللا ىلع

 «هليبسو هجاهنم ىلع ٌلمعلاف ءلُسُرلا نم ًالوسَر الو
 ٍلامعأ نم ٌريثكلا لمعلا ٌموقي ال ام هنم ُليلقلا ٌموقي

 دعب ٍلاجر ٌريخ مه يو هّتباحصو .(هّماقم مهريغ
 سانلا ٌرْيَخح»١ :مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاق «ءايبنألا

 يراخبلا هاور 2... يِنْرَق

 متو ٠ .[384 :!بَسل سن

 وِلَبَق نم اَنُك اَنإ نير نم نحل ُهَّنِإ هوب اَنَمآَ اَولاَك َمِهَلَع لَن

 .[67-54 :صَصَقلا] 4 ِنبَبَرَم مهرج 5 كيلو 6 َنيِمِلَسَم

 :اهقازرأ *

 ام اينّدلا ٍقازرأ نم اهل َحَتف نيّدلاب ُهّللا اًهّمركأ اًمكو

 ٌتيِطْعَأَو» :مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاق ءاهريغل ْحَتُْي مل
 (- ةّضِفلاو ّبهّذلا :يأ  َضَيْبَألاَو َرّمْحَألا :ِنْيّرنَكلا

 ُمِياَن اَنأ اَنيَبَك» :مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاقو ءملسم هاور

 هاور (يِدَي يِف ْتَعِضْوَُف ٍضْرألا ِنِئاَرَخ حيِتاَمَمِب ُتيِتَأ
 لكي هللا لوسر بهذ دقو» : هيِليَؤ ةريره 5 .يراخبلا

 تاريخا نه اهيف ام نوخرعمم يا اهترتقتت شأو

 .(- زونكلاو

 ًاعيمج َكَلْهت نأ ِةمألا هذه نع هلضفب هللا َعّنمو
 حيٌرلاب اَنِلبق ْنِم ٌممأ ْتَكَلِه امك ءقّرَعلا وأ عوجلاب
 :مالّسلاو حاشا هيلع لاف دق دقن و ههتشولا ور ينبكلاو
 ُتْلَأَس ؛ٌةَدِحاَو يِنَعتَمَو ِنْيَُ يناتفأت ؛ ثالث يّبَر ُتْلَأَس»

 امي اقل عوجلاب : يأ - نأ تلوث آلا

 لأ هثلَأَسَو «اهيناطقأت قّرَكلاب ىِ أ َكِلْيْب الأ ُهُتلَأَسَو

 هللا ةاطيغأو ءملسم هاور ةهيينسا تب ماب نكي

 َعمتجا ولو مِهِسْفنَأ ىَوِس نم ًاّردع مهيلع َطّلسُي الأ

 اًهِناَعنمَي ِنْيَئاَمأ هتّمَأل ُهَللا ىطعأو ءاهراطقأب ْنَم مهيلع

 كلذ َلاز دقو  ناَمأ لَك َيِبَنلا ٌةايحف ؛باذعلا نم

 :يلاعت وللا ةاقغيبا ةخآلا ناتآلاوىوس هتانوو نامآلا

 تنك اَمَو ٌمييف َتنأَو ْمُهَبَِعَِل هنأ تاك امو#» :َْيَو لاق
 دع بخ عك بخ يب رج 2 رجوب

 .["* :لامنالا] 6 َنوُرْفْعَتََس مهو مهبذعم ل
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 :اهّيبن ٌعابتأ *

ف هب نوموقي ًالاجر ٌطْفح هئيد هللا طفح امكو
 ي

 : مالَّسلاو ةالّصلا هيلع لاق ءروصُعلا ّرم ىلعو ٍراصمألا
 1 ؛ّقَحْلا ىَلَع َنيِرِجاَظ يِتمأ ْنِم ٌةَفِاَط ُلاََت الا

 .ملسم هاور (َكِلَذَك ْمُهَو ِهَّللا ُرَْأ يِنأَي ىّتح ْمُهَلَذَح ْنَم

 ؛ةلالبض نلغ نوعي اة لو «ءايبنألا ة 07 اهّؤاملعو

 ءاّهِنيد ّرمأ اهل ُدَّدجُي نم هللا تعبي ٍنرق لك سأر ىّلعو

 ألا هل ََْهّلا نإ :مالسلاو ةاللا هيلع لاق
 و2

 .دواد وبأ هاور «اًهَيِد اَهَّل ُدّدَجُي ْنَم ٍةَنَس ِدَكِ م َّلُك ٍسْأَر ىَلَع

 هقيجلتل ذاجوخألا ميمج ىلع اها سو
 4 ناكل لق هادبن انرطختلا» + العو لج لاق + مهثرذنأ

 :هناحبس لاق ءممألا يف ٌرايخ ٌلدع يهو 21187 :ةّرَقَبلا]

 “1١87[. :ةهَرَقبلا] هياطَسَو ََضَأ مكن َكِدكَو م

 :اهعئارش <

 (ةرطقلل ٌةَقْفاوُم ةلماك ةّمات كلذك اهتاعيرشتو

 هنآ ديره لاق هلال عرييسللا ىلع ايتاكملاو
 يف ممألا ىلع قّيَض دقو 6 :ةّرقبلا] َرَسمْلأ مكب

 اًهلهسو ءاهتوسأ ةمألا هذه ىلع هللا مّسؤو يار

 هاذ ةوهطو ةجسم قدرألا ذأ ءاهرسا نمق مهل

 .(ةَروُهَطَو ُهَدِجْسَم ُهَدْنِعُف ٌةاَلَّصلا ُهْتَكَرْذَأ ٍلُجَر امي ف

 ءاهل ًافيفخت نيْفُحلا ىلع ىلع ٌحسملاو ةديقلا عرشو

 ايتاولصضف ؛ةقباّسلا مَمَألا ٍتادابع ىلع ٌةلَّضفُم اهّتادابعو

 اهفوفُصو ءرجألا يف ًنوسمخ اهّنكلو ٍددعلا يف ٌسمخ

 بألا توتخلا ةرثدث ابكر نوع هواولا يرتتقمك
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 :تامملا دعب اهلئاضف +

 دعب ةكركأ اهقايص ايح يف ٌةَّمألا هذه ُتَمِركأ اًمكو

 ع لوو ءانريخل ُقَّشلاو اَنل ٍربقلا يف ُدْحَّنلاَف ؛ ايتامم

 رئاس نيب نم ٍةماّيقلا ةّصْرَع يف ٌةمألا هذه ُفَرعُتو

 اصلا هيلع لاق + :اَهِنوضُو ءاضعأ يف ٍضاَيَبب ممألا
 ْنِم َنيِلَجَحُم ًآَرُع ِةَماَيِقلا َمْوَي َنْوَعْدُي يِتمُأ َنإ» : ارداحلاو

 يراخبلا هاور (ِءوُضْؤلا ٍراَنآ

 هَنوُعَد ًابتخا كك ْنِبَّنلاو «ةباجتسُم ٌةوعد ّئبن لكلو

 يبن لكِل» : مالّسلاو ةالَّصلا هيلع لاق ؛ةمايقلا م موي هتمأل

 ُتأَبَتْخا يْنِإَو ُهَتَوْعَد ْنِبَن لُك َلَجعَتَم كَ كك اتت وق

 كاوا .ةَماَيِقلا َمْوَي يم ةَعاَفَش يتوعد

 .هيلع قفتم ةاعْيَش ِّللاب ٌكِرْشُي ال َتاَم ْنَم  َُّللا

 ةالّصلا هيلع لاق ءةَّمألا وذه طارّصلا ٌريجُي نم ُلَّوأو

 ُنوُكأك منهج ْيَرهظ َنئَب طاَرصلا ُبْرْضُيَو' : مالّسلاو
 .ملسف هاور ةُريِجُي ْنَم َلَّوأ يِنمأَ 5

 ْلَوأ ب انّيِبَتف ؛ةمايقلا موي نوقباّسلا نوُرِخآلا نحنو

 يِنآ» : مالَّسلاو ةالَّصلا هيلع لاق قّنجلا تاب حبت نم

 ايلا ّمْوَي ةّنَبْلا َباَب
 كيب لوقتف ءةدئحم ةلوقأت ؟تلآ 3 :نزاكلا ٌلَوُقَب

 .ملسم هاور «(َكَّلْبَم ِدَحَأِل ُحَنْفَ ال «ٌتْرِمأ

 ةّنجلا لهأ ٌرثكأ مهو هنأ اَهَل الوخُ ممألا ُلوأو

 مانم نوعا ممألا ٌرئاسو امص َنونامث اهيف مُهفوُفُص
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 - ةححتف ٌبلطأ :يأ  ُحِتْفَتْسْأَ هم

 :مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاق ءَفَّصلا يف نوّصارتيو

 ٍفوُفُصَك اَُقوُفص ْتْلِعُج :ِثالَثِب ٍساَّنلا ىَلَع اَنَلْضُفا

 ْتَلِعْجَو ءًادجْسَم ايلف قالا اك 1 تلعكو ركرالملا

 .ملسم هاور ؛ءاَمْلا ٍدِحَن ْمّل اّذِإ ًاروُهط اَنَل شر

 ا

 ملظلا يف اوُعكو انليَق مو «هقعاط ىلع اهب اوُنِيِعَتَسَيِل

 ِوْلظِِهم : هناحبس لاق ٠ ,مهل ةبوقع ٌةحابُم ٍتابّيط مُهَمَرَحُ

 .[159 :ءاَمّنلا] 4 كك ٍِتابْيط مهيلَع امر قدا تأ 8

 ا ا است تاس ب

 ْتَناَك ىَلَأ َلَدْخْلاَو ٌمُهَرْصِإ مُهْنَع ٌعَصْيَو» :هناحبس لاق

 انهسومأ ٍلْثَقِب اًنيِقباس ة ٌةبوتف 4[ :فاّرعألا] مهل

 ل ع ا ل ا مكيِراَب ّلِإ اويوُنَق :َنْيِك لاق

 :ةمألا هذه ةبوكو 004 :هتققلا] 4 باك ميري د َدْنِع

 .دوعي الأ ىلع ٌمزعلاو هلعف ىلع ُمدَّنلاو ءِبنّذلا ُكْرَ

 ةاروّتلا يف ًامتح ناك حارجلاو ٍسْفَّنلا يف ٌصاصِقلاو

 عرش يف ناكو ةّيَّدلا دخأ مهل نكي ملو ءدوهيلا ىلع

 هللا ٌرّيخف «صاصتقلا اهيف مهل نكي ملو ُةَيَدلا ىراصُملا

 َكِلَد» :لاقو «ةّيّدلاو وفعلاو صاصقلا نيب ألا هذه
 1 هرصو 4 ست ثبت نب ةيفت 7 عوام 0 ب ا
 3 ىلع ةياحبم تتانكو نعم مل تاو

 0 .[ 64 :لاقنألا] «اَبتِط اَلَلَح لكَ متْمِيَع مه امم أوُنكَدلاهَقِبس

 ّوَسَولاَو هيلع اوُهركتسا ل أطخلا مث دِإ اهنع

 1 لل كر ل سحلا

 ةَقباّسلا ممألا ىلع ًاياذعو كولي هللا اهلرنأ فارمأآو
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 ُةَكِمَو َنوُرْشِع ٍةَنَجْلا لْمَأ» :مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاق

 دما ءاوواانس نوتاقت كلا نونا ولك يكف

 اَلَو ِباَسِح ٍرْيَعِب َةَّنَجْلا َنوُلُخْدَي ًافلأ َنوُعْبَس' مهيفو
 :مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاق ءهيلع قفتم (ٍباَذَع

 اقلا ةيمتش ندا لك َعَم يِنَداَرَف َكْيَو يّبر ُتْدَرَتْساَ»

 .دمحأ هاور

 :ةّمألا هذه يف ملسملا ٌةناكم «

 روض كح ركن ّلَضَمُم ةكألا وقع نم ٌنمْوُمْلا

 ةريغ وعدي ْنأو «هب ٌكّسمتي ْنأو «هِنيدب َّزتعي ْنَأ ِهِب ٌقيقح

 هنوك ىلع َهَّللا ّدمحي ْنأو «لطابلا لهأب هّبشتي اّلأو ءهْيِلإ
 .تاحِلاّصلا ّنم َةّوزتيو ةكألا هذه نم

 ٍلوصأب لمعلاب اّلِإ ِةّمألا وذه ٍداَرْفأ ْنم ٌدرَف ُمظعي الو
 نأ ةداهش ىيقسر وللا قيحوت قم. اهمفارشو اًهدبد
 ..قلغلا نايسفلاب زداسلا نانو وللا كريس ادكضم

 لاق ءاهنم هنوك هْعَّمني مل اهيف يذلا ٌريخلا هّناف نمو

 لد اهم ميش كي ذل الي لوف انز)» :هناحبس
 ماوقأ ئاردتقو هرخب وينشر كاذلتع لوط 0

 هتاهأ نمو .«كلذب اوعِفتني ملف هب اونِمْؤُي ملو هلك َىبَنلا

 ناميإلا يف ٌميركّتلاو لضفلاو .دحأ ُهْمِرَكُي مل ُهَّللا

 .لئاضفلا مانتغاو تاريخلا ىلإ ِةقب ةقياسملاو عابتالاو

 انكنري أو «ويدعهملا ةادثلا مم انتسب نأ هللا نآس

 :قياع يف هدنع

 هبحصو هِلآ ىلعو ٍدَّمحم انّيبن ىلع هللا ىَّلصو
 .نيعمجأ


