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 رجس ار هلك شه

 نأ ميطتسن ال « كريغ هلإ الو « تنأ الإ هلإ الو « كدمحمت و مهالا كنمسإب

 . كفن ىلع تينثأ اك تنأ , كيلع ءانث ىمحت

 « هكرابتو هعفرل حلاصلا لمعلاو « بيطلا ل د كناحيس كيلإ

 لوح روديو « كركذب رطعتيو « كبحم قرشب ملك نم بيطأ سيلو

 . كادهو كاضر

 ةمألا هذه ةزع هب فدهتسيو © كبجو هب دصقي « لع نم ىزأ سيلو

 ىسأ حلصي الو « كيبنب اهتكرابو « كنآرقل اهترتخاو « كنبدل اهتيضترا ىقلا
 . اهوأ هب حلص امب الإ ةمألا ذه

 لوصألا كلت « ةميدقلا ةيفوصلا لوصألا رشنل « ىلملا جبنملا انعضو اذهلو

 ةيمالسإلا قالخألا تعنصو « اهروصع ىهزأ ىف ةيمالسإلا ةايحلا قفأ تءاضأ ىتلا

 اهقافآو « ةيحورلا اهتفسلف « ىلوألا اهتنثو ىف انتمأل تغاصو « اهدوهع لبنأ ىف

 « ةدهاجلاو كواسلا ىف اهجهانمو « ةيبرتلاو ةفرعملا ف « ةضي رعلا اهطوطخو « ةيلاثملا

 « هللا ىلإ ىبرق نم « ةاجاتملاو بحلا ىلإ امو « ةاجانملاو بحلا ىف اهجراممو

 . هاضرو هاده ىلإ ةليسوو

 ًاييط اداز نوكت نأ « ةيفوصلا لوصألا هذه رشن نم فدهتسنل اننإو
 «اّيلاثم ًاقلحو « اًيوق ناعإو « اًييأ امزع انتضهن ىف لثمتي « ًاكرابم احلاص

 . اين ًاديحوتو



 ةيفوصلا لوصألا رشن ةنجل

 « ىملإلا همزعو « ىدنحملا هقلخو ؛ ىت آرقلا ءرون ء ىتالسإلا بلقلا ىلإ داع اذإف

 < هللا ىلإ ةنعيظم ةديعس اهدوتت ءةيللا لإ ديذع نم داع

 اننا اننا نبل

 ثراحلا مامالل © هللا قوقل ةياعرلا » باتك « انئارقل لبق نم انمدق دقلو

 فراملا ءانلملا جاتل © فوصتلا لهأ بهذمل فرعتلا » باتكو « ىساحملا

 . ىذابالكلا

 ربك أ « ىنالسإلاو ىبرعملا نيملاعلا ىف انئارقل مدقن نأ مويلا اندمسيل اننإو

 . مج راتلا اهفرع ةيفوص ةعوسوم

 « قوص خرؤم مظعأ « ىسوطلا جارسسلا رصن ىبأل « مثلا د باتك مدقن

 . هثيدحو هعدق انخم رات ىف

 : هتعبط ىف ناك ىذلا ريبكسلا صقنلا انلكتسا نأ دعب « اقتحم ارح همدقن

 . "76 نوسلكين » فرشتسملا اهب ماق تلا ةيبروألا

 . هيلع بيقعتلاو هل ميدقتلاو ؛ هثيداحأ جيرخمو « همالعأ طبضب انق ا

 اننا

 اومبسس نيذلا ءاقدصألا ةذتاسألا اروفوم ًاصلاخ ركشلا هجون اننإف « دعبو

 باتك ده جارخإ ىف مهاعب . باتكلا اذ تأ تان

 نسحلا ىبأ ركذ ىف باب ) نم ءادتبا ٠ دوقفم مق نوسلكين ةعبط ىف ناك(1)
 نيذلا مباشلا تاعامج ركذ . ىفوصلا ةزمح ىنأ ركذ : باوبأ مث « هللا هر ىرونلا

 . قاغرفلا ىسوم نب دمت ركذ . نسحلا نب ىلع ركب ىبأ ركذ . رفكلاب ممومر

 . دوقفلا مقلا اذه انتثأ دقو ( ىطساولا لاقام ناب

 . عراتلا يف ةرم لوأل الماك عملا باتكر شني اذهمو



 6 ةيفوصلا لوصألا رشن ةنجل

 ىلوت دقف ء ىاجيتلا ظفاحلا دمع ديسلا ثدحلا ملاعلا ذاتسألا ةليضف ركشن

 فاضأف « ةنامأو لع نم هنع فرع امب « عملا باتك » ثيداحأ جيرخت هتليضف

 . هللا نذإب طكرابم امقان احلاص الع

 عج ىف ًاروكشم ًادبج لذب ىذلا ىفاشلا ديع دمع ديسلا ذاتسألا ركشنو

 . « عمللا باتك » فاؤم ىسوطلا جارسلا خي راتب ةصاخلا رداصلا

 تلاهنا نيذلا ء ركسفلا لاجرو ءابدألاو ءاماملا نم ةراتخلا ةوفصلا ركسشنو

 9 انلمءل ةردقمو ةمدشم مهمتك انيلع

 « هكرابي نأو « انامع لبقتي نأ « لامتلا ريبكسلا هللا ىلإ عرضنل اننإو

 . ىربكلا ةيفوصلا لوصألا

 هللا تاولصو « انمالقأ طخمت ام هيلإو « انكوت هيلع « هللاب الإ انيفوت امو

 هنذإب هللا ىلإ ايعادو « ًاريذنو ًارشبمو يداه لسسرأ ىذلا « قطصملا ىلع

 )3 ًارينم ًاجارسو

 روك بلح ا ربع روتكد رورس ىلابلا ربع ل

 ه8 ماع مرغ عه ةما

 م٠185 ماع ويلوي ؟؟



 اة

 ا 2 مم
5 

 تيبس 4

 ىالسالا ف وضتلا نم ن اهعو

 نياسرملا ديس نم اتذختاو « ةندلاو باتكلاب اتمصتعا « ناتيفوص ناتسردم

 « ىآآرقلا حورلا تاماطإ نمو « ىملإلا بحلا قاوشأ نم اتلعجو « ةودقو ًامامإ

 اجارعمو « كولسلا ىف اقيرطو « ةفرعما ىف اجهنم « ىدمحملا قلخلا تايلاثم نمو

 « ةيدتبم ةمصتمم ةيناعإ ةيناحور ىوقأ» عورأ ء نيملاصال اتمدقف « لوصولل
 قيرطلا مسرب « روث هيفو ء ىده هيف « انيبم اقرشم ىتالسإلا فوصتلا اتمدق

 ةاجانملا بي راح , نوكسلا اولاحأ نيذلا « نيلتبنملا نيتها قي رط « ءىفملا يقتسملا

 دعاصلا ءىغملا قي رطلا « تامولم تاقطان تاحفص هدهاشم نم اولعجو « تاعاطلاو

 . هضيفو هفاعو ءادهو « هبحو هسنأو « هبرقو هللا ناوضر ىلإ

 هحهاتم ىف لصيفلاو ىوتفلا اموملإ و « هنايبو هناسلو فوصتلا يلق ام ناتسردم

 1 هدعاوقو

 « ةنسلاو باتكسلا نم ةعبانلا , ةقداصلا ةلماكلا ةفرعملاب اتزيمت ناتسردم

 « ادبأ افرتي ادق « قاوشألاو قاوذألا امهب حتمجم لو ع لبسلا امهب قرفتت مل

 تب رست ىتلا « ةضماغلا تالكسلاو « ةحنرتمل تاحطشلاو « ةيفسلفلا تاحبسلاب

 . هقاوذأو هقاوشأب رتسنت نأو « هيلإ بستنت نأ تلواحو « قوصلا قفألا ىلإ

 ةسردم ىهو « دادغبب دينجلا ساقلا وبأ مامإلا ةسردم ىهف « ىلوألا ةسردملا امأ

 . . لاجرلا حي رختل دهاعم اهتاقلح نم تلعجو « اهتوعدل ربانم دجاسملا نم تذختا



 ب ىالسإلا فوصتلا نم هتناكمو مهللا باتك

 قيررطلا مهتاك ءىضن مالعأك « ةيفوصلا لوصألا بتك مهب جومت نيذلا لاجرلا
 . هددحتو هعسرلو

 « روباسينب ىموطلا جارسلا رصن وبأ مامإلا ةسردم ىه « ةيناثلا ةسردملاو

 رشنو « اهلاسر حرشو « اهتوعد نايبل ربانم بتكلا نم تذخنا ةسردم ىهو

 . اهجراعمو اهفراعمو' اهقاوذأو اهمولع

 « لاجرلا نم لوحفلا حي رختل دهامم بتكلا هذه تاحفص نم تلعجو
 . ىيظملا ءىشملا ثارتلا اذه« لايجألل ظفحت « ةدلاخ نئازخو

 نييفوصلا نيفلؤلا ربك أ « قمب وه « ىموطلا جارسلا رصن وبأ , عمللا بحاصو
 . ءانثتسا الب اميهج مذاتسأو

 « هيلع ذيلتتو , 2 بوجحلا فشك » هباتك ىف ىربوحملا هرثأ ىفتقا

 ميركلا دبع ذداتت « ىللسلا ىلعو « ؟”تاقبطلا بحاص « ىللسلا نمحرلا دبع وبأ

 . ؟9ةيريشقلا ةلاسرلا بحاص , ىريشقلا مساقلا وبأ نزاوه نا

 « انل تظنح ىتلا ةريبكلا مالقألا هتسردم تبحيأ دق « نذإ ممللا فلؤف

 . بيرغلاو ليخدلا نم هتمحو هتناصو قيرطلا جهانم « انمامأ تمسرو

 . هلاحرو ءذيمالتو دينجلا ثارت « ًاضيأ انل تظفحو ةسردملا هذه تنضتحا اك

 ىدتبمو « اهب ذولي ىتلا ةجحللا خي راقلا ربع اهدحو جارسلا ةسردم تحبصأف

 مهتامزعي و مهبواقب اودمصو « هناحبس ههجو اوفدهتسا نيذلا نمحرلا دابع « اهرونب:

 نورتفي الو « مهبر ةدابع نع نوفكتتسي ال « ىلعألا الملا مم « ىلعألا قفألا ىلإ
 ١ . مدهحو هرك ذ نع

 مه 56 ماع قوت ىروحملا ىبالجلا نانع نب ط(١)

 م 1١ ماع ىملا ىفوت (؟)

 ه عوم ماع ىريشقلا ىفوت (<)



 ىالسإلا فوصتلا نم هتناككمو عمللا باتك ١“

 مهفوذو « برق مهدوجوو « بح مهئاجانمو « ةدابع مهئايحو « ةعاط مهئوق

 . نآرق مهقلخو « نا مطاسكو ءرلع

 « هقلخ نم هتوفصو « هملعو هرارسأ ةنزخو « هضرأ ىف زعو لج هللا ءانمأ مهنإ

 . م.الا ىف ىموطلا جارسلا لوقي اك

 « ىريشقلاو « جارسلا اهيف ءاوالا لمح « ةيقنلا ةيفوصلا ةفرعملا ةسردم اهنإ

 . '”ىئابالكسلاو ء ىلسلاو « ىرب وجحلاو

 « قوذ حطش وأ « ىنسلف فارحنا لك « ةوسق ىفو فنع ىف تب راح ىتلا ةسردملا

 . ىالسإلا فوصتلا ىهوج ىلإ برست

 ا فرشلا لورق

 نم ريذحتلاو راذنإلا نوددرب فوصتلا ىف نيقلؤملا لئاوأ دحن اذهو ...»

 ةفلاخم ثداوحلل فلام ىلاعت هللا نأب : لوقلا نورركي و « دوجولا ةدحو ىف عوقولا

 . 6 لالضو رفك هتاذب داحتا هنأب فصوي هب لاصتا ىأ نأو « ةمات

 تيلتبا اك ىلتبا دق « لوألا هر ذنم « ىالسإلا فوصتلا نأ ىف لادج الو

 . الوقو اكولس ءايعدألا ءالخدلاب « ةفاك ةيمالسإلا فراعملا

 « نورذنيو نورذحي معو « ىرجملا ثلاثلا نرقلا ذنم ء« فوصتلا ةمئأ دمت اذهلو

 . ىسوطلا جارسلا مامإلا مهقبسأو نيرذنملا ربك أ ناكو

 : ؟©0مسللا باتكل هتمدقم ىف جارسلا لوقي

 « ةقئاطلا هذه مولع ىف نوضئاملا رتك دق اذه اننمز ىف نأ ملعأ هد

 نعو اهنع نوبيجلاو « اهيلإ نوريشماو فوصتلا لهأب نوهبشتملا اضيأ رثك دقو

 فوصل لهأ بهذ فرعا بحاس(ا) ٠
 ١١1 ص ىئالسإلا فوصتلا ىف (0)
 ةثيدحلا بتكلا راد عبط 1١ نص عملا (©)



 « هفلأ امالكو , هفرخز دق اباتك هسفن ىلإ فيضب مهنم دحاو لكو « اهلئاسم

 لئاسملا هذه ىف اوملكت نيذلا مياشملاو لئاوألا نأل ؛ كلذ مهنم نسحتسمب سيلو

 « قئالعلا مطق دعب اوملكتت امنإ « مكحلا هذبم اونطنو ؛ تاراغإلا ذه ىلإ اوزاغأو

 ةردابملاو « قارتحالاو دجولاو تالزانملاو تاضايرلاو تادهالاب سوفنلا ةتامإو

 طرشب اوماقو « نيع ةفرط لجو زع هللا نع مهتمطق ةقالع لك عطق ىلإ قايتشالاو

 . © لمعلاو ةقيقملاو معلا نيب اوعم لمعلا ىف اوققحن مث ءهب اولمع من ءرلملا

 . مالسإلا ىف ىلوألا نورقلا ذنم « وصلا قفألا ىف اورثك دق

 . ةيفوسعلاو فوصتال ةيبهذ ةدعاق مضي مث « مهملإ ريشي و مهنم رذح جارسلاو

 اوعمل « لمعلا ىف اوقتحت 3 اهب اولع مث معلا طرشب اوماق ءاملع مهنإ

 . لمعلاو ةقيقطلاو ملعلا نيب كلذ

 جذامو 2 ىحورلاو ىقلخلا لالجال جذاع 2 خي راقلا ربع ةيفوصلا ناك اذهو

 . ةفرعملاو لمعلا قفأ ىف « ةقماس ةيلاع جذامتو « ىناإلاو ىدبمتلا لاك

 :-6 نوينسام 2 لوقي مو

 انل مدقت ىتلا جذاملا امئاد اوناك « مالسإلا ىف ةيفوصلا ةفرمملا لاجر نإ »

 . © مالسإلا ىف رابكسلا نب ركسفملا ةيحلا ةروصلا

 : 6 لابقإ دمت » مالسإلا رعاش لوقيو

 ةيلاملا ةيناسنإلاو ء لاكلاو لاجلا نم اعباط ذخأي ةيفوصلا دنع مالسإلا نإ »

 . © نيملكتملا وأ ءاهقنلا مالسإ ىف هدجت ال « ةيملاملا ةوخألاو

 < ع <



 ىالسإلا فوصتلا نم هتناكمو عمللا باتك ٠

 « ىالسإلا فوصتلا خيرات ىف « مألا باتكلا وه « عمللا » باتكو

 ةيحورلا ةاسيحلا بتك نم هريغا ترفاوت اهسحن ام صئاصخ هل تعمتجا دقو

 . ةيمالسإلا

 اهقثوأو عجارملا هذه ربك أ اذه قوف وهو « ىالسإ فوص عجرم مدقأ وهف
 . اظفلو ًارهوج اهاقنأو « ةدام اهرزغأو

 هباوبأو هجهانم ءوض ىلعو ء فوصتلل خرأ نم ةفاك سبتقا ةبصخلا هتدام نمو

 . هلاجرو قيرطلا مولع خير راتلا ربع انل تمدق ىتلا مالفألا ترج « هدعاوقو

 « نيكلاسلا دشرب عامشإو « قوذ قيرطو « لع ةسردمو « خيررات باتك وهو

 لوحفلا حيرختل ايلع ةسردم وه » : « نولكين » لوقي اك وأ « ءاململا لعيو
 . « نيقداصلا ةفوصتملا نم

 « اهيلإ دصق ةياغ « هيف فرح لك ىف فدهتسا دق « عملا » باتكو

 . اهيلع ضرحو

 « نارقلا حور نع ربعت ىتلا ءىدابملا كللت « ةيقنلا ةيفوصلا ءىدايملا مسر ىو

 . ةنلأ رهوجو
 همالسو هللا تاولص لوسرلا لمفل تذهاتت ىتلا ةيناميإلاو ةيقلخلا ءىدابلا

 . هيدهو هيلع

 هيف قلطتو « رونلا هيف قلطتف « ةايحلا ىف ءىش لكب طيمم ىتلا ءىدابملا

 برقلاب ساسحإلا ء سدقملا ساسحآلا هيف قمعتو ء بحلا هيف قلطتو « حورلا

 نكست مل نإف ٠٠١ نادجوو قوذ ةدهاشمو « نادجوو قوذ برق « هللا نم

 1 . كارب هنإف هارت

 ةمأريخ اهنأب ةيمالسإلا ةمألا تروص ىتلا هللا تاك اهيف ققحتت ىلا ءىدابملا

 . سانلل تجرخأ



 ١0 ىالسإلا فوصتلا نم هتناكمو عمللا باتك

 «اهمسر ءدبأو ءاهرب وصت نسحأف ءىدابملا كلت 6 عمللا > ىف جارسلا روص ًاذإف

 ةيماملاو ةيوبنلاو ةينآرقلا ةلدألاب امل امعدم « اهقنأ ىف ةايحلاو حورلا عاشأو

 . هباتك ىف ام لبنأو قدأ ىلإ دمع « ةيقوذلاو
 نوكتلاسلا اهيف مقو ىقلا ءاطخألل « لماش رصحو « لماك نايب ىلإ دمع

 8 دصق نسح نع وأ ٠ ةين ءوس نع امإ 2 قي رطلل

 1 ا يكح وهو ء ىتاسفن ماع وهف « هسفن ىلع جارسلا قوفتي انهو

 2, بولقلا تاقنخو « رودملا ايافغ ىلإ اهم لاستي ةيولع ةريصبب رصبم وهو

 « ندباعلا ءاطخأ نع فشكيف « قوذلا قئاقرو « ةفرعملا قئاقد ىلإ للستي اك

 « نيدهازلا ةسوسوو « نيبحلا تاسيبلتو « نيركاذلا دقع نع فشكي اك

 . هقلازمو قيرطلا تابقع رطخأ ىهو

 هروص اكو « نآرقلا هب ءاج اك« ىتالسإلا فوصتلا هجو هلك كلذب انل ولجيف

 ةريفعاو 3 هللا ىنخ نم ةوفصلا مهو 04 همالعأو هلاجر هشاع مو 2 هيدهو لوسرلا

 ءاطعلا ضيفو « ةقيقحلا قوذو « ةعبرشلا ملع « ةفرعملاو مما نئازخو « هدابع نم

 . هدابع نم ا قطصا نم هياع ذءاتت ىذلا ؛ ىلابرلا

# # # 

 « ريشنو هب ءىمونام ضعب كلذ « قدأ ىنمع وأ « ممالا باتك » وه كللذ

 « هردقب ىفي الو « هتحم ضبني ال « عملل مدقت لكف « ممللا » ىلع لديل

 1 ٠ هقوذو هماع روصي الو

 نم الإ « اهردق فرعيال ةعماج « رابكللا ةمثألاو لوحفلا حي رختل ةعماج هنإ

 ٠ م ركللا ءىراقلا اهيأ كتلاسر كلتو ٠٠٠ اهتادفص ىف شاعو اهجبنم قوذت



 م 5 0 5 |

 . ءارقفلا سوواطب : بقللا « ىسوطلا جارسلا ىلع نب هللا دبع رصن وبأ

 . مه "ال4 ةنس قوت

 : تاحفنلا بحاص هنع لوقي

 بحاص « دهازلا وصلا ىمي نب دمع نب ىلع نب هللا دبع وه ...و

 . انيلإ لصت مل ىرخأ تافلؤم هل نوكت دقو « فوصتلا ىف 6 عمللا باتك »

 . « جياسلا دمحم نب دمحأو ء ىقدفا دواد نب دمت ركب ابأو « ىدلخلا رفمج عمس

 : ظافحلا ةركذت بحاص لوقيو

 « ةيفوصلا خيش دهازلا ىموطلا ىلع نب هللا دبع جارسلا رصن وبأ » ...٠

 ركب ىلأو « ىدلخلا رفمج هنع ىور « فوصتلا ىف « عمللا باتك » بحاصو

 ةوتفلا ىف « هتيحان ىف هيلإ روظنملا ناك © ىبهذلا » لاق ٠ ٠ ٠ قدلا دواد نب دمع

 . © ةميرشلا مولعب راهظتسالا عم « موقلا ناسلو

 : ىواخسلا ةمالعلا لوقيو

 هللا دبع ىلأ مم تجرخ : لاق . ةنسلا لهأ ةقيرط ىلع ناك... و

 : هل اتلقو « هريد ىلإ انب ذقتق ء روصب بهارلا  ايلينا  ىقلنا ء ىراب زورلا

 ء بهار اي : سانلا لوق ةوالح ىنترسأ : لاق ؟ انهاه كسبح ىذلا ام
 ١ ها ع

 . 6 02 مم ماع بجر ىف قوتو

 مج بهذلا تاردش )١(



 لي مهللا بحاصب في رعتلا

 : « نوسلكين » قرشتسملا ةمالعلا لوقيو

 فوصتلا ىناؤم نإف « جارسسلا : ةايح خيرات ن نع ليلقلا الإ انيدل سيل » ٠.٠٠

 ةرك ذأ قدحلم ىف ؛ ى مهلع 50 دوو ام لوأو 0 توكس ىف هيلع اور مدقلا

 « مالسإلا خيرات قى ىبهذلا نس احلا وأ 0 اريصق اضر ءهرك ذل ضرع اك 0 ءاياوألا

 . « ءاياوألا ةنيفس ىف نيفلؤملا نم هريغاو ء« بهذلا تارذش ىف حالفلا وأو

 اوفلؤي رف « هنأش ميدقلا فوصتلا وفاؤم لفغي نأ بيحملا نمو » : لوقي مث
 « هريهع كيرف ناك هنأ مم 03 هلاوحأو هجاراو هي رات أمل ىوخن ًارافسأ هنغ

 5 فوصتلاو ةداهزلا ف مهيهذل اخيشو »ع موقلا م ولع ف مدقلا خمار

 « ءاطخ مسرخأل هيلي ىذلا وأ ىبهذلا ءرصع ىلإ 0 تنك مو

 هه 4 قل فعفكو زوتسم نع ماثللا طيمأف 4 هلاوح أو ةزايخأو عر مآ عبتتأو

 4 مانأألا هثرع اذه بيطو

 اذه دنع افقاو ىننظأ ام نيفلؤملا هي رصاعم دحأ نوكأ نأ ىل حيتأول ىتأ ىلع

 باقنلا فشكل ىسفن ادهاج الإ تنك ام ىرمعاو « فيرعتلاو تعنلا نم دحلا

 ايلع ةسردم تحتتفا دق نوكأ ىناسع « لياجلا مامإلا اذه لامعأو ةايح نع

 . © نيصلخملا ءارقفلا ةمقرلا لهأ نم ةفوصتملا داهزلا نم لوحفلا حيي رختل

 « ءارقفلا سوواطب بقلي ناك جاسملا نأ « ةيسرافلا ريسلا بتك انل ىورتو

 جارسسلا رصن ايأ نأ » : « بوجحلا فش 9 ىف ىرب وجحلا لوقي اك ىورت اك

 ىطعأو ©« ةيزينوشلا » عماج ىف ةصاخ ةفرغ هل در رفاق « دادغب ىلإ ناضمر ىف دقو

 ناكو « تارع سه نآرقلا متع جيوارتلا ةالص ىف ناك هنأو نتن وارنلا ةعاز

 جارسلا ناكو ؛ يل لا احد قاتلا هر لك انو هل رضحم مدالا

1 
 5 م نأ نود اقيغر نيثالثلا مداحلا دحو 2 لحر دق

 1 وسل ب مودم صح صج حسم جوس



 ممللا بحاصب في رعتلا 1
 01 1 ا و م ل

 فذقت لاحلا هذغأ فوصتلا ىف هتاثداح لالخ هنأ « ىرخأ ةصق انل ىورتو

 . ايو هل قرحن ملو ء اهجو هل حفلت رن « هللا وءدي وهو « ةدقوم ران ىف هسفنب

 « ةلاحرلا جارسلا نع ةقطان ةروص ىطعي © نوسلكين » لوقي اك عمللا باتكو

 قشمدو دادغب و ةرمهاقلا نيب لقنتو « ةيمالسإلا ةيروطاربمإلا ءاجرأ ىف لومت ىذلا

 مهمولمل رفا موقلا قيرط اكلاس «روباسينو زب ربتو ةرسصبلاو طايمدو ةلمرلاو

 اب راض « ىبهذلا هرصع ىف ىالسإلا فوصتلا مالعأب عامتجالا ىف ادم مهفراعمو

 . ةوتفو اقوذو اكولس هسفنب مهجهمل ىلعألا لئلا

 : هتاقبط ىف ىلسلا نمحرلا دبع وبأ لوقيو

 ةوتفلا ةيحان ىف هيلإ روظنملا ناكو « داهزلا دالوأ نم رضن ونأ ناك. ..و

 « مويلا مهخماشم هيقف وهو « ةعيرشلا ملعب رابظتسالا عم « موقلا ناسلو

 .©6 ًادحاس هونأ تامو

 ربوتك أ »  ةيرجه ةئامئالثو نيمبسو نامت ةنس بجر ىف هيلع هللا ناوضر ىفوت

 . 6 مودم ةئص
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 1 ماو ره هم م

 دم نب "ىلع نب نمحرلا دبع جّرقلا ىبأ مامإلا نب "ىلع مساقلا وبأ انيلإ. بتك

 دمتم دبع وبأو « ىرهاوجلا نيكتاب نب ىلع نب ليعامسإ . . . . وبأو ؛ ىزوإلا نبا

 "ىلع نب رمع نب هللا دبع ىجنلا وبأو ٠ لع رد نيد نسا دعبل
 ةسنبا ةمي رك لضفلا ُهمأ انيلإ تبتكو . دادغب نم متريغو + ىثيالا نب ديز نبا

 كفرا ىبأ نع مُهأك . قشمد نم َةّيِشَرقْلا رضملا نب ىلع نب باهولا دبع

 « ”ىنيلاملا ةىورملا ءفوصلا "ىَرِجّسلا قاحسإ نب ٍبْهَحُش نب ىسيع نب لوألا دبع
 س+# ةنس روهش ىف هيلع ”ةءارق ىتافوكللا رصن : ىبأ نب دحأ رصن وأ انأينأ : لاق

 « هياع ةءارق ىلاشوبنا دمت نب نسحلا دمت ونأ انأبنأ : لاق « ةئاعب رأو نيّتسو

 : لاق « جاكرسلا ىموطلا "ىلع نب هللا دبع رصن وبأ انأبنأ : لاق

 دهاوشو هتعنص راثآب هتفرعم ىلع مهلدو « هتردقب قلما قلخ ىذلا هلل دجلا

 ءاش نم مهنم ؟صخ « هقلخ نم ةَّريخو هدابع نم ةوفص مهنم راتخاو « هتبب وبر
 كلذ ىف مل مكحو « مسق امب هنع مهفلاو هب لعلا نم مل مسقو « ءاش فيك ءاش ام
 قالخألا ف مهتوافتك نيتوافتم ءقيفوتلاو ةيادهلا نم مهل حنم ايف «مهلعجو ؛ 0

 دوجوم كلذو الإ موهبغم ؛ىش الو مولعم ”لعالق « لامعألاو لاجآلاو قازرألاو

 حتق اهف وأ « سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع روثأم و أ « ؟لحو رع هللا باتك ىف

 هللا نإو ةنّيِب نع ىبح نم ايحو ةنّيب نع كله نم كلبنل « هللا ءايلوأ بولق ىلع

 : ءايغصألا رقو ءايلوألا سمش هئايبنأ نم مككلا معلا 00

 . ًاريثك سو هلآ ىلعو هلوسرو هدبع دمع
 ( مهلا سو)



 باتكلا ةمدقم 1مل

 هيلإ بهذ ام ىنعم ىف اباوبأ تعمجو ىلاعت هللا ترختسا دق ىنإف : دمب نأ

 ساسأو ملوُمأ ةدئعو مهمولع ىناعم ىف نومّدقتملا مهخياشم ملكتو « فّوصتلا لهأ

 اودرفنا امو ؛ ملاوحأو مهتاماقمو مهب وجأو مهلئاسمو مثراعشأو مرابخأو مهيهذم

 ىلع ةحيحصلا ةلكشلا ظافلألاو « ةحيصفلا تارابعلاو ةفيطللا تاراشإلا نم اهب

 ٠ موصفو مهديجاومو مهقئاقحو  ملوصأ

 باب "لك نمو « انتو اقر لصأ لك نمو « ارَط لصف لكن م "ترك ذو

 لج "حلا هب داجو ء ُتلقولا هنم نآكمو « احلا هب حنس ام بسح ىلع « امم

 . ةّجمللاو نايبلاو ةَوْدقلاو ةوممألاب ايدتقم ؛ هركذ
 فئوتلا نسحب « سفن غارفو بلق روضحو هبتتو ظقيت دنع .هيف رظانلا رظنيف

 ابرقتم « دصقلا ةحصو بلقلا ةراهطو ةّيدلا صولخم « ربدتلاو لّمأتلاو .ٌركفتلاو

 ىلإ هتيادهو هقيفوو هديدست نم هحنم أم ىلع هل اركاشو « هركذ ىلاعت هللا ىلإ

 مهيلع راكتإلاو مهيف ةعيقولاب اهيف هناسل طسب نم ةأوانمو « ("”ةباصملا هذه ةالاوم

اصملا مهنأل ؛ نيمجأ مهيلع هناوضرو هلا ةحر « نيضاملا مهفلس ىلعو
 لياقلا ةب

 . اهنطخو اهرْدَك هللا دنع ملظنلا ٠ اهدَدَع

 ةباصملا هذه لوصأ ىرم ًائيغ فرعي نأ اذه انرصع ىف لقاملل قف

 نيهشنلا نيبو مهني يع ىتح مهنم لضفلاو ةحصلا لهأ ةقيرطو « ""هدوصقو

 هذه نأل ؛ منأي الو طلغي ال ىتح . مهمساب نمستملاو « مهسبلب نيسبلتماو « نع

 . فوصتلا لهأ دصقي (1)
 اياونلاو تاهاجمالا ىنمع دسق عمج (+)

 ىرحجملا عبارلا نرفلا ىف ىفوتلا فلؤلا اذ وه اهو مدق فوصتلا ءاعدا نأ (<)

 فوصتلا ءاعدا حبصأ دقق رضاخحلا انرصع ىف امأ فوصتلا مساب نيجربملا نم رذحم

 ىتح هنع ةحمحصلا ةركفلا ءاطعإ ىف مهاسن باتكلا اذه رشنب انلملو ًايداع ًارمأ

للا ىزجو ريطاسأو قرايو آيحزو البط سانلا هاربال
 . ءازجلا ريخ فلؤلا ه



 اذ باتكلا ةمدقم

 «هملعو هرارسأ نحو ءهضرأ ىف ءزعو لج ؛ هللا ءانمأ مع « ةيقوصلا ىتعأ ةياصملا

 نوقداصلا وابو « نوقتلا هؤايلوأو « نوصلّخلا هدابع مهف ؛ هنلَخ نم توفصو
 ؛ نوقيدصلاو ءالدبلاو , نوبقللو راربألاو « نوقباسلاو رايخألا مهم ؟ نوللصلا
 هركذب جملأو ؛ مهحراوج هتمدخم ( نيزو ) « ء مهبولق هضرسمب هللا ايحأ نيا م

 «ةياتعلا ماودو ةياعرلا نسحم :ىنسحلا هتم ممل قيس ؛ مرارسأ هتيقارعب .رهطو « مهتسلأ

 ء افلطتت هيلع مهرواقب لبقأو « ةيادملا َلَلُح مهسيلأو « ةيالولا جاتي مهجوتق
 اومطقنأو هنود ام ىلع هورآو 0 هاوس امنع هي اوتمتسلف « ًانقدأت هيدي نيب مهعجو

 اوقرافو « هن الب ىلع اوربصو « هن آس اوضرو « هيايب اومكسو « هيلع اياكوتو هديلإ
 هيف اومطقو ء باسنألا ِلْجَأ نم اوكرتو ء ناوحإلا هل اورجحو « ناطوألا هيف
 لأ ٌلْطَق كلذ ) :ءاوس اًنممنيشحوتسم هب نيسنأتسم «قيالطا نم !وب رهو ياله
 مك 0 يف ةيآلا”( (رطيتلا و لف ذأ تلو هاني - هينا

 ةيآلا 2( قطا نيزفل داع ىلع مالو هلل دنخلا لك ) :

 رثكح دقو « ةفئاطلا هذه مولع ىف نوضئاملا رثك دق اذه انتامز ىف َّنأ لعاو

 لكو « اهلئام نعو اهنع نوبيجلاو اهيلإ نوريشلاو فوصتلا لهأي نوهبشتلل اضيأ
 نحتسب سيلو « هقلأ ًامالكو « هفرخز دق ًاباتك هسقن ىلإ فيضي مهنم دحاو
 هذه ىلإ اوراشأو لئاسلل هذه ىف اوماكت نيذقا خياشللو لئاوألا نأل « كقذ مهنم

 سوفتلا ةنامإو « قئالملا ملطق دمب اواكست امنإ « « يحل! امذهب اوقطعو تاراشإلا
 مطق ىلإ قايتشالاو ةردابملاو « قارقحالاو دجولاو تالزانملاو تاضايرلاو تادهاجلاب

 ع : ةمجلا ()

 وه كلذ هلا نذإب تاريخلاب قباس ميمو دصتقم مهتمو : ةمآلا لكم (0)

 ل 77 : رطاق . رييكلا لضتلا
 . ( هو : لغلا ) نوكرح امأ ريخ هلا: ةيآلا ةكسن (©)



 هب اولمع مث « لعلا طرشب اوماقو « نيع ةف'رط لجو زع هللا نع مهتمطق ةقالع لك

 . لمعلاو ةقيقحلاو ملا نيب اوممجف لمعلا ىف اوققحت مم

 اذه ىف ترك ذ امم ريثك نع ديناسألا ”تفذح دقو : هللا همحر رصن وبأ لاق

 عسقوو كلذ ىف 'تأطخأ امو « كلذ ىلع هلل ادجلاو ء لجو زع هللا ةيانعبف كلذ نم

 امهإو « كلذ نم هللا رفغتسأ انأو « ىل مزال وهف ناصقنلاو ةدايزلا نم ءىث هيف

 نع ةيذغ اهيف ىل نأل مهظافلأو نيمدقتملا ءالؤه ةب وجأ اذه ىباتك ىف تركذ

 مالكب ىناعملا هذه ىف اومكست اذإ اذه اننامز ىف ني رُخأتلا فلكستكى لكت

 مهقئاقح نع نورعتم مهو مهسفنأ ىلإ كلذ اوفاضأ وأ باوحي اهنع اوباجأ وأ

 . مهاوحأو

 اهاك وأ « كلذ ريغ ةيلح هدنع نم اهالحو 3 مهتاطبنتسمو مدحوو محلاوحأ

 اًماَج كلذب بلطي وأ ٠ كلذب هيلإ راشي ىتح هسفن ىلإ اهفاضأ وأ « ىَرْخُأ ةرابع

 مفدل وأ ةمفتم رجل هيلإ سانلا هوجو كلذب فرصي نأ ديري وأ « ةّماملا دنع
 لمعو ةنامألا كرت دق هنأل ةييسحح وهو كلذ ىف هُمطخ ؟لجو درع هنإف ؛ :"رغم

 هللا نأو ) : ايندلا بابسأ ىف ىتلا ةنايحلا [ نم ربك أو ] مظعأ هذهو « ةنايحلاب

 .. قيفوتلا هللبو , 20( نيدئاذتا ديك يدب آل

 )١( فسوي ةروس نم ريبة بآلا نم .
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 ىف فروصتلا ع

 مهلزعمو «ةيفوصلا سهذمو « فومتلا ملع نع نايبلا باب

 طسقلاب نيمئاقلا معلا ىلوأ نم

 بهذمو ؛ فّوصتلا لع نع نايبلا نع ”لئاس ىنلأس : رصن وبأ خيشلا لاق

 قوف هعفرو هليضفت قفولغي نم مهسمف : كلذ ىف اوفلتخا سانلا نأ معزو « ةيفوصلا

 كالذ نأ ىر نم مهنمو « ليصحتلاو لوقعملا ادح نع هجر نم مهنمو « هتدترم

 ىوقتلا ىلإ كلذ بسني نم مهنمو « لهجلاب ةالابملا ةاقو بعالاو وبللا نم ”برض
 مهنمو « كلذ ريغو سابللاو مالكسلا 227 قؤنت ىف بلكتلاو فوصلا سلو فشقتلاو

 ىناأسف ؛ هلالضلاو ةقدنزلا نإ سي قع موف لاقملا حبو نعطلا ىف فرسب“ نم

 باتتكة سبات اطمونلا دب ديتولا مهبهذم لوصأ نم ىدنع ”حصام كلذ نم هل حرشأ نأ

 ةباحصلا قالغأب قلختلاو « ءلسو هيلع هلل ىلص هللا لوسرب ءادتقالاو « لجو دع هلل

 رثثألاو باتكسلاب كلذ َدّيقأو  نيحلاصلا هللا داسبع بادآب بادأتلاو « نيسباتلاو

 نم حيحصلاو « لزهلا نم دسجلا فري « لطابلا لطبي و قملا قحيل « جلاب
 ”لوفأف « نيدلا مولع نم ًاماع كلذ ناك ذإ همضوم ىف هنم عون "لك بتريو ؛ ىبقسلا

 . قيفوتلا هللابو

 نينمؤملا بولق نع ةهشلا لازأو . نيدلا ”ساسأ مكحأ؛ ىلاعتو كرابت هللا نإ

 لوقي ذإ « هباطخ نم مهملإ لصو امي كسملاو ؛ هباتكب ماصتعالا نم هب مهرمأ ام

 : لجو زع لاقو ةبآلا « ©9اوفكرفت الَو ًاميِمَج هللا لبحم اومصمْعَأو 9: هلالج "لح

 ىف مالعأو ”ةجرد نينمؤملا لضفأ ىلاعت هللا ركذ مث 6 ىَوَقَدلاَو بلا ىلع اوُنَوَمَتَوَد

 5 هقيسنتو هبت (1)

 نيب فلأف ءادعا متكذإ ييلع هللا ةمعن اوركذاو » : ةيآلا ةللكن )0(

 نيب كلذك ابنم ٠ « مذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو اناوخإ هتمعنب متحبصأف عيولق

 ٠ : نارمع لآ , نودتهت يسلمل ةنايآ مل هلا



 عمللا باتك فن

 هسفنب أدبام دعب ةينادحواب هل مهتدارش ىلع ديشو هتكالم دعب ممرك ف ةبتر نيد

 ملا اولوأَو ”ةكئالملاو وُه الإ لإ آل هنأ ُهّْها دهش# : لجو رع لاقفهتكئالمب ىنثو

 . «ءايبنألا ةثروءاملعلاو : لاقدنأ مسو هيلع هللا لصىننلانع ىورو 62” طسقلاب (ماق

 مم « ءاينألا ةئرو م نبذل طسقلاب نيعقلا لملا ىلوأ ن نأ «لعأ هللو ء ىدنتو

 ءلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةعباتم ىف نودهنجلا « ىلاعت هللا باتكب نومصتمملا

 « نيملاصلا هدابعو نيقتما هئايلوأ ليبس نوكلاسلا « نيمباتلاو ةباحصلاب نودتقملا

 ةثالثلا فانصألا مه ءالؤبف « ةيفوصلاو «ءاهقفلاو « ثيدحلا باحسأ : فانصأةثالث م

 مولعلا عاونأ كلذكو « ءايبنألا ةئرو مه نيذق طسقلاب نيمئقلا ملا ىلوأ نم

 د قئاحإعو؛ نايا الا ملعو « نآرقلا لع : مولع ةئالث كلذ نم نيدلا رمق

 : ثالث نع جرخمال نيدلا مولع ةلججوةثالثلا فانصألا ءالؤه نبب ةلوادتملا مولعلا ىهو

 ةكح وأ« «لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع َربَخ وأ لجو زع هللا باتك نم تايآ

 . ىلاعت هللا ءايلوأ نم ىلو بلق ىلع ترطخ ةطبنتسم

 هيلع هللا ىلص "ىنلا مالسلا هيلع ليربج لأس ثيح ناعإلا ثيدح كلذ لصأو

 «ةقيقحلاو « نطابلاو رهاظلا ناسحإلاو « ناميإلاو مالسإلا نع : ةثالث لوصأ نع سو

 لوف وهو « نطابلاو رهاظلا ةقيقح ناسحإلاو ءنطاب و رهاظ نامبالاو « رهاظ مالسإلاف

 هنإف ءارث نكت مل نإف ءارت كنأك هللا ديعت نأ« ناسحألا : : سو هيلع هللا لص ىنلا

 «صالخإلاب نورقم لمعلاو « لمعلاب نورقم ملعلاو « ليربج كلذ ىلع هقدصو ؛ كاري

 ىف ةئثالثلا فانصألا ءالؤهو ؛ ىلاعت هللا جو هلمعو هنلعب ديعلا ديرب نأ صالخإلاو

 ىلاعت هللا 6 دقو « نولضافتم مهاجردو مهدصاقم ىفو « نوثوافتم لمعلاو معلا

 : لاقو 2« "تاجر ريل اوثوأ نيذلأو » : لجو زع لاقف مهساجردو مواسافل

 يضم انلَصَف "تك ليلا ا ل اق . 6 9 ولما ”تاَجَرَد لكلو»

 )١( نارمه لآ ةروس 1١8:1١
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 فو ثيدحلا باصأ تاقبط

 نانشأك نووانتم ءانك أ سائلا ف: سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقو ء « "27ضْنب لَك

 ش .« ىقثلاو مملاب الإ دحأ ىلع دحأل لّضفال ( 9 طشللا

 هقئاقحو هقوقحو هعورفو نيدلا لوصأ نم "لصأ هيلع لكشأ نم لكف
 : ةئالثلا فانصألا ءالؤه ىلإ عوجرلا نم هل دب الف انطاب و ًارهاظ هماكحأو هدودحو

 ملعلا نم عونب مسرقم ءالؤه نم فنص لكو ؛ ةيفوصلاو ؛ ءاهقفلاو « ثيدحلا بامسأ

 « لاقمو ماقمو « لمعو « لع ءانعم ىف مهنم فنص لكلو ؛ لاحلاو ةقيقملاو لمعلاو

 دحأ غلبي الو هلهج نم هلبَجو مَع نم هلع نايبو « هقفو « ناكمو « مهفو

 هفقو ثيح ُهُماَقُف دحاو "لكو ؛ لاوحألاو لامعألاو مولملا ميمج ىوحم لاك ىلإ

 ىلاعت هللا ءاش نإ كللذ نم كلل نبأ انأو « لجو زع هللا هسبخ ثيح هلحمو ىلاعت هلل

 لسصعلاو ملا نم عون ىأب ءالؤه نم فنص لك نأ ةقاطلا بسح ىلع

 كيف هب طيحبو كلقع همفديال امب ةقبط ىلْغأ مهم.أو ء اولضافت لاح ىأبو اومسرت

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 سل مع ب جس سس سس ير عمم سس جو



 عمللا باتك <"

 لقنلا ىف مهمسرو , ثيدحلا باحصأ تاقبط تمن ىف باب

 هملعب مهصيصختو ء ثيدحلا ةفرعمو

 ثيدح رهاظب اوقلعت مهنإف ثيدحلا باحصأ امأف : هللا هحر خيشلا لاق

 : لوقي ىلاعت هللا نأل نيدلا ساسأ اذه : اولاقو سو هيلع هل ىلص هللا لوسر

 كلذب اوبطوخ الف « اوُبتْناَف هْنع 5 ابن امَو ءوٌذُحَف 'لوسرلأ 5 ان امو »

 هللا لوسر رابخأ مهنع اولقت ىتح مهومزلف « ثيدحلا اور اوبلطو « دالبلا 0و
 مهملإ لصوام اوطبضو « نيمباتلاو ةباحصلا نع ىورام اوعمجو « ِلسو هيلع هللا ىلص

 مهتالخأو مهلاضأو مهلاوقأو مهماكحأ ىف مهفالتخاو مههاذمو هراثآر أو مه ريس ند

 ثاقثلا لوصأ نم طبضلاو بلقلا ظفحو نذألا عامسب مهتاياور اوححصو « مهلاوحأو

 لقنلا ىف ةاورلا نك امأ اوفرعو « كلذ اونقتأف « لودملا نع لودملا تاقثلا نع

 اوفرع ىتح كلذ اوخرأو « مهتافوو مهدلاوءو مهاندكحو مهءامسأ اون ودو ء طبضلاو

 نمو ؟ هيلإ لقن نمعو ؟ هاور نمعو ؟ هاور ثيدح نم م ءالؤه نم لجر لك نأ

 دمعت نمو « ةظفل ناصقن وأ فرح ةدايز ىف مهم طلغ نمو ؟ لقنلا ىف مهم أطخأ

 مهنم نيمهنملا ءامسأ اوفرع ىتح « ةوفه وأ ةطلشب هل حموس نمو « كلذ ىف مهنم
 نمو ةياورلا هنع حصت نم اوفرعو « لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكلاب
 «هريغ دنع تسيل ةظفلب درفنا وأ « هريغ هي ورب ال ثيدح مهنم درفنا نمو « حصتال

 اومجج ىتح ؟ هلقان ىف ةلملا امو ؟ هاور سفن نم ؟ كلذ نم ثيدح لك نأ اوظن

 « هتمس ىف فلتخمي امو حيحصلا ىف لخديام اوزيمو « ننسلا اوبّوب و « باوبألا

 اومهفو « نيرثكملاو نيلقملا ةياور ىلع اوفقوو « فيعض لجر هتياور ىف ناك امو

 «ريغصلا نم ريبكلاو « عوبتملا نم عباتلا : ةاورلا تاقبطو « راصمألا ةمثأ ثيداحأ

 ايساوفاط )١(



 م00[ ثيدملا بامحأ تاقبط

 ةياور ىف « مهنكامأو « مهئاصقتو مهتادليزو « ةورلا فالتخا للمب مهملع طاحأو
  نيدلا ساسأ كلذ ناك ذإ «راثألاو ننسلا

 لويق هظفحو هناقتإ و هملع ةدايزب مهدحأ قحتسي ىتح نولضافتم كلذ ىف مهو

 ىلع ةوبقم هتدابش نوكتو ؟ لوبقلاو درظو « حي رجتلاو لدملا ىف ءالملا ىلع ةداهش
 : ىلاعت هللا لاق ؟ اعدو بدنو ىهنو رمأو لعقو لاق ايف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نوكي و سانلا ىلع ءادبش اونوكاهالودع ىأ هَطَسَو ةّمأ أ املج كل ذكو 0

 هللا لوسر لعنودهش : ثيدحلا بامجأ مهنإ : لاقي كل ًاديبش مكيلع ”لوسرلا

 مكيلع 'لوسرلا نوكيو اواضو اولاق ايف نيسبادلاو ةباحصلا ىلعو « ملسو هيلع هلا ىلص
 هيلع هللا ىلص ىنلا لاق , هقالخأو هلاوحأو هلاوقأو هلامفأ نم هيلع اودهش اف ًاديهش

 :لسوهيلعهللا ىلصىنلا لاقو ءرانلا نم ءدسقم ًاوبتيلف ًادمصتم ىلع بذك نم : سو

 نوكي ال هنإ : لاقي . ثيدملا « هنلبف اثيدح ىنم عم ءىرمأ هجو هللا رضن »
 هللا لص هللا لوسر ءاعد مضوملا ةرضن هيجو فو الإ ثيدملا باحأ نم دحاو

 . ملسو هيلع

 نوروهشم ةمئأ ملو تاقتصم مهموسرو مهمولع ىتامم ىف ثيدحلا باحألو

 هلقع ةدايزو هملع لضنل « هتمامإ ىلع هرصع لعأ مجأ دق [ مهنم لك ]
 لع نأ ةياتك تركذ ايفو « لوطي كلذ حرشو ؟ هتتامأو هتيدو همهفو
 . قيفوتلا هللابو

 +٠14 ةرئئبلا ةروس (9)



 عمللا باتك ىف

 ءاهقفلا تاقبط ركذ باب

 مولعلا عاونأ نم هب اومسرت امب مهصيصختو

 ىلع اولضف مهنإف ءاهقفلا تاقبط امأو : هللا هحر رصن وبأ خيشلا لاق

 ىئامم ىف مهمم قافتالاو [ ثيدحلا باحصأ مولع لوبقب ] ثيدحلا باحصأ

 . مهموسرو مهمولع

 بيترت ىف رظنلا قيقدب قممتلاو ثيدحلا هقف ىف طادنتسالاو مهفلاب اومَْح مث
 نم خسانلا اوزيمو , كلذ اونيبف ؛ عرشلا لوصأو نيدلا دودحو ماكحألا

 ةنسلاو باتكسلاب « مومعلا نم صوصخلاو  عورفلا نم لوصألاو « خوسنملا

 . سايقلاو عامجإلاو

 « هتباتك قبو هكح خسن امرثألاو نآرقلا نم مهنيد ماكحأ ىف قلخال اوئيب و

 هلظفل ناك وأ « صاخ هب دارملاو اًماع هظفل ناك امو ؛ هكح قب و هتباتكخسن امو

 دارملاو دحاو باطخ وأ ؛ دحاو هب دارملاو ةعامج باطخ ناكوأ ؛ ”ماع هب دارملاو اًضاخ

 ةنيبلا نيهاربلاب اولدتساو -« نيفلاخلا ىلع ةيلقملا تاجاجتحالاب اوملكتو « عاج هب

 سايق وأ « ةنسلا صن وأ ء باتكلا صنب اوكسمتو «نيدلل ةرصن ةلالضلا لهأ ىلع

 مل داج نم اولداجو « رظنلا مسرب مهفلاخ نم اورظانو « ةمألا عامجإ وأ « صنلا ىلع

 تاضارتعالا درب مهسلع اوضرتعاو « تاضراعملاب مهمصخ اوضراعو « لدجلا بدأب

 ىف دح لك اوبترو « هعضاوم ىف ءىث لك اوعضوف « تامولعملا ىف للعلا دارطاو

 ىهاونلاو رماوألا ىف اوزيمو ؛ةنراقملاوةسناجْلاو ةلك اشملاوةسياقملا نيب اوقرفو « هبتارم

 [ هنم ] ناك امو « ًابيهرتو ًابيغرت هنم ناك امو « ًابدن هنم ناك امو ايثح هنم ناك ام

 اولازأو « قرطلا اوحضوأو دَقملا اولحو ؛ لكشلا اونيبف « هيلإ اكوعدمو هيلع (موثح

 اوذخأو « عومجلا اوطسبو « لَمْجسلا اوحرشو ؛ لوصألا ىلع اوعرفو « تاهبشلا



 ذب ءاهققلا تاقبط

 صاخللا الو « الهاج لهاجلا الو « ًاملاع ملاعلا دلقيال ىتح ؛ طايتحالاب نيدلا دودح

 . ةعيرشلا دودحو ماكحألا سهاظ ىف ماع ماعلا الو , ًاصاخ

 زع لاقف هباتك ىف ىلاعت هللا مركذ دقو « مهدودح نيملسملا ىلع ظفحم مه

 « ةيآلا « نيّدللا ىف اوقفت ةقئاط 'مهني ةقارف لك 'ني رت الْلَف » : لجو
 .« نيدلا ىف هبقفي ًاريخ هب هللا دري نم 0: ملسو هيلع هلا ىلص ىنلا لاقو

 دق « نوروهشم ةمئأ ملو «ء تافنصم اًضيأ مهموسرو مهمولع ىناعم ىف ءايقفللو

 حرشو « مهتامأو مهسيدو مهميفو مهملع ةدايزا « مهتمامإ ىلع مرصع لهأ عمجأ

 . قيفوتلا هللاب و « ريثكسلا ىلع ليلقلاب لدتسي لقاملاو « لوطي كلذ



 مسللا باتكص 4

 مه اقبطو“ ةيفوصلاركذ باب

 ءابقفلا مم اوقفتا ًاضيأ ةيفوصلا تاقبط نإ مث : هللا هحر رصن وبأ حيشلا لاق

 « مهموسرو مهيناعم ىف هوقلاخم لو , مهمولع اولبقو مهتادقتعم ىف ثيدحلا بامسأو

 مهوكراشو «ءادتقتالاو ةوسألاب اطوتمو وما عابتاو عدبلل ًايناحح كلذ ناك اذإ

 ٠ مهمولع ميم ىف ةقفاوملاو لوبقلاب

 « مهفلاو ةياردلا ف ثيدحلا بامسأو ءابقفاا بتارم ةيفوصلا نم غلبي مل نمو

 ”كح مهملع لكشب' ىذلا تفولا ىف ىف مهملإ نوعجار من لع هب اوطاحأ اع طخ و

 ايف مهتلمج ىف مهف اوممتجا اذإف « نيدلا دودح نم ”ةدح وأ ةيعرشلا ماكحألا نم

 ىلوألاو نسحألاب ذخألا مههذم ىف ةيفوصلا بابحتساف اوفلتخا اذإف ؛ هيلع اوعمتجا

 . هنع هلل ماجا نينو هدايع هب هلل رمأ امل اهظمتو يدلل ًاطايتحا مثألاو

 ةفرتلا [ ىلإ ليملاو ] تالي وأتلا بلطو صَخبلا ىلع لوزنلا مهبهذم نم سيلو

 ؛ طايتحالا نع ”فلختو] « ندلاب نواه كلذ نأل « تاهسشلا بوكرو تامّسلاو

 بهاذم نم انفرعىذلا اذهف ؛ [ نيدلا ر رمأ ىف متألاو ىلزألاب كسلا مهمهذم اعإو

 ءاهقفلا تاقبط نيب ةلوادتملا ةلوذبملا ةرهاظلا مولعلا لاعتسا ىف مهموسرو ةيفوصلا

 . ثيدحلا باحصأو

 ةفي رش لاوحأب اوقلعتو « ةيلاع تاجرد ىلإ اوقترا كلذ دعب [ نم ] مه

 ىناعم ىف ملو ةليجلا قالخألاو تاعاطلا قئاقحو تادابملا عاوثأ نم ةعيفر لزانمو

 ريغ « لوطي كلذ حرشو ثيدحلا باحصأو ءاهقفلاو ءاملعلا نم مهريغل صيصخم كلذ

 ءاش نإ هرك ذأ ال ام ىلع كد ام لدتست ىتح ًاقرط و

 . ىلاعت هللا



 ىلا ىتامملاب ةيفوصلا صيصخب

 ابب اوسرت دق ىنلا ىنملاب ةيفوصأا صيصخم ركذ باب

 ءاملعلا 5 ّجلا مولعلاو لاوحألاو بادآلا نم

 اودرفت امو ةيفوصلل تاصيصختلا نم ءىش لوأف : هللا همحر رصن وبأ خيشلا لاق

 كلت : مراحلا بانتجاو ضئارفلا ءادأ دعب نم ممتركذ نيذلا ءالؤغ ةلمج نع اهب

 سيل ذإ ؟ مدوصقمو مهبولطم نيبو مهنيب لوح ةقالع لك ”مطقو « مهينعي الام

 :كلذ نف « ىتش لاوحأو بادآ مل مث ؛ ىلاعت كرابت هللا ريغدوصقم الو بولطم مل

 « هنم دب ال ىذلا توقلاب ءافتك الاو « اهريثك نع اينألا ليلقب ةعانقلا

 « لوك أللاو « شورفلاو « سوبملا نم : ايندلا ةن ةنبم نم هنم دب ال ام ىلع راصتخالاو
 «كردكلا ةباعو « ةلقفا ةقئامسو ع ًاراخلا ىنلا لع رتتلا رايعشلاو 4 كلذ ريغو
 ءماجلا لذبو « مقرقلاو ١! كرت « ريثكلا ىلع ليلقلاو « « عبشلا ىلع عوجلا راثيإو

 « هيلإ ةجاحلا تقو ىف راثيإلاو « ريبكسلاو ريغصلل مضاوتلاو « قلخلا ىلع ةقفشلاو

 ةقباسملا ف صالخإلاو « هللب نظلا "”نئحو .: ايندلا ا

 عاطقنالاو « ىلاعت هللا ىلإ هجوتلاو تا ىلإ ةعراسملاو « تاعاطلا ىلإ
 ةفااحمو ةدهاجلا ماود ىلع ريصلاو « هئاضق نع 93 هئالب ىلع فوكملاو « هيلإ

 ةرامأ اهنأب ىلاعت هللا اهفصو ذإ ؛ اهل ةقلاخلاو « سفنلا ظوظح ةبناجحو : ىوملا

 لوسر نع ىور م « كينج نيب ىتلا كودع ىَدْعَأ اهنأب اهبلإ رظنلاو «موسلاب
 . سو هيلع هللا ىلص هللا

 ىأ , ءارثلا باحأ نم اهءارو ىرحم نم وأ نيفرتملا نم اهب عتمتسي نمي ىلابيال )١(
 ردقت هرظن هلإ رظنبالو هدسحم الو هطينيال

 . لإ نظلا نسح مهادآ نمو ىأ (؟)



 سبك :
 رخآ لصف

 «رايقللا كلا ةيقايمو  رلرسسألا داعارم ًاضيأ مهلئاشو مهبادآ نم نإ مث

 قتاثلا راكفألا ةنك اسمو « ةمومذلا رطاوملا ىننب بواقلا ىلع ةظفاحلا ةموادمو

 مومجو « ةرشاح بولتب قامت هللا اودبمي ىتح « لجو رع هللا ريغ اهملمَي ال ىتلا

 نم هتفيع نم ليقي ال « لجو ع هللا نأل ؟ ةصلاخ دوصقو « ةقداص تاينو « ةعماج

 0( مفاعل "نيد هذ آلأ) : لجو زع هللا لاق ًاصلاخ ههجسون ناكام الإ ملاعأ

 [رخآ لسف |

 « هتايلوأ ليس" كروان ضارتعالا اضيأ مهصيصختو مهلئاشو مهباذآ نمو

 « ىلا فاتو حورلا لذيب قوقحلا ةقيقح ةرشابمو « هئايفصأ لزانم ىف لوزنلاو

 ؟ ءآحر ىلع ةدشلا بايستساو زملا ىلع لذا راثيإ و « ةايحلا ىلع تولا رايتخاو
 .؟©9 ديرب ام الإ ديري ال نأو « دارملا ىلإ لوصولا ىف اممط

 هلل للم ىف نأ ىرت امأ « قوقحلا ةقيقحو قئاقملا ىداوب نم داب لوأ ىف اذهو
 ىأي] ؟ كللاعز ةقيقح اف ةقيقح قح لكل» : [لاقف] ةثراح لأس ثيح « لسوهيلع
 « ىرايت تأظأو « ىليل ترهسأف « ايندلا نع ىسفن تفرع : لاقق [ هباجأ ءىش

 « نورولزتي فيك : ةنللا لهأ ىلإ رظنأ ىأكو « ًازراب قر شرع ىلإ رظنأ ىأكو

 تفرع - ملسو هيلع هللا لم ىنلا 4 لاف : نوواعتي فيك : رانلا ىف رانلا لهأ ىلإ و

 معأ هل هّللاو . ثيدحلا ىف ىور اكوأ . «مزلاف

 د سدح وتس ووو رتحس دسم وس سو صميم

 مادضصرلا 0)
 هللا هدير ام ىأ )02(



 4 ملعلا لهأ تاقبط نم ةيفوصلا صيصخم

 ململا لهأ تاقبط نم ةيفوصلا صيصخمم ىف باب
 ململا نم رخآ نامه

 لهأ تاقبط نم صيصخم اضبأ ةيفوصللو : هللا همحر [ رصنلا وأ ] خيشلا لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع رابخأو « ةولتم ىلاعت هلا باتك نم تايآ لامتساب معلا

 مراكم ىلإ كلذ وعدي ءرئأ الو ريخ اهكح مفر امو « ةيآ اهتخسن ام « ةيورسس « لسو

 ةيلاع تاماقم نع ءىنيو « لامعألا لئاضفو لاوحألا ىلاعم نع ثحبي و ؛ قالخألا

 نم ةعامج كلذب قلعتو « نينمؤاا نم ةفئاط كلذب صخ ةعيفر لزانمو « نبدلا ىف

 نم قلخو « سو هيلع هلل ىلص لوسرلا بادآ نم بادآ كلذو , نيمباتلاو ةباحصلا

 هللا لوقيذإو « ىلدأ نسحأف ىنبدأ هللا نإ : ملسو هيلع هللا لص لوقي ذإ هقالخأ

 سبلو . ءاهقفلاو ءاململا نب واود ىف دوجوم كلذو (يظع قلخ ىلما كنإ و): لجو زع

 عا ىلوأ نم ةيفوصلا ريمل سيلو « مولملا رئاس ىف مههقفتك طابنتساو هقفت كلذ ىف 5

 قئاقح لثم كلذو « قح هنأب ناعإلاو هب رارقإلا ريغ بيصن كلذ ىف طسقلاب نيمئاق#*

 « نيعرولا لاوحأو عرولا قئاقدو « مهقئاقحو نيبئاتلا تاجردو « اهتافصو ةبودلا

 ةيشملا باب ىف كلذكو « نيرباصلا تاجردو « نيضارلا تاماقمو « نيلكوتملا تاقبط

 : ةتينأمطلاو [ةبانإلاو] « ةدهاشلاو قوشلاو ءاجرلاو « فوماو هبحلاو « عوضخلاو
 لاوحأ ةدمو . ةعانقلاو نيقيلاو .2'”(مهب ولق تلجو هللا ركذ اذإ نيدفانونمؤملا امبإ)

 كلذ ىف مهو « تاقبطو لهأ كلذ نم لاح لكلو ؛ اهددع ىمحب نأ نم رثكأأ

 تاجردو تاماقمو « تاداهتجاو رارسأو « تايقارمو لاوحأو « تادهاشمو] قئاقح

 تايلغو « ةرتفلاضارتعاو « ةدارإلا ةوق ىف لضافتو « ةنوافتم تادارإو « [ تانبابتم

 هللا نم 4 مدق ام رادقم ىلع ؛ نايبورعو « ماقمو دحك لذ نم دحاو لكسلو ؛ دجولا

 . لجو زع

 . ناسحإلا ماقمب ققحتلا ىهو ةبقارملا ماود اهب اوصتخا ىتلا ممنلا مظعأ نمو
 )١( لاغألا : «



 ممللا باتكد نفيا

 لصف

 سفنلا ةفرعمو « امبقئاقدو لمألاو صرحلا ةفرعم ىف صيصخت ًاضبأ ةيفوصللو

 صالخلا فيكو ؛ىنملا كرشلاو ةيفلنأ ةوهشلاو ءايرلا قئاقدو « اهرطاوخو اهتارامأو

 راقتفالا ماودو « ءاجتلالا قدصو « لجو زع هللا ىلإ ةبانإلا هجو فيكو « كلذ نم

 . ةوقلاو لوحلا نم ىربتلاو ء« ضب وفتلاو ملستلاو

 رخآ لصف

 كلذ نأل « ءاملعلاو ءاهقفلا موهف ىلع ةلكشم مولع ىف تاطبنتسم ًاضيأ ةيفوصللو

 ىنعم ىف كلذو ؛ اهتفاطلو اهنقد نم ةرابملا ىف نت مهل تاراشإ ىف ةعدوم فئاطل

 لاوحأو « صالخإلا تاماقمو رسلا ايابخو بجملاو قئالعلاو قئاوعلاو ضراوعلا

 ميدقلاب نروق اذإ ثدحلا ىثالتو « لزألاب نوكسلاوحمو « ةيدوبعلا قئاقحو فرامملا

 لاوحألا روبعو « [ ءاطعلا ةيؤر ءانفب ] ىلععلا ةيؤر ءاقبو ضاوعألا ةيؤر ءانفو

 | نع ضارعإلاو ] دوصقلا ةيؤر ءاقبب دصقلا ةيؤر ءانفو ء تاقرفتملا ممجو « تاماقلاو
 روبعو « ةسمطنم لبس كولس ىلع موجبلاو « ضارتعالا كرتو ؛ [ ضاوعألا ةيؤر نع

 . ةكلبم زوافم

 فوقولاو « دَقُمْلا هذه لحم طسقلاب نيمئاقلا ملا لدا ند قوس ةقوسلاب

 لذبب اهيلع موجهلاو « ةرشابااو ةلزانملاب اهل ةسراملاو « كلذ نم لكشُمْلا ىلع

 ىعّدي نم اوبلاطيو « اهتدايزو اهناصقنو اهقوذو اهممط نع اوربخم' تح « جْممْلا

 ايمي نأ نم رك أ اذهو « اهميقسو اهحيحص ىف اوماكتيو ٠ اهلئالدب اهنم الاح

 . هريثك ىلإ ليبس ال ذإ ؟ ”ليلق ركذي نأ دحأل

 هللا لوسر رابخأ ىفو « "لجو رع هللا باتك ىف هلع دوجوم كلذ ميمجو

 . كللذ نع اوثحبتسا اذإ ءانلملا هركتي الو هلهأ دنع موهفم لسو هيلع هللا ىلص



 م ملا لهأ ىف ةيفوصلا صيصخت

 اوفرعي : مينأل « رهاظلا لعب نيعترتملا نم ةعامج فؤصتلا لع رك نأ اما

 ناك امالإ « لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رابخأ نم الو « ىلاعت هللا باتك نم
 اذه اننامز ىف سانلاو « + نفل لب حملا حلصي امو ةرهاظلا ماكحألا ف

 .., )وصولاو ةماعلا دنع هاجلا داتا ةسايرلا بلط ىلإ ”برقأ هْلأل ”لّيَمأ كلذ لثم ىفإ

 , .اينالا ىلإ
 عار صوصخلا مع اذه نآل؛ ءانركذ ىذلا مملا اني نم لقو

 رغصي و « نيعلا عمي و بلقلا نزحتو « نيتبكرلا فعضي هعامسو « صصخلاو ةرارملاب
 سفنلل سيلو « هتلزانمو هقوذو « هترشابمو هلامتسا فيكف « ريغصلا فمي و معلا
 نمف « دارما ةبناحو « سوسحلا دقفو « سوفنلا ةنامأب طونم هنأل ؛ ظح هتلزانم ىف

 مينحتو « نؤلل مهللع فخمأ لع لامعتساب اوافتشاو « ملا اذه ءاململا كرت كلذ لجأ

 نفخأو« ةيرشبلا ظوظح ىلإ برقأ نوكي دقو « تاليوأتلاو صخرلاو عيسوتلا ىلع
 « قوقملا نع ةرفاسنملو ظوظحلا ةعباتم ىلع تلبح ىتلا سوفنلا ىلع هلم
 . رعأ ىلاعت هّللاو

 (مهلا س ع )



 عمللا باتك *

 سيلو « ةلبج موق ةيفوصلا نأ معز نم ىلع درلا باب

 رثألاو باتكلا نم ةلالد فوصتلا سل

 هللا نأ ىف ةلثألا نيب فالخ ال : هللا هححر [رصن وبأ مامإلا ] خيشلا لاق

 « تاتناقلاو نيتناقلاو « تاقداصلاو نيقداصلا هباتك ىف ركذ ىلاعتو كرابت

 « نيلجاولاو « نيجارلاو « نيفئاحلاو « نينسحلاو ؛ نيصلخلاو « نينفوملاو « نيمشاحلاو

 « ءايلوألاو « نيتبخلاو « نيلكوتملاو « نيضارلاو « نب رباصلاو « نيحاسلاو « نيدباملاو

 . نيبرقلاو « راربألاو « [ نيبتجلاو ] « نيفطصملاو « نيقتملاو

 . 7( ديهش َوُهَو [مْمّكلا ىَقْلَأ وأ] ) : لاقف نيدهاشلا ىلاعت هللا ركذ دقو

 هللا ركاذو .""7( 'بولقلا 'نيئملغ ولا ركذب لأ ) : لاقق نيّمطلا هلل ركذو

 تاريملا ل ا و « نيدصتقملاو « نيقباسلا ىلاعت

 نإ و « نيثدعو نيذكَم ىتمأ نم نإ » : لسو هيلع هللا لص ىبلا لاقو
 نرفط ىذ رغأ ثَدْشأ ؟بر» : لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقو . 6 مهنم رع

 « كبلَق تفتسا » : ةصباول لاقو . 6 مهنم ءاربلا نإو « هربأل هللا ىلع مسقأ و

 . كلذ هريغ دحأل لقي مو

 ”لثم ةنجلا ىتٌدأ نم لجر ةعافشب لخدي 8 : لسو هيلع هللا لص ىنلا لاقو

 أرق اذإ نم ىتمأ ىف نإ : ثيدحلا فو « ىنرقلا ىْبَوَأ 4لاقي ءرضُتو ةعيبر

 هللا ىلص ىنلا لوقو ٠ مهنم بيبح نب قلط نإو « ىلاعت هلا ىشخح هنأ تفر

 مم نم : ليق « باسح الب ًاَقلأ نوعبس نجلا ىمأ نم لخدي 9 : لسو هيلع

 « نولكوتي مهبر ىلعو نوق'رتذب الو نووتكي ال نيذلا مه : لاق ؟ هللا لوسر ا

 . رثكت اذه لثم ىف رابخألاو راثألاو

2 

 ؟4. : دعرلا ةروس (؟) مال: قةروس )١(



 ه ةلمج موقت ةيفوصلا نأ معز نم ىلع درلا

 اونوكي مل ولو « لسو هيلع هللا لص دمت ةّمأ ىف مبلك ءالؤه نأ فالخ الو
 0 هباتك ىف ىلاعت هللا مركذي مل ء تقو لك ىف مهنوك لاحتساو 5 نيدوجوم ةمألا ىف

 . لسو هيلع هللا لص هللا لوسر مهفصي لو

 هتف ءامسأب ءالؤه درفأو « نينمؤلا عيمج لمش دق ناميإلا مسا نأ انيأر امو
 فلتخالو ؛ ناعيا مسا مهلمش نيذلا نينمؤلاةءاع نم مهصيصخم ىلع كلذ لد « كلذ نم
 « ءالؤه نم ةجرد ىلْغأ مه نيذلا مالسلا مهيلع ءايبنألا نأ ىف ةمألا نم. دحأ
 ىلع ىرحي ام مهيلع ىرحي ًارشب اوناك مهنأ « مهنم ىلاعت هللا دنع يا او
 . ثداوحلاو مونلاو 'لك ألا نم رشبلا رئاس

 ءالؤه رئاسلو , نيممجأ مهيلع هللا تاولص ءايبن الل صيصختلا مقو امنإو

 امب مهناميإو مهنيقي ةدايزاو ء مدو_بعم نيبو مهيب سل عر نيذلا
 مهإف مالسلاو ةالسصلا مهيلع ءايبنألا الإ « هيلإ مهبدنو هب ىلاعت هللا مهبطاخ

 نأ دحأل زوحي الف « ةكوبنلا لئالدو ةلاسرلاو ىحولا صيصختب ءالؤه نع نودرفني
 ءرمأ كلود ه6. و ياو



 عملا باتكم 8

 هقفلا نايبو « هقفتما ىلع ةيفوصلا ضارتعا ركذ ىف با
 ةحملاب كلذ هحوو نيدلا ف

 : لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىو : هللا همحر [ رسمت وبأ ] خيشلا لاق

 هنأ : هللا همحر ىرصبلا نسحلا نع ىنغلب و « نيدلا ىف هبقفي ًاريخ هب هللا درب نم »

 ىف دهازلا هيققلا امْنِإ ؟ طق ًابمقف تيأر لهو : نسحلا لاقف « قفزت هل ليق

 ىف اوُْففَحَِ! » : ىلاعت هللا لوقو . هنيذارمأب ريمبلا « ةرخآلا ىف يغارلا « ايئدلا
 | . ًاتطابو ؟سهاظ ماكحألا عيمج ىلع لمتشي مسا نيذلاف ©” ل

 اهركذ مادقت ىتلا تاماقملا هذه ىناعمو لاوحألا هذه ماكحأ ىف هّقفتلا سبلو

 ةماسقلاو صاصقلاو راهظلاو قاتمااو قالطلا ماكحأ ىف هقفتلا نم ةدئاف "لأب

 اذإف « كلذ لع ىلإ جاتحم ةثداح رمعلا ىف عقت ال امي ر ماكحأ كات ْنأل « دودحلاو

 دقف « ءاهقفلا ضعب لوقب َدَحَأو « كلذ ىف َدَلَق اهنع لأس ف ةثداحلا كلت تمقو

 تاناثللو لارتألا نقر ىذا ذاع عقت نأ ىلإ كلذ ”ضرف هنع طقس

 «كلذىلإنورقتفمنونمؤملاف . اهقئاقحف نوملكتي و ةيفوصلا اهبف هقفتي ىلا تادهاجلا و
 لثم كلذو ء تقو نود صوصخم تقو كلذل سيلو « مهملع ةبجاو كالذ ةفرعمو

 بحي لب « مولعم تقو ال سيل كلذ ريغو ةلفغلا ةبناحمو ركذلاو صالخإلاو قدصلا

 اًمح ناك نإف « هرطاخو هتدارإ و ”مادصق شيا ملعب نأ ةرلطخو ةظا "لك ىف دبملا ىلع

 ”بجاوف ظوظحلا نم اًظح ناك نإو « همزلي نأ هيلع ”بجاوف قوقحلا نم

 لَفْغأ نم عسطت ّآلَو » :لسو هيلع هللا ىلص دمع هيفصوهيبنل ىلاعت هللا لاق ؛ هتبناحي
 ءااو م7 3 2 ا م 3 م يد ريو

 هذه نم الاح كر نف 20 أ ناكر ماوه مسدأَو رك نع هيلق

 . هبلق ىلع ةلفغلا ةبلغ نم الإ اهكرت ام لاوحألا

 م ةيآلا : فيكلا (0) ١ : ةيونلا )١(



 0 هقفتلا ىلعةيفوصلا ضارتعا ركذ

 اهقئاقحو اهقئاقد ةفرعمو مولعلا هذه ىناعم ىف ةيفوصلا تاطبنآسم نأ ملعاو

 اذه نأل « رهاظلا ماكحأ ىناعم ىف ءاهقالا تاطبنتسم نم رثك أ نوكت نأ ىثبذ

 اهاهأ اهفرغي تابهو اياطعو رطاوخو داوبو تاراشإ هنأل « ةياهن هل سيل )ملا
 «فوصتلا لع ىلإ ىدؤي مولعلا عيمجو « دودحم دح اهل مولعلا رئاسو « ءاطعلا رحب نم

 نأل « ةيابن هل سيلو [ فوصتلا لع نم عون ىلإ الإ ىدْوي ال فّوصتلا معو ]
 مهف ىف هئايلوأ بولق ىلع ىلاعت هللا حتفي حوتفلا لع وهو « ةياغ هل سيل دوصقلا
 ناك 'وأ "لك ) : “لجو رع هللا لاق ءداش فيك ءاش ام هباطخ تاطبنتسمو همالك
 انثِج ْوَلَو ىَر 00 َدَقنَر نأ لبَك خبل دنتل ىبَر تادكل ًادادم رحل
 نم ةدايزلاو , 0( *يتديزأل مك نيا ): لاقو . 2”( ًاواَدَم مل هلثعإ

 «هل ةيابنال ل يجوتسم ًاركش بجوتست ةسن ركسشلاو ءاهلةيان ال ىلاعت هل

 . قيفوتلا هللابو

 )١( فيكلا : ١١ ) )0مهاببا : +



 غ1١4

 عملا باتكم م

 لك صيصخخو 3 دلا مولع ىف صيصختلا ركذ باب

 كلذ عفدي ملو هيأرب لع ركنأ نم ىلع درلاو « هلهأب
 هنأش نم كلذ نوكي نم ىلإو هلهأ ىلإ

 نوكي نأ ءاداملا نم ةعامج تركتأ : هللا هحر [ صن وبأ مامإلا] خيشلا لاق

 هلوسر سمأ ىلاعت هللا نأ ف ةّمألا [ هذه ] نيب فالخ الو « صيصخت ةعبرشلا لع ىف

 لاا هلع نوت ناهز + لاق يع لك أ ذي غالبإب لسو هيلع هللا لص

 20( ع كبر نمو كيل
 الياق ممكحضل ملعأ ام نوملعت وله : لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوثرو

 غلبأل غالبإلاب هرمأ ىتلا مولملا نم نودلعي ال امم لع ىذلا ناك واف ًاريثك ميكبلو

 . هولأسل معلا كلذ نع هولأسي نأ هبامحأل زاج واو
 ناك نم ملسو هيلع هللا لص هلل لوسر بامسأ ىف نأ ملعلا لهأ نيب فالخ الو

 هاسأ دق ناك نيقفانمل ءامسأ لعب ًاصوصخم ةفيذُح ناك اكو معلا نم عونب ًاصوصخت

 : لوقيف هننع هللا ىضر مع هلأسي ن ىتح ؛ سو هيلع هللا ىلص هللا لوجو هيأإ

 ؟ مهنم انأ له
: 

 ىلص هللا لوسر ىنملع » : لاق هنأ هنع هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع نع ىورو

 . « ىريغ ًادحأ كلذ لمي مل ملعلا نم باب نيمبس ملسو هيلع هللا

 ملعلا نأ انهاه هراركت نم دارأاو باتكسلا رخآ ىف هماهب بابلا اذه ركذ دقو

 . نيدلا لع وه « ةيفوصلاو « ءاهقفلاو « ثيدحلا باحصأ نيب تباثلا

 [ بتكو ] تاقّدصمو نيواود هع ىف للملا لهأ نم فنص "لكلو

 مهتمامإ ىلع مرصع لهأ عمجأ دق نوروهشم ةمأ ممم فنص ”لكسلو « ليواقأو
» 

 ٠ مهمهفو مهماع ةدايزإ

 دوب : ةدئاللا )00(



 ثيدحلا مولع نم ملع مهيلع لكشأ اذإ ثيدحلا 5 نأ ىف فالخ الو
 نأ ل« ءابقفلا ىلإ كلذ ىف نومجرب ال لاجرلا ةفرعمو رابخألا للعو
 نوعجرب ال اياصولاو رودلاو ةيتربلاو ةّيلا ىف ةلأسم مهيلع لكشأ ول ءابقفلا
 ءالؤه مولع نم لع هيلع لكشأ نم كلذكو « ثيدحلا باحصأ ىلإ كلذ ىف

 اوفصوو « بولقلا تالماعمو رارسألا ثي راومو بولقلا ديجاوم ىف اوملكت نيذلا
 كلذ ىف مجري نأ هل سيلف ةليلج ناعمو ةفيطل تاراشإب كلذ ىف اوطبنتساو مولعلا
 لاوحألا هذه سرام دق نمم نوكيو , هنأش اذه نوكي نمم ملاع ىلإ الإ

 سيلو «أطخأ دقف كلذ ريغ لمف نف « اهقئاقدو اهمولع نع ثحبتساو اهنزانو
 مهملع لمي ملو ع مهلاح فرعي ال موق ىف ةعيقولاب ناسل طسبب نأ دحأل

 هللا انذاعأ ء نيمسانلا نم هنأ نظيو كاهيف مهمتارمو ممدصاقم ىلع نقي مو
 . مايإ و ىلاعت



 عمللا بادوص 1

 ةيفوصلا مسا نع فشكلا باب

 ثيدحلا بامسأ تبسن دق :لاقف ”لئاس لأس نإ : هللا همحر خيشلا لاق

 لاح ىلإ مهبسنت لو ةيفوصلا : تلق لف هقفلا ىلإ ءاهقفلا تبسنو ء ثيدحلا ىلإ
 ىلإ لكوتلاو داّهزلا ىلإ دهزلا تفضأ اك الاح مهملإ فضت لو« رع ىلإ الو

 نم عونب اودرفني مل ةيفوصلا نأل : هل لاقيف ؟ نيرباصلا ىلإ ربصلاو نيلكوتملا
 كلذو « مسر نود تاماقماو لاوحألا نم مسرب اوسرقي ملو « عون نود ملا

 ؛«ةفيرشلا قالخألاو « ةدومحلا لاوحألا عيمج لحو , مولعلا ميج ندمم مهنأل
 نيبلجتسم « لاح ىلإ لاح نم لاقتنالا ىف ىلاعت هللا عم مهو « ًاقنأتسمو الاس
 « مسا نود ًامسا نيقحتسم اونوكي مل كلذك ةقيقحلا ىف اوناك اماف ؛ ةدايزلل

 نود لع ىلإ مهتفضأ الو « لاح نود الاح مهللإ تفضأام كلذ لجألف

 بلغألا تدججوام [وه] الاح تقو لك ىف مهملإ "تفضأ ول ىنأل « لع
 نأ مزلي ناكل  كلذب مهتيمسو لامعألاو مولملاو قالخألاو لاوحألا نم مهملع

 نود الاح تقو لك ىف مهيلإ فيضأ تنكو « رخآ مساب تقو لك ىف مهمسأ
 60 الغ ىلإ مهتبسن كلذ نكي م الف « مهملع بلغألا نوكي ام بسح ىلع لاح

 « ءايفصألاو ءايلوألا راعشو مالسلا مهملع ءايبنألا بأد فوصلا ةسبل نأل ؛ ةسبللا

 ًامسا كلذ ناك ةسبللا سهاظ ىلإ مهتفضأ اًملف ء رابخألاو تاياورلا كلذ ىف رثكيو

 اهسسنب مهضعبف فوصتلا وخرؤم هيف فلتخام كلذ ؟ فوصلا ىلإ ةيفوسلا له )١(
 ضعب ديرو ءافصلا ىلإ اهنومجري نورخآو « ةفصلا » ىلإ اهعجر. ميضعبو فوصلا ىلإ
 ضعب فلؤلا ركذيسو قارشإلا ىنمت ىلا « فوزويس 8 : ةلك ىلإ اهسنب نأ رخأتلا
 دس اف ءارآلا هذه

- 



 4١ ةيفوصلا مسا نع فشكلا باب

 ةفيرشلا لاوحألاو قالخألاو لامعألاب مولملا ميمج نع ًاربمع اًماع المت

 هيلع ىسيع تاحضأ صاوخ ن<« ةفناط ركذ ىلاعت لل نأ ىر هلأ 3 ةدومجلا

 ©90[ةيآلا] «َنوي راوخلا لاق ْذِإ َو» : لجو زع لاقف ةسبللاهاظ ىلإ مهبسنف مالسلا

 نم عون ىلإ مهبسني ملو كلذ ىلإ ىلاعت هللا مهبسنف ضايبلا نوسبلي ًاموق اوناكو
 ىدنع ةيفوصلا كلذكف ؛ نيمسرتم اب اوناك ىتلا لاوحألاو لامعألاو مولعلا

 . ملعأ هللاو

 معىتلا لاوحألاو مولعلا عاونأ نم عون ىلإ أوبسني مو ؛ سابللا رهاظ ىلإ اوبسن
 راعشو نيقيدصلاو مالسلا مهياع ءايبنألا بأد ناك ف وصلا سل نأل ؛ نومسرتم اهب

 . نيكسنتلا [ نيك اسلا ]

 )١( :ةدئاملا 1١١.



 عمللا باتكسم 1 2

 : لاق نم ىلع درلا باب

 ثدعأ مسا وهو ميدقلا ىف ةيفوصلا رك ذب عمسن مل

 هلا لوسر باحصأ ىف ةيفوصلا ركذب ممسن مل : لاقف ”لئاملاعانإ

 داّبعلا الإ فرعن الو «مهدعب ناك نميف الو «نيعمجأ مهنع ىضرو سو هيلع هللا لص

 :لسوهيلع هّللاىلص هللا لوسر بامحأ نم دحأل ليق امو ؛ ءارقفلاو نيحاّيسلاو داّهزلاو

 : قيفوتلا هللبو لوقتف «”فوص
 هلمش نم صيصختو « ةمرح الل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ةبحّملا

 كلذو « ةيحصلا نم فرشأ هنأ ىلع مسا هيلع قلعي نأ زوحي الف ء كلذ

 داّبملاو داّهزلا ةمنأ مهنأ ىرن الأ « هتمرحو للسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرشا

 ميمج اولان امو ؛ 8 ريغو « نيتبخلاو نيرباصلاو نيضارلاو ءارقفلاو نيلكوتلاو

 ةبحصلا ىلإ اوبسن انف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ةبحصلا ةكرب الإ اولان ام

 *لِجأ ىه ىتلا ةبحصلا ريغ ةليضفب اولضفي نأ لاحتسا لاوحألا ءزِجأ ىه ىتلا

 . قيفوتلا هللبو لاوحألا

 تقو ىف نأل « لاحف « نويدادغبلا هثدحأ ثدحح مسا هنإ : لئاقلا لوق امأو

 ةعامج كردأ دق نسحلا ناكو « مسالا اذه فرعي“ ناك هللا همر ىرصبلا نسحلا

 هنع ىور دقو « مهنع ىضرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم

 ىعم : لاقو هذخأي ف ًاثيش هتيطعأت فاوطلا ىف اًيفوص تيأر : لاق هنأ

 | . مام ىنيفكيف قيناود  ةعب رأ

 تفرعام ىفوصلا مشاه وبأ الول : لاق هنأ هللا همحر ىروثلا نايفس نع ىورو
 دمحم نع ةكم رابخأ هيف عمجج ىذلا باتكلا يف ركذ دقو « ءايرلا قيقد
 دق مالسإلا لبق هنأ : ًاثيدح هيف ركذي هريغ نعو « راسي نب قاحسإ نبا



 + نطابلا لع تابثإ

 ناكو « دحأ تيبلاب فوطي ال ناك ىتح « تاقوألا نم تقو ىف ةكم تلخ

 هنإف كلاذ حص نإف ؛ فرصنيو تببلاب فوطيف ”فوص لجر ديعب دلب نم ءىحي

 لضفلا لهأ هيلإ بسني“ ناكو « مسالا اذه فرعي ناكمالسإلا لبق هنأ ىلع لدي
 . ملعأ هلو « حالصلاو

 نطابلا لع تابثإ باب

 ةححلاب كلذ ةح نع نايبلاو

 ملع الإ فرعن ال : اولاقو رهاظلا لهأن م ةفئاط تركسنأ : هللا هحرخيشلا لاق

 نطابلا ملع 3 اول ىنعمال : اولقو ؛ ةنسلاو باتكلا اهب ءاج ىتلا ةرهاظلا ةدب رشلا

 . قيفوتلا هللاب و « لوقنف ٠ فوصتلا ماعو

 ؛ ةياردلاو ةياورلا : نيّينمم عمي دحاو مسا وهو ؛ دحاو ملع ةعب رشلا ملع نإ

 نأ زوحي الو « ةنطابلاو ةرهاظلا : لامعألا ىلإ ةيعادلا ةعب رشلا ملع وهف امهتممج اذإف

 نطاب وبف بلقلا ىف ناك ام ىتم ملعلا نأل ؛ نطإب وأ رهاظ هنأ : ملعلا ىف لوقلا دكر

 ريغ « رهاظ وبف ناسللا ىلع ىرج اذإف ؛ ناسللا ىلع رهظي و ىرحي نأ ىلإ هيف

 لامعألا ىلإ وعدي و لدي ىذلا ةعيرشلا مع وهو ؛ نطاب و « رهاظ : معلا نإ

 تادابعلا ىهو « ةرهاظلا حراوجلا لاعأك ةرهاظلا لاعألاو ؛ ةنطابلاو : رهاظلا

 ؛ كلذ ريغو دابجلاو جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلاو ةراهطلا لثم « ماكحألاو

 ضئارفلاو عويبلاو قاتملاو قالطلاو دودحلاف ماكحألا امأو « تادابملا هذهف

 ىمهر ؛ ءاضعألا ىه ىتلا ةرهاظلا حراوجلا ىلع هلك اذهف « اهريغو صاصقلاو

 « لاوحألاو تاماقملا ىهو بولقلا لامعأكف ةنطابلا لامعألا انو حراوجلا

 ةبحلاو لكوتلاو ةفرعملاو صالخإلاو قدصلاو نيقيلاو نامإلاو قيدصتلا لثم



 عمللا باتك 4

 ةركسفلاو « ةبقارملاو « ىوقتلاو « ةيشحلاو « ةبانإلاو , ركّشلاو ء رك ذلاو ء اضرلاو

 «برقلاو ءضيوفتلاو « ىلستلاو « ةعانقلاو ءريصلاو « ءاجرلاو ؛فوحلاو « رابتعالاو

 ء ىظمتلاو: لجحللاو « ءايحلاو « مدنلاو « نزحلاو « لجولاو « دجولاو ؛ قوشلاو

 ناي و هقفو ع ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألا هذهنم لمع لكسلو « ةبيهلاو «لالجإلاو

 تايآ نطابلاو رهاظلا نم اهنم لمع لك ةحص ىلع لديو « دجوو ةقيقحو مهفو
 ؛ هلبج نم هلهجو هماع نم هما لسو هيلع هللا لص لوسرلا نع رابخأو نآرقلا نم
 « ةنطابلا ةحراجلا ىلع ىه ىتلا نطابلا لاعأ رع كلذب اندرأ نطابلا لع : انلق اذإف

 ىلع ىه ىتلا ةرهاظلا لامعألا لع ىلإ انرشأ رهاظلا ملع : انلق اذإ انأ أي « بلقلا ىهو

 :رهأظ همن هي غبت ْمَبْسَأَو » :ىلامت هللا لاق دقو ؛ءاضعألا ىهو«ةرهاظلا حراوجلا

 لمف نم ةرهاظلا حراوجلا ىلع اهب ىلاعت هللا منأ ام ةرهاظلا ةممنلاف "76 ”ةَئطاَبَو
 «تالاحلا هذه رم بلقلا ىلع اهب ىلاعت هللا ممنأ ام ةنطابلا ةمعنلاو « تاعاطلا
 : لجو زع هللا لاق دقو «رهاظلا نع نطابلا الو « نطابلا نع رهاظلا ىنغتسي الو

 هقوطبنتشي :نيوللا هيلعأ ممن رثألا ىلوأ َلِإَو لوطسكرلأ ىلإ هوْدَر لود
 1 نأل « فّوصتلا لهأ رع وهو « نابل ملا وه طبتتسلا اف ؛ 6*7 ب
 نم ًافرط هللا ءاش نإ ركذن نحو « كفذرغو ثيدحلاو نآرقلا نم تاطبننسم

 5 لوسر ثيدحو « نطابو رهاظ نآرقلاو « نطابو رهاظ لعلاف ؛ كلذ

 ىف انباحصألو « نطابو رهاظ مالسإلاو « نطابو رهاظ ملسو هيلع هللا ىلص
 لوطي هحرشو « لقعلاو ةنسلاو باتكسلا نم تاجاجتحاو تالالدتسا كلذ ىنعم

 . قيفوتلا هللابو « ةيافك انلق ايفو « راثك لا دح ىلإ راصتخالا دح ىلع جرخم و

 م. نامل )١0(

 مل : ءاسنلا (؟)



 1:6 مث نمرد « ةيفوصلا ةفص « هتيهامو هتماو وهأم فوصتلا

 5 هتيهامو هتملو وهام : فوصتلا بأب

 ىلع نب دمع لثسُس لقف هتيهامو هتسنو ف ودتلا امأف : هللا هحر خسيشلا لاق

 ةممرك قالغأ: لاق ؟ وهام : فوصتلا نع هللا هحر دينملاا ذاتسأ وهو « باصقلا

 . مارك موق عم ميرك لجر نم 3 رك نامز ىف ترهظ

 ىلاعت هللا عم نوكست نأ : لاقف ء« فّوصتلا نع هللا سهر دينجلا لئسو

 , ةقالع الب

 هللا عم سفنلا لاسرتسا : لاقف ء فوصتلا نع هللا هحر دمحأ نب ميو لثُسو

 ش يال نامت
 ءىش كلكلمي الو ائيش كال النأ : لاقف « فوصتلا نع هللا همحر نوتمسلئسو

 قلُخ لك ىف لوخدلا : لاقف ء« فوصتلا نع هللا هحر ىرب رجلا دمم وبأ لثسو

 . ىلد قلخ لك نم جورخللاو ىنس

 دبملا نوكي نأ : لاقف « فوصتلا نع هللا همحر ىكسلا نانع نيور< لثسو

 . تقولا ىف ىلوأ وه امب تقو لك ىف

 ماقم رشن : لاقف « فوصتلا نع هللا همحر دانقلا مبحرلا دبع نب ىلع لئسو

 . ماودب لاصتاو

 ؟ مث نمو «ةيفوصلا ةفص باب

 نب دحاولا دبعل ليق دقف : مه نمو ةيفوصلا ةفص امأو : هللا همحر خسيشلا لاق

 نم : هبامسأ ةلحأ نم ناكو . هللا همحر نس 1! بحصي نمم ناكو ؛ ىنغاب اك ديز

 « مهبواقب الع نوفك املاو مهمومه ىلع موقع نوماقلا : لاقف ؟ كدنع ةيفوصلا

 . ةيفوصلا مه « مهسوفن رش نم مهديسب نومصتعلا

 بلط هبعتيال ىذلا وه : لاقف « فوصلا نع هللا همحر ىرصملا نونلا وذ لثسو



 عملا باتكح 3

 ىلع هَل مرئآف ءىش لك ىلع ىلاعت هللا اورث آ موق مه ؛ اضيأ لاقو « بلس هحيزب الو

 . ءىش لك

 مهدنع حييبقلل نإف « ةيفوصلا بحصا : لاقف ؟ بصحأ نم : مهضعبل ليقو
 . كسفن بجعتف هب كومفريف عقوم مهدنع ريكلل سيلو « ربذاعما نم ًاهوجو

 هقلخ ىف هللا ةرثأ : لاذف 1 مه نم : ةيفوصلا نع هللا همحر دمع نب دينجلا لئسو

 بحأ اذإ اهرهظي و بحأ اذإ اهمفخم

 عمس نم : لاقف ؟ فوصلا نم : هللا همي ىرونلا دمتنب دمحأ نيسحلا ىنأل ليقو

 . بابسألاب رثآو عامسلا
 : لاقف ءارقف ىلاعت هَل مهامس دق نولوقيو « ءارفف ةيفوصلا نومسي ماشلا لهأو

 ال » : ىلاصت هوقو « ؟”مرايد "نم اوجرخأ ”نيقلا نيرجألا هاا
 6 للا ٍليبَس ىفاوريمخأ َنيذّنا

 ؟ قوصلا ىنممام هللا همحر ءالجلا 5 هللا دبع ىلأل ليقو

 هللا عم ناك ب ابسألا نم ادرج ًاريقف فرعن نكسلو « للعلا طرش ىف هفرمن سيل : لاق

 . ًايفوص ىهم ناكم لك لع نم قالا همني الو ناكم الب لجو زع

 . ىفوص : ليقف كلذ لقثتساف ىوفص لصألا ىف ناك : ليق دقو
 ءافصلا نم ذوخأم : : لاقف ىوصلا ىنعم نع هللا همحر دانقلا نسحلا وبأ لثسو

 . ءافولا طرشب تقو لك ىف لجو زع هلل مايقلا وهو
 عم نوكيف نانسح راقلُخ وأ نالاح هلبقتسا اذإ نم : مهضعب لاقو

 . ىلعألاو نسحألا

 هلوسرو هلا نورصنيو اناوضرو هلل نم الضف نوغتبي مهحلاومأو» :ةيآلا ةليكسن (1)

 ا م : رشحلا 5+ «نوقداصلا مكئالوأ

 فوصتلانمءانغأ لعاب ايعضرأل ىفابرض نوعيطتسيالو : ةيآلا ةلكت (0)

 مب# ةرقبلا « ميلع هب هللا نإف ريخ نم اوقفنت امو افاحلا سانلا نولأسيال عابسب مهفرتق
 كالا



 47 ةيفوصلا ةفص

 هافاصو ةيدوبعلاب ققحم اذإ دبملا نأ هانعم : لاقق وصلا ىنعم نع رخآ لثسو

 اذإف « ةميرشلا ماكحأ نراقو ةقيقحلا لزانم لزن ةيرشبلا ردك ن م افص ىتح قحلا

 . ىفوص دق هنأل « "قوص وهف كلذ لمف

 اهل موف ةقيقحلا ىف مم نم ةيفوصلا : كل ليق اذإف : هللا همحر خسيشلا لاق

 امب نوقةحتملا « ىلاعت هللا مهماع اب نولماعلا ه هللا ماكحأب و هللاب ءاململا م م : لقف

 دجاو لك نأل ءاودجو امب نونافلا « اوققحم اع نودجاولا « لجو ع هلا 0

 نوتوافتم مهو « ةسبللا رهاظ ىلع عقو دق مسا فوصتلا : هللا همحر دانفلا لاقو

 ' . . مهاوحأو مهناعم ىف
 تقال ها مسالا اذهب ةيفوصلا تومس ل :هللا نحر لبشلا لئسو

 م الو « ءامسألا مهب تفال امل كلذ الولو « مهسوفن نم مهماع

 ا دار هور ديا

 ف ىف رابخأ كلذ ىف ىور دقف ةسبلل رهاظ ىلع عقاو مسا هن هنإ : لاق نم امأو
 . لوطي هرك ذو نيحلاصلاو هر

 دلوملا نب يهاربإ مهنم ؛ ةفلتخم ةب وجأب ةعامج ؟وه ام :فوصتلا نع باجأ دقو

 نيىلع لاق دقو ؛ ةيافك ءانركذ امفو « باوج ةئام نم رثكأب اهنع باجأ دق « قرلا

 ؛ ارهتخ لها ىناردتاو قويمتلا قف ةثادتسو ةانشلا ميحرلا دبع

 *قرمع فاوصتلا راص ارَسَم دق فوَستلا ”لْغأ

 هقيطمو ًادجاَوَتو ةسححيص فاول تراس

 ةقِرْشُم ةبولق الو مولُع الف ماسلا تعم
 *تلختلا قيرللا كك اَذ "سيل كّسفن كنبدَك

 0000 كشف نويل نع نم ِنْبَسب نوكست عت
 م قربا هرم رس ”مومهو ةفورص كيل ىرْج
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 عمللا باتك 4م

 « ةعب رشلا ىف لوسرلا عابتاو « ةفيلخلا عم قلكثا لامتساو ءرادكألا نم بواقلا

 ءاندتسالاو تافصلا قر نم جورملاو , كالمألا مدع وهو « ةقيقملا ناسلب باوجو

 نم مهافصو « مهئافص نع ل « قلا ناسلب باوجو « تاومسلا قلاخم

 . ةيفوص اومسف « مهئافص

 ضرألا هلقت ال ىذلا : لاق ؟ كدنع وصلا نم : هللا همحر ىرصحلل تلقو

 ىذلا لجو رع هاف ءامسلا تحنو ضرألا ىلع ناك نإو ؛ هنأ : ءانعم «ءامسلا هلظن الو

 ضرألا الو ءاهسلا ال «ءامسلاب هلظب و ضرألاب هلقي
 ءامس ىأو؛ ىناقت ضرأ ىأ لوقب ناك هنأ هنع هل ىضر قيدصلا ركب ىفأ نعو

 ىلأرب لجو زع هللا باتك ف تاق اذإ ؛,لظت



 عه دحوم ٌةفص

 كلذ ىنمم ىف مهءالكو « هتةيقحو ؛ دحوم ةفصو « ديحوتلا باب

 : لاق هنأ هللا همحر ىزارلا نيسملا نب فسوب نع ىنغلب : هللا همحر خيشلا لاق

 ؟ وهام: ديحوتلا نع ىنربخ : لاقف هللا همحر ىرصللا نونلا ىذ ىدي نيب لجر ماق
 «جالعالب ءايشأالل هعنصو «جازم الب ءايشألا ىف ىلاعت هلل ةردق نأ لمت نأ وه : لاق
 ىفسلا نيضرألا ىف الو ىلعلا تاومسلا ىف سيلو« هعنصل ةلع الو همنص ءىش لك ةلعو
 . كلذ ريغ لاق وأ ؛ كلذ فالخم ىلاعت هللاف كمهو روصت امهمو « ىلاعت هللا ريغ ربدم

 قيقحتب دحولا دارفإ : لاقف , ديحوتلا نع لئس دقو « هللا همحر دينجلا لاقو
 دادنألاو دادضألا ىننب دلوب مو دل مل ىذلا دحاولا هنأب هتيدحأ لاكب هتينادحو
 [بملإ « ليثم الو ريوصت الو فييكن الو هيبشن الب « هنود نم دبع امو هابشألاو
 .ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثك سيل ًادرف ادم ًادحاو

 موسرلا هيف لحمضت ىنمم : لاقف « ىرخأ ةرم ديحوتلا نع همحر دينج لثسو
 . لزيهل اك ىلاعت هللا نوكي و « مولملا هيف جردنتو

 ىف هللا اسيمحر دينجلاو نونلا ىذل ناذلا نإباوجلاف : هللا همحر رصن وبأ لاق
 ىلإ راشأ مارك ذ ىذلا باوجلا اذهو « ماعلا ديحوت نع اباجأ , نارهاظ ام ديحوتلا
 . ةصاخلا ديحوت

 بش دبملا نوكي نأ : لاقف , ةصاخلا ديحوت نع هللا همحر دينجلا لثس دقو
 جل ىف هتردق ماكحأ ىراجم ىف هريبدت في راصن هيلع ىرحجمت لجو زع هللا ىدي نيب
 دوسسجو قئاقحم هتباحتسا نعو أ قلفلا ةوعد نعو هسفن نع ءانغلاب هديحوت راح

 نأ وهو « هنم دارأ اهف هل قحلا مايقل «هتكرحوهسح باهذب هب رق ةقيقح ىف هتينادحو
 ديحوتلا . اضيأ لاقو ؛ نوكي نأ لبق ناك اك نوكيف « هلوأ ىلإ دبملا رخآ عجري
 . ةيدمرسلا ءانف ةعس ىلإ ةينامزلا موسر قيض نم جورخلا وه

 (ملا- 4)



 عمللا باتك .ءْ

 نأ لبق ناك ال نوكيف هلوأ ىلإ دبعلا رخآ مجري : هلوق ىنعمام : ”لئاق لاق نإف

 ىنب نم كبَر ّدخأ ذإو » : لجو زع هلل لاق ايف كلذ نايب : لوقيف « نوكي

 » 0غ : بتي م روي 2 مد

 لهو ؟ نوكي نأ لبق ناك فيك و ناكن بأن ف : كلذ ىنعم شا همحردينجلا لاق
 ناك اك ةقيقملا ىف نآلا وهف ؟ ةئيشلا ذافنإ وةردقلا ةماقإب ةرهاظلااورألا لإ تباحأ

 « نكي مل اك دبعلا نوكي نأ : دحاولل ديحوتلا ةقيقح ةياغ اذهو « نوكي نأ لبق
 ابأإي : ردح نب فد همساو هللا همحر ىلبشال لجر لاق“ لزيمل اك ىلاعت هللا قبيو

 ديحوتلا نعباجأن م ! كحيو: لاقف « درفمّقح ناسلب درج ديحوت نع ىنربخأ ركب
 مهو نمو « لهاج وهف هنغ تكس نمو « ىوم وبف هيلإ راشأ نمو « دحلم وهف ةرابعلاب

 « لفاغ وهف هيف قطن نمو« رند دباع وهف هيلإ اموأ نمو « ”لصاحهل سيلف ”لصاومنأ

 مكماهوأب هومتزيم اكو « دقاف وهف دجاوت نمو ءديعب وهف بيرق هنأ نظ نمو
 . كلم عونصم ثدع ميلإ دودرع فورصم ويف مكيناعم منأ ىف مكلوتمب هومتكردأو

 نكسلو « كلذ لوطيف بحي اك هللا هر ىلبشلا لاق ام حرش ىف انذخأ نإو

 نع ميدقلا دارفإ : ديحوتلا نع باجأ امب ديرب هنأك راصتخالاو زاجيإلا ىلع

 ىّدبأ ام رادقم ىلع « هتمنو هفصوو هركذ الإ قيرط قلخلل سيا نأو ء ثّدْحُملا

 ٠ مل مسرو مهلإ

 : ةب وجأ ثالث ديحوتلا ىف نيسحلا نب فسويل تدجوو : هللا همحر خيشلا لاق
 دادضألا ةيؤر باهذب ةينادحوملاب دارفنالا وهو ؛ ةماعلا ديحوت ىف اهنم باوج

 ةقيقح باهذب ةبهرلاو ةبغرلا ةضراعم ىلإ نوكسلا عم لاكشألا ءابشألاو دادنألاو

 . ةبهرلاو ةبغرلا ةضراعم ىلإ نكسي ال قيدصتلا ةقيقح ءاقبب هنأل قيدصتلا

 ةمايقلا موي اولوفت نأ اندبش ىلبولاق مير, تسلأ مهسفنأ ىلع مهديشأو : ةلدكتلا )١(
 وام فايعألا : 6« قلناغ اذه نع انك انإ



 هأ ذيحوتلا ةفص
 1 يس سمسا

 ةينادحولاب رارقإلا وهو ٠ سهاظلا ىلع قئاقحلا لهأ ديحوت : ىناثلا باوجلاو
 ةضرامم ةلازإب نطابلاو سهاظلا ىف ىهنلاورمألا ةماقإب ءابشألاو بابسألا ةي ؤر باعذب
 نإف « ةباجتسالاو ةوعدلا دهاوش مايق عم قمحلا دهاوش مايقب هاوس امم ةبغرلاو ةيهرلا

 اه , ناقح امه : لاقيف ؟ ناقح امهثو ةبغرلاو ةبهرلا ةضراعم ةلازإ : هلوق ىنعم ام : ليق
 سمشلا ءوض ناطلس رهق اك ةينادحولا ناطلس اهرهق نكلو « اه اك امبمضوم ىف

 . اهمضاوم ىف ىهو بك اوكلا ءوض

 هبلقو هدجوو هرسب دبملا نوكي نأ وهو « ةصاخلا ديحوت : ثلاثلا باوجلاو
 ماكحأ هيلع ىرحجتو « هرييدت فيراصت هيلع ىرحن لجو زع هلا ىدي نيب مناق هنأك
 « هنم هدأرم ف هل قملا مايقب هسح باهذو هسفن نع ءانقلاب هديحو' راح ف هتردق

 . هيف هيثيشم ذافنإو هيلع هللا ماكحأ ناي رج ىف ىنعي نوكي نأ لبق ناك اك نوكسيف
 نم كبر َدَخَأ ْذِإَو»: لجو رع هلوق ىف هللا همحر ديتجلا لاق اك كلذ نايبو

 . ءانركذ دقو ةيآلا « مادأ ىنب

 ؛ نيدجاولا ناسل وهو ءرخآ ناسا ديحوتلا ةقيقح ىف مهو : هلا همحر خيا لاق
 ءهحرش نكس 5 ًافَّرَط كلذ نم ركذن نحو مهفلا نع دمبت كلذ ىف مهتراشإو
 ةرابعلاو حرشلا ىلإ راص اذإف « هلهأ نوكي نم ىلع ىنخم ال ةراشإ مرْثكا أ لملا اذهو
 « باتكلا ىف هتمضو ىنأل ةحرش ىلإ ىناعد اننإو « هقنر بهذيو ىف
 نب ميو لوق لثم وهو ؛ كلبمف مهفي ال نمو مهغي نم هيف رظني امبأ ر باتكسلاو
 راثآ ومع : لافق , ديحوتلا نع لئثس نيح « هللا حر ىدادغبلا ديزي نب دحأ
 قالخأ ليدبت ةيرشبلا راث وحم : هلوقب ديري امنأإو « ةيهولألا درجتو « ةيرشبلا
 لوقي ال ءانأو انأ : دبملا لوقك ء اهلاعفأ ىلإ اهرظنب ةيب وبرلا ىعدت اهنأل« سفنلا
 درجت هلوق ىنممو « ةيرشبلا راث [وحع ىنعم اذهف ٠ لجوزع هلل ةينإلا ذإ « هللا الإ

 . تاندّْسُملا نع ميدقلا دارفإ ىنعي ةيهولألا ب هو



 كح" بجوب ايف ىنعي « ديحوتلاب ديحوتلا ىوس ام نايسن ديحوتلا رخآ لاقو
 بجوب :ءانف بجوب ءانف:ىنعي « نودام لك هانفب قحلا ءاقب ةينادحولا : لاقو ؛ ةقيقملا

 نع دبعلا ءانف :ىنعي « هنود ام لك ءاتفو قحلا ءاقب ةينادحولا : ليقو « ةقيفحلا 5

 . هميظعتو ىلاعت هللا ركذ ماودب هبلقو هسفن ركذ

 نم قحال ديحوتلاو « هللا يغ هللا دحو امو « قَلَح ديحوتلا ىف سيل :رخآ لاقو

 دهش):ىلاعت هللا لوق ىف لعأ هللاو .ًآلؤه هيلإ راشأ امو كلذ نايب وذانلق لمعمل

 وه الإ لإ آل طلقلاب اق ماعلا اولوُأَو ةكَنالَلاَو وه الإ هلإ آل نأ هللا

 ثيحنم ديحوتلا ةقيقحل قلخلا لبق ةينادحولابهسفنل دهش دقف ( 2” كمل" ٌريزمْلا

 ةقيفح هودحو دقف قلحلا ثيحح نمو « قلحلا لبق ةينادحولاب هسفنل هلل دهش ام قحلا

 اوُلوُأَو ”ةكئالمْلاَو :ىلاعت هلوقوهو « كلذب مدارأو محل مسقام رادقم ىلع ًادجوو

 بلقلا ىف ام ىلع لوعملاو « اهبف نوواستم ةابقلا لهأف رارقإلا قي رط نم امأو رْملا

 روصت نم ديحوتلا تاور مش ام : هللا همحر ىلبشلا لاق دقو ؛ ناسللا ىف ام ىلع ال
 نمو « تومنلا مزلأو تافصلا فاضأو ىئاسألا تبثأو ىناعملا دهاشو ديحوتلا هدنع

 . ًادجوو ةقيقح ال ًامسرو اكح دحوم وهف هلك اذه قنو هلك اذه تبنأ

 مسر ىلعتومنلاو تافصلا تبث هب هنأ ملعأ هل هللاو هانعم : هللا هجر خيشلا لاق

 . مهوتلاو ا و كاردإلا ثيح نم اهتبثي الو ء كلذ نم هل مسر

 « لقاعلا ريمي و «ريصبلا تمي ىذلا وهف : ديحوتلا امأ : نيفراعلا نم هريغ لاقو

 . تباثلا شهدنو

 ريم و هشهديامهتبيهوىلاعت هللا ةمظع نم هبلقىف دجو كلذب ققحت نم هنأل : تاق

 . ىلاعت هللا هتبثيي نم الإ هلقع

 ١مل: نارمع لآ ()

 مهغتلاو ىرخأ ةخسن ىف (0)



 نو ديحوتلا ةفص

 : هللا همحر زارا ىسيع نب دمحأ ديعس وبأ لاقو

 هدارقناو هيلقنعءايشألا ركذ ءانف : كلذب ققحو ديحوتلا لع دِجَو نمل ماقم لوأ
 . لجو زع هلللب

 هايشألا ميمج درو « ءىش "لك نع دبملاجورخ : ديحوتلا ةمالعلوأ:ًاضيأ « لاقو
 ءاهيف انكمتم' اهب امئاق ءايشألا ىلإ ارظان ىلوتملب ىلوتما نوكي ىتح « اهيلوتم ىلإ
 . هسفنل مهعتطصيو مهسقنأ ىف مهسفنأ تي و « مهسقنأ نم مهسفنأ ىف مههقح م

 . ةيموه.هلاب ديحوتلا روب ثيح نم ديحوتلا ىف لوخد لوأ اذهف

 هجورخ ىنعمو ؛ ىلاعت هللا ركذب ءايشألا ركذ ءانف : لعأ هلو «كلذ نايبو : لاق

 هّللب ءايشألا ماوق ىربو « ايش هتعاطتساو هسفن ىلإ فيضي ال ىنعي ءىش لك نع
 مناف ةايغألا ىلإ ًارظان ىلوخلاب ىلوتلا نوكي ىتح : هلوق ىنعمو « مهب ال ةقيقحلا ىف
 ءايشألا ماوق ىري تح « ديحوتلا قئاقحنم هيلع ىلوتسيامو هقحلا ةياوتىلإ ريشب اهب
 : لئاقلا لوق ىلإ ىرت الأ « اهتاوذب ال لجو زع هللا

 ٌدحاو هنأ ىَلَع لدي دهاش 4 ءىش لك فو

 ىلإ ءرظن ىف هيلع ىرجتال نيولتلا نأ كلذب ديري « امف ًانكمتم » : هلوق امأو
 ء مهسقنأ نم مهسفنأ ىف مهيفخي » : لاق مث ء لجوزع هللب اهماوق نإف ؛ ءايشألا
 مهتاكرح نم ةكرح نوظحالبالو « ًاسح نوسحبال ىنعي « « مهسفنأىف مهسفنأ تيمي
 ذاقنإو ةردقلا ناطلس تحن ةسطنم ىهو الإ ةقيقملا ىف اهيلإ أموي ةنطابلاو ةرهاظلا

 . هيلإ فاضملا ىلإ تفيضأ نإ و « ةئيشملا

 ؟ ديحوتلا كلل حصيال مل ىردت : لجرا هللا هحر « ىلبشلا لاقو
 .ال : لاق

 . كايإب هبلطت كنأل : لاق



 ممللا باتكص نع

 تايثإلا نع لئسف « هتابثإ .دحج ناكنمل الإ ديحوتلا حصيال : ًاضيأ « لاقو

 . تاءايلا طاقسإ : لاقف

 ىف هسفن تابثإ ىنمي : هايإ هتايثإ دحج ةقيقملا ىف دحوملا نأ « رعأ هللا « ةاتعم

 هذه طقسف « ىنعو "ىفو "ىلعو 'ىلإو ىنمو ىلو ىب : هلوقك هرسسب ءايشألا ميمج

 . هناسل ىلع مسرلا ثيح نم « ةيراج تناك نإ و « هرسب اهدححيو تامابلا
 ؟ةيهلإلا ديحوتوأ ةيرشبلا ديحوت دحاوت : ًاضيأ « لجرلا « هللا همحر ىلبشلا لآقو

 . معن : لاقف ؟ قرف امهيف : لاقف

 . ميظعتلا ديحوت ةيهولألا ديحوتو . تابوقعلا فوخ : ةيرشبلا ديحوت

 ةيؤرو ضوعلا بلط ةيرشبلا ةفصنم نأ هانعم نإ : "تلق : هللاهمحر خيشلالاق
 هدحو نك هلل الالجإ ىلاعت هللا دحو نم سيلو ؛ لجوزع هللا ريغ ىف عمطلاو لمفلا

 . ةفيرش ةلاح لجوزع هللا باذع نم فوحللا ناك نإو « هتب وةع نم ًافوخ

 ةقب لمح نع فمض ديحوتلا لع نم ةرذ ىلع علطا نم : هللا همحر ىلبشلا لاقو
 . لمحام لقتل

 ضرألاو تاومسلا لمح ديحوتلا لع نم ةرذ ىلع علطا نم : ىرخأ ةرم « لاقو

 . هينيع نفح نم ةرعش ىلع

 لجو زع هللا قاخام ميمجو ضرألاو تاومسلا نأ : ملعأ هللاو « هانعم : لاقو

 . لجو زرع هللا ةمظع نم ديحوتلا راونأب هبلقب دهاشيام دنع « هنيع ىف رغاصتي

 ىطغ امهرشن اذإ اهنم ناحانج « حانج ةئام مالسلا هيلع ليربجل نأ» : ىور دقو
 . «برغلاو قرشلا امهب

 لي ربح ةروص نأ » : هنع ل ىضر سابع نبا نع ثيدحلا ىف طي ءىوردقو

 . 6 نشوجلا ىف ةدرزلا لثم ىسركلا ةمئاق ىف مالسلا هيلع



 هه ديحوتلا ةفص

 توكسملا عم اذه لك « ىمركسلاو شرعلاو مالسلا هيلع ليربج نإ » : لاقيو

 لقأ لب توكسللا ءارو اهف ةلذكرك ىه امإف « لجو زع هللاب لسعلا لهأل رهظ ىذلا
 ١ 226 كللذ نم

 ةقيقح ةمالع : همالك ضعب ىف هللادمحر ىدادغبلا ءاطع نب دنخأ سايملاوبأ لاقو

 نأ :كلذب ديرب ًادحاودب مناقلا نوكي نأ ديحوتلا قدصو « ديحوتلا نايسن ديحوتلا

 ؛ هقلخ لبق كلذب هل لجوزع هللا مايق ةيؤرب هديحوت ىف هديحوت ةيؤر دبعلا ىسني
 . هودحو الو "7هودارأ ام كلذي مدر لول هنإل

 مهظافلأ نم لكشملا ليلقلا ىلإ اندصق دقو . تافنصم ديحوتلا ىف اناشلو

 . هللا ءاش نإ ء هركذأ ملأ ام هب كردتسُي

 « هللا ءاإ نأ الإ نوءاشتامو ه: ىلاعت هللا لوق هده بساني (1)



 ممللا باتكح م5

 فراعلا ةفصو « ةفرعملا ىف اولاقام باب

 : لاقف ةفرمملا نع هللا همحر زارحللا ديعس وبأأ لس

 . دوهحلا 2”لذب و « دوجلا نيع نم : نيهجو نم ىفأت ةفرعلا
 : لاق فراملا ةفص نع ؛ هللا همحر « ىشخنلا بارت وبأ لثسو

 . ءىش لك هب وفصيو « ءىث هردكي ال ىذلا وه
 : هللا همحر « ءاطع نب دمحأ لاقو

 « هتينادحو ةفرعم : قحلا ةفرعف ةقيقح ةفرعمو « قح ةفرعم : ناتفرعم : ةفرعملا

 ؛ اهيلإ ليبسال نأ ىلع ةقيقحلا ةفرعمو . تافصلاو ىاسألا نم قلخلل زربأ أم ىلع
 : لجو زع « هلوقل ؛ ةيب وب رلا قيقحنو ةيدمصلا عانتمال

 005 وب نوطيحت الود

 ؛ ةقيقملا ىلع ةفرعما ىلإ ىنعي اهبلإ ليبسال : هلوق ىنمم : هللا همحر ءرصن وبأ لاق
 ةقيقح نأل كلذ ؟ هنوقيطي مهنأ لعام هتافصو هئامسأ نم قلع زربأ ىلاعت هللا نأل
 نم ةرذ دنع « ىشالتي هيف امب نوكسلا نأل ؛ اهنم ةرذ الو « قلم اهقيطي ال هتفرعم

 نم ةفص اذه نوكي نم ةفرعم قيطي نف هتمظع تاولعس ىداوب نم ودبي داب لوأ
 : لئاقلا لاق كللذلف ؟ هتافص

 هللا لاق . كاردإلاو ةطاحإلا نع ةمتمم ةيدمصلا نأل ؛ هاوس هبحأالو هريغ هفرع ام
 : لحو زع

 006 هيلع نم هى نوطيحت لَو 2

 « هللا نم ةبه كشال اهضعبف : فورصملاب قلعتي اف ةحجصلا هركفلا هذه 00)

 دبعلل بسك اهضعبو
 ممم : ةرقبلا (ع) ؟١ى٠.:هط()



 هاب فراعلا ةقصو « ةفرعم ا

 : لاق هنأ « هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ نع ىنعملا اذه ىف ىكح دقو

 ام 2 .«هتفرعم نع زجملاب الإ هتفرعم ىلإ ًاقيرط قاخلل لسجي مل نم ناحبس»
 : ىيشلا لئسو
 : لاق ؟ قحلا نم دهشمب فراعلا نوكي ىتم
 . ساسحإلا لحمضاو , ساوحلا بهذو , دهاوشلا ىنفو . دهاشلا ادب اذإ

 : ًاضيأ لثسو

 : لاق ؟ هؤاهتنا امو نأشلا اذه ؤدبام

 : لاقو هديحوت هؤاهتتاو « هتفرعم هؤدب

 . ةردقلا فيراصت هيلع ىرحيو « ةزملا ةضبقىف هسفن ىري نأ : ةفرعلا ةمالع نم
 . هبحأ هفرع نم نأل « ةبحللا : ةفرعلا ةمالع نمو

 ةفص نع لثس هنأ هللا همحر « ىعاطسبلا ىسيع نب روفيط ديزب ىبأ نع ىنغلب و
 : لاق ء فراملا

 ,وسأ ءانإ ىف هتيبصنإ و « ضيبأ هتلر ضيبأ ءانإ ىف هتببص نإ هئانإ نول ءألا نول
 ؛ىلوو «لاوحألا هلوادتي . كلذ ريغو « رمحألاو رفصألا كلذكو ؛ دوسأ هتلخ
 . هيلو لاوحألا

 نول ةفصب هئافص ردق ىلع ءاملا نأ : لعأ هللاو « هانعم : هللا همحر ؛ خييشلا لاقو
 « دوسأ وأ ضيبأ هيلإ رظانلا لاخي و « هلاحو هئافص نع هئانإ نول هريغي الو ءهلانإ
 هلوادتي اف لجو زع ؛ سا عم هتفصو فرامعلا كلذكو « دحاو ىنسمي ءانإلا ف وهو

 . دحاو ىنممي ىلاعت هللا عم هرس نوكي لاوحألا

 : لاقف « نيفراسلا لوقمم نع هللا همحر دينجلا لئثسو

 . نيفصاولا ىفصو نع اوبهذ

 . هفي رمت فئاطا ىلع هدارفإل بولقلا ةمااطم : لاقف ةفرعملا نع مهضعب لثسو



 ابك 02
 ؟[ ىلاعت هللا ىلإ ] نيفراملا ةجاحام مساقلا ابأأي :هل ليقف « هللا همحر ءادينللا لثسو

 . مهل ةياعرو ةثالك : هيلإ مهتجاح لاق

 ريغب ذإ ؟ رابتخا الو ممل ةجاحال لب « هللاهمحر ؛ ىدبقرمسلا لضفاانب دمع لاقو

 مهدجوع مءاقب و مثدجومب نيفراعلا مايق نإل ؛ اولان ام اولان رايتخالاو ةجحاحلا

 . مدجومب مءانفو

 مهتجاح : لاق ؟ اذام ىلإ نيفراملا ةجاح : هللا همحر ء« لضفلا نب دمحل ليقو

 ىهو اهلك حباقملا تحبق اهدقفي و « اهلك نساحلا اهب تلك يىتلا ةلصحلا ىلإ

 . ؟9ةماقتسالا

 مهعم لخاد : لاقق ء فراملا ةفص نع « هللا همحر ذاعم نب ىحب لئسو

 1 . مهنم نئاب

 . نابف ناك دبع : لاقق فراملا نع ىرخأ ةرم لثسو

 فرعي الو لوقعلا هكردت ال فيك : هللا همحر « ىوونلا نيسحلا ىبأل ليقو

 :لاقف ؟لوقملاب الإ
 هل ةهاعال نم ةهاعوذ كردي فيكمأ « هل َدمأ ال نم أ وذ كردي فيك

 نم ًاثيحم نوكي فيك مأ « فيكلا فيك نم ًافيكم نوكي فيك مأ « ةفآ الو

 ؛ ارخآو الوأ ءامسف ءرخآلا َرخَأو « لوألا لّوأ كلذكو « ًاقيح هامسف كيلا ثيح

 . ةيرخآلا امو ةيلوألا ام فرعا رخآلا رخأو لوألا لوأ هنأ الولف

 ةيلوألا نأ اك « ٌججاح امهنيي سيل « ةيدبألا الإ ةقيقملا ىف ةيلزألا امو : لاق م
 كدقفي هنأ الإ « ةينطابلاو ةيرهاظلا كلذكو « ةيلوألا نه ةيرخآلاو ةيرخآلا ىه

 هقرعي مل ةقلحلاب هفرع نم نأل « ةيدوبملا ةيؤرو ةذالا ديدجتل انو كدبشي و أتقو

 . هيف ةناهتسا ال ةم'رح راهظإ ةرشابملاو « "نك : هلوق ىنعم ىلع ةقلخلا نأل ؛ ةرشايما

 ىذلا وه ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاو ترمأ اك مقتساف هلوسرل هللا لو ()

 . « ميظع قلخ ىلعل كنإو » : هل هللا لوي



 مهب فراعلا ةفصو 6 ةفرعملا

 .بيغاابنامإلا قئاقحم باقلا ةدهاشمو نيقي ةرشابم ىنعيةرشابم : هلوقىنعم :"تلق

 رييغتلاو تيقوتلا نأ « لعأ هللاو هيلإ راشأ ايف « ىنمملاو : هللا هحر خيشلا لاق

 « لوقي ايف وبكل اق ايف وهو « نوكي ايف وبك ناك ايف وهف « ىلاعت هللا ىلع زوحيال
 نم قلخلل توافتلا ""”مقي امنإو « ىندألاك هدنع ىصقألاو ؛ ىصقألاك هدنع ىندألاو

 كلذ سيلو قلخلل ةفص اضرلاو طخسلاو دمبلاو برقلا ىف نيولتلاو ©" ”قلحلا ثيح

 ٠ ملعأ هلو «قحلا تافص نم .

 ًاضيأ ىحمو : ةفرعملا ىنعم ىف هل مالك ىف ؛ هللا همحر « ءاطع نب دمحأ لاقو

 تحبق امنإ : لاق هللا همحر ءاطع نبال حيحصلاو هللا همحر ىطساولا ركب ىبأ نع
 دبأألا ىلع ناي رجب ناتمن امهنإف ؟ هيلجتب تانسحتسملا تنسحو هراقتساب تاحبقتسملا

 هيلجت دهاوش ناب دقق  نيدورطملاو نيلوبقملا ىلع نيمسولا رهظب لزألا ىف هب ايرج ام
 كلذ دسب عفني اف . اهتءلظب نيدورملا ىلع ةراتتسا دهاوش ناب اك اهئارضب نيلوبقملا ىلع
 . ةعقرملاو ةقبطملاب عردتلا الو ةرصقملا ماك ألا الو ةرفصملا ناولألا

 ناملس ىلأ لوق نم بيرق هانعم « هللا همحر « ءاطع نبا لاق ىذلا اذهو :تلق

 : لوقي ثيح « هللا همحر « ىنارادلا دمحأ نب نمحرلا دبع

 . طخسلا لهأ لمعب مهلمعتساف موق ىلع طخسو ء اضرلا لهأ لمعب

 اهمع هضارعإب قاعي ٠ هراتتساب تاحبيقتسملا تحبق 5 هللاهمحر ءاطع نا لوق ىعمو

 ناك فخ سوت اه هلويقز انيلع لاقي قدي عج تاما تاو
 : ثيدحلا ىف

 . فراعتلا ىرخأ ةخسن ىف )0(

 نيوكتلا ىرخأ ةخسن ىف (0)
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 عمللا باك 5

 «هلامشب باتكو هنيميب باتك : ناباتك هديب و لسوهيلع هللا ىلص هلال وسر ج رخ»

 مهئايسأي رانلا لهأباتك اذهو « مهثانآ ءامسأو مهئامسأب ةنجلا لهأ باتك اذه : لاقف
 ثيدحلا «مهثابآ ءامسأو

 تقحتما : هتصاخ ىلإ هسفنب فرعت امل « هللا همحر « ىلعساولا ركب وبأ لاقو

 « ظوظحلا دهاوش نم مل ودبي ام لوألا دهاوشب ةشحو اودبشب لف مهسوفن

 فرع ايف « ةيلوألا دهاش نأ :لعأ هللاو « ءانعم اذهو « ىنمب بقعأ نم لك كلذكو

 . مهب ًاسنأ الو ءاوس ايف كلذب هتفرعم عم ةشحو دهشي مل هدوبعم هيلإ فرعت ام



 مص صسلل مصمم م ص م مصمم يم صم سس يي ع بس سس

 فراملا ةفص ىف باب

 هيف اولاق امو

 «ًاقيشرقخت ال : لاقيف فرعتي دبملا ماد ام : هللا هحر « ىزارلا ذاعم نب ىبحب لاق
 تش نإ : هل لاقيف افراع راصو فرع اذإف + فرعت ىتح كرايتخا عم نكت الو

 رايتخالا تكر نإ و « ترقخا انرايتخابف ترتخا نإ كنأل «رتخت ال تئش نإو رقخا

 . رايتخالا كرت ىفو رايتخالا ىف انب كنإف « رايتخالا تكرت انرايتخابف

 دهازلاو 08 اهتطش ام اهبلطي نهو سورع ايندلا 8 لل همحر 6 ذاعم نب ىحم لاقو

 ال ديس لفتشم هللا فراعلاو ؛ اهو“ فرخيو اهرعش فتنيو اههجو مخسب اهبف

 . اهملإ تفتاب

 .. نيكلاملا عم اله دقف هتفرعم دنع هبدأ فراملا كرت اذإ : لاقو

 رو هتفرعم رو ءىفطي ال : ةبالث فراعلا ةمالع 4 ثا همحر » نونلا وذ لاقو

 ةرثك هلمحم الو 2 محلا نم ًايهاظ هيلع ضقني معلا نم ًانطاب دقتعي الو , هعرو

 . ىلاعت هللا مراحم راتسأ كتته ىلع هتماركو هيلع ىلاعت هللا معن

 فيكف »ع ةرخآلا ءانبأ دنع ةفرعلا فصو نم فراعب سيل 2 موضعي لاقو

 ؟ ايندلا ءانبأ دنع

 . لوذحخم وهف « هنذإ ريغب هفورعم نع قلحخلا ىلإ فراعلا تفتلا نإ : لاقو

 هقلخ نيب

 سيلو هبحنو هرك ذت فيكو ؟ هتبيه ناطلس كبلق ىف سيلو هفرعت فيك : لاقو
 ؟ هقلخ لبق هب كرك ذ امع لفاغ تنأو هفاطلأ دوحو كبلق ىف



 ممللا باتكح 1

 دقو ىسرافلا نهحرلا دبع تعم : لوقي ءارقلا نودمح ن دجأ ن دمحم تمم

 نك امألاو لاوحألا توتساو تاقرفتملا تعمتجا اذإ : لاقف ةفرعلا لاك نع لثس
 . زعيملا ةياؤر تطقسو

 الب ادحاو انو دبعلا تقو نوكي نأ كلذ ىنعم : هللا هحر ء رصن وبأ لاقو
 كلذ دنمف هللا ىوسنامع ًاذوخأم هلو هللاب هلاوحأ عيمج ىف دبملا 50
 . هلاح اذه نوكي



 5 فراملاو نمؤملا نيب قرفلا

 قرفلاو ؟ هللا تفرع مب لئاقلا لوق ىف باب

 فراعلاو نمؤملا نيب

 : ليق هللاب : لاقف ؟ ىلاعت هللا تفرع مب : هللا هر ؛ ىرونلا نيسملا ىبأل لبق

 0 مس اا ا

 ؛ ةفرعلل : . لاقف ِ؟ ن0 ىلع ىللاعت ثا ضرتفا ضرف 71 نع لئسو

 « سابع نبا لاقو “ ">6 نودبميلا ذل "سإلاو 'نج )( ”لنلَخ امو »: ىلاعت هلوقل
 . نوف ريل : هنع هللا ىضر

 : لاقف ؟ ةفرعملا ام مهضعب لثسو

 ةردقلاو نملاب درفتملا هنإف ؟ هئامسأو هتافص لاكب هتينادحو تابثإب باقلا قيقح
 نيك الب ريصبلا عيمسلا وهو , ١ىش هلثك سيل ىذلا مادلا ىلا ةمظعلاو ناطلسلاو
 . بولقلا نع« بابسألاو دادنألاو دادضألا ىفنب © لثم الو هبش الو

 ةفرمملاو « رون ناميألاوران ةفرمملاو . ةبهوم ةفرعملا لصأ نإ : اضيأ « ليق دقو
 : فراملاو نمؤملا نيب قرفلاو ؛ ءاطع ناعإلاو ؛ دجو

 سيلو بلق نمؤمللو ؛ لجو رع هللاب رظني فراعلاو « هللا رونب رظني نممؤملا
 . هاوسب فراملا نينطي الو رك ذلاب نيمطي نمؤملا بلقو , بلق فراعلل

 هد. : تايراذلا )١(
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 ؛ ةدهاشم ةفرعمو « ةقيقح ةفرعمو « رارقإ ةفرعم : هجوأ ةثالث ىلع ةفرعملاو

 ةفرعملا ىف تاراشإلاو ؟ مالكسلاو ةرابعلاو معلاو مهفلا جردني ةدهاشملا ةفرعم ىفو

 . قيفوتلا هللاب و « دشرتسملاو لدتسملا ةينغو ةيافك ليلقلا ىفو « ريثك اهفصرو

 نع ىذابارهازلا ركب وبأ لئس : لاق ىناغمادلا هي ويح نب ىلع نب نسحلا نعو
 نع كيني باقلا ىف يظمت دوجو هانعمو « مسا ةفرعملا : لاقف ةفرعلا

 . ليطمتلاو هيبشنلا



 كو ةيفوصلا رسا نع فشكلا باب
20 

 تاماقملاو لاوحألا باتكص

 اهقياقحو تاماقملا ىف باب

 دبملا ماقم ءانعم : لاقي ؟ تاماقملا ىنعم ام : ليق نإف : هللا هحر « خيشلا لاق

 تاضاي رلاو تادهاجلاو تادابعلا نم هيف ماقي ايف « لجو رع هللا ىدي نيب
 : لاعت هللا لاقو « "لجو درع هللا ىلإ عاطقنالاو

 : لاقو "”« ديعو فآَخَو ىأقم فاخ « ما كلذ »

 6 ني ”مآقم 0 لإ مم نود

 : لسو هيلع هللا لص ىبنلا « لوق نع هللا همحر ىلعساولا ركب وبأ لثس : لاقو
 « ةدنجم دونج حاورألا ,

 رقفلاو دهزلاو عرولاو ةب وتلا لثم تاماقللو « تاماقملا ردق ىلع 6 ةدنجم » لاق

 كلذ ريغو لكوتلاو اضرلاو ريصلاو

 )١( مهارإ : ١4 ) )0تافاصلا : ١5

 (مهلا س ه)
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 را
 لحت وأ , بؤلقلاب لحب ام وهف لاوحألا ىنعم اّمأو : هللا همحر « خيشلا لاق

 1 . راك ذألا ءافص نم : بواقلا هب

 بواقلاب لزنت ةلزان لاحلا : لاق هنأ : هللا همر , ديلا نع ىسح دقو
 . مودت الف

 . "ىنحلا ركذلا وه لاحلا نإ : ًاضيأ « ليق دقو

 .« وحلا : ركذلا ريغ » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوُر دقو

 ىتلا تاماقملاك تاضايرلاو تادابملاو تادهاجلا قيرط نم لاحلا سيلو

 سنألاو قوشلاو ءاجرلاو فوحللاو ةبحلاو برقلاو ةبقارملا لثم "”ىهو « اهانركذ
 . كلذ ريغو نيقيلاو ةدهاشلاو ةنبنأدطلاو

 ةلماعلا تراص اذإ : لاق هنأ « هللا همحر ىنارادلا نايلس ىبأ نع ىكسح دقو

 . حراوجلا تحارتسا بواقلا ىلإ

 : نيينعم لمتح ناملس وبأ لاق ىذقا اذهو

 ”تادباكملاو « تادهاجلا نم ”حراوجلا تحارتسا : كلذب دارأ هنأ : امدحأ

 ضراوملاو « ةلغشلا رطاومخا نم هرس ةاعارصو هبلق ظفحم لفتشا اذإ : لامعألا نم
 . ىلاعت هللا رك ذ نع هبلق لغشن ىقلا ةمومذملا

 « تادابملاو لامعألاو ةدهاجلا نم نكمتي نأ : كذب دارأ هنأ ًاضيأ لمتحم و

 .مودي بولقل الزري لاحلا نأ : لاحلاو ماقللا نيب قرفلا خسنلا ىدحإ ىثماه ىف )١(

 ٠ تاعاطلا قئاقح ىف هنطابو ءيهاظب لجرلا ماعم :مافقاو
 . لاخلا ىأ (0)



: 000 

 دوجوو « بمتلا هنع طقسبرو « اهتوالح دحيو ؛ هبلقب اهّذلتسي ىتح ”ةنطو ريصنو
 . كلذ لبق دجي ناكىذلا )ألا

 ليللا تدباك : لاق « هللا همحر « عساو نب دمع ”هثلظَأو « مهضعب لاق اك
 . ةنس نيرشع هب ”تمقنتف ةنس نب رشع

 ةنس نبرشع نآرقلا تدضم : هللا همحر « رانيد نب كلام هظأو ءرخآ لاقو
 . ةنس نير شع هتوالتب تمتنت م

 « بولقلا ةسارح الإ قوقحلا ةياعر ىلإ ”لّصوُي ال : هللا همحر « دينا لاقو
 . ةنسح هل وفيت ال رصلاو ؛ صم وهف رس هل نكي مل نمو

 هترك ذ دقو «٠ لاوحألا ىف كلذكو ٠ رثكت تاماماقلا ىف خويشلا ةوعأو
 . ققولا هللاو « راصتخالا ىلع
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 ةبوتلا ماقم باب

 تاماقم نم ماقم لوأ : هللا همحر « ىسوسلا نادمح نب فسوب بوقعي وبأ لاق

 . ةب وتلا ىلاعت هللا ىلإ نيمطقنلا
 ىلإ ملعلا همذ ءىش لك نم عوجرلا ةبوتلا : لاقف ةبوتلا نع ىسوسلا لئسو

 . لعلا هحدم ام

 . كبنذ ىسنت ال نأ : لاقف ةب وتلا نع هللا دبع نبا لهسس لثسو

 . كبنذ تايسن ىه : لاقف ةبوتلا نع هللا همحر دينجلا لئسو
 نع باجأ ةبوتلا نع هللا همحر ىنوسلا باجأ ىذلاف : هلل ةمحر 6 خيشلا لاق

 . كلذكف ًاضيأ هللا دبع نب لبس لاق ىذلاو

 ةبوت نع باجأ : هبنذ ىسذي نأ : ةيوتلا نع هللا همحر دينجلا باجأ ام امأو
 ىلامت هللا ةمظع .ىرم مهبولق ىلع بلغ امل ؛ مهمونذ نوركذي ال : نيققحتملا

 . ةبوتلا نم ةبوتلا : لاقف ةب وتلا هللا همحر دمحأ نب مْيَوُر لثس ام لثم وهو

 بونذلا نم ماولعلا ةبوت : لاق ةبوتلا نع هللا همحر نونلا وذ لثس كلذك

 . ةلفغاا نم صاوحلاا ةبونو

 : وهف ةبوتلا ىنمم ف صوصخلا صوصخو نيدجاولاو ةفرعملا لهأ ناسل امأف

 نأ : ةيوتلا : لاقف ةبوتلا نع لثس نيح « هللا همحر ىرونلا نسحلا وبأ هلاقام

 . ىلاعت هللا ىوس ءىش لك نم بوتن

 وهو رارنألا تانسح نيب رقملا بونذ : هلوقب راشأ ىذلا راشأ اذه ىلإو

 . نونلا وذ



 " ةبوتلا ماقم

 هب برقتب ناك ىذلا نأل ؛ نيدي ملا صالخإ نيفراعلا ءاير : اضيأ لاق ىذلاو
 تاعاطلاو تاب رقلا نم هضرعتو هئادتباو ةدصق تقو ىف لجو رع هللا ىلإ فراعلا
 « ةياعرلا هتوحو « ةيانعلا هتتأو « ةيادحلا راونأ هتلمثو « كلذب ققحمو نكمت اهف
 « هناسحإ مكدقو , همناص منص ىف ركفتلاو « هديس ةمظع نم هبلقب هدهاش ام دهاشو

 هنابرقو هلاعأو هتاعاط نم ناك ام ىلإ تافتلالاو « نوكسلاو ةظحالملا نع بات

 بونذلا نم بوتي بئاتف : باتو بنات نيب ناتشف « هتايادب و هتدارإ نيح ىف
 ةيؤر نم بوتي بئاتو « تالفغلاو للزلا نم بوتي. بئاتو « تائيسلاو
 . تاعاطلاو تانسحلا

 . عرولا ىضتقت ةبوتلاو



 ,؟

"4 

 ممللا باتكس 7

 عرولا ماسقم باب
 . فيررش ماقم عرولا ماقمو . هللا هحر خيشلا لاق

 . « عرولا ميتيد كالم » : لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق

 تيبتشا ىتلا تاهمشلا نع عّروت نم مهنمف : تاقبط ثالث ىلع عرولا لهأو

 قلطم لالخ مسا هيلع مقي ال امو « نيسبلا لالحلاو لا مارحلا نيبام ىهو « هيلع

 . امهمع عدروتيف كلذ نيب نوكيف «قلطم مارح مسا الو

 ىنبار اذإ ؛ عرولا نم ىلع نوه ءىش سيل : هللا همحر نيريس نبا لاق اك وهو

 . هتكرت ءىش

 هفرعيال اذهو ؟'”اهوانت دنع هردص ىف كيمو هبلق هنعفقي امع عروتي نم مهنمو

 ١ . نوققحتلاو بولقلا بايرأ الإ

 « كردص ىف كاح ام مثإلا » : لاق هنأ لسو هيلع هللا لص ىنلا نع ىور اك وهو

 ليقاثم نم قلحلا ملاظم نم أربتت نأ عرولا : هللا همحر زارحللا ديعس وبأ لاقو

 . ةبلط الو ىوعد الو ةلظم كلبق مدحأل نوكيأل ىتح ءرذلا

 دم اذإ ”ق'رع ىطسولا "0هعيصأ فرط ىلع ناك : هللا همحر ىدلملا رفعج لاقو

 . قرعلا كللذ هيلع برمض ةبش هيف ماملع ىلإ هدي

 هيدي نيب عضوف « ةوعد ىلإ لم هنأ : هللا همحر ىفاسملا رشب نع كح اكو

 . تابشاا لوانت دنع 5> )١(
 . هنع هللا ىضر ىبساحلا ثراحلا عبصأ ديرب (5)



 وف عرولا ماقم باب

 نمم لجر لاقف ء تام ثالث دتمت لف دهج مث ء دت* لف هيلإ هدب دمي نأ دهل « مامط

 هذه بحاص ىنغأ ناك ام « ةهمش هيف وأ مارح ماعط ىلإ دتمتال هدي نإ : هفرعي ناك

 . هتيب ىلإ لجرلا اذه وعدي نأ ةوعدلا

 ةرصبلاب ملاس نب دحت نب دمحأ تعم : هللا دبع نب لبس ةياكح اذه ىوقتو

 . هيف هللا ىصعي ال ىذلا لالحلا : لاقف لالخلا نع هللا دبع نب لبس لس : لوقي

 الإ هيلع فوقولا دحأل أيبمي ال هيف هللا ىصعيال ىذلاو : هللا همحر رصن ونأ لاق

 . بلقلا ةراشإب

 ىنلا لوق « من : لاقيف ملأ نقاب قلم الأ كلف دج له : لئاق لاق نإف

 لاق ىذلاو . 8-0 َكَبْلَق تفكسأ » : ةصباول ملسو هيلع 8 هللا لص

 ؟ هبلق ةيلع هب ريشيام ىلإ هدر دق هنأ ىرن الأ « كردص ىف كاحام مأإلا » : اضيأ

 نايليس وبأ لاق.ك وهو « نودجاولاو نوفراملا : مهف عرولا ىف ةثلاثل ةقبطلا امأو

 1 ا هللا همر فاران

 0 0 . هيلا يبل ىلا قالا المو هن

 : ل ليقف « هللا همحر ىلبشلا نع لثس ىذلا عرولا وه هيف هللا ىسني البف عرول

 ”لسجو رب 0 ساق تيم 2 ديبالا عير تأ : لاق ؟ عرولا امركي ابأ ا

 ردا : : . نيع ةفرط

 .صوصخلا صونطخ عرو ثلاثلاو ءصوصخلا عرو ىناثلاو « مومملا عرو لوألاف

 ش . دهزلا ىمتقي عرولاو

 "وه
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 ةيضرلا لاوحألا ساسأ وهو « فيرش ماقم دهزلاو : هللا همحر خيشلا لاق
 « هللا ىلإ نيمطقنلاو « لجو رع هللا ىلإ نيدصاقلا مدق لوأ هو ؛ ةينسلا بتارملاو

 حصي مل دهزلا ىف هساسأ كت مل نمف « ىلاعت هللا ىلع نيلكوتللاو « هللا نع نيضارلاو

 . ةعاطوريخ

 نمو « دومع مسا فلأب ىمس دقف ايندلا ىف دهزلا مساب ىبعش نم نإ : لاقي و

 . مومذم مسا فلأب ىمس دقف ايندلا ىف ةيغرلا مسي ىمس

 ىف دهزلاو « هلهللا رايتخاب هسفنل لسو هيلع هللا لص هلا لوسر راتخا ام وهو
 . دوجوملا لالحلا

 . بجاو هكرتف ةهسشلاو مارحلا امأو

 . : تاقبط ثالث ىلع داّمْرلاو

 ام مو ولق تلخو « كالمألا نم مهيدبأ تلخ قبلا مو« نوثدتبملا مهممق

 خيتو « كالمألا نم ىديألا ىلخمت : لاقف دهزلا نع هللا همحر دينجلا لثم اك

 . ممطلا نم بولقلا

 تلخ امن هبلق واخي نأ : لاقف دهزلا نع هللا همحر ؛ ىطَقتلا ىرس لئثسو

 . أكذب هئم

 . دهزلا ىف نوققحتم مهنم ةقرفو



 فو دهزلا ماقم

 : لاقف دهزلا نع لئَس نيح ؛ هللا همحر دمحأ نب مث ور باجأ ام ميةصوو

 ىف دهزلا ىف نأل « نيققحتملا دهز اذهف « ايندلا ىفام عيمج نم سفنلا ظوظح كرت

 دنع هاجلا ذاختاو ةدمحللاو ءانثااو ةحارلا نم دهزلا ىف امل « سفنلل اظح ايندلا

 . هدهز ىف ققحتم وهف ظوظحلا هذه ىف هبلقب دهز نمف ؛ سانلا

 الو ءالالح ا كلم مل هك ايلا تنك وأ نأ : اونقيتو اوملع : ةثلاثلا ةقرفلاو

 هلل اهبف اودهز مث اثيش هللا دنع مهل امم كلذ صقني الو « ةرخآلا ىف اهيلع نوبساحي

 تناك واو « اهبلإ رظنام ىلاعت هللا اهقلخ ذنم ءىش ىف مدهز ناكل « لجو زع

 كلذ دنمف ءءام نم ةب رش اهنم رفاكسلا قس !م ةسضوعب حانج هللا دنع نزت ايندلا

 . مدهز نم اوباتو ممدهز ىف اودهز

 « ءىثال ايندلا نأل ء ةلفغ دهزلا : لاقف دهزلا نع هللا همحر ىلبشلا لثس اك

 . ةلفغ ءىشثال ىف دهزلاو

 دهازلاو اهتطشام اهلطي نمو « سورملاك ايندلا : هللا همحر ذاعم نب ىبحي لاقو

 هللب لظغشم فرانلاو ءاهبوت هين قل ا

 70 . اهيلإ تغتليال

 هرايتخاو رقفلا ةقئاعم ىغتقي دهزلاو
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 مدللا باتكسص ى”

 ءارقفلا ةفصو رقفلا ماقم باب

 مهرك ذوءارقفلا ىلاعت هللا فصو دقو «فيرش ماقم رقفلاو « هللاهمحر « خيشلا لاق

 . ةيآلا ةلكت "6 هللا ليس ىف اورِصْحَأ ةنيرفلا ارش » : لاقف هباتك ىف

 . ( سرفلا دخ ىلع ديجلا راّذعلا نم نمؤملا دبملاب ني زأ رقفلا ) : معلص لاقو

 نابلو «ةقرشلا اور قا : هللا همحر صاوملا دمحأ نب يهاربإ لاقو

 « نيفراعلا ةمينغو « نينمؤأ! ني زو « نيقتلا جاتو « نيحلاصلا بابلجو ؛ نيلسرملا

 مظعمو « تائيسلل رفكمو « نيبنأملا نجسو ؛ نيعيطلا نصحو « نيدي رملا هبنمو

 هتبالو لهأل ةمارك و « رابجلا اضرو ؛ تاياغلا ىلإ غابمو « تاجردلل عفارو « تانسحلل

 . نيقتملا بأدو « نيحلاصلا راهش وه رقفلاو ؟ راربألا نم

 : : تاقبط ثالث ىلع ءارقفلاو

 ا ا هنطابب الو هرهاظب بلطي الو « ًائيش كلع ال نم مهنف

 ٠ نيب رقلا ماقم هماقم اذهف « ذخأي مل اًئيش ىطعأ نإو « ايش دحأ نم وظني الو

 ىلع مارح : لوقي ناكدنأ : ىئاهبصألا لهم نب ىلع نب لبس نع ىكسُح اك

 ٠ لجو زع هللا يلخ ىنغأ مهنأل ؛ ءارقنلا انباحسأ ىمسي نم لك

 لغأ كيكي برضا +. لاقت رتشلا ةقيتح نع ءالجلا نب هلل دبع وبأ لثس اكو
 . هللا فر : لقو طئاخلا

 كرت ل « ىلع ابأاب : لاقف قاقزلا ركب وبأ ىتلأس : ىراب زورلا ىلع وبأ لاق اكو

 نع ىلعتسلاب نونغتسم مهنأل : تلقف : لاق ؟ ةجاحلا تقو ىف ةغاُبلا ذخأ ءارقنلا
 2 ىتدفأ « تاه : تلق « رخآ ءىش ىل عقو نكسلو « معن : لاقق « ءاسلعملا

 موسم ضرألا ىف ابرض نوعيطتسيال » : ىتآلاك ةينآلا ةلككنو ماو : ةرقبلا ()

 هىث نم أوققنت اهو افاحلا سانلا نولأسيال ء مهام مهفرعت ففمتلا نم ءاينغأ لهاجلا

 3 « ميلع هب هلا نإ



 « ةقافلا مرضت الو « مهتقاف هللا ذإ ؟ دوجولا مهمفنبال موق مهنأل : لاقف ؟ كلل عقو ام

 . مهدوجو هللا ذإ
 . اذه : لوقي ىلع ابأ تعمس : لوقي ىهمجولا ركب ابأ تعمسو

 انباحصأ رايثخا ىنعم نع لأسأ ةليوطّةدم تنك: لوقي ىموطلا ركب ابأ تعمسو

 نب رصن تلأس . تح ؛ ىنمنقب" باوجم دحأ ىببمي لف « ءايشألا رئأس. ىلع رقفلا اذهل

 . كلذب تسنقف , ديحوتلا لزانم نم ةلزنم لوأ هنأل : ىل لاقف « ىداجلا

 نإو « ضرعي الو « بلطي الو « ًادحأ لأب الو « ًائيش كلك ال نم مهنمو
 . ذخأ ةلأسم ريغ نم ًاثيش ىطعأ

 « لأسبال نأ قداصلا ريقفلا ةمالع : لاق هنأ « هللا همحر « دينجلا نع ىسح دقو

 . تكس ضروع نإ و « ضرامي الو
 :لاقف قداصلا ريقفلا نع لئثس هنأ « هللا همحر ؛ هللا دبع نب لبس نع ىسح اكو

 نسف الو( ةراالو لأجل

 نأ وه : لاقف رسقفلا ةقيقح نع هللا همحر ءالجلا نب هللا دبع وبأ لئس اكو
 . كل نكي مل كل نكي مل ثيح نمو « كل نوكي ال كل ناك اذإف « كل نوكي ال

 كرت : لاقف قداصلا ريقفلا ةمالع نع هللا همحر صاوملاا ميعاربإ لثس اكو

 .نيقيدصلا ماقم هماقم اذه نإ : ليق دق اذهلو , ىولبلا رثأ ءافخإو ىوكششلا

 هنأ ملعي نمم هناوخإ ضمب ىلإ طسبنا جاتحا اذإو « ائيش كلعال نم مهنمو
 . ةقدص هتلأسم ةرافكف ؛ هيلإ هطاسيناب حرفي

 باطيال : لاقف زقفلا ةقيقح نع « هلا همحر « هتلأسم ىرب رجلا لثس اك اذهو

 . دوجوملا دقفي ىتح مودملا
 هلوخد نوكيو 55( مدع : لاق رقفلا نع هللا همحر مور لثس اكو

 . رقفلا ىف نيقيدصلا ماقم هماقم اذهو هلال هريغأ ءايشألا ف

 . ربصلا ُماقم ىغتقي رقفلاو



 ممللا باتك ف

 ربصلا ماقم باب

 نيرباصلا ىلاعت هللا حدم دقو فيرش ماقم ريصلاو : هللا هحر « خيشلا لاق

 "7: لاقف هباتك ىف مرك ذو
 6 باسح ريغب مرجأ نورءاصلا ىفوياعإ »

 ىضقنت ىتح ىلاعت هلل نؤلا لمح : لاقق ربصلا رع دينجلا لثس دقو

 هوركسملا تافوأ
 ريصلا لاقثأ لمح نم قلخلا رثك أ بره : هللا همر صاوملا مهربا لاقو

 . لاق ؛ بايرأ ملل اهنأك اهيلع اودمتعاو بابسألاو بلطلا ىلإ اوثجتلاف

 . نيرئاصلا ىلع دشأ ريض ىأ : هل لاقق « هللا هر ىلبشلا ىلع لجر فقوو

 . ىلاعت هللا فربصلا : لاقف':

 .ال: لاق:

 . هلل ربصلا لاقف

 . ال : لجرلا لاقف

 . هللا عم رمصلا : لاقف

 . ال: لاق

 ؟ شيأف كح و : لاقو هلا هر ىلبشلا بضغف : لاق

 ةمخرص هللا هحر قبشلا عرصف : لاق « لجو زع هللا نع ربصلا : لجرلا لاقف

 . هجور فلتي نأ داك

 550 : لاقف ربصلا نع ةرصبلاب ملاس نبا تلأسو

 . زجعي ةرمو « هراكلا ىلع ربصي ةرف ء ىلاعت هللا ف ربص نم ريصتملاف « رابصو

 ) 0صرلا : 1٠١.



 ب ريصلا ماقم

 ضارعإلا ىف بجاولا ةمزالم : لاقف ربصلا نع ؛ هللا همحر ؛ دانقلا لس اك اذهو

 ءعزجالو؛ هللو « هللا ىف ربصي نم رباصلاو ؛ هب رومأملا ىلع ةبظاوملاو « هنعىهنمانع

 .ىوكشلا هنم مقوتي و « عزا هنم نكمتي الو

 « هدوعأ ضيرم ىلع تلخد : لاق هنأ « هللا همحر « نونلا وذ نع ىكح اك

 . هب رض ىلع ربصي مل نم هبح ىف قداصب سيل : هل تاقف « ةنأّنأ ىنملكي ناك اهيبف

 . هب رضب ذذلتي ل نم هبح ىف قداصب سيل لب : لاقف : لاق
 «هئاقدصأض عب هيلع لخدف « ديقو ؛ناتسراملالخدأ امل ؛ هللاهمحر « ىلبشلالاق اكو

 :لاقذ . او رهف « رجألاب مهيمري ذخأف كبحم موق نم : اولاقف ؟متأ شيأ : مل لاقف

 !؟ ىب رض ىلع اوربصت ملو ىتبحن نوعدت ؛ نوباذك اب
 ايالبلا ميمج هيلع عقو ول اذهف ٠ هللابو هللو « هللا ف هربص ىذلا كاذف : رابصلا امأو

 . ةقلطعاو مسرلا ةهج نم ال ؛ ةقيقحلاو بوجولا ةهج نم ريغتي الو رجعي ال

 . ربصلا نع لئس اذإ تايبألا ةذبس « هللا همحر « ىلبشلا لثمتي ناكو

 ارقي ”نسمب سيل *نم اهارق دق 2 ارطس دحلا ىف نططخ ”تاربع

 ارض ثروب قارفلا فوخو ىف وشلا ملأ نم بحملا توص نإ

 اريص :ريصلاب بحملا حاصق ريسصلا هب ثافتساف ربصلا رباص

 ىلع مضو الل مالسلا هيلع ايركاز نأ » :ريخلا ىف ىور ام للملا ىف اذه ةجحو

 ىرخأ ةنأ ىلإ كنم تدمص نأ هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف ةدحاو ةنأ نأ راشنملا هسأر

 « ضعب ىلع اهضعب نيضرألاو تاومسلا نبلقأل
 .لكوتلا ىضتقي ريصلاو
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 عمللا باتك 9؟
 و ل م سس وص سب صصص يمس د ميسم

 لكوتلا ماقم باب
 لكوتلاب « ىلاعت « هللا رمأ دقو « فيرش ماقم لكوتلاو : هللاهمحر ؛ خيشلا لاق

 : ىناعت هلوقا ؛ نامإلاب ًانورقم هلعجو

 . « "”نولكوتملا لكوتيلف هللا ىَلَعَو »
 لكوت صخل « ؟0نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو » : رخآ عضوم ىف « لاقو

 : لاقف صوصخلا صوصخ لكوت ركذ مث , نينمؤملا لكوت نم نيلكوتلا
 ديسل لاق ايك هاوس ءىش ىلإ مدر | « ؟29هبسح وبف هللا ىلع لكوتي نمو »

 : نياك وتملا مامإو نيلسرملا

 : تاقبط ثالث ىلع مهف ةبآلا « موقت نيح كاري ىذلا ميحرلا زب زعلا ىلع لكوتو » « هب ىنكو تومي ال ىذلا ىحلا ىلع لكوتو »
 نيح « هللا همحر « ىشخنلا بارت وبأ لاق ثالث ام هطرشف نينمؤملا لكوت امأف

 : لاقف , لكوتلا نع لثس
 «ةيافكسلا ىلإ ةنينأملطلاو « ةيب وب رلاب بلقلاقلمتو « ةيدوبعلا ىف ندبلا حرط :لكوتلا
 . ردقلل ًاقفاوم ًايضار ربص منم نإو « ركش ىطعأ نإف

 « ىفنلا ريبدت كرت لكوتلا : لاقف لكوتلا نع هللا همحر نونلا وذ لثس اكو
 | . ةوقلاو لوحلا نم عالخمالاو

 دغ ”ماطاقسإ و + دحاو موي ىلإ شيملادرلكوتلا:هللا همحر قنقزلا ركبوب ألاف اكو

 . دعولاب ةقثلا : لاقف لك وتلا نع ؛ هللا همحر مور لثسو
 ىلاعت هللا عم لاسرتسالا : لاقف لكوتلا نع « هللا همحر هللا دبع نب لهس لثسو

 .ديربام ىلع

 نم : هللا همحر « ءاطع نب سابعلا وبأ لاق كف صوصخلا لهأ لكوت امأو
 :ناقرفلا(4) م: قالطلا(م) 1١ :ةدئالا(؟) 16: ميهانإ(١)
 . ه4: « ًاريبخ هدابع بونذي و : ةبآلا ةلكتو



 ى لكوتلا ماقم

 « هل لاب هللا ىلع لكوتي ىقتح هلكوت ىف هلل ىلع لكوتي م هلا ديل هلل ىلع لكوت
 .رخآ ببسل ال هلكوت ىف هللا ىلع الكوتم نوكيو

 : لاقف « لكوتلا نع لئس دقو « هللا همحر « ىروجربنلا بوقعي وبأ لاق اك وأ
 . ةرخآلاو ايندلا بابسأ نم اهلظوظح باهذ دنع سفنلا توم

 قرافي ال نأو «راقتفالاو ةقافلا لكوتلا لصأ : ىلعساولا ركب وبأ ًاضيأ لاق دقو
 . هرمع ىف ةظحل هلكوت ىلإ هّرسب تفتلي الو « هينامأ ىف لكوتلا
 هْجو لكوتلا : لاقف «٠ نكرم 1 هاي كالا ع
 . رباقلا لهأل الإ حصب الو « « نق هل سيلو هلك

 . صوصخلاا مو نيلكوتلا لكروت ةقيقح ىلإ اوراشأ ءالوبف

 نع لثس نيح « هللا هحر ىبشلا لاق ام لف صوصخلا صوصخ لكروت امأو
 . لزي مل 6 كلل ىلامت هللا نوكي و نكست ملاك هلل نوكست ن نأ : لاقف لكوتلا

 لالا نأل ,لاكلا ىلعمفلخ نم دحأ هل موقيال لكوتلاةقيقح :مهضعب لاق اكو
 .هلالج لج « هلل الإ نوكي ال لاكسلاب

 . هدحو هللا ىلإ ءاويإلا : لاقف لكوتلا نع ءالجلا نب ةادعوا لكنا ٠

 ىلامت هللا ىلع بلقلا داتعا : لاقف لكوتلا نع هللا همحر دينجلا لئسو
 « ىراوحلا ىبأ نب دمحأل لاق ةنأ هللا همحر ىنارادفا ناميلس ىبأ نع ىح دقو

 اذه الإ اهنم ريثكب فراع كخيشو ةريثك ةرخآلا قرط نإ ء دمحأ اب : هللا همحر
 . مييرلا ماشم هنم ىل سيلو « ةحئار هنم تممس ام ىنإف كرابما لكوتلا

 « هيف اهنقدي و ًاربق هسفنل رفحيلف لكوتلا قحي موقي نأ دارأ نم : مهضعب لاقو
 . هل م ىلع قلما نم دححأ هل موقي ال لكوتلا ةقيقح نأل ؛ ابلهأو ايندلا ىسنيو

 . اضولا ىضتقي لكوتلاو



 عمللا باتكسص 2.

 هلأ ةفصو اضرلا ماقمبأب

 اضرلا لجو زع هللا ركذ دقو « فيرش ماقم اضرلا : هللا همحر خيشلا لاق
 : لاف هباتك ىف

 :لاقو « « هنع"')اوضرو مهنع هلا ىفر»

 رك أ هدابع نع « لجو زع هللا اضر نأ ركذف "74 ربك أ هللا نم ناوضرو »
 ش . هنع ماضر نم مدقأو

 تحب انك اس دبعلا بلق نوكي نأ وهو « ايندلا ةنجو « مظعألا هللا باب اضرلاو

 ٠ . لجو زع هللا كح

 . رايقخالا عفر اضرلا : لاقف ءاضرلا نع هللا همحر دينجلا لثسو

 . ءاضقلا رمم بلقلا نوكس : لاقف اضرلا نع هللا همحر دانقلا لئسو

 . ءاضقلا رمب بلقلا رورس لاقف اضرلا نع نونلا وذ لثسو

 « ىلاعت ه هلا رايتخا ميدق ىلإ بلقلا رظن اضرلا : هللا همحر ءاطع نا لاقو

 . طخسلا كرقيو هب ىضريف لضفألا هل راتخا هنأ لعب نأل ؛ دبملل

 اضرلا عدت الو , كدهج اضرلا لمعتسا هللا همحر « ىطساولا ركب وبأ لاقو

 . ةتقيقح ةيؤرو هتذلب ًابوجحم نوكستف كالمعتسي

 : لاوحأ ةثالث ىلع اضرلا ىف اضرلا لهأ نأ ريغ

 ىرحي اهف لجو زع هل ايوتسم هبلق نوكي ىتح عزجلا طاقسإ ىف لمع نم مهنف
 . ءاطعلاو عنملاو تاحارلاو دئادشلاو هراكسملا نم هللا َ نم هيلع

 ااو : ةدئالا (1)

 ب : ةيونلا )١(



 ىلا اهلهأ ةفصو اهقياقحو ةبقارملا لاح

 ؛ هنع هللا اضر ةيؤرب « لجو زع هللا نع هئاضر ةيؤر نع بهذ نم مهنمو
 اضرلا ىف مدق هسفنل تبني الف ء « هنع اوضرو مهنع هللا "”ىضر » : ىلاعت , هلوقل
 . ءاطملاو منملاو ءاخرلاو ةدشلا دنع ىوتسا نإ و

 نم قبس ال هللا نع ءاضرو هنع هللا اضر ةيؤر نع بهذو اذه زواج نم مهنمو
 لامعأ سيل : هللا همحر « ىنارادلا ناميلس وبأ لاق اك « اضرلا نم هقلحلا ىلامت هللا

 لمس, مهلمعتساف موق نع ىضر هنكلو « هطخسي ىذلاب الو هيضر, ىذلاب قلما
 | . طخسلا لهأ لمعب مهلمعتساف موق ىلع طخسو ء اضرلا لهأ

 ةملاطمو « بولقلا باب رأ لاوحأ كلذ دعب نم ىضتقي مث تاماقملا رخآ اضرلاو
 . لاوحألا قئاقحو راكذألا ءافصل رارسألا بيذهتو ؛ بويغلا

 . ةبقارملا لاح بولقلا باب رأ لاوحأ نم لاح لوأف

 ووو : لاقنألا )١(

 (ممقا --5 )
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00 1ث ““كتنت101[ 0
 

 اهلهأ ةفصو اهقئاقحو ةبقارملا لاح باب

 : ىلاعت « هللا لاق « في رش لاحأ ةبقارملاو : هللا هحر « خيشلا لاق

 ْنم ظنلي ام » : لجو زع لاقو « ا

 مهبوجنو ممرس لمي هللا نأ اوهني ملأ » : لاقو , 0« ديتع يقر هيدل الإ لْوَق

 . ريثك نآرقلا ىف هلثمو "”6بوينلا مالع هللا نأو

 نكت مل نإف هارث كنأك هللا دبعأ» : لاق هلا : ملسو هيلع هللاىلص ىنلا نع ىورو

 « كارب هنإف ءارل

 « كلذب ملاعو هريمشو هبلق ىفام ىلع علطم ىلاعت هللانأ نقيتو لع دق دبمل : ةبقارلاو

 هديس رك ذ نع بلق# ةلنشلا ةمومذلا رطاوخلا بقارب وبف

 نوكي الو !بولقلا ىف ام هيلع ىنخي فيك: هللا هحر ىنارادلا نايلس وبأ لاق اك

 !؟ هنم وهام هيلع فخيفأ « اهيف ىتلي ام الإ بولقلا ىف

 نم درت نأل « مالغإب : هللا همحر ىرجألا هربا ىل لاق : هللا هحر دينجلا لاق

 سمشلا هيلع ثعلط ام كل ريخ « ةرذ ىلاعت هللا ىلإ كمه

 علطم هنإف « رئارسلا ظذح مكيلع : هللا همحر ء ىتاغمادلا ىلع نب نسحلا لاقو

 رئامضلا ىلع

 : مهبقارم ىف لاوحأ ةمالث ىلع ةبقارملا لهأو
 ةيقارملا ىف ءادتبالا لاح اذبف « ىلع نب نسحلا لاق ام امأف

 : لاق هنأ : هلل همحر ءاطع نب دمحأ نع ىكح كَم « ةبقارملا ىف ىناثلا لاحلا امأو

 ©ه؟ : بازحألا )0(

 ١م: ق(0)

 7+: ةيوتلا (م)



 مي . اهلها ةنصو ابفياقحو لاوحالا ةبقارم باب

 هلامنأ ىف ؛ ملص قعصلا مباتو قحلا نود ام ءانف ىف قحلاب قحلا بقار نم «ريخ

 هبادآو هقالخأو

 هنولأسي وىلاعت هللا نوبقا رب مهمإف : ةبقارملا لهأن مءا ريكسلا لا ثلاثلا لالا امأو

 مهاوحأ عيمج ىف مهلكي الأبهتصاخو هءابجن صخ دق لجو زعهّملا نألء اهيف مجاعرب نأ

 : لجو زرع لاقف مهرمأ ىلوتي ىذلا وهو دحأ ىلإ

 . 20 «نيملاّصلأ 'ىلَوَتَي وعود
 22نراقو لوجلاب علو دق نم ناسارخ ءاكح ضعبل « هللاهمحرع ءاطعنا لاقو

 همااطت امو ؟كبلقب ملاطتام بنج قراذقأ كندبب نراقت ام ْنأ تماع امَوَأ : فشقتلا

 هنإف ؛ كتينالعو كرس ىف ىلاماهّلا بقارف ! كرس ىف بقارتام بنج ىف ءابه كبلقب

 كتدابعو كلمع نم نراقت امم ريخ
 « برقلا لاح ىضقت ةبقارملاو

 اةو : فارعألا )0(

 مزالو بحاص ىضع (؟)



 عمللا باتكسح 3 مع
 ك0

 برقلا لاح باب

 ينإف ىقَع ىدابع كلَ اًذإ و » : ىلاعت هللا لاق : تاع « خيشلا لاق

 نود: لاقو , ©" ”6 ديرولا لح نم هْيلإ “ب 20 رد لقر 006 كبير

 : نكنالم ةفص ىف لاق مث « 5” ّن وريف ال نكسأو كير ب

 كم برقأ بي 3 ةليس ولا مد ىلإ نوت ”نوُعْدَي نيذلا ”كيآلوأ »

 'نكسلو كش هيلا 1 برقأ نيو » : لاقو برقلا ىندي ةليسولا

 مهلسو' وع مهم رق ركذ مث « هنم مه رق ىلاعت هللا ركذف : ©* 7« نوثصدن ال

 برقأ مهيأ برقلاب ىلاعت هللا ىلإ
 « هتعاطب ىلاعت هللا ىلإ برقتف هنم هللا برق هبلقب دهاش دبمل : برقلا لاحو

 . هرسسو هتينالع ىف هرك ذ ماودب ىلاعت هللا ىدي نيب همه ميمجو

 مهم هبرقو مهب ىلاعت هللا لعب مهماعل تاعاطلا عاونأب هيلإ نوب رقتملا مهنف

 . مهيلع هتردقو

 ترظن ام : هللا همحر « سيقلا دبع نب رماع لاق اك كلذب ققحت نم مهنمو

 . ىنم هيلإ برقأ ىلاعت هلا تيأر الإ ءىش ىلإ
 : لئاقلا لاق ايس "وهو
 ىلامل انقرتفاو نامل انعمتجاف ىناسل كاجانف رسلا ىف كتقتحتو

 فاد ءاشحألا نم دجولا كريص دقلف ىنايع ظل نع يظعتلا كبيغ نكي نإ

 ١5 :ق() ١1م5 : ةرثبلا 0(

 00 ءارسالا )( مه : ةعقاولا (ع)

 برعغلا لاح ىأ (0)



 مه ةبحملا لاح باب

 نم ىرب ام بسح ىلع هدابع بولق نم برقي هنأ لعاو : هللا هحر دينجلا لاقو
 ؟ كبلق نم برقي اذام رظناف « هنم هدابع بولق برق

 اوناكو ء مهم بيرق هب وه امب لجو زع هللا مهبرق ادابع ىلاعت هلل نإ : رخآ لاقو
 « برقلا لاح نم ةيناثلا ةجردلا هذهو ؟ مهملإ بيرق هب وه اع هنم نيبيرق

 « ىرونلا نيحلا وبأ لاق ام ىلع وبف : تايابنلا لهأو ءاربكلا لاح امأف

 ”تبح نم لاق « دادغب نم: لاق ؟ ثنأ نيأ نم : لاقف هيلع لخد لجرل « هللا همحر
 ىف برقلا برق : ةزمح ىبأل لفف دادنب ىلإ تمجر اذإ : لاق « ةزمح ابأ : لاق اهب

 « دمبلا دعب : هيلإ ريشن نحنام ىنمم

 برق نكي مل ترقلاب نوكي دبعلا ماد ام : هللا همحر ؛ ىموسلا ب وقعي وبأ لاق اكو

 « برق كاذف برقلاب برقلا ةيؤر نع بهذ اذإف « برقلاب برقلا نع بيغ ىتح

 « هنم هللا برقب لجو زع هللا نمأهبرق ةيؤر نع ىنعب
 « فوحلاا لاحو ةبحلا لاح ىعَتَقي برقلا لاحو



 ممللا باتك ملك

 ةيعنلا لام ناب

بحملا ىلات هلا ركذ دقق ةبحملا لاح امأف : هللا همحر « خيشلا لاق
 عضاوم ىف ة

 نإ لق » :لاقو "' "6 هنوبحب و مهبحي موقي هللا أي فوسف و : لاقف «هباتك نم

 : رخآ مضوم ىف لاقو ؛ ©" كيم قويت نو عك

 . ©06 هش ابح دشأ اون اونمآ نيذلاو هللا بك مهنوبحم

 هتبحمرهل مهبحم ركذ ةيناثااةيآلا فو , مهتبحم لبق هتبحم ىلوألا ةبآلا ىف ركذف

 « هل مهميحم رك ذ ةثلاثلا ةيآلا فو مل

 هللا برق ىلإ هبلقب رظنو « هيلع هب هللا هنأ ام ىلإ هعيمب رظن دبمل : : ةبحلا لاحو

هنيقي ةقيقحو هناعإب رظنف هل هتءالكو هظفحو هب هتيانعو هنم ىلاهت
 نم هل قبس ام ىلإ 

 لجو زع هللا بحأف « هل هللا بح ميدقو ةيادهلاو ةيانملا نم لاعت هلا

 : لاوحأ ةثالث ىلع ةبحلا لهأو

 مهملإ ىلاعت هللا ناسحإ نم كلذ دلوتي « ةماعلا ةبحم : ةبحملا نم لوألا لاحلاف

 ْ مهملع هفطعو

 ىلع بولقلا تلبج ه : لاق هنأ : « لسو هيلع هللا ىلص « ىنلا نع ىور دقو

ا © اهيلإ ءاسأ نم ضغب و اهبلإ نسحأ نم بح
 ثيدحل

 : لاقف ةبحملا نع « اسر دو لسا * ةبحملا نم لاحلا اذهو

 . هرك ذ نمرثك أ ايش بحأ نم نأل ؛ را ماو وراء

 هع : ةدئالا 0(

 م١ : نارمعل7 (م)
 1١١8 : ةرقلا )ع(

 هي يسب ل“



 دب ةبحلا لاح

 ؛ هلل بولقلا ةقتاوم : لاقت ةبحملا نع هللا همحر هللا دبع نبا لهس لثس اكو
 ؟؟)راتبتسالا ماود عم ملسو هيلع هللا لص « لوسرلا عابناو « هلل ةقفاوملا مازنلاو

 . لجو زع هلل ةاجانملا ةوالح دوجوو ىلاعت هللا رك ذب
 بيبحلاو دوههلا لذب : لاق ةبحملا نع هنع هللا ىضر ىلع نب نسحلا لثسو

 : . ءاشي ام لمني

 « بوبحلا ىلع ءانثلاب بولقلا ؟"”راتهتسا : لاقف ةبحملا نع خياشملا ضعب لثس اكو

 : لئاقلا لاق اك هل ةقفاوملاو « هتعاط راثيإ و

 عيطم بحي نمل بحملا نإ هتمطأل اقدام" كبح ناك ول

 هلالجو هللا ءانغ ىلإ بلقلا رظن نم دلوتي وهو « ةبحملا نم ىناثلا لاحلاو
 . نيققحتملاو نيقداصلا بح وهو « هتردقو هماعو و هتمظعو

 نع لثس هنأ : هللا . همحر « ىرونلا نيسملا ىبأ نع ىكح اكاهفصوو اهطرشو
 .رارسألا فشكو « راتسألا كته : لاقف ةبحملا

 قارتسحاو « تادارإلا وم : لاقف ةبحلا نع صاخلا ميهاربإ « ًاضيأ لثسو
 . تاجاحلاو تافصلا ميمج

 برش نم ىبوط : لاقف ةبححلا نع « هللا همحر « زارفلا ديمس ونأ لئس دقو

 هبحب تاذللا نم دجو امب هب رقو ليلجلا ةاجانم نم اميمن قاذو « هتبح نم ًاسأك

 فسأ قماو نم هلايف ؛ ًاقايتشا هيلإ ماهو « ًابرط هللب راطو اًبح هّيلق ءىلف

 . هاوس فولأم الو هريغ نكس هل سيل « فند فلك« هبر

 مثرظن نم تدلوت « نيفراعلاو نيقي دصلا ةبحح وهف ةبحلا نم ثلاثلا لاخلا امأو

 . ةلع الب هوبحأ كللذكسف « ةلع الب ىلاعت هللا بح ميدقب مهتقرعمو

 )١( هب ففغشو دب علوأ اذإ ءىثلاب رتينسا : لقي ٠
 هل اهبحو اهفخش : ءانثلاب بولقلا راتبتسا (؟) .



 ؟
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 ىتلا ةيفاصلا ةبحلا ام : هل ليقف « ىرمصملا نونلا وذ لثسام ةبحلا هذه ةفصو

 نع ةبحملا طوقس : هيف ةردك ال ىذلا اصلا هللا بح : لاق ؟ اف ةردك ال

 كلذف « هلو هللا, ءايذألا نوكتو « ةبحملا اهيف نوكي ال ىتح «عيارخلاو باقلا

 . هلل بحللا

 ةيؤر نم جرم ىتح ةبحلا حصت ال : هللا هحر « ىموسلا بوقمي ونأ لاقو

 مو « بيغلا ف بوبحلا هل ناك يح نم ةبحلا لع ءانقب : بوبحلا ةيؤر ىلإ ةبحلا

 . ةبحم ريغ نم ابحم ناك ةبسنلا هذه ىلإ بحللا ع اذإف « ةبحلاب وه نكي

 نم لدبلا ىلع بوبحلا تافص لوخد : لاقف ةبحلا نع هللا هر دينجلا لكسَو

 ىلا هَتْيَع تنك ”هيببَحأ اذإف هلعأ قعود هلوق ىنعم ىلع اذهف ء سحلا تافم

و ءهب مهسب ىذلا ةممسو اهب رصبب
 .« اب شطبي ىتلا هذي



 سا

 مق فوحلاا لاد

 نأل « ةبحلاو فوملا انركذ امنإف فوحللا لاح امأق : هللا همحر « خيشلا لاق
 ؛ نيلاخ ىضتقي ترقلا لا

 بلغي نم مهنمو ٠ هنم هللا برق ىلإ هرظن نم فومللا هبلق ىلع بلغي نم مهنف
 نيقيلا ةقيقحو قيدصتلا نم بولقال هللا سق ام بح ىلع كلذو « ةبحلا ةبلق ىلع

 هتمظع هذيس نم هب رق ىف هباق دهاش إف ؛ بويغلا 8-5 نم كلذو « ةيشحلاو

 هب رق ىف هبلق دهاش نإو « لجولاو ءايخلاو فوكللا ىلإ كالذ هيدؤيف هتردقو هتبيهو

 قاقلاو قوشلاو ةبحلا ىلإ كلذ هادأ هتبحمو هل هناسحإ و هفطع مدقو هديس فطا

 . ىلعلا زب هلا ريدقت كللذ « هتردقو هئئيشمو هملعب كللذو ؛ ءاقبلاب مربتلاو « قرحلاو

 : هلوقب ناعإلاب هن رقو فوملا ىلامت هللا ركذ دقو « هجوأ ةثالث ىلع فولعاو
 . ةلجألا نرخ نيو 006 ا متك نإ نواح ”مو فان الق د

 . طاسوألا فوخ اذهف ء "06 ِناَتْنَح هبر ماقم فاخ ْنَماَو » : هلوقو

 . ةماعلا فوخ اذهف :؟28راّصْب ألاو ”بولقلا ريف بلقتت ًاموُي نوفاخم » : لاقو

 باقتت ًاموب نرفاخم» : ىلاعت هللا ركذ اك « هباقعو هطخس نم فاخ نم مهنف

 نم اوملع امم مهبولق بارطضا : مهفول ةماعلا مو ء « راصبألاو بولقلا هيف

 مهدوبعم ةوطس

 . ةفرعما ءافص ىف ةرودكسلا ضارتعاو ةعيطقلا نم : مهفوخل طاسوألا امأو

 . كيلإ كملسي الأ فاخت : لاقف فوملا نع هللا همحر ىيشلا لثسو

 ةؤا/6ه : نارمع ل10

 21 نمح رلا )2

 مب :رونلا )0(
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 نيفراملا ضمب ىلإ توكش : لاق هل مالك ىف هللا همحر « زارملا ديمس وبأ لاق اك

 مث ؟ هللا نم فوحللا شبأ ىردي الجر ىرأ نأ ىهتشأ نإ ؛ ىل : لاقف فوكلا

المو « مهسفنأ ىلع مهنم ةقفش هللا نم ىهسفنأ ىلع اوفاخ نيفئاما رثك 1 نإ : لاق
 

 . لجو زع هللا رمأ نم اهصالخ ىف
 تقوف : تقولا مكحم نوكي نأ : ىدنع فئاخلا : هللا همحر « قيبخ نبا لاقو

 . هنمأي تقوو قولخلا هفاخم

 . فوسو ىسعب هسفن للعي ال نأ : فوهلا ةمالع : هللا همحر « دانقلا لاقو

 ؛بيهرتلا نم عذلا ةدشو « بولقلاناجيه : ىلاعت هللا فوخ ةمالع:مبضعب لاقو

 امم رثك أ هسفن نم فاخي نم ىدنع فئاخلا : هللا همحر « قيبخ نا لاقو

 . ناطيشلا نم فاخم

 « هللا دبع نب لبس لاق ام ىلع « مهفوخل نيفئاهلا نم صوصملا لهأ امأو

 . نيمجأ كلذب اودمسا ضرألا لهأ ىلع نيفئاخلا فوخ نم ةرذ مسقول « هللا همحر

 : لبجلا لثم لاق ؟ فوخلا اذه نم نيفئاملا عم نوكي سف : هل ليقف

 .٠ ىلاعت هللا ريغ فاخم ال ىذلا ىدنع فئاحلا ءالجلا نبا لاقو

 ةبوقملا وفاخم رغاصألاو مطقلا نوفاخي رباك ألا : هلا همحر , ىلعساولا لاقو

 سيلف ةيقب اهئانوعر نم سفنلا ف سفنال مادام نأل « مطقأ رباك ألا فوخو

 . ميلستو ضيوفت لكب ىنأ نإو نسحمب

 ٠ اهتاعاط ىلإ اهرظنو اهاوعدو اهريبدت : اهتانوعر ىنعم : هللا همحر ؛ خيشلا لاق

 . فوحتاب نورقم ءاجرلاو



 ها ءاجزلا لاع

 ءاجرلا لاح باب

 : ىلاعت « هللا لاق « في رش لاح ءاجرلاو : هللا همحر خيشلا لاق

 "76 رخآلا مويلاو هللا اوجرب ناك ن ل ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف كل ناكدقل »

 . رخأ ةيآ ىف لاقو
 : ىرخأ ةيآ ىف لاقو "76 ةباذع نوفاخمو هتمحر نوجرب »

 29٠ ؟دحأ هبر ةدابعب كرشي الو اهلاص الع لمعياف هب ر ءاقل اوجرب ناكن ف د

 ا جاو نعمل قارات

 . « الدتع ال ءواجرو نمؤلا فوخ نزو ول » : ِلسو هيلع هللا ىلص لاقو
 . امهم الإ ريطي ال نمعلا احاتج ءاجرلاو فوملا : مهضعب لاقو

 كلذ الولو , نيفثاحلا بولقا ىلاعت هللا نم مي ورن ءاجرلا : قارولا ركب وبأ لاقو

 . موقع تلهذو مهسوفن تفاتل

 : ماسقأ ةثالث' ىلع ءاجرلاو

 . هللا ىف ءاجر

 . هللا ةمحر ةعس ىف ءاجرو
 . هللا باوث ىف ءاجرو
 « نغلا رك ذ هللا نم ممس دق دير دبعل : هتمحر ةعس ىفو هللا باوث ىف ءاجرلاف

 نم وجرللا ىلإ هبلق حاتراف هلا تافص نم دوجلاو لضفلاو مركسلا نأ مَلعو « هاجرف

 . هلضفو همرك

 1١< : بازحألا ()
 م60 : ءارسألا )0(

 ١١١ :فيكلا (م)
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 نإ مهللا : لوقيو وعدي ناك هنأ : هللا همحر « ىرصملا نونلا وذ نع ىكح اكو
 نم اندنع أجرأ كوفع ىلع انداتعاو « اندنع انلامعأ نم انل أجرأ كتمحر ةعس

 . انل كباقع

 « هتامام ىف كاجرو « هتدارإ ىف كدصق نمل فيطل تنأ ىهلا : مهضعب لاق اكو

 كب رق ىلإ انيدؤتو كترسم لهانم اندروت ةلجاع ةحار انجرأ نيجارلا لامآ ىهننم ايف

 هللا ىوس ائيش هللا نم وجربالف « ءاجرلا ىف ققحن دبع وه : ىلاعت هللا ف ىجارلاو
 .هنود كب مطقبال نأ هوجرت نأءاجرلا : لاقف ءاجرلا نع هللا همحر ىلبشلا لثس اك

 ةأرما ىنتيقا ذإ ىداوبلا ضعب ىف ريسأ انأ انيب : هلا همحر ٠ نونلا وذ لاقو

 ىلاعت هلل عم دجوب لهو : تلاقف ء بيرغ لجر : تلق ؟ تنأ نم ىل : تلافق
 . ةبرغلا نازحأ

© 4# * 

 ءاجرلاو فوحلا ىنمم ىف لصف

 : ءاجرلاو فوحلاا ىف نيققحتملاو تاياهنلا لهأ ناسل امأو : هللا همحر ؛ خيشلا لاق

 نإ : لاقف ءاجرلاو فوحللا نع لثس نيح ؛ هللا همحر « ءاطع نب همحأ لوقي ىذلاف

 نم قرتي ملو « امهقرط ىف دبعلا قرتي مل ماد امو « نونذؤم فوملااو ءاجرلاب قلها

 امهيف هل لصاح ال امب اطبترم نوكيو ؛ امهقح ةقيقح ىلإ لصي مل « امهنيي
 . ةقيقللا دنع

 ىلإ جرخم ال ىتح سفنلل نامامز : لاق ءاجرلاو فوهللا ىنمي ؟ اهاف : ليق

 .مطقلاو سايإلاو « نمألاو لالدإلا نم : اهتانوعر



 . ءاجرلاو فوملعا ىنعم

 بلطي هتحن هبحاص ريحتي لظ هل فوحللا : هلل همحر « ىلعساولا ركب وبأ لاقو

 « ىنلا هيلع بلغف ةحارلا مضاوم ىلإ جرخ هئايضب ءاجرلا ءاج اذإف « هنم جوملا أدبأ
 : بلقلا كلذكف « نوكلا حالص امهبفو « ليللا ةماظب الإ راهنلا نسح مفني الو
 . ريمأ وهف ءاجرلا قراوط قرط اذإف  ريسأ فوحلا للظ ىف ةرم

 . ضعبب اهضعب نورقم ءاجرلاو فوحلاو ةبحلاو
 همم ءاجر ال فوخ لكو « ةفوأم ىهف ابعم فوخ ال ةبحم لك : مهضعب لاقو

 . كلذك همم فوخ ال ءاجر لكو ؛ فوأم وبف

 . قوشلا ناوضتقي ةبحنلاو ءاجرلاو
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 « ىنلا نع ىور « في رش لاح قوشلا لاحو : ىلاعت هللا همر ؛ خيشلا لاق

 : لاق هنأ : ِلسو هيلع هلا ىلص

 ةجوزو « درطم رهمو ءزتبم ةناحير ةبعكسلا برو ىه ؟ ةنجلا ىلإ قاتشم لهالأ»

 : هناعد ق - لوقي ناك هنأ مالسلا هيلع « هنع ىورو 6 ءانس»

 « كاقا ىلإ قوشلاو كهجو ىلإ رظنلا ةذل كلئسأ »

 ايندلا ىف هْنآَل ىلإ قدشلاوةرخآلا ىف ىلامت هللا هجو ىلإ رظنلا ةذاو

 « تاريملا ىلإ عراس ةنجلا ىلإ قاتشا نم » : اضيأ ء ىور دقو

 هللا ىضر ناملسو رامجو ىلع ىلإ : ةثالث ىلع ىلإ ةنجلا تقاتشا» : اضيأ ىور دقو

 هب وبحم ءاقل ىلإ ًاقوش هئاقبب مربت دق دبعل وه : قوشلاو

 « بوبحغا ركذ دنع باقلا ناهه : لاقف قوشلا نع مهضعب لثسو

 ىف اماهب قرح ىتح هئايلوأ بولق ىف اهلمشأ ىلاعت هللا ران : قوشلا رخآآ لاقو
 « تاجاحلاو ضراوملاو تادارألاو رطاوخللا نم مهبواق

 « رضلا لمحام ةعتم قوشلا ىف نأ الول : ىلاهت هللا همحر « ىرب رجلا لاقو

 لجوزع هّللب اوراطف ةبحلا نع مهب واق تئلم : هلا همحر زارخلا ديعس وبأ لاقو

 مل سيل فند فلك ه برب فسأ قاتشم قلق نم مبل ايف ؛ اقايتشا هيلإ اوماهو « ًابرط
 !! ! ةاوس فولأم الو هريغ نكس

 : لاوحأ ةثالث ىلع قوشلا لهأو



 0 قوشلا لاح

 « ةماركسلاو باوثلا نم ةئايلوأل ىلاعت هللا دعو ام ىلإ قافتشا نم مهنف

 ناوضرلاو لضفلاو

 ةئاقل ىلإ ًاقوش هئاقيب همرعتو هتبحم ةدش نم هبوبحم ىلإ قاتشا نم مهنمو

 وهف « قوشلا ةيؤر نع قوشلاب بهذف « بغي ال رضاح وهو بئاغ ىلإ قاتشب امنإ

 « قوشلاب هفن فصي ال وهو ؛ قوشلاب هلهأ دنع هفصت هلئالدو « قوش الب قاتشم

 ا ٠١ سنألا ىضتقي قوشلاو



 عمللا باتك ىلا

 سأألا لاح باب

 نوكسلاو هيلع داهتعالا :ىلاعت هللب سنألا ىنممو : ىلاعت هللا همحر « خيشلا لاق
 ء اذه نم رثك أب هنع ربمي نأ أيهتيالو « هب ةناعتسالو هياإ

 ىلإ بتنك هللا همحر ءريخشلا نب هللا دبع نن فرطم نأ :ربخلا ىف ىور دقو
 ىلامت نإف ؛ هيلإ كعاطقناو هللاب كسنأ نيل : هنع هللا ىضر « زب ملا دبع نب رمع

 « مهترثك ىف سانلا نم اسانثتسا دشأ مهتدحو ىف اوناكف هلل اوسنأتسا ادابع

 نونوكيام شحوأس انلا نوكي ام سنآو ؛ نونوكيام سن 1 سانلا نوكي ام شحوأو
 هنع هْللاىضر زب زملا دبع نب رمت كلذكو « نيسباتلا رابك نم هللادبع نب فرطمو

 نيدشارلا ةمنألا نم

 قئاقح قحب ممدارأ ادابع لجو رع هلل نإ : لاق هنأ : ن نيفراعلا ضعب نع ركذو

 « هاوس امم فوملا مط دجو نع هب م مذخأو هب سنألا

 هلغشي ام لك نم شحوتساو هرك ذ افصو هترابط تلك دق دبعل : هللب سنألاو
 « هب ىلاعت هللا هن 5 كلذ دنمف « ىلاعت هللا نع

 : لاوحأ ةثالث ىلع سنألا ىف سنألا لهأو

 بنذذلا نم شحوتساوةعاطلاب سنأو « ةلفغلا نم شحوتساو رك ذلاب سنأ نم مهنف
 : لاق هنأ هللا همحر « هللا دبع نب لهس نع ىح اك

 سفنلاو لقعلا سنأي و « لقعلاب حراوجلاو سفنلا سنأت نأ دبعلا نم سنألا لوأ

 هللاب دبملا سنأيف ءاصلاخ هلل مملاب "'”حراوملاو سفنلاو لقعلا سنأي و ؛ عرشلا لعب
 « هيلإ نكسي ىأ

 نم هاوس امم شحوتساو هللا, سناتسا دق دبما وهف : سنألا نم ىناثلا لاحلاو

 ةلخشملا رطاوحلاو ضاوملا

 رعلاب ىرخأ ةياور ىفو )١(



 3 ىنألا لاح باب

 : هل ليق هنأ « هللا همحر « نونلا ىذ نع ركذ اك
 نم كشحوباذ وه هنإف هقلممع كسنؤي هتيأر اذإ : لاق ؟ هللا سنألا ةمالعام

 هسفنب كسنؤي اذ وهف هقلخ نم كشحو هتيأر اذإو « سفن
 «ةبيملا دوجو عمةمشحلا عافترا : لاقف هللا سنألا نع « هللا همحر دينجلا لثسو
 بوبحلاببلقلا حرف :لاق ىنألا نع لثسو ؛ هللا همحر « ىناتسراملا مهر لاقو
 برقلاو ةبيهلا دوجوب سنألا ةيؤر نع باهذلاو ه : ىنألا نم ثلاثلا لاحلاو

 سنألا عم يظعتلاو
 ام هل ةبيهلا نم مهل دجوأ ادابع هلل نإ : لاق هنأ ةفرعملا لهأ ضعب نع ركذ اك

 « ريغ ىنألا نع هب مذخأ

 هللا كسن 1 : هيلإ بتك الجر نأ : هللا همحر , نونلا ىذ نع رك.ذ اك اذهو

 وهف هب رقب كسن 1 اذإ هنإف « هب رقنم هللا كشحوأ : نونلا وذ هيلإ ء بكف . هبرغب
 ىنسب . هب رق نم كشحوأ : هلوق ىنعم . هردق وهف هب رق نم كشحوأ ذإ و « كردق
 . هبزرق ةبيه كدجوي نأب

 كسفن نمو كنم كتشحو : لاقق سنألا نع هللا همحر ىلبش' لثسو
 ؛ نوكسلا نمو

 . ةقين أامطلا ىضتقا هللاب سنألاو

 ( مهلا س1 )



 عمللا باتكح هم

 ةنينًاملطلا لاح باب

 4 ”ةنئماطدلأ ميلا سم مه: ىلاعت أ لأق دقو : ثا همحر خيشلا لاق

 ا . ناعإلاب ةنثمطملا : ريسفتلا ىفو

 وللا ٍركذب الأ للا 0 موق ولف ”نيمطَتَو اوُنَمآ نيذلأ» : لجو زع لاقو

 "ل

 يبل قمطَيا ' نكسلو» : مالسلا هيلع مهاربإ ةصق ىف لاقو

 د نكس اذإ هللا همحر هللا دبع نب لهمس لاقو

 ءىش لك دبعااب سنأ تيوق اذإف دبعلا لاح ؛ تيوق

 اونمآ نيرذلا » : لجو زع هلوق نع « هللا همحر تنال لف ب نك در

 تنكسو تشب و تشه بولقلا نإ : لاقف "0, هَل ركَذب منول 1 سطو

 « هتمظعو « ىلاعت هللا لالج ةفرعم نيت ل م

 « هقدصو هللا ةيافك ةفرعم نم تنكسو « هلضفو هللا ةسدحر ةفرعم نم تشبو
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 . هفطلو هللا ناسحإ ةفرعم نم تسنأتساو

 : هللا همحر ىنارادلا ناولس ىبأ لوق ىنمم نع هللا همحر ىلبشلا لئسو : لاق

 . تنأمطا اهتوقي نم تفرع اذإ : لاقف ؛ تنأمطا اهتوق تزرحأ اذإ سفنلا

 افصو « هلع خسرو هناعإ ىوقو « هلقع حجر ديعأ ىهو « عيفر لاح : ةنين أمطلاو

 هتقيقحت تبث هرك ذ

 : بورض ةئثالث ىلع ىهو

 ) )1١رجفلا : 07"
 ) )0<م : دعرلا

 :ةرملا (ع) 57

 ):( «مل: دعرلا



 ةق ةنبث أملا لاح باب

 :هسنم مهظل ءهل مركذ ىلإ اونأمطا هوركذ اذإ مهنأل « ةماعلل اهنم برضق
 "سففلا ا : لجو دع هللا لاق أم وهو ؛ تافآلا عدو فقزرأا عاسناب تاوعرلا ةباجإلا

 أ الإ منام الو مئاد الل 3 ناعإلاب ىعب » 0 ةنئمطلا

 هلالي ىلع اوربدصو هئاضقب اوضر من « صوصخلا : ىلاثلا برضلاو : لاق

 نيذلا "مم هللا نإ » : لجو زع هلوق ىلإ اونأمطاو « اونكسو « اوقتاو « اوصلخأو
 اونكسو اونأمطاف م90 نب رب الأ مم هللا "نإد 0 ني م َنيِذلأَو اونا

 . مهتعاط ةيؤرب ةجوزمم مهتنينأمط تناكف « مم » : هلوق ىلإ

 0 نأ ردقن ال مرئارس نأ اوماع : صوصخلا صوصخلا : ثلاثلا برضلاو
 ه'ىك ولك سيلو», كردن ةياغ هلسبل هنإل ؟ايلظمتو ةبيه « هعمنكست الو « هيلإ

 اذام ىلإف كلذك هرسم ىف ىف ءايشألا 4 تناكرف 6002 نا ا
 ىذا رعبا ىف قوة بلط ف تلا شلع عقو نمو هب نكي: وأ نامطي
 ل مالك نم هترصتخا دق مالك اذهو ؛ « ماهوألا هيف ىرجتال

 ةدهاشملا لاح ىضتقت ةنين أمطلاو

 ع: سالخإلا/4) غ5: دعرلا(ح) ١«م:لحتلا() 7: رحفلا )١(



 ني

 عمللا باتك ٠٠٠

 ةدهاشلا لاح باب

 ”نآك نَا ىرك دلل كلذ ىف "نإ » : ىلاعت هللا لاق دقو : هللا همحر « خيشلا لاق

 . بلقلا ا ك2 و "ممّا ل

 6 ريكا دهأشَو م : اضيأ « لاقو

 مهمدعأ : نوكلا دوهشملاو برلا دهاشلاف : هللا همحر ؛ ىطساولا ركب وأ لاقو

 : مدجوأ مث

 « هنود ام هنع سنخ هبلقب هللا دهاش نف : هللا همحر « زارحلا ديعس ونأ لاقو

 « هللا الإ بلقلا ىف قبب ملو « ىلاعت هللا ةمظع دوجو دنع باغو ءىش لك ىثالتو

 . لجر زع

 بيغلا نم بولقلا تقال ام ةدهاشملا : هللا همحر ىكسملا نامع نب ورمع لاقو

 . ًادجو اهلمجي الؤ ًانايع اهلعحي الو بيغلاب

 ةيؤر نأل « نايملا ةيؤرو بولقلا ةيؤر نيب لصو ةدهاشما : ًاضيأ « لاقو
 5 مهو ةدايز ىف نيقيلا فشك دنع بولقلا

 ٍدّيَعاَظ : هنع هللا ىضطر « ربع نب هللا ديعل مالسلاو ةالصلا هيلع ىننلا لوق وهو

 . ثيدحلا 6 هارت كنأك هللا

 ءايشألا ةدهاشم وه : اولاقف 6229© دههشءىش لك ىلع وْهو» : لجوزع هلوف امأو

 . ركسفلا نيعأب اهتنباعمو «ربعلا نيمب
 رك ذ 5 « ةانادملا ىنعي « ةرضاحلا ىنمي ةدهاشملا : هللا همحر ىكملا ورمع لاقو

 ىنعي « *” رخببلا ةريضاح تنتاك ىتلأ ةَياَرقْلا نع ْمُيلأَسَو » : لجو زع ء هللا

 . رحبلا نم ةبيرق

5 ١ 

 ) 0م :فارعألا(ع) اس: اس(م) م: جورلا(ي) مينة



 لما ةدهاشملا لاح

 فشاوكب تملعس « نيقبلا دْياوز : ةدهاشلا + هللا هحر « ىكلا ورمح لاقو
 . بلقلا ةيطغت نم ةجراخ ريغ « روضحلا

 . اهقئاقحو نيقيلا مب نورقم ء برق ىنمب روضح : ةدهاشلا : ًاضيأ ؛ لاقو
 : لاوحأ ةمالث ىلع :دهاشملا لهأو
 « ىلطساولا ركب وبأ لاق ام وهو « نوديرملا مو ء رغاصألا : اهنم لوألاف

 . ركفلا نيعأب اهنودهاشيو ءرهملا نيمب ءايشألا نودهاشي : هللا همحر
 «زارخلا ديعس ونأ هيلإ راشأ ىذلا وهو. « طاسوألا : ةدهاشملا نس ىناثلا لاحلاو

 : لوقي ثيح « هلل همحر

 دبعلا نيب و هللا نيب اهف ةدهاشملا تعقو اذإف ء هكلم ىفو قحلا ةضبق ىف قلخلا
 . ىلاعت هللا ريغ همهو ىفالو هرسس ىف قيال

 « هللا همحر . ىكملا ناثع نب ورمع هيلإ راشأ ام : ةدهاشملا نم ثلاثلا لاحلاو
 « تيبثت ةدهاشم هللا تدهاش نيفراعلا بولق نإ : لاقف « ةدهاشلا باتك ىق
 مو هيدف مهتدهاشم تناكف م هب تانئاكلا لك اودهاشو ؛ ءىش لكب هودهاشف
 ةبيغلا ف قحلا دارفنا ىلع + نيبئاغ نب رضاحو « نيرضاح نيبئاغ اوناكف « هب
 ءارخ الوأو , ًالوأ ارخآو « ارهاظو انطاي و « ًاتطابو ارهاظ هودهاشف « روضحلاو
 لكس وهو , 'نطابلأو ”رهاظلاَو « رخآلاو * وألا وه » : لجو رع ؛ لاق 5
 در 2 :ىش

 . نيقيلا قئاقح تادايز مكاو نم ىهو عيفر لاح : ةدهاشملاو

 : نيقيلا لاح ىصتقتو

 + : ديدحلا )0(



- 7 

 عم

 عمللا باتكص ٠١

 نقلا لاح باب
 ةئاللث ىلع هباتك نم مضاوم ىف نيقبلا ىلامت هللا رك ذ دقو : هللا همر « خيشلا لاق

 ٠ نيفبلا قحو « نيقولا نيعو « نيقيلا لع : هجوأ
 ايناهلا ىف نيقيلاو ةيفاملاو وفدلا يلاعت هللا اواس » : لسو هيلع هللا ىلص ٠ ىلا لاقو

 دادزا وأ مالسلا هيلع , ىسيع ىخأ هللا مرد لو هيلع هللا ىلص « لافو ؛ ةرخآلاو
 6« ءاوهلا ىف يثملانبةي

 ىلمب « ًانيقب تدوزا ام ءاطنلا فيشكول 9 : هللا همحر « سيق دبع نب ماع لاقو
 ققحتو دجوو تابلغ مالك اذهو « بيغلا نم هب تنمأ 1 يقنيامم دنع

 نوتوعبام لع نوئمبي قلفعا » : لاق هنأ , لسو هيلع هللا ىلص ؛ ىنلا نع ىور دقو
 وهر« رخآعجو © نوكي نأ زوحيو « اهيناعم عيمج ىف ةنيامملاك ريخلا نوكي الو « هيلع
 : نيقي لع ثددزا ام : دي نأ

 راص نيقولا تئاقح دبملا لكتسا اَذِإ : هللا همحر ؛ يروج رهنلا بوقمي وبأ لاقو
 ةبيمصم ءاخرلاو ؟ ةيعن هدنع ءالبلا

 , ةنشاكملا وه نيقبلار

 3 هجوأ ةثالث ىلع ةفشاكسملاو

 . ةءايقلا موي راصبألاب نايملا ةفشاكم

 . دح الو فيك الب نيقيلا ةرمسابب نامإلا قئاقحب بولفلا ةفشاكمو
 , مالسلاو ةالصلا مهباع ءايبنألل ةردق# راهلفإب تارآلا ةفماكلم : ةئلاثلا ةلحلاو

 . تالاجإلاو تاماركسلاب مريغاو ء تازجمملا
 : لاوحأ ةثالث ىلع نيقبلا لهأو ؛ عيفر لاع : نيقبلاو

 , ؟9موصسلاو ء نودي رملا مو « رغاصألا : لوألاف
 .ماوعلاو : يرخأ ةاوب ىف )١(



 ٠ ْ نيقيلا لاح

 . ىلاعت هللا دي ىف امب ةقثلا : نيقيلا ماقم لوأ : مهضعب لاق اك وهوأ
 . سانلا ىديأ ىف امم سايإلاو

 : لاقت « نيقيلا نع لثس ثيح « هللا همحر « دينجلا لاق ام وهو

 . كششلا عافترا

 . نيقيلا هيف لماكت دقق هل هللا مسق اع اًضرلا دبعلا دجو اذإ : بوقمي ونأ لاقو
 ىنمملاب باقلا قيقحم : لاقف « نيقيلا نع « هللا همحر « دسحأ نب ور لثسو

 . هب وهام ىلع
 : لاقف « نيقيلا نع ءاطع نبا لثس ام وهو «٠ صوصخلا مهو طاسوألا ىناثلاو

 . تاقوألا ماود ىلع تاضراملا هيف تلاز ام

 لَّحرت نيقيلاب ققحت اذإ دبملا : هللا همحر « ىروجرهنلا بوقعي وبأ لاق اكو
 . ًانطو هل نيقيلا ريصب ىتح نيقي ىلإ نيقي نم

 « ةدهاشما : نيقيلا : لاقف « نيقيلا نع « هللا همحر « ىرونلا نيسحلا وبأ لثسو
 . هانرك ذ دق ةدهاشاا ىنعمو

 « ىكملا ناثع نب ورمع لاقام وهو « صوصخلا صوصخ مهو « رباك ألا : ثلاثلاو
 . هتافص لكب لجو زرع هلل تابثإلا قيقحت : هتلمج ىف « نيقيلا : هللا همحر

 نيقيلا اهيلع دروأ امي لجو زع هلل بولقلا باصتنا ماود : نيقيلا دح : لاقو
 . ماهإلا هب قال ام تاكرح نم

 نيب و هنيب لاح ببس لك نع عطقي ىتح نيقيلا دبعلا قحتسيال : بوقعي وبأ لاقو
 ىلاعت هللا رثؤيو « ريغال هللا نوكي ىتح « ىرثلا ىلإ شرعلا نم « ىلاعت هللا

 نبدلا ىف اوهقفتو اومهفت الك ؛ ةياهن نيقيلا تادايزل سيلو ؛ هاوس ءىش لك ىلع
 . نيثي ىلع 6 اودادزا

 « لاوحألا رخآآ وهو , لاوحألا ميمج ىهتنت هياإو لاوحألا ميمج لصأ نيقيلاو
 قيقحم : نيقيلا ةياهنو « نيقيلا رهاظ لاوحألا عيمجو ظ لاوحألا ميمج + نطابو



 عمللا باتكس ٠٠6

 ةوالحو « راشبتسالا : نيقيلا ةياهنو « بيرو كش لك ةلازإب بيغلاب قيدصتلا

 للملا ةلازإب نيقيلا قئاقح بواقلا ةدهاشمب « ىلاعت هللا ىلإ رظنلا ءافصو « ةاجانملا

 . مهتلا ةضراعمو

 ضارألا فو ١ , 76 نيم وعما تايآل كل كِلَذ ىف "نإ د ع لاق

 ١ 1 0 را تا

 ذل هير حارا لاقل
 ملا قئاقح هل فشكلا اذإو « لاوحألا ةدهاشم هل مقو ىنعملاب نقيأ اذإ

 « ةيقيدصلا نم فشكلا وهو « بيرقتلاب مهبطاخ « قلخلا ناجشأ نم جرخ
 : لاقف ةدهاشملاب « ىلاعت هللا مهبطاخو

 نوحلاصلاو ؛ مهسوفن هوعاب ءادهشلا ,276 ”نيِحلاّصلاَو ءاَدهسشلاَو نيقيدّصلاو »

 . نوعار مثدهعو مهتانامأل ِم نبذلا

 دي : ءاسألا (ك) «.:تايزاذلا(#) اه :رجحلا ()



 7-5 ىلاعت هللا باتكل ةقفاوملا
 مهمالسسبسلل سس مشمس مميسس٠٠٠سس ا مما الر سسعسسل

 ةوف سلا لهأ باتك

 لجو رع هللا باتكل عابتالاو مهفلا ف

 ىلاعت هللا باتكل ةقفاوملاباب

 كِئاَع َلَزنَأ ىذلا وْه» : لجو رع هللا لاق : هللا همحر « خيشلا لاق
 ع6 29 تاب اَمتُم رَحآَو , باتكلا مأ نه تاكسحم تايآ هنم باتكلأ 5 -4 م +4 ديل م 5 مسا رعا6 5 .٠

 : لاقو ؛ 2, نينماومال ةمحارو اافش هم نارقلا نم 16 » : لاقو 3 ا ٠ هل ل و و مع ها -
 ةلس هذ مل 3 مسا. -

 ؛* ىلص ىنلا لاقو « “6 ةلاب ةمكح » : لاقو ء ””6 مكحلا نآرقلاو سب »

 نع قلخي الو « هبئاجم ىضقنتال نيتلا هللا لبح نآرقلا » : لسو هيلع هللا
 « لدع هب كح نمو ءدشر هب لمع نمو « قدص هب لاق نم ؛ درلا ةرثك

 . « "”ىِردُم هب مصتعا نمو

 لملا دارأ نم » : لاق هنأ « هنع لل ىضر ؛ دوعسم نب هللا دبع نع ىورو

 : ىلاعت هللا لق دقو « « نيرخآلاو « نيلوألا ملع هيف نإف ؟ نارقلا روئيلف
 ١ ميسو لال 0000 5 000 -

 » نوشمؤي“ نيزلا . نيقلتمال ىده هيف بيرآل 'باتكلا كلذ« ملا
 **بيَقلاب « ,

 هللا ىلص هلوسر ىلع لزنإ ىذلا هللا باتك ىف نأ باطخلا اذه ململا لهأ ملمف 5 1 3 ١ 7 1 0 ١ 0

 نأ « هللا دنع نم هنأ نينمؤلا نم دحأل هيف كنشال ىذلا نآرقلا وهو ؛ سو هيلع

 14؟

 «: سي (©) مك: ءارسإلا() ا«: نارمح ل10)
 ١ : ةرملا (ه) ه : رمعلا (8)



 عمللا باتكم 1ك

 مهناميإ دعب « نيدلا ماكحأ نم مهياع لكشأ ام ميمج ىف مهل انايب و ىّده هيف

 . مهنيعأ نع باغ امع هب هللا مربخأ ا قيدصتلا وهو « بيغلاب

 ىَدُمَو هىث "لكل نايت باتكلا َكِيَلَع انلْرَنَو » ىرخأ ةبآ ىف لاق من
 17 0 ل

 . « "'”نيمائسالا ىرشبَو ةمحرو

 نأ « ًاضيأ بينلاب مهناميإ دعب « ملعلا لهأ نم مهفلا لهأل ةيآلا هذه تدافأف

 رادقم ىلع هلعأل ًاروخذم مهفلا نم ًاريثك ىلاعت هللا باتك نم فرح لك تحن
 : لجو زع هلوق لثم « نآرقلا نم تايآب كلذ ىلع اولدتساو ؛ كلذ نم مهل مقام 3-4 - 2

 مام ف محا هاوشا "لكو 2 : هلوقو 2ه:ىث نس باتكلا ف 00 مد

 ردقب الإ هلع مو 6 هنثاوخ ان دتع الإ ءاىش نم انإَو 2 : هلوقو ) 00 نيبُم

4 
 ١ 2 مولعم

 ملع نم ءىث نم : هانعم نإ « هئىش "نم » : لجو زع هلوق ىنمم ىف اولاقو
 . كلذ ريغو ىلاعت هللا نيب و قلخلا نيب ىتلا لاوحألا ملعو « نبدلا

 ©« مَوقأ ىه ىتلا ىدبي نآرقلا اذه نإ » : ىرخأ ةيآ ىف ؛ لجو زع لاقو

 ىلإ ليبسال نأ ململا لهأ نم مهفلا لهأ ملمف « بوصأ وه ىذلا ىلإ لدي ىنعي
 ركذتلاو , ظقيتلاو « ركفتلاو ريدتلاب الإ نآرقلا هيلإ ىدبم امم بوصألاب قلعتلا

 ”هانل زن ”باتك » : هلوقب 0 ًاضيأ كلذ اوملعو ) هتوالت دنع بلقلا روصحو

 ْء م4 رك هساوههدا رار س

 , ©” بابلألا اولوأ ورك ذتيلو هنايآ اوررب ديل كلرابم كيلإ

 رك ذتلاو « ركفتلاو « ريدتلا نأ ًاضيأ.« ةبآلا هذه نم مهفلا لهأ دافتسا مث

 اد ني (©) عمم: ماعنألا (0) مه : لحتلا )١(
 و: ءارسإلا (هز ١" : رححلا (:)
 "و: ص (ى)



 ٠١ ىلامت هللا باهكل ةققاوملا

 , بلقلا رضاح ىنمي 42” دهب مو مسا ىلا نأ بق ل نأك هزيل ركل كلذ ىف ؟نإإ » : لجو زع هللا لوقل , باقلا روضحب الإ هيلإ لوضو ال
 "لأم 'مفنيال ماي » : لاف ىرخأ ةيآ ىف بلقلا ركذ يتح كلذ ىلع كري م م

 , 0 لس بلقب هللا ىنأ نم الإ ٠ نونبالو

 ؛ لجو زع لاقف «٠ لسلا بلقلا ىف قاخلا امامإ ملأ ىتح كلذ ىلع كن 6
 ملسلا بلقلا : مهفلالهأ لاق ماك” ياس باقي هبز ءاج ذإ « ”ييهاربإلا هتموشنم نإ
 . لجو رع « هللا ريغ هيف سبل ىدقلا

 فلأ نآرقلا نم فرح لكل ”دبملا ”ىطعأ ول : هللا همحر « هللادبع نب لهس لاقو
 مالك هنأ « مهفلا نم ىلاعت هللا باتيك نم ةيآ ىف ىلامت هللا لج ام ةباهم غاب امل مهف
 . هتفص ةمالكو , ىلامت هللا

 رادقم ىلع نوميفي انإو ٠ همالك موفل ةياهنال كلذكسف ةيابن ف سبل هنأ [و
 خلبت الف ولع ريغ هلل مالكو ٠ همالك مهف نم هئايلوأ بولق ىلع ىلامت هلا حيتبأم
 . ةقولخم ةئدحب اهنأل « قلطلا ”موهف هبف مهنا ةياهن ىلإ

 , ع ؟*9نيقيلا ىتم » : هلوق نآرقلا ىف ةبادملا ىلاعت هللا ركذ دقو

 ملا -ىه ١ ءارمعلا (0) م:
 ؟ :ةرغلا (0) مو ب مج : تاناصلا (©)



 عفللا باتك 3 ١٠مل

 ةوعدلا صيصخت ىف باب
 ءافطصالا هحوو

 هلوق ىلإ راشأو « هصاخ ةيادحلاو , ةماع ةوعدلا : هللا همحر هللا دبع نب لبس لاق

 ع« 99” فتش طارص ىلإ اتي نس ىو ءرملّسلا راد ىلإ ودي هللاو » : ىلاعت

 « هيلإ ةيادهلا باب ىف ةئيثملا در هنأل « اهاضافت ىلع ةصتخم ةيادهلاو ء ةماع ةوعدلا نأل

 . مهاعد نم نود مهافطصاو مهبحأو مهراتخا نيذلا ناكف

 . « 9 نوكرشبامأ ”ريخ هللا « فطصا نيدفا مدابع ىلع ”مالَسَو هلل دنا لق د

 ؟ مه فيكو ؟ مه نم نيبي مو « مهابتجاو هافطصا دق دابع ىلإ مالسسلاب راشأف

 السر ةكئاللا نم ىفطصي هللا » : ىرخأ ةيآ ىف لاقو كلذ ىلع كرقي مل مث
 غ0 يانا نمو

 ناكل ًاضيأ اذه ىلع كرت ولف « ءايبنألا هب ىنعي 6« سانلا "نمو 2 نو رسفملا لاق

 ةبأتكلا انئروأ مث » : لاقف « ءايبن الل الإ زوحيال ءافطصالا نإ : لوقي نأ لئاقلل

 ”قباس ؟مهنمو ء دصتقم 'مهمو هسقنل ”لاظمونف « اندأبع نم ًاتيفطصا "نيذلا

 . ه 9 تاريملاب

 هدابمل رك ذىذلا ءافطصالاو مالسلامهملع « لسرلل ركذىذلا ءافطصالا نيب قرفف

 مهلاوحأ ىف ًاضيأ نوتواقتم مهنأ نيب مث « نونمؤما و , باتكلا مهئروأ نيذلا

 م9 : لمتلا (0) "م: سنون )١(

 ؟؟ : رطاف (4) ٠م : جحلا (©)



 اف ةوعدلا صيصخم

 ءافطصالا مقوف « ةبألا 6« هسفنا لا 'ينف » : ىلاعت هللا نيبو مهنيب ىتلا

 : نيمجو ىلع

 ؛ ةلاسرلا غيلبتو « ىحولاو ؛ ديبأتلاو «ةمصعلاب مالسسلا مهيلع ءايبنألا ءافطصا

 قئاقحلاب قلعتلاو :دهاجلا نسحو ةلماسملا ءافصب ءافطصالا : نينمؤلا ل مرااسلو

 . ةلزانملاو

 .6 ًاحاهنمو ةع'رش عكنم ًانلعجر_لكسل ه : لجو زع لاق م 0 عا 0

 عاتأ ايف ؟دلبيل .نكلو ةدحاو ةمأ كلل هللا ءاشول » : ىلاعت لاقو

 مي تاريخا اوقبتساف

 شا نيبي ملو « المح تاريملا ىلإ ةردابأاو ةعراسملاو « قابتسالاب ىلاعت هللا ممأذ

 : هلوفك ةريثك مضاوم نيب و لصف مث ؛ اهيلإ قابتسالاب مهرمأ ىثلا تاريخلا

 25 (*0نوقتاف ىابإو م6 042 نيقتملل ةلقعاومو مم 220 نيقتملل ىدهو»

 مهوشم الف» 6 "”نوفاخو مهوفاخم الف » « 6 ©0نوبهئراف ىايإو »
 اوعيطأو» ء © ني ف هللا لعو» ؛ ني ذأ ىنورك ذاف» ع0 نوشحخاو

 ركشب امإف ركش نمو » © "'””انيف اودهاج نيذلاو » « « """”لوئسرلا اوعيطأو هلل
 نيصلخم هللا اودبميا الإ اورمأ امو » « 6 2143, رئاصلا ع هللاو و ع« ؟""هسفنل

 .6 0*20نبدلا هل

 ؟ : ةرفلا هيف عمل : ةدئالا (؟) عمن ةدئالا )١(

 4٠ : ةرقلا (5) 4١ : ةرقبلا (ه) 35 : ةرقبلا (:)

 6١1؟ : ةرعبلا (و) ١46 : ةرقبلا (م) اه : نارمع لآ (/))

 ىو, : توبكسعلا (9١1؟) وب : ةدئاملا (11) مم: ةدئالا(١٠)

 م :ةيلا(١6١) 14:نارمع لك(14) ع٠: لمتلا )٠١(



 عملا باتل 1 16

 « تاتناقلاو نيتناقلا : ردم عم ؟9هيلع نا اودهاع اوقدص ”لاجر ه : لاقو

 . تاعشاخلاو نيعشاخلار « تارءاصلاو نيرباملاو « تاقداصلاو نيقداصلاو

 اسنلاو ءاًضرلاو ء ضييوفتلاو «ةبانإلاو « ةبوتلا : نآرقلا نم تابآ ىف رك ذو
 . رابتخالا كرتو « ةعانقلاو

 6 ا نمل ريخ ةريخ ةرخآلاو ليلق ايندلا عاتم لق » : لاق مث

 ةايحلا امو ف ء« * يا نسح هدنع هّللاو « ايندلا رةايحلا عاتم كلذ » : لاقو

 : لاق مث ءو (”رورغلا 'عاتم الإ ايندلا ًايحامو ه ؛ « ؟؟”ةوهلو ”بسعل الإ ايندلا

 م

 اهنم هتؤن ايندلا ثرح ديري ناك "نمو هثرح ىف هل زن ةرخآلا ثرح دير ناكن م »
 , « ؟9بيصن 'نم ةرخآلا ىف هلامو

 7 ودع هوذختاف ”ودع م ”ناطيشلا "نإ » : لاقف ناطيشلا ٍ ذم

 هبلقو همم ىلع متْحو ملع ىلع هللا هلْضأو هاوه ب ذختا نم ”تيأرفأ 9 : لاقو

 ةايللا ناو ىلا رق امأن د : :لاقو ء«؟ 40ةراشغ هرصب ىلع هللا لعجو

 . ةيآلا « ؟9ايندلا

 قابتسالاو ةعراسملا ىلإ قلحلا ىلاعت هللا بدن ىلا تايآلا نم كلذ هبشي أمو
 كلذ لوبق ىف نونمؤملاو ؛ ةريثك اهيف صالخإلاو قدصلاو « اهب قلخلاو قلعتلا ىلإ
 . نوبطاخم ميجلاو « نوتوافتم اهقئاقح بوكرو اهتلزانم ىفو « نوواستم

 5 تاحرد تالث ىلع مهو

 ١ : نارمع ل1 (*) باب . ءاسنلا () ٠7١ : بازحإلا )١(
 ٠٠١ : ىروشلا (5) م. : ديدحلا (ه) مم : ماعنألا ١)

 مملح م : تاعزانلا () مم : ةيئاجلا (م) < : رطاف (/)



 الآ نيعمتسملا توافت رك ذ

 نيعمتساا تواقت ركذ باب

 باطاتا لوبق ىف مهتاجردو ىلاعت هللا باطخ

 ضرعتو « هب رقأو « هلبقو « باطما مم نع مهنمف : هللا هنخر“ “؛ خيشلا لاق

 كلذ هبشب ايف اهركذن مل ىتلاو «اهانرك ذ ىتلإ تانيبلا تايآلا هذه نم هب بطوخ ام

 لافتشالا « اهيلع باوثلا نم ىلاعت هللا مهدعو امب عافتنالاو اهب لمعلا نيب و هنيب لاحو

 ىعاودل ةباجإلاو « قوقحلا ىلع ظوظحلا «رايتخاو « سفنلا ةعباتمو ةلففلاو ايندلاب

 هباتك ىف ىلاعت هللا مهفصو نيذلا مهو ؛ تاوهشلاو ىوحلا تارامأ ىلإ ليملاو ؛ ودعلا

 : لوقي ثيح ٠ مهخن وو مهرجزو

 نم مطتالو » : لاقو « ©"*لع ىلع هللا هلضأو اوه هلا ذختا نم َتيأَرْفأ »

 « ؟7فارملاب 'رماو وفعلا ذخ » : لاقو «4 ""”ءاوه ”مبتاو انرك ذنع ”هبلق ًانلفغأ نم

 نطذذلا نم ءرطتتلا رطاشلاو قينلاو داننزلا ىن تاورشلا نع ٍسانلل نيه: لاقو

 نسح هدنع هللاو ايندلا ةايحلا عاتم كلذ « ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليمعاو ةضفلاو
 : , 0 0 م
 اوقتا ندلل مكلذ "نم ريح مكشبن وأ لق 1 : لجو زع 3 لاق م 3 0406بآملا

 نم ناوضرو ةرهطم جوزأو اههف نيدلاخ راهنألا اهتحن نم ىرحن تانج مهمر دنع

 , 0*2 دابعلاب ريصب هللاو هللا

 ققحنو 3 تاعاطلا 2 لمعو 3 بانأو «باتو 3 باحأف 3 باطخلا| م نم اهنهنموا

 نيذلا مهو ؛ تاماقملا ف صلخأو « تالمامملا ف قدصو « تالزانملاو لاوحألا ىف

 ' : لاقف « مهل هللا دعأ ام رك ذو « هباتك ىف ىلاعت هللا مهركذ

 اؤح فارعألا عز "مب : فهكلا )0( مس: ةيثاجلا )١(

 ده : نارمع ل1 (ه) ١4 : نارمع لآ ()



 عمللا باتكح 1

 ىده ىلع كتالوأ نونقوي مه ةرخآلاب 'رهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا »
 تانج 0 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ » : لاقو 1 هيو نم

 ”نمؤم وهو ىنأ وأ ركذ نم اخلاص لمع نم » : لاقو « « ””الوزن سئودرفلا
 « ؟0نولمعي اوناك ام نسحأب مهني زجنلو ةبيط ةايح ”ةتيينطلا

 . لجو رع هللاب ةعانقلاو اضرلا ىه : ةبيطلا ةايحلا : اولاق

 نع مه نيذلاو « نوعشاخ مهمالص ىف مه نيذلا نونمؤلا محلفأ دق » : لاق مث

 . ةيآلا ع ؟"”نوضرعم وغلا

 وعل وبغأ بولقلا ىف مقو ام هللا ريغ ءىش لكسف : هللا حبر ىكسلل ورمع لاقو
 نرئراولا ”مه كئلوأ » : لاق مث « نوضرعم هّللاريغ ءىش لك نع نيدحوملا نأ ربخأف
 . « ؟2نودلاخ اهيف مه سودرفلا نوئري ”نيذلا

 مهايإ هدعوو محل هرك ذب مهريغ ىلع مهل_ضف دقو « ريثك نآرقلا ىف مهركذو

 . لب زجلا باوثلاب
 « مهل هركذب مهفرشو « ىلاعت هللامهركذ نيذلا مه : نيبطاخلا نم ةثلاثلا ةقبطلاو

 « ؟”ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخم امنإ » : لاقف ةيشملاو معلا ىلإ مهبسنو

 نوملعي نيذلا ىوتسي له 8 : لاقو « « ؟”طسقلاب ًاماق ملا اواوأو » : لاقو

 « ؟0نوءاميال نيذلاو

 مهفصو ىف داز «**”لملا ىف نوخسارلاو» : لاقف , ًاضيأ اموق ءالؤه نم صخ من

 : رخآ ىنعم « هب مهفرش ىذلا

 ٠١7 : فيكلا (0) * : لمنلا (1)
 ؟-15: نونمؤلا () ةاب : لحتلا (ع)

 ؟م. : رطاف (5) 15١-1١ : نونمؤملا (ه)
 ام ::نارمع لآ (/)



 وز قيس تراغا 15

 مهحاورأب اوخسر نيذلا مه : معلا ف نوخسأرلا : هللادحر « ىطساولاركب وبأ لاق
 تابآلا ىضتقم نم مهنم دارأو « مهفرعأم مهفرمف ءرسلا رسم ىفو ؛ بيغلا بيغ ىف
 مهل نشكنناف « تادايزلا بلطل ٠ مهفلاب لصلا رحب اوضاخو ٠ مهريغ نم درب مام
 « صنلا بئاجتو ميفلا نم ةيآو فرح لك تحن نوزخملاو نئازخخلا روخذم نم
 . مكحلاب اوقطنو « رعاوجلاو ردلا اوجرختساف

 تاوئأتسم ىنمي « تارئأتسملا نم دهاش اهف ةلفتك هدنع راحبلا تناك نم مهعمو
 هرسسب صاقف ؛ هءايفصأو هءايلوأ كلذب صخو « ءايبنأ هب ىلاعت هللا رئأتسا ىذلا ملا
 ىذلا وهو « ييظملا رعوجلا ىلع عقوف « مهفلا راحب ىف هبلق روضحو هركذ ءافص دنع
 بلطلاو ثحبلا نع مهانغأف « نيملا ىلع موف « نبأ نم مالكلا رداصم ملع
 . شيتفتلاو

 كلذ ركذ مالكىف ىلعساولا لاقأم ناب و رك ذ ايف ىطساولا مالك نم حرش اذهو
 . كلذ ىمم ىف زازحلا ديمس ىبَأ نع

 :لجوزع ؛ هللا لوقل « ةدهاشللو عمسلا ءاقلإ مهفلا لوأو ؛ طابنتسالاو « مهفلاو « معلا هيفنأل : هب لمعلا : لجو زع هللا باتكسل ميفلا لوأ : هلا همحر « ديمس وبأأ لاق
 : ىلامت لاقو « "””ديهش وهو عمسلا لأ وأ بلق هل ناك نمل ىرك ذل اذ ىف نإ »
 ا , « ؟9هنحأ نومبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا »

 دنع بئاجملا نم بولقل فشكي ام سحألا عابتا ىنممو ؛ نسح هلك ن آرقلاو
 . طابنتسالاو مهقلا قيرط نم عمسلا ءاقلإو عامسالا

 1 ومب : عرلا (9) مبنق()

 ( ملا سور



 عمللا باتحك ل

 دنع ريدتلاب روضحلاو عمسلا ءأقلإ طابنتسا حرش ىف باب

 دبملا هب بطوخ امب باطحلا مهفو ةوالتلا

 ىلع عاتسالا دنع روضحلاو عميبلا ءاقلإ نأ ملعاو : هللا همحر « خيشلا لاق

 1- : هح أ ةمالع

 نآرقلا عامتس ال عمسلا ءاقلإ لوأ : هنع ىنغلب امف « هللا همحر « زاركلا ديمس وبأ لاق

 كنأكف كلذ نع قرت مث كيلع هأرقي ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأكهعمسن نأوه

 « هللا لوقل ؛ سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع هتءارقو مالسلا هيلع ليربج نم هعمسن

 لع "نيمألا مواز , هب لَن « نيلاملأ بر "ليزتتلا هنإو » : لجوزع

- 

 كلذو « قحلا نم هعسن كنأكف كلذ نع قرت مْ آلا 3 . . كبلق

 - ىففز

 ”6 نينمؤنلل ”ةمارو ءافش َوه ام نآرقلا ّنِم ؛لزننو » : لجو رع « هللا لوق

 « هللا نم هعمست كنأكف 6*2« «يكملا زيزعلا هل نم باتكلا 'ليزنت » : هلوقو

 6 _ميلعلا زب زعلا للام باتكلا ُليزعت مح > : كلذكو « ىلاعت

روضح دنع : ىلاعت هللا نم كعامسا ىف موفلا جرحمو
 لاغشأ نع كتبيغو كبلق 

 « بدألا نسحو « ملا ممجو «٠ رك ذا ءاقصو « ةدهاشما ةوقب كسفن نعو ايندلا

 نم ةعسلا ىلإ جورفلاو « قيدصتلا مناعد ةوقو ء قيقحتلا قدصو ء رسلا ةراهطو

 مالكي بيغلاب روك ذملا ىلإ لوصولا ةعرسو « بيغذلا ذافنل ةدعاشملا روضحو « قيضلا

 . ريبخلا فيطللا

 ١ ١ سعزلا (ع) م5 : ءارسإلا (؟) وغؤ -ى : ءارعغلا ()

 ؟ ب1 : رفاغ و



 6176 بينلاب ةنونمؤيإ نيزذلا » : ىلاعت « هلوق نم طبنتسو موهفم هلك اذه حرشو

 ءوهو « بيذلاب اونمآ بيشلابف , نوييغم هبيغ ىف : ىلارعألا نبا ديعس وبأ لاق
 . بيرالو كش كلذ ىف مهقحلي ال هنإف « بيغ ناكنإو

 "نأ ةوحأ ”قحلا ىلإ ىدبي 'نفأ « حلل ىردبي هللا لق » : ىلاعت « لاقو
 لالضلا الإ قحلا دعب اذ اف » : لاقو ؛ 6006 ىده 'نأ الإ ىدبال *نمأ 5 مهي

 .6؟ نوفر صت ىنأف ف

 بيغ اوكردأ امنإف هللا نم قلخلا كردأ الك : هللا هحر « زارملا ديعس ونأ لاقو
 وه بينلاو « بيذلاب نونمؤي نيذلا :  هلوق وهو « قئاقحلا توعن نع اجراخ
 «هسفن هب فصو امو « هئامسأو هللا تافص تابثإ نم بولقلا ىللاعت هللا دهشأ ام
 ىلإ عمست الأ « ةياهن ىلع اهك اردإ اوعدي مو « تافصلا اوتبثأف ربخلا مهما ىدأ امو
 مدعي 'نم مدعي ”رحبلاو ”مالقأ ةرجش 'نم _ضارألا ىف ام "نأ لو » : ىلاعت « هلوق
 الو, كردي ال همالك فصو ناك اذإف ؟ "'”6 هللا ”تالك تدفن ام رحبأ ةعبس
 ؟ ههنكو هتي وهو هفصو ةقيقح كردي فيكف « همهف ةياهن ىلإ لصوي

 « نوققحتلا هيلإ راشأ ءىش لك نأ معلا لهأ نم مبفلا لهأ دنع ررق كلناف
 ىوي الو « ةرابعلا هعست ل امو « هنع اوربعامو ؛ نودحوملاو ؛ نوفراعلاو ؛ نودجاولاو
 لاوحألا نيابتو « فرامملا فالتخا نم « ةراشإلاب هيلإ راشي الو « ةلالدلاب هيلإ
 هفصو ىذلا بيغلا وه « ًانطاب و ًارهاظ هودهاش امم كلذ ريغو « نك امألاو تاماتملاو
 . « بيغلاب نوتمؤي نيذلا » : هلوتب « ىلاعت هللا

 مم: سأوب (9) + : ةرفبلا )١(
 كم: ناقل (:) مب: سنوي (0)



 علللا باتكح اضمك

 نارقلا مبف ىف بواقلا باب رأ فصو باب

 د رأ ميج فصو ىلاعت هللا رك ذ دقو : هللا همحر خيشلا لاق

 :تتعلا لهأو « نيدجاولاو « نيققحتملاو « نيفراعلاو « نيدي رملا نم : قئاقحلاو

 وهو هباتك ىف اك« ًانطاب و ًارهاظ « تاعاطلا عاونأب « هيلإ نيب رقتملاو ء تاضايرلاو

 0 نوعدي نيذلا كياوأ» : 0و 00 رع 1

 هَل اوقتا اونمآ نيزلا اهيأي د : نينمؤملل لاقو 6”"2 ؟ ؛برقأ 'بب | ةليساولا "نب

 . 06 ةليسولا هيلإ اوغتب

 . ةليسولا ءاغتباب بيغلاب نونمؤينيذلا ةفص ىف نايب و حرش ةبآلا 0

 ىلإ ةعراسملا ىلع نيتمؤملا هب ثحب « ىرخأ ةيآ ىف ليصفتلاو ناييلا ىفداز مث

 مهل عراسن نينب و لام ؛ نم هب '”هدع أ نوبسحنأ : لجو زع « لاقف « تاريملاا

 7+ نومك ال لب تاريخا ىف

 نم للقتلا وه تاريخا ىلإ ةعراسملا 5 أ ةيآلا هذه نم مهفلا لهأ دافتساو

 ىلع ةلقلا رايتخاب عنملاو عجلا نم رارفلاو دعابتلاو « قزرملا ماتتهالا كرتو « ايندلا

 . اهيف ةبغرلا ىلع ايندلا ىف دهزلاو , ةرثكلا

 ةيشخ نم م نيذلا » : لاقف مهفصوو تاريخا ىف مل عراسي نيذلا رك ذ ذم

 نامما قافشإلاو ةيشملاو ؛ ةيشمنا نم قافشإلاب مهفصوف 900 ”نوقفشم سر

 نم قافشإلاو ىنخ بلقلا ىف رس ةيشاناف ء بلقلا لامعأ نم نالمع اهو , نانطاب

 . ةيشمعا نم ىفنخأ ةيشملا

 4 قضأو بلا 0 لاقف ىلاعت « هللا رك ذ ىذلا ودو

 . ىلاعت هللا ىدي نيب باصتنالا ماود نم بلقلا راسكنا ةيشخلا نإ : ليق دقو

 م51 - 66 : نونمؤملا (م) عم : ةدئالل (مز 617 : ءارسإلا (1)

 ا : هط (ه) 7 : جراعملا (غ)



 0 نآرقلا مهف ىف بواقلا بابرأ فصو

 نه اهب ىلاعتهللا مهفصو ىتتاا ةعيفرلا لاحلاو ةفيرشلا ةبترلا هذه دسب ع

 , 2776 نونماوي مهر تايآب 'ره نيرفلاو » : لاقف كلذ ريغو قانشإلاو ةيشملا
 « ناعإلا ةدايز كلذب دارأ هنأ رف هللا تاآب نينمؤم قافشإلاو ةيشمللا لبق اوناكو

 « ةوبنلاو ةلاسرلا دعب هب ناميإلاب لسو هيلع هللا ىلص هللا هلوسر فصي هنأ ىرت الأ

 ماوي ىزلا ىمألا ىنلا هلوسرو هللب اونمآف » : لجو زع « هلوق كلذو
 : , 9« هتالكو ملل

 نأو « اهل ةياهن ال ناميإلا ةدايز نأ ةيآلا هذه نم اودافتساو مهفلا لهأ طبنتساف

 «هتدايزو ناميإلا قئاقح نم كلذ نأ « مهتيادب نم قئاقحلا لهأ هيلإ لصو ام عيمج

 . كلذل ةياهن ال نأو « هراونأو هنيهارب و

 مهنأ رك ذف "*0 « نوكرظب آل 'مهبَرب "مه نيزلاو » : لجوزع « لاق من

 . ناعإلاو قافشإلاو ةيشحللاب مهفصو ام دعب مهبرب نوكرشي ال

 كرشلا رك ذو .ةيآلا هذه طبنتسم اوملعو كلذ نم ًاضيأ مهفلا لهأ دافتساف
 ضاوعألا بلطو تاعاطلا ةيؤر نمبولقلا ضرامي ىذلا إنا كرشلا نم هنأ : انهاه

 ؟ّللا الإ « عنام الو ىطعم الو « عفان الو راض ال نأ ناميإلا حي رصدهاش دهش ام دعب

 مهمولقا صالخلا هنم اوبلطو « ىلاعت هللا ىلإ اوعرضتو « اودجو اورمش كلذ دنعف

 نورظني مهمامإ ىف مهصالخإ ردق ىلع مهنأ اوملعو « صالخإلا ىف صالخإلا قدصب
 ىف دوسألا رجحلا ىلع لكلا بيبد نم ىفخأ وه ىذلا مهئاي رو مهكرش قئاقد ىلإ
 . ءاملظلا ةليللا

 هللا الإ هلإ ال زهأ : لوقي ناك هنأ : هللا همحر « هللا دبع نب لهس نع ركذ دقو

 . لياق مهنم نوصلخلاو «ريثك

 هو : نونمؤلا (*) ١1ه : فارعألا (0) هم. . نونؤلا ٠ )١(
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 عمللا باتكم ا١ض1م

 الإ ةبمح هلك لملاو « لملا هنم ناك ام الإ لهج اهلك ايندلا : اضيأ « لهسس لاقو

 ىلع صالخإلا لهأو « هيف صالخإلا عضوم الإ ءابه هلك لمعلاو « هب لمعلا ناك ام

 : . ميظع رطخ

 مهر ىلإ ' هنأ ةلجو 'مهيواقو 1ث م نوتؤ, ”نيزذلاو » : لجو زع لاق مث

 , "0ع نومجار

 نم اوت ام عم مهبولق لجو نأ ؛ ًاضيأ « ةيآلا هذه نم مهفلا لهأ طبتتساف

 ىذلا لجولا وه لجولا كلذ نأ « انرك ذ ىتلا لاوحألا هذه ىلإ قابتسالاو ةعراسملا

 لع وهو « هقلخ نم دحأل هيلع فوقو الو ؛ كلذ لع نع فشكللا ىلإ ليبس ال

 كللذ دنمق ؛ ةداعسلاو ةواقشلا نم بيغلا لع ىف ىلاعت هللا نم ملل ىتبس امو « ةمتاللا

 اولبقاو « مهموبف تباغو « مهمولع تبهذو « مهلوقع تلهذو « مهبولق طاين مطقت

 . راقتفالا ماودو ةقافلا راهظإو « أجللا قدصب « ىلاعت هللا ىلع

 لوسر تلأس اهنأ : اهنع هللا ىضر« ةشئاع نع كلذ فىور دق ام كلذ قيدصتو

 مهبولقو اوتآ ام نوتؤي نيذلا » :' هللا لوسراي : تلاقف ؛ ملسو هيلع هللا لص هللا

 ءال ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقت ؟ برشيو قرسيو ىنزِب ىذلا وه « ةلجو

 كنئلأو» : لاق مث « هنم لبقيال 0 ل

 21 ا

 نيقياسلا ةحرد لات تاريخلا هله ىلإ ةعراسملاب ن أ ىلع كلذ لدف

 . مهتلربم ىثتبتو

 )١( نونمؤللا : 5٠ ) )0نونمؤملا : 51



 ذل راربألاو « نيب رقلاو « نيقباسلا ركذ

 راربألاو,« نيبرقللا و ةماملا 1 ذاب

 طابنتسالاو مهفلا قي رط نم

 كئاوأ نوقباسلا نوقباسلاو » : ىلاعت « هللا لاق : هللا هحر « خيشلا لاق

 كلذدمب نيقباسلاو راربألا نم مهنود نم ىلع نيب رقلا لضف نيب مث « 4 "'”نوب رق
 : لاق مث , « ”نويلعام كاردأ امو « نييلع ىنل راربألا باتك نإ الك » : لافف
 اهم مرك أ ىتلا تاماركسلا فصو « نورظني كئارألا ىلع « يعن ىفل راربألا نإ »

 'مههوجو ىف ”فرعت » : لاقف نييلع ف تاجردلاو يسنلا نمدب مهصخامو «راربألا

 ىنعي « مههوجو ىف ىلا ةراضنلاب نوفرعي ةنجلا لهأ نأ ىنعي « + ""”يمنلا ةرضن

 نوقسي » : لاق مث « ةنجلا لهأ نيب نم هب اوصخ ىذلا ميعنلا نم راربألا هوجو ىف
 . « "”موتفعقيحر نم

 نم ”هجازموو 2 : هلوق ىلإ موتخلا قيحرلا نم نوقسي مهنأ ةنجلا لهأل فصي ملو
 . « ""”نوبرقمل اهب برشب ًانيع *”يبلسن

 راربألابارش لضف مث « موتخملا قيحرلاب ةنجلا لعأ نيب نمةنجلاف راربألا صخف
 ينستلاو « ميذستلانم هجازم نأل « هجازرمب ةنجلا لهأ بارش ىلع موتخلا قيحرلا وهو

 الولعم ةنجلا لهأ ىلع هب اولضف ىذلا بارش راصف « نوبرقلا اهب برشي ىتلا نيملا وه
 . جوزمع سيل ىذلا نيب رقما بارش دنع هجازع

 )١( ةعقاولا : .١ نوففطلا (0) او : م١ - ١١

 <م : نوففطلا (() مم  ؟؟:نوففطلا (؟)
 ؟م : نوففطلا (5) «م : نوففطلا (ه)



 عمللا باتك ١

 نم اوصخ نيذلا راربألا نأل:نيبرقلا ىنعم ىف اهفطلأ ام « ةراشإلا هذه ىلإ رظناف

زم مهبارش ىف مهل جزمب كئارألاو ميعنلا ةرضنو موتخملا قيحرلاب نييلع لهأ
 نم ًاجا

 . نينيعم اهيف مهفلا لهأ طبفتساو

 هلا لاق اك« جوزممريغ فرص نبي رقم ابار شو « جوزم راربألابارش نأ :اهدحأ

 قفل 5 55 - 4 5 1

 « *"”اروفاك اهجازم "ناك ساكن م نوب رشي راربألا نإ » : ىرخأةْيآ ىف « لخورع

 اليبحنز اهحازم ناك ًاساك اهف نوقسيو » : لاق مث « مهل هللا دعأ ام فصو مث

نجلا لهأ ميعن نم ىرخأ ةفص ىف ذخأ مث 6 ©؟0اليبسلس ىهست اهف نيه
 : لاقت ة

 : هلوقب هل ةفصال ميعن ىلإ راشأ 627 ًاريبك اكلمو اهعن تيأر # تيأر اذإو »

» : لاق ةصقلا رخآ ىلإ غلب انف « ميمنلا فصي مو « امعن تيأر مث د
 مهب مهاقسو 

 «نوب رشي » : هلوقب مهلعف كلذ ىف فصوو مهيرش ركذ الكف « « ©*”اروبط بارش

 جازملا ركذي ل © أروبط ًابارش مهر مهاقسو » : لاق املف ء مهب رش ىف جازملا ركذي

 ٠ مهب رش ىف

 ىم ىلا نيملاب هنم جزمي نيب رقملا بارش ىه ىتلا نيملا نأ : رخآلا ىنملاو

 . راربألا بارش

 برشب ىلا نيملا وهو « مينستلا نم مهبارش جزم جازم ةنجلا لهأ ىلع اولضفف

 . نوب رقملا اهب

 اه - 11: ناشنإلا () ها: نانإلا ()

 : ابمضي جرمعألا ديمح وءاثلاحتفي روهجلا أرقوكانه ىنعع 6م انتءارق ىف دوجوملا (م)

 .؟١ : ناسنإلا

 )( ناسنإلا : 1١<



 رارألاو « نيب رقملاو « نيقباسلا ركذ
 1١

 . ملعأ هللا نيب رقملاو راربألا نبب قرف اذبف

 والا ابق ”فلكت الود : هركذ لج لاق مث
 نينمؤملا نأ نيبف 4 ؛

 « لاوحألا هذه ةلزانمو قئاقحلا هذه بوكر ىف ةقاطلا ردق ىلع ةعاطتسالا اوطعأ امنإ

لسلا مهملع 4 ءايبنألا هب ىتأ ام عيج نأل
 ”لخاد وه ى قئاةحلا نم مهمود نف 3 ما

 . كلذ نم دحأ جرخي 1« ©" '”مقمطتساام هللا اوقتا » : لجو زع هلوق ىف

 15: نياغتلا (") 52: نونسؤلا ()



 مهلا باتك ١

 كلذ هوجوو « نارقلا ىف ديدشتلا نايب باب

 اوقتاو » : هلوقب هدابع ىلع بجوأ دق ىلاعت هللا نأ معا : هللا همحر , خيشلا لاق

 « نيقيدصلاو ءايبنألاو ةكنالملا لامعأ عيمجي اوتأ مهنأ ول « ًاضرف « متمطتسا ام هللا

 مهلىذلا نم رثك أ ةجحلا تابثإ نم كلذ ىف مهيلعىذلا ناك كلذ ةقيقح مهملاطي مث

 : نولوقي تادابعلا عاونأ نم هيلع ىلامت هللا مهلبجام عم ةكسالملا نأ ىرت الأ

 لا ا ال

 . ةقيقحلا ةدهاشم دنع مهتدابعو مهماع نم اوءربت دقف

 هللا اوقتاف » : هلوق ىلإ عجار © ”ءتاقت قح هللا اوقتا » : لجو زع هلوق ىنعمو

 . 6 متمطتسا أم

 تمطتساو ةمكر فلأ تيلصواكنأل « متمطتساام هللا اوقتا » : هلوقف ديدشنلاو

 ترك ولو « كتعاطتسا تكرت دقف رخآ تقوىلإ كلذ ترخأف ىرخأ ةمك ر ىلصتنأ

 ناث تقو ىلإ كلذ رخؤتف ىرخأ ةرم هركذت نأ تمطتساو « ةرم فلأ ىلاعت هلل
 هيطعت نأ تعطتساو « ممردب لئاسىلع تقدصت وأ كلذكو ؛ كتعاطتسا تكرت دقف

 . كتعاطتسا تكرت دقف « كلذ لمفت لف ىرخأ ةبح وأ ءرخآ مرد

 ش . متمطتسا ام هلوق ىف ديدشنلا : انلق كلذ لجأ نف

 ىتح نونمؤي ال كبرو الف » : ىلاعت هلوق ًاضيأ ديدشتلا اهبف ىتلا تايألا نمو

 «©”ايلست اوماسأو .اسأو تيضق امم اجرح مهسفنأ ىف اودجي ل مث مهني رجش اهمف كوكح

 « نونمؤيال مهن :أ مسقلا را ٍكذ « ىلاعت هللا نأ : ةيآلا هذه ىف ديدشتلا مضوم

 ا « مهنيب رجش ايف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوكحي ىتح

 )١( نارمع ل1 (0) © : ةرقبلا : ٠١١ ) )0ءاسنلا : 6>



 نفقا ديدشتلا نايب

 موملع مح هنأول , هكح ىفةهاركوأ « اقيضمهنطاب و مهارسأو مهبدلقف ىنعي « اجرح

 . نايإلا نم اوجرخ دقف « لتفلاب

 اضرلاو « لجوزعدللا ماكتحأ ىلع رعصلا نم هب ىلاعت هللا انرمأ ام كلذ ىلع انسق ولف
 نم ريثك عمو . انعم دجن م لامعألاو لاجآلاو « قازرألاو ىنالخألا نم انل هللا مسق امم
 . كلذب اوكلهلىلاءت هللا همحر ةمسىف قلحلا ءاجر الوأو ؛ ناعإلا نم ةرذ « سانلا



 عمللا باتك قي

 ءامسألاو فورملا مهف ىف ليق ام باب

 ربع ام: موهفلا هتقحلأو مولعلا هتكردأ ام عيمج نإ : لاقي : هللا همحر خيشلا : لاق

 : هلوق وهو « ىلامت « هللا باتك لوأ نم نيفرح نم طينتسم « هيلإ ريشأ امو هنع

 هب طاحأ ام عيمج نأ : كلذ ىف ةراشإلاو ء هلو هللب ءانعم نأل : هلل دجلاو « هلل 1

 . هللو هللب ىه امإ ءاهماوذب ةمقث ىه تسيلق مهم وبفهتكردأو قاما مولع

 لاقف ؟هللاوسب » نم ءابلا ىف ةراشإلا شيأ : ىنغلب اكء ةللا همحر ىلبشلل ليقو

 :اهناوذبال ء تاكرحلاو « داسجألاو «داسجألاو « حاورألا تماقهثلب ىأ

 :لاقف ؟نيفراملا بولق تنكس اذام ىلإ : هللا همحر « ءاطع نب سايعلا ىأل ليقو

 هل نأ ءانعم نإف «ميحرلا نمحررا هللا سبا : ن نق ةابلا وهو ةناقك مف حالرأ ل

 همسا ىف نأل تحجمسو تحبق هراقتسابو تنسح هيلحتب و « تينف هبو ؛ ءايشألا تربل

 6« محرلا :  هما قو ؟ هتدوموهتبحم « نمحرلا : همسأ ىفو ؛ هءايربكو هتبيه« هللا »

 . هترصنو هنوع

 !!! اهضماوغ ىف ءامسألا هذهب اهفئاطل ىف ىناعلا هذه نيب قرف نم ناجسف

 اذبو ءامل هلوبقب ىعي تنسح هيلجتب : هلوق ىعم : هللا همحر خيشلا لاق

 : هلوق ىعمو « ةنسح ةنسحلا تيمس ام اهلبقي لولو « اهلبق هنأل « ةنسح ةنسحلا تيعم

 الولوةئيسةئيسلا تيم كلذبو ءاهنع هضارعإ واطددرب ىني « تحمسو تحبق هراتتساب

 ةئيس تيعامل كلذ

 :همساالإهب قلختي ىلاعت هللا ءامسأ نم سا لك : هللا همحر « ىطساولا ركب وبأ لاقو

 كاردإلا نعةمنتمم ةيدمصلا كلذكو «قلختلا نود قاعتلل امهنأل ؛ نمحرلا همساو « هلل

 ع "لملعب نوطيحي الو » : ىلاعت هللا لاق ةطاحإلاو

 )( :هط .١٠



 25 ش ءامسالاو فورحلا مهف ىف ليقام

 هلل قييفلألا هنع بهذ اذإ هنأل ؛ هللا: وه مظعألا هللوسا نإ : ًاضرأ 1
 قبيف رخآلا ماللا هنع بهذنإ و « ةراشإلا بهذت مف هل قبب ماللا هنع بهذ نإو

 هنع بهذ اذإ ىلاعت هللا ءامسأ ميمو ءوه : ءانعم نأل ؛ ءاحلا قرارسألا عيمجو ءاه

 ةرابعلا لمحتالو « ةراشإلا مضوم هيف ىبي لو ىنعلا بهذي دحاو فرح

 . ىلاعت هللا ريغ هب ىمسبال كلذ لجأ نف

 فورحلا مظعأو فورحلا لوأ فلألا : لاق هنأ. : هللا همحر هللا دبع نن لهس نعو

 ءايشألا نع درفناو ءايشألا نيب فلأ ىذلا هللا : ىأ ٠ فلألا ىف ةراشإلا وهو

 فرصنيال:ىلاعتهشا ىلع اعومجم دبعلا ناكاذإ : هللا همحر « زارحلا ديعس وأ لاقو

 هللا باتك ةوالت دنع مبفلا قئاقح هل عقت اهدنعف ء لجو زع هللا ريغ ىلإ ةحراج هنم

 قلخلا عم سيل ىذلا لجو زع
 لجو زع هللاباتك نم فرحألا نم فرح ادب الك : هللا همحر « ديمس ونأ لاقو

 تسد اذإ ؛ رخآلا مهفلا جرحت ريغ مهفو برشم هلف هدنع كروضحو كبرق ردق ىلع
 « ةبحلاردق ىلعو « ماللا رهظي ام ريغ مهفلا ىفرهظي لع فاأللف « كلذ ملا » : هلوقب

 مهفلا ىف توافتلا مقي برقلا دوجوو ركذلا ءافصو

 ركفلا كرثأ ىنأ ال ولف ؛ لايل سمخ ةيآلا تءاج امير : ىنارادلا نايلس وبأ لاق
 ىذلا ناحبسف !!! لقعلا اهعم ريطيف نارقلا نم ةيآلا تءاج امبرو ادبأ اهنرج ام اهيف

 . كلذ دعب هدرب

 ًائيخ دحي رف بادآلاو ثيداحألا هذه ىف انرظن . هللا همحر درولا نب بيهو لاقو

 !! هريدتو نآرقلا ةوالت نم نزحلل أبالحتسا دشأالو ؛ بولقلا هذه قرأ



 عفللا باتحد له

 ةراشإلاو  طابنتسالا ىف باصأ نم فصو ىف باب

 حيحصلاف « مهفلاو طابتسالا قيرط نم سانلا لاق ام امأو : هللا همحر خيشلا لاق

 « ةيبوب رلاعزانت الو « هللا مدق ام رخؤت الو « ىلاعت هللا رخأ ام مدقتال نأ : كلذ نم

 . ملكلا فيرحت هيف نوكي الو « ةيدوبعلا نع جرخم الو

 ©”ىدانذإ بويأو » : لجو زع « هلوق نع لثس هنأ : اك مهضعب نع ىكحاذهو

 . رضلا ىتءاس ام : هانعم : لاقق « رضلا ىتسم ىلأ هبر

 :لاقف « «ىوآف اميتي كدحي ملأ» : هلوق نع لثس هنأ : ًاضيأ ء مهضعب نع ىنملبو

 اهلثم دجويال ىتلا ةميتيلا ةردلا نم ذوخأم ميلا ىنمم

 : لاقف "76 كلثم رشب انأ امإ لق » : لجو زع « هلوق ىنعم نع رخآ لثس أكو

 . مدنع ملثم رشب انأ : هانعم

 وهو,ةالابما ةلقو « لهجو ىللاعت « هللا ىلع ةراسخو ناتبمو أطخ كلذ هابشأو اذهف

 . مبقسلا وه اذهف . هضاوم نع مالكلا فيرحت
 :ىلاعت هلوق نع « هللا همحر « ىناتكلا ركب وبأ لئس اف كلذ نم حيحصلا امأو

 قي رط نم هجوأ ةثال“' ىلع ميلسلا بلقلا : لاقف ؛ 6 ””ميلس بلقب هللا ىنأ نمالإ
 : مهفلا

 . كيررش هللا عم هبلق ىف سيلو لجو زع ىلامت هللا ىتلي ىذلا وه : اهدحأ

 دي ريالو « لجو زع ؛ هللاعم لغش هبلقىف سيلو ىلاعت لا ىقلب ىذلا وه : ىناثلاو
 . ىلاعت هللا ريغ

 مك :ءارعشلا(م) 2 1.:فهكلا(م) 2 مخ ءاينألا ()



 ١ طاينتسالا ىف باصأ نم فصو

 هللاب ءابشألا نع ىف رع هللاريغ هب موقي الو ء لجوزع « هللا ىقلي ىذلا : ثلاثلاو

 . هللاب هللا نع ىق مث

 ركذ ةيؤرو لجو زع هللا ةعاط ةي ور نع بهذي ىعي هللاب هللا نع ىف هلوق ىنعمو

 « هورك ذ محل هركذب قلخلانأل « قلخلا لبق هتبحمو « هل هللارك ذب « هللا ةحم ةيؤرو هللا

 . هوعاطأ مهب هتيانع مكدقب و « « هوبحا مهل هتبحمو

 ىنقلخ ىذلا » : لجو زع « هلوق ىنمم نع « هللا همحر ىنامركلا هاش لثس اكو

 : لاقف « 4 ""”نيفشي وهف ”تضرم اذإو « نيقسي و ىنمعطي وهف ىذلاو « نيدهي وبف
 « ةبحلا ىيقسي و اضرلا ىنمعطي ىذلا وهو « هريغ ال هيلإ نيدبم وبف ىنقلخ ىذلا

 0 ايا 2 هعمل

 . قبلك هيل رتفأ < لافأو

 ىل به بر ه : لاقف هب الإ لمأي ام لاني الو هب الإ لانام لفي مل هنأ لعامل
 « "9 نيهلاصلاب ىنقحلأو اكح

 مهبولق "نئمطتو اونمآ نيذلا » : ىلاعت هلوق نع هللاهمحر ىططساولا ركب وبأ لثس اي

 فراملا "بلقو « ىلاعت هللا ركذب نئمطي ”بلق نمؤملا ”بلق : لاقف ء « )هللا ركذب
 . هاوس نكمطبال

 « *"”مراصبأ نم اوضغي نينمؤملل لق 2 : هلوق نع « هللا همحر ىلبشلا لئس اكو

 . ىلاعت هللا مراحم نع سودرلا راصبأ » : لاقف

 مل : ءارعشلا )2( 48 : ءارعشلا )١(

 م٠ : رولا 44) «رب : دعرلا (ع)



 طابفتسالا باصأ نم فصو ١

 ”يلق هل ناك نم ىرك ذل كلذ ىف نإ » : هلوق نع « هللاهمحر « ىلبشلا لثس اكو
 : دشنأ مث « هبلق ىلاعت هللا نكن لاقف « "'””ديبش وهو عمسلا ىقلأوأ

 ”بولق كِيَلإ ىبه وضع ك يلم كيلإ ع نسل

 . مهفلا قيرط نم اذهف

 دحوي ال قحلا : هللا همحر « ءاطع نب سابملا ونأ لاةام ىلعف ةراشإلا قيرط امأو

 "نأ اوملعاف تانيبلا مستءاج ام دعب نيم متللز نإف » : هلوق ىلإ راشأو « للزلا عم

 .©6 يع رب زع هللا

 باقصب ملألا دوجوو « بيذمتلا هنع طقسب حملا ) : لوقي ناك اكو

 . ( ةيرشبل
 «هؤابسأو هللا هابأ ”نحن ىراصنلاو دولا ١ تلاقو » : ىلامت هلوقب لدتسي ناكو

 . « "7قلخ نم ”رشب متأ لب مكب ونذب مكبذسي' ف لق
 : لاقف ةفرمملا نع لثس نيح « هللا همحر ء ىاطسبلا ديزب وبأ راشأ اكو

 ©0كيذكو ةلذأ اهلهأ ةرعأ اولمّجو اهودسفأ ةيرق اولخد اذإ كولملا نإ »

 .« نولمفي

 « مل ةلذأ مولمجي و ءاهلعأ اوديمتسي نأ ةيرق اولزن اذإ كولملا ةداع نأ كذب دارأ

 باقلا تلخد اذإ : ةفرسمملا كللذكو ؛ كاملا رمأب الإ ًاثيش اولمعي نأ نوردقي الو

 . هتقرحأ الإ ءىث هيف كرحتي الو « هتجرخأ الإ ايش هيف كرقنال

 .  هحراوج بارطضا ةلقو هنوكس نع لئس اذإ : هللا همحر دينجلا ريشب ناكاكو
 هللا عتص باحسلا رم رك ىهو ةدماج اهسحم لابجلا ىرتو » : هلوق ىلإ عامسلا دنع

 ام ةدئاملا (؟) 0

 مه : للا (ع



 لما ةراشإلاو طابنتسالا ىف باصأ نم فصو

 اذلزلا ءائكا ”رك أ ىذا

 أرقيف نيعمتجي هباحصأ ىأر اذإ ؛ هللا همر « ىرابذورلا ىلع وبأ ريشي ناك اكو
 , 9ع هادي اذإ مهم ىلع َرْعَر ١

 ناسنإلا فيرعت ىف ىرهأرلل ليق ام ىلع « هللا همحر , قاقزلا ركب وبأ جحتحاو
 هاش واو » : ىلاعت هللا لوقل موي ىف تكس نإو « ةعاس ىفف ملكت نإ :لاقف
 , 226 لْؤقلا نْحَأ ىف مهتفِرتلَو 'مايسب مهتف ملف مهك ًانيرأل

 نم ”عمسن ام كل ”تنتيب ام ىلع سقف « ملعأ هللو حيحص كلذ هابشأو اذهف
 ليلقلاب ىنغتسي لقاعلاو ؛ قسلاو حيحصلانيب زيت ىتح « مهتاطبنتسمو موقلاتاراشإ
 . قيفوتلا هللابو ء بياغلا ىلع دهاشلاب لدتسي و « ريثكلا نع

 م.: دمحم (*) مه : ىروشلا (؟) مه : لمسلا )١(

 ( ممللا هو)



 مهللا باتكص لوك

 ملسو هيلع هللا ىلص

 ةقفاوأاو « مبفلا ىف ةوفصلا لهأ فصو باب

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلل عابتالا و

 "لق » : مالسلاو ةالصلا هيلع هّيبنل ىلاعت هللا لاق : هللا همحر « خيشلا لاق

 ةثسب' هنأ كلذب انَلغأف , ©706 اميبَج "كيلا هللا 'لوُسَر ىّنإ سائلا اب

 ىف ام هنآ ىذلا هللا طارص رعقتلسم طارص لإ قد كنإَو » : لاق م
١ 

 سضارألا قامو اوكا < 00

 - ميقتسم طارص ىلإ ىدهت هنأب هل ىلاعت هللا دهش دقف

 ”قطنَ اَمَو » : لجو رع « هلوقل « هقظنأ نع ىوملا ىف ة: انيلع بجوأ مث

 د ”6 ىّوهلا ن ع

 اول 'مهنم : و ل 5 م لاقف ىلاعت هللا هنصو مث

 ولم هنأ انماعأت , “76 ةمكحلاو ”باتكلا مهضَتَو 50 يبلع

 ةباصإلاو . ةباصإلا ىهو  ةكسحلاو « نآرقلا وهو  باتكلا انهلعبو « هتايآ انيلع

 . هقئاقحو « هلاوحأو « هلامفأو « هقالخأو « هبادآو « هتنُس

 ه+-ه9 :ىروشلا (0) اهم : فارعألا(١)

 ؟ : ةمجلا (4) م: مجنلا(ع)



 لقا عابتالاو ةقفاولاو مهفلا ىف ةوفصلا لهأ فصو

 هالو أ نونو بوم هي[ لأ ام وسو هي قل لص اذا لوو خب م
 . 926 كبر 'نم ةكليلإ "لون أ ام غلبت ”لوُسكرلا ًاَهيَأِي » : لجو رع هلوقل

 ء لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةعاطب ةفاك قلخلا لجو درع هللا رمأ مث

 م 0 2 : لجو رع هلوقل ؛ هتعاطب معرمأ اك

 “ نمو 8 : هلوقو
 هنع ىهن امع ءاهتنالاب ممرمأو « 39 وددت لوما 7 1 ن0 لغو ع

 هعابتاب ءادتهالا ىلع مهدو ىو اوهتناف ”هنع "أك اهنا امو 8 : العو لج هلوقب

 هلوقب هتعاطب ةيادهلا مدعوو ء 6*2 نودي عل ُوُمبْتَأَو » : ىلاعت هلوقب

 4 ملأ باذملاو « ةنتفلا مرّذحو « "76 اوُدَمْمت وميت نإَو » : لجو رع
 مهتيصت نأ هرمأ 'نع نوفاآخع نيذلا ٍرَدْحَيِلَف » : لجو زع لاقف هرم 0 نإ ٠ .٠ < .< 2 0 .

 اك ”

 هلوقب ٠ هنم لوبقلاب مرمأو غ7 هللا حم دف لورا

 ه2 6
 هلأ باذع ميصي و 10

 عابتا ىف هلل نينمؤلا ةّبحتو ٠ نينمؤملل هللا ةكبحح نأ « ىلاعت هللا انفرع م“
 "كني ىومتآف للا نوم متْنك نإ "لف » : "لجو رع هلوقب هلوسر ٠ م هع ورح م اى ض ءكس .ءا تا 5 5 0

 هر هو
©" , 

 لاقف « مالسلاو ةالصلا هيلع هوسرب ةن ةنسحلا ةوسألا ىلإ نينمؤملا هللا بدن مث

 0 ةوْسأ هللا لوُسَر ىف كل ناك ْدَنل»

 م. : ءاستلا (مز ه1 : رولا (؟) داب : ةدئاملا (1)

 اه : فارعألا 63 “٠ : رشحلا (5) 7 : رشحلا ()

 مد : نارمع لآ (ة) هم : رونا (مز 2 2 ه4 : رونلا (0)
 6 بازحألا هلك
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 عمللا باتك لقي

 نع درو ربخ لكف ؛ رابخأ « مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نع ىور مث

 هب ذخألاف « انيلإ ىهتنا ىِتح « ةقثلا نع ةقثلا لقنب مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر

 اوعيطرأو ءاك لا اونآو ةالصلا اوميقأ » : لجو زع , هلوقل ؛ نيماملا عيجل مزال

 0 « ريقتسم طار ىلع كنإ 9 : هلوقو « لوبا

 دهش نم هقلخ عيمج ىلع ًابجاو ءهرمأل ةعاطلاو « هل عابتالاو « هب ةوسألا راصف

 . مهنع لقلا مفر نيذلا ةثالثلا ريغ «هميقلا موي ىلإ باغ وأ

 فلاخم وهف « مالسلاو ةالصلا هيلع « هللا لوسر ننس عبتي ملو نارقلا قفاو نف

 ةالصلا هيلع هللا لوسرب ةنسحلا ةوسألا ىه : ءادتقالاو ةعباتملاو « هل مبتم ريغ نارقلل

 « هبدنو « هيهاوو « هرماوأو « هلاوحأو هلامقأو « هقالخأ نم هنع حص ام عيمج ىف

 ةصل اخ ه : لجو زع « هلوقك « هفالخ ىلع ليلدلا ماق ام الإ « هبيهرتو « هبيغرتو

 تسل : لاصولا ىف « مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لوقو « 6 ؟”نينم 'وملا نود نم ثأل
 2 جيذا :راني ةدرب ىبأل ةيحضألا ثيدح ىف مالسلاو ةالصلا هيلع « هلوقو ؛ ؟كدحأك 107

 باتكسلا صن نم ليلدلا هيلع موقي امم كلذ هبشب امو ء كدمب دحأ نع ىزخي الو

 .راثألاو

 « ماكحألاو « دودحلا ىف « مالسلاو ةالصلا هياع هللا لوسر نع ىور ام امأف

 « صخرلاو باحتسالاو ؛ ىهنلاو ءرمألاو « ننسلاو « ضئارفلا نم : تادابعلاو

 لمعتسمو « ءاهقفلاو ءاماعلا دنع نودم د نيدلا لوصأ نم كلذف ؛ عيسوتلاو

 نسب نوكسمتلاا « هللا دود نوظفاحلا ةمثألا مهسإل ؛ هدنع روهشمو ٠ مهنيب امف

 قلخلا ىلع نوظةمت « لجو زع « هللا نيدل نورصانلا  مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر
1 

 )١( بازحألا (م) عم :فرخزلا(() + ه5 : روتلا : .٠ه



 عابتالاو ةقفاولاو مهفلا ىف ةوفصلا لهأ فصو

 : ىلاعت هللا ججح مهف ؟ نطابلاو قحلاو « مارحلا نم لالحلا مل نونيبيو « مهتيد
 . ةماعلا نم ةصاخلا ره ءالؤبف « هند ىف هل ةاعدلاو « هقلخ ىلع

 « دودحلا اوظفحو « لوصألا اوكسحأ امل : ةصاخلا ءالؤه نم ةصاخلا اًمأف
 هلا لوسر رابخأ اوئحبتسا « ةّيقب كلذ نم مهملع قبي مو « ننّملا هذبم اوكستسمو
 < تادابعلاو ,« بادآلاو « تاعاطلا 0 ىف تدرو ىتلا « مالسلاو ةالصلا هيلع
 هللا لوسر ةعباتمب مهسفتأ اوباطر# ؛ ةّيضرلا لاوحألاو « ةفيرشلا قالخألاو
 « هقالخأو « هبادآ نم مهغلب امب هرّثَأ ءافتقاو « هب ةوسألاو , مالسلاو ةالصلا هيلع
 اورثكو , للق ام اوللقو « رّمص ام اورّمصو « « مظع ام اومظمف ؛ هلاوحأو « هلاضأو
 ىلع اوربصو . كرت ام اوكرتو « راتخا ام اوراتخاو « هرك ام اوهركو « رثك ام
 اوبغرو ؛ لّضف نم اولّضفو « َكاَو نم اًوُلاَوو « ىداع نم اوداعو « ريص ام
 قلُخ نع تلثم « اهنع هللا ىضر ةشئاع نأل ؛ رذحام اورذحو « بغر اهف
 7 . نآرقلا ةقاوم ىنعت , نآرقلا هقلُح ناك: تلاقف ؟ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر

 ع. 0 .قالخألا مراكجب تشمب' : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نع ىورو
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 عمللا باتك ليغ

 ملسو هيلع هللا ىلد هلا لوسر نع ىور ام بأب

 هل ىلاعت هللا اهراتخا ىتلا

 هتاحيس هنإ : لاق هنأ : لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىو : هللا همحر « خيشلا لاق

 هللا ممعأ انأ د : لاق هنأ « مالسلاو ةالصلا هيلع ء هنع ىور دقو

 .« هلل ىاشخأو

 « مضاوت نأ مالسلا هيلع ليربج "ىلإ راشأف ؛ ًادبع اًئين نوك أ وأ اكلت انين
 . «اموي عوجأو اموي عبشأ : دبع اًئين نوك أ لب : تلقف

 . « اهتيبأف ايندلا "ىلع ضرع » : لاق هنأ « مالسلاو مالصلا هيلع « هنع ىو”رو

 لخَأ ىل ناك ول » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 سام +4
 . « ني دل هدصرا

 ءىش الإ هللا ليبسفف هتقفنأل ًابهذ

 ةرم رخدا امتإ هنأو « دفا ًائيش رخدي مل هنأ : مالسلاو ةالضلا هيلع هنع ىورو

 ش . دوفولا نم هيلع درب نمو هلايما ةنس توق

 هل لخني لو « ناصيق هل نكي 1 هنأ : ماللاو ةالصلا هيلع هنع ىور دقو

 « طق رب زبخ نم عبشي لو ايندلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع جرخ هنأو « ماعط

 بساحب مو ايهذ لابجلا هل لعمي نأ لجو رع هللا لأس ول هنأأل ؛ ؟رارطضا ال ارايتخا

 . كلذ لمقل « هيلع



 ٠ عرولا ماقم باب 5

 . تاياورلاو رابخألا ىف كلذب ايشغ ىور دقو

 « لالب 'قفنأ » : هنع هللا ىضر لالبل لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىورو

 1 . « الالقإ شرملا ىذ نم شخمالو

 هتدرف هنم لك أف امامط « ماللاو ةالصلا هيلع هيدب نيب ةريرا تضظوو

 ؟ ةمايقلا موب ترا هل نوكي نأ تيشخ امأ : امل لاقف ؛ ةيناثلا ةليللا هيلإ

 . موي : لاقوأ « دغ لك قزرب ىنأي لجو زع هنإف ؛ دغل ائيش ىرخدت ال

 « هلكأ هاهنشا نإ « طق امامط بصي مل هنأ : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىورو

 : امهرسيأ راتخا الإ نب رمأ نيب ريخ الو ء هكر ههنشي مل نإو

 . اثارح الو « ارجات الو « اعارز لسو هيلع هللا لص « ىبنلا نكي ملو

 « فوصخلا لمتنيو « فوصلا سبلي : مسو هيلع هللا ىلص همضاوت نم ناكو
 نأ فنأيال ناكو « هب وث مقرب و « هلمن فصخم و « ةاشلا بلحم و « رامحلا بكريو

 . هفلخ ف درو « راجلا بكرب

 نم ىشني الو « انثلا ءركي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : ريخلا ىف ىور دقو

 ناك هنأو «زيخلل ران هتيب ىف دقوي الف نارهشلاو رهشلا هجاوزأب و هب رك ناكو « رقفلا

 . هاملاو « رعلا : نيدوسألا مهماعط

 نيبفو « هلوسرو هللا .نوتخاف هءانن نيغ نا مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىورو

 اينالا ةايحلا نذرت نشك نإ كِجاَوْرأل لق ؛ىبلا اهيأاي ) : لز

 1 ١ ١ . اميمج نيتبآلا ( "'”هتتيزو

 قرشحاو انيكسم ىنتمأو انيكسم ىنيحأ مهللا 9 : مالسلا هيلع هئاعد نم ناكو

 . 6 نيكالا ةرمز ف

 <م. : بازحألا )١(

 هم

5 
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 ' ممللا باتك لهل

 توق دمم لآ 'قزرا هلأ » : اضيأ سو هيلع هللا ىلص هلئاعد نمو

 . © موس مو

 5 ملسو هيلع هلا لص هللا لوسر فصير هنع هللا ىضر ىردملا ديءس ونأ ناكو

 « حضانلا فلعي و « ريعبلا لقمي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : هنع ىور

 « مداحلا عم لك أي و « ةاشلا بلحي و « بوثلا مقرب و , لمنلا فصخيو « تيبلا مقيو

 قوسلا نم هتعاضب لمحت نأ ءايحلا هعنمب ال ناكو ؛ تيعأ ىه اذإ ابعم نحطيو

 « هاعد نم درب ال ناكو ءاثدتبم سيو « ريقتلاو ىنغلا حفاصي ناكو « هلهأ ىلإ

 « عبطلا برك « قلما نيل ناكو « رملا فشح ىلإ ولو « هيلإ ىعدام رقحت الو

 « سوبع ريغ نم انوزحم « كح ض ريغ نم اماسب « هجولا قلط « ةرشاعلا ليمج

 مناد « بلقلا قيقر ء فرس ريغ نم ًاداوج « ةلذ ريغ نم اعضاوتم

 هدي ادم الو « ميش نم طق أشجتي مل « ملسم لكب ابحر « قارطإلا

 . عمط ىلإ

 نم دوجأ ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا ناك : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو

 ١ . ةلسرملا حيرلا

 مجرف « دحاو لجر متدلا نع نيلبج نيب ام ملسو هيلع هللا لص ىنلا بهوو

 نم ءاطع ىطعي مالسلاو ةالصلا هيلع ًادمم نإ : لاقو « هتليبق ىلإ لجرلا كلذ

 . رقفلا ىثخم ال

 « ًائاّنف الو « ًاباخص مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نكي ملو

 . اشحفتم الو



 ١م هقالخأ ىف ىنلا نع ىورام

 . ضرألا ىلع سلجيو . ضرألا ىلع لكأب مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ناكو

 صققيو هدي دسوتيو . قاوسألا ىف ىثيو نيكاسلا سلا و . ءابعلا سبليو

 برضالو . طق هدحو لك أي ملو . هيف ءلم اكحاض أ مو . هت نم

 ندعال نوو + لعو عمل نوع قالا كيادعأ نركاالر طق دع

 ال سلجأو « دبعلا لكأي اك لك آ » : لوقو . اكتم لكأب الو . اهب رقم

 ا 0000 ميما نجي
 لأس ولو « عوجلا نم هنطب ىلع رجلا دش هنأ : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىورو

 . هباجأل ايهذ سييق ابأ هل لمحي نأ هب ر
 نأ ريغ نم ناهمتلا نب ميما ىلأ تيب ىلإ هباححأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لمحو

 ىذلا يسنلا نم اذه لاقو « هبارشث نم برشو « همامط نم هتبب ىف لكأو « هاعد

 . هنع نولأت

 لخدي ملف ؛ هباحصأن م ةسخ عم هتيي ىلإ رخآ لجر مالسلاو ةالصلا هيلع هاعدو

 . هنذإب الإ سداسلا هعم

 ىر مث . ملع هل اليدتم سبل مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ ثيدحلا ىف ىوارأو

 . موج ىبأ ةيناجبنأب ىلوتيإ : لاقو « همالعأ ىنيهلت داك : لاقو « هب

 ؟ نيبوث "لحي كسلكَوأ : لاقف دحاو بوث ىف ةالصلا نع لأسو

 . ديدقلا لك أت تناك [ شب رق نم ] ةأرما نبا انأ : لاقو

 . مالسلا هيلع ىتم نب سنوي ىلع ىواضفتال : لاقو

 . رخف الو مدآ دلو ديس انأ : [ةرم] : لاقو
 ىذلا سيلو « نيرخآ عنمأو اماوقأ ىطعأ ىفإ :  مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 : . 6 همنمأ ىذلا نم "ىلإ بحأب ةيطعأ



 عمللا باتك ١مم

 ةسندلا . مهسوءر ةئعشلا . راصنألا ءارقف ةنجلا لخدي نم لوأ : لاقو ٠

 . ددسلا مهل حتفت الو « تامعنتملا نوحكتي ال نيذلا . مهم ايث

 . © ايندللو ىلام » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو بد

 ١ بكارلا دازك كدحأ ةغلب' نكنيل » : لاقو « .

 وهو موب فصنب مهئايتغأ لبق ةنجلا تأ ءارقف لخدي » : لاقو 04
 . « ماع ةثامسخ

 « لئمألاف لئمألا مش « ءالب سانلا دشأ ءايننألا رشعم نحن » : لأقو ىو

 .6 ءالب دشأ وهف ةبالص هنيد ىف ناك نإف ؛ هنيد رذق ىلع لجرلا لتبيو

 1 دمتمأ : لاق ء كبحأ فإ : ملسو هيلع هللا ىلع ىنلل لجر لاقو

 . ابالج ءالبلل
 مايند نم ىلإ بّيح » : لاق مل سو هيلع ىلص ىبنلا نع ىورو م١

 .6 ثالث

 . اهنم هسفن جرخأو مهلإ ايندلا تانالإ ا ملعأ متأ: لاقو م

 جرخ نأ ىلإ ةنبل ىلع ٠ ةئبل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عصي مو م

 عاص لع ىدوبم دنع ةنوهرم هع'ر دو ايندلا نم مالسلا| و ةالصلا ] هيلع جرخو 2

 ف دجوي ملو « ثاريم هل مسقي ملو ءامهرد الو « ؟رانيد كرتي لو « ريعش نم

 . ثائأ هتيب

 . ةقدص انكرلام ؛ ثرونال ءايبنألا رشاعم نحن : لاقو

 « ةقدصلا نم لك أبال ناكو ةيطعلاو « ةماركلاو « ةيدهلا لبقي 4



 لعوب هقالخأ ىف لوسرلا نع ىور ام

 لاما مجأ نأ « ىلاعت « هللا ىحوأ ام : لاق هنأ : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىورو

 «نيردجاٌملا ١ 0 "كبر دمحم حبل : نأ "ىلإ ىحوأ نكلو ءأرجات نوك أو

 ع ؟9نّقيلا كيتأي يح كبر البغأو

 قبب مل ىتح اهم انقدصتف ةاش انحمذ . تلاق اهنأ : اهنع هللا ىضر ةشلاع نع ىورو

 هيلع ىنلا لاقف !! اهفتك الإ اهلكب هذ ء هللا لوسر اي : تاقف : [تلاق] اهفتك الإ

 .ةيفتك الإ اهلك تيقب : مالسلاو ةالصلا
 موص <

 نونح كبَر ةمعئب أع .نارطنم امو _ لقلاو ند : "لجو رع « هللا لاق

 "7ع نع "5 ”كّنإو « نونا َر 2 ًارجأل كلل ؟نإو
. 

 . اهفاسفس هركو قالخألا مراكم بحت هللا نإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقو

 . قالخألا مراكمب ىنآل "تنمب : مالسلاو ةالصلا هيلع « لاقو

 «ايظرلاو "6 لكؤوتلاو داشدلاو «ءايحلا + هيلغللا تاولط + هقلُخ نم ناكو

 « ةارادملاو ةمحرلاو « ةفأرلاو ء حفصلاو ءوفملاو ءربصلاو « لملاو ركشلاو « ركذلاو
 « ةسحامللاو ؛ دوجلاو ؛ راقتفالاو ؛ مضاوتلاو « راقولاو ةنيكسلاو « ةحيصنلاو

 مك

 مال

 ىلامل
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  «ةعانقلاوهدهزااو ء قدصلاو « صالخإلاو ؛ ققرلاو « ةعاجشلاو «ةوقلاو « عوضلعاو

 « ءاجرلاو « فوحلااو « ءاكبلاو ءاعدلاو « ةبيهلاو ؛ ميظعتلاو ؛ ةيسشخلاو « عوشمللاو

 . ةدهاجلاو ؛ داجلاو « ةدابملاو ؛ دجبملاو « أجللاو « ””ةذايللاو
 ةركفلا مناد « نازحألا لصاوتم ناكهنأ : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىور اكو

 : لجْرلا زيزاك ؤيزأ هردصل ناكو

 هللا لوسر اي : هل ليقف « هامدق تمروت ىتح ىلص , مالسلاو ةالصلا هيلع هنأو

 ًاروكش ًادبع نوك أ الفأ : لاق !! رخآت امو كبنذ نم مدقت ام كلل رفغ دق سبلأ

 علل ا نا(ك؟) ةقيم : رجلا (ور

 هيلإ أل : هبذال (؟)

1١ 



 د

 ملا باتحح ش 1+

 نمع وفعيو « هعطق نم ”لصيو مرح نم ىطعي' مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو
 طق هسفنل بضغ الو « طق هسفنل « لسو هيلع هلا ىلص « هللا لوسر مقتنا امو ؛ همللظ

 . هلل بضغيف هللا مراح كبتنت نأ الإ

 مهحرلا بلاك متيللو « قيفشلا جوُرلاك ةلمر الل ناكو
  'ىلإف ًاعايض 0 .نمو «هتثرولف الام كرت نم مالسلا هيلع لاقو

 ليا من وأ هتببس هىرما امبأف رشبلا بضغي اك بضغأ ”رش رشب ىفإ مهلا : لاقو

 : لاق اك وأ « هل ةرافك كلذ

 اف « نينس رشع مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر تمدخ : كلام نب سنأ لاقو
 هلمفأ مل ءىشل الو ! تلمف ل : ههلمف ءىشل ىل لاق الو « ؟”ىنرهك الو ىنب رض

 .هنقتإا
 نم ناكل ةكم حتف موي هنم ناك امالإ هملحو هوفعو همرك نم نكي مل ولو

 ٠ . لاكلا لاك

 ىف هورصح نأ دعب هءايلوأو همامعأ اولتق دقو « احلص ةكم لخد هنأ كلذو
 هيلع اوحرطو « هومدأو « هوجرخأو « باذملا عاونأب هباحصأ اوبذعو « باعشلا

 املف ؛ هديك ىلع اوممتجاو « هيلع اوهفسو « هباحصأ ىفو ء هسفن ىف هوذآو « ثلا
 « هيلع ىنثأو هللا دمحل ًاييطخ ماق ء مهم رغص ىلع « مهللع رهظو « مدخ ريغب اهلخد

 رفنف « مويلا يلع بيرثت ال: مالسلا هيلع فسوب ىخأ لاق اك لوقأ : لاق مث
 . نمآ وهف نايفس ىبأ راد لخد نم لاقو ؛ مل هلل

 ؛ هرك ذ يهني امم رثك أ ىنملا اذه ىف ةحيحصلا رابخألا نم درب امم كلذ هبشي امو
 . باوصلاب معأ هّللو ذن ملام ىلع هب لدتنميل اقرطانركذ امإ و

 )١( دحاو ىنمم رهقو رهك .



 ١45 صخرلا ىف لوسرلا نع ىورام

 رلسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع ىور ام نايب باب
١ 
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 محل « ىلاعت « هللا حابأ امف ةمآلا ىلع ميسوتلاو صخرلا ىف

 هللا لوسرب ءادتقالا ىف « مومعلاو ء صوصخلا لاح ىف كلذ هجوو

 سو هيلع هللا" ىلص

 ىنب لاومأ نم هيلع هللا مج امم « مالسلاو ةالصلا هيلع « ىبنلا نع ىور ام امأف

 ممجملاو هيلإ تيدهأ ىلا ةلحلاو « كلذ هابشأو «ربيخو ؛ كدفو «ريضنلاو « ةظيررق
 تناك ىلا ةيارلاو « تيبلا ىف تناك ىتلا روتسلاو ء ةضف هبارق ىف ىذلا فيسلاو

 هيلإ ىدهأ ىذلا فمعاو « ةمامملاو « ةدربلاو ءراخلاو « ةقانلاو « لغبلاو ؛ هل

 لكأ هنأو « درابلا وللا بحت ناك هنأو , هرك ذ رثكسي امم كلذ ريغو « ىثاجنلا
 رابخألا نم كلذ سناج امو « اومبشاو اولك : هباحصأل لاق ىذلاو « صييخلا
 ةمألا 0 0 3 نإف ا ا هيلع 4 0

 1 - مالسلاو 0 0 لاقو 0 ةحمسلا ةيفنحلاب تشع 5 : ٍلسو هيلع هللا 1 لاق

 نسأل ىسنأ 6 *

 ىلاعت هللا حابأ ام ذخألاو صخشرلاب قلعتلا قلحلا ىلع ىلاعت هلا مسوي ل ولو
 هللا نأل ؛ اوكلهل للملا طرشب بساكللاو كاسمإلاو مخلاو بلطلا ىف مه
 كلذ ممل حابأ ن .ركلو تاراحتلاو عئانصلاو لا ومألا مج ىلإ قلخلا عدي ل« ىلاعت

 . مهفمضب هناما

 « هركذ ىلإ نينمؤلا ةفاك بدنو « هتدابعو « هتعاط ىلإ ىلاعت هللا ماعد دقو



 ممللا باتحح 1<

 اونمآ "نيرذلاأ ابشأي :  ىلا: « هلوقب « هيلإ عاطقنالاو « هيلع لكوتلاو « هركشو

 منك نإ اوك َوَعف هللا َلكَو » : ىلامعت هلوقو « "ريب اكو هللا اون ذأ

 ع ”ىاييو» 92 نوقنأف يقرر 6و قاسلاةر و 47

 . ههابشأو « ** ” نوقتافا ىايإو »

 نآل .؟ مالنا عيبلع ءايننألا لاك ضخرلاو تاحابملا هذه ف نانلا لاخ نييلو

 ىلإ مهسوفن ليمو « مهناعإ فمض نم تاحابملاو صخرلاب مهرثك أ سانلا قلمأ
 امب رو « اهنم محل دبل امب ةعانقلاو ربصلا ةرارم لاقثأ لمح نع ممزجتو « ظوافحلا

 اهقوقح ءادآ نع اوفلخم نإ ؛ تائيسلا باستكاو « تاوهشلا عابتا ىلإ كلذ مهيدؤي

 . اهوانت ىف معلا طئارشب اوموقي ملو

 راونأ و « ةلاسرلا ةوقو « ةوبنلا ديبأتب اونذُه دقن ؛ مالسلا مهم لع ءايبنألا امأو

 « مهقوقللا اهمف مهمايقو « مهريغل انف مهنوك نوكيو « ءايشألا مهنم ذخأتال « ىحولا

 . مهظوظحل ال

 هلق ىَرَقْلا لْهأ 2 ٍهلوسر ىلع هللا ءاقأام » : ىلامت هلوق ىف ىرت الأ

 نأب ربخأ دقف 2« 2 ليبكلا نباو نيكاّسلاو ىَتيلاو ىرقْلأ ىذلَو لوُسكرللَ

 هلف » ىنعمو : اولاق « ىباقيلاو ىبرقلا ىذلو .لوسرللو هللوبف مهنلع هللا ءافأ ام

 سلا سد : لاق ىذلاو , هعضاوم ىف هعضب نأ لوسرللو : ىنمي ؛ 6 لوسرللو

 . ءاشي ثيح همضي ناك كلذ نإف

 معد ةدئالا (0) غ١ : بازحألا )١(

 غ٠ : ةرعلا (ع) م٠ : نونمؤلا (م)

 و : رشحلا (5) ع١ : ةرفبلا (ه)



 لقي ةبحلا لاح

 ىلع « مالسلاو ةالصلا هيلع « هللا لوسر عابتاو ىلاعت هللا نايك فارم ف قلانلاو
 : ما

 . ةعسلاو « ليوأتلاو « تاحابملاو ء« صخرلاب قلعت نم مهن
 . ماكحألاو دودحلاو « نّسلاو « ضنارفلا لعب قلعت نم مهنمو
 قلعت مث ء هب لهجلا هعسب الام نيدلا كح ,ه رلعو « كلذ مسحأ نم مهنمو

 قئاقحو «رومألا ىلاعمو « قالخألا مراكمو « ةيضرلا لامعألاو « ةينسلا لاوحألاب
 . قدصلاو « ققحتلاو ؛ قوقحلا

 قح لكل : ةثراخل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ : ثيدحلا ىف ىور اك
 تأءظأو ىليل ترهسأف ء ايندلا نع ىسفن تفزع : لاق ؟ كناميإ ةقيقح امف « ةقيقح
 .ثيدحلا ىف ءاجاك ..ىنأكو « ىراهم

 . هبلق هللا ركون دبع : لاق وأ « مزلاف تفرع : مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لاقف

 ثيداحأ ةمب رأ نطابلا لع نم هيف اوملكست ام عيمب لصأ نإ : لاقيد
 « مالسلاو ةالصلا هيلع « هللا لوسر لاددع# مالسلا هيلع « ليريج ثيدح

 . ثيدحلا هارت كنأك هلل دبعت نأ ناسحإلا : لاقف « ناسحإلاو « ناميإلا نع
 ةالصلا هيلع لوسرلا ذخأ : لاق هنأ « هنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع ثيدحو

 . كظنحي هللا ظنحا مالغاب : ىل لاقو « ىديب مالسلاو
 . كسفن هيلإ نأمطا ام ربلاو ء كردص ىف كاح ام مثلا ةصئاو ثيدحو

 نيب مارحلاو نيب لالحلا : مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نع ريشب نب نامنلا ثيدحو

 . مالسإلا ىف رارض الو ررض ال مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لوقو
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 هللا لوسر “' مهعابتا ىف مياشملا نع ركذ ام باب

 كلذ ىف مهصيصخمو 2 سو هيلع هللا لص

 : هللا همحر ناولع نب دحاولا دبع [ورمع ابأ ] تممس : هللا هحر خيشلا لاق
 ةالصلا هيلع هللا لوسر ثيدحم كبتشم اذه انرلع : لوقي « هللا همحر « دينجلا تممس

 . مالسلاو

 ناثع نب ديعس ناّع ابأ تعمس : لوقي ديجن نب ليعامسإ ورمع ابأ تعمسو
 رْمَأ نمو ؛ ةكسحلاب قطن « العفو غ ًالوق هسفن ىلع ةنكلا رّمأ نم : لوقي ىريحلا

 موعيطت" نإ َو » : ىلاعت هللا لاق ؟ ةعدبلاب قطن « العفو « الوق هسفن ىلع ىوحلا

 3و

 لوقي ىمعي فورعملا ىسيع نب ىبوم تعمس 8 : لوقي ىاطسبلا روفيط تعمسو

 لجرلا اذه ىلإ رظنن ىتح اني مت : لوقي ءهّللا همحر ىاطسبلا ديزي ابأ تممس
 دهزلاب ًاروهشم « ًادوصقم هتيحان ىف لجرلا ناكو « ةيالولاب هسفن رهش دق ىذلا

 لخدو هتبب نم جرخ اللف : لاق « انيضمف : لاق هتبسنو روفيط انل هامس دقو « ةدابعلاو

 فرصناف : لاق ء فرصتت انب مق : ديزي وبأ لاقف « ةلبقلا هاجم هقازبب ىر دجسملا

 ىلإ نيدلاىلعجراخ هنأب هنومهتي نبذلا وأ فوصتلا ءادعأ وعدن نأ انه انرسي(1)

 اهركذ ىلا فوستلا ةمئأ ءارآو نيدلاب فوصتلا ةلص ىف مساح وهو لصفلا اذه ةءارق

 دتهم امبدلع ملأق ةنسلاو بانكلا نم دمتسمفوصتلا : اهيف سيلال ةحعرص فاؤلا
 ةودقلاو دئاقلا اهذختم امه

 ه4 : رولا (0) ش
 عسنلا ىدحإ شماه دوجوم ةعاضلا ساوفألا نيب ام : ةظوحلم



 14ه مهعابتا ىف خياشملا نع رك ذ ام

 ءايلوألا تاماقم نم هيعّدي ام ىلع ًانومأم نوكي فيكف « ماسو هيلع هللا لص

 !؟ نيقيدصلاو

 تمم : لوقي ىلأ تعم : لوقي ىسيع نب ىموم تعم : لوقي روفيط تععسو

 « لكألاةنؤم ىنيفكي نأ ىلاعت هللا لأسأ نأ تم. دقل : لوقي « هللا همحر « ديزي ابأ

 لوسر هلأسي مو« اذه لجو رع هللا لأسأ نأ ىل زوحي فيك : تلق مث ؛ ءاسألا ةنؤمو

 ىلإبأ ال ىتح ءاسنلا ةنوؤم ىلاعت هللا ىنافكو ؛ هلأسأ لف ! ؟ مالسلاو ةالصلا هيلع هل
 . لاق اكوأ « طئاح وأ ةأرما ىنتلبقتسا

 رفمج دنع تنك : لوقي ىدادغبلا ىكملا لتاقم نب دمحأ بطلا ابأ تممسو

 مداخ ناكو « ىرونيدلا رادنب هيلع لخدف [ ىلبشلا تام موب ] هللا همحر « ىدلخلا

 تقو ىف هنم تيأر شبأ : رفعج هلأسف « هتوم رضح دق ناكو « هللا همحر ؛ لبشلا

 تيسنف ؛هتئضوف «ةالصلل ىنثضو :ىلإ :راشأ هنيبحقرعو هناسل كسمأ امل : لاقف ؟هتوم

 « رفعج ىكبن : لاق ! اهلي هتيم ىف ىعباصأ لخدأو ىدي ىلع ضيف « هتيم ليلخم
 عزت دنع « ءوضولا ىف هتيم ليلخت هيلع بهذي مل لجر ىف لاقي نأ أيهْني شيأ : لاقو
 : لاق اك وأ ! ! ؟ هنيبح قرعو « هناسل كاسمإو « هحور

 ناك : لوقي ىرابذورلا ىلع ابأ تعم : لوقي ىهيجولا ىلع نب دمحأ تعمسو

 ناكو « مي رس نب سابعلا وبأ :هقفلا ىف ىذاتسأ ناكو « دينجلا :ف هوصتلا لعف ىذاتسأ

 ةالصلا هيلع هللا لوسر ثيدح ىف ىذاتسأ ناكو « بلمث : ةثللاو وحنلا ىف ىذاتسأ

 . ىبرحلا مهدإ : مالسلاو

 « هللب هللا تفرع لاقف ؟ ىلاعت هللا تفرع اذ امي : هللا همحر « نونلا وذ لثسو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسرب هللا ىوس ام تفرعو
 (ممللا دس ٠١
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 باتكلا هل دبشي ال دحو لك : هللا همحر « هللا دبع نب لبس لاقو

 . لطابف ةنسلاو
 نيمب رأ ىبق ةقيقللا تكنت امبر : هللا همحر « ىنارادلا ناملس وبأ لاقو

 . ةنسلآاو باتكسلا نم نيدهاشب الإ ىلق لخدت نأ ال نذآ الف موي

 هيلع هللا لوسر مهعابتا ىف ةيفوصلا هيلإ بهذ امم تقولا ىف نرضح ام اذهن
 « فيفختلل تركصذ ام ىلع ترصتقاو ؛ ليقثتلا تعركو « مالسلاو ةالصلا

 . قيفوتلا هللابو



 ١ ىلاعت هللا باتكسل ةقفاوملا
 ك0 اس ا اساسا

 مهف ىف ةحيحصلا تاطينتملا ىف ةوفصلا لهأ سهذم باب

 اهحرشو « كلذ ريغو.؛ كثيدحلاو نآرقلا

 : لاقيف تاطبنتسملا ىنعم ام : اولاق [ اذإ ] : هللا همحر « خيشلا لاق

 زع « هللا باتكل ةقفاوملاب نيققحتملا نم مهفلا لهأ طبنتسا ام : تاطبنتسملا

 « ًانطابو ًارهاظ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةعباتملاو « اتطابو ًارهاظ : لجو

 . مهتطاوبو مهرهاوظب اهب لمعلاو

 « ةراشإلا لعوهو هوملمي ملام ىلع : ىلاعت هللا مهنرو كلذ نم اوملع [امب اولمع] املف

 « ةروخذلا ىنامملا نم هئايفصأ بولقل « ىلاعت هللا فشكي ىتلا لاعألا ثيراوم معو

 نآرقلا ىناعم ىفكحلا فئارطو مولعلا بئارغو « ةنوزخلا رارسألاو فئاطللاو

 ءافصو « مهتاقوأو « مهاوحأ ثيح نم مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر رابخأ ىناعمو

 . مراك أ

 205 نيم ٍبولق "ىلع 'مأ ناآ'رقلا نورت دي الفأ » : ىلاعت هللا لاقو

 لع 2 ىلاعت هللا هلرو ملع اع لمع نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لاقو

 62 معي ام

 ٠ ملعلا لهأ نم كلذ مريغأ سيل ىذلا معلا وهو

 « ىوحلا عابتأو « بودلا ةرثكل , أدصلا نم بولقلا ىلع مي ام بولقلا لافقأو

 )١( دمحم : «4



 1 ممللا باتحح ١م

 ؛ ةدمحلاو ءانثلا ”بحو ؛ ةحارلا بحو ؛« صرحلا ةدشو ؛ ةلفغلا لوطو « ايندلا ةبحمو

 . تانايخللاو ةءاااخلاو « تالزلاو لالفغلا نم كلذ ريغو

 ىلع مدنلاو ةبوتلا قدصب بولقلا [ نع كلذ ] : ىلاعت هللا فشك اذإف

 ربعيف «٠ بويغاا نم دئاوفلاو دئاوزلا هتتأو بواقلا نع لافقألا حتف دقق « ةبوحلا

 5 ىكحلا بئارغب قطني ىذلا ناسالا وهو «ء هنامجرتب هدئاوفو هدئاوز نع

 . للا بئارغو

 ناذآب رهاوجلا كالت نم نوبلاطلاو نودصاقلاو نودي رملا طقتلا هذه اوحرش اذإف
 . اوشعنأو « كلذب اومفتناو اوشامف « ةرضاح بولقو « ةيعاو

 ريغ دنع 'نَم ناك وأو نآرقلا َنوُرَدَتي القأ » : لجو زع هللا لاق دقو
 , "20ه ًاريث؟ افالتخا هيفاودجَول هلل

 هللا ريغ دنع نم نآرقلا ناكول ذإ ؛ نوطبنتسي نآرقلا ىف مربدتب نأ ىلع لدف

 . ًاريثك ًافالتخا هيف اودجول
 موذرولو « هب اوعاذأ فوملا وأ نمألا نم ثرمأ مءاج اًذإ و » : لاق مث

 ملعلا لهأ نم ىنمي 76 مهنم هنوطبنتسي نيذلا ”ةملعا مهنم رمألا ىلوأ ىلإ
 . ململا لهأ انهاه رمألا اولوأ : اولاقو

 نم طابنتسالا لهأل ةيصوصخو « ململا لهأل ةيصوصخ انهاد نب, دقف

 . ململا لهأ

 « مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىلإ ءاج الجر نأ » : ربخلا ىف ىور دقو
 ؟ململا لوأ ىف تلمع امو : لاقف « ملعلا بئارغ نم ىنماع هللا « لوسراب : لاقف

 . لاقاك وأ « ملا بئارغ كملعأ ىتح لاعت مل رملا لوأ محأ

 مجاب ءاسألا () ميو : ءاسنلا )١(



 14 تاطينتسلا ىف ةوذصلا لهأ بهذم

 نارقلا تايآ ىف ةروهشم « تاطبنتسم تقو لك ىف اهئاملعو راصمألا ءاهقتلو

 لئاسملا ىف ضع ىلع مهضعي اب جاجتحالل ةدمتسم ةرهاظلا رابخألاو

 . مهنيي ةيفالملا

 ةالصلا هيلع هللا لوسر لاق ىذلا ثيدحلا اذه ىف نإ : مهضعب لاق دقو
 هللا ىلإ هترحه تناك نف ؛ ىو ام: نأ لكل «( تاينااب لاعألا مه : مالسلاو

 . ملا باوبأ نم باب نيثالث ىف لخدي هنإ : ثيدحلا ىف .أج ام ىلع 4 هلوسرو

 . طابفتسالا قيرط نم الإ نوكي ال اذهو

 لكو « تاطبنتسم اهلك ةيلقملا مهئاجاجتحا : رظنلاو مالكسلا لهأ كلذكو

 . لطابلل درااو قحلل ةرصنلا كلذ نم دوصقللا ذِإ ؛ لوبقمو « هلهأ دنع نسح كلذ

 لمعلا ىف صالخإلاو قيقحتلاو ملعلاب ملا لهأ تاطبنتسم كلذ نم نسحأو

 عاونأي : ىلاعت هللا ىلإ نيب رقتملاو ؟ تالماعملاو ء تاضايرلاو « تادهاجلا نم

 . قئاقملا لهأو « تاعاطلا
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 فالتخالا ةيفيك ىف باب

 مهلا انعاو مهمولع ىتاعم ىف ةقيقحلا لدا تاطنتنما 3

 ءانبأ نأ « مولا كنع لازأو « مهفلأب هللا كدبأ « ملعا : هللا همحر « خيشلا لاق

 مهمولعو ؛ مهلاوحأ ىلاعمىف تاطبنتسم ؛ ًاضيأ مهل نأ  بواقلا باب رأو « لاوحألا

 , ةنطاب ةفيطل ناعم رابخألا رهاظو « نآرقلا رهاظ نم اوطبنتسا دقو ؛ مهقئاقحو

 .ةروعذم ًارارسأو « ةقرطعسم محو

 . ىلامت هللا ءاش نإ كلذ نم ًافرط ركذن نحنو

 فالتخا نأ ريغ « رهاظلا لهأ فالتخاك « نوفلتخم مهتاطبتتسم ىف ًاضيأ مو

 ىدؤيال نطابلا ملع ىف فالتخالاو « أطخلاو طلغلا ( منح ) ىلإ ىدؤي رهاظلا لهأ

 0 قالخأو ل لاوحأو ل مراكمو 0 نساحمو م لئااضف ابنأل كالذ ىلإ

 .٠ تاحردو « تاماقمو

 بيصلا نأل « ىلاعت هللا نم ةمحر رهاظلا ملع ىف ءاسلملا فالتخا نإ : ليقو

 اوبن< ىتح نيدلا ىف بيصقلا ”هقالخو 03 فلاخلا طاغ سانلل نيو ؛ ٠ ىطحلا ىلع درب

 . مهيد باهذب سانلا كال كلذ الولو 6 ةنم

 ملكتي دحاو لك نأل « هللا ( نم ) ةمحر ًاضيأ ىتئاقحلا لهأ نيب فالتخالا انو

 مهيف نوكتف ؛ هدجو ثيح نم ريشب و ٠ هلا ثيح نم بيح و « هتقو ثيدح نم



 لحل فالتخالا ةيفيك

 . مماجردو مهصاصتخاو مهتوافت ردق ىلع ًاضيأ كلذو

 لثس هنأ « هللا همحر « نونلا ىذ نع ىحام مهفالتخا ىف انلق ام نايبو

 . ءىش لك نكسيهيلإو « ءىش ىلإ نكسبال ىذلا وه : لاقف قداصلا ريقفلا نع

 كالع ىذلا : قداصلا ريقفلا لاقف « قداصلا ريفنلا نع ىل رغملا هللا دبع وبأ لثسو

 : ءىش هكلعالو 0 ءىش لك

 ءىشب سنأيال ىذلا وه : لاقف « قداصلا ريقفلا نع ىمالوألا ثراحلا وبأ لثسو

 . ءىش لك هب سنأيو

 ناك نإف « هتقو رثآ نم : لاقف « قداصلا ريقفلا نع نيسملا نب فسوي لئسو

 . رقفلا مسأ قحتسي مل ناث تقو ىلإ علطت هيف

 : قداصلا ريقفلا : لاقف , قداصلا ريقفلا نع هللا همحر روصنم نب نيسحلا لثسو

 . بابسألا نم هيلع دريام . اضرلا ةحصب « راتخمال ىذلا

 ىذلا : قداصلا ريقفلا : لاقف ؛ قداصلاريقفلا نع هللا همحر « ىرونلا لئسو

 ٠ لاح لك ىف هيلإ نكسي و بابسألا ىف ىلاعت هللا مهنيال

 سأي اك دوقفملاب سنأي ىذلا : لاقت « قداصلا ريقتلا نع هللا همححر « نونه لئسو

 . دقنلاب لهاجلا شحوتسب اك دوجوملاب ضحوتسي و « دوجوملاب لهاجلا

 نوكي ىذلا : لاقف « قداصلا ريقفلا نع ؛ هللا همحر ىروباسيتلا صفح وبأ لئسو

 . هنم شحوتس و هتقو َّح نع هجرخم ”دراو هيلع درو اذإف « هكحم تقو لك عم

 « ءىثب ىنغتسي ( ال ) نأ وه : لاقف « قداصلا ريقفلا نع هللا همحر دينجلا لثسو

 . ءىش لك هب ىنغتسيو



 ممللا باتكد ١ ه؟

 لمقلا هلك أي ىذلا : لاقف ريقفلا نع « هللا همحر ىروباسينلا شعترملا لثس اكو
 , ©99هسقن هب كح رفظ هل نوكي الو

 كلذ لكو ؛ مهلاوحأو مهئاقوأ ىف مهفالتخاك“: مهنب وجأ ىف ءالؤه فلتخا دقو
 ةمعنو « ةدئاف ىهو « اوباجأ ام مهب قلي لهأ مهب وجأ نم باوج لكسلو ؛ نسح

 . ةمحرو ؛ مهل ةدايزو

 دارأ اذه انبحاص لهو , نيربطتلا بحبو نيباوتلا بم ها نأمالسإلاةعبطنم )١(



 اه  ماللا هيلع ىنلا ضيصخت ىف ةونصلا لهأ تاطبنتس

 ملسو ةياع نا ىلد ىلا صيم 6 ةوفصلا لهأ تاط.تسم ف باب

 مالسسلا هيأع 8 هناوخإ ىلع هلبسطفو 2 هفرعثو

 ميفلا قيرط نم لحو رع هللا تاقأ ف

 انركذ دقف « لجوزع « هللا باتك ىف ىتلاتاطبنتملا امأف : هللا هحر خيشلا لاق

 اذهو « لجوزع « هللا باتك ةقفاوم ىف ةوفصلا لهأ بهذم باب ىف كلذ نم ًافرط

 ايفو « هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيصوصخ ( ىنعم ) ىف هركذن امإ ( هرثذن ىذلا )
 : مالسلا مهيلع « لسا رئاس نم هب صخامو « هفرشب نآرقلا قطن اهف اوطبنتسا
 « ىنسبتا مو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ اوعْذأ ليبس هذه : لق » : لجوزع هلوق
 ه7 "نيك شلا َنِم انأ امو « هللا ناحبسو

 دهشأ ال نأ ىنعي : ةريصب ىلع هللا ىلإ اوعذأ : هللا همحر ء ىطساولا ركب وبأ لاق
 نقيأ : ةريصب ىلع رخآ ىنعمو « ىدهاوشب مهعطقتساف ىسفن ىرأال نأ ىنعي « ىسفنل

 : ةريصب ىلع رخآ ىنممو « ءىث ةيادهلا نم ىسفن ىلإ نوكيف ٠ ءىش ىلإ سبل هنأ
 نمو انأ : هلوق ىنعمو « امههيرقت ىلاعت هللا ىلوتي نأ الإ اعفن الو ارض كلمال هنأ
 هب الإ هدصقيو همهي ام قحلي دحأ [ نوكي نأ ] هللا ناحبس مهسوعد كلذ ىلع ىنبتا:
 : لقد : [ىلاعت] هلوق « ىنوعدب هنم وأ ىسفن نم ةيادهلا ىرأنأ نيك رشملا نم انأ امو
 م أدباك نبدلا هل نيصلخم اوعدأو دجسم لك دنع هوجو اوميقأو طسقلاب فر رمأ
 نيبوىنيب اهف طسقلاب ىررمأ لقطابنتسالاو مهفلا قيرطن م :هانعم :اولاق (”7نودوعت

 دصق لك دنع ىعي ءدجم لك دنع ميهوجو اوميقأو «ىلاعت هللا نيبو ىنببو « قلخلا
 قعاودمعتال حس بحعالو ىاير الب هوعدأ ىعب ) ندلا 5 نيصاخم هوعدأوهنودصقت

 بو: فارعألا (0) اما دامس (1)
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 ىفانتايآ مهيرتس » : ىلاعت هلوق ىنعم ىفو « بقاوعلا دنع نودومت م أدب اك هنأل اذه

 ىف ءانتافصو انتوعن مهيرتس : هانعم 276 قملاهن أهل نيبتي ىح ءمهسفنأ فو « قافآلا

 كلدلف ؟ مرج ال « لطاب هاوس امو « قملا هنأ مخل نيبن نم نيبتي ىتح « ثوكللا

 ©« (ديبل لاق ام) : برعلا تلاق ةلك قدصأ » : معاص ىنلا لاق

 ”لطاب هللا الخ ام هىش لك الأ

 « مالسلا هيلع ىسوم نأ : لسو هيلع هللا ىلص « ىنلا ةيصوصخ نم اوطبنتسا امو

 ىدونو) « ”ىرمأ ىل زثيو ىردص لج رشا بره : لاق لجوزع « هب ر لأس

 ةةروسلا رخآ ىلإ 6 ””كرادص كل 'حّرشن ملأ» :لاؤسالب ملسو هيلع هللا لص دمت

 ”بيبحلا لضف ) ©“ )6 نوئعبي ا : مالسلاهيلع ىهارإ لاؤس كلذكو

 . ( ليلخلا ىلع

 ىبلا هللا ىزخي ال ماوي » : لاؤس ريغ نم « ملسو هيلع هللا ىلص « انيبنل لاقو
5 

 هعم اونمآ نيذلاو

 « كرزو كنع انمضوو « كرالص كل حد شن "لأ : هيلع هللا ىلص هل ليقو

5 
 « ارسي رسلا مم "نإ » : هلوق ىلإ

 « هيلا تاعدو « قلما عيمج بطاخ « لجو زع هللانأ : ًاضيأ ىنعملا اذه ىف ليق اممو

 "توكلم هاربا ىرت كلذكو» : 0 مهدو

 قلخامو ناار خراب توكلءىاورظني ملوأ» : هلوقو «“ ضرألاو ا

 الفأ » : :هلوقو « “* مهسفنأ ىف اوركسفتي ملفأ» : ىلاعت هلوقو «؟ 3 نم هللا

 ١ ١ حرسلا (م) ؟و م :هط(«) هم: تلصن(1)

 ه1: عرشلا (), م: ميرحتلا (ه) 2 ميم : ءارعشثلا ()
 م : مورلا (ة) امه : فارعألا م( بوه : ماعنألا 00



 هللا لوسر بطاخابلف + ةبآلا رش ىلإ « 2”تقلخ يك _لبإلا ىلإ نورظني
 اماف © ًلظلا دم فيك » دحماب ع "9ك ىلإ !! رت لأ د: لاق« ملسو هيلع هللا لص

 « كبر ىلإ رتملأ» : لاقذ , ءركذب ادب بيبحلا عم باطلا ناك
 للخم ام : ةلخلا نإ : اولاق « ًاليلخ ميهارإإ انا دحئاو » : هلوق ( ىنمم ١ ىفو

 اهنأل ةبحم ةبحلا ىمعسو ؛ بلقلا ءادي وس ىتعي « ب .افلا ةبح ىف ىف نوكي امةبحلاو « بلقلا
 . لياخلا ىلع بيبحلا لضف كب ازإف ؛ بلقلا ن قياعاودام اروح

 كيطمي فوسلو » : ماسو هيلع هللا ىلص انيبتللاقو ؛ ' 60يوم 'لمفا » : لاقو

 . ليلطا ىلع بيبا :لضف ىلع كلذب لدف «
 « هتبوت ىلاعت هللا ركذ امل « هيلع هللا تاولص مدآ نإ : ًاضيأ ىعلا اذه ىف اولاقامو

 هب ر ”هابتجا مث » هتي وت "لبق هتيانج ركذف 0 1

 ىضرتف كبر

 هير ”مدآ ىمعو 2 : لاقف

 « ؟"”ىتدهو هيلع بآتف

 , 9« هل ئرْقمَف » : لاق مث مالسلا هيلع د واد ةئيطخ : ًاضيأ رك ذو

 ىلع اتيقلأو نمْيَلَس اًنتف 'دقلو » : هلوقب مالسلا هيلع نااملس نع ربخ كلذكو
 سو هيلع هللا ىلص ىنلل لاقو 406 ىل'رفغا بر لاف' بانأ م ادع يسارك
 ىلا تن :.ذأ | مل كننع هه نا أافع »

 : اضيأ لاقو ؛ باتملا ركذ هشحوبال ىتح وفعلا ركذب ةاسنآ : مهضعب لاق
 « بنذلا لبق نارفذلا رك ذب ًادتباف «؟"””رخأتامو كبنذ "نم مادقتام هللا كل رففيل»
 ميمج نإ : :رخآ ىعم اضيأ اول ولاقو « ( بتعلا لبقو ) « بنذي نأ لبق بناقل هل رفغو
 سو هيلع هلا ىلص ادم 'هلئثم ىطعأ دق تاماركسلا نم مالسلا مهيلع ءايبنألا ىطعأام

 و.؟ .؛ تافاصلا قف ع6 : ناقرفلا (؟) 00 ةيشاغلا )١(

 ىوع ب هط (5) ىو : هط (5) ها: ىحضأا (؛)
 « : حتفلا )٠١( عع : ةبوتلا (5) مودع :ص () "مه : ص (0)



 عمللا باركم ع|ه5

 « جارعملاو « عباصألا نم ءاسلا عبنو « رمقلا قاقشنا لثم : ( مهيلع ) هل دازو

 . كلذ ريغو

 « مالسلا هيلع ميهاربإ ىلإ فاضأو ء (هب ) مهصختسا ام ركذو ءايبنألا ركذ مث

 بوبأ ىلإ و « كلللا مالسلا هيلع ناملس ىلإو «مالكملا مالسلا هيلع ىسوم ىلإو ةلملا
 نم هاطعأ امم ًائيس مالسسلاو ةالصلا هيلع دمع ىلإ فضي ملو «ربصلا مالسلا هيلع

 ايف ةهلوكحم ىتح ”نونمؤرال كرو الف د دما 4 كر م : لاقف تاماركلا

 . ةيآلا « "0للا نوعيابيامإ كنوميابي نيذلانإ » لاقم“ . ةبآلا ©” رجش

 يك شا "نكسلو يمر اذا تكمرامو مهلتق هلل "نكلو موش ٍظ ه : لاقو

 لوصأ كب مبللا لاق كلذب هبدأ املف « هريغ ًاًثيش مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنا ركذي لو

 . لواحأ كب و لتاقأ كب و ؛ لوجأ كبو
 ”تيلوا ؟مهيلع تعاطأ ول > : ىلاعت هلوق ىنعم نع : هللا همحر « لبشلا لثسو

 اناوس امم "لكلا ىلع تملطأ ول » : لاق "”6 ابعر حُهنم تثلملو ًارارف مهنم

 . دمع ا انيلإ رارف مهن« تيلول
 رماّرحلا دجسلأ "نم اليل ءدبعب ىرسأ ىزلا ناحبس 2 : هلوق ىنعم ىف اولاقو

 لاق ال ء هحورب ىرسأ ول هنإ 6*2 هلا انكراب ىزذلا ىمقألا دج ىلإ

 ىلع الإ مق آل دبملا مما نإل ؛ هدب ىرسأ : لقي م « نوفلاخملا

 . دسجلاو حورلا

 ىنعي :2"”« ًاميظع كيلع هللا لضف ناكو » : هلوق ىنمم ىف « ًاضيأ« ليقو
 ولو « قاقحتسالاو ءازجلا ىلع مسقت مل ةلاسرلاو ةوبنلا نأل , كئافطصاو كلابتجاب

 رئاس ىلع سو هيلع هللا ىلص نيب لضف ىلا « قاقحتسالاو ءازجلا ةهج نم تناك

 . ًارامعأ لوطأو الامعأ رثك أ مهنأل « مالسلا مهيلع ءايبنألا

 داب : لافنألا (ع) :٠ حتفلا() 0 م :,اشلام)
 روم : ءاسنلا (و) ١ : ءارسإلا (ه) ١ افيكلا(4)
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 ةكلنإف كبر وكمل يصاو > : لجو رع « هلوق ىنعم ىف ٠ اولاقو
 مكمل ريصاو 2 : ذإ « ةليضفلا صخأو باطملا متأب هبطاخ هنإ : "76 اننيُأب
 قوي اعنإ :١ لاو "6 اورباصو اوريصأ 00 7 لاقو « اننيعأب كنإف ء كبَر

 0 مرجأ 3-86

 ريصلاب مالسلاو ةالصلا هيلع « قطصملا بلاطو ؛ ةضواعملا ىلع ريصلاب مهب
 هيلع , هنأل "”6للب الإ كربص امو ريصاو :٠> رخآ عضوم ىف لاقو ؛ 0
 لحم نأل ؛ ةضواعم اهماع ىضتقي ةلماعمب هبلاطي نأ نم هدنع لجأ مالسااو ةالملا
 . صاصتخالا لح ؛ ْلسو هيلع هللا ىلص

 هيلع ىنلا ةيصوصخ ىنعم ىف نآرقلا نم موقلل ىتلا تاطبنتسملا نم فرط اذهف
 . مالسلاو ةالصلا

 ع+..ق نارمع لآ (؟) ؛ة: روطلا )١(

 فشل : لعمتلا عز 1 : يمزلا (ج١



 عمللا باتك ١ هم

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةيصوصخ ىف مهتاطعبننسم ىف باب

 ةيورملا رابخالا نم مالسلا مهلع « هناوخإ ىلع هلضفو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رابخأ ىف مهتاطبنتسم امأف : هللا هحر خيشلا لاق

 ذوعأ » : هدوجس ىف لوقي ناكمنأ : لسو هيلع هللىلص ىنلا لوق ىنعم ىف ليق اكن

 ىمحأ ال ء كنم كب ذوعأو ,كتب وقع نم كتافاعمب ذوعأو « كطخسس نم كاضرب

 . « كسفن ىلع تينثأ اك تنأ ؛ كيلع ءانث

 «لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجوف « "”برتقاو ادّجماو » : هلا لوقب : اولاق

 . برقلا نم ىنعم هدوجس ىف

 هتافصب ذامتساف « كتب وقعنم كتافاسب ذوعأو « كطخس نم كاضر.ذوعأ : لاقف

هب ) دهاش ىدلا برقلا هيف جردنا ام « برقلا نم رخآآ ىنعم دهاش مث ؛ هتافص نم
 ) 

 . توعنلاو تافصلا

 هب ذاعتسا املف « هتافص نم هتافصب ذاعتسا دق ناكو « « كنم كب ذوعأ » : لاقف

ق ىفديز مث «هنم الإ 4ب ذاعتساا نكي مل
 نع هانفأ ىنعم ةدهاشملا نم دحوو هبر

 : هب ةذاعتسالا

 « برقلاب لحم ىف هب ةذاعتسالا نم رثتحاف « 6 كيلع ءان* ىصحأ ال » : لاقق
 أ

 قيطي فيكسف « ةيدوبملا دح ىه ىتلا ةذادتسالا قطي مل نمو « هيلع ءانثلا ىلإ أحتلاف

 . ؟ ةيب وب رلا ةفص وهو ءانثلا

 )١( قلملا : ١9



 ١٠٠4 0 رلسو هيلع هللا لص ىنلا ةيصوصخ ىف مهلاطبنتسم

 لحم ىف هيلع ءانثلا نم « ًاضيأ مشتحا مث « كيلع ءانث ىمحأ ال » : لاق كلف

 قلحلا لبق « هسفن ىلع ( هب ) « ىلاعت هللا ىنثأ امب هيلع ءانثلا نم هسفن جرخأف « برقلا

 . هل مهنداهش لبق « ةينادحولاب هسفنل دهشو « هل مدمح لبق هسفن دمحو

 . « كفن ىلع تينثأ اك تنأ » : لاقف

 « نكي مل اك دبعلا ىثالتي نأ : دي رجتلا ةقيقحو « بيرقتلا ةياهن ةقيقح اذهو
 نيققحتملاو نيفراملاو نيدجاولا (تاراشإ) عيمج عمج ولف , لزرملاك ىلاعت هللا نوكيو
 « ماسو هيلع هللا ىلص « هللا لوسر هيلإ راشأ ام راسم رشع غلبي مل ديحوتلا ىف
 . ىملا اذه ىف

 متكحضل ”[عأ ام نوملعتول 9 : لسو هيلع هَللالص ىنلا لوق ىنمم ىف « اضيأ ليقو
 . « شرفلا ىلع مترراقت املو ء تادمصلا ىلإ متجرخنو « ًاريثك متيكبلو ء اليلق

 لزتأ ىتلا مولملا نم ناك « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملع ىذا نأ ول : اولاق
 « رعأام نوملعت ول : لقي مل كلذ اوملع ولو ؛ كلذ مهغلبل هغالبإي رمأو « هيلع ىلامتدلا

 قلخلا نيب ةفراعتلا مولملا نم ناك ولو « مولملا رئاسك مهملعل كلذ نوقيطي مهنأ لع ولو
 هللا هصخامو هتلاسر قئاقح نأل ؛ لعأ ام نوملعت ول : لاقام دمب « انملع اولاقل « اضيأ
 مهريداقم ىلع مهل اهرهظي ناك هنأ الإ تباذل لابجلا ىلع تمضو ول ء ملا نم هب ىلاعت

 بر 'لقو » : لاقو « 2" الإ هلال هنأ عاطل » : لاق ىلاعت هللا نأل
 . « 9ملع ىلذز

 « رعأ ام نوملمت ولو » « « هللب مكملعأ انأ » : سو هيلع هللا ىلص هللا ىلص لاقو
 اهكردتال ةراشإ هصيصخم ىناعم نم ىعمىلإ سو هيلع هللا لص « هللا لوسر راشأ دقو

 ىلص ىنلا لوق وهو « قلخلا عيمج مولع اهنع زجعتو « موبفلا اهبلإ لصتالو ؛ لوقعلا

 لو :هط() وضد )١(



 عمللا باتك ل

 يهني الف ؟ « ىنيقسيو ىنممطي ىلر دنع لظأ ىنإ دحأك “تسا : ملسو هيلع هللا

 هتبترم ولع ىف « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأل ؛ هاقسو هممطأ ىذلا نع ريخي نأ دحأل

 ةلافك ىتلفكا مهلا » : هتاوعد ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ىنعم ىف ليقو

 « كيلإىرمظت أجلأو « كييلإ ىهجو ”تهجو ؛ نيعةفرط ىسفن ىلإ ىناكستال « ديلولا

 ملسو هيلع هللا ىلص هنأ هتاوعدنم كلذ هبشي امو 6 كيلإ الإ كنم ىّجْنم الو أجلم ال

 ةكرح ةدهاشم الب « هيدي نيب ةناكتسالاو « هيلإ ةقافلا رهظأو « أجللا هسفن نم رهظأ

 . هسفن ىلإ لمف ةفاضإ الو « هناك رح نم

 « ةقافلا قدصو « رقفلا راهظإ و أجللا قدصب و : هللا همحر ىطساولا ركب وبأ لاق

 ؛راربلا فرت

 : اولاق « هابرك او » : هتوم دنع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ىنعم ىف ليقو
 « ابرك اوه : اولاقف ةعيفرلا بتارما نم توملا دنع ظحالام ىلإ هتردابمل هيلع ةينما ترسب

 . ءاقللا ىلإ ىنم اقوش مكتبي اهف ءاقبلا نم

 : لوقي ىري رجلا تمم : لوقي « ىفادلاب فورعلا ىرونيدلا دواد نب دمت تعمسو

 « مدآ دلو ديس انأو د ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ىنممام : هللا هحر دينجلل ليق

 دلو ديس انأ » هلوق ىنعم : تاقف , كلذوف كلل عقو َشْبَأ تاه : ىل لاقف 4 رخف الو

 : ىل لاقف . ىطمملاب ىرخف نأل ءاطعلاب رختفأ ال انأو هزاطع اذهو 6« رخف الو مدآ

 . لاف اكوأ دمع ابأاب تنسحأ

 «ديز ةأرما بنيز ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ىنعم نع ( دينجلا ) لئثسو

 هللا دارأف ؟ ةدالولا نبا ال ةياعدلا نبا ناكو ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نبا يعاني

 . ةياعدلا ءانبأأو ةدالولا ءانبأ نيب اقرف نوكي ىتح هتليلخم جوزي نأ لجو زع



 مل مالسلاو ةالصلاهيلعىنلا ةيصوصخ ىف «ماطبنتسم

 ب هللا اور ففتدا 5 : سو هيلع هّلبا ىلص ىنلا لوف ىصمدم ف 4 هّللأ همر دينحلا لاقو

 :اولاق 0 ةئام مويلا ىف هيلإ بوتأو هللا ر رفغتسا ىلإف « هيلإ او

 سفن لك ىف [ ةدالز ] : ىلأمت هللا عم ٍمسو هيلع هلل ىلص ىنلا لاح نك

 ىف هتلاح ىلع هتدايز نم فرش لاح ةدايز ىلإ هب قر اذإ ناكف « نيع ةفرطو

 . هيلإ باتو كالذ نم كا رففتسا 01 ىمضاملا سفتلا

 : سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ىنعم نع ىنفاب اك اضيأ ٠ هللا همحر دينا لث»و

 : لاف » ءاوحلا ق ىشل ني دادزا وأ مالسلا هيلع 5 ىعميع يح ثا محر 2

 هيلع هللا ىلص ىنلاو « هتيقيب ءاما ىلع ىشم : مالسلا هيلع ىسيع نأ : لعأ هّللاو هانعم
 : لاف ٠ مالسلا هيلع ىسيع نيقي ىلع ة ةنيقب ةدايز, جارعلا ةليل ءاوطلا ىف ىشم سو

 ,ءاوملا ىف ىثمل ثيطعأ ام لثم نيقيلا ةدايز نم ىطعأ ول ىنعي 4 ًانيقب دادزاوأ »

 . هتلاح نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربخمي

 : لسو هيلع هللا لص ىنلا لوق ىنمم ىف لوقر « هللا همحر ىرصملا تمحو
 نع كلذ حص نإ : لاقف « لجو زع هللا ريغ ءىش هيف ىنعسي ال تقو هللا عم ىل »
 هللا لوسر تاقوأ ميمج نإف ٠ حصي ملوأ « كلذ لاق هنأ ٠ سو هيلع هللا لص ىنلا

 نكسلو « هبلقو هرسب هللا ريغ [ هعم ]هيف هعسب ال ًاتقو تناك لسو هياع هللا لص
 نبولت هتافص ىلع ىرحيو ( ةلعبو ؛ مو.دؤ. ىتح 3 قلخلا ىلإ هتافصب درب ناك

 قاخلا نع هذخأ « هرس راونأ نم هتافص ىلع ادب اذإف ؟ قلخلا هب مفتنيا ؛ ماكحألا

 هيلع هلا ىلص هلل لور دحأ مه اهلي تيمتتا » اهلع هللا ىضر « ةثلاع تلاق ك

 ًادحاس « ناتيصتنم امثو « هيمذق 0 ىدي تعقوف 0 هبلطأ تمقف 2 هشارف ف مد

 هم

1 

 ٠.٠ « ... كطخس نم كاضر ذ ذوعأ : لوقي وهو [ هتممسو ] , لجو زع ل

 اذإ و « هتافص ىلع راونألاو ٠ هرس ىلع ودبي ناك ىذلا تقولا وه اذهبف ؛ ثيدحلا

 . هب اودتقي و« هب اوعفتنيأ 4 قلخلا ىلإ هتافصب درا هرعم كك راونألا تدر

 . هيطاب ىأ هريس ىعمو ؛ هرهاظ ىأ هتافص ّى

 (مهللا -



 ملل باتك اك
 أ

 هللا لوسر نع ةيورم رابخأ ىلاعم ىف مهتاطبنتسم ىف باب

 مهفلاو طابنتسالا قيرط نم ملسو هيلع هللا ىلص

 دقو «ة بلاي ماس نب دمت نب دمحأ : نسحلا ابأ تعمس : هللا همحر خيشلا لاق

 لبا ب نم 'لاجرلا لك تسيلطاامب مو ةياعاوقا لع يتلا لزق و نعل 5 ا اا لإ ام أم ع ا نبأ دلا 7 ممم ب

 بسكسلا : هللا همحر_ خيشلالاقفءاذإ « باستك الاب نوديعتسم نحن : لئاسلا هل لاقف

 امإ و « ٍلسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاح : لكوتلاو « سو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةنس
 هللح وه ىذلا لكوتلا نع اوزجم اذإ ىتح مهفعضب هنلما « بسكلا مهل نكس

 الولو « هتنس ىه ىتلا باستك الا ىف اوعقو « هتجردو لكوتلا ىف هتبترم نع اوطقسو

 . اوكلهل كلذ

 « ىلاعت هللا وعديف « ىلاعت هللا ىلإ هدي دبعلا عفر نإ : كلذ ىنعم ىف ليقو
 . هدي بسك كلذ نوكيأ « هبيحيف

 قزر لمج ه : سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ىعم نع : هللا همحر ىلبشلا لثسو
 وهف«راقفلا وذ امأو « ىلاعت هللا [ ىلع لك وتلا ] : هفيس ناك: لاقف © ىنيس لظ تح

 . باتكسلا لوطي هانركذ نإ ءريثك مهتاطبنتسم ىف كلذ لثمو

 تمس اك وهف « ثيدحلا نم ىسمملا اذه ريغ ىف مهتاطبنتسم نم ناك امامأو

 دينجلا لجر لأس : لاق ء« قوط نا كلام ةبحر . ناولع نب دحاولا دبع ورمع ابأ

 ىلع متلك ول : لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ىنعم نع سلاج هدنع انأو « هللا همحر

 نأ ىرن اذوهو © ًاناطب حورو ًاصاخو ودغت ءريطلا وذغي نا اذه هلكوت قح هلل

 . ثءبنيو بلطي و ٠ كرحتي و « مضوم ىلإ مضوم نم , فزرلا بلط ىف ريطي ريطلا



 لحلو هللا لوسر نع ةب ورم رابخأ قاعم ىف مهماطبنتسم

 ةني ز ضرألا ىلع ام اذامج انإ ) : ىلاعت هللا لاق : هللا همحر دينجلا لاقف
 ىلإ ناك نم هتلقنو ؛ عضوم ىلإ معصوم ند هتكرحو ءريطلا ناريط اعإو ( ابل 3 3 0 0 1 .( 0

 ةنيزال مهماريط « ىلاعت « هللا لمج دقف ؛ ىللعت هللا ركذ ىتلا ةنيزلا لجأ نم ناكم

 . قزرلا بلطل ال . ىناعت هللا رك ذ ىتلا

 هللا ىلص « ىننلا لوق مم ىف هللا هحر ىكسملا ناّيَع ني ورمع باتك ىف تدجوو
 كنأك هللا دبعأ« رمع نب هللا ديعأي » : هنع لا ىضر « ربع نب هللا ديعل لو هيلع

 لأس نيح مالسلا هيلع ليربج ةباجإ كلذكو « كاري هنإف هارت نكت مل نإف « هارت
 لاقف « كارب هنإف هارت نكت مل نإف « هارت كنأك هللا دبعت نأ » : لاقف ناسحإلا نع
 نيب : نيئيش نيب ءىش : هارت كنأك » : [ هلوق ىنعم ] : هللا همحر نامع نب ورمع

 ةفص ىلإ اهدرب ملو نايع ةيؤر ىلإ ؛ ملسو هيلع هللا ىلص « اهجرخمي لف « نيقيو ةيؤر
 بلاط كالذب و ؛ ناعإلا قئاقح تاياهم نم ةباهن ىلع لدي لثم هل لثم امإ و ؛ نيقي

 نم برق دق هنكلو نأ وه سيلو نأ ىنسب ناك ناكأمو « ربا حص نإ ؛ ةثراح
 بويذلا هتراو ام ىلإ اممانادمو « بلقلا روضح دنع ةدهاصملا بيلغت ىف ةيؤرلا ىعم
 . بولقلا ةدهاشم ىلع ةححلا لصأ اذبف

 . ملسو هيلع هلا لص ء ىننلا لوق ىنعم نع هللا همحر « ىطساولا ركب وبأ لثسو
 هللا ىلو نم ةواخسلا امأ : لاقف « قلخلا نسحو ءاخسلا ىلع ىلاعت ذأ لرجل
 . لجو زع « هلل هبلقو هسفن بهي نأ : ىلاعت

 تزرحأ اذإ سفنلا نأ 2: ثيدحلا ىف ىور ام ىنعم نع ؛ هللا همحر ىبشلا لثسو
 لجو زع٠ هلوق أرق م تنأمطا اهتوفن نم تفرع اذإ : لاقف « تنأمطا اهتوق

 . « ؟9عيَقم ءىث لك ىلع هللا ناكو »

 مم : ءاسنلا (0) ١ : فيكلا )١(



 عمللا باتك 5

 كيح » : ملسو هيلع هللا لص ىننلا لوق ىنعم نع هللا همحر : كينحلا لئسو

 مه: و ىععي ءىشنل

 هنأ ءماسو هيلع هللا ىلص ىبننلا نع ىور ام ىنعم نع ؛ هلا همحر ؛ ىلبشلا لثسو

 ءالبلا لهأ : لاقف « « ةيفاملا 4 رهللا اولسف ءالسبا لهأ ميا اذإ » : لاق

 ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ثيدح ىنعم نع , اضيأ لثسو « ىلاعت هلل نع ةلفغلا لهأ

 ةوالحدحب نأ: اينالا نم ] ةيناب ز هيلع بلق ىلع مارح اظل : لق هنأ ءهنع ىور ىذلا

 مارح : لوقأ اذ انأو . كلذ لاق نأ مس هيلع هللا ىلص قدص : لاقف © ةرخآلا

 ةرخآلا نع معيب و ىمعي ايادلل كبح : لاقف 6

 . ديحوتلا ةوالح دحب نأ ةرخآلا 1 [ ةينابز هيلع باق

 هيلع هللا ىلص ىننلا لوق ىنعم نع : هللا همحر « ىناغرفلا مومن ذخع لكم

 سلاجو ءاكسملا للاخو ] « ءاململا لئاس « ةفيحج ابأي د: ةفيدج ىلأل « ملسو

 نيذلا ءاكسحلا للاخو « مارحلاو لالحلاب « ءالملا لئاش » : لاقف « [ ءاربكسلا

 ءاريكسلا سلاجو « [ صالخإلاو ] ءافصلاو قدصلا قيرط ىلع اهب نوكلسي

 ٠ نورظني هب رق رونبو « نوريشي هتيب هر ىلإ و « نوقطني هللا نع نيذلا

 ع

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق [ ىنعم ] نع ؛ هللا همحر « هللا دبع نب لبس لثسو

 « هتثيسمءوسنو هتلسح هرمسل نم نمؤملا» :رسو 1
 هقكدسو « هلضفو هللا ممأ : هتةسح : لاق

 . اهملإ لكو نإ هسفن

 « ةنوملم ايندلا » : ملسو هيلع ل للص ٠ هلوق ىتمم نع اضن ٠ لهم لثسو

 «مارحلا ىف دهزلا مضوأ اذه ىف هللا ركذ : لاق « ىلت شرك ذ

 بنتجيفهيلع علطم هلانأرلعي و . ىلاعت . هللا رك ذب مارح هلبقتسا ذي نوكي نأ : وهو

 . مارحلا كالذ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيددح ىنعم ىف مهتاطبنتسم نم ريثك اذه لثمو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ « ةيافك هيف « هنم ًافرط ان ركذو



 لجلي هللا لوسر نع ةيورم رابخأ ىناعم ىف مهتاطبنتسم

 ملماا ىف الصأ الذ ريغو ثيدحلاو نآرقلا ىف طابنتسالل دحي له : لئاق لاق نإف
 « نوعمتحم [ هذدنع ] هو « هباحصأل سو هيلع 1 ص ىنلا لوق ٠ معن : لاقيف

 هيلع ؛ ىننلا : لقق « انس مهثدحأ وهو «هنع هللا ىضر ٠ ربع نب هللا دبع مهفو
 راحشأ ىف ساثلا مقوف لاق 6 ؟ مدا نبا هبشت ةرجش اعاد : مالسلاو ةالصلا : 2 9 _ 2

 سو هيلع ا ىلد هللا لوسر تيحأ نأ ”تييحتساو ا امل . ىلق ف مقوو ةيدايلا

 رمع نبا لاق « ةلخنلا ىه » مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر لاق ىتح تكف

 لاقف « ةلخنلا اهنأ لوقأ نأ تدك دقل : هنع هللا ىضر رمما تلقف : هنع هللا ىضر
 ميارأ معنلا رح نم ىلإ كح ناك كلذ تاق نأ : هنع هللا ىضر رم

 . ريخلا ىف

 دا ةالصلا هيلع هللا لوسرباحصأ نم طبنتسي مل ادحأ نأ : كلذ ىف ةجحلاو
 هللا ىفر رمع نب هللا دبع الإ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر هنع مهأس ام ىنعم

 هللا حتفي ام رادقم ىلع ىلاعملا هذه ىف طابنتسالا كلذكو 5 انس مرفصأ وهو « هلع

 . قيفوتلا هللاب و « هبيغ نم بواقلل ىلاعت

١١ 



 عمللا باتكحص اكك

 م وصرأدب : اعدشا نارك 5 انين نات

يلع لا ىلص لا لوسر تاكسأ ركذ ف بأب
 ملسو ه

 مهمع هللا ىعر مهتأعمو

 نبذلا راصنألاو "نيرجأهملا "نم نولوألا .تروقباسأو ) : ىلاعت هللا لاق

 ىلع نيقباسلا مسا مقو دقف ا ع 7 ”ىضر نآسحاب مهومبتأ

 نوقباسلاو « هنع نوضار مهنأب مهل دهشو مهنع ىلاعت هللا اضر عم ةيآلا رهاظب عيجلا

 ةقفاوملا باب ىف ةنجلا لهأ نم راربألا صيصخم انر<ذ دقو « ةبآلا صنب نوبرقلا مه

 . لجو رع هللا باتكسا

 : ىرخأ ةيآ ىف ىلاعتهللا لاق دقف ( دنع اوضرو مهنع هللا ىضر) : ىلاعت هلوق امأذ

 ربك أ[ ىنمي ]: هلل همحر « نونلا وذ لاق 7( , 'ربك أهل نم ناوضرو )

 ماضرتسا كلذإف هلع قباس ىف « هنع اوضرو مهنغ هللا ىضر : لاق نيح مدقأو

 . هنع وضر ىثح ماضرأو هل

 « متيدعها متيدتقا مهمأب موجتلاك ىنامسأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لاقو

 هب ىدتبب ام موجنلاو « بك اوكلا نم موجنلاب رسقلا ىلاعت هللا ركذ دقو

 مههبشي و موجنلاب مههبش كلذلف « هرونو هءوض ةرثكو ءربكل رحبلاو ربلا ىف

 ءادتعالا ىلع لد « اب ىدتهبال ىتلا راغصلا ىه بكاوكللانأل ء بك اوكا

 مهم ءادتهالا نأ ادم ءرخآلا نود ىنمي , ءادتقالا صم و مه ءادقتالاب

 .ةنطابلاو ةرهاظلا مهينامم عيمج ىف [ مهب ] ءادتقالا ىف

 وك : ةبوتلا () ٠١١ : ةيوتلا )١(



 ١57 مهيناعمو سو هيلع ثا ىلص ثا لوسر باحأ د

 لالحلاو ماكحألاو دودحلا لع ىف « ءاهقفلاو ءاملعلا دنع روبشف رهاظلا اأَ
 ىتمأب ىتمأ محرأ » : لاق هنأ سو هيلع هللا للص ىنلا نع ىور دقو.« مارحلاو

 مهقدصأو «هنع هللا ىضر رمع هللا نيد ىف مث اوقأو « هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وأ
 مارحلاو لالحلاب موماعأو « هنع هللا ىمر ديز مهضرفأو « هنع هللا ىضز نامع ءايح

 ىضر "ىلع ماضقأو «هنع هللا ىضر بعك نب "ىأ مأرقأو «هنع هللا ىضر لبج نيذاعم
 رذ ىنأ نم قدصأ ةجمهل ىذ ىلع ءاربغلا تلقأ الو ءارضخلا تلظأ امو « هنع هلل
 © هنغ هُو ىضر

 ' + هلوقب مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر هب أدب امب ًادبتق نطابلا امأو

 . « امهنع هللا ىضر رمعو ركب ىلأ ىدعب نم نبذلاب اودتقا »

 . رمعي ركب ىلأ دعب نم مث ركب ىبأب أدبنف
 ناكل اح نع مربخأ الأ : لاق هنأ « هللا همر ىناولحلا ةبّْنَع ىنأ نع ىغلبو

 بحأ ناك ىلاعت هللا ءاقل : الوأ؟ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر بامحأ اهملع
 ل : ةئلاثلاو « اورثك وأ اولق اودع نوفاخم ال اوناك : ةيناثلاو « ةايخلا نم [ مهملإ ]

 أدب نإ : ةمبارلاو « ىلاعت هللا قزرب نيقئاو اوناكو « اينالا نم ازوع نوفاخم اونوكي
 توللا نم نونوكي ام فوخأ اوناكو ؛ مق هللا ىغقي قتح اوربي ل نوعاطلا مهب
 . نونوكي ام حصأ

 ءادتبا ىف سانلا نك : لاق هنأ « هللا هحر ىناتكسلا ىلع نب دمع نع حنو
 بهذ ىتح ءافولاب ىئاثلا نرقلا لماعت من  نيدلا قر ىتح نيدللب نولماعتي مالسإلا
 عبارلا نرقلا لماعت من «ةدورملا تبهذ ىتح ةءورملاب ثلاثلا نرقلا لماعت مث دافولا

 . ةبهرلاو ةبغرلاب نولماعتي سانلا راص م « ءايحلا بهذ ىّتح ءايحلاب



 عمللا باتك ادع

 نم هصيصختو هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ ركذ باب

 اهب قلعت ىتلا لاوحألاب ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نيب

 قلختو ةمألا هذه نم ةوفصلا لهأ

 هب ىدتقاو كلذب

 ىضر قيادصلا ركب وبأ : لاق : لاق هنأ هللا همحر هللا دبع نب فك<طم نع ىوُر

 نأ ”توجرا دحاو ”لحر الإ ةنجلا جيم نل هنأ ءامسلا نم دانم ىدان ول : هنع هللا

 دحاو لجر الإ رانلا لخديال هنأ ءامملا نم دانم ىدان ولو ء[ وه ] أ نوكأ

 « فولا مظعأ هّللاو اذه : هلا هر فكرطم لاق ؛ وه انأ نوكأ نأ تفل

 . ءاجرلا مظعأو

 اونوك » ىلاعت هلوق نع لئس هنأ هللا همحر ءاطع نب سايعلا ىلأ نع ىكُحو

 امل هنإف « هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأك اونوك هانعم : لاق ؛ ةيألا 276 نيينابَر

 كلذ ركؤي ملو هتومل اهلك نينمؤلا رارسأ تب رطضا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تام

 دبعي ناك نم [سانلا اهيأ اب] :سانلل لاقو جرخو « ائيش هنع هللا ىض ركب ىبأ رس ىف
 هللا ديمي ناك نمو تام دق ملسو هيلع هللا لص ًادمم ناف سو هيلع هللا لص ادم

 ىف ثداوحلا رثؤتال ةفصلا هذه نوكي نأ ىناب رلا محل « توميال ىج هللا نإف ىلامت

 . نيقفاحلا بالقنا هيف ناكولو ؛ ًاثيش هرس

 ةمألا هذه ىف تربظ ةيفوصلا ناسل لوأ : هللا همحر « ىطساولا ركب ونأ لاقو

 فئاطل ميقلا لهأ اهنم جرختساف « ةراشإ هنع هللا ىضر ركب ىبأ ناسل ىلع

 . ءالقملا اهبف :ساوسوت

 رو : نارمع ل1(١)



 قل قيدصلا ركب ىبأ ركذ

 ناسل لوأ : هلوق ىف ىلعساولا هيلإ راشأ ىذلا اذهو : هللا همحر « خ.شلا لاق |
 هنع هللا ىضر ركب ىلأ لوق كلذف « هنع هللا ىذر ركب ىلأ ناسا ىلع ترباظ ةيفوصلا

 تفلخ شبأ» : سو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاق هكلم ميمج نم جرخ نيد هنأل

 ” راع انا ىرسلو كرمرو : لاق مث هللا : لاقف , هلوسرو هللا : لاق « كلايما

 هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأل نأ ريغ « ديرفتلا قئاقح ىف ديحوتلا لهأل ةليلج
 . كالذ ريغ تئاطل اهنم ةجرخةسم اهريغ تاراشإ

 دمص نيح هلوق اهتم ءاهم قلختلاو قلمتللةموهفمو قئاقحلا لهأ دنع ةمولعم ىهو

 هللا لوسر باحصأ بولق تب رطضاو « لسو هياع هلل لصهلا لوسر تام ام دعب ربنا
 هجورخو ؛ ْلسو هيلع هللا ىلص هتومب مالسإلا باهذ ىلع اوشخو « سو هيلع هللا ىلص
 ًادمحمنإف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم مكسنم دبعي ناك نم : لاقف « مهمنارولغ نيب نم

 .. تومبال ىح هللا نإف هللا دبعي ناك نمو ؛ ثام دق ملسو هيلع هلا ىلص

 ىضر ةباحصلا نم ةعاجلا بولق هب تنث امو ديحوتلا ىف هتابث كلذ ىف ةفيلعللاو
 . مهنع هلل

 نإ مهللا :  لوقي [ نآك ] ثيح سو هيلع هلا لص ىنلل ردب موي هلوق اهنمو
 هللا ىضر ءركب وبأ لاقف 6 [ كلذ دعب نم ] ضرألا ىف دبعت مل ةباصملا هذه كلبن

 لوق وهو « لاق اك وأ ؛ كدعو ام كل زجنم هّللاو هنإف ء كب ر كتدشانم عد : هنع

 ىف قلأُس اونمآ نيذلا اوتبثف خكمم ىنأ ةكسئاللا ىلإ كبر ىجوي ْذِإ ) : ىلاعت هلل

 نم ىلاعت هللا مهدعو امل قيدصتلا ةقيقح صخخل 2"( ”بعأرلا اورفك نيذلا بولق

 هتيصوصخو هناعإ ةقيقح ىلع لدف [مهمولق بارطضا دنع ] ةناحصلا عيمج نم رصنلا

 هللا ىضر ؛ ركب ىلأ تابثو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ريخت ىنعم اف : لاق لاق نإف

 .؟لاوحألا عيمج ىف نع هللا ىضر ءركي ىبأ نم مأوهو ء هن
 )١( لاقنألا : ٠
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 عملا باتك ىفح

 « هنع هللا ىضر ركب ىبأ نم هلل ملعأ, لسو هيلعاشا للص ىننلا نأل : لاقيف

 « سو هيلع هلل ىلص هللا لوسر باحصأ نم اناميإ ىوقأ « هنع هللا ىضر ركب وبأو

 ىنلا ريغتو « ىلاعت هللا دعو امب هنامبإ ةقيقح نم « هنع هللا ىضر ءركب ىبأ تابثف

 ءركب وبأ ملعي ال ام هللا نم رعي هنأل « ىلاعت هللاب هملع ةدايز نم ملسو هيلع هللا ىلص

 . . هريغ الو « هنع هللا ىضر

 ملو ] هنول ريغت حيرلا بوبه دتشا اذإ [ ناك ] سو هيلع هللا لص هنأ ىرت الأ

 . [ هباحسأ نم دحاو نول ريغتي

 تادمصلا ىلإ ,تجرخعو « ًاريثك متيكبلو اليلق مكحضل ملعأ ام نوملعتول » : لاقو

 . « مكشرف ىلع مترراقت املو « ىلاعت هللا ىلإ نورأجت

 نم ] ةسارفلاو ماهإلا ىف ةيصوصخ [ اضيأ ] هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىنألو

 : عضاوم ةئالث ىف [ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحسأ نيب

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ميجا ىأر قفتا نيح : اهدحأ

 « مفاتق ىلع « هنع هللا ىضر « ركب وبأ تبئو « ةاكزلا عنم ىلع ةدرلا لهأ ةلئاقم كرت

 مهتلتاقل ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىلإ نودؤي اوناك ام الاقع ىتومنمول هللاو : لاقو

 اوراشأ ايف ممل هفالخ عم هيأر ىف ةباصإلا نإ :اولاقو] هيأر باصأف ؛ [فيسلاب] هيلع

 . همم باوصلا اوأر ثيح هيأر ىلإ عيجلا عجرو ؛ [ هيلع

 : هلوقو « ةماسأ شيج در نم اوأر اهف ةباحصلا روهمج ىأر هفالخ دنع : ىناثلاو

 . ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هذقع ادفع لحأ ال هللاو

 كتلحن تنك ىنأ : اهنع هللا ىضر ةشئاعل هنع هللا ىضر ركب ىبأ لوق : ثلاثلاو

 تناكو «اتخأو نيوخأ الا [ ةشئاع ] تفرع امو ؛ كاتخأو كاوخأ وه امإو المن



 ١ قيدصلا ركب ىلأ رك ذ

 م منا اذهف يأ اهنأ ىعور ىف ىقلأ دما: لان لبح ة ةي راح ةنع هلا ى در

 ماهإلاو ةسارفلا ىف نأك

 « ىلاعت هللا رونب رظني هنأف نمؤللا ةسارف اوقنا 9 : رسو هينع لا لص ىنلا لاقو

 بواقلا بابرأو قئاقملا لهأ اهم قامت امم رخأ ناعم هنع هللا ىضر ركب ىنألو

 نإو ..باتكساا لاط كلذ ميج انركذ

 « هنع هّللأ ىضر؛ ركب وأ قافام : ل :ل ان هنأ ىنإللا تأ دبع نا رك 06 ىآ دقو

 ءىشب ناك « ةالصلاو موصلا ةرثكب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بادصأ ميج

 . هيلق ىف ناك

 . هل ةحيصنلاو لجو زع هلل بحلا هبلق ىف ناك ىذا : مهمهعب لاق

 مدآ ىنباي : لوقي ةالصلا تقو لخد اذإ ناك هنع هلل ىضر ركب ابأ نإ : لقيو

 اهوئفطأف اهوتدقوأ ىتلا كران ىلإ اوموق

 جزع هللاو : لاقو ءأّيقت هب ملع املف ةهمش نم ل لك ا هنأ ( هنع] ز] ىو: :.

 ىزغ ندب » : لوقي ملسو هياء هللا ىلص هللا لوسر ك7 .٠ اهنحر .خأل ىحور عمالإ

 . 6 هي ىل وأ اغلاق مارحت

 باذملا ةفاخم قلخأ لو . باودلا ىناكأت ءاريضخ نوك أ نأ ”تددو : لوقي ناكوز

 . تاما مو: لوهو

 لحو رع هللا تاعك نم تأبآ ثالث : لق هنأ هنأ قيدصلا 55 ىلأ نع ىورو

 وهالإ هل فشاك الف سغب هللا كدب نإو ةهلوق : اهادحإ اهاوسامع اب. تلغتشا

 مفري نأ دحأ ردقي مل ريخم ىلدارأ نإ هنأ تمامف « هلضنا كار الف ريخم كارب نإو

 . هريغ فرصي نأ دحأ ردقب ل ركب ىندارأ نإو « هريغ ىنع

 هللا
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 عمللا باتكد نفي

 روك ذم لك نع ىلاعت هللا ركذب تافتشاف « مدرك ذأ ىنورك ذا » هلوق : ةيناثلاو
 . هللا ىوس

 تمه ام هللوف ؟'”« (هقزر هللا ىلع الإ ضرألا ىف ةباد ثم اَمَو » هلوق :ةثلاثلاو

 ١ . ةيآلا هذه تأرق ذنم قزر

 : هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأل [ تايبألا هذه نإ : لاقيو

 نيللاب نيطلا "مفر ”مفرتلا سيل اهتتيزو ايندلاب مفر“ نماي
 نيكسم ىز ىف كالم ىلإ رظناف مهلك سانلا فيرش تدّرأ اذإ
 نيّددللو ايندلل ملص كاذو هتفأر سانلا ىف تدظع ىذلا كاذ

 مل نم ناحبس ركب ىبأ لوق ديحوتلا ىف ةلك ف رشأ : لاق هنأ دينجلا نع: ىكحو ]
 . [ هتفرعم نع زجعلا الإ هتفرعم ىلإ ًاقي رط قلخلل لمجي

 )١( دوه : <



 ١ هنع هللا ىضر باطما نب رمع كذ

 بااعلا نا رمع رك ذ ىف باب

 هنع هللا ىضر

 نع ىور دق هناف « هنع هللا ىضر «باطخللا نب رمع امأو : هللا هحر « خيشلا لاق

 ”كلي ناف نوماكمو نوت دع مسالا ىف ناك دق » : لاق هنأ ملسو هياع هلا للص ىنلا

 : لاقف , ثدحلا نع موفلا لهأ ضعب لئس « هنع هللا ىضر , رممف ةمألا هذه ىف

 هنع رك ذ ام وهو هيلع ترهظ كلذ لئالدو « نيقيدصلا تاجرد نم ةجرد ىلعأ

 ةيراسو « لبجلا ةيراساب : هفبطخ طسو ىف لاقف « حاصف بطخم ناك هنأ

 لبجلا ومت ذخأو « هنع هللا ىضر ءرمع ثوص عمسف « دْيَواهن باب ىلع ركسع ىف
 ٠ ودملاب رفظو

 « هنع هللا ىضر « رمع توص تحمس : لاقف ؟ كلذ تملع فيك : ةيراسل ليقو

 . لبجلا لبجلا ةيراس اي : لوقي

 هيف اصيق , هنع هللا ىضر ءرمع ىلع تيأر : لاق هنأ ىدهملا نامَع ىلأ نع ىورو

 . ىو يع ىلإ ىدهأ !ءرما هللا محر : لاق هنأ ,هنع هللا ىذر ءرمع نع ىورو

 رم لظ نم ”قّرْفَي ناطيشلا » : لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور دقو

 . © هنع هللا ىفر

 هللا قتا نمو ٠ هظيغ فشب مل ىلاعت هللا فاخ نم : هنع هللا ىضر رمع لاقو

 . نورت ام ريغ ناكل ةمايقلا الولو ءدير الك لمفي
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 عملا باتكد لفت

 تنك ىتتيلاي « ىأ ىلدلت ل ىتيلاب : لاقف ٍضرألا نم ةنبت ذخأ هتأ : لاقيو

 . ايش كأ 1 ىتتيلاب « ةنبتلا هذه

 ىلع ] هلل ناكألإ ةيابب تياتبا ام : لاق هنأ «هنع هللا ىضر ءارمع نع ىور دقو

 اضرلا مرحأ 1 ذإ و « اهنم مظعأ نكت ل ذإ و « ىنيد ىف'نكت مذإ : معن عبرأ [ انف

 . اهملع باوثلا وجرأ نأو ءاهف

 هك رامعأ لاا هني زيي كفلاورجملا قاع ةاك لا ضر ءرمع لاقو

 ؟ كتليل ءاشع كدنع : لاقق رقفلا هيلإ اكشف « هنع هللا ىضر ءرمع ىلإ لجر ءاجو

 . ريقفي تسل : لاق « معن : لاق

 نحأ دحأ ضرألا هجو ىلع ام : لاق هنأ « هنع هللا ىطر « ىلع نع ىورو

 . هنع هللا ىضر « رمع ىّجسملا اذه الإ هتفيص لثع ىل.عت هلل ىقلأ نأ ىلإ

 ودعي وهو ٠ هنع هلل ىضر « رمع امون« هنع هللا ىضر « ىلع ىأرو : لاق

 تحرف ةقدصلا لبإ ىلع ريغأ [ دق ] : لاقف « هودع نع هلأسف « ةرجاهلا ثقو ىف

 كدعب ءافاخلا تبعتأ دقل : هنع هللا ىضر « ىلع لاقف : لاق ؛ اهبلط ىف ودعأ

 . نينمؤملا ريمأ اب

 هانا كرت هده تاومرسا قفل اهلل < نا قر و خيشلا لاق

 « ةنودحلاو , ةمقرملا سبل هرايتخا نم « هنع هللا ىضر « رمع كالذب صخ ىلاعع

 نم ؛ ةالبلا ةلقو ؛ تاماركسلا راهظإو . تاهبشلا بانتجاو « تا اوهشلا كرتو

 دفابألاو يراقألا ةاراصرو: قطار 'قعو + كلا تفك نيد قلحخلا ةمئال

 هنع ىور امم « كلذ بانتجاو « تاءاطلا نم دشألاب كسقلاو « قوقملا ىف

 , لوطي هنايبو
 . نع 5 2

 ميرمأو دحسملا ىف اسولح ةعامج ىأر هنأ هنع هللا ىطر ءارمع نع ىور ام امو

 مهسولج ىف ارجع مهنم فرع هلماف ؛ ناماس ىلإ هب بتك ىذلاو ء بسكلا باطب

 ىبنلا سأل [ بسكسلا بلطب ممرمأ كلذلف ] « كلذ ريغ وأ ء سانلا ىف مهعمطو



 نفي باطمللا نب رمع رك ذ

 باوصأ اوأَر دق 3 اع ا ىفر 0 رمعو ركب ابأو مالسسلاو ةلمصلا هيلع

 دحساا نم جورحلاب اورمؤي 1و « كلذ اوهركي 1و « ةيامثسشو فين رهو « ةئّصلا
 ا لو

 : دحأ موي باطخلا نب ديز هيخأل لاق هنأ « هنع هللا ىضر « رمع نع ىورو

 اك ةداهشلا ننعأ ضي انأ :ديز هل لاق ءاهبلت ىت> مده ىئارد تعز تشش نإ

 . لكوتلا ةقيقح ىلع لدت امهنم ةميظع ةراشإ هذهو ؛ ةداهشلا بحن كنأ

 . ةيافك ليلقاا ىفو « ةريثك كللذ هابشأو

 : ءايشأ ةعب رأ ىف ةدابعلا ثدحو 5 لاق هنأ ( هنع ثا ىضر 6 روع نع ىور دقو

 رمألا : ثلاثلاو ؛ ىلاعت هللا مراحم بانتجا : ىناثلاو ؛ ىلاعت هللا ضئارف ءادأ :اهوأ
 . ىلاعت هللا بضغ ءاقتا ركفملا نع ىمهنلا : عبارلاو ؛ ىماعت هللا باوث ءاغتبا فورعملاب
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 عمللا باتكص ا

 هةنع هللا ىضر نا ركذ ىف باب

 صخ دقف : هنع هللا ىضر « نافع ن نانع امأ : هل همحر « خيشلا لاق

 قئاقحلا لهأ هب قلعتي اممو « نيققحت: بتارم ىلعأ نم نيكفلاو « نيكقلاب

 نيمدقتمللا ضعب نع ىور ام « هنع هللا ىضر نافع نب ناب فوصتلا لهأ نم

 « نيقيدصلاو ءايبنألل الإ مصب ال : لاقق تامسلا ىف لوخدلا نع [ لثس هنأ ]

 ءايشألا ىف الخاد نوكي نأ نيقيدصلا لاوحأ نم ىه ىتلا ةمسلا ىف لوخدلاو

 . اهنع ًاتئاب [ ءايشألا مم .نوكي نأو اهم اجراخ ]

 ناك لجر : لاقف فراعلا ةفص نع « هنع هللا ىذر « ذاعم نب ىبحن لئثس اك

 . مهمع نئاب [ مهعم ]

 ءايشألا ىف هلوخد نوكي : لاقف قداصلا ريقفلا نع « هللا همحر « ءالجلا نبالثسو

 . هسفنل ال هريغل

 ىبأ الو 1 لاق هنأ هنع ىور دق هنأل « هنع هللا ىفر « نامع لاح فصو اذهو

 . هتممج ام لاملا اذب اهدسأ ةداث مالسإلا ىف نوكي نأ تيشخ

 جرخلاو « كاسمإلا نم هيإإ بحأ قافنإلا نوكي نأ هلاح اذه نوكي نم ةمالعو

 ةمور ركب ىرشو ةرسملا شيج زيهجت ىف هنع هللا ىضر نايمك ل خدلا نم رثآ دنع

 لعف أم « هنع هللا ىضر « نا ريض امد : مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر لاق ىتح

 6 اذه دعب

 ؛ مرد فاأ اهبف « هنع هللا ئفزر ٠ رد ىبأ ىلإ ثعب هنأ هنع ىورو

 نأ ىلع كلذ لدف « ىلاعت هللا هجوأ رح تنأف اهلبق نإ : لاقو هل دبع ىلإ اهمفدو

 « ةفرعلا لماك دبسل الإ لاخلا اذه حصب الو تاهجلا هذه لثمل ةدمتسم تناك هلاومأ

 لوخدلا حصي ال : هللا همحر هللا دبع نب لهسلاق : لوقب هللا همحر ماس نبا تعمم



._ 

 نفع هنع هلأ ىضر « نافع نب ناع < ذ

 نذأي ام رادقم ىلع قفنأ قفني ” نأ ه4 هللا نذأ اذإ نذإلا فرعي دبعل الإ ةعسلا ىف
 همايق نوكيو : هل ىلاعت هللا نذأي ام بسح ىلع كسسمأ امكسمأ نإو « هل ىلا: هلل
 ليكولا لثك هلثم نوكيف ء ظوظحلل ال قوقحلل , لاومألا ن م هيلع هللا عمم اهف
 هيعص ناكم وهو « لام لا بر نذإب نب نيكسلاملا فرصصت هبحاص لام ىف فرصتي
 مهنأ ممدنعو ءاايندلا ليبع مو لاحلا اده ماوعدب ريثل < ىقلخ كلذ ىف طلغ دقو

 : الزرع نب
 ديعلا تالع امر : لاق هنأ « هللا هحر « هللا دبع ن ل لوس نع كس دقو

 رع لثم : لقف ؟ "نم لم : هل ليقف « هنامز ىف قلخلا دهر نوكيو ايندلا

 . زيزملا دبع نبا
 تبزلا نيب رم هتفالخ ىف [ زي زملا دبع نب رمع ىنَْأ هنع هللا ىضر ] ناكو

 ثالث ىلع هجارمس مضي ناكو « ةماعلل جرس ىذلا تيزلاو هسفنل جرش / ىذلا
 . ضرألا نئازخ هدي ىفو « تابّصق

 ءالؤه نأ هياع بهذو « رقفلا ىلع ىنغلا فيرشن ىف طلغ نم طلغ انه اه نف
 هللب مانع نآل + الالام نومدمي امب ءارقف الو «ايندلا ضارعأب ءاينغأ اونوكي مل
 هيلإ معرمو

 ةمزح لمح هنأ هنع ىور ام « هنع هلا ىضر « ناهعب قئاقللا لهأ هب قلعتي اممو
 ضعب ىلإ اهتمفد وأ : هل ليقف « كيلامم ةدع  ناكو ٠ هنيتاس ضعب نم بطح
 ىسفن برجأ نأ ”تدرأ نكلو ؛ كللذ لمفأ نأ تمطتسا دف ىلإ : لاقف « كديبع
 . لاق اك وأ « كلذ هركت لهوأ « كلذ نع زجعت له

 ةضاير دقتفي نآكو ٠ هسف داقتفا عدب ال ناك هنأ [ ىلع] اصبأ كلذ لدن
 . هريغك كلذ ىف سيل هنأل لاومألا نم هيلإ ممجأ ام ىلإ نكسب الئل هسفن

 ”مّنقم وهو ماقلا فَ ةدحاو ةمكر ىف لولشلا عبسلاب أرقي ناك هنأ : هنع ىورو
 . ليللاب هسأر

 2( محلا ماا
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 فنم ىنيميب ىرك ذ تسسم الو تيتمت الو "تين ام : لاق هنأ هنع ىورو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر "تبا
 هنأ : هنع ىور ام ةماقتسالاو تايئثلاو نيكسملاب هصيصخم [ ىلع لدي 6

 نم فحصللا عضو الو « لاتتلاب دحأل نذأي 1و « همضوم نم حربي 1 نتك موي

 مقوو « مدلاب خطلت مل لوف لاسو « هنع هللا ىضر ؛ لتق نأ ىلإ هرحح

 2( ياهلا 'ميركلا َوُهَو هللا موكيفكسجَف ) ةيآلا هذه مضوم ىلع مدلا

 ل اجر ديب تع : لوقي ناولع نب ورمع ابأ تحمس « عيفر لاح نيك- لاو

 كب قب [كنع] ىنعدخت نأ دي رثأ ىهلإ : هتاجانم ىف [لوقي] وهو ىلايألا نم دليل

 ىنعم أم : ورمع ىلأل ت تاق ؛ تاهيه تاهمه ؛« كالصوب كنع ىنمطقت نأ ديرت مأ

 : . نيكسفلا : لاق ؟ تابمه تاههه : هلوق

 : اهوأ ؛ ةعب رأ ىف ًاعومج ريخلا تدجو : لاق هنأ هنعدّللاىضر « نايثع ن نءكورو

 « ىلاعت هللا ماكحأ ىلع ربصلا : ىناثلاو « [ لفاوتلاب ] ىلاعت هللا ىلإ ببحتلا

 . لجو نع هللا رظن نم ءايحلا : عبارلاو « لجو زع هللا ريدقتب اضرلا : ثلاثلاو



 اذ هنع هلا ىضر « بلاط ىبأ نب ىلع ركذ

 هنع هللا ىضر بلاط ىلأ نب "ىلع ركذ ىف باب
 لع دعا كيس قإف هع يمر لعامأو نا هع « خيشلا لاق

 : لوقي هللا همحر ًادينج تسمح : لوقي ىرابذورلا ىلعابأ ”تعمس : لوقي ىهمجولا
 اندافألا بورملاب لغتشا هنأ الوا « هنع هللا ىضر ؛ "ىلع نينمؤملا ريمأ ىلع هللا ناوضر

 معلا وه ىنادالا لملاو « ىندللا لع ىطعأ ةةرما هلاذ «ةريثك ىلاعم اذه اننلع نم
 20( يلع نم اًندل نم انماعو ) ىلعت هللا لاق « مالسلا هيلع ٌرضحلا هب ؟صخ ىذا

 عيطتسن ْنَل "كنإ ) هلوقو مالسلاو ةالصلا امهملع ىسومو رضخللا ةصقب ”تممس دقو
 رك ذنسو « ةوبنلا ىلع ةيالولا ليضفت ىف طلغ نم طلغ انهاه نف 20( اربَص ّىعَم

 . هللا ءاش نإ كلذ لاق نم ىلع درلا باب ىف كلذ

 لوسر باحصأ عيمج نيب نم ةيصوصخ هنع هللا ىضر [ ىلع ] نينمْؤاا ريمألو

 ةرايعو « ةدرغم ظافلأو « ةفيطل تاراشإ و « ةليلح ىتاعع سو هيلع هللا ىلص هلل

 قاخنو قلعت ةفي رش لاصخو ؛ كلذ ريغو « [ مملاو ] نامإلاو ةفرعملاو ديحوتلل نايب و

 نكسلو « باتكلا هب لاط كك كلذ !:”كذ نإو « ةيفوصلا نم قئاقحلا لهأ هب
 . هللا ءاش نإ لي وطقلا نع هب ىفتكتن ًاقرط كلذ نم ركذن

 : لاقف ؟ كبر تقرع امب : هل ليقو « هنع هللا ىذر « نينمؤملا ريمأ لئُس ام اهنف

 بيرق « سانلاب ساقي الو « ساوحلاب كردي الو « ةروص ههشنال ءةسفن ىنفرع اع

 الو ءىش لك تحنو « هتحن ءىش لاقي الو ءىش لك قوف « هبارق ىف ديعب ءهدمب ىف

 ءىشك ال «ءايغألا ىف ”لخاد « همامأ ءىش لاقي الو ءىش لك مامأ « هقوف ءىث لاقي

 . هريغ اذكه الو اذكه وه نم ناحبس ؛ هىشب الو ء ءىش ىفالو  ءىش نم الو

 كب : فيكلا (0) ه6 : فيكلا ()



 ءىش نمال ءايشألا قلخ : هتبطخ ىف لوقي « هنع هللا ىضر « نينمؤملا ريمأ ناكو

 6( ماض .ىس ف مناص ل اك ٠ هلثتمأ 02- نعالو فاذتحا ءىش نع الو ( ةمد ناك

ح لعب نمال ماع ناع هللاو ماع لوج دعب نف ماع لكو
 .لب

 (هنع نا ىض ر ؛ دع تمعع : لاق دنه ن ورع هنعرك ذ م ناعإلا ىف هلوقو

 باقلا دادزا نامإلا دادزأ انكف :غ بلقاا ىف ءاغيب 8 ودين نامعإلا : لوقي

 «باقلا ىف ءادوس ةظا ودع قافنلا نإو ؛ باقلا ضيا ناعإلا لكستسا اذاف اضايب

 باقلا ٌدوسا لكتسا اذإف « ًاداوس بلقلا دادزا قافنلا دادزا الكسف

 : لاقف « ناعإلا نع هلأف « هنع هللا ىضر ء بلاط ىبأ نب ىلع ىلإ لجر ماقو

 ريصلا فصو مث ؛ داهجلاو « لدملاو « نيقيلاو : ربصلا ىلع : مئاعد عب رأ ىلع نامإلا

 ىلع اهنم دحاو لك فصوف : دابجلاو لدءلاو نيقيلا كلذكو « تاماث» رع 3

 . تاماقثاو لاوحألا 9 ملكشت نم لوأ وهف هنع كلذ حص نإف

 : لاق ؟ بويعلا رئاس نم سانلا ملسأ نم : هنع هل ىضر « نينمؤملا ريمأل لقد

 مامدعالاو ءمدناق ربصلاو ٠ همام ةظعءوملاو « هرزو ةراذخو 8 مرفأ هلقع لمح نم

 . هسينأ ىلبلاو ثوملا رك ذو , هسيلج“ ىلاعت هللا فوخو « ةريبظ ىوقتلاب

 تدجو ول لع انهاه نإ اه :دأيز ْن لبيك ث يدح لق هنعّل ىضر؛« ىلع لاقو

 ديحوتلا نع ةرابملاو ناوبلاب ةباحصلا نيب نم هصيصخن ناكف ؟ بلق ىلإ راشأو ةل> هل

 قائيم هللا ذخأ ّذِإ و ) : ىلاعت هللا لأق لاو الا زعأو ىناءأل مأ نم نايبلار « ةفرمملاو

 00 ٍسانال ”نايب اذه / ت- ىلا ا سس ل ل باتكسللا اور 3 نردلا

 لك الو ء ملعي لقع نم لك سيل هنآل نايبلاب الإ فرشلا لاك ديملا غلبي الو

 1م: نارمع ل1 ()



 امل هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع ركذ
000 

 « لاككسلا ىلإ غلب دقف نايل مملاو لقملا 'دبعلا ىلعأ اذاف « نيبي نأ نسحي لع نم
 مهلع لكشأ اذإ اوناك مهمأ ملسو هيلع هلا لص هللا لوسر باحصأ نع روهشملاو
 : مهملع لكشبإ ىذلا مه نيب ناكف «هنع هللا ىضر : يلع اولأ- نيدلا رومأ نم ١ىش

 ايك ءام انوه كييبح ببحأ : لوقي ناكمنأ «هنع هللا ىضر ؛ ىلع نع ىورو
 . ام اموي كبيبح نوكي اهك ام انوه كضيشب ضغبأو « ام ًاموي كضيفب نوكي

 ءارفصاي : لاقو  لاومألا ةنازخ  ةنازحلا باب ىلع فقو هنأ : ًاضيأ هتعرك ذو
 ش . ىريغ ىكرغ ءاضيباي و

 . هعباصأ سأر نم هعطقف مارد ةثالث ءارش ًاصيق سبل هنأ : أنبأ هنع يك ذو
 هللا لوسر ىلإ كلذ لمحو ؛ رمت نم ادم هترجأ ذخأف « ةرجأب لمع هنأ هنع رك ذو

 . هب تكوقت ىتح ملسو هيلع هللا ىلع
 كبحاص ىقلت نأ تدرأ نإ : هنع هللا ىضر « باطخلاا نب رمعل لاق هنأ هنع ىورو

 . عبشلا نود لكو « كلمأ رصقو « كلمن فصخاو , كصيق عقرف
 .رمع كلط «هنع هللا ىضر « ىلع الو : لاق هنأ ,هنع هللا ىضر « رع نع ىورو

 ةفوكلا رينم .هنع هلل ىضر . نسحلا دمص « هنع هللا ىضر « لتق امل هنأ : لاقيو
 هللا « هنع هللا ىضر « نينمؤملا ريمأ ميناروظ نيب لقق دقل « ةفوكسلا لهأ اي : لاقو
 .همدخم ًامداخ اهب ىرتشيل اهلزع دق ناكو ؛ممرد ةثامعب رأ الإ ائيش ايندللا نم فلخامهنإ

 هنول ريغتي و لزارتي ةالصلا تقو ءاج اذإ ناك « هنع هللا ىضر « يلع نإ :لاقيو
 ىلع ىلاعت هللا اهطرع ةنامأ تقو ءاج :لوقيف ؟ نينمؤملا ريمأ اي كلام : هل لاقيف
 ىردأ الف , ناسنإلا اهلمحو اهنم نقئشأو اهنلمح نأ نيبأف لابجلاو ضرألاو تاو.سلا
 ؟ال مأ ”تامتحا ام ءادأ ور

 بناج نم .اهعض الك منغ ىعارك الإ ىسفنو نأ ام : هنع هللا ىضر « ىلع لاقو
 . بناج نم ترشتنا



 عفللا بادكص ذي

 ىتلا لامفألاو قالخألاو لاوحألا نم ريثك كلذ هابشأ « هنع هللا ىضر « ىلعلو

 كرت نف « ةيفوصلا نم ديجاوملا لهأو. تاراشإلا لهأو بولقلا باب رأ اهب قاعتي

 ةقالع الب دي رجتلاو رققلا طاسب ىلع سلجو كال ءام عيمج نم جرخو اهلك ايندلا

 هلايعل ضعبلا كرو اهضمب جرخأ نمو ؛ هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ هيف همامإف

 معمج نمو « هنع هللا ىضر باطخللا نب رمع [ اهمف ] همامإف قوقحلا ءادأو محرلا ةلصاو

 نمو «هنع هللا ىضر نافع نب نامع [ اهنف ] همامإف هلل قفنأو هَل ىطعأو هلل نمو هَل

 كلذ ىف همامإف اهنم برهو !هضفر هبلط ريغ ْنِم هيلع "تعج نإو ءايندلا لوح موحال

 . هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب "ىلع
 تمصلا : ةمب رأ ىف عومم هلك يهل : لاق هنأ « هنع هللا ىطر « "ىلع نع ىورو

 ”لكو « وفل وهف ىلاعت هللا ركذ ىف نوكي ال قطن ”لكسف « ةكرملاو رظنلاو قطنلاو
 لكو « ةلفغ وهف ةربع ىف نوكي ال رظن لكو «”وهسس وهف ركفر ىف نوكي ال تمص
 هتعصو ارك ذ هقطن لمج ًادبع هلل محرف « ةرتف ىبف هللا دبعت ىف نوكت ال ةكرح

 . هديو هناسل نم سانلا سي و « ًادبعم هتكرحو ةربع هرظنو ًاركسف



 0 ةفْطلا لهأ ةفص

 م طم 5 ل 1 0 1

 ةئالثو فين رملعا ىف ءاج اك اوناك ةفصلا لهأ نإ مأ : هللا هر , خيشلا لاق

 ىف مهمونو ددسلا قولك ناكو « ةراحت ىلإ الو عرض ىلإ الو عا ىلإ نومجر.ال
 ثحب و مهعم لكأيو مهمم ساجن و مهسناؤي ملسو هيلع لِ ىلص لوسر ناكو « دج

 . مهلصف [ ةقرعم ]و مهعار) ؟ | ىلع سانلا

 نيرذلا ءارقفلل ) : لجوزع هلوق اهنم نآرقلا نم مضا مم ف ىلاعت هللا مرك ذ دقو
 ( مكر نوعي نيرفلا درطت الو ) : هلوقو « .ةيآلا © 7( لمس ىف أورصحأ
 ةيآلا "7( مهر نوعادي نبذلا مم كسف ”ريعأو ) : هلوقو « ةيآلا

 ىلوتوسبَع): "لجو رع هللا 0 ىلاعت هللا بناع دقو
 ناكو « هنع هللا ىضر « موتكم مأ نا نأش ىف تلزت : 20( ىمعألا ' اعلا

 : لوقي كلذ دمب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر هآر 0 ,ةفصلا لهأ نم

 . 6 لجو زع ىبر هيف ىنبتاع نماي »

 لهأ سلج اذإ هسلجم نم موقيال ناك ملسو هيلع هللا ىنص لوسر نإ : لاقيو
 اب رو « مهلبق مهيديأ نم هدب عزتي مل مهحفاص اذإ ناكو ؛ نوموقي ىتح هلوح ةفصلا
 دحاو عم مهم ثعبي « هرادقم ىلع دحاو لك ىلعةعسلاو تاادجلا لهأ ىلع مهقرفي ناك

 هللا ىضزت « ذاعم نب دعس بلقني ناك امبرف لاق ؛ ةسملاو ةءب رألا رخآلا عمو ؛ ةثالث
 مهمعطيف هتيب ىلإ مهنم نينا « هنع

 3 عادات ف0 بوث 2# نول هب ةفصأأ لهأ نم نييديس تيأر جدع للا صام هنأ نقو 3 ب 0 5 . . 1000+

 ؟م : تفيكلا هي ماع : ةرفبلا (1)

 سع (5)

١1 
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 .هتروعودبت نأ ةفاحم هنديب ضيق مدحأ عكر اذإف ؛ هيتبكر خايب ال نم مهنم

 نم ةاشلا ةحئار انتحار هبشي ناك : هنع هللا ىضر « ىرعشألا ىسوم وأ لاقو

 . ءابعلا سبل

 « هللا لوسرأي : انلقف موي ةفصلا لهأ ةعامج انيسص : ةحلط ن هللا دبع لاقو

 ملسو هيلع 2 ىلص هللا لوسر كلذ ممسف َه ةفيحلا انياع تمرحعو « رْملا اننوطب قرحأ

 انوساو امم مانيساوف « هنانوساو دقف « ةنيدملا لهأ مامط وه [ امإ ] رقلا اذه نأ يناع

 هللا لوسر [ تيب ] نم عفترت 1[ نريعو أ ريش دش نأ هدف دمت سفن ىذلاو 24ه

 . « ءاملاو رْملا نيدوسألا ريغ مهل سيلو زبخال ناخد

 ملو « مهلإ [ كلذ ىف ] رذتعا لسو ةالصلا هيلع هللا لوسر نأ كالذ ىف ىنءلاو
 « [ تاراجتلاو باستك الا نم ] شاعلا بلطب مهرمأي لو ؛ مهتباكش مهملع دري

 رتتسادقو ةفصلا لهأ نءةعامج ىلع فقو مالسلاوةالصلا هيلع ىبنلا نأ ربخلا ىف ىوردقو

 لهأ ريغ امأف « نوكبي مهو نآرقلا مهملع أرقي «ىراقو ىرعلا « نم ضعبب مهضعب

 ةيضرلا لاوحألا نم هب اوصخو هب اودرفنا ام مهعم دحاو لك نع ىوأر دقف ةفصلا

 بلطو ةفوصتملا نم قئاقحلا لهأ اهب قلعت ام قالخألا مراكمو ةيكزلا لامعألاو

 كلذب لدتسيل ًافرط رك ذن نكلو كلذ رد رثكيو ٠ مهم ءادتقالا ىف ءادتهالا

 ش . ىلاعت هللا ءاش نإ هرك ذن ملام ىلع



 المنن ةباحصلا راس رك ذ

 ىنمملا اذه ىف ةباحصلا رئاس ركذ ىف باب

 نع ىور ذقف ( هنع هللا ىضر ؛ هللا ديبع ن ةداط اأو : هللا هر ات خيشلا لاق

 فيلأ ةئام قوف « هنع هللا ىضر « هللا ديبع نب ةحلط تيأر : لاق هنأ ردح نب دايز

 . هديب هرازإ فرط طيخيا هنإو ساح ىف

 لاف يس ىب قراللا نع قوردتل + هيعاملا يضر 1 يعبي ذاسامأو

 قنخأ : لوقيو هسفنب دوحب وهو ٠ هنع هلا ىضر « لبج نب ذاعم دنع سلاجل ىلإ
 . كبحأل ىنأ كتدع وف كقنح

00 1 00 
 ىورذت بارت تنك ىبأ تددو : لاق « هنع. هللا ىضر « نيصح نب نارمع امو

 3 باذعلا ةفاح قاخأ مأو حاي رأا

0 
 هه ةهنغع هللا ىصر 2 نيصح َن نارمع ىعب هنأ 34 هلبأ همحرت ىلاييلا ثنا لاقو

 نم انعنم : اولاهف هتودوعت هبامسأ هيلع لخدف «ء ةنس نيثالثو ةثالث هنط ىتشا

 ىلر ىلإ هيحأ نإف [ الذ ] اولمفت ال : لاقخ « كتباكش لوط كيلع لوخدلا

 . ىلإ هبحأ

 "نإو ) ةيألا هذه تزن 11 هنإ : ليق دقف « هنع هللا ىضر « ىمرافلا نائاس امأو

 جرخ م « هسأر ىلع [هدي ] عضوو ةيحص حاص 200( نيعمجأأ مه دعو موج

 هللا ىضر « ءادردلا أ راز « هنع هللا ىضر ؛ ناملس نأ ريا ىفو ؛ مليأ ةثالث اب راه
 ليقف « ًاًبحاش سأرلا مومضم ظياغ ءاسك هيلعو الحار مأشلا ىلإ قارعلا نم ؛ هنع

 « ديبعلا سبلي اك سبلأ دبع انأ امإ و ةرخآلا ريخ ريخلا : لاقف ء كفن ترهش : ه
 . اهنساحم ءالتبال ةبج تسبل تقتعأ اذإف



 عقلا باتكم ل

 , ةيلهاجلا ىف ًارحات اءرما تنك : لاق هنإف « هنع للا ىضر « ءادردلا وأ امأو

 ةدابملا ترثآف . ىل اممتم لف ةدايعلاو ةراجتلا نيب عمجأ نأ تدرأ تداسأ اداف
 ىلأ ةدابع لضفأ نع « اهنع هللا ىضر « ءادردلا مأ تلئثسو : لاق ؛ ةراجتلا ىلع

 .رابتعالاو ركسفتلا : تلأقف « هنع هللا ىضر ؛ ءادردلا

 ىلاعت هلل قحلاب ىنايق نإ : لاق هنأ هنع ىور هنإف « هنع هللا ىضر ءرذ وبأ امأو

 نإو أخل ىندب ىلع كرت ام باسملا موي نم ىفوخ نإو « ًاقيدع ىل كرتب /

 1 ع قبب ف كر ام ىلاعت لا باوشب ىنيقي

 نإ لاق ؟ كاذ امو : هل ليقف « هكردأ مل موب مه ىنانق : لاق هنأ هنع ىوريو

 . دصعت ةردش ىقلخ ىلاعت هللأ نأ ثددو؛ ىلجأ زواح ىلمأ

 .٠ 7 ب ظ 95 7 م
 5 لو وهو فرمناف انوص عويس ةملو ىلإ ( ةنع هللأ ىصر « رد وبأ ىعدو

 . مهكي رش وهف موق لمع ىضر نمو « مهم وهف موق داوس رثك أ نم

 درف مهرد فلأ ؟ هنع هللا ىضر « رذ ىأ 5 ةملسم نب بيب> لمحو

 قانا ةجاح الد , اهريظ ىلع عراب بوكرمو « اهباحن زيع اندنع : لاقو هيلع قانا ةساح الو ءاه بظ لع ءرأ 3 ' يع دنع : لاق

 . كلذ ريغ

 هفك ىف تحرخ هنأ هنع ىور هنإف ؟ هنع هللا ىضر « حارجلا نب ةديبع وبأ امأو

 مالسلاو ةالصلا هيلع ثا لوصر باوصأ ىلع كلذ مظعف 3 نوعاطلا مايأ ف ةنمط

 رمح اهناكس هل نأ بح ام ؟ هنع هلا ىطر ؛ ةديبع وبأ مهل مسقأف . اهنم اوقرفو

 0 مهذلا هلأسف هءاج مت 00 رف هلأف * هنع هلبأ ىعرز ٠ ةدهبع ىف :أ ىلإ لجر ءاجو ؟

 تددو :ةديبع وبأ لاقو ] ؟ لجو رع هللا كدر ىذلاو لامع ىذلا : لاقف , هاطعأف
 -[ أ مأو ىف رف ىجتي و ىحل نر متيف ىدهأل اشبك نوك أ نأ عفمسيبكلا لا هوم ]اية ا

 رج
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 اذبحاي : لوقي ناك هنأ هنع ىور هنإف « هنع هللا ىضر « دوعسم نب هللا دبع امأو
 ٠ ل

 شاشع تناك هتيب ىف نأ ىورو ؛ تئدتبا امهسأب ىلإأ اف رقثلاو تولا ناهرركملا

 نا هّللاو : لاقف « شاشما هذه تضقن ول : هل ليقف نونب هل ناكو « فيطاطخلا

 نم رست ١ نأ نم ىنإ بدحا ب هدالوأ ىعي  مزويث بارا نم ىذا تصمأ ريتا أ نأ نم ىلإ أ تدالوأ ى 0 او تلقا

 . ةدحاو ةضين فيطاطألا هذه شاشع

 : لاق هنأ  امهنع هللا ىضر « كلام نب سنأ نع ىور دقف كلام نب ءاربلا امأو

 منرقي وهو طئاحلا ىلع هيلجرب لام دقو « هنع هللا ىغر , كلام نب ءاربلا ىلع 'تلخد

 من ءبرعلا ”ناوبد ىخأ اي : لاقف ؟ نآرقلاو مالسإلا دمبأ ىخأ اي : تلقف رمشلاب

 لوسر ىدي نيب ًازرابم نيعستو ةعست "تلتق دقو ىشارف ىلع 'تومأ ىنارتأ : لاق

 رئت كلَ كرهش موي ناكادلف « [ هيف ] 'تكرشأ ام ىو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا
 مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر تس“ : هنع هللا ىضر ؛ ىرعشألا, ىدوم ونأ لاق

 كلام نب ءاربلا مهنم : هربأل هللا ىلع مسقأ ول هل هب قبال نيثمِط ىذ نم كد : لوقي
 تقزرو ةداهشلا ىنتقزر امل كيلع مسقأ ىنآف مهللا : ءاربلا لاقف « هنع هللا ىضر

 . مهبلع هللا حتفو « ءاربلا دهشتساف : لاق « حتفلا ىناحصأ

 ”لضفأ : لوقي ناكهنأ هنع ىور هنإف « هنع هللا ىضر ء سايملا نب هللا دبع امأو

 نإ لوقي ناك هنأ هنع ىورو ؛ ىرت الو ىر ال ىتح كتيب رمق ىف سلجم سلال

 هنذح ىنمي مضولا اذه نإ : لاقيو ؛ هئاعد ىلإ ًاقوش رقفلاب دبعلا ىلتبيل ىلاعت هلل

 [ىور]و « هنع هللا ىضر سابع نا ىنعي « ممدلا ةرثك نم لمنلا كار لثم [ناك]

 ًابايث سبأ نأنم "ىلإ بحأ قلاخلا دنع ىنمفريف هسبلأف ابو عقرأ نأل : لاق هنأ هنع

 . نيقولخلا دنع ىنمفرتو « قلاخلا دنع ىنعضت

 ةرخآلا فرش اولاني نل : لاق هنأ هنع ىور دقف ء هنع ىضر :دايخألا سك امأو

 مك١



 اة

 عمللا باتك ش ادق

 هللا ىضر ٠ بدك لاقو ؛ ىلاعت هللا ىف ةماللا اولاني نأو « ءانثلاو ةحدلا اوهركب ىتح
 . ىذألا ىلع ريصي ىتح داهجلاو جحلا رجأ دبعلا لكستسي نل : هنع

 : لق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نع ىور دقف« هنع .ّنلا ىضر « ةثراح امأو

 ىضر « ةئراح ىلإ رظنيلف هبلق ىف نامإلا ىلاعت هللا رن دبع ىلإ رظني نأ دارأ نم »
 . © هنع هللا

 « ةرب ره ابأ تبأ. : لاق كلام ىلأ نب ةبلعث نإف « هنع هللا ىضر ؛ ةرب ره وبأ امأو
 ء محلا نب ناورم ةفيلخ ذئموب وهو بطح ةمزح لمحبي وهو ؛ هنع هللا ىضر
 ءاذه قْكَت هللا كحلصأ : تلقف , كلام ىبأ نبأ ايريم الل قيرطلا عسوأ : لاقف
 « ةافولا هترضح امل ىكب هنأ هنع ىورو ؛ كلام ىبأ نبأاي ريم الل قي رطلا عسوأ : لافف
 « دوؤك ةبقعو « نيقيلا فمضو ؛ دازلا ةلقو « ةزافملا دعب : لاق ؟ كيكبيام : هل ليقف

 ةثالث ليللا تأرج : هنع هللا ىضر « ةرب ره وبأ لاقو ؛ رانلا وأ ةنجلا ىلإ اهنم طبهماو
 مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ثيدح [هيف] رك ذتسأ ًاتلثومانأ ًاثنثو ىلصأ اناث ءازحأ

 درت نم لوأ نإ : لاق هنأ هنع ىورف « هنعأ هللا ىضر , كلام ْن سنأ امأو
 نزحت 5 اينما ليللا مهنح اذإ نبذلا نولحانلا نولياذلا ةمايقلا موي ضوملا

 مانن انك ام : لوقي ناكدتأ هنع ىورف « هنع هللا ىضر ءرمع نب هللا دبع امأو
 نكسمانا نكي ملو « دجسملا ىفالإ مالسلاو ةالصلا هيلعطا لوسز مايأ ىف با دع نحنو

 : لوقي ناكو ,هنيدب قثت نماالإ ًادبأ ببحت ال : لاق هنأ هنع ىكورو ىوأم الو

 نا نعو# قل ىتت ماعط نمالإ اهلك أت الو [ "قنا قت لك الإ جكماعط اومعطت ال

 الإ مدآ نبا فخ مل ولو « هفاخت نم مدآ نبا ىلع طاس اإ:لاق هنأ هنع هللا ىضر رع

 . اقيش هيلع ىلاعت هللا طاسي لهل

 ”مويل ىتيعل موي ”قأ نإ :لاقدنأ هنعىورف 6 هنع هللا ىضر « ناعلا نب ةفيذح امأو
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 نم 5 : هنع هللا ىضر , ةفيذح لاقو « ةجاملا ىلإ نوكشيف ىلهأ ىلإ هاو

 ىز اهبلع ىأرف ةدئام ىلإ ةفيذح ىعدو ؛ اليوط اثر ايمحاص تنروأ ةعاس ةوهش

 . مهنم وهأ موقب هنشل نع لو وخر فرستنأف محملا

 « هللا هةر ء بيسلأ نب ديعس ىووق « هنع هللا ىضر ؛ شدج ن هللا دبع امأو

 نأ كياع مسقأ ىلإ 5 : دحأ موي « هنع هللا ىذر : شح نب هلا ميع لاق : لاه

 كني اذإف « ى اولثمي مل ىلعب اورقبي مث ىولتقي نأ ودءلا تيقل اذإ و ءودملا ىفأ

 . كلذ هب لمفو لتقف ودملا تلف : لاق :؛ كيف : لوفأف ؟ تنتق ىه: تدق

 ًافيغر تبصأو ىلهأ ىلإ تيوأ اذإ : لوقي ناك هنإف ىنزالا زر نب ناوفص امأو

 جرخ نأ ىلإ كلذ ىلع داز امو . ارش اهلهأ نع ايندلا [ هلل ] ىرغ هتلكأأ

 . ايفدلا نم

 ىلوم ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر باحصأ نم لجر هنا ةورف وأامأو

 « ىلاعت هلل ارك اذ [ هيف رلس ] ىتح عجرف هيف ىلاعت هللا رك ذي مل اليم راس ماس ىنيأ

 . كاسني سيل [ ةورف بأ نإف ] ةورق ابأ سفنال مجالا : لق هاهتنم غلب الف

 : لاق ىتفأ الف هيلع اوخرصف ربق دنع هيلع ىغَأ هناف هنع هللا يذر ةركب وأ امأو

 ؟ و لق نب لإ نع سوق 3 ةياو قشضاالو جر سقن نمام

 .ركسلا نع ىهنأ الو فوردلاب هيف مآ ال نامز ىلإ ىتبأ نأ فاغأ ىنإإ : لاف

 ع هنأ ما تيب قد 101 هن ع ذر. ةحاور ن هللا دبع امأو

 دراو ىنأ ”تشبنأ ىنإ : للف « تيكسبف تبكب كلنإ : تلاق ؟ كيكيبام : ان لا
 ش رداص ىبأ ًاينأ لو راثلا

 أ ةنآلا ءدخ ارتنو كا حابصلا ىلإ ةليل ماق هنأ هنع رك ذف ىرادلا ميغ امأو

 . ةيآلا ( ٠ تائيكلا اوُحَرت رتجا نيذلا بس
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 لمدلا زبخلا تفي ناكامب ر هنأ هنع ىورف « هنع هللا ىضر « متاح نب ىدع امأو

 . مهملع ًامحرت

 ىور دقق مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىلوم « هنع هللا ىضر « عفار وبأ امأو

 ؟ ”لضفأ سانلا ىأ هللا لوسراي : لجر لاق : لاق هنأ « هنع هللا ىضر ء رمع نا نع

 :لاق ؟ بلقلا موهمم امو « هللا لوسراي : ليق 6« ناسللا قودص بلقلا مومح لك د لاق ٠6

 ةبسحبو ايندلا أنشب ىذلا ء دسح الو [ ىثب الو ] هيف ردك ال ىذلا ىقنلا ىقتلا » ٠١

 ةالصلا هيلع هللا لوسر ىلوم عفار ىبأ ريغكلذ [لثم] انيف فرعن اف :اولاق «ةرخآلا

 . هنع هللا ىضرو مالسلاو

 ديعب هللا دارأ اذإ : لاق هنأ هنع ركذ هنإف  هنع هللا ىضر « بعك نب دمت امأو

 هرصب و «ايندلا ىف هدهزو ؛ نيدلا ىف هبقف [ لالخ ثالث هيف لمح ] اعدلع

 ل ل لال

 يود ا ”كَِذَف روقاتلا ىف فن اًدإك ) رف
 اير

 لوسر دنع انك : لاق هنأ هنع ىور هنإف « هنع ل ىضر ؛ بتاكلا ةلظنح امأو

 ىلإ تدمف « نيعلا ىأر اهنأك ىتح رانلاو ةنجلا انركذف مالسلاو ةالصلا هيلع هللا

 : هنع هللا ىضر « ركب وأ لاقف « ةلظنح قفأن : تاقف سانلا تيقلو تكحضف ىلهأ

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ةلظنح بهذف ءاضيأ هلمفنل انإ : لقف « هتربخأف ؟ كلام

 ىدنع نونوكت اك مكتويب ىف .ىف رك وأ « ةلظنحاي » : لاقف « كلذ هل ركذف لسو

 . 6 ةعاسو ةعأم ةلظنحإب ه لاق اك وأ « مشرف ىلع ةكاللا كس شاص
 ._بع

 -يىلاتسحسلا دواد ّننأ باتك ف اذكهريثك وأ هتينكاو :خيشلالاق - جاحللا امو

 00 مي: يذلا ()



 لل ةباحصلا رئاسركذ

 يبنلا عم فيلا لاق هنأ هنع ىور هنأف " سو هيلع هللا لص ا لوسر 5

 ةلامو نب رشع نبا وهو جاجللا كابو ةنعا نيد نا انأو و ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع ها ىلص هللا لوسر عم عم ”تملسأ ذنم ماعط نم ىنطب كدا لاقو « ةنس

 يبس ةيرعأو ىتس لك 14و

 تأبختسا هتأرسا نأ هنع ىور هناف « هنع هللا ىضر « ةفيحج او هنيف - ١
 ىدتعا ليذه تخأ اي :اط لاقف « اهترك ذ اهنإ م « ةنس اه تضم ىتح !متينف رد
 ىلص هللا ىن نإ ء ني زانكسلا نه هللا دنع تددعل تموأ ؛ تنأ تيبلا ةولح سب

 ش اريالو 2 الو اهرد الو ًارانيد كرتي ل ءاديدح اننيعأ نيبهدبعو «تام مسرع يلع هللا
 9و

 . اريمغ الو

 اذ تحبصأ ام : لاق هنأ هنع ىور هنإف ءهنع للا ضو « مازح نب يكح امأو

 ىتلا بئاصملا نم هتددع الإ ل ىلع ًائيعتسم الو ةجاح يلاط ىدنع رأ ا طق مساوص

 اهماع رجألا ىلاعت هللا لا

 يكدر 8 ةماسأ امأو لاقف « نيرهش ىلإ ًاسرف ىرتشا هن أه نع ىور هنإف عهنع هللا

 . 4 لمألا 'ليوطا ةماسأ نإ » كلذ هغاب امل مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 برملا نم ةليبق ايتأ امرنأ امهنع ىور هنإف امهنع هللا ىضر بيهصر لالب امأو
 هللا انادهف نيلاض انك. بيهسمو لالب : القف ؟ اهنأ نم : هل ليقف مهلإ ابطخل
 انوجوزت ناف ىلاعت هللا اءادغأف نيلئاع انكو ء ىلاعت هللا انقتعأل نيكولمم انكو .٠ ىلاعت
 بيبص لاق « هلل دحلاو نوجوزت : اولقف «٠ لإ نإدبسف اودرأ نإو هللا دمحتق

 لاقف ؟ مالسلاو ةالصلا هيلع هلل لوسر عم انقباوسو ادهشم ترك ذاله : لال
 . قدصلا كحكنأف تفدص دقفف تكسا : لال

 « نييخاوتم اناكف « امهمع هللا ىضر؛ رع ن نيَحيطُمو ةعْيز ر نب هلا ديع امأو



 لايت

١15 

١ 

 ميللا باتك 0

 ىف ةكمب 00 | رظنأ تنك هلا دبع لاق

 ناطيح ضعب ىلإ رمأ تنكف : لاق ءرعشلا نم ةلث ةمأر ىلع ناكو ةيهافرلا

 « ربع نب بعصع ىلإ هلجأف رمقلا نم دم ىلع ىلدألا ىلإ: ىناوسلا ىف لمعأف ةنيدلا

 هللا ىلص هلا لوسر دنع دحي ملف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اموي بهم رهو

 هللا دبع ىلإ ر ,خألا فصنلا لو 3 اهضعب لك أف 2« سح ةمطق الإ ماسسو هيلع

 . ةعيب ر نا

 فوع نب نمحرلا دبع نيب ىخآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىورو'

 كمساقأ : دعس لاقف ناتأرما ديعسل ناكو « امهنع هللا ىضر عيب رلا ني دعم نيبو

 : لاقو « نمحرلا دبع كلذ لمفي ملف اهب جوز“ ىتح ىتأرم أ ىدحإ نع لزنأو ىلام

 « طقألاو نمسلاو رمدلا نم ًثيش عمج ىنح بسكو قودلا لخدف « قوسلا ىلع نود

 لخدف ايش هلهأ دمي ملف فيض ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب لزن هنأ هنع ىورو

 : هتأرمال لاقو « مامطلا هيدي نيب مضوو « هلهأ ىلإ بهذف راصنألا نم لجر ةيلع

 حبصأ اناق « مامطلا فيلا لك 1 ىح لكأي هناكمدي دمي لعجو ء جا ارسلا ىئفطأ

تص نم ىلاعت هللا بحي دقل» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاق
 ىلإ تم

 00( هم اصخ مهب ناكولو مهسفنأ لع نورتؤبو ) ةيألا هذه تلزنو 6 « مكنيض

 باحصأ نم لجرل ىدهأ : [ لاق ] هنأ « هنع هللا ىضر رمع [ نبا ] نع ىورو

 « ىنم هيلإ جوحأ ناك ىخأ نإ : لاقف ءةاش سأر سو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ىلا تمجرف تايبأ ةعبس هلوانت ىتح رخآلا ىلا دحاوا ثعبي لزب لف « هيإإ ثعبف

 ميسر ناك لَو مهسفنأ ىلع نو ُرْئْؤيَو ) : ةبآلا هذه مهمف تازنو : لاق « لوألا

 ) عا

 هين رثحلا ()



 ىف ىنعللا اذه ىف ةباحصلا رئاس ركذ

 ةباحصلا نع رابخألا ىف ريثكا اذه لثمو : ىلامت هللا هحر « خيشلا لاق
 نونمؤلاو « انك ذ ىذا عوتلا اذه نم ناعم ىف صيصخت هلو الإ دحأ مهنم امو
 عاونأ نم هب اونأ اف مهتالخأب قلختلاو لاعفألا ءذه لثع قلعتلا ىلإ نوب ودنم
 ريثكسلا نم ليلقلا ان'رك ذ دقو . مكيحلا [ عاونأ ] نم هب اوقطنو تاعاطلا
 اميصخم ةفاطلو ”ةراشإ : ةباحصلا ءالؤه نع اهانرك ذ ىتلا رابخألا هذه نم دارملاو
 ةئألا باب بابلا لوأ ىف“ 1 مددقت 7 حرشك حرشو نايب هلو « هلعأل

 ىلع ىنخي الو « نيممجأ مهنع هلل ىضر « ىلعو نامءو رمعو رك تأ ةعب رألا
 . ىلاع# هللا ءاش نإ كالذ نايب هيف رظنلاب ر ,مدتملاو لمألا

 (مملاس ١؟ )



 عمللا باتك 15

 ةفوصتملا بادا باتك

 نكته فانا نانا لو نا ال لاك خيشلا لاق
 يعل هنو 10 0,
 : هريسفت ق لاق هنأ « هنع هللا ىغر « سايع نبا نع قورو ( أران مسيلهأو

 سو هيلع هللا لص ىنلا نع ىورو ؛ رانلا نم كلذب مهوقت مهوماعو مهوبدأ ىفعي

 هيلع ىناا نع ىورو « نسح بدأ نم لضفأ ًادلاو ثنلاو لح ام » : لاق هنأ

 « ىبدأ نسحأف ىبدأ هللا نأ » لاق هنأ مالسلاو ةالصلا

 مالسلا مهيلع « ءايبنألا ةلمج نم بدألاب هديصخت عضوم : هللا همحر « خيشلا لاق

 مهبدأ نم اوناك مالسلا ةالصلا مهبلع ءايبنألا عيمجفالإ و « بدأ نسحأف هلوقب

 ٠ ىلاعت هللا

برقأ بادألا ىأ : لثس هنأ نب ريس نا دع نع ىورو
 فكزأو ىلاعت هللا ىلإ '

معو « هتيب وب رب ةفرعم : لاق ؟ هدنع ديعلل
 ريصلاو ؛ ءأ لا ىلع هلل دجلاو , هتعاطب ل

 . ءارضلا ىلع

 اف بادألا لمت سانلا رثك أ : هللا همحر ىرصبلا نسحلا ىلأ نب نحلل ليقو

 بوق هيلإ فرص هنإف نيدلا ىف هقفتلا : لاق ؟ الج ابلصاوأو « الجاع اهمفنأ

 كيلع هلل اع ةفرعملاو ٠ نيملاعلا "بر نم كب رش هنإف ايندلا ف دهزلاو 0 نيماعتملا

 «نانزلا لاك ايو

 ملو هسفن ىف هيلع ىلامت هّللام فرعي لا نم : هللا همحر « بيسملا ن ديمس لاقو .

 ل ةلاع ة بدألا 0 ناك« هيهنوه أم بدأتي
 ارغ ىف ب لم مر هرعمد -

 )١( ميرحتلا :5.



 اوم بادآلا ركذ
 2 ا

1 

 هبدأ ىف هسفئل قفر نف ؛ لف ”بدأو لوق بدأ نابدأ : : ىلاسملا موثلك . لاق
 « بواقلأ ةبحم هحنم هلمف بدأ : : ىلاعت هللا ىلإ برم ندو ؛ لمعلا باو" مدع 0

 . نيماغتملا باوث ىف 0 هلدحو . بويعلا هنع فرصو

 جوحأ بدألا نم ليلق ىلإ نحن : لاق هنأ « هلل' همحر ء كرابملا نبا نع ىورو
 ةلزنم فراملل بدألا : ًاضيأ , هللا همحر ٠ كرابل' نا لاقو ؛ رملا نم ريثك ىلإ انم
 1 ١ فن اةسملل ةب وتلا

 بدألا ىف سانلاو « ءاينغألل نيزو ءارقفلل دنس بدألا : هللا همحر خيشلا لاق
 نم ةيصوصخلا لهأو « ندلا لهأو « ايندلا لهأ : تاقبط ثالث ىلع مهو نوتوافتم
 « مولعلا ظفحو غالبا ةحاصفلا ىف مهمادآ رثك | نإف ايندلا :لهأ امأف , نيدلا ل اهأ
 . عيانصلا ةفرعمو ؛ برعلا راعشأو « كولملا رامسأو

 « حراوجلا 5 و . نيوقنلا ةضاير ىف مهمادآ رثك | نإف نيدلا لهأ امأو
 ديرختو ؛ تاهمشلا بانتجاو 3 ؛ تاوبشلا كرو , دودحلا ظفحو « : رارسألا 5

 . تاريقنا لإ ةعراسلاو « تاعالملا

 وبف بدألاب هأسفن ربق نم : لاق هنأ هللا همحر هللا دبع نا لمع نع 9 دقو
 رمأ ىلع هللاب اوناعتسا : هللا همحر ًاضيأ لهم لاقو « صالخإلاب : ىلاعت هللا دبعي
 سوفنلا عشمو ؛ ةبووتلا بادآلا لضفأ نإ :لاقيو ىلا هللا بدأ ىلع اوريصف هللا
 هيلع اهثحتف ريدلا اهفرعت نأ لاقف سفنلا بدأ نع مهضعب لئسو . تاوهشلا نع
 ءايبن الل الإ وغصي ال ءايش الا لاك بدألا نإ : 0 رشلا اهفرعتو

 . نيقيدصلاو

 رثك أ نإف نيدلا لعأ نم ةيصوصخلا لهأ بدأ امأف : هللا همحر خيشلا لاق
 ظفحو 0 دوه.لا ذعب دوقملاب ءافولاو 0 رارسمألا ةاعارمو « بواقلا ةرابط ىف مهادآ

 رسلا ءاوتساو ؛ قراوطلاو ىداوبلاو ضراوعلاو رطاوخلا ىلإ تافتلالا ةلدو ؛ تقولا



 عملا باتك اوك

 روضحلا تاقوأو برقلا تاماقمو بلطلا فقاوم ىف بدألا نسحو « نالعإلا عم

 . ةلصولاو وندلاو برقلاو

 ىرصبلا ليما ثم ا ا همحر ىرصبلا دم نب دمحأ تعم

 بدألا بجوت ةعي رشلاو 0 الو هل ناكإ ال هل ةديرش ال نف ةميرشلا

 . ديحوت الو هل ةعيرش ال هل بدأ ال نف

 عم فوقولا : لاقف ؟ هتاذ ف بدألا ام: هلا ةمحر ءاطع نب سايملا ونأ لكشو

 ١ 0 تنك اذاف « مالعإ و ارم بدألاب ىلاعت هللا لماعت نأ : لاقف ؟ تانسحتسلا

 : ىنملا اذه ىف ءاطع نبا دشنأ مث ءايمجيأ تنك نإو ايبدأ تنك

 ٍليمج لكب 'تءاج تنكس نإو 2 ةحالم لكب 'تءاج 'تقطن اذإ

 مهتاقوأ ىف بادآو « مهرفس ىف بادآ مل ةيفوصلاف : هللا همحر خيشلا لاق

 نوفورعمو مهريغ نم اهم نوصتخم مهو « مهتاكرحو مهنوكس ىف بادآو ؛ مهقالخأو

 « نضمب ىلع مههمب لضافت كلذب فرعي ؛ مهسنج ءانب أ دنعو ملاكشأ دنع اهم

 8 رطاني دقوت نيققحللاو نيعدملاو نيب ذاكسلاو نيقداصلا نيب زيمع : بادألا هذهمو

 رظانلا رظنيل راصتخالا ىلع انرك ذ ىتلا باوبألا هذه نم باب لك ىف مهءادآ نم

 ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ىلع فقيو « هيف



 لاف تاراهطلاو ءوضولا ىف مهبادآ
 ا 0 ا ا

 تاراهطلاو ءوضولا ف معاد 21م

 بلط : تاراهطلاو ءوضولا باب ىف هيلإ جاتحم بدأ لوأف « هللا هر خبشلا لاق

 امو « كلذ نم هركي امو بحتسي امو ء تسلاو ضئارفلا ةفرعمو « هملعتو ملا

 . ةليضفلل هيف بغر امو هيلإ بدن ان

 هل ماهتهالاو « هيلع ثحبلاو « لاؤسلاو لعاب اب الإ هيلع فقوب ال كلذ ليصفتو

 , منألاو نسحألا عابتأ و « طايتحالاب « ةنسلاو باتكسلا ةقفاوم ىلع هب قأت ىتح

 هللا نأل : دشألاو ط ايتحالاب ذخأي مل نم ىلع باقلاب راكنإلا كرو ةماللا مفرو

 مهل سانلا رئاسو « همازعب ذخؤي نأ بحت ا ءاهصخرب ذخؤي نأ بحب : ىلاعت

 هيف امو صخرلاب اوذخأ نإف « اهب ماهتهالاو اهسف ىعسلا نم مل دب ال بابسأو لاغشأ

 : نوروذعم مهف ةمسلا

 ةدابعلل هسفن غرفو « لاغتسألا نع جرخو , بابسألا كرت نمو ةفوصتلا امأو

 كسقملاو ءوضولا غابسإب ماهتعالاو ىقنتلاو قوتلا كرت ىف هل رذع الف ؛ دهزلاو

 نأ هيلعف كلذ ريغ لغش هل سيل نف « ةفاظنلاو ةرابطلا باوبأ ىف منألاو طايتحالاب

 . آم هللا اوقتاف » : ىلاعت ها لول , كلذ ىف هتعاطتسا ردق ىلع هدوهجم لذبب

 ىلإ نوموقيف « ةالص لكل ءوضولا نوددحي اوناك ةعامج تيأر دقو 2" « 'ٌتسطتسأ

 ىلإ مهمايق نوكي مهوضو نم اوغرف اذإ ىتح ةالصلا تقو لوخد لبق ءوضولا

 . ءوضولا نم مهغارفب الصتم ةالصلا

 ٠ هرفس ىف ةراهطلا ىلع امئاد «اونوكي نأ اضيأ كلذ ىف مهسادآ نمو

 : ىلاعت هللا لوقل « ةينل' مهمتأت ىتم نوردي ال مهعأ ١ كذا ىف يلو

 اة ناغتلا )0(



 عمللا باتكح اذه

9 ّ 2 - 2< 2 : 
 نإ كلدب وق 6 نومدقتسي الو ةعاس 000 ال مواجأ ءاح اذإف »

 . ةرأ مطلا ىلع اينألا نم وح ري ةتفب تول مءاد

 5 الإ مونلا ىنللمحت الف ليالاب هبثتأ اعر : لوقي ٠ هللا هقحر ىريصألا تع

 ىلع ماني ناك هنأ كلذو : ىلاعت هللا همحر « خيشلا لاق . ءوضولا ددجأو موقأ ام

 هلم ال نأ كلذ هسن بدأ دقت « ددج ةترابط تضقن دقو هبتنا اذإف « ةراهبطلا

 « ءوضولا ىف ةسوسو هب ةلجألا حياشلا نم خيش ناكو « ةراهط ريغ ىلع وهو مونلا

 ةالصل ءوضولا ددحأ ىلايالا نم ةليأ تنك : لوقي هتممسف « ءاملا بص رثكي ناكو

 « ىلق بطي لف « ليللا نم رطش ىغم ىتح ىسفن ىلع ءالا بصأ تنكو « ءاشملا

 : لوقي ًاقتاه ثعمسف «وفعلا براي : تلقف « تيكبف ؛ ةسوسولا ىنع بهذي ملو

 . ملعلا لامتسا ىف ىنعي للعلا ىفوفملا « نالف اب

 : هللا همحر ىرابذورلا هللا دبع وبأ وه رصن ونأ لاقو

 ىلابي الف مدآ ىنإ لامعأ ميمج نم هبيصن ذخأي نأ ىف دهني ناطيشلا نإ لاقيو

 نا ن 0 رك دو ؛ هلم اوصقني و 20 اورمأ ايف اودادرب نأ ةييصن ذخأي نأ

 08 ىل يللا ند ةليأ ةبانكلا هتباصأ هنأ« تا ههحر دينجلا ذاتسأ ناكو 03 قدر كا

 ناكو ىرلاعا رفح دنع 3 راختو هك درف تناك ) ةظياغ ةنيخت ةمقرم هيلع تناكو

 نع هسفن تنرط « ديدش درب ناكو « ةليا طشلا ىلإ ءاغل ؟'”( لاق لاطرأ هيف

 صوشب لزب لو 0 ةعقرملا عم ءال قاهسفت حرطف : لاق 3 دربلا هدا ءاملا ىف لوخدلا

. 00 7 10 0 5 5 
 ىت> ل د ده ابعزنأ ايل نا :فتدفتعا 4 لاقو 2 ءألأ نك جرح 3 هقمفرم مم ءأملا ©

 اهنألا : هسفنل 0 كالذن دارأو ٠ الماك ًاربش هيلع فح مف : لق ؛ ىلع في

 . ةبانجلا لسغ نم هب ىلاعت هلل رمأ كرامتثالا دنع تئرح

 عع فارعألا )00(



 اؤق 3 "تاراهطلاو ءوضولا ىف مهباذآ

 بص ةلقو « ءاملا برش ةرثك ىلع هباحصأ ثحب « هللا ةمحر هللا دبع نب لهس ناكو

 ناكو « ضرألا ىلع هبصت نأ هتومو « ةايح هل ءاملا نإ لوقي ناكو ء ضرألا ىلع ءاملا
 .ةونلا سكر« تاووشلا ةنانإو نقتل اثطع ذا فرع زك ذأ قع

 ءاهب « رواج وهو ةريثك نينس ةكمب « هللا همحر ىجاجزلا ورع وبأ ماقأو

 ناكو « خسرف رادقم وهو « مرحلا نم جرخي هتجاح ىغقي نأ دارأ اذإ ناكو

 . ةنس نيثالث « ىنغنب اك « مرملا ىف طوغتي ال

 نم ةوكر الإ هعم لمحت ال ةيدابلا لخد اذإ « هللا همحر صاوملا يهارإ ناكو

 رثؤيو « ءوضولل كلذب ظفتحم ناكو  ليلقلا الإ اهم برشب ال ناك امم رو ؛هاملا

 . شطعلا دنع برشا ىلع ءاملب ءوضولا

 « راهنألا طوطش ىلع نوشمب ةعامج تيأرو : ىلاعت هللا همحر « خيشلا لاق

 « لوبلا مهب دتشي ناك امبر هنأ كلذو ء.زوك ىفوأ « مهتوكر ىف ءالل مهقرافي الو
 مهعم ناك اذإف « سانلا لجأ نم ةروعلا فشكو رهنلا طش ىلع سواجلا مهنكمي الو

 . مهسفنأل نوصأ نوكيف « ةونخ ىلإ اولدع زوك وأ ةروكر

 كسمب الف قورملا ىخرتسي امير هنأل . لوبلا دنع كلدلا ةرثك نوهركي اوناكو
 ءالا زوع دنع الإ ةدشلا هركت كلذكو . طرقملا ريطقتلا هنم دلوتيو . لوبلا

 فخأأ رازإلاو . ةراهطلا دعب رازإلا نم [ ىلإ ] بحأ ليوارسلا سبلو . رارطضإلاو
 ناك ًابطر «رثك وأ لق ريزنخلا رعشب زرخم ام عيمج سبل بنتي و ١ىهنلا دنع هعزرل

 ةوكر هعم سبلو هيأر اذإ ىفوصلا نإ لاقيو . لاعنلا سبل اوراتخا كلذلو « ًاسباي وأ

 تيأرو . ىلأ وأ ءاش « ةروعلا فشكو « ةالصلا كرت ىلع مزع دق هنأ ملعاف زوك 5

 هلأ مهنم دحأ ءار اف ؛ راد ىف نوعمتحم مهو كاسنلا نم ةعامج ىنا رهظ نيب ماقأ نم

 ىتح عمضولا الخ اذإ دحاو تقو ىف ةجاحلا ىلإ مايقلا اهدوعو هسفن بدأ دق ناك



 ممللا باك 9

 هسفن دوع دق ناك نم ًاضيأ تيأرو ء هنم جرخ وأ ءالخلا لخد اذإ دحأ هازال

 مضاوم ىفو ةيدابلا ىف وهو زاربلا تقو ىف الإ ير هنم جرخب ال ناك ىتح اهبدأو
 ىلإ ءىجيف « هدحو ةكم نم جرخم « ىلاعت هللا هر صاوخلا مهربإ ناكو « ةولملا

 ىتح هب رشل لمحت ىذلا ءانا ظفحم ناكو « بارقلاب مميتي نأ جاتحي الف « ةفوكلا

 ٠ . هب أوتي
 اذإف ةرورضلا تاقوأ ىف الإ ماجلا لوخد نوهركي خويشلا نم ةعامج ناكو

 نأ ىلإ مهرازإ اولحي ل اهولخد اذإف « لاخ مام ىف الإ اولخدي ل كلذ ىلإ اورطضا

 ىتح مهنم وندب نأ ريغ نم مهعمط موطعي و ماوقلا مهسسمي نأ اوكرقي لو « اوجرخم
 ماجلا ىف ناك نإف , ًاضعب مهضعب اوكلد ةءامج اوناك اذإف « ءاملا مهملع اوعسوي
 ناكو « سانلا تاروع ىلع مهنيعأ عقت ال ىّتح طئاحلا مههوجوب اولبةتسا مريغ

 . رازإبالا مهعم لخدي ادحأ نوكرتي ال مالا اولخد اذإ ةفوصتملا نم ةعامج

 هديب رونتيلف قاحلا نسحب ل نمف « ةناماا قلحو طبإلا فتن : بابحتسالاو

 . ةولخلا ىف

 ضعبا مهضعب مهسموءر نوقلحم ىلاعت هللا همحر هللا دبع نب لهم بامصأ ناكو

 . مهنع ىنغلب اك

 ىب راش صعق نم لوأ : لوقب « ىناعت هللا همحر ىرونيدلا راصقلا ىسيع تعمسو

 قرفو : ىلاعت هللا همحر خيشاا لاق ء همدخأ تنكو « ىلاعت هللا همحر ليشلا هديب

 كلذب اودارأ نإ خجاشملاب نسم و « بابشلل كلذ » ركي و ةنسال ةعامج هراتخا سأرلا

 . ةنسلا لاعتسا

 بحأو « خخسولا لاب ايف . ىلاعت هللا نم رقفلا نأ به خياشملا ضعب :لوقي ناكو

 , كاوسلا ىلع ةموادملاو « بوثلا لغو « ةراهطلاو « ةفاظنلا ةفوصتملا ىلإ ءايشالا

 «ةولطاو . فارطألا ىف ىللا دجاشلاو ةمساولا ءاضنلاو ةيراجلا هايلا دنع لوزعااو



 لل تارابطلاو ءوضرلا ُْف يلدا

 : بيطلا بيلعأو « ةبيطلا ةحئارلاو « فيصلاو ءاتشلا ىف ةعمح موي لك ىف لاستغالاو
 0و غابسإ و ؛ ءوضولا ديدجتو « لاستغالا ىلع ةموادملاو « ىراجلا ءام

 ءاملا بلطو دعابتلا نم هترابط ىف ناسنإلا ىصقتسي ام ةسوسولا نم سياو

 كلذ ىلع ءاصقتسالاو ةهاطلا مضا اوملا ىلع شيتفتااو « ةريغتملا هايملا كرتو , ىراجلا

 ءاملا غالبإ و« مامغنالاو جينشتلا مضاومو . ةنطابلا ءاضعالاداةتفاو , ةره للا ءاضع اللا

 « كلذ ريغو ءوضولاو لسغلا ىف ةرشبلا عيمجو ءاضعالا ىلع ءاملا رارمإ و « يشايخلا

 : هلوق ىف لخاد كالذ ميمج نأل ًاضيأ هنع ىهنملا ساوسولا نم قنتلاو قوتلا سيلو
 .« متمطتلمأ ام هللا اوقنأ»

 لئاضفلا كلذشن نأ وهو : للعاا دح نع كجرخم ام يهنع ىهنملا ةسوسولا امإو
 . عاصلاب لستغي و « دملاب أضوتي نم ةالص لطبتو « رملا فلاخت نأو « ضئارفلا نع

 دجو اذإ ٠ تقولاب ىلوأ وه ا تقو لك ىف دبعلا نوكي ن نأ كلذ ىف باوصلاو
 نسحيف عساولا ءاملا دحي ملاذإو « هبلق بيطي ىتح طايتحالا ىلع هءوضو خيسيف ءامل

 لوسر بامسأ ن نأ : ريخلا ىف ىور ا ءاملا نم ليلق, رهطتي وأ« ءوضولا ددجي نأ
 . بارقلا هنم تاي ال اءوضو نوضوتي اوناك مالسلاو ةالصلا هيلع هّللا

 رشع ىنثا لمدنت ل ةحرق ههجو ىلع ناك نم تبأرو هللا هحر خيشلا لاق
 «ةالص لك دنع ءوضولا ديد عديل نأكو « هريضي ناك ءاملا نأ كلذو : ةنس

 ىلع ةريثك ريناند هل اولذب و « ىوادملا هيلإ اولمخل « هينيع ىف ءاملا لزن نم تءأرو

 ىلع ًايقلقسم نوكيو ٠ ًامايأ ءاملا سمي ال نأ جاتحت : ىوادملا لاقف , هيوادب نأ
 ناكو « ةرابطلاو ءوضولا كرت ىلع هرصب باهذ راتخاو « كلذ لمفي ملف . هامث

 دفلو : ريطتلا ةقات فورظ ىف ةحاولا هصورف نمو ؛ ةللجلا مالسإلا ناس نم (1)

 نيرمطنلا بم هنإف نيباوتلا هللا بحت اكو ةداجإلا لك تارقفلا هذه ىف فاؤنا داجأ



 عملا باتكص "7 باث ٠#»

 هب ناك هنأ هللا همحر مهدأ نب ميهاربإ نع كحو 7 ىرقملا ىزارلا هللا دبع وبأ اذه

 « نيتمكر ىلصي و هءوضو ددجم.ةرم لكو « ةرم نيعبسو افين ةدحاو ةليل ىف ماقف مايق

 هب ناك هنأ كللذو « ءلملا طسو ىف ىرلا عماج ىف هللا همحر صاولا مهاربإ تامو

 هسفن لسفيل ءاملا ىف ةرم لخدف « هسفن لسغيو ءاملا لخدي ناكف « نطبلا ةلع

 . ءالا طسو وهو هسفن تجر

 ءوضولا ىف ةيفوصلا نم ةوفصلا را بادآ نم تقولا ىف ىنرضح ام اذهف

 . قيفوتلا هللاو « ةرابطلاو



 "م ةالصلا ىف مهبادآ

 ةالصلا ىف موادارك ذ ىف باب
 «ةالصلا لع يل كلذ لوأف ةالصلا ىف مهءادآ امأو : هللا هحر خيشلا لاق

 ثحبلاو ؛ ءايلملا ةلءاسن ةثكو اهلقاونو اهلئاضقو اهمادآو اهمنسو اههضئارف ةفرعمو
 نيع ةرقو « نيدلا داع ةالصلا نأل : هب لهجلا همسي الامم تالذ ىف هيلإ جاتحي امم
 «وندلاو « ةلصولا ماقم ةالصلا ماقءو نيبرقلا جاتو « نيقيدصلا ةني زو « نيفراملا
 ارسسألاو « ةيقارملاو , ةدهاشملاو «راقولاو « يظعتلاو « ةيشاعاو « عوشمللاو « ةبيهلاو
 « ىلاعت هللا ىلع لابقإلاو « ىلاعت هللا ىدب نيب فوقولاو « ىلاعت هلا م. ةاجانملاو
 . ىلاعت هللا ىوس امع ضارعإلاو

 مهليواقأ ىلع اودمتعي و « مهءاهقف اولأسيو « مءاهلع اودلقي نأ ميلف ةماعلا امأف
 . قلخلل « ىلاعت هللا عسوأ ىتلا تالي وأتلاو ىوتفلاو تاعسلاو صخرلا نم

 سانلا ةلمج نع اوزاحتاو « سانلا اونياب يذلا صوصخلا لهأو « ةفوصتملا امأف

 21 ارق موب( كزجو 2 فلا ىلإ اردتطاورو قالا سرع هاك 1و
 فاكستلاو ماههالاو , بادألا لاعتسا نع فلختلا مهعسب الف « هللا ىلإ اوبسنو
 «اهباذآو اهلفاوو اهلئاضفو اهمنسو اهضئارق ماكحأو « اهزيوجتو « ةالصلا ماكحأل
 مهءامها نم رثك اي مهي نأ ىغبني الو « كلذ ريغ لغش رمل ىبا آل

 ا . ةالصلا رمأب

 ىتح ةالصلا ثقو لوخد لبق ةالصلل مبهأت نوكي نأ : كالذ نم مهمدأ لوأ

 لوألا تقولا ةفرعت الإ كللذ مهنكت الو , راتخلا وه ىذلا لوألا تقولا مهتوفيال
 « لاوزلا لع ىلع فوقولا مم « لعو « ةفرعت الإ كلذ ىلع ردقي الو « ةالص لكس

 سمشلا لوزن م ىلع لءي نأو « راطقألا لك ىف ناوأو تقو لك ىف لاوزلا لظ رادقمو
 هعم نكي مل اذإ هتماق رادقع كلذ ربتعيو « صقن.و دادزب و تقو لك ىف مدق نم



 عمللا باتك <

 « همدقب هربتعيو « هصخش لظب ناك عضوم ىأ ىف كلذ ملعيو « كلذل سايقم

 ةبونو اهب ورغو اهعولطو رمقلا لزانمو « موحنلا نم ءىش ةفرعم ىلإ جاتحم كلذكو

 ام هيلع ىف ال موحنلا ىلإ ليالاب رظن اذإ ىتح « رمقلا لزانم نم محن لك عولط

 بك اوكسلاو بطقلا ةفرعم ىلإ اضيأ جاتحي و « حبصلا ىلإ ىقب امو ليللا نم ىم

 ةدلب لك تمس ةفرعمو « داهتجالاب الإ كلذ هل حصي الو « ةلبقلا ىلع اهب لدتسي ىتلا

 « ةكع كلذ هداقتفا دعب الإ كلذ ةمح ىلع فقي الو « ةبعكلا نم مقت ننأ ىتح

كسلا نم انوع عقب نبأ فرع دق ىلا ةدلبلا ىلإ هعوجرو
 تقو ىف كلذ ناك نيأو ةبم

 ًاضيأ ىشبنيف تارايسلا موجنلا امأو « نيدقرفلاو ىدجلاو بطلا ةاذاحم نم مولعم

 بكرت و « زوافملا ىف مقي اعر هنإف « ليللاب ءادتهالاو لالدتسالل ؛ كلذ معي نأ

 . كلذ ةفرعم ىلإ جاتحيف روحبلا

 نم عبأت هل نوكي نأ قداصلا ةمالع : لوقي « هنا همحر هللا دبع نب لهس ناكو

 . ههبني امان ناكن إو « كلذ ىلع هثحب ةالصلا تقو لد اذإ نجلا

 ىلع نآرقلا ةوالتو ركذلاو ةدابعلا نم راهملاو ليللاب داروأ هل نوكي ند مهنمو

 ٠ ناك ام ثيح هرابنو هليل كلذ ىف طلغي ال ىح هتداع ريصتو « همايأ رم

 دارأو « تقولا لوأ لخد اذإ بهأت ام دعب « ةالصلا ىف لوخدلا بادآ امأو

 نم ةينلا عم مارحإلا ريبكسقب ةنورقملا ةريبكسملاب اهي رحتف : ةالصلا ىف لوخدلا

 . اعم نانوكي و ةينلا ةريبكسقلا الو, ةريبكقلا ةينلا قبست ال ثيح

 ةالصلا ةوفصو « ةوفص ءىش لكل : لاق هنأ هللا همحر فينا نع سل دقو

ىلا ةينلاب ةنورقم ىش ىلوألا ةرييكتلا نأ كلذ ف ىنملاو 8 ىلوألا ةرييكتلا
 زوحم ال 

 لخد اف دقعلا حص اذإف « لجو رع ُش كتالص نأ, كدقع وهو « اهم الإ ةالصلا

 « اهاضف نم صقني لب « ةالصلا دسفي مل ةنطابلا تافآلا نم كتالص ىف كلذ د

ين و اهدقع ىلصملل قبيو
 . ان



 6 ةالصلا ىف مهمادأ < ذ

 يتلا تافآلاو لا نمو ؛ هللو ؛ هّللاب ةينلا : لوقي « ىلاعت هللا همر ملاس نبا تع

 ءودعلا بيصن نإو ؛ ودملا بيصن وهو «ودعلا نم ةينلا دعب دبعلا ةالص ىف لخدت

 تلق نإو هللا نمو :هللو + هّللاب نع ىتلا ةينلاب نزاوي ال ءرثك نإو

 : لاقف ؟ ةالصلا ىف لوخالا فيك « هللا هحر زارفتا ديعس ونأ لثسو

 0 هللا ىدي نيب كفوقوو « ةمايقلا موي هيلع كلابقإك : ىلاعت لا لع لبقت

 نم ىدي نيب متو : هيجانت تنأو « كيلع لبقم وهو « ناهجر هنيب و كنيب سيل

 !!! ميلفملا كل“ : هنإف ؟ نقاو تنأ

 ؛ تلق اذإ ىنبني : لاقف ؟ ىلوألا ةريبكسقلا ربكست فيك : نيفراملا ضعبل ليقو

 م ةييملاو 0 : « هاو: كلف فرحصت نوكي نأ رثك 1 هل
 هنأ رعاف ىلوألا ةريبكستلا تربك اذإ : رخآ لاقو ؛ ءاهلا عم ةبرقلاو ةبقارللو ماللا

 تانلاو « كني نع ةنجلاكتالصىف لثمو , كريمض ىف امب ملاعو ء« كصخش ىلإ رظان

 . كلامش نع

 ريغ ءىش هبلق ىف نوكيإالف السل ىف لخد اذإ دبملا نأ : ةالصلا بذآ نمو

 هنأل « اهمهفو اهقوذ ةيآ لك نم ذخأيو همالك فرعي ىتح هيدي نيب وه ىذلا هللا
 ش . لع ام الإ هتالص نم هل سيل

 : لاقف « ةالصلا بدأ فصي هل باتك ىف « هللا همحر زارحلا ديعس وبأ لاقو

 كدنع نكي الو « ؟'”ءايريكسلا الإ كبلق ىف نكي الف ريبكستلا ف كيدي تعفر اذإ

 ةرخآلاو ايندلا ىسنت ىتح : ىلاعت هللا نم ريك أءىش ريبكقلا تقو ىف

 . هناي ربك ىف

 اذإ دبملا نأ هللا همر زارخلا ديعس ولأ لاقام ىف ىنعلاو : هللا هر خيشلا لاق

 هنا مث ءربك أ هللا هلوق ىف اقداص نوكي الف هللا ريغم ىشهبلق ىف نوكي و« ربك | هللا لاق

 ىلاعت ف ىأ )0(



 ممللا باتك 00 للا

 هللا نم عمسي ها عند دهاشي نأ : : كلذ ىف بدألاف: الفا ىذخأ اذإ

 . . لات فلا لع ارق تأكرأ « لات
 مكر اذإو « مبفلا لهأل ليلجلا مبا هيفو : هللا همحر زارخلا 0 لاق

 ب بّصْتَي نأ : : هعوكر قبدألاف

 لجو زع هللا نم مظعأ ءىش هبلف ىف نوكيال ىح ىلاعت هللا مظعي مث ءشرملا وحنا
 اذ وه هنأ معي هللا دو هسأر مفر اذإف . ءآبهلا نم لقأ نوكي ىح هسفن رغصيو
 برقأ ءىش دوج.لادنعهباقفنوكي ال نأ :هدوجسفبدألاف دجساذإ و « كلذ ممسي

 نأ بجيف ؛ دوجسلا دنع هْبر نم دبعلا نوكحي ام برقأ نآل « ىلاعت هللا نم هيلإ
 هتالص ميد « هنم زعأ الو « هنم لجأ هبلق ىف نوكيالو « هناسلب دادضألا نع هزني
 هتالص ىف هل نوكيألو ء«بوذي داكي ام ةبيطلاو ةيشحللا نم هعم نوكيو « اذه ىلع

 ىاةيدب نيب كققاو وه ىاقأ ريغ ء ىشب متعب ال ع هتالصي هنش مرتك 1 لف“

 نمو « يطاخم امو « لوقي ام لقعي كلذ لك ؛ ءٍلسو اعدو دهشت اذإ كلذكو ءهتالمن
 رم . ةالصلا ىف لخد دق ىذلا دقملاب ة ةالصلا نم جرخم ىتح « بطاخم

 ساوسولاةردابمل فيفختلا نوبحتو « ةالصلا ليوطت نوهركي اوناك ةعامج تيأرو
 8 اهيف هب لخد ىذلا دقملاو ةينلا ىلع هتالص نم جرخم ىح -6



 ا ةالصلا بادآ ىف رخآآ لصف

 ةالصلا بادآ ىف رخآ لصف
 لبق « ةالصلا بدأب ًابدأتم ناك اذإ دبعلا نأ كلذو : ىلذعت هللا هحر خيشلا لاه

 لاح نم ةالصلا ىلإ همايق نوكيو « ةالصلا ىف هن كسف :؛ةالصلا تقو لوخد

 باقلا ةاعارمو « ةيقارملا ةالصلا لبق مهماذآ نم نأ كلذو . ةالصلا ىف هنع قمم

 ةالصلا ىلإ اوماق اذإف :ىلاعت هللا ركذ ريغ ءىش.:لك رثّذو « ضراوعلاو رطاوخلا نم
 ىذلا دقملاو ةينلا مم نوقبيف ةالصلا ىلإ ةالصلا نم اوماق مهناكف تاق

 « بلقلا روضح نم مهاحىلإ اوعجر ةالصلا نم اوجرخ اذإ و ؛ ةالصلا ىف هب ونخد

 وهاذبف ةالصلا نم نيجراخ اوناك نإو ةالصلا ىف مناك ةبقارلاو «ةاع' أو

 . ةالصلا بدأ

 رظتني مادام ةالصلا ىف دبملا » : لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ”ىنلا نع ىو دقو

 راظتنا ىو « هتالص ىف ىلصلا هيلإ جاتحي ىذلا بدألا وه اذبف . « ةالصلا

 . ىلاعت هللا ءأش نإ كللذ تمهف نإ كل 'تفصو اك « ةالصلا لبق ةالصلا

 ىلوألا ةريبكستلا دنع ههجو ”رفصيو رمح ناك ةالصلا ىلإ ماق اذإ نم ”تيأر دقو

 نيل ناكف ءددعلا ظفحي نأ هل أيهتيال ناك نم تيأرو . ىلاعت هللا ةبيع نم

 دقملا تايث' ىلع هبلق ىعار ناك هنأل : ىلص ةمكر مك هيلع دعيو هباحأ نم ادحا

 ةمكر رك ى ردي هل ناكمنأل هسقن ىلع طاغإا فاخي ناكف ةالصلا ىف هب لخد ىذلا

 . اهالص ةمكر ك نيتي ىتح هيلع دعي نم نيمتسي ناك كالزلف ء اهالص

 «ء همضوم نع موقي داكيال ىتح « فعضي ناك هنأ هللا دبع ْن ل نع رك 3

 غرف ادزايوادتوا لثم بارحلا ىف موقيف « هتوق هيلإ درت ةالصلا تقو لخد اذإ ىتح

 . هعضوم نم موقي نأ ردقي الو « هفعض ةلاح ىلإ عجرب هتالص نم

 عوطتلا نم هدرو كرقي الو «ةدحولا ىلع ةيدابلا ىف رفاسب ناك نم تيأرو



 ناكسف «رضحلا ىف لمعتسي ناك ىلا بادآلاو نئسلاو لئاضنلاو ليللا ةالصو
 . ةدحاو رضحلاو رفسلا ىف نوكست نأ ىنبني ةفئاطلا هذه لاوحأ : لوقي

 لك أ اذإ هنأ هتداع تناكسف « دحاو ناكم ىف بحطصي ىناوخإ نم خأ ناكو

 سبل اذإ و « نيتمكر ىلصيو موقي ءاملا برش اذإو « نيتهكر ىلصيو موقي ًائيش

 جورخلا دارأ اذإو «نيتمكر ىلصي دجسلا لخد اذإ و : نيتمكر ىلصيو موقي ابو

 . نيتمك ر ىلصيو موقي بضغ وأ حرف اذإ كلذكو « نيمار ىلصي دجسملا نم

 « ىلاعت هللا همحر ناباج نب هللا دبع ىبأ عم نورفاسي انباحأ نم ةعاج ناكر

 ىتح سلحتال ؟7بقعتلا دارأو ةيدابلا ىف ليملا ىلإ غلب اذإ ناكهنأ هنع ىنوثدخ

 . نيتمكر ىلصي
 ءاهريغو ةكمب ءلوألا فصلا ىف ةالصلاو ةمامإلا نوهركي مهنأ اضيأ مهبادآ نمو

 نوراتخمي مهنإف « نارقلا ظفحم مهدحأ نأ ولف « ةمامإلا امأ « ليوطتلا نوهركيو

 ملسو هيلع هللا ىلص ّىنلا نأل : ىرخأ ةروسو دجلا أرقي نأ نسمي" نم فلخ ةالصلا

 نأ كلذب نوديرب مهنإف لوألا فصلا ىف ةالصلا كرت امأو « نماض مامإلا لاق

 :لوألا فصلا نوبلطي و « نومحدزب سانلا نأل : مهملع اوقيضي و ؛ سانلا اوجازبال

 ايلاخ عضولا ناك اذإو « مهراثيإ كلذب نوديرب « هيف ةليضفلا نم ريخلا ىف ءاجامل

 . لوالا فصلا ىف ءاح ىذلا لضفلا كلذ نومنتغي

 « ساوسولاو تاوفحلا ترثك ةالصلا تلاط املكف « ةالصلا ىف ليوطتلا امإو

 لوسر نع ىورو ؛ اهلي وطتو اهنرتكب لاغتشالا نم ىلوأ لامعألا حيحصتب لاغتشالاو

 . ماع ىف ةالص سانلا فخأ ناك هنأ : مالسلاو ةالصلا هيلع هنا

 نم هداروأ كرقي ال « هللا همحر « دينجلا ناك : لوقي هللا همحر ناولع نبا تحبس

 هلا ىلإ هب تلصو لاح : لاقف « كلذ ىف هل ليقف «ء هفعضو ةنس ربك ىلع ةالصلا

 . ىتياهن ىف هكرمأ نأ ىل أيهتي فيك ىتبادب ىف : ىلاعت
 . « هباحأب بقعي نأ و : ةملكلا هذه ىلع ايلعت خسنلا ىدخإ ىف ()



 ب ةالصلا ىف مهباذآ

 بارحلا ىف بلقلا روضح ء بش عب رأ ةالصال نأ : ًاضيأ ةالصلا ىف مهباذآ نمو
 ناكرألا عوضخو « بايترا الب بلقلا عوشخو « باقولا دنع لقعلا دوهشو
 « باتملا عفر لقملا دوهش دنعو « باجحلا عفر باقلا روضح دنع نأل ؛ باقترا الب

 ىّتأ نف « باوثلا دوجو ناكرألا عوض دنعو ؛ باوبألا حمف بلقلا عوشخ دنعو
 لصم وهف ؛ لقملا دوهش الب اهاتأ نمو « مال ةلصم وهف بلقلا روض الب ةالصلاب
 عوضخ الب اهاتأ نمو « ءىطاخ ًءلعم ويف بلقلا عوشخ الب اهاتأ نمو ؛ ماس
 . فاو ”لصمويف اهعأ ن نمو « فاج ثلصم وهف ناكرألا

 . قيفوتلا هللبو 2 ةالصلا ىف مهءادآ نم تقولا ىف نرضح ام اذبف

 (مهفلا )١4



 عمللا باتك" اخ

 تاقدسلاو تاوكزلا ىف مهبادآ رك ذ باب

 ضرفي ل هادج ىلاعت هللا نإف ةاكزلا ىف مهنادآ امأ +'نلاعت هللا هنعز خيشلا لاق

 هيف مهيلع بحي ام ايندلا لاومأ نم مهنع ىوز دق هناحبس هنأل ء ةاكرلا مهباع

 . ةقدصلاو ةاكرلا

 : ىلاعت هللا ةمعن : لاق هنأ هللا همحر ريخشلا نب هلا دبع نب فرطم نع ىكح دقو

 كلذكو « ىناطعأ اهف "ىلع : ىلاعت هللا من نم مظعأ ايندلا نم نع ىوز ايف [ىع)

 هنا مفعأ ] ايندلا نم مهنع ىوز ايف مهيلع ىلاعت هللا ةممن فوصتلا لهأ

 مهضعب كلذ ىف لاق دقو « ايي هحابف ن- ماصار نإ مالا ايف [ مهيلع

 : ايندلا لهأ نم وهو

 وبرك ىلع ًقاكرلا بع لهو يلام اكو 0 تبحو امو

 ' هدنع ممتحم ىتح كرتي ل هنأ ديرب « طق ةاكز ىلع بنا : لوقي و كلذب رختفي

 . ةاكرلا هيف هياع بح لام

حر ىلبشلا قل هنأ هللا هقحر نابيش نب مهارإ نع ىنغليو
 ميهارإ ناكو هللا هم

الك عامتساو )2 هيلع فوقولاو « هيلإ باهذلا ٠ نع ى
 « لا ةمحر ىلبشلل لاف 3 هم

 « رمألا بجاو ىف ةاش : لاق ؟ لبإلا نم سحخ ىف ك : هنحتع نأ [ كلذب ]دار 9

 ىف كلأ : مهارإ هل لاقف . انيهذم نم هيعدن امف : ىنعي « اهلك : نمت اتمزلي امفو

 ءهلك هي رت ع لا ىكر قيدصلا ركب ونأ « معت : لاق ؟ مامإ اذه

 لو « ماقق « هلوسرو هللا : لاقف ؟ كلايمل تلح ام: ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقق

 ١ 5 هنع كلذ كعب سانلا 0-7

 « اهنوبلطي الو ء اهنم نواك أي ال مهنأ : ةاكرلا ىف ةفوصتملا نم ةعاج بادآ امأذ



 "1 تاقدصلاو تاوكزلا ىف مهباذآ

 ةلالح اولك أهم اولك أ نإو , اهذخأ مل ىلاعت هللا حابأ دقو اهنوذخأي الو

 ءافمضال ةمحازملا كرو . ءآرقفلا راثيإ كلذ كرتب نوديري مهنأ الإ ًابيط

 . تاجاحلا لهأو

 اذإ ناك امهملع هللا ةمحر ىسوسلا بوقعي ىلأ بحاص روصنه نب دمع نإ :لاقيو
 ا لعو نييلا ةرافكو ةقدصلاو ةاكزلا نم ءىث هيلإ لمح وأ « ايش هؤطعأ

 هاضرأ ال ءىش: لوقيو 2 ءارقفلا نم هباصأ ىلع اهقرفي و 0 اهذخاي ل تاهملا هله

 اهذعأ ةقوشلاو ةاكارلا يدنا رعي ملو هيلإ لمح اذإو « ىنامصأل ءاضرأ ال« ىسفنل

 . اهنم لك أو

 ىلإ مهيديأ نودع الو « كللذ لثم ىف طاسبنالا نور ال اوناكسف نوقابلا امأو

 اوناكف ةلئسم ريغ نم مهءاج نإو ؛ ةنملا هيف نوري ام ىلإو لاؤسلا ىلإ و عمطلا

 ىلع قفنت ناك هنأ ةيفوصلا نم انناوخإ ضعب نع ىخلب دقلو « كلذ نع نوففعتي

 ناكو « رانيد فلأ « اومسز أ « ةنس لك ىف« ةيفوصلا ءارقف « ءارقفلا نم هناوخإ

 . . هتيأر دقو هتاك ز نم طق امهرد مهملإ عقد الو مهيلع ققتأ ام هنأ فلحي

 راجت هنم نوبجعتي ام ةيفوصلا ىلع قفني ناك هلأ ىلوتشلا ىلع ىلأ نع ىكحو
 هسيلع 3 مل هنإ : لاقيو ؛ 207 هتقفنب ىف ال انلام : نولوقيو ء رصم

 . طق ةاكز

 نيبو ىنيب نوكي [ ناك ] : لوقي وهو ةيفوصلا مجياشم نم ةلجألا ضب تحبو

 دنع ىنرك ذيف 0 ةمرحو ةيحع ىلق ىف هل نوكي و ؛ ةدكْؤم ةدوم ءاينغألا نم لحر

 نولوقيو ريم رام هنم بجعتيام ةيفوصلا ىلع قفني ناك » ىلإ اك ةرابعلا لعل (1)
 . 6 هتقفنب قنال انلاومأ



 عفللا باتكص فل

 ىبلق ىف هل نوكي ام عيج [ كلذ ] بهذُيف « هتقدص ةقرفتو « هتاكز جارخإ

 ريقف لجر ىلإ اهتك « نيفورعملا نم « ةمنألا نم « مامإ ةعقر ىف تيأرو « ةدوملا نم

 « ةاكرلا نم سيل ًاثيش كيلإ ؛تذقنأ دق « ىخأ اب : اهيف ناكو « ةّيفوصلا نم

 ىلع لخدت نأ كلأسأف «ةّمم هيف كيلع ىلاعت هللا ريغ دحأل الو ء ةقدصلا نم الو

 ..هلوبقب رورتلا

 ماوقأ نم « سفن فارشتسا الو « [ عمط الو ٠] ةلئسم ريغ نم مهءاج ام امأف

 نوفرعي الو « ةسناجلاب مهنولخادي الو « محلاوحأ نوع دي الو « ةيفوصلا نوفرعي ال

 رمعل مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لاق ىذلا ربخلل كلذ درب نأ ىنبني الف موصأ

الو « ةلئسم ريغ نم للملا اذه نم هللا كاتآ ام : هنع هللاىضر باطما نب
 فارشتسا 

 هذخأو هدرب مل اذإف « "لجو رع هللا ىلع هدرت اذ وه كلنإف ؛هدرت الو هذه « سفن

للذب "قحأ هنأ لي نم ىلإ هعضد نإ و« ايط ًالالح لكمأ هنم لك | نإ ءرايملاب وهف
 ك

حر "فلا ىرونبدلا دواد نب دمحم ركب بأ تممس « ليج وهف هنم
 ناك : لوقي هللا هم

ةيارجلا ذخأي نم ةلج ىف هما بيكي ىناغارقلا ركب وبأ
 نم ناضمر رهش ىف 

 اوبتكي مل هراوج ىف زوج ةأرما ىلإ اهلمحي و « ةفيظولا ةليل لك ذخأي ناكي نيكل

 قرفت" [ تناك ] ىتلا [ ةيارجلا نم ] ةفيظولا ذخأب ناك نم ةلمج ىف اهمسا

 . ناضمر ىف

 ىلاعت هللا ريغا ذخأ نمو « رعب ذخأ « ىلاعت هن نم ذخأ نم : مهضعن لاقو

 « لذب كرت ىلاعت هللا ريغل كرا نمو ءزمب كرت لجو درع هلل كرت نمو « لذب ذغأ

 : ىلاعت هّللاو « ميظع رطخ ىلع وبف « ءاطعإلاو ذخألا ىف اذه ريغ ىلع ءرمأ ىنب نف

 . ءىث هللا ىلع نخب الو « بيصما نم ءىلخلا لعب

٠ 
 هب كءاج ىدألا هقا ىلع هدر' اميإف هتددرو ثلعف نإ كنإف ىنمب

)١( 



 م" تاقدصلاو تاوكزلا ىف مهسادآ

 ءاطعلاو عنملا هدنع ىوتسي نأ وه « هلل كرتي و « هلل ىطعي و هلل ذخأي نم قيدضتو

 . ءاممتلاو ةدشلاو

 « ةاساوملاو راثي لاو تابهلاو ايادحلا ىلع تاقدصلاو تاوكزلا اوراتخا ىرحأ ةقبطو

 انقوقح انذخأ انذخأ اذإف , داينغألا لاومأ ىف اًمح ءارقفلل ىلاعت هللا لمج دق : اولاقق
 ىلاعت هلا راتخا ام ىلع راتخم ال : اولاقو « هكرتا ىنعم الف « انل ىلاعت هللا لمج ىتلا

 سوفنلا ززعت نم برض ةقدصلاو ةاكزلا فخأ نم عانتمالا : اولاقو ء هلوسرو انل

 هباحسأ نمل فحم ىف ناك هن أش عترمادحم ىلأ نع كلذ ىنعم ىف ىكح دقو «رَقفلا ةيهاركو

 اوحدزادقولاوشلاو نيك اسما ىلعهب قدصتي زيخهعمو لجر ىلإ رظنفراجتلاو اينغألا نم

 «اقيغر زيمعا كلذ نم ذخأو « كانه دصقو « هراحسأ نيب نم شعترملا ماقف :لاق « هيلع

 مهمم ذخآو « مقأ مل نإ تيشخ : لاقف « كلذ هلمف نع لئْسَف « سلجو « ءاجو
 ٠ ءارقفلا ناويد نم ىما ىحمي نأ «زيملا كلذ نم

 « ىننا ةقدصلا لحت ال : » لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ئنلا نع ىور دقو

 « كلذل [ ءرك ] ةقدصلاو ةاكزلا ذخأ ةفوصتملل هرك ىذلاف « ىوَس ةىم ىذلالو

 ىنغلا امإ « ضرملا ةرثك نع ىتْا سيل » : لاق « مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأل

 بنتا وأ ىشلف ىن

 مانغ نأل : ءاينغألا نم ىّتعأ مهّإف ايندلا ضارمعأ نم ءارقف اوناك نإو ءالؤبف

 . لجو رع هللا

 نم ىلع مارح : لاق ىناهصألا 0 ن, لَ نأ انلقام ىنمم ىف ىح دقو

 نأ « ىنمي : ىلاعت هللا قاخ ىنغأ مهنأل « ءارقق مهمأ لجأ نم ًاثبش انباحصأ ىلإ مفدي

 . لجو رع هللإب مهانغ

 ةقدصلا لمت ال » مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لوق ىنعم نأ ًاضيأ لمتحم : اولاقو



 ملل باتكص "14

 نمو ىضرملاو ىتمّزلل ةلومجم اهنيمب ةقدص تناك اهنأ « ىوس هرم ىذل الو نفل
 قلعي ل « ؟'”6 نيكاسلاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ » : ىلاعت هللا لوق نأل , ةهاع هب

 قالخأ هل كلذ دعب مث ع اهب لصألا ىف مدمأا وه ُريقْفلاو « ريقفلا ري طرش اهملع

 رفاق لاوعأو

 ىذلا مظملا وه « راقنلاو « ذوخأم رهظلا راقف نم « رقفلا قاقتشا نإ : لاقيو

 فعضلل ًاريقف "مم « هميقي امم هريغ ىلإ جاتحاو فعضو رسكتنا اذإف « رهظلا ماوق هب

 ٠ . ملعأ هللاو . هميقي ام ىلإ ةجاحلاو

 ىنءمىلع كلذ ليق امنإف « سانلا اسوأ ن م اهنإ .: ليقام ةهج نم ةقدصلا هرك نم

 مقن 0 5 نوقدصتي نبذل 0 - ماقوأ ن نم طم فدرعلا نأ

 تاو « هَل ليبس ىفو « نيرا 2[ مهب ولف ةفلؤلاو ] ءاهملع نيلمعل 5 , كلذ

 . ليبسلا

 لاومألا نم اهب قدصتي ىتلا تاقدصلا لضف هتاف دقو ايندلا ىف ءىش هل سيل نمو

 كلذ نم "لقأ اهلضف سيل امم لامفألاو [ لاوقألا نم تاقدص هل هللا لمج دن ]

 0 ”ةقدص سانلا ةارادم » : لاق هنأ« « ملسو هيلع هللا ىلص ٠ « ىنلا نع ىوُرام وهو

هحوب كاخأ ىقلت أ ةقدصلا نمو» » 1 ةقدع كيخأل كقنواعمو]
 غرفت نو «قلط 

 6 07 كيخأ ءانإ ىف كئانإ نم

 0 ١

 ةاكز اوذأ ء«ثيدحلاباححأ اي : لوقي ناك هنأ ثراذلان ارق نع قم دقو

 ةسمخ 1 ثيدح 'ىتنام لك نم اولمعا : لاق ٍ ثيدحلا ةاكز امو : لق 0 ثيدحلا

 . اهنوظفحمو أهنوبتكست ثيدح ىنئام لك نم ىنعي , ثيداحأ

 )١( ةيوتلا : ٠ه



 م هيف مهبادأو موصلا ركذ

 : ةاكرل ايدؤم نوكي ىقح ءايشأ ةعب رأ ىلإ جاتحم ةاكرلا هيلع بجو نمو
 . لالح نم لاما ّدخأ نوكي نأ : هلوأ
 ::لالا قهتود: نوكي نم ىلع مفرتلاو رثكستلاو راختنال هممج نوكي ال : ىناثلاو
 . لايملاو لهألا عم « ةواخسلاو قلخلا نس 2 أدبي نأ : ثلاثلاو
 000 مفدي نم ىلإ « ىذألاو "ملا ةيناحم : عبارلاو

 هنأكف ممملإ اهعفد نف «ءايتغألا لام ىف لجو زع هللاهاعج دق« ءارقفلاقحةاكزلاو

 ةشقانم نم صالخلاو ؛ « لجو زع ؛ هللا اضر كلذب ممج دقو « مهلام مهم لإ در دق

 . باذملا ملأ نم ةاجنلاو « باسحلا



 عمللا باتكح قل

 هيف مهماداو موصلا ركذ ىف باب

 لوقي » لاق هنأ« لو هيلع هللا ىلص : ىنلا نع ىور : هللا همر « خيشلا لاق

 . « هب ىزجأ انأو ىل موصلا : ىلاعتو كرابت « هلل
 نأ انذغ دقو تاداينلا راس نيب ىف موصلا صيصخم ىنعم ام : لئثاق لاق نإف

 .؟ « هب ىرجأ انأو ىل موصلا» : هلوق ىنعم اف « هب ىزرحي وهو « هل لاعألا ميج

 تاضرتفملا تادابعلا رئاس نيب نم اصيصخت موصال نأ :امدحأ: ناينعم هل : لاقيف

 هنإف ٠ موصلا الإ هيلإ اورظني نأ قلخلل أيهمي ؛ حراوج تاك رح تاضرتفملا ميج نأل

 . حراوجلا ةكرح ريغب ةدابع

 . ىل موصلا : ىلاعت « لاق كلذ لجأ نف

 ىذلا وه 6 دمصلا » نأل ؛ ىل ةيدمصلا نأ ىعع 6 ىل » : هلوق ىف رخآلا ىنملاو

 رطخم ال ام هيبزجأ قالخأب قلخمل نف ] ء بارشلاو ماعطلا ىلإ جاتح الو هل فوجال

 . [ رشي بلق ىلع

 لمعف [ عيمج ] ىلع دعو « ىلاعت هللا نإف : « هب ىزجأ انأو » : هلوق ىنمم امأو

 الإ ةثاعبسلا ىلإ [ ةرشعلا نم ] اهاثمأ رشع ىلإ ةدحاولا نم دودعملا باوثلا تانسملا

 . نورباصلا م : [ نومتاصلا ] و نيمئاصلا

 م20 باع ريدي 'مهرجأ نورباصلا ىف امثإ» : لجو رع هللا لاق [ دقو ]

 نع سقنلا ريص :وه موصلا نأل اهباوثو ةدودملا تانسملا نم موصلا جرخف

 ىور دقو « نورباصلا مم نومئاصلاو « اهتاوهش عيمج نع حراوجلا كاسمإ و « اهتافولأم

 0 ا 5 ىلع 6 ْ 8 :
 كوس مصيلق هموض اذإ ا لاق هنأ مر هيلع هلأ ىلص ىنلا نع كالد ىعم 86

 ( 00صمرلا : ٠١



 فلي هيف مهبادآو موصلا رك ذ

 ماص اذإ » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىور دقو « كدي كناساو كعب و

 . معاص ىنإ : لكي ناسنإ همتش نإفع قسفيالو ثفري الف كدحأ

 هتاوهش ةنيابمو « هدصاقم ةحص ؛ هموص ىف متاصلا بدأ نسحو موصلا ةحصو

 نومضملاب ةماهها ةلقو ؛ هرك ذ ماودو « هبلق ةياعرو « همعطم ءافصو « هحراوج ظفحو

 ىلع [ ىلا«: ] هللب ةنامتسالاو « هريصقت نم هلجوو « هفوصا هتظحالم ةلقو « هقزر نم

 ' . هموص ىفملاصلا بدأ كالذف « هتيدأت

 ةسخ [لك ] ىف لك أي ناكهنأ هللا هجر ى رتاكلا هللا دبع نب لهم نع ىكحو

 نس تلاع « ةدساو هلك 1 ال انيق وك 1 ناهس لعد اذان رن نويوف#

 ٠ ةليا لك هدحو حارقلا ءآملا ىلع رطفي ناك: لاقف كلذ نع خياشلل

 تيبلا لخد ناضمر لخد اذإ ناك هنأ هللا همر ىرستلا ديبع ىبأ نع ىكحو

 تيببلا [ ىف ] ةوك ن. ًافيغر ةليل لك ىحرطا : هتأرمال لوقيو « بابلا هيلع دسو

 ةعوضوم ًافيغر نوثالثلا اذِإَف تيبلا هتأرما لخدتف «ناضمر جرخم ىتح هنم جرخمالو

 . تيبلا ةيحات ىف

 ماودلا ىلعرضحلاورفسلا فنوموصي وناك خياشما نم ةعامج نإف ؛ عوطتلا موص امأو

 ةالصلا هيلع ىبنلا نع ىور ام مهموص ىف مهبدأ ناكو « لجو زرع هللاب اوقحل نأ ىلإ

 نإ ءافعم : اولاقف « ءىش ىأ نم ةنج : لقي لو © ةّنَج موصلا » : لاق هنأ مالسلاو

 ءادعألا ماهس نم ةنج ايندلا ىف مئاصال موصلا نأل « رانلا نم ةرخآلا ىف ةنج موصلا

 تاوبشلاو [اندلاو] « ىوحلاو ء سفنلاو « ناطيشلا : غو .رأنلا ىلإ مهنوعدي نيذلا

 ءادعألا دياكم نم ةنجلاب زارقحالا كلذ راتخا مايصلا ىلع ةموادملا راتخا ةرمو

 : رانلا ىف هو>رطيو هب اورفظيف ةصرف اودحم اليكسا

 تزحا : لوقي اور تمس : لوقي روتي دلا ىضاق كينس نب دمحم نب دحأ تعم

 تيفسسأف راد باب ىلإ تمدقتو 03 تتثظنف 0 دادغب ككم صضعبب ةرجاحلا ف



 عمالا باتك "١مل

 دكربملا ءآملا نم ن الم ديدج زوك اهعمو تجرخو رادلا باب تحف دقو ةيراجت اذإف

 تبرضو | دابنلا برشي ”ىفوص ! كحن و: ىل تلاق اهدي نم لوانتأ نأ تدرأ املف

 نآ توذنولا ارنا تيكا دات "موز لاف: كقريمناو ا :نمرألا لغ زوكلاب
 . ادبأ رطفأال

 ل : مالسلا هيلع دواد موص نوراتخم اوناك ىرخأ ةعاهجو :باتكلا بحاص لاق

 هيلعدواد ىخ أ ءايصمايصلا لضفأ » : لاق هنأ مالسلاوةالصلا هيلع ىنلا نع كلذ ىف ىور

 دشأ .هنأل :«مايصلا لضفأ هلوق ىنعم ف اولاق دقو «ًاموي رطفي و موي موصي ناك مالسلا

 اذإ سفنلا نأل « رهدلا موص نم سفنلا ىلع دشأ موصلا اذه نأ اومعزو « مايصلا

 راطفإلا تفلأ اذإو ءراطفإلا اهيلع دتشا « تدومتو « ماودلا م موصلا تفلأ

 سفنلا هيفدومتت الموي راطفإ و موي موص ؛ موصلا اذهو . موصلا اهياع دتشا تدوعتو
 نع كلذ (ىنمم) ىف ىكحدقو « مايصلادشأهنإ : لاق نم لاق كلذلف « موصلاالو راطفإلا
 م البأ نمم عوجلا اوبلطاف متدبش اذإ : لوقي ناك هنأ « هللا همحر هللا دبع نب لهس

 . متيفطو رتيدامت الإ و « عوجلاب مكالبأ نمم مبشلا اوبلطاف منمج < اذإ و « عبشلاب

 ىف رطفي ال ةنس نيسمعو افي : ماص دق هللا هجر ناباج نب دجحأ هلا دبع وبأ ناكو

 ًامايأ كلذ نم "لتعاف « رطفأف ء رطفي نأ امويهباحصأ هب دهجو , رضحلا ىف الو رفسلا

 ٠ ضرفلا هتوفي نأ داك ىح [مايألا نء]

 ايش تفلأ اذإف « ةداتعم سفنلا نأل كلذ ءرك مايصلا ىلع ةموادلا هرك نمو

 اهميي ّمَسْميأال نأ كلذف بدألا « اهقوةحال اهظوظحم هيف اهمايق .ثروكي هتداتعاو

 نع ةزجاع و ظوظحلا ىلإ ةلئام سفنلا نأل ةعاط وأ ةدابع تناك نإو اهتافولأم نيب و

 تاوابعلا باوبأ نم باب تفلأ اذإف ء تاعاطلا ىرم ةرفادلا ىلع ةلوبم قوقملا

 . اهعّدخو اهدياكمب و اهب ةريصبلاو ةريخلا لهأو « اهم ةفرعلا لهأ اهمها



 ال هيف مهمادآو موصلا كذ

 مولا ريثك لجر ىتبحصب ناك : لاق هنأ هللا هحر أ نب معارإ نع يحي

 0 تيط ريغ مضوم نم ناكف هلوك أ أم ىف 0 # « كلذ نم تيحمف 4 ةالصلاو

 ل .٠ ١

 لالحلا ةموطأ تنك 0 رفس ق ىم هتحرخأو 1 هكسام نم جورب هترمأو : لاق

 ىح ةكردلاب ب رضأ نأ جاقحأ تنك ةدذم ىبح أهاف : لاق 0 هاضرأو هفرعأ مضوم نم

 ضرفلا ىدؤيف موقي

 2 تامؤوانعلا اوكرتو « قيالعلا اومطق نيذلا نودرحلا ءارقفلاو ةيفوصلا امأف

 ىلاعت هللا قوسإ تقو "ىأ نوردي. الو « قازرألا نم مهل ىلاعت هللا مق اع ومنقو
 متأ» وهات 0 ا 8 أ مهمأإ

 نإف ؛ هراطفإل ؟”دمتسلا ماعطلا نم دوهعمو مولعم ىلإ مجرب ىذلا اصلا 03 نم

 . لضفلا ىف نيمتاصلا نم دحأ مبقحلي الف اوماص

 نف « اوماص نإ مهموص ىف بادآ ًاضيأ مهتركذ [ دق ] نيذلا ءارقنلا 0

 لغش ماض اذإ هنأل 6 هنادصأ نذإب الإ ةعامجلا نيب ب نم دحأو موصي ال ن ١

 اضرب ةعامجلا نود نم دحاو ماص نإو ؛ مولعم ريغ ىلع رهو هراطفإب كب 37

 ءماصلا راطفإ تقو اورظتني نأ مهمّزاي سيلف ماعطلا نم ؛ىش نب رطفلا رضحو#: احصأ

 تقو ىف هب حتفب“ امب رو « ماءطلا ىلإ ةجاح هب نوكي نم ةءامجلا ىف نوكي اير هنأل

 تقو نورظتنيف اقيم ض نوكي نأ الإ « هّموص هكرتب رخآ ءىش مهنم مئاصلا راطفإ

 ًابيصن ذخأ» نأ ًاضيأ ماضل سيلو « هتم'رحلف اشيش نوكسي, وأ « هفمضل هراطفإ

 افيعض نوكي نأ الإ « هلح ىف فمض كلذ نأل ؛ هراطفإ تقول اهرخدي و هسفنل

 1 . هفمضل كلذ لعفيف

 نأ ماوصل سيلف راطفإلا مهتداع ةعامج مهمفو موصلا مهتداع ةعامج اوناك اذإو

 « موصلا ىلع مهتدعاسم ءالؤه اوبحأ نإ الإ ملاوحأ ىلإ ن رطفللا ءالؤه اوعدب

 دعلا . باوصلا . دعتسلا : هلوق )١(



 عمللا باتك قف

 موصلاب مامقأ رطفملا ةدعاسم نم نسح أ راطقإلا ىلع رطفمل , ملاصلا ةدعاسو

 مايسملاب مئاصلل رطفملا ةدعاسف ةبحصلا تعقو اذإف « « ةبحصلا :عقت نأ ىلإ

 ..نسحأ مهعم

 هناوخإ هيلع لخد اذإف « ماودلا ىلع موصي ناك هنأ هللا همر ديلا نع ىح'

 متاصلل موصلا لضف نم لقأب ناوخإلا عم ةدعاسلا لضف سيل : لوقيو ؛ مهعم رطفأ

 . اذه وحن ًامالك وأ [ اعوطتم ناك اذإ ]

 ءىش هعم عمتجأ لق هنإف : همهماف عوطتلا موص موصي قوملا تيأر اذإ : لاقيو

 . ايندلا نم

 « مايصلا ىلع هوثحي دير» مهنيب و الاكشأ نيخاوتم نيقفارتم ةعامج اوناك نإو

 « مهاوحأ ىلع هلاح نولمحي الو « ًاقفر هل اوفاكتي و « هراطفإل اومتهي هودعاسب مل نإف

 ممرمأي نأ الإ « هراطفإب نورطفيو « هموصب نوموصي « خيش مهعمو ةعامج اوناك نإ و
 < ملل حلصي ام ملعب خيشلا نأل : ءرمأ نوفلاخم ال مهن :إف كلذ ريغب خيشلا

 كلذو : هللا ريغل ةنس اذكو اذك تمص : لاق هنأ | ةلحألا خياشلا ضعب نع ىكحأو

 هب بدأتيف باشلا كلذ هيلإ رظني ىتح موصي ناكف « هيحصي ناك اًباش نأ

 . همايصي موصيو

 لكأي الو « هلا موصي ناكف « هللا هحر ةرصبلاب ىكملا نسحلا ابأ تيأرو

 لمعي « قيناود ةعب رأ رهمش لك ىف ليق اكس هتوق ناكو « ةممج هليل "لك الإ ريحا

 هيلع لسأ ال لوقي ناكو « ماس نبا هرجه دق ناكو « اهعيبي و فيللا لاهح لتفي ؛ هديب

 . لكألا كرقب رهتشا دق ناك هنأل [زيملا ] لكأيو رطفي نأ الإ

 موي لك رطفي ناكف ةريثك نينس ماص هنأ طساو ل هأ نم نم موهضعب نع ىنغاب و

 ناك نإو ملا هتفلاحخل اذه [هيلع] اوركتأ ”موقو « ناضمر ىف الإ مقل تور لك

 بدؤي نأ كلذب ديرب ناك نا اوناك ”موقو « ًاعوطت موصلا



 قفل هيف مهماذآو موصلا ركذ

 دقف مولا دقتعا ؟هنأل : باصأ دقف ركتأ ىذلا نأ ىدنعو ؛ كلذ ىلإ نكسب الو

 مناص هل لاقي الف « نيالقتما ليبس هليبسف موصلا دقتعي مل نإو ء هب ءافولا همزل

 . قيفوتلا هللاب و
 ؟دبألا وضم [ نأ ] قيلت لير لاف ها فا همحر ىلبشلا نع ىكحتو

 . [ باوصال قفوملا هلو ] ةفوصتملا موص بادآ نم تقولا ىف ىنرضح ام اذهف

 . لإ همزا دقق دقنعا نإ هنأل باوصلاو لإ دقتعا هنأل : هلوق ()



 بادألا ركذ فق

 كاملا 1
 ؛ مالسإلا ةجحل ماهالا « جحلا ىف مهمادآ لوأف : هللا همحر خيشلا لاق

 « هتجهمأ كلذ ىف لذبيو « ةعاطتسالاو ليبسلا هيلإ دحي هجو ىأب هياإ هجوتلاو

 دازلا مادعإب مالسإلا ةحح نع سولجلا ىف ةصخرلا بلطو ىلعلا ةعس ىلإ نكرن الو

 لو :  لوقب لجو زع هللا نأل : مزال ”ضرف كلذ نع هدعقي نأ الإ «ةلحارلاو

 قي او م لافركي)و ًاليبح دبلإ عاطتسا نم تيَبلا جح ساّنلا ىلع

 راض "لك ىلعو الجر ريسفتلا ىف لاقيو « ””« ةلجر كون جحا سرّتلا

 . نوشمي نيذلا لاجرلا ركذب أدبف ء قيمع جف ”لك 'نم نيتأ

 مالسإلا ةحح جحم لو تام نم » : لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع ىوُرو

 نإو جحلا ةبلاطم مهمع طقسب ل كلذ لجأ ىف « « انارصن وأ ًايدوهي ءاش نإ تام

 « ضئارفلا ىف طاوحألاب اوكسمتي نأ مهبادآ نم نأل : ةلحارلاو دازلا اومدع

 ذخألاو « ةماعلا ليبس نس ؟نلاب قلعتلا 3 ةعي رشلا ملع نم منألاب اناذخأتو

 ةماعلا امأف « ملل ىلاعت هلل نم ةم>ر كلذو « ءافعضلا لاح تاليوأتلاو ةعسلاب

 , كللذ ىف ةماعلاو ةصاخلاو ءاململاو « ءاهقنلا هملعب ىذلا معلا طرشو جحلا ىلإ مدصقف

 .هدودحو هماكحأو هنتسو هضئارق « كسانملا لع وهو ءاوس

 ىلع مهو ةماعلا ليبس جملا ىف موليبس سبيل نم بادآ ركذن نأ اندصق امنإو

 ش : فانصأ ةنالث

 ةاعارمو مهتاقوأ ظفحت اولغتشاو اوداج ؛ مالسإلا ةحح اوحح اذإ : مهنه فيم

 ب وءصأو ُُ كلذ ىف ة ةقشأا نم مهفحأي ع ءالبلل اوطرعتبمو ةمالتلا !اويلطف 04 مهاوحأ ١

 .٠ اهدودح ظفحو اهكسانم ءاضقو جملا ضرف ذأ

 ؟ال : جحلا (؟) قال : نارمع ل1()



 قلع جحلا ىمهباذا ركذ باب

 هلو ميح « مالسإلا ةحح الإ هللا دبع ن لبس جح ل : لوقي لاس نبا ”تعمس

 هنم فتسي ناك قوقدلا ىوشلا ديكلا 0 ماداز ناكو « ةنس رشع ةتس

 ؛ مالسإلا ةجح الإ جحي ل هللا حر ىئاطسبلا دير. وأ كلذكو « اليلق عاج اذإ

 الإ وجحب مل هللا مهمحر ةئجألا خياشلا نم ةعاجو ءهللا همحر ديلا كلذكو

 جحا سو هيلع هللا ىلص ةىنلا نأ كلذ ىف مهرايتخا ىف مهند>و ؛ مالسإلا ةجح

 . ةدحاو ةحح الإ

 « ناطوألا اوقرافو « قئالعلا اومطق امل مهنإف ةيفوصلا يام نم ىرخأ ةقبطو

 « مالت هيلع ةلويمرتلا ةنانزران هر تيب اودصق « ناوخإلا اورحهو

 قي رطلا ىلع اوكلس الو , داز الو ةقفن ل ريغب رافقلاو ىرارعلاو ىداوبلا 'وماقف

 الو لرانملا اوبلط الو « دثرُلا الو لايمألا اودع الو ء قيفرلا ةبحاصمب اوقلعت الو

 « مارطَو جحلا نمىضقنا الو « بلط ىلإ اوأجتلا الو ء« ببس ىلعاوج رمتالو , لهانملا

 « قحلا هلوقو : لوقي لجو زع هلا نأل كلذو ؛ مرت دهاشلا كلت نع مطقنا الو

 ىنعي: هنع هللا ىضر سابع نبا لاق "'”« ًانْدأَو سائل ”ةباثَم "تيل الَمَج ْذِإَو »

 انتغلب تاياكحم الإ مهمناعم ىف ءالؤه بادآ ركذ نكي الو « ًارطو هنم نوضقي ال

 مهتافصو مهاوحأو مهمتارم ولعو مهدصاقم ةحو ؛ مهماذآ ىلع كلذ لدي « مهنع

 نسح جس : لوقي خ خياشملا ضعب تءمس : لوقي ىوجولا ىلع نب دمحأ تع

 لخداذإ ن ناكف 0 فوشاكم « ًايفاح ةجح رشع ىنا هللا همحر ىرونيدلا رازقلا

 07 ضرألا ىلإ هسأر ءىطأطي الو ىشعو ضرألاب هل هلجر حسمع كوش هلجر ىف

 . هلكوت ةمس

 ةلكأو « ةرصبلاب ةلكأ لك أي ناك هنأ : ٌلادمحر ىتفلا تان دفأ نع وشو

 . نمّسلا نم رك ءدنطب ىلعو ةكم لخدي ناكو « ةنبدملاب ةلكأو « جايب

 )١( ةرمبلا : ١١6



 عمللا باتك 5 / فقع

 هللا همحر ىبرغلا هللا دبع ونأ ناك : لاق هنأ نابي نب مهارإ نع قو

 «قوسلاف ىشمي هنأك ”قاط "لمن هلجر ىفو ؛ ضيبأ ءادرو رازإ هيلعو ةيدابلا لخدي

 ”مرَحُش وهو ةكم نم جرخيو « بازيلا تمن نم مرحأ جحلا نم غرفو هكم لخد اذإف
 .. ةكم ىلإ مجري نأ ىلإ نازح لغوشو

 « ضيبأ صيق "ىلعو ةيدابلا تكد لوقي هللا همحر ى داخل رفعح تععو

 در“ [ تناك ] ًاراجتو نيك اكد لمرلا طسو ىف ىتلا ةيناطبلا ف تيأرو ؛ زوك ىدبب و

 ٠ ةرصبلا نم لفاوقلا مهملع
 سثع ةعس 50 لاق هنأ هللا همحر صاوملا ميهارإ نع ىو

 امهمف تبنب [ اهْنم ] ناقيرط « لفاوقلاو سانلا هكاسب قنا قي رطلا ريغ اقيرط
 . ةضفلاو يهذلا

 ىف « ةيدابلا ىف تنك 5 ل امهر صاوحلا يهاربإ نع رفعج ىكسحو

 « ماعطلا اهيف لوانتأ مل تاقوأ "ىلع تضم دقو « محلا عمجتسم ًاسلاج ءاهنم مضوم

 ىسأر تأطأط هتيأر اماف « ءاوهلا ىف اًرام مالسلا هيلعرضخلاب [انأ] اذإ كلذك انأ انيبف

 لاقف « ىمأر تمفرف « ىنج ىلإ سلج ىنآر املف « هيلإ رظنأ لو « ىرصب تضّمغو

 . كيلإ تئج ام فرطلا ىنترعأ ول «يهاربإ اي : ىل
 « ةكم نم نينسلا ضعب ىف تجرخ : لاق هنأ ًاضيأ هللا هحر مهارإ نع كو

 ”تجرخو ةذب لا تيفاو ادلف « ةيسداقلا لخدأ نأ ىلإ ًاثيش لوانتأ ال نأ تدقتعاو
 نب اذإ و « ىنقحلف « هيلع فطعأ ملف « ىنارو نم [ حيصب ] ىبار ءأب انأ اذإف , اهنم

 ”تيرصأالاو اذه ابرد *ا : ىل لاقف « نب! هيف بق رخألا ءديب و ؛« لولسم فيس

 تيأر امو ؛ ىنع فرصناو تب رشو هنم تاوانتف ؛ [ًاريحتم] تيقبف : لاق كتبقر

 . ةيسداقلا تلخد ىتح َرخآ ًاًثيش

 ةيافك انركذ ايفو « [انهاه ] اهركذ أّيهتي نأ نم ُرثك أ ءالؤه تاياكحو

 ا . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ نم دارملا لع نم



 م جملا ىف مهمادأ

 ةرواخل و 3 كل ماقملا اوراتخا مل راو او ءب ةئااتلا تئطلا 13

٠. 
 ةليضفلا نم دهاشلاو عاقبلا ثللا د ىلا“ هّللإ صش ا! كاتش مهممشلا اوسدحو ءاأهم كل اا ؛ياعلأ عام 11 سالج هب

 ريغ داو اهنأل ؛ اهم ماقملا نع زجعلاو رفانتلا نم مهسفنأ ىف اودجو الو « فرشلاو

 « تاذللاو تاوهمشلا نع زجحت ؛ زاجحلا وهو « رعو لج ٠ هللا لاق ا" عرز ىذ
 ىلع ةلربجم سفتلاو « مودعم هقفرو موسقم هقّزرو بيغلا ىف هنوق ناك نمل امسالو
 دنمف ( ماكحألا تحن نوكسلاب بلاط م دبعلاو « اهم ءافولا مدع دنع بارطضالا

 . لاحرلا تاماقم نيبت كلذ

 دم ركب ابأ تسمس , ىنملب اين مهتاياكح ىف اهنذسب رك ذب" بادآ ةرواجلا ىف ملو
 رشع ةينامث ةكمب ءالجلا نب هللا دبع ونأ ماقأ : لوقي "ىفكدلا [ ىرونيدلا ] دواد نب

 نوم دقتملا ناك ٍفاوص رصم نأل : صم نم اهبلإ لمح مامط نم لك أي ل ةنس

 مزمز ءام الإ برشب ال ناكو ؛ اهنم لمحب امو اهمامط لك أ نع نوعّروتي
 نم نوكي مزمز ىلع قلملا لبحلاو ولالا نأ لجأ نم هبحو هتوكرب قتسب
 . نيطالسلا لاومأ

 ةمتخ فلأ رشع ىنثا متخ هنأ هللا هحر ىناتكلا ركب ىبأ نع ىكخو
 : . فاوطلا ىف

 لك ىف لك أيو ءرمع ثالث موي لك ىف رمتعيو « مرحخلا نع جرخ هتجاح ىضقي نأ .

 .٠ ةفقو نيودسو فين نع تامو 0 ةلكأ مايأ ةنالع

 نينالصّىصأال نأ تدقتعا تنكو « نينسمسن ةكم ”تقأ :لوقيقادلاتعمسو
 تنك ىنتيل لوقأ ةزانج تأر اذإ ام عوجلا نم ىب رع ناكف « دحار عضوم ىف
 يتلا ةقاملا مف كتَتنزلا ادع 3 قولا 3 يلف َق 03 ناكو لاق 4 تبا 000 ناكم 2 .٠ 7 8 و 50 5 هر 5 . د تأ

 5 اس

 (مهلا - )٠٠



 ممللا باتكص فها

 دجأ ام ىّتع بهذيو ؛ كلذ لفتشأ تنكف « هللا ريغ دحأ اهب لمي ال كب

 . عوجلا نم

 ردقي وهف « ًةليلو موي عوجلا ىلع ةكسع ربصي نأ ردقي نم "لك نإ : لاقيو

 فالخألا ريغي ةكمب ماقلا نإ : نولوقي اوناكو « مايأ ةثالث ايندلا رئاس ىف ربصي نأ

 . لاجرلا الإ ةحصلا ىلع اه ماقملا ىلع ربصي الو « رارسألا فثكيو

ي نابيش نب مهارإ تمعم : لوقي ىموسترطلا دمحأ ثعمس
 ميهاربإ ثممس :. لوق

 بحيمتت انكف نينس ءارقفلا نم ىتف ةككب انهاه ماقأ : لوقي هللا همحر صاوملا

 ىمفن ىف تلمجل : لاق « هرقف ةنايصو « هترمعو هفاوط ةرثكو « هتسلج نسح نم

 مهارد هيلإ تلمح : لاق « كلذب هلخادأ ىتح « مهاردلا نم ًايبش هيلإ لمحأ نأ

 . هتق'رخ فرط ىلع تببصو ةريثك

 نم جرخو ؛« ضرألا ىلع مهاردلا بصو ةقرحلا ذخأ مث « ىلإ رظنف : لاق

 نيح ىتم 'لذأ الو « اهنع ضرعأو اهّبص نيح هنم ّرعأ طق تيأر اف « دجسلا

 . اصحلا نيب نم اهطقتلأو اهسجأ تسلح

 « اهبلإ دصقلا ىف ءالبلا نم مهقحلي ام اوفلأو « اهيلإ اورفاس نيذلا ةقبطلا امأف

 ةثالث ىلإ الإ لاجرلا دشن ال ه : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ امدحأ

 1 ءايلبإ دححسمو « اذه ىددحسمو 3 مارحلا دحسأللا 3 دحاسم

 نطولا تقراف اذإف ء« ضي وفتلاو ملستلاو نوكسلاو اًضرلاو لكوتلا نم « تافوأأ لاو

 . اهاوعد لطبي و اهقالخأ ريذتت فرادملاو



 قي جلا ىف مهمادأ

 اوهلعو « اهوفرع اذإف « لاجرلا قالخأ نع رفسب هنأل ًارفس رفسلا ىمْس لاقيو

 هذه ليدبت ىف اولمع « مهسفنأ ىف ىتلا تانكملا اونياعو ؛ اههرشو اهفعضو اهزحم
7 5 3 5 

 . اههرشو اهعدخ اونمأي لو « اهيواعدب اورتغي مو « اهتةلاحتو « قالخألا

 نوببعي راهنلاب فاوطلا ىلإ معدحأ ماق اذإ اوناكف ةكمب اوماقأ ةعامج نأ ىنغلب و

 فاوطلا ىف قفتي ار هنأ كلذو « ىدمعتسنو رع ىذوه : نولوقي و « كالذ هيلع

 سس ىلع مههعب نودقتنيإ اوناكف ٠ ًائيش مومطعي و ءارقفلا قفارإ نوكي نم

 ناوعألا ردك

 اومرحأ نإو « مهدوهعب اوفوي نأ اوجحي نأ اودقتعا اذإ مهنأ ًاضيأ مهبادآ نمو

 « مهسوفن كلذ ىف تفلت نإو كلذب اوفوب نأ جخلا رهشأ ريغ ىف تاقيملا نود نم
 نع مهمطقيالو « اهيلإ اوهجوت ام دعب قيرطلا نع اولدمي 1 ةبمكلا وحن اودصق اذإو
 . دربلاو رحلا ةدش الو ةقفنلا ةلق اهملإ هحوتلا

 ةكم ىلإ عوجرلا ىسفن ىلع تبجوأ دق تنك : لوقي هيولد نب دمحأ تعمس
 نع ىناتسربطلا نارمع ابأ تأسف « ىسفن تلوأتف « ًاديدش دربلا ناكو ماشلا نم

 تقف « ميلا ىف هيقلأف هيلع تفخ اذإ : ىل لاقف « ملا لاعتساو ؛ كلذ ىف ةصخرلا
 . تحدحو . ريخ لك الإ تيأر اف تجرفل « هتراشإ ىلع

 نورمصقي الو . ضئارفلا اودتيأ نأ ةيدابلا اولخد اذإ مين اضيأ عيباذا نو
 اوقاطأ ام مهناطوأ ىف نولمسي وناك ان اثبش نوك رقي الو « [ نومتيتي الو ] ةالصلا

 سياو ؛ ءاو- مدنع رضحلاو رفسلا نأل : كلذ كرت نم“ مهل حابأ نإو كلذ
 قحلا مهساقأ اذإف « لزانلاو داربلاو لايمألاب نودي الو « ةمونمم ةدم مرافسأل

 اولسغ تاقيملا اوغلب اذإف « اولزن مهب لزن اذإو « اوراس مم راس !ذإو « اوماق
 اودرحتو مارح الل موأيت اوعز اذإو . 8 وتلاب مهس ولو اولسغو م ءاذلإ مهئادبأ



 فلا
 عمللا باتك

 لا

 ] دقلا اوالحو
وةترأو [ اورو

 دسحلاو لغلا 0 ا نع وعز كلذكفت ا

 كلذ نم

 كيت : اولاق اذإ مهنأ اضيأ مهب 1و
 كبرش ال ء كبت كيد مبللا

 قحلا اواجأ ام دعب ىوملاو ناطيشلاو سفناا ىعاود كالذ دمب 0 ال 9

ف هل كي رش ال هنأ اورقأو ةيبلتلاب
مهسوءر نأ تببلا ىلإ اورظن اذإف « هكسلم ى

 

 مهنادبأب تيبلا لوح اوفاط اذإف « تيبلا ىلإ مهاعد نم ىلإ مهمولق يأ ارا

و رع هللا لوق اورك ذي نأ مهبادآ ن
 نم نواح ةكيئالتلا ىو م : : لج

 نودع مآل فخ اولص اذإف « مهفاولع ىلإ نورظني مه :أكف 6 0

 ةعباتم ىلإ نب رخآلاو نيلوألا هللا بدتق ء هدهسب : ىلاعت هلل فو دق دبع ماقم هنأ

 اودع هولتقو رجلا اوماتسا اذإف « هماقم فلخ مهئاولص ذاخماو « همدق
 اذ وه مهنأ

 نف « مهنامبأ ىلاعت هللا نومي نابي
 كلذ دمب اودمب ال نأ بدألا

 دارم ىلإ مهئاعأ

 نأ بدألا نف افملا ىلإ اوءاج اذإف ةوبسشو '
 ءافصل ةرودك كلذ دمب ضرتمي ال

مشم ىف اوعرسأو ةورملاو افصلا نيب هب اولَوره اذإف مهبواق
 وعرب نأ بدألا نمف مه

نم اوب وهيو مودع نير رفلاب
 ىإ اوفاو اذإو « مهناطيشو مهاوهو مهسوفن ةعباتم ٠ 

 اوفاو ا ىلإ اولصي مهلملف « ءاقال اوبهأتي نأ كلذ ف مهبادآ نيف ؛ 7

مهفورعم ىلإ اوفرعتي نأ مهبدأف « تافّرت ىلإ
بو مرشحو مرش اوركذيو 

 مهثع

دأف اوفقو اذإف « مهروبق نم
 اذإف ء مدس ىدي نيب مهفوقو نوكي نأ فوقولا * ب

 نأ مهيدأف ةفلد ملا ىلإ مامإلا مم اومقد اذإف , مهفوقو دسب هنع وضرب ال اونقو

وعفد اذإف « ىلاعت هلل لالجإلاو ةمظعلا مهبولق ىف نوكي
 ايندلا اولج مهمامإ عم ا

 اياب

 اله : رمزلا ()



 فخ جملا ىف مهادآ

 تادارإ ةراجحلا مم اورسك ىمرلل ةراحملا اورسك اذإف , مهروبظ ءارو ةرمخلاو
 رعشملا دنع ىلاعت هللا اوركذ اذإف « مهئاوهأ تانكمو مجرارسإ تاوهشو مهنطاوب
 0 اهتامرح ماظعإو مرعاشم مظمت مع ودحدصم نوكي نأ كلذ دنع بدالاف مارحلا

 أتاح اذإف ٠ ملا مفأ ةدهاشمو مهاعأ ةظحالع بدألا نحن اومر رجلا اومر اذإف

 3 مهععوعز قاح ف ةدمحلاو ءانثلا تل مهنطاوب نع اوةلح أ مهيدأف مهعموعل

 «مهحيبذ يذ لبق مهسوفت ىف مهسوفا حيذب اوءدبي نأ حيذذلا ىف مهي دأف اوحمذ اذإف

 اوةلعتب ال نأ بدألا نمف ةبعكلا راتسأب اوقلعتو ةرايزلا فاوط ىلإ اوءجر اذإف

 اوماقأو ىتم ىلإ اوءجر اذإف « هب قلعتلاو ةذايللا دعب هقلخ نم دحأب اوذولي الو هريغب

 ممسوفن ىلع اومرحام اوللحي ال نأ بدألا نمف ءىش لك مل لحو قيرشتلا مايأ اهب
 اواكتي الو « مهتاقوأ نم افص ام اوردكي الو « مهظوظح ةمباتمو مهديس ةفلاخم نم

 « مهتحح لوبي اونقيتي ل مهنأل : هكسانم هاضق دعب ىلاعت هللا ةحر ةعس ىلع الإ

 ىلع رداق هنإف « مهتينالعو مهرارسأب هللا ىلإ اوثيغتسيو « مرومأ ىلع هللاب اونيعتسي و
 . مهصالخو مرض فشك

 ةفرعلا لهأ نم ًاضيش تيأر : لاق هنأ هللا همحر صاكوللا رهاربإ نع ىكسحو

 هاهنف « امو رشع ةعبس دعب ببس ىلع جكرع لكوتلا ىلإ ريشي ناك نم ةيدابلا ىف

 . مهنم هودعي ملو هورحوف . لبقي لف رخآ خيش

 ؛ هيلع تلف 2« قاّقزلا تدصقف ء رعم تلخد : لوقي قادلا تممسو
 ءزادحلا ىف ةياكح ْذُخ : ىل لاقف ء زاححلا نم : تلقف ؟ تابقأ نيأ نم : ىل لاقف

 ديم: نم تيأرقا# برشأ 1و لك ١1 امون رثع ةعبس ليئارسإ قب اهيتاق تم
 ىلإ ناك مه ريمأ ممر , انأ اذِإَف « تاوتاد اف ء ىسفن تصمطف ؛ ةلايخ

 ماعطلا "ىلع اوضرعف « مهنم ىسفن تسب 1 دنجلا نع [مهنأ] تيأر انف « مزاق

 ةّميلا كل ؛ل لاح ىف تنأ : مريمأ ىل لاقف 3 برشأ مف ءاملاو ٠ لك 1 رف



 فوك
 ممللا باتك

 كة

 0 علا انك اذإ نحن تاقف ؟ انماعط نم من م

 هلك تقولاوتقولا اذه [ لثم ] ىف د طسبنت فيكف « ء كيلإ ط دنا نأ

 . لاق اك وأ ؟ ةقيقح

 : لاقف 20 00 ا

اكف « موب اذكو ءاذك هيتلا ف تبت تك
 < ىنيع تجابف ٠ "حلم ىلع ن

 اهاكح ىتلا ءَرْفَدلا هذه ىف هلا ءاع نإ وهو ء« تلاف « « حسلاب هحسمأ تنكشف

 ىلا ةباكحو 5 صاووملا مىهارإ ةياكحو « ناتءاكسملا ناتاهو « دنجلا ريمأ نم

 . قاقزلا ركب ىلأ نع



 ا : بادألا ركذ

 مهماكحأو ضب مم ممضعب ءارقفلا بادآ رث اذ ىف باب

 رفسلاو رضحلا ىف

 هزالب و ءالبلا رحم رقفلا : [ هللا هحر ِدْئَتْللا لق] : روع هد تللا
 0 ا ىلاعت هللا همحر ديئتبللا ؟لاقو ٠ ع هلك

 ىقذلا تعم , "2كم قوف نوكي نأ ريقفلا را
 : لوقي رص . همحر قاقلا ركب | تمعس : لاق ,« قشمدب ىلاعت هلل ةمحر

 انباحصأل ًاقفر طق تيأر اف ممرشاعأو ءارقفلا ءالؤه ”بحصأ ةنس نيمب رأ ذنم
 ىمألا اذه ىف عرولاو ةّيقتلا هبحصي مل نمو « مه نمم وأ ضعب نم مهضعبل الإ
 .©9"صنلا مارحلا لك أ

 هبحصب مل نم : لاق هنأ , ىلاعت هللا همحر ءالجلا نب هللا دبع ىلأ نع ىكحو

 . ىردي ال وهو "صنلا مارحلا لك أ هرقف ىف عرولا
 قداصلا ريقفلا "بدأ : لاق هنأ ىلاعت هللا همحر هللا دبع نب لهس نع كسحو
 سبحم الو « ىطعأ اذإ درب الو ء جاقحا اذإ لأسب ال : ءايشأ ةثالث [ هرقف ىف ]
 . ذخأ اذإ نآث تقول

 « ضرام, الو , لأسي ال : ةثالث هرقف ىف [ قداصلا ] ريقفلا "بدأ : هريغ لاقو

 . تكس ضروع نإو

 : ءايشأ ةمالث همزاي ريقفلا : لاق هنأ ىلاعت هللا همحر هللا دبع نب لبن نع كو
 نر ةن ومو 32 ف اجو 16 حرس طلعت

 م هتبحم قون هلع نوكيال ىأ » ىه ةلجلا هذه نأ نوسلكيت ذاتسألا حجري )١(
 . « ضحلا و خسنلا ىدحإ شماع ىف (؟)



 ممللا باتك فوذزا

 ع ٌءَرَص الإ لمس نأ ربثثلا ردقب ءيش لك : ىلاعت هللا همحر ديلا لاقو

 .:هندنم ءانهقلا ىلإ هتفو

 نم ًةلصخ رشع انثا : لاق هنأ ىلاعت للا همحر صارخا هاربإ نع ىكسحو

 اووكي نأ : افوأ : مثرفسو عرضح ىف  ةيفوصلا ني - ا ءارقفلا لاصخ

 : ةئااثلاو « نيسبآ قلخلا نم ارتوكي ن نأ : ةيناثلاو « َنيّمْئمطم ىلاعت نا مدعو اع

 « نيممتسم هلا سمأل اونوكي نأ : ةعبارلاو « نيطايشلا عم ةوادعلا اوبصني نأ

 ىذأل ا نأ : ةسداسلاو « نيقندُم قاطا عيج | ميمج ىلع اونوكي نأ : ةماخللاو

 نأ : ةنماثلاو « نيمالا ميجل ةحيصنلا اوعَدَي ال نأ : ةعباسلاو « نيلمتحم قلحلا

 « نيلفتشم هللا ةفرسم اونوكي نأ : ةفساتلاو « نيمضاوتم قحلا نطاوم ىف اونوكي

 سأر رقفلا نوكي نأ : رشع ىداحلاو , ةراهطلا ىلع رْهَّدلا اونوكي نأ : ةرشاملاو

 اوهرك وأ اوّبحأ امفو رثك وأ "لق اهف نيضار اونوكي نأ : رشع ىناثلاو « مهلام

 ٠ هب نيقثاو هل نب رك اش [ هنع نيضار ] ادحاو ايش ىلاعت هللا نع

 : ةفوصتملا ضمب لاقو . ًاريقف تام رقفلا باوثا رقفلا بلط نم : مهضعب لاقو

 . هتنيط تبهذ هلقع رثك اذإ ريقفلا

 هللا قوسي امف اولوقي ال نأ ةيفوصلا .ا رقفلا بادآ نم : هللا همحر خيشلا لاق

 : مهتيدح ىف ىرح الو 2,« كل اذهو ىل اذه : عمط الو لاؤس ريغ نه « مهملإ

 "لمل ءاذك ”لمقأ الو ءاذك نوكي نأ ىسع اذك ”لعفأو « ىل نكت لو كل تنك

 .اذك نوي

 نم بحصن ال مك : لاق هنأ ىلاعت هللا ةمح ا نابيش ن ميهارإ نع يك

 1 : كوكو ىلع: : لوقب

 تاخد : [ ديلا ذاتسأ ناكو ] هللا همحر ىسنالقلا دمحأ [ هللا دبع ] وأ لاقو

 نأ:[ ةرهز ميضمبا تاق ىولحي و ىنومرك أف « ةرصبلاب ءارقتلا نم موق ىلع

 ش مهتما نع ُتطقسف ؟ ىرازإ



 افنو ضع م ميصضعب ءارقفلا يبادأ

 5 05 9 ا ا م 517
 ةعامج انه اه نإ : ىل ليقف « سوسرط تاخد : ىف ؟لا داولا نن ييهارإ لاقو

 ءارتفلا نهرتقع ةنيض مارق ماع تلحس ناو ل ريض مر تانوشأ نو 8 2000 7 7 1 2000 .٠
 ع 0 نع م 4 5 :

 أ ىلع : هللا همحر ىنالقلا دجأ نإ ديع ىنال ريو « دحاو بأق ىلع 5

 [سانلانم ] ًادحأ بلاطن ال : لاصخ ثالث ىلع : لاقف ؟ كبهذم ل اف ؟ كيهذم اصأ ثننب ءىش

 ميج ىف ريصقتلا انسفنأ هلل 2« سانلا قوقل ف بانطنو ء انقح بحاوب

 « ىبنلاو مألا ةعباتم : ثالث ىلع انبهذم لصأ كيت : هريغ لاقو ٠ ىنأءام

 . ىذحخلا ىلع ةقفشلاو «رقفلا ةقناعمو

 و“ قلو 5 هم مأ 9 21 ند و 0 .
 سف لق هزأ عاف معلا ىلإ ةقيتألا نم طا دق ريقفلا ا اذإ : مهضع لقو

 ' 52 "لحو همارع

  ةيفوصلا ىنمي  ءارقفلا بادآ نم سيل : هللا همحر صاكوإلا ميهاربإ لاقو

 نابل وأ .؟ةازآ اذإ اهب ندعي نادي وأ: جاتحا ىتم هيلإ مجري ببس هل نوكي نأ

 بابسأ ءالؤمل هذهف « سانلا ىلإ دئادشلا دنع اب قرطي ةّمه وأ عاج اذإ هب بلطي

 . بابرأو مدئادشل ةريخذو

 « رلملأب هقلت الو قفرلاب هقلاف ريقفلا تيق' اذإ : ىلاعت ل همحر دِئَتِللا لقو

 .هشدحوي لملاو هسنوب قفرلا نإف



 ملا باتكد ا

 - 0 86 دا 1
 ةيددورصلا لقموعاد' رب حاساب

 فنا عن قلب اء وتحل شير تاك:

 ىلع لوقي نم بحصن ال انك : لوقي تراك هنأ ىلاعت هّللأ هه ر نابيش نءا

 : [ فزكرو]

 اذإ : لبس هللاقف « كبمحأ نأ ديرأ ىنإ : هللا همحر هللادبع نب لها ”لحر لاقو

 نونلا ىذا لحجر لاقو ) نألا ةيحصيلف 00 الا بحصلا نف اندحأ تام

 تبنذأ اذإ و « كداع ”تضرم اذإ نم : لاقن ؟ "بح نم : ىلاعت نا ههحر ىرمصملا

 سبلف ؟ نبأ ىلإ : لوقي ءانب مق ؟ "”لوق: بحاص لك : مهضعب لاقو ,كيلع بات
 . بحاصب كاذ

 مم الو « ةقفاوملاب الإ هللا عم بحصت ال : لاق هنأ هللا همر نونلا ىذ نعو

 ةوادعلاب الإ ناطيشلا مم الو 3 ةفلاللاب الإ سفنلا عمالو ) ةحص انملاب الإ قال

0 . 

 اذإ نيرونلا لثم نئيحطصلا لثم : هللا بحر ىجاجزلا فسوي نبا دمحأ لاقو
 . كلذ لبق هنارمبب انوكي ل ام امهعامجاب ارصبأ اهءتجا

2 : 

 « ىلعت هللا ىف نيباحتملا قارقفا ىف ناطيشلا ةفيطا ىهو , ةقرف لك لص ف الفاو
 مهيب و ىنيب عقو أم ةنس ني ةيفوصلا تبحص : هللا همحر زارملا ديعس وبأ لاق

 قش لع رمش كك ىلأل : لاق ؟ كاذ فيكو : هل ليقف ء« فالخ

 )١( لهس لافق . هقا : لاقت و تناك اعرو ؛ تطقس هلمج انه لعل .. «»

 صنلا نم ةطقاس « هل » : ةملك لعل (؟) .



 فيل ةيحصلا ىف مهمادآ رك ذ باب

 تأ ىلخللا نسح قسأف لحر ىبحصت نأل 5 ىلا نا ةمجححر دينجلا لاقو

 قاكا 2-5 ”ىراق ىبحصي نأ نم ىلإ

 ىلاعت هللا همحر ىروباسينلا صفح ىلأ مم تيأر : هللا همحر ديلا لاقو

 ناسنإ اذه: ىل ليقف ؟اذهنم : هباحصأل تاقف « ركعيال تمصلا ريثك ملصأ اناسنإ

 نادتساو ؛ هل تناك مرد فاأ ةثام هياع قفنأ دقو « انمدخي و ء صفح ابأ بحصي

 . ةد>او ةنلكب ركع نأ صفح وبأ هغكوسي ام « هيلع اهقفنأ ىرخأ فلأ ةئام

 هنقلأ ثنلكف ىدنسلا ىلع يأ تخص“: له نا همحر ىئاطسلا ديزي وب أ لاقو

 . افرض قئاقحلاو ديحرتا ىندلعي ناكو « هضارَف هب ىقي ام

 ىادرطف ؛ ثدح 0 انأو ىلاعت هللا همحر صفح بأ توحص : ناهمع وبأ لاقو

 « هيلإ ىرهلظ هر أ ةمالك ىلع ل قافاكم لمجأ رق , ىدنع ىلنال : لاقو

 نأ تدقتعاو « هنع تبغ ىتح ؛ هل لباقم ىهحوو فلخ ىلإ ىشم نأ تفرصناف

 ىأر املف « هنذإب الا هنم جرخأ الو هيف دمفأو لزنأو « هباب ىلع ًارثب ىسفنل رفحأ

 : تام نأ ىلإ هباحصأ صاوخ نم ىنريصو ىنلبقو ىنبب رق ىنم كلذ

 « ةنس نيتس « هللا همحر « هللا دبع نب له تبحص : لوقي ملاس نبا تءعسو

ي ىلرت 1و ةنس نيتس كتمدخ دق . اموب , هل تلقف لاق
 نذلا ءالؤم نم أدحاو ام امو

 مك ىلع ميلخدت اذ وه تملأ[ ىلإ: لاقف ءايلوألاو ءالدبلا ىنمي , كن ردع

 سمألاب كماكب فتاك ىذلا كاوسلاو ةطوفلا بحاص َتيأر امأ ؟ موي

 : مهم ناك

 للامر ىفو هلا هلا دبع اب بحتما انك لات فاةيحر نابيش ن ميهارإ لاقو

 [ناك ] و: ”نسح هما خيش هعم ناكو تاولفلاو ىراربلا 20 ؛ رفاسي و « بابش نحو



 عمالا باتكم فض

 هيلإ مفشتن خيشلا هيلع ريغتو اطخ اندحأ نم ع اذإ ناكف ءةنس نيعبس هيحص دق

 ا . ناك ام ىلإ [ انل ] مجري ىتح [ ًانسح ىمسإ ىذلا ] خيشلا اذهب

 ًاموي هناحصأ ضعيل لوقي ناكهنأ ىلاعت هللا همحر هللا دبع نب لبس نع رك ذو

 . ىنيحصت الف عبسلا فاخم نمم تنك نإ

 نم : ىلامت هللا همحر نونلا ىذا تاق [ ىزارلا ] نيسحلا ني فسوي لاق

 , كنم هللا هملمي ًاًئبش همتكت ال نم : لاقف ؟ بحصأ

 : ءايشأ ةثالث ىلع هطراشي ناسنإ هبح اذإ ىلاعت هللا همحر هدأ نب ميهاربإ ناكو

 نم امهيلع هللا حتفي ام عيمج ىف هدب نوكي نأو هل ناذألاو , ةمدخلا نوكي نأ

 ىنبمعأ : لاقف ٠ كلذ ىلع ردقأ ال انأ : هباحصأ نم لجر هل لاقف « هديك اينالا

 لمعيو « نيتاسبلا رطني امر ىلاعت هللا همحر مدأ نب ميهاربإ ناكو . كقّدص

 . هباحصأ ىلع قفتيو « داصحلا ىف

 « ًاليقث ىلق ىلع ناكو « لجر ىنبحص : هللا همحر ىتامكلا ركب وبأ لاقو

 هب تذخأف « لزب لف ىبلق ىف ام لوزب نأ ىلع ًابوث وأ ءاسك ًائبش موي هل تبهوف

 : هل تلقف « ىَبأف « ىّدخ ىلع كلّجر مض : هل تلقف ناكُم ىلإ وأ تببلا ىلإ ًاموي

 . لاق اك وأ « هيلع ىلق ىف هدجأ تدكاام لازف « لمفف « كلذ نم ديال

 ىلإ ماشلا نم تدصق : لاقو « قّدلا ةباكسحلا هذه ىل ىح : رصن وبأ لاق

 . ةياكسحلا هذه نع ىلامكلا [ ركب ابأ] تلأس ىتح زاححلا

 ء هللا همحر ىزوأرملا هللا دبع تيحص : ىئاعت هللا همحر ىطابرلا ىلع وبأ لاق

 يح اى لاق عدس انت «داز الب هيحصأ نأ لبق ةيدابلا لخدب ناكو

 كاياعو 1 اقف 0 ريمألا تنأ لب ال : تاق 5: نأ 0 ريمألا تأ نوكت كيلإ

 2 1 : 0 9 8 اذإ* © هربت لع لمحو دازلا ابن مضوو ءالغ ذخأف . معن : تلقف , ةعاطلا



 ففي ممللا باتك

 : لاق « ةعاطلاب كيلعف ؟ ريمألا انأ ُتسلأ : نوقي < لمح ىح ئلعأ: هل تلق

 'سلاج انأو « ءانك هيلعو حابصلا ىلإ [ ةليل ] ىسأو ىلع فقوف ةليل رطا' انذخأف

فأ لو تم ىنتيل : ىسفن عم لوقأ تنكف «رطلا ىنع عنب
 لاق مث . ريمألا تنأ هل ل

بحص ىتتبأر ا هبحصاف ناسنإ كبحص اذإ : ى
 . لاق اك وأ « كت

 سانلا نم فانصأ ةئالث ةبحص بنتجا : ىلاعت لا همحر هللا دبع نب لهس لاقو

 ٠ نيلهاجلا ةفوصتملاو « نينهادملا ءآرقلاو « نيلفاغلا ةرءابجلا

ذلا ىنعلا اذه ىلع نوكي ضب عم مهضمب ةبحص اذهف
 « تاياكسملا ىف تركذ ى

 ش : قيفوتلا هّللب و « لقامال ةيافك ليلقلا ىفو



 ملا ةاراغ دنع يأ مغ ال

 دع نأ تع : لوقي ىهممجولا ىلع ن دحأ تم : لل همجر خيشلا لاق

 ةحصاتمال سولجلاو « ةدئافلا باب قلغ ةرك اذمال سولجلا : لوقي هللا همحر ىربرحلا

 . ةديافلا باب مف

 . همالكب مفتني مل لكتلا توكسب عفتني ل نم : هلل همحر ديزي وبأ لاقو

 بلقلا َدَقَتمُم ناسللا زواحتب نأ نوهركي اوناك : هللا همحر دينا لاقو

 عيفرلا لكتب ال نأ بدألاو فاصنإلا : لاق هنأ ىري رجلا دمع ىلأ نع ىك حو

 :”لاس: كل معلا اذه ىف

 تنكم هللا همحر ىبثختلا بارت ىنأ بحاص ىِحَرَقلا نب رفعج وبأ لاقو
 . ىلوف َلْبَق اهيف ىتلزاتم تناك الإ هلئسم نع لأسأ ال ةنس نب رشع

 فاخ تكس اذإ لجرل الإ مالكسلا حصيال : ىلاعت هللا همحر صفح وبأ لاقو

 « ءألجلا ىبحب نب دمحأ هللا دبع ىنأ ىلإ لجر ءاج : لاقو , هتوكسب ةبوقملا
 لخدو هبحي ملف , ةعامج هدنعو  لكوتلا ىف ةلثسم نع هلأسو « ىلاعت هللا همحر

 باجأ من ًائيش اهب اورقشا : لاقو « قيناود عب رأ اهمف ةّرص مهملا جرخأو « تيبلا

 ف مكستأ نأ هللا نم تييحتسا : لاقف كلذ ىف هل ليقف « هلاؤس 'نع لجرلا

 . ىيناود ةعب رأ ىدنعو لكوتلا

 ةاراحم دنع « ريئادرب نال تلق : لاق هنأ ىرضصملا هلا دبع ىلأ نع ىكحو

 بيغلا كلذ نوكت نأ كناكيف بينلا نع ًاربخ الإ مهلك قاما مم ىرأ ام« زملا . 1 ٠ - . 2 . 4 2. سام
 ل ا و

 : لو 2 تلف تنك ىادعا ىف لاق :لاق

 مادوسو 1 رجعت نل الإ لمْلا اذه ناسا ال 0. ىلاعت هلا ةووح ب ضصاوألا ميهارإ لاقو

 هلعف نع هب قطنيو



 فيخا ملعلا ةاراجم دع مهباذآ ركذ

 ناكو « ةلئثسم « هللا همحر زارحلا ديعس ابأ لجر لأ ىنالدئكملا رفعج لا

 هذه الب ديرت امف كتقفاومو كناكم غلبت نح : ديمس مأ هل لاقف « هلاؤس ىف ريشب

 ىلاعت هللا نم مادمب أ هناحبس هللا ىلإ ةراشإ سانلا ّرثك أ نإف « ةراشإلا
 ”فرشأ [ ءامسلا مدأ تحن ] ًاملع نأ ”تماع ول 17 هللا هحر ديتحلا لاقو

 اتقو نأ تماءولو « كلذ مهم عمأ ىتح هلهأ ىلإو هيلإ تيعسا اذهانملع نم

 . هيلإ تضونل ملا اذه انتاراحتو اذلئاسمو انخاشمو انباحصأ عم اذه انتقو نم فرشأ

 مولعلا نم لع ىلع اوعمتجا موق الو ةباصع ىدنع ام : هللا هحر ديتجللا لاقو

 مهنكلو 2 كلذ الولو ؛مهماع نم فرشأ الو ؛ ةباصملا هذه نم فرشأ

 ٠ ةروصلا هذه [و ] ىدنع اذك
 ةرابع راص اذإف ةراشإ اذه اندلع : ىلاعت هللا همر ىرابذورت "ىلع ءأ لاقو

 ٠ افخ [راص ]

 ناكو « هلْضفو راطملا متاح وبأ ىل رك د : ىلاعت هللا همحر زارخلا ديمس وبأ لاقو

 اذإف « ةرصبلا مماج تاخدف « ةرصبلا تيفاو ىتح رصم نم هيلإ ”تلحرف « ةرصبلاب

 « لوقي هنم هتمم ءىش لوأف , مهملع ماكتتي وهو هباحصأ نم ةعامج هلوحو ًاسلاج هب

 كلذذب ىل نمو « ؟ دحاولا كلذ ”نبأو « دحاول تسلج اتإ : لاق هنأ "ىلإ رظنام دعب ا

 ىلع مهناعأو « ملأ [ ام ] ىلإ مَربظأ : لاق مث ء تنأ هنإ ؟ىلإ راشأ مث  ؟ دحاولا

 ٠ نوعجار هيلإ هنمو , نولماع هل هب مهف « مرضحأ اع مهيّيغو « مهمزلأ ام
 ىلع ًاحورطم اذه اندلع ناكول ] : لاق هنأ ىلاعت هللا هحر دْيتلا نع ىكُحو

 : هرادقم ىلع هظح الإ هنم دحاو لك ذخأي مل ةلب زم
 بصْأي « ةدالقلا 'نيع رتنأ : ًاموي هسلجن لهأل [ لاق هنأ ىلبشلا نع كس اهفو

 « ةكئالملا مهطبخت ءىش ىأ ىلع لجر لاقف « ةكئالمل كطبغت ءاروت نم ربانم مكس

 ' ٠ مالا نوثدحتي : لاق

 ىلعقلا ىرست لاق : لوقي هللا هحر دينجلا تمس : لوي ىرمالا رفمح تعم
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 فارخإ م « معن :تلق « مماجلا ىف كلوح نوسلجي ةعادج نأ ىنذاب . ىلاعت هللا همحر

 اخانم تربص مسأفلا ابأ اي تاهمه : لاقت ء ضعب نم انضعب ديفتسنو ملعلا رث 7 اذتن

 نأ دارأ اذإ « ىلاعت هللا همحر « ىرست ناك: لاق هنأ هللا همحر دينجلا نعو ٠ نيلاطبلل

 نأ : تاقف ؟ [ مالغاي ] ركشلا ام : ًاموي ىل لاقف « [ ةلئسم ] ىنلأس ًاًثيش ىنديفي

 ىنم هديعتس ناكو ؛ ىنم كلذ نسحتساف « كيلع اه ( هلا ] معتأ معن هللا ىمهمت الا

 رصن وبأ لاق ٠ [ هيلع اهديعأف ] ىلع اهد أ ؟ ركشلا ىف تلق فيك : لوقيو

 . دينجلا نع ىرابذورلا ىلع ىبأ طخم ةياكسحلا هذه ”تدجوو

 نم لثعسم نع لأسي ناكمنأ : ىلاعت هللا هر هللا دبع نب لهس نع 5و

 هعانتما نع لثُسف « مالكلا نس او امنف ملكت ةدم دعب ناك الف « اهمف ملكتي الف ملا

 ىف وهو ملا ىف ملكت نأ تب تببحأ ام «ءايحألا ىف نونلا وذ ناك : لاقف « « كلذ لبق

 ٠ [ ةمرحو ] هل الالجإ : ءايحألا

 اذع ىف ىنديفي الجر ةكمب نأ لعأ ول : ىلاعت هللا همحر ىناردللا املس وبأ لاقو
 « خسرف فلأ ولو « "ىلجر ىلع ىشمأ نأ هيف ىرضحل « ةفرعما. لع ىف ىنعي « ةلك ملا

 نيعب رأ ذنم ءانقلا ىف ةلك ىماعت هللا همحر دينجلا نم تعمس : قاقزلا ركب وبأ لاقو

 ذه لوقي قاقزلا تمم لوقي ىقالا تممس , ؟؟)هرامغ ىف دعب انأو ىنتحيه ةنس

 . ةياكسملا
. 

 ىمس 1 : ىلاعت هللا همحر ءالجلا ن هللا دبع ىبأل ليق : لوقي ىقألا تعمس

 بولقا ىلع رثكت اذإ ناك نكسو « ديدحلا ولحي ءالحب ناك ام : لاقف ؟ ءالجلا كوبأ

 ٠ بونذلا أدص نم اهالج

 همام لمعي طاع اينالا راد ىف ءايشألا نعأ : 1 هللا همحر ىبساحلا ثراح ناكو

 . « رامع د خسنلا ىدحإ  شماع ىف 0(



 قلل ملا ةاراجسدنع مهاد ركذ

 ىلع فقو اذإ لئاسلا ناك : لوقي ناولع نبا تممسو « هتقيقح نع قطني فراعو
 : دينجلا لوقي « كلذ هلاح نم نكي رف ةلأسملا نع هلأسو ىلاعت هللا همحر دينجلا

 منو ْضَأ انبْسح » : لوقي لاؤسلا هيلع ررك ا هللب الإ ةوقالو لوحال
 5 نيا

 ماكتب وهو اخيش تسلاج اذإ : لاق هنأ هللا همحر ىجاجزلا ورع ىلأ نع ىكسُحو

 موقت نأ نم كل ريخ كناكم ىف "تلب ولف»« لوبلا كب دتشاو « مولعلا نم لع ىف
 دنع همالك ىف كتدئاف نم كتوفي امو « ءاملب لسفي“ لوبلا نأل : كمضوم نم

 ش . ادبأ هكردت ال ءكمايق

 علا ىف ىلكستي لجرلا : هللا هحر ىني كسلا نبال تلق ء هللا حر دينجلا لاقو
 وأ « تكسي نأ , هفصو اذه ناك اذإ « كيلإ بحأف « هملع هلامعتسا غلبي ال ىذلا

 همحر ىلبشلا ناكو « كتف وه تنك نإ : [ ىل ] : لاقف هسأر عفر مث «قرطأف ؟ مكتب
 : ىلاعت هللا همحر ىطقسلا ىرسس لاقو « ةمهت هيف ءاململا ع راب كنظام : لوقي

 . تائيس هتانسح تناك هملعي نب زن نما

 « طابنتساو « حرش « تاياكسحلا هذه نم ةياكحح لكل : هللا همحر خيتتلا لاق

 . ىلاعت هللا ءاش نإ مهفلا لهأ ىلع ىنخم الو « نايبو

 ١ا7ء : نارمع لآ ()
 (- مهلا! ؟)
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 تافايضلاو تاعامجالاو

 : لاق هنأ هللا همحر دينجلا مساقلا ىبأ نع ىكح : ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق

 : نطاوم ةثالث ىف « ةيفوصلا ىنعي « ءارقفلا ىلع [ هركذ زع هللا نم ] ةمحرلا لزنت

 نوملكتي ال مهنإق ه للملا ةاراجم دنعو « ةقاف نع الإ نواكأي ال مهنإف ماعطلا ميلك أدنع

 الو ءقح نم الإ نوءمسب ال مهنإف «عامسلادنعو : ءايلوألاو نيقيدصلا لاوحأ ىف الإ

 . هدحو الإ نوموقي

 روصنم نب دمح ىل لاق : ىموطلا قورسم نب دمم نب دمحأ سابملا وأ لاقو

 وهف ةثالث ىلع تدز نإف « اثالث اندنع متأ : سامملا ابأ انيلع لزن دقو « ىسوطلا
 ةمقل ىلع هآ : لوقي ناك هنأ هللا همحر ىطقسلا ىرس نع رك ذو ءانيلع كنم ةقدص

 . ةنم اهمف "ىلع قولخمل الو « ةعبت اهسف "ىلع هللا سيل

 اذإ و « لكأي ًاثيش لإ اومدقف ريقف كيلع لخد اذإ : ىطابرراتلا "ىلع وبأ لاقو
 . بارحلا ىلع مهولدف ءارقلا مكيلع لخد اذإ و « ةلأسم نع مولسف ءابقفلا ميلع لخد

 ىءاجخ هللا همحر ىرس ىلع تلخد : ةزمح وأ لاق : ىناّتكلا ركب وبأ لاق

 هلك اذه برشأ انأ ؟ لمعت اذ وه شيا : هل تاقف ء حدق ىف هفصن لمحي ذخأف ثيتفب

 « ىرابذورلا ىلع و3 أ ناكو ؛ ةَّحَح نم ككل قل لاقو ع كحضف ؟ ؟ ةرهم ىف

 لَعَوُهَر د : ةيآلا هذه . دهشتسهدحاو ناكم ىف نيعمتحم ءارقفلا ىأر ١ اذإ « هنا هحر

 "ا هام

 رردق ءاَي !ذإ مج

 ؟و : ىروشلا ()



 9 تاعامجالاو مامطلا تقو ىف يما

 « مهب قفرأ نوكي دحاو ناكم ىف ءارقفلا ممتجا اذإ : لوقي ىلع وبأ ناكو
 882 ةيالا «رحتفي "مث اير أَمْ مس لق » : ةيآلا هذه دهشتسيو: موملع تفي و

 لاقي انباحأ نورت ىذلا لكألا دمب لكألا اذه : هللا همحر ىدلفلا رفح لاقو

 هنأ لسعاف ًاريثك لكأي ريقفلا تيأر اذإ : هللا همحر رفمج لاقو « طرقملا عوجلا هل

 [ نأ ديرب ] تقول وأ « [ هيلع ] ىشم دق تقول امإ « ثالث ىدحإ نم واخم ال

 . هيف وه تقول وأ « هلبقتسي

 كلذ ”تمحرا لفط من ىف ةمقل ايندلا نأ ول : ىلاعت هللا همحر ىلشلا لاقو

 الب قلما عدأو «اهنلك أ ةدحاو ةمقل اههف امب اينلا نأول : ًاضيأ لاقو . لفطلا

 تاوخإلا مم « ةثالث ىلع مامطلا "لكأ : مهضعب لاقو « ىلاعت هلل عم ةطساو

 . راثيإلاب ءارقفلا عمو « بدألاب ايندلا ءانبأ عمو : طاسبنالاب ©

 ةيفوصلا ءارقفلا بادآ نم نأل « ءارقفلا بادآ نم اذه سيل :هللاهمحر خيشلا لاق

 نوراتخم الو « نيفاكتم الو نيشحوتسم الو نيمتفم ماعطلا لكأ دنع اونوكي ال نأ

 اذإو « مولعم ثقو مهلك أل نوكي الو « ديجلا فيظنلا ليلقلا ىلع ءىدرلا ريثكلا

 نوهركيو « نودري الف مومقل نإو « اضعب مهضعب نومقلي الف مامطلا رضح
 « نسحأ لكألا ف مهبدأ نوكيف ًاعوج دشأ اوناك اكو ء ىقاجلا ريثكلا ماماملا

 «اثيش لك 1 مل مايأ ةرشع تح : لوقي ىلاعت هللا همحر ةلجألا نم اخيش تحمس
 لمعتسا : ماعطلا بحاص ىل لاقف , نيعبصأي لك 1 تنكف ماعطلا "ىلإ مادق من

 . عباصأ ةثالتب لكو ةنسلا

 تاكأام ةنس نينامث ذنم ٠ لاقدن أ ىلاعت هلا ةمحر ناببُش نب ريهارإ نعىخو

 ميلعلا حاتفلا وهو قحلاب انتين » ةيآلا ةلكدتو ++ : أبس (1)
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 نوكي ائيش لكأب نكي مو دادنيب ىرونبالا ىتاتكسلا ركب وبأ ناكو « ىتوهشب اًئيش

 . ةضراعملاو لا اولا هرايظإ بيس

 هنيدب لجراا لكأي نأ ةلاذنلا نم : لاق هنأ ىلاعت هللا همحر دينجلا نعو

 . تبتو ىلاعت هللا ىلإ ”تتغتساف « تبقوع ىلأ تملعف « ًاموي رشع ةمب رأ

 رمألا حلصب نكسملاو سبللاو معطملا ءافصب : لوقي ىلاعت هللا همحر دينجلا ناكو

 ىضرملا لك أ مهلك "أ : لوقي ناك هنأ هللا همحر ىطقَسلا ىرَس نع ىسحو ؛ هلك

 حلصبال نينس تنكم : ىلامتهّللا همحر ىرصحلا هللا دبع وبأ لاقو « قرغلا مون مهمونو

 . لك 7 نأ ىل حلصب الو « ىعتشأ ال لوقأ نأ ىل

 هللا همحر ىفاحلا رشب ىلع لخد هنأ « ىلاعت هللا همحر ىلصْؤملا حْتَف نع ىكسحو

 6 همدخت ناكو «ءالجلا دمحأل ءاطعأو امرد رشب جرخأف « لصاولا نم ًارئاز هءاجحو

 تيرتشاف « تجر : لاق « ابيط ًامذأو ًاديج ًامامط رتشا قوسلا ىلإ رم : لاقف

 مهللا مامطلا نم ءىشل مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لقي مل : تلقو « ًافيظن ازبخ

 + تئجو « ًاديج ارم تيرقشاو نيللا تيرتشاف : نبللا الإ هنم انْدزو هيف انل كراب
 رشب لاق جرخ املف : جرخو قابلا ذخأو « لكصأ ام لك أف « هيلإ تمدقو

 رتشا : "تلق ل نوردت « لك راالا بحاصل لوةي نأ فيضلل سيل هنأل : لاق
 ؟ ىقب ام لمح مل نوردت « ركشلا صلاخ جرختسي بيطلا ماعطلا نأل ؟ ًاًبيط ًاماعط

 . "لدتا رضي مل لكوتلا حص اذإ هنأل

 ! هيلإ رك كاعد نم لك : ىلاعت هللا همحر ىخركلا فورممل ليقو

 . ىنولزنأ ثيح ”لزْنَأ فيض انأ امنإ : لاقت



 "م تاعامئجالاو ماماعلا تقر ىف مهسادأ

 نينسلا نم ةنس ممتجا : لاق هنأ ىلاعت هللا همحر ىناتكسلا ركب ىلأ نع يو

 ميلكح اوناكف « خياشلاو ءارقفلا نم سفن ةئاهلث رادن» , ةكع ىنمي ءانهاه

 مهنيب قالخأ نوكي و « ةركاذملاو ملا مهني اهف ىرحي ال ناكو « دحاو مضوم ىف

 : لوقي ىلاعت هلا همحر ىنارادلا ناملس وبأ ناكو « ضعب مم مهضعب راثيإو مراكمو

 لكألا نإف اهضقت ىّتح لكأت الف ةرخآلاو ايندلا متاو- نم ةجاح تدرأ اذإ

 ىلاقب رطخم مل ةنس نيرشع ذنم . لاق هنأ هللا همحر منور نع ىكسحو . باقلا تيع

 . رضح ىّتح مامطلا ركذ

 ىرابذورلا ىلع وبأ ناك : لوقي ىرابذورلا هللا دبع ايأ ءاطع نب دمحأ تعمسو
 اوذختاف نيبوالحلا نم ةعامج اعدو « ضييبألا ركسلا نم الامحأ ىرتشا ؛ هللا همحر

 اهلك ةشوقنم ةدمعأ ىلع بيراحم رادجلا فو « تافرش هيلع ًارادج ركسلا كلاذ نم

 هللا دبعابأ تدمسو « اهوبهتناو اهورسكو اهومده ىتِح ةيفوصلا اعد من « ركسلا نم

 : لجر هل لاقف , جارسس فلأ دقوأف ؛ ًةفايض لجر ذخنا : لوقي ناك هنأ ىرابذورلا

 لخدف « اهئفطأف ىلاعت هللاريغل هتدق وأ جارس لكف رادلا لخدا: هل لاقف « تفرسأ دق

 . مطقناو ادحاو ًاجارس اهنم ىقطي نأ ردق اف اهئفطيل رادلا

 دمح نب دمحأ تمس : لاق هنأ « هللا همحر ؛ ىرصملا هللا دبع ىلأ نع ىكُحو

 نأ ىسفن ىف مقوف « ًائيش لك مل مايأ ةثالث ىل ناكو « ةكمب تنك : لوقي ىدشلا

 ىف وهو. ًاموي رشع دحأ كلذ ىلع لزي لف « بناج لك. نم حوتفلا تلبقأو « اب رمغم

 . ائيش لك أي 1 مايألا كلت لوط
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 دوجولاو عامسلا تقو ىف مم ادأ رك ذ ىف باب

 : لوقي ناك هنأ : ىلاعت هللا همحر ْدينجلا نع كح « هللا همحر خيشلا لاق

 « ناكسلاو « نامزلاو ؛ ناوخإلا : ىلوأ "هك ّرتف الإ و ءايشأ ةثالمث ىلإ | جاتحم عامسلا

 "تدحو اذإ ثالث : لوقي ناك هنأ ىلاعت هللا همحر ىبساحلا ثراحلا نع ىكُحو

 « ةنايصلا عم هجولا نسحو « ةنايدلا مم لوقلا نسح ؟ نهان دقف دقو ؛ "نهب "متم

 ءافولا عم ءاخإلا نسحو

 : ىلاعت هللا همحر نونلل وذ لخد [ امل ] : ىلاعت هللا همحر لتاقم نب دمحأ لاقو

 : لوقي نأب هونذأتسأف : لوقي ”لاّوق مهعمو « ةيفوصلا نم ةعامج هيلإ عمتجا دادغب

 : لوقي أدتباف « مل نذأف « هيدي نيب ًائبغ

 اكنتحأ اذإهب فيكف ىنبْذع اوه ريغص

 اك رشم ناكدق ىوَه ىلق نم تممَج تنأو

 ىكب لعا كحض اذإ نقتكلا نار“ يأ

 : لاق « ضرألا ىلع طقسب الو هنيبج نم رطقي مدلاو ههجو ىلع طقسو نونلا وذ ماقف

 ىرذلأ » : ىلاعت هللا همحر نونلا وذ هل لاقق دجاوتي ىعي وقل نم لجر ماق مش

 . لجرلا كلذ سل "76 'موقنت نيح هارب

 قيرختو عامسلا دنع ةكرحلا نع « هللا همحر « ىناتسراملا ميهاربإ لئثسو : لاق

 ”دحاو قرف « ليئارسإ ىنب ىف 'صق مالسلا هيلع ىموم نأ ىنغلب : لاقف « بايثلا

 كبلق ىل 'قّرم : هل لق « مالسلا هيلع ىسوم ىلإ : ىلاعت هللا ىحوأف « هصيق

 كيايث قمع الو

 "م4 ةبآ ءارعشلا )00(



 اقدم دوجولاو عامسلا تقو ىف مهباذآ

 مامت دجولا ناي و ء عايسلا فصو باب ىف : ىلاعت هللا هح ر خيشلا لاق

 : ىلاعت هللا ءاش 3 بابلا اذه

 امنإو للا لضف مم دجولا ناصقت رضي ال : لاق هنأ ُينجلا نع ى- دقو

 معلا لضف نأ « للعأ هللاو ء كلذ ىف ىنملاو « ملا ناصقن عم دجولا لضف رضي
 ىتح م ةقاط ردق ىلع عامسلا دنع « تاكل نفعا عر طبض بجوي

 « مايقلل فلكتلاو لاخلا ءاعدتسا بدألا نم سيلو « هدهج دمب هحراوج ىلع ضيفي

 « كلذ ىلإ نك ان الو بهاذت ريغ نم ةبياطملاو مايقلا مهب قيلي نودكرجلا ءارقفلاو

 « عامسلا لهأ عم عامسلا ىف ةمحازملاو ةلخادملا بدألا نمسيلو « مهب ىلوأ ”كرتو

 نم ىلوأ مهيناعمو نيعمتسملا ىتارص ىلع فوقولاو بلقلا روضح مم نوكسلاو

 بولقلا ىلع اهلفلغأ كلذ نوكَيف ةداع فلكتلا ريصي امي رو ء فلكتلاب مهعم ةلخادملا

 هيف هسفن تفلت نإ و « ول هعامسف « ايندلا بحت ثولم بلق ّلكو « تقولل هتلظأو

 . هحور بهذو



 سابللا ُْق اهي ادا رك ذىف بأب

 هنأ : ىلاعت هللا همحر ىتارادلا ناهلس ىبأ نع ىكسح : هللا همحر خيشلا لاق

 « اذه نم ٌدوْجأ ًاصيق تسبل ول : دمحأ هل لاقق « اليسغ ىنعي « ضييأ اصيق سبل

 ىكخو « بايثلا ىف ىميق لثم بولقلا ىف ىبلق تيل ؛ دمحأ اي : هل لاقف « لاق اكوأ
 « مهارد ةثالثب ةءابع مدحأ سبلي : لاق هنأ ىلاعت هللا همحر ىنارادلا ناماس ىلأ نع

 هنأ هنن قفلب وا ةبابل تويتك دواس نأ نعمت ا 4 مهارد ةسمخ هبلق ىف هتوهشو

 « ةفاظنلاو « ةدّسسلا لامتسا : ةدومم لاصخ ثالث بوثلا رّسصق ىف : لوقي ناك

 . هقرخ ةدايزو

 «تامقرلا ميبطو 6 نات طا سر كراللا رش له ةفاع لقوو# لاق

 هب نوفرمت مناف « ىزلا اذه اورهظُم الو هللا اوقتا « موقاي : رشب ملل لاقف

 انلمج ىذلا هلل دجلا : لاقف مهنيي نم باش ماقف « مهلك اوتكسف ؛هل نومركسو

 لاقذ « هلل هأك نبدلا نوكي ىتح ىزلا اذه نربظتل هللاو « هل مركي وهب فرعي ندم

 . ةعقرملا سبلي نم كالتم ! مالغ اي تنسحأ : رشب هل

 ريقف دادغب مماج ىف ناك : لوقي ىري رجلا تمم : لوقي ىوعجولا تعممو

 : لاقف « كلذ نع لثُف « فيصلاو ءاتشلا ىف دحاو بوث ىف الإ هدحت داكن ال

 ”تلخد ىنأك ؛ ملانلا ىرب اهف « ةليل تيأرف « بايثلا سبل ةرثكب "تعلو تنك دف

 سلجأ نأ تدرأف « ةدئام ىلع « ءارقفلا نم « انباحأ نم ةعامج تيأرف « ةّنلا

 بامسأ ءالؤه : ىل اولاقو ء ىنوماقأو ىديب اوذخأ ةكالملا نم ةعامج اذإف « معم

 سبلأ ال نأ ترذنف « ”تبمقناف « ميعم نما الف ناصيف كلف تنأو دحاو بوث

 . لجو رع هللا ىقْلأ نأ ىلإ ادحاو اون الإ

 الف هب وأ ىف ريقفلا ءاؤُض تيأر اذإ : ىلاعت هللا همحر دادحلا صفح وبأ لاقو
 هادم ا

 .هراحح جل



 ل سابالا ىف مهبادآ رك ذ

 هادا قاتلا قرصلا نتن ناك هنأ زازا دانك نوع نعاكمو

 هللا همحر ديزي ىبأل كلذ ليقف « نيللاو ريا سبلي هرمع رخآ ىف ناك مث « هرمأ

 , ؟"”تيببلا ىلع ريصي فيكف نودلا ىلع ربصي مل ؟ ىهحب نيكسم : لاقف « ىلاعت

 «هيف تام ىذلا هصيق الإ كرتي لو ديزب وبأ تام : لوقي روفئط تعمسو
 ذا قاع قب كسلا لا كامو يح اع ىلإ هوك تيل راع "لا
 ىدلخلا م اك درف ناكسف ٠ 500 « هللا هحر دينا

 .ىنغلب اك الطر رشع ةثالث هيف

 ابايثو « !ًرخ ًاصيقق سبلي ناك « هللا همر « ىروباسينلا صفحابأ نإ لاقيو
 . لمرلا هيف شرف تيب هل ناكو « ةرخاف

 « تقولا عم اونوكي نأ « سابللا ىف ءارقفلا بادآو : ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق
 ريقفلاو « اوسبا كلذ ريغ اودجو اذإ و « اوسبل ةعقرملا وأ ديلا وأ فوصلا اودجو اذإ

 « ةباهلاو ةلالجلا سبلي ام ميمج ىف هيلع نوكيو « هيلع نسحب سبل ام َشْيَأ قداصلا
 ىلع رثؤي و ؛ هعم سيل نم ىماوي ”لضف هيلع ناك اذإو « راتخم الو فلكتي الو

 مربقي و « ديدجلا نم هيلإ بحأ ناقامنتا نوكيو « راثبإلا ةيؤر طاقسإب هناوخإ هسفن
 ةفاظناث فاكتيو « ةليلقلا قلخعا تاقب'ركعاب نضيو ٠ ةدّئملا ةريثكسلا بايثلاب
 ٠ ةيافك هترك ذ امفو لوطي بابلا اذهىف بحي ام ركذ ىف تذخأ نإو ؛ ةرابطلاو

 تحبلا : ىرخأ ةخسن ىف ١ )١(

 ثنؤعي سيلو رك ذم صيمقلا ؛ نأل ناكو : لافي نأ باوصلا . تناكو : ةلوق (4)



 عمللا باتك نافل

 مراقسأ ىف مهب اذا ركذ ىف با

 « ىلاعت هللا هحر «ىرابذورلا ”ىلع ىبأ نع كح : ىلاعت هللا هجر خيشلا لاق

 : لاقف ؟ ائيش لوقت ”ىلعابأ ا : لاقف ءرفاسب نأ هُمّرع ناكر « لجر هيلإ ءاج هنأ

 . ةروشم نع نوقرتفي الو « دعاوم نع نوعمتمي ال اوناك « ىتفاي

 «رفاسي نأ دارأ اذإ هرقس ىف رفاسملا بدأ نع ءىلاعت هللا همحر منور لثسو:ليق

 . هلزتم نوكي هبلق فقوام ثيحو « ُهُمَدق هع زواحي ال : لاقف

 1 اهوخ كلاس لق ىرونيدلا راصقلا ىسيع نع ةياكسحلا ءذه تمم

 انأ « ةنس نيرشع ذنم رفاسن انك : لاق هنأ ليعامسإ نب دمتم نع ىكُمو

 « سانلا نم دحأب طلتخم ال « مهيلع هللا ةمحر ىناّمكسلا ركب وبأو قاقزلا ركب وبأو

 هانسلاجو هيلع انملس خيش هيف ناك نإ , دلبلا [ ىلإ ] انمدق اذإف « ادحأ رشاعن الو

 ليلا لوأ نم ىلصيف ىناّتكسلا مدقيف « دجسم ىلإ انمجر ليلا ءاج اذإف « ليلا ىلإ

 ىلإ ركتفتم انأو « ةلئقلا لبقتسم قاقزلا سلجيو « نارقلا متميو « حبصي' نأ ىلإ

إ انعم عقو اذإف « ةمتملا ءوضوب ةادغلا ةالص انلك ىلصي مث ء حبصت“ نأ
 ماسي ناسن

 . انلضفأ هنأ ىرن انك

« لزعم ىف موي لك نوكي نأ ريقفلا كح : ىلاعت هللا همحر نيزملا نسحلا ونأ لاقو
 

تنك : لاق هنأ هللا همحر ريبكتلا نب زملا نع يك ايفو . نيلزنم نيب الإ تومب الو
 

 ءهذخل ىلع ىعسب برقع اذإف « ءرافسأ ضعب ىف « هللا همحر صاوملا ريهاربإ عم ًاموي

 انسلو «انيلإ رقتفم ءىش لك ءاهعد : ىل لاقو كلذ نم ىنمنف ءابلتتأل تقف

 . ءىش ىلإ نب رقتفم



 ؟هأ مهرافسأ ىف مهماذآ

 مواقمقت ىري و «هباحصأ نم رفاسي نم ىلإ رظن اذإ «ىلاعت هللا همحر « ىلبشلا ناكو
 . كب ةنم نيل انادي ١ كليو : لوقب مرافسأ ىف

 ةنس نيئالث ترفاس : لاق « ىلاعت هللا همحر « ىبصنلا هللا دبع ىبأ نع ىسُحو

 تكرت الو ءاقفر اهبف نأ تدلع عضؤم ىلإ تادع الو « ىتمق رم ىلع ةقرخ طق "تلح ام
 . اثيغ ىم لمح ادعأ

 ىلإ رظنلاو نارودلل اورفاسي نأ مهمادآ نم سيل : ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق

 « خويشلا ءاقلو , "”داهجلاو جحلا ىلإ نورفاسي نكسلو ؛ قازرألا بلطو نادإبلا

 ملاوحأ مولع ىف نيش مهنم نوديفي نم ءاقلو « علا بلطو :ملاظلا درو « محرلا ةلصو

 ممداروأو مهنالخأ نم ًائيش مهرافسأ ىف نوكرتي الو « ”فرشو لضف هل ناكم ىلإ وأ

 « ناضمر رهش راطفإو « ةالصلا رصق نوددتغي الو ءرضحلا ىف اهنوامعي اوناك ىتلا
 سلج اذإو « مهيلع ”قفشألا مهمدخيو : مهفضأ ىثم نوشمب ةعامج ناك اذإو
 مهدحأ زجع نإ و « هورظتنا دحاو "”فلخم نإو « هغارفل اوفقو ةجاح ءاضقل دحاو

 مهعضوم نم اوحربي مل ةالصلا تقو لخد اذإو « هيلع اوماقأ لتعا وأ ىشملا نع

 . ءاقعضلا لاح اذهو « ءاملا مهنم بارقب وأ ءام مهعم نوكي نأ الإ ء اولصي ىتح

 هىش ىنباه ام : ىلاعت هللا همحر صاوملا مهاربإ لاق كف« ءايوقألا لاح امأو

 . هتبكر الإ طق

 هرفس ىف رفاسملا قحلي ىذلا زجملاو عزجلا نع هللا همحر نارمع وبأ لثُس اكو

 انرسيو ؛ طق ةيلمعلا ةيحانلاب مهل نأشال ةفوصلا نأ سانلا نم ريثك دقتع. )١(
 نوعبدي اوناكو بورحلا ىف ةققوم تالوج ممل تناك ةفوصلا نأ ءءالؤه رك اذن نأ ءانه
 ىف ةيفوصلا ضارغأ نم نأ ىلإ هبني فلؤلا وه اهو نباص نيدهاجم « هق مبسفتأ
 فاخت . باوصلا : فلخع نإو : هلوق (2) 0 داهجلا : مهرافسأ



 عمللا باتك نك

 لاق

 . ىتاتسربطلا نارمع وأ وهو ىلاعت هللا ىلإ ًاهجوتم

 .؟ . -
 نوكست ام دمب كقحل ام َششْبَأ لابت ال : ىنمي + ىلا ىف هقلأف هيلع تف اذإ :

 ةعب رأ ىلإ هرقس ىف رفاسملا جاتحي : ىلاعت هللا همحر ىموسلا بوقعي وبأ لاقو
 . هنوصي قلو « هلمحت دجوو ؛ هزجحت عروو « هسوسي ملع : رفاسي الف الإ و «ءايشأ

 ةرم هيإ مجر مث « نملا ىلإ ريقفلا رفاس اذإ : هللا همحر , ىناتكسلا ركب ونأ لاقو

 . هنارجهب اورهاتو « هورحه ؛ ىرخأ

 . لاجرلا قالخأ نع رفسُي هنأل « ًارفس« رفسلا ه ىُّس امنإ : لاقيو
 . قيفوتلا هللابو . ممرافسأ ىف مهبادآ نم ىنرضحام اذهف



 م لاؤسلاو هاجلا لذب ىف مهباذأ

 ىحيبصلا هلل دبع ىبأ خيشلا باحصأ نم ةعامج تعمس : ىلاعتهللا همحر خيشلا لاق
 داوتي كالمألا نم جرخ اذإف , كالمألا نم جرخي ىتح ريقفلل رففلا حصب ال : نولوقي

 قبب ههاج لذب اذإف «هاج هل قبي ال ىتح ههاج لذبي نأ ىتبنيف « كلذ نم ”ءاج 4
 « مهبابسأ ىف ةكرحلاو محل ةمدخلاب ةباحصأل ءهسقن ىنمي « كلذ لذبيف هسفن ةوق هيلع
 ىنيسيمارقلا رفظملا لخد :لوقي ىرابذورلا هللادبع ابأ تمم . رقفلا هل حصي كلذ دنمف
 مههاج نولذبي اولاز اف « دلبلا ءاينغأ دنع ميظع هاج امل ناكو « ديسلا هممو ةلمرلا
 ًائيش دحأ مهيطعي ال ناكو « دحأ دنع ءاج مهل قبي مل ىتح ءارقفلا ىلع نوقفنيو

 ناهيش نب مبهاربإل ليقو . مهتقو بيطب ناك كلذ دنمف « نهرب الو يدب الو لاؤسب
 دق : لاقف « هباحسأل ةمدخللاو لاؤسااو ناتقرملا ىنيسيمرقلا رفظم "لاح َشْيأ :هللا همحر ٠

 . ىلاعت هلل اهعفر مدق نع رخأتي نأ ديرب الف هلل ةوتفلا ىف امدق عفر
 لئسف « لاؤسلا لّذب الإ ًاثيش لك أي نأ داكي ال دادغبي ةيفوصلا ضعب ناكو
 ةاجأ نم خيش لخدو . كلذ ىمفن ةيهارك ةدشل كلذ "ترقخا : لاقف ؛ كلذ نع
 تادابملاو تاعاطلا نم ءىش لكل هسفن هتباجأ دق ًاديرص اهمف ىأرف « ادلب خويشلا
 : خيشلا اذه هل لاقف ؛ ةماملا دنع لوبق كللذ نم هل دلوت دق ناكو « للقتلاو رقفلاو

 ًائيش لك أ: الو باوبألا نم سسكسلا ىدكت نأ الإ هيف تنأ ام ميمج كل حصيال

 لاؤسلا ىلإ ٌرطضا هنس ربك انف ء كلذ نع زحعو ديرملا ىلع كلذ بسصف « اهريغ
 . هتدارإ مايأ ىف خيشلا كلذل هتفلاخغل ةب وقع كلذ نأ ىرب ناكسف « ةجاحلاو

 خيشلاو « ىرقملا نب هللادبع وبأ خيشلا اذه ناك : ىلاعت هللا همحر رصن وأ لاق

 . هللا همحر ىزحسلا هللا دبع وأ لاؤسلاب هرمأىذلا



 عمللا باتك فما

 تاوبألا نم اسك هراطقإل بلطي و موصي ناكمثأ ةمئألا يل عيونو

 عضوف « لجر هب نطفق « ةيناثلا ةليللا نم هزاطفإ تقو ىلإ ايش اهريغ لك ايالو

 هءلإ مجرب لو « هب فرع ىذلا مضولا كلذ قرافو « هنم لك أي لف ًاماعط هيدي نيب

 . كلذ دع

 نم هناوخإ نم ةعامج هيلع مدقي ابر ناك هنأ ىرونيدلا ذاثمم نع ىكُحو

 1. اكل نع رفك رسل ممجيو قوسلا لخدي ناكف « ءارقفلا

 . ممل لمحو

 « ةدحاو ةرم ّآلإ ناَعْفَص ىنأب طق “تدلع ام لاق هنأ لاّسحلا نانب نع ىكُحو

 ناكد لك نم ذخأيو « قوسلا ىلإ برغملا دعب جرخم و «راهنلا موصي ًاريقف تيأر

 فخ تنكو « ةليل ىعم هتذخأف « هعضوم ىلإ مجر هقمر دس اذإف ةمفل
 سانلا نم

 كلذ نم هعم عمتجأ ىتح هيلإ مفدأو هكاوفلاو ءاولحلاو محللاو ريثكسلا يملا
 ءىش

 : تلقف ؟ ةطارش بحاص تنأ«خيشإب : ىل لاق « فرصني نأ دارأ املف « ريثك

 اذه « نامفصأب : ىل لاقو ؛ ىهجو ىف هعم ناك ام عيمج ىف « لاحلا ناني أ ال

ل لوقت نم لك « خياشملا ال ةطرشلا بحاص اندنع هلعفي اعإ تنأ هلعفت ىذلا
 تاه : ه

 . ديرت ام كيطعيف

 هيلع ركسنأف ء مهسم لك أو فل عما

فن كتعدخ : اولقو «مهعم هلك أ خياشملا نم ةعاج
 تنفكولو « كسفنا تبلطو كس

 ٠ مهعم لك أت 1 مهل كهاج تلذب و كباحصأل تبلط

 تراص اذإ كلذ كرقي نأ كلذ لمفي نم ركحو : ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق

امالإ ذخأي مل ةرورضلا لأس نمو ءهسفن كلذ ىلإ تنكَسو « هتداع
 كلذ نم هل دبال 

 . قابلا جرخت و هتجاح هنم ذخأيف ريثكسلا هوطعأ نإف



 "م لاؤسلاو هاجلا لذن ىف عباد

 لاؤ-اا ىلإ رطضا اذإ ريقفلاو « ىوقتلاب لك ألا نم ”لمجأ لاؤسلاب لك لاو
 ةبارغ دلب ىف ناكر « ايش لك أي ملو ”مايأ خباش ألا ضعب ىلع صو « هقدص هترافكف
 ىنلا لوق لاؤسلا نع ىنعنم : لاقف « كلذ ىف هل ليقف « لأسي لو , فلتي داك ىتح
 لم فدرب نأ تهركو ؛ءادر نم حلفأ ام لئاسلا قدصول : لسو هيلع هللا لص
 . ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقا حلقي الف



 انناوموت نشا جاتو
 بوقميابأ تعم“ : ىلاعت هللا هحر ىروجربعلا بوقعي وبأ لاق :هللا همر خيشلالاق

 هللا دبع نب لهسو « ناجرأب نحنو « ريقف انءاج : لوقي « ىلاعت هللا هحر ىسوسلا

 نبلبمس لاق« ةنحم ىف تازن دقف « ةيانملا لهأ نإ :لاقف ءاهب ذئموي ىلاعتهللا همحر

 ؟ ىه اف « سمألا اذهل تضرعت ذنم تمقو « نما ناوبد ىف : هللا همحر هللا دبع

 ىلاميإ تدقفف « مرح ىذ ريغ ىف اهب ترئاتساف « ايندلا نم ءىش ىل حتف : لاق

 : لاق ؟ اذه ىف لوقت 4 شم: ىلاعت هللا امهمحر بوعي ىبأل لبس لاقف ؛ ىلاحو

 . اذه ل لهس لاقف « هناميإب هتنحم نم مظعأ هلاحت هتنحم : تلقف

 هيف اذإ و دجاسملا ضعب تاخد : لاق , ىلاعت هللا همحر جاسنلا ريخ نع ىكسُحو

 اهيأ : ىل لاقو « نكي و « ىب قلعت ىنآر املف « هفرعأ تنكو « ءارقفلا نم ريقف

 : ىل لاق ؟ كلتنحم امو اذه اي : تلقف « ةميظع ىتنحم نإف « "ىلع فلم « خيشلا

 حتف دق ناكو : :لاق « ةميظع ةنحم هذه نأ لمت تنأو « ةيفاعلاب تنروقو ءالبلا تدقف

 . ايندلا نم هىش هيلع

 كبيلف مدحأ ىلع معنلا ترفاوت اذإ : ىلاعت هللا همحر يَسْحَتلا بارت وبأ لاقو

 . نيحلاصلا قي رط ريغ هب كلس هنإف هسفن ىلع

 اهوبصو «رانبد فلأ,لامحلا نانب ىلإ لمح لوقي ىلاعت هللا همحر ىهبجولا تعمسو

 هللا مسا ةباتك نم هيلع ام الول هللاوو ء هذخو مجرا : هبص ىذلل لاقف « هيدب نيب

 ىلاعت هللا هدحر نافب نبال حتقو : لاق . هقيربب ىب ررغي اذ وه « اهملع ْتلْبل ىلاعت

 نم :لوقي الئاق نأك مانملا ف ىأرق « هسأر دنع اهوعضوف ؛ منان وهو « مرد ةثامب رأ

 نيقئاد اهنم ذخأف هيتناف « هيلق ىلامت هللا ىبعأ هيفكي ام قوف اينالا :نم ذخأ

 قابلا كرتو



 وب مهملع حتف اذإ مهما دآركذ باب

 هل همحر ىرونلا نيسحلا ىبأ ىلإ لمح لوقي ىلاعت هللا همحر ناولع نبا تعمسو

 دحاو دحاوب فذحي وهو ةارعا ةرطنق ىلع سلل « هل ًاراقع اوعابدق « راتيد ةايلث

 . اذهب كنع ىنعدخم نأ ديرل ىديس : لوقي و « ءاملا ىلإ اهنم

 دينجلا باعصأ نم ىري ز نبا ناك: لاق « ىلاعت هللا همحر ىدلألا رفمج ىحو

 انلبقتساف « ءارقفلا نم مطقتاف «ايندلا نم ءىش هيلع حيتف دق ناكو ءىلاعت هللا امهمحر

 اذإ « انباحأ اي : لاق ديعب نم انآآر اهلف « ةريثك مارد هيف ليدنم هك ىفو ًاموي

 انيلإ ىر م : لق ؟"ىقتلن ىتف « ىنذلاب نوززعتم نحتو « رقفلاب نب ززعتم متأ مك
 . هك ىف ناك ام ميمجب

 « هللا همحر ىننالقلا دمحأ أ بحصي ىتف نآك ٠ : ىلا عألا نب ديمس وبأ لاقو

 هدنع ممتجاو ايندلا نم ءىش هيلع حتتف دقو هرفس نم عجر مث« ةدم هنع باغ مث

 «رقفلا ىلع انبحصي ناك هنإف « ال : لاقف ؟ هروزن نأ انل نذأت : دمحأ ىبأل انلقف « لام

 بجيف ةلاخلا هذه ىلع هرفس نم عجر اذإف « هروزت نأ انل ىغبني ناك ء هلاح ىق. ولو

 . انروزب نأ هيلع
 دادحلا صقح وبأ ثلكم : لاق « ىلاعت هللا همحر ىرصملا هللا دبع وبأ كحو

 نيمويلا ثكمي وهو «رانيد فلأ هطسو ىفو ؛ ناتق'رخ هيلعو « ةلملاب هللا همحر

 ىفف نأ ىلإ اهم ءارقفلا ىساوي وهو « اهنم لكأي نأ ىبأو ةعيرألاو ةئالثلاو

 .اهرخآ نع

 ائيش بلطن طحقلا مايأ ىف ىلبشلا عم تجرخ « ىلاعت هلل همحر ىريصملا لاقو

 1 نم انحرخف : لاق « ةريثك مارد هاطعأف ناسنإ ىلع لخدف « هنايبصا

 لياقلا الإ قبي مل ىتح هنم ءاطعأ ءارققلا نم اناس :إ انيقل انكسف « معاردلا نم ىأالم

 دعبف ؟ لع 0 ىل لاقف ”عايج تيبلا ىف نايبصلا « ىديس اي : هل تنقف

 هتلمحو « مهاردلا نم ىتب ام رزجلاو بئككلا نم ايش تيرتشا ىتح دهجلا

 . هنايبص ىلإ
 (مهلا ا(



 عمللا باتيك 64

 ةمدحر جاردلا رفعح ىبأ نع كو
ىذاتسأ جرخ : لاق « ىلاعت هلل

 اموب 

 » مارد ةعب رأ رادقم ةضقلا ند 0 هيف تددحوف 2( ةهتشتفف هفتك تذخأف 0 رهطتي

هل تلق مجر املف , اًئيش لكأت ل تاقوأ انل ناكو « هر أ تريحتف
 كفنك ىف ناك : 

 ركشاو هدخ : كلذ دعب ىل نال كر , ةئذخأ هاه لاق « ”عايج نحنو اذك

 اثيش ىلاعت هللا ىنقزري 1 : لاقف ؟ ةضفلا هذه 'رمأ ام كدوبهم قح تلقف ء ائيش هب

 0 اهريغ ءاضيب الو ءارغص [ال] ايندلا نم
ك اذ ف 0 ىعم نفدي نأ قعر 1 تدرأف

 نا

 لاق موأ )2 ايندلا نم ىنتيطعأ 86 2ىزلا هذه : لوقأ ىلاعت هلل ىلإ اه درأ ةمايقلا موي

 ىتح « ىلاعت هللا همحر 2« ىرونلا نيسملا أ أ ىلإ الام دضتمملا رب زو مفدو لاق

م لك : مه لاقف دادغب ةيفوص ممجو «تيب ىف هبصق « ةفوصتملا ىلع هقرفي
 جاتحم ن

 ' _ رد ةثام لجرلا ذخأي ناكف « هنم هتجاح ذخأيلو تيبلا لخديلف ءىش ىلإ

ال نم مهنمو ؛ لقأ رخآلاو رثك | رخو
 قبب لو « ماددلا رثيبف اهف « ائيش ذخأي 

لع ىلاعت م نم كب مل . لاق ءىش
 مكب“ و مماردلا نم مكذخأ رادقم ى

 نم

 . اه مككرت زادقم لغه لا هلل

 فلا : لاقي نأ باوسلا ىذلا : هلوق (1)



 مع بسال لاغتشا ىف مجالا

 فرصتلاو سساكملاب لفتشا نم بادآ ركذ ىف 5

 باتل

 ىلع نمط نم : هللا همحر هللادبع نب لهمس لاق : ىلاعت هللا همحر ؛ خسيشلا لاق
 .ناميإلا ىلع نمط دقف لكوتلا ىلع نمط نمو « ةنسلا ىلع نمط دقف باسنكاالا

 . ىونلا طقاي و ءاملا تسي : لاقق « تسلكلا نع هللا حر دينألا لثسو
 نب رشب ىلإ « خياشلا دحأ نم ناكو «ىلاعت هللا همحر ىلزاغلا قحسإ بتكو 0

 كنع ىنغاب : هباتك ىف ناكف ء لزافملا لمعي رشب ناكو « ىلاعت هللا همحر ثراحلا
 كم ىلاعت هللا ذخأ نإ تيأرأ « لزافلا هذه لمعب كشاعم ىعأ نع تينغتسا كنأ

 . ةدابملاب لغتشاو لمعلا كلذ ”رشب كرقف « لاق ؟ نم ىلإ أجتللا كرصب و

 ناكو « هسلجب ىف رضاح انأو « ىلاعت هللا هحر « ةرصبلاب «ملاس نبا لجر لأسو
 مأ بم اكسلاب نودبعتسم نحن « خبشلا اهيأ : هل لاقف «٠ بساكسلا لضف ىف ملكتي
 ىلص هذلا لوسرلا ةنس بسكسلاو ؛ لوسرلا لاح لكوتلا : ملاس نبا لاقف ؟ لكوتلاب
 ةجرد نع اوطقس اذإ ىتح « مهفعضب ذب هملما بسكتلا ممل نتسا اأو « سو هيلع هللا

 الولو , هتنس ىه ىللا شاعلا بلط ةجرد نع ''”اوطقسب ال هلا ىه ىتلا لكوتلا
 .اوكللخ كلذ

 قوذ. ال نميف ريخ ال : لوقي ناك هنأ كرابملا نب هللا هس نع ىكحو
 بساكلا لذ

 00 ضي وغتلا نع كمن ال كليساكم : : لوقي كرايملا نب ل ديع ناكو

 ةنم جحرخ ؛ هللا همحر « زارفلا ديعس ابأ نإ :لاقيو , كبسك ىف امهعيضت ل اذإ

 نوطقسي ال : باوصلا . اوطقسيال : هلوق )١(



 ملا باتكدو 16

 هياحصحأ لاسن زرخم حابصلا ىلإ ةليا سلجف ؛ ةلفاقلا مم ةكم ىلإ ماشلا نم نينسلا نم

 . ةيفوصلاو ءارقفلا نم

 ءاةتادواع مث ء ةرم بسكلا تكرت : ىلامت هللا همحر صفح وبأ لاقو

 . كلذ دعب هيلإ دواعأ لف « بسكتلا ىكرت من

 « ةيفوصلا بحصي و دوسأ لجر قشمدب ناك هنأ ءارقفلا ضعب نع ىكحو

 « مايأ ةثالث ىف الإ اهلكأي الو مارد ةثالثب ”صجلا "قدي موي "لك تري ناكو

 مهعم لكأيو « هباحصأ ىلإ ءىجيو ؛ [ام ] ًاماعط هب ىرتشي « رجألا ذخأ اذإف
 . هلمع ىلإ مجريو « ةلكأ

 نم جرخي ناك هنأ (ىلامت هللا همحر ىداننلا مساقلا ىبأ نع ىكحو

 ىأ هلزنم ىلإ قيرطلا نم مجري نيئقناد رادقم هدي ىف عقو ناك اذإف « هلزنم
 . ناك تقو

 اذإ : لوقي ناك [ هنأ ]« ىلاعت هللا همحر صاوملا ميهارإ نع ىكسحو
 قوسلا لوخدو بساكملا ىف لمملاف مايأ ةثالث دعب بابسألا ىلع ديرما جتممت
 ., هب ىلوأ

 بادكلا 0 لاطبألا لمعب كيلع : لوقي ناك هنأ ممدأ نب ميهارإ نع نكح

 . لايعلا ىلع ةقفنلاو لالحلا نم

 لغتشيال نأ 2 بساكملاب لغتشا نمو 5 ىلاعت سا ةهمحر رصن وبأم لاق

 ةنواعم كلذب ىونيو « كلذ نم هقزر ىري الو ءاهتاقوأ ىف ضئارفلا ءادأ نع

 «عنمي الو « ممحي الءهلايع ةقفنو هبسكأ نم ءىس لصف اذإف 4 مهفصنيأو « نيماسألا

 هنأل «لاؤس الو مولعم الو شامم مهل سيل نيذلا ءارقفلا نم هتاوخإ ىلع قنبر



 فلل بساكللا لاغتشا ىف مهادآ

 اذإ ةقالع ممل سيل نيذلا ءالؤه كلذكو ؛ مهنم دحاو وهف « كلذب نحتما نإو

 . مهسقنأب مهماتها نم رثكأ هبايسأب نومتبيو  ءودعاس ءىش موملع حتق

 نب رشع نمرثكأ ناك هنأ ىلاعت هللا همجر دادحلا صقح ىلأ نع كو

 ةلأسم نع لأسي الو « ةيفوصلا ىنعي « ممملع هقفتيأو « رانيدب موي لك ىف لمعي ةنس

 باوبألا نم قدصتيف نيءاشعلا نيب جرخي مث « موصيو

 ىلاعت للا تيسن :هل لاقف « زاترخ : لاقف ؟ كتف 'رح َشْأ : هللا هحر ىلبشلا ل ةو

 ش . "”زومعاو زرخلا نيب
 هللاو ؛ ءىش ال وهف شاءملا فراملا بلط اذإ : ىلاعت هللا همحر نونلاوذ لاقو

 . رعأ ىلاعت

 ةزرخلاو ةزرخلا نيب : لاق, نأ ريظألا زرخلاو زرخلا نيب : هلوق )١١(



 عمللا بات اهلي

 ءارقفلا ىلع قفرلا لاخدإ و ءءاطملاو ذخألا ءادأ ىف باب

 تمم : لاق « هللا همحر « ىدلأعا رفعج ىنريخأ : ىلاعت هللا همحر خيشلا لق

 : لوقي « ىلاعت هللا همحر « ىطقّسلا "ىرس تمم : لوقي « ىلاعت هللا همحر « ديت

 « ائيغ دحأ نم ذخأت الو ءائيش ادحأ لأست ال : ةنجلا ىلإ ارصتخم اقي رط فرعأ

 ::ادحأ لطم ءقق كرينات يك لو

 ىتح ذخألا دحأل حيصب ال : لاق هنأ « ىلاعت هللا همحر « دينجلا نع ىكُو

 . ذخألا نم هيلإ بحأ جارخإلا نوكي

 ذخأ:نم : ىلاعت هللا همحر ىحئيَبُطلا بحاص هيومح نب [ دمحأ ] ركب وبأ لاقو

 ريغل كرت نمو «لذب ذخأ هللا ريغا ذخأ نمو ء زعب كرن هلل كرت نمو «زمب ذخأ هل

 . لذب كرت هلل

 فسوي ىنلبقتسا : لوقي قافزلا تعمس : لوقي ىهمجولا ىلع نب دمحأ تدع

 « هردص ىلإ هدي ”تددرف « ىنلواني نأ دارأف « مهارد هيف سيك هعمو رصحب خباصلا

 ئيش كيطعأ ىنأ وأ اثيش كلمأ ىأ تدلع ولف « ىلع اهدرت الو ىنم اهذخ : لاقف

 . اذه كتيطعأ ام

 تيازاق : لوقي ىلاعت همحر ىرابذورلا ىلع ابأ تدمع : لوقي ىلع ن ديحأ تعم

 تيا ةكلزو دارا لف ققرلا لاهوت قالا عيفر نبا نم ابدأ ندحأ

 زيقفلا ةمالع : لاق هنأ « ىلاءت هللا همحر « ُلادبع نب له نع تيك « هليل هدنع

 ائيش همم لمح : هقرافأ نأ 'تدرأ الف ء سبح الو« دري الو لأسبال نأ قداصلا

 تيكح فيك : ىللاقو « ىتوكر ”تامح ىذلا بناجلا ىلع فقوو « مهارالا نم

 امحرطف ءدرت الو لأست ال : هل تلقو « ةياكحلا هل تيكح الف ؟ ةياكملا لهم نع

 ٠ فرصناو « ىنوكر ىف

 . هليقام ع اقطع مزجلاب«نكبالو : لاقي نأ ىضتقي مالكلا قاس .نوكيالو :هلوق () 3



 فاو ءاطملاو ذخألا ىف معادآ

 هّمددعملا دجاولا ىطعي نأ ءاخسلا سبا : ىلاعت هلل همحر قاقزلا ركب وأ لاقو

 | . دجاولا ”مدملا ىطعي نأ ءاخسلا امنإ

 ذخألا حصي ال : لاق هنأ ءنىلاعت هللا همحر ء شءتارملا دمم ىلأ نع كو

 | كلال هل ذخأتف هنم َذَحَأت نم دصقت ىتح ىدنع

 اموي تبهذ : لاق هنأ ىلاعت هللا همحر دينجلا نع , ىدلملا رفعج نع كبحو

 « ىقرعي ال هنأ ىدنع ناكو « هيلا اهمفدأ نأ.”ديرأ مارد ىعمو ىيثركلا نبا ىلإ

 نإ : هل تلقف « ىنم دخأي نأ ىلأو « نغتسم هنع انأ : لاقق كلذ ذخأي نأ تلأسو

دإلاهذخأتق اهل كذخأب ُيَسأ نيداملا نم لجر انأف اينغتسم اهنع [تنأ] تنك
 لاخ

 ىنم اهذخأف « ىلع رورسلا

 ًاناغد ىأر اذإ ناك هنأ « ىلاعت هللا همحر « ىدانملا مساقلا ىبأ نع رك ذو

 كم : هدانع نوكي نم ضعبل لوقيف « هناريج ضعب [ تبي ] نم جرخي
 ىلإ

 نونخسي ىف : لئاق هل لاقف « نوخبطت ىذلا اذه نم انولطغأ : مهل لفن ءالؤه

 اثيش انوطمب نأ ريغ ءاينغألا ءالؤه حلصب ءىش ىأل « مهيلإ رم : لاقف ؛ ءاملا

 . ةرخألا ىف انل اومنشيو

 ؛ ىرصأل نب نينح ىلإ مهارد تلمح : ىلاعت هللا هخر ديلا لاو

 « ف اهلبقي نأ ىبأت ٠ راج مل سيلو « ءارحصلا ىف مو « تدلو دق هتأرسا

 ةأرملا اهتيأ : تلقو « ةأرلا اهيف تناك ىقلا ةرجهلا ف تيمرو « مهاردلا تذخأت

 5 . "تلف ايف ةليح هل نكي لف ء ثق هذه

 تناكو

 « هللا ىف الحر تيخاو اذإ « ىلاصت هللا همحر ا نيسحلا نب فسوي لثُمو

 : لاق ؟ ىلاعت هللا ىنكسلم اهف هقحم اماق نوك 1 له « ىلام لكب هيلإ تجرخف

 ءاطملا ىف ناكاذإ « ءاطعإلا رع نم تكردتساو , ذخألا لذ نم ”تمزلأ اع كل ىنأ

 .؟ةلذم ذخألا ىفو ةمفر



 عمللا باتك ْ 5غ

 دلو هل نهو نيلمأتملا بادآ ىف باب

 خود ببس ناك : ىارعألا نب ديعس وبأ لاق : ىلاعت ُهَللا هحر خيشلا لاق .

 ةنبا بطخ هبامسأ نم اًئاش نأ ؛ دحأ نب بمصُم همساو ؛ ىسنالقلا دحأ ىبأ

 كلذ نم ايحتساو 7 عنتما حاكنلا دقع تقو رضح الف « دحأ ىبأل قيدصا

 جوز هللا ناحبسإب : لاق دمحأ ونأ كلذ ىأر املف « هتنباب هجتوزب ناكىذلا لجرلا

 1 دمحأ بأ سأر لّبقو دمحأ ىبأ ىلع حاكتن اودقعاف « هيلع منتمتف هت ركب لجر

 تماع امو « نت كاثم ىلنوكي نأ رادقلا نم ىلاعت هللا دنع ىل نأ ”تاعام : لق

 ٠ جوز كائم اهل نوكي نأ رادقلا نم ىلاعت هللا دنع ىتنب ال نأ

 ىهو ةنس نيئالئءدنع تيقب : : ديمس وأ لاق
 .لاقاكو 1 ”ركب

 1 لهأ هل ناك هنأ « « ىاعت هلاهمحر « راتعقا "لع نب دم نع كو ش

ا براي ةّيبصلا تحاصف ًاموي هدنع هئاقدصأ نم ةعامج ناكو « ةيفب“ هل تناكو
 ءاهسل

 اوجاتحا اذإ ىتح كلذب مبدأ دق : لاقو ىلع نب دمحم كحضف ء بّتملا دير

 . ىنم نوبلطي الو ىلاعت هللا نم نوبلطي ءىش ىلإ

 ناك امب رف « دالوأ ىلامت هللا همحر لاّئحلا نائب ناك : لوقي ىهيجولا تعمسو

 كيبأ لثم دك رم : لوقب و همفصي ناكو « . ايخ ديرأ « ىبأ اي : لوقي و هثبا ءىمحي

 هب ءاجو هديب ذخأف : لاق « ًاقمشم ديرأ .ىإ « ىبأ اب : لاقف ًاموي ءاجو : لاقو

 كشمشم ىلع حيصأ ىتح طاربقب ًاشدش م هيلإ عقدا : هل لاقو شمشلا عيبي نم ىلإ

 اورقشا سانلا اهيأاب : حيصب نانب فقوو « لجرلا هيلإ مقدق « هميبت نأ ىلإ

 لجرلا عاب ىتح اليوط ثبل اف « قبب الو ىنفب ىذلا ءاّذملا ريغصلا اذه نم



 5م قو ننو نيلهأتملا بادآ ركذ

 هلثف ريقفلا 31 اذإ : لاق هنأ ىلاعت هللا همحر ممدأ نب مهارإ نع كو

نايف فرت ةياكسحلا هذهو « قرغ دق هل و اذإف « ةنيفنسلا بكر دق لجر لثم
 

 . ىلاعت هللا همحر ىراوثلا

 مامهعالا ىلإ تفقدوا : لاق هنأ 0 ثا را رع نع ىكحو

 ىلاربلا بيعش ىأل ناآكو « ايططثر حبصأ ن 8 ىف: ىلع ”تنمأ ام ةجاحو ةنؤع

أ ىنإ : هل 4 تاق اسيا ءاجأ نم نازبا بدلا « نوع
 كب جوزتأ نأ دير

 مذ (© بيعش . وبأ اهب جوزتو ع ةكلم تناك اف عيمج نم تجرخف ؛ كمدخأو

 ىح ةلخادب انأام : تلاقف فاّصخ ةمطت ىلإ ترظن وكلا لخدت نأ تدارأ

 كلنيي و ىنيب [ مويلا ] لمجم مدآ نبال ضرألا لوقت : ل لوقت كّتممس سيلأ « اهجرْخُت

 فاّصخلا ذخأف ؛ ًاباجح كنيب و ىنيب لمجأل تنك اف ؟ ىنطب ىف ًادغ تنأو بش

 ناكسملا كلذ ناد اجت 0 0 يدلل

 0000 ا

 ىف هلثم اونوكي نأ الإ « مهضرفب موقي نأ هيلع بحيو « ىلاعت هللا ىلإ هلايع تم

 «.مهلاسن قفر ىف اولخدي و ءراسيلا تاوذ اوجوزمي نأ مهباذآ نم سيلو « لاحلا

 ةينغ ةأرما هيف تبغر نإ و «اهفصني نأو « ةلَقُم ةريقفب جوزتي نأ ريقفلا بدأ نمو

 . اهنم قفترب ال نأ

 لاق « هب هل اًيص ًاموي ذخأ هنأ « ىلاعت هللا همحر ؛ ىلصاولا حتف نع ىكسُحو

 تابق ايف : لاق ؟ انريغ انعم بحت نأ ىحتست الأ «حتف اب : لوقي ًاقتاه "تمم : يتق

 . كلذ دعب ىلا هو

 مهقناعيو مهلبةي ناكو دالوأ لسو هيلع هللا فصلا لوسرا ناك دق لثاق لاق نإف
 «هللا لوسزايسرهيلعهللا لص هللا لوسرل سباح نبعرقألا لاقو « ءردص ىلإ مهمضي و



 ممللا باتك فذ

 محايل نم : مل-و هيلع هللا ىلص لاقف « مهنم ادحاو تلبق ام دلولا نم ةرشع ىل

 ةالصلا هيلع ىنلا نأل « سايقلا تدعبأ دق : لوقلا اذه لئاقل لاقي « محال

 هَ رلا راونأو ةوبنلا ةّوقو ةمصملا هب وحصمو « ةمايقلا موي ىلإ قلخلا مامإ مالسلاو

 , نأل : هظح ءايشألا ىف نوكي الو « ءايغألا هنم ذخأتال ءايشألا ميمج ىف

 كلذ الو ةوقلا كلت مهل سيل ءالؤهو ؛ هتمأ نم ريغال ”تيدأت هتاكرح عيمج

 مهرطاوخم اوتفتلي نأ ميعاد نأ مهملع راغي هتيانمب مهظحال اذإو « صيصختلا

 *. ءاوس نم ىلإ



 كي 1 داو ل نمو نياهأتلا بادآ

 ةسلاجلاو سولجلا ىف مهباذا ركذ ىف باب

 هنأ ىلاعت هللا همحر ىطقسلا ّىرس نع ىكح :ىلاءّثا همحر خيشلا لاق

 1 باوبأ اهأ سيل تيناوح دواملا ىف سولجلا : لوقي ناك

 سانلا فاصنإو 3 سانوألا ع سفنلا ةنايص 5 لق ل ةءورملا نع ىئرح لئسوا

 . الضفتم ناك داز نإف ةسلاحلا ىف

 نم ىنسي « هيدي ىلع هتداجس نوكت نأ هل ىتبذي ريقثلا : خاشلا ضعب لاقو

 . سواجلا ةرثك

 « تييمف 2« لصأ ةليل تق : لاق هنأ هللا همحر ديزي ىلأ نع ىكحو

 نأ هل ىغبطل كولملا سلام نم : لرقي ًافتاه تءمسف 6ع لحر تثددمو تداخل

 ع م

 . بداآلا نحن

 تي -_ مبا 6 . 7 2

 فتاه ىل فته ةيص تعءبرع :لاق هنأ ىلاعت هللا ةمجحر مدأ نب ميهارإ نعو

 . ادبأ كلذ دعي تمي رت اف ؟ كولملا سلاحت اذكه

 ع اد هل رول ايسرارا# ىلع هلا ةمحر نص ولا هارب( ناقو تمدقتق « ةنسح ةلج هل ًاريقق تيأر : ىلاعت لل العا مها ءإ لاق

 'مثرد ل ةناع ةسلحلا هلو تيراشا - لق 0 هرجح ف اهايديصق ٠ مارد ىعمو هيأإ

 . ؟ اذهب اهعيبأ نأ دي رت

 دادضألا ةيورو «حورلا 0 نيفئاحلا ةسناح : لاتقل ةنعر ذامم نب ىع لاقو

 « هلسياجب مريت دقو « ىرونيدلا راطملاةلوامم نيا تيأر : لوقي ىهمجولا تءمسو

 : هتقرافم نكسمت ال : ةلولمم نبا لاقف ؟ اذه لثم ىلامت : تلقف



 عملا باتك ؟

 . هسيلج هئيتعاف كيخأ ”رمأ كيلع لكسشأ اذإ : لاقيو

 « ليالاب سولجلا رثكي ناكسف َذَخأ هل ىلاعت هللا همحر زارا

 « ةقاف نع الإ لكأن ال نأ : ءايشأ ةثالث ىلع رمألا اذه ىنب“ : لاقف « كلذ نع لثسف

 . ةبلغ نع الإ مانن الو « ةرورسض نع الإ ماكت الو

 نيتمكر ةالص نأ تءاع ول : لوقي ىلاعت هلا همحر دينا ناك : رفعج لاقو

 : مكه لاج ام كدنع ىسواج نم لضفأ



 ؟ هب عوجلا ق مهادأ ركذ

 عوجلا ىف محادأ رك ذ ىف باب

 نأ تماع ول : ىلاعت للا همحر ذامُم نب ىحب لاق : ىلاعت هللا هر خيشلا لاق

 نأ قوسلا اولخد اذإ ةرخآلا بالطا ىئبخي ناك ام قوسلا ىف عابي عوجلا
 . هريغ اررتشي

 دازللو « ةب رحت نيبئاتلو « ةضاير نيديرملل : هُجْوأ ةعب رأ ىلع عوجلا : لاقو
 ا نيفراعللو 1 ةسانس

 لك أ اذإو ١ ىوق عاج انك ىلاعت هللا همحر هألا دبع نب لهمم ناكو : لاق
 . فعصض اثيش

 اذإ و « عبشلاب مالتبا نمم عوجلا اوبلطاف متمبش اذإ : ىلاعت هللا همحر لهسس لاقو
 " مينو منداتالو عوجلا مالا نع عشا اوف منج

 نملالإ هيطميال ةرخادم نئازخ ىف هدنع عوجلا : هللا همحر ناملس وبأ لاقو

 ةصاخ هبحم

 الإ هتداع نم صقنيال نأ : عوجلا بدأ ىنعم ىف امالكلوقي ملاس نبا تممسو
 ْن ناي 0 مألاب تيكح دق : هل ت تقف رؤتشسلا ىلإ ذأ لم

 : لاقف « موي نب رشعو افي مامطلا لكأي ال ناك هنأ « ىلاعت هللا ه.حر « هللا دبع

 ناك هنإ « هكرتي مامطلا ناك ركسلو ٠ ماعطلا كرقي ال ىلاعت هللا همحر لهس ناك

 . مامطلا لك أ نع هلفشيو هذخأي ام هبلق ىلع درب

 ًاقناعم ريقفلا نوكي نأ عوجلا بدأ نم : لوقي هللا همحر راّصقلا ىميع تعمسو

 . هسينأ عوجلا نوكي عاج اذإ ىتح « عبشلا تقو ىف عوجلل



 عفللا باتك 32

 « تبذك : هل لاقف . عئاج انأ : لوقي ةيفوصلا نم الجر خيياشلا نم خيش ممسو

 ىف عوضوم « ىلاعت هللا رسم نم ”رس عوملا نأل : لاقف ؟ كلذ تلق ل : ك ليقف

 . هيشفيأ نم دنع هعضبأل « ىلاعت هللا نئارخ نم نئازخ

 :هل لاقف .هلكأف « ًامامط هيلإ مدقف «خيش ىلع ةيفوصلانم [ ”لجر ] لخدو : لاق

 كعوج « رقفلا عوج كب سيل : لاقف « سخ ذم : لاق ؟ ماطلا لك أت 1 ذم

 . لاق وأ ؟ عوج تنأو باي كيلع , لذي عوج



 "الإ مهضيص ىف ىضرملا بادآ

 مه رم ىف ىمرألا بادأ ركذ ف باب

 نع ىكح ىرونيالا ذاشم باحصأ ضعب تعم : ىلاعت ا همحر خيشلا لاق

 « هل نيدئاع هباحصأ هيلع لخدف , ًةديدش دع ”لتعا هنأ : ىلاعت هللا همحر ذاثمم

 اولاقف © ىت دج" فيك ةلملا اول نكسلو ؛ ىردأال : لق ؟ كدحت فيك : اولاقف

 . ةنس نيثالث ذنم ىلق ”تدقف دق : لاقف ؟ كبلف دحن فيك: هل

 هللا همحر قوصلا ىد'ركلا تيأر : لوقي ىساينابلا دبعم نب دمم تععحسو

 ءهندب نم مضوم ىف دودلا مقو دق ناكو « رهشأ ةّمس ديمف « "لتعا دقو « ىلاعت

 . اهيمضوم ىلإ اهّدر ةدود اهنم مقو اذإف

 قداصب سيل : [ ]لاف هدوسي هباحصأ نم ضي رم ىلع نونلا وذ لخدو

 مل نم هّبح ىف قداصب سيل : ضيرما لاقف « هب'رض ىلع ربصي مل نم هّبَح ىف

 . هبرضب ذاذلتي

 : هل لوقي هباحصأ نم دحأ ضرم اذإ « ىلاعت هللا همحر هللا دبع نب لهس ناكو
 هيلإ حور ٠ ىلاعت هللا ءامسأ نم مما هلإف ٠ هءوأ : 'لقن ىكشن نأ تدرأ اذإ

 . ناطيشلا ءامسأ نمسا هنإف ؛ خوأ : هل لقت الو « ضيررملا

 بوقعي ىلأب ناك : لوقي قدمدب ىموطلا رفمعج نب دمحأ ركب ابأ تعمسو

 ناكو « هفوج ىف هسخن تناكو « نيئس هنطب ف ”مجو : ىلاعت هللا همحر ىروج ربا

 نأ ىلإ : هيوادي ال نكسلو « ةلدلل هذهب بهذي ةضخ طاريقب هءاود فرعأ : لوقي

 ناكسف « كلا ناك : لاقف خياشأا ضمب كنذ نع ”تلأف ٠ ايندلا نم جرخ

 . ىهملا لجأ نم هيوادب ال
 5 هباحصأ نم لحر هتدايع نع فلختف « هض رم « ىلاعت هللا همحر ىراوُتلا ضرمو

 . بذكألإ رذةعا نم لف «رذتمنال : هل لاقف « هيلإ رذتمي لم ماتأ 3



 عمللا باتكح فحل

 جاتحي ناكسف « ةرهاظلا ريساوبلا : ىلاعت هللا همحر هللا دبع نا لبسب ناكر

 جرخ نأ ىلإ هوادي ملو « طاربقب ءاود هل فرعأ :لوقي ناكو «ةالص لكل أضوتي نأ

 هتروع فشكنتال ىتح اهيوادي ال ناك : اولاقف كلذ نع ”تاأسف « ايندلا نم

 . دحأ هتروع ىلإ رظني الو

 « بيبطلا هيلع لخدف « هضرم ضرم : ىلاعت هللا همحر ىفاحلا ارب نإ : لاقب و
 هذه نوكدت نأ ىثخ امأ « رست بأ نق ه1 نيو قتسورو ذخأف

 ٠ [ "ىلع ] رداقلا ةردقب هربخأ امن ءال : لاقف « ةياكش

ديما لتعا : لاق هللا همحر ىدْلُقما رفمج طخم هلأ باتك ىف ”تدجوو
 همر 

 : ىلاعت هللا همحر نونلا وذ لاق ام الإ سيل : لوق. ناكسف ؛ ةديدش ةلع : ىلاعت هللا

 لك نم ممْواَذغ اذه :لوقي ناك اًبرو « ركشن ام انل به بَ ام ركشي نماي



 افيو مهملع مهفطعو بامصسألاب مهقفرو ياشلا بادآ ىف باب

 ناكمنأ « ىلاعت هللا هحر , دينا نع كُل : ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق

 تلج ام كمم ىمولج نم "لضفأ نيتعكر ةالَض نأ ”تدعول : هباحصأل لوقي

 ديدش موي ىف ىترعت ناك دق هنأ « ىلاعت هللا هحر « ىفاحلا رْشب نع ىو

 سيل نأو ءارقفلا ترك ذ : لاقف ؟ اذه ام رصن ابأ اي : هل انلق ء ضفتني وهو دربلا

 . ىسفنب مهيساوأ نأ ”تيبحأف « هب مهيساوأ ام ىل نكي لو « ءىش مه

 اروع عب زر لاوكمم
 موقنو هتالص نم خيشلا غرفي : انلقف « عكرب ةناوطسأ دنع ماقف « قاقزلا لخدف
 «خيشلا نم اذهب ىلوأ انك نمي : انلقف « انيلع ملسو « انيإإ ءاجو ماقف « هيلع مسنو
 . طق اذهب ىلق ىلاعت هللا بذع ام : لاقف

 ”تأدتباف « جفا نم 'تيفاو : لوقي ىري رجلا تعمس : لوقي ىهبجولا تعمسو
 « ىلزنم ”تيتأ مث « ىتدتي ال ىتح : تلقو « هيلع تماسو ىلاعت هللا هحر دينجلاب
 , ىديس اي : تاقف ؛ ىناَخ : ىلاعت هللا هحر دينجلاب اذإف "تفتلا ةادغلا تيلص املف
 ,كقح اذه ءدخم ابأاي : ىل لاقف ءانهاه ىلإ ىنمت"ال ك-!كيلع مالا تأدنبأ 2

 . كل لضف كاذو

 هيبأل ناكو 3 غياصلا مهارزب فرعي تاغ ناك : ىبارعألا 200 وأ لاق
 ديب مقي نآك اعرف 08 ىسنالقلا دحأ أ بدصو ؛ ةيفوصلا ىلإ مطقناف 0

 ءاواحلاو ءاوشلاو قاقأللا 4 ىرتشي ناكسف مهاردلا نم ءىش دجأ ىبأ

 . هيلعءراؤيو

 ( مهلا - هز



 مهلا باتك فيز

 نأ دارأف « ىلاعت هللا هححر ديتجلا ىلإ لجر [ لخد ] : لاق ىدلخلا رفعج نعو

 ىلاعت هلا هحر دينجلا تعمسف : لاق ءرقفلا ىلع مهعم سلجيو هلك هكسأم نم جرخي
 « لضقلا جرخأو ؛ , كيفكسي ام رادقم "سبحا « كمم ام لك جرْخْم ال : هل لوقي

 ”نَمآ تسلف « كدنع انك جرخيال « لالحلا بلط ىف دهتجاو « تسبح ا 'تاوقتو

 لي نأ دارأ اذإ ناك ل-سو هيلع هللا لص ةىنلاو كسفن كبلاطت نأ كيلع
 . هتبثأ المع

 ىف انك : لوقي ىلاعت هآلا هر ىرابذورلا ىلع ابأ تعم : لوقي ىهجولا تعمس

 انيلع لظنو ةقافلا انقحلت تناك امب رف « افرطعللا نسحلا وبأ ا ةعاج ةيدابلا

 ىلا بالك عمسي ىّتح بائذلا حايص حيصيو الت دعصي نسحلا وبأ ناكسف قيراعلا

 ١ ةنومم مهدنع نم انيلإ لمحبو « مهتوص ىلع رميف « نوحبنيف

 رفعج ىلأ ىلإ تبهذف « ةلمكرلا 'تلخد : ىلاعت هللا همحر زارا ديعس وبأ لاقو

 تيب ىلإ ءاجل « سدقلا تيب ىلإ ةلمرلا نم تجرخ مث « هدنع تف ء باصقلا
 ىف هذه تناك . لح ىف ىنلعجا : لاقو تارئيسشكه مم لمح دقو ىنلخ سدقلا

 ش . رذأ لو تبيلا



 فعن نيئدتبلاو ند رملا بادأ
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 نيئدتتبلاو نيديرملا بادآ ركذ ىف باب
 -ه هللا همحر , ىششللا بارك ىوأ باتك ىف تدجو : ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق

 . نيدي رملا بادآ اهب ىوقي' ىلاعت هللا دونج نم دنج ةكسحلا
 ضعب وأ ءارقفلا ضعب هلأس دق هنأ ؛ ىلاعت هللا همحر « ديفجلا نع ىكسحو

 تاياكملا : لاقف ؟ تاياكحلا ةااراجم ىف نيديرملا ام , ىديساي : هل لاف « خوبشلا
 ,كنأ 000 نب الكر » : لاق « ممن : لاقف ؟ ىلاعت هللا باتك نم دهاش كلذ ىف له :تلقف : لاق : نيديرأل بولق اهب ىوقي“ « ىلاعت هلل دونج نم دنج
 . ايندلا جهو اهنع ور“ نيديررملا بولق ةحّوارم ةكسحلا:ىمي لاقو '"”6 2 !داؤف هب تيقن ام لُسرلا

 رقتل ىنيع نإ : لوقي ناك هنأ « « ىلامت هللا همحر « ىرونبدلا ذاكمم نع و
 . نيدي رملا صالخإ نيفراعلا ءاير : ىلاعت هللا همحر بارت وبأ لاقو . ققحتملا ديرملاب حرفيل ىلق نإو [ قداصلا ] «ريقنلاب

 : ىلاعت هللا ىلإ ديرملا مطقنا اذإ : ىلامت هللا همحر بتاكسلا نبا ىلع وأ لاقو
 . ماوس نم هب ءانقتسالا ىلاعت ات نا هدينب“ ام لوأ : هتياكب

 نم جريحلا ؛ لاقف ( ةريللا هن تعقر اذإ دب رملا نع هللا همحر قببشلا ل اءسو
 . بولقلل مظعتلا فشك [ نم مقت ] ”وريحو ؛ بونألا فارتقا فوخ ةدغ نم مقت ”وريح ٠ نيوحو

 لردك أف ليما تي ألا "ىلع دز اذإف « لما ”لستك أ مونلا ىنبلغ اذإ 3 لوأ ىف تنك : ىلعت هللا همحر ىلبشلا لاقو
 «هتدارإ قادص ةمالعو « دي رملا 0 نم : ىلاعت هللا همحر زارخلا ديعس وبأ لاقو

 )١( :دوع ١



 عمللا باتك م

 نع اهلك هراكملا لامتحاو ؛ لذبلاو فالتلاو ةقفشلاو ةقرلا هيلع بلاغلا نوكي نأ

 نبالاك خيش نوكيو « اهيلع نمي اضرأ هديبعأ نوكي ىتح هقلخ نعو هديبع

 ماوكشب ىكشتي ء اذه ىلع قلخلا عيمج عم نوكيو ؛ قيفشلا بلاك ىسصالو «رابلا

 :نيقداصلا نب دي رملا نم ىلاعت هللا دارم اذه نإف «مهاذأ ىلع ربصي و « مهبئاصمل منغب و
 ءايبنألا بادآب اوبدأتيو مهيلع ىلامت هللا فطع ثيح نم قلما ىلع اوفطعي نأ

 « ىلاعت هللا نيب و هنيب ىلا بجلال مارت ىتح هبابحأو هئايلوأ بادآو , نيقي دصلاو

 ىف ًانيمتسم نوكيو « قالخألا هذه ًاقلختمو ؛ بادآلا هذهب اكسمتم وه ماداف

 . هنع ًايضار لجو رع هللا ىلع الكوتم : هلل كلذ

 « ضرفلا ةماقإ « هبلق ىف ديرملا "لمس : ىلاعت هللا همحر هللا دبع نب لبس لاقو
 . قاحلا نم ةمالسلا بلطو « بناقا نم رافذتسالاو

 لك كرت : لاقق ؟ ديرملا ةمالع ام : ىلاعت هللا همحر نيسحلا نب فسوب لثساو

 دي رملا ةمالعو « هقيدص هنم ملسب اكهودع هنم لِي نأو ؛ ديريام لثم ديربال طيلخ

 ضوملاا كرتو ملعي الام لعتو « لي ام لامعتساو « ديرب ام لك نآرقلا ىف ”هئادجو
 « دعولا ىف ةبغرلا مم ديعولا نم ةاجنلا ةدارإ ىلع صرحلا ةدشو « هينمي ال ايف

 . هريغ نع هسفنب لغاشتلاو

 مدق لوأ ىف للا دي رملا كللس اذإ : ىلاعت هللا همحر ىزرابلا ركب وبأ لاقو
 . ةحار الإ كلذ دمب هاقلي نل هنإف : ىلابي الف



 مب ةواختا راتخم و درفتب نم بادآ

 ةولحلا راتخضو درفتر نم بادآ ركذ ىف باب
 هنأ « ىلامت هللا همحر « ىفاحلا رشب نع ىُح : ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق

 رع هللا ”سينأ نكسيلو « هتيب مزليلو « [ هتاولخ ] دنع ىلاعت هللا قتيل : لوقي ناك
 . ةمالكو لجو

 ناكو « ًاريبك الجر بيسملا وبأ ناك: لوقي جاردلا تمس : لوقي ىقدلا تعمس
 لاقف ؟ تنأ نيأ نم : هل تلقف ء دجسم ىفاةليل ”هتفداصف « ةثعشلا دجاسما ىف درفتي
 : لاق ؟ هتمالع ”شبأَف ناكم لك نم ناك نم : تلقف « ناكم لك نم انأ : ىل
 همحر ىلبشلا هيلإ ”تلمخل : لاق « ءىش هنم شحوتسب الو « :ىث نم شحوتسب ال
 ؟ ”هثمم َنيأف الاو لبطصإلا باود نم اذه سيل : لاقو « هيلإ رظنف « ىلاعت هلل
 ءهللو قدص : لوقي وهو ماهو « ههجو مطلو ؛ ىلاعت هللا همحر ىلبشلا حاصف : لاق
 ؟ هتمس نأف لبطصالا باود نم ناك نإ

 بلط 227 ناةبحاصم همالسلا نإ : لاقف « ةولخلا نع ىلاعت هللا هجر يتلا لثو
 . هتقرافم لعلا بجوأ ام ىلإ ملطتلا كرو ةفلاخلا كرتف ةمالسلا

 ال دارفنالا : لاق هنأ « ىلاعت هللا همحر ء ىموسلا برقعي ىنأ نرع ىكحو

 مهضمب ©7نولمعي « عفنأ عامتجالا انلاثمألو « لاجرلا نم ءايوفألا الإ هيلع ىوق»
 . ضعب ةيؤرب

 نب ركب ابأ تيأر : لوقي لوقي ىلاعت هللا همحر طايخلا رمع صفح ابأ تعمسو
 دمب هللا الإ هل ال نأ ةداهش ”تبلوط : [ لوقي ] ةي اطنأب ىلاعت هللا همحر مما
 « ىلاعت هللا ىلإ قاملا وعدأ ةنس نيتس تنك: لاقف كلذ نع َلئْسَف « ةنس نيتس
 ىتداع تناك ىتلا ىداروأ ىلإ موقأ نأ تدرأ اذإ ماكل 2 را تدرفنا املف
 « ىلاعإ تود دب ىلاعت هللب تنمآ ام ىلأ ىلق ىف مقوف « ىل يمي ١ سانلا نيب

 )١( نم : لاقي نأ مصألا . نمل : هلوف .

 نوماعي : باوصلا نعل . نومه هلوت (؟) .



 مىللا كح ان

 ىف ىل وفصت تناك ابك ىداروأ ةولخلا ىف افص ىتح نينس رشع كانه 'تمقأو

 . فراعملا نيب تنك ىتلا تاقوألا

 نسح ةيدابلا ىف الجر ىأر هنأ « ىلاعت هللا همحر « صاومللا مهربإ نع ىكسحو

 لكوتلا ىف فراعملاو سانلا نيب لمعأ تنك : لاقف ؛ ها باقلا رضاح بدألا

 ىتح تخل « ةّرذ كلذ نم ىعم قبي مل فراعملا ”تقراف اماف ؛« ضيوفتلاو اًضرلاو

 . فرامملاو تامولعملا نع تدرفتا اذإ اهم واعدب انه اه ىسفن بلاطأ



 1/4 ةدولاو ةقادصلا ىف مهباذآ

 ةةولاو ةادصلا ىف ميا ركذ ىف با
 قيرطلا دعب ام : ىلاعت هللا همحر نونلا وذ لاق : ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق

 ديلا بت نب ليعاعإ ورمع انأ ثمعمسو . ٌبيبح نم ناكم قاض الو « قيدص ىلإ

 ش . اموصعم الإ كبح ال نم ةدومب 'قثتال : لوقي نامثع ابأ تعمس : لوقي
 : ”قيدص هل لاك هنأ « ىلاعت هللا همحر كامسلا نبا نع ىداتا رفمج ىكح ايفو

 ىنبي [ لب ] : ىلاعت هللا همحر كامسلا نبا هل لاقف « بتاعتن ًادغ كنبي و ىنيي داعيملا

 ةلوخدم ىعف ءاقالب اف دادزب ةدوم لك نإ : لاقيو « رفاغتن ادغ كنيبو
 ٠ ١ . تادوملا ىف

 ذهو . ءافجلاب صقنت الو ربلاب دادزت ال ىلا ىه : لاقف ةدوملا ةقيقح نع لثسو

 نع ضارعإلا : مهضمب لاقو . ىلاعت هللا همحر ىزارلا ذامس نب ىحي نع ةياكسحلا
 . ةدوملا ىلع ءاقبإ قيدصلا

 نع ةنس اذه ىفو : ىنغلب ايف ٠ ىلاعت هللا ةمحر قورسم نب سابملا وبأ لاق
 ليقو ابح ددزت اخ رار : هنع هللا ىضر ةرب ره ىبأل هلوق سو هيلع هللا لص لوسرلا
 هودع نوكي نم ”لاح فيك : لاقف ؟ كلاح فيك : ىلاعت هللا همحر ذاعم نب ىبحيل
 | ؟ هوالب هقيدصو هؤاد

 ىعف ةرظنلا مهنم ىنيزحت ًاماوقأ ىرأ تنك دقل : ىلامت هللا همحر دينجلا لاقو
 . ةممجلا ىلإ ةعمجلا نم ىداز

 . ”هتيقل ىتم ىلابأ الف خأ ةدوم ىل حص اذإ : خياشملا ضعب لاقو
 ودملاو « ءىشب ُبساحبال قيدصلا : لاق هنأ ىلاعت هلل همحر « ىرونلا نعو

 . ءىش هل بتنحم ال

 . ههركي امب كيف هوست الف قيدص كل ناك اذإ : ىلاعت هللا همحر ديتجلا لاقو
 دارأ نم : لوقي ىلاعت هللا همحر ىلزاغملا دمتابأ تسمس : لاق ىدللا رفمج نعو

 . ءامدقلا هناوخإ ةدوم ظفحيلف :دوملا ك مودت نأ

 فنيل
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 تول دنع مهمادأ ركذف باب
 هنأ ىلاعت هللا همحر « ىورملا دمحم ىلأ نم ىنفلب : ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق

 ناكف « اهيف تام ىتلا ةادغ ةليل « ىلاعت هللا همحر « ىليشلا دنع تثكم : لاق

 : نيتيبلا نيتاه ليللا لوط لوقي

 جرتلا ىلإ جات ُديَغ  ةنكراس تأ رتل لك
 ججللاب 'سدلا ىنأي مري انجح ”لوثألا كج

 بارت ىلأ لوح تيأر : لاق هنأ « ىلاعت هللا همحر « ىجرفلا نبا نع ىكسحو
 رقفلا ىلع مهنم تام ايف « ةوكر نيرشعو ةئام باحأ « ىلاعت هللا همحر ىبشخنلا
 . ىرشلا ديّبع وبأ رخآلاو , ءالجلا نبا اهدحأ : مهضعب لاق ناسفن الإ

 هؤقحلف  ههجو ىلع ايف « ءىش هللا همحر « ىرصملا نانب“ نبا بلق ىلع دروو
 'مترا : لاقو « هباحصأ ىلإ رظنو « هينيع حتفف « لمرلا ىف ليئارسإ ىنب ةهاتم طسو ىف

 . ىهمجولا نع ةياكسحلا هذه . هحور تجرخو « بابحألا متم اذهف

 ةزانج ىف امك" : اولاقف « نيممتجم سانلا تيأرف ٠ رصم ”تلخد : لوقي ىلاعت هلا

 : لوقي الئاق عمج ىتف

 اكارب نأ ىف تعمط دع هله تريك

 . تاف ةقبش قبشف

 كارو قرب ال انا سوت نزور [[نواج لون ياللا يي يلو
 . ةرتف نع الإ تضف الو « ةلَنَغ نع الإ

 « ىذاتسأ دنع تسلح : لاق هنأ « ىلاعت هللا همحر « ديتملا نع ىكشو



 م توملا دنع مهبادآ رك ذ

 . دعب : لاقف « ءايملا ىلإ رظنتف ء هتوم دنع « ىلاعت هللا همحر « ىني كسلا نبا

 رظنت نأ نم كيلإ برقأ هنإ ىنمي : دْمْب : لاقق ٠ ضرألا ىلإ ىمأر تأطأطف
 . كلذب هيلإ ريشتو ٠ ضرألا ىلإ وأ « ءامسلا ىلإ

 نا همحر ديما مساقلا ىلأ ةافو ترضح : ىتاعت هللا همحر ىرب رجلا لاقو
 غلب و ناكملا اذه تغلب سيلأ « مساقلا ابأ اي : 4 تلق ء ادجاس لزي ملف « ىلاعت

 هيلإ تنكام جَوْحأ « دمع ابأ اي : ىل لاقف.؟ تحرتسا ول دهجلا نم ىرأام كنم
 . هرضاح انأو « ايندلا قراف ىتح « ًادجاس لزب لف  ةعاسلا هذه

 «ىلاعت هللا همحر : ىلبشلا ةافو ترضح : ىلاعت هللا همحر ء ىرونيدلا ناركب لاقو

 ”لفش "ىلع اف « قوسلاب هبحاص نع ”تقدصت « ةمللظم مرد ىلق ىلع : ىل لاقت
 « هتيم ليلخت تيسذف . كلذ ”تلمفف « ةالصلل ىنثضو : لاق مث « كلذ نم مظعأ

 . تامو « هتيلل ىف اهلخدأف ىدي ىلع ضبفق « هئامل كسمأ دقو

 : تيبلا اذهب عمس هنأ ءىرونلا نيسحلا ىبأ ةافو ببس ناكو

 وزن دنع باتلألا كيَحَتَت « الزم كدادو نم لزنَأ تلزال

 اهوصأ تيقب و « تعطق دق ِبّصَق ةمّجأ ىف عقوف « ءارحصلا ىف ماهو « دجاوتف
 نم ليسب مالاو «ةادفلا ىلإ تيبلا ديعتو « اهبلع ىثمي ناكف « فويسلا لثم

 تممسو « ىلاعت هللا همحر تامو « هامدق تمروف « ناركسلا لثم مقو من « هياجر

 مك مهللا : لوقي ناكف « ةادغ قانا ضر فقرا كيف دعاك لوم ىقدلا

 . تام ىتح وألا غلب ايف ؟ انعاه ىنيقبُت

 هماكف ءرب زولا ىلع لخدأ هنأ « ىلاعت هللا هحر « ءاطع نإ توم ببس ناكو

 « هسأر ىلع هش برضبرمأف « لجر اي 'قفرا : ءاطع نبا لاقف ء ظيلغ مالكب رب زولا

 . هيف تاف
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 «فوملا ةلع هب تناكو ”ىرلا مماج ىف ؛ ىلاعت هللا حر سارت رهارإ تثامو

 « هحور جرف ةرمدالا لهدف هس لش ءامل لغدي المي ماق اذإ ناكف

 . ءالا طسو ىف وهو

 , ىثذتلا بارت رم ابأ تيأر : ىلام# هللا هحر , ىرْحطُصِإلا نارمع وبأ لاقو

 .ءىش هكسمب ال ًانيم امئاق « ةيدابلا ىف ىلاعت هللا همحر

 تام امل : لوقي ءارقفلا ضعب تعم : لوقي ءاطع نب دمحأ هللا دبع ابأ تعمسو

 دهشأ لق : اذه لجر هل لاق « هلوح انسلج « ىلاعت هللا هحر « ىرخطصإلا ىحم

 هلإ ال نأ دهشأ لق : لاقف , دحاو دي ذخأ مث , اسلاج سلخ ظ هللا الإ هلإ ال نأ

 هللاالإ هلإ ال نأ دهشأ لق : لاقو « هبنحجي ىدقا رخآلا ديب ذخأو ء هدي ىلخو هللا الإ

 « اّنم دحاو لك ىلع ةداهمدلا ضرع ىتح « هبنجي ىذلا رخآلا ديب ذخأو « هدي ىلخو

 . هحوو جحرخو « هافق ىلع ققللتسا مث

 دجاوتي ناك ام ًاريثك « ىلاعت هللا امهخحر « زارفلا ديمس وأ ناك : دينحلل ليقو

 هيلإ هحور ريطت نوكست نأ بحعب نكي مل : هللا همحر دينجلا لاقف « تولا دنع

 . ًاقايتشا

 . قيفوتلا « هللابو رثك أ هرك ذن مل ىذفلاو « مهبادآ نم تقولا ف نرضح ام اذهف



 منع ةب وجألا ىف مهلي واقأ فالتخاو لئاسملا باتك

 .- ذكي 8 ةبوجألا ىف مبابواقأ فالتخاو لئاسملا باتك

 ءاهب اودرفت « لئاسم ىف مهفالتخا نم ًافرط در *يذأ : ىلاعت هللا همح ا لاق
 نم سانلا رئاسو « ءابقفلاو ءاملعلا ىلع كلذ نم لكشب' ام نايبب « ىتسش ةب وجأب
 :ةييناخ وف اذه سيل نيذلا , سعاطلا لهأ

 ةفرفتلاو مخلل ىف ةلأسم

 « تاقترفتملا ”عمج عججلاو « نامما ةقرفتلاو عجلا : ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق

 : تلق تقرف اذإو « هاوس الو هللا : تلق تءمج اذإف ؛ تاعومملا ةقرفت ةقرفتلاو
 مج دقف 27« وُهالإ هلِإ ل نأ هللا دبش » هلوق وهو « نوكتلاو ةرخآلاو ايناللا
 ا ههاوق كلبك طسقلاب (ما6 رملأ اولوأو ء ةكسنالتلأَو » : لاقف قرف مث
 لإ لأ امو انْ اني لرْثأ امو د6 : لاقق ء قرف مث مج دقو , "” ماب انت
 «عورفلاب الإ نر فرت الف « "عرف ةقرفتلاو ”لصأ عجاف « ةيآلا « مهارإ
 الب ةقرفت لكو « ةقدنز ومف ةقرفت الب عمج لكو ؛ لوصألاب الإ عورفلا تبثت الو

 .:ليطعت وبن مع
 هللا دبع ركب وبأ لاقف نومدقتملا خياشلا « ةقرفتلاو عملا ىنمم ىف ماكت دقو
 راشأ اذ ام ىلإ : هل ليقف كلذ نع لئسو « ىلاعت هللا همحر ء ىَربجألا رهاط نب
 مدآ ىف مهمنَج نأ ىلإ موق راشأ » : لاقف ؟ ةقرفتلاو علا ٠ ىنعم ىلإ موقلا
 مهقرفو « ةفرعلا ىف مهم نأ ىلإ موق راش ثأو . « هكر ءرذ ىف مهقارفو « مالسلا هيلع

 . لاوحألا ىف

 : ةقرفتلاو محلا ةفرعم ىف ديدحللو 1

 ىنامسإر انقرتقأو ناكل انسمسْحاف ىناسإ ةلاعاق ىرس ىف كتقتحتنا
 ىنادءاشحألا مدخول كري دقلف  ىنايع ظحلا نع 'يظنلا كبي 'نكي نإ

 امى: ةرعلا () ١م :نارمع ل10)



 عملا باتك "24

 كمجج هريغ نع ةقرفتلاو « هريغ نع ةقرفت قحلاب عجل :  ىرونلا هلظأ « لاقو
 ةقرفتلاو لصو ايف « ةبانإلا دهعشي ىتم ةبانإلا دهشي ال « لاصتا مهلا : هريغ لاقو هب

 عومج الو ء تمن نع اقرفم الإ قحم عومم ال : موق لاقو ةنيابملا دهاش نأ ؟ دوهش

 ! هتجح نع جورخ قحلاب عجل نأل « نايفانتم امثو « قح نع اقرفم الإ تعنب
 ممج ام عجلا » : موق لاقو « هنع ةقرفتو قملاب ”بّجح قحلاب عجلاو « اهتقرفتو

 ؟موسرلا يقتنع اهقارف اه رضا ع ةيررشبلا وجب ل زل

 ىف هتبيغو « ”ممج دجولاب هب'رق نأ ىلإ « ىلاعت هللا همحر ؛ كيت .بنعد دقو

 . ”ةقرفت ةيرشبلا

 اذإو « تقّرف كلسفن ىلإ ترظن اذ[ » : هللا همحر « ىلعساولا ركب وبأ لاقو

 فرغأ هذهو « تّيم تنأف كريغب ًاياق تنك اذإو « تمم كبر ىلإ ترظن

 . ىلاعت هللا ءاش نإ همهف ىف ربدتي نمو ةقرفتلاو عجلا ىنعم ىف ةرصتخم

 « ىروج.ر هلا بوقعي وبأ لئس « ىلاعت هللا همحر « خيشلا لاق « ءاقبلاوانفلا ىفةلأسم

 ةيؤر ءاقبو « لجو" رع هلل دبملا مايق ةيؤر ءانف وه : لاا ءافيار ءابقلا هك وع

 . ةيدوبعلا ماكحأ ىف ىلاعت هللا مايق

 هبحصت : لاق ٠ ءاقبلاو ءانفلا لع ةمح نع « ىلاعت هللا همحر « بوقعي وبأ لثسو

 ءانفلا ىف ةيدوبعلا هبحصت مل نمو « اضرلا لع لاعتساو « ءاقبلاو ءانفلا ىف ةيدوبملا

 ش . عدم وهف « ءاقبلاو

 «دّحوم ديما ناتمن امثو « نامسا ءاقبلاو ءاتفلا « ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق

 ءانفلا ىنعمو . صوصخللا ةجرد ىلإ « مومعلا ةجرد نم هديحوت ىف ءاقترالا ضارعتي
 ءانفو + ةعاطلا ءاقبب ةيصمملا ءاتفو « للعلا ءاقبب لهجلا ءانق « هلئاوأ ىف ءاقبلاو

 ىف للامت هللا ةيانع ايؤر ءاقبا دبعلا تاكرح ايّؤر ءانفو « ركذلا ءاقبب ةلفغلا

 . ململا قياس



 دم ةبوجألا ىف مهلي واقأ فالتخاو لئاسملا باتك

 دبملا : ىلاعت هللا همحر نونمس لاقف ٠ نومدقتملا مياشملا كلذ ىف ملكت دقو
 - لاقو : تومن ىلإ ىدوت تثوعن ىهو ٠ دوروم لحلا لاح قو لوم ءانقلا لاح ق

 . ءاقبلل تادهاشملاو دوجولا ءانفلا تاملقم لوأ

 1 ا ا
 . « ءانقلا لاح لوأ وهو « ملاعفأ نم . ملاضأ ىف مالغأ » : لاق "2 لأ نه

 نع لئسو « لوقي « ىلاعت هللا همحر دِئتٍلا تعم : لاق ء ىدلملا رفسج نعو

 و : لاق « همايب ءاقبلا كردأ , هفاصوأ نع ءانقلا ىنف اذإ » : لاق ءانغلا
 كلك ماجعتسا » : لاقف « ءانفلا نع لئس دقو , لوقي ىلامت هلل همحر دينجلا

 ش « كننيلكب كنم لكسلا لامتساو ٠ كقاصوأ نع

 قحلا نع نفي ملو « قحلا دهاشب هسفن دهاش نع نفي مل نم » : ءاطع نبا لاقو
 « قحلا دهاشب عقي مل  هروضح نع هروضح ىف بسب ملو « قحلاب

 « قلاب قحلا مايقل « قملاب قحلا نع ىنف نم » : ىلاعت هللا همحر ىلبشلا لاقو
 « ىلاعت هللا همحر ٠ محور هنظأ « لاقو « ةيدوبملا نع الضف « ةيبوب رلا نع ىنف
 « ءاقبلا قئافح ىف لوزنلا وه « ءانفلا لع لوأ » : لاقف , ءاقبلاو ءانفلا نع لثس دقو
 ءظحلا وه نوكي ىتح همم لاح لك دقفتو « هتود ام ميج ىلع ىلاعت هَل ةرثألا وهو
 امو « هللاب هَل مهتدابع ءاقبب يدا لاعاش تنام قد سوم اك دوو

 . نّسلألا هب قطنت الو « لوقعلاب لوقمملا هكردب“ ال ء كلذ دعب
 باهذ : ىتاقلا ةمالع لوأف 06 ناف اهيلع نم لك » : ىلاعت هللا لاق دقو

 : ىلاعت هللارك ذ نم هظح باهذ مث « ىلاعت هللا رك ذ دوروب « ةرخآلاو ايندلا نم هظح

 "و: نمحرلا (؟) هع: لحتا(١)



 ل ترسو تت عفللا باتك 5007 "مك
 ءلب هلظح قيب ىتح « هل ىلاعت هللا ركذ ةيؤر ىنفت مث « ىلا هللا ركذب هظح دنع
 ءانفلا ءاتنب هظح ةيؤرت هظح باهذ مث ء هظح ةيؤرب ىلاعت هللا نم هظح باهذ مث

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةيافك ءانرك ذ اهفو , ليوط اذه ىف مالكسلاو

 : قئاقملا ىف ةلأسم

 ىلاعت هللا همحر دلل تعمس : لاق رفعج ىنريخأ : ىلاعت هللا هحر خيشلا لاق
 ىضرملا لك ١ مهلكسأ : لاقف , قئاقملا لعأ فصو دقو « لوقب ابر تمم : لاف
 ”,ثيكذأ » : لاقف « ةقيقملا نع ىلاعت هللا همحر ديتجلا لثساو , ىق'رغلا مون مهمواو
 200« ىوابلا ةقيقملا ةمالع » : ىلاعت هلا همحر بارت وأ لاقو « اذهو اذه عَدأ مت
 ىلا ىوابلا عفر ةقيقحلا ةمالع » : هريغ لاقو

 « « معلا نراق ام قئاقحلا متأد : لاق هنأ ىلاعت هللا همحر مور نع كح
 قئاقلا» : لوقي ىلاعت هللا همحر ىنال ديصلا رفعج ايأ تسمس :لوقي نوما تعبت
 « ةقيقحلا لع نأ ىبلق ىف عقوف « ليئارسإ ىنب هين ىف تنك: ىلاعت هللا همحر قاقزلا ركب وبأ لاقو «  علا نع حطشت ةقيقحو « معلا اهم ةقيقحو ؛ ملا عم ةقيقح « ثنالأ
 . 4 رفك ىهف « ةعيرشلا فلاخت ةقيقح رك ركب ابأ اب : حاص ؛ ناليغ مأ ةرجش تحن صخشب اذإف «ةميرشلا لع فلاخي

 قفحتي ىم , رعأ ىلاعت هللاو ؛ : ىلاعت هللا همحر , مور هنظأو « مهضعبل ليقو
 لعو « هتوقوهلوح نم أربتو « هب د ىلإ هسفن نم دايقلا لس اذإ : لاق ؟ ةيدوبعلاب دبعلا

 نوال : خسنلا نضع ئ(5) نولثلا : خسنلا ضع ىف )١(



 35 ةبوجألا ىف مهليواقأ فالتخاو لئاسلا باتك

 همحر ديلا لاقو . للا نراق ام « قئاقملا حصأ : ىلاعت هللا همحر مي ور لاقو
 . تالي وأتلل ةلاقم بولقلا ىف عدن نأ قئاقحلا تبأ : هلل

 ىف قئاقملا لهأ هيلع لصح ىذلا » : ىلاعت هللا همحر ريبكلا نيزملا لاقو

 ًادوجوم كردأ نف « كَرْديف ةياغ وذ الو « بلطي دوقفم ريغ ىلاعت هللا نأ  مهقئاقح
 . « لاحالب لع فشكو « لاح ةفرعم اندنع دوجوملا امئإ و ؛ رورغم دوجوملاب وهف

 « هللا دبع لثس" :لوقي « ىلاعت هللا همحر « ىزارلا هللا دبع نب نيسلا تعمسو
 « لع املك ةقيقحلا » : لاقف « ةقيقللا نع « ىلاعت هللا همحر « ىرهسألا سعاط نا

 : لاق هنأ « ىلاعت هلا همحر ىلبشلا نعو « 6 ةقيقح هلك ملا : لاقف ملعلا نع لئسف

 انيلإ ىدأت ام لعلا ناسلف « قح ناسلو « ةقيقح ناسلو « لع ناسلا : ةثالث ةنسلألا »

 قحلا ناسلو « ةطساو الب رارسألا ىلإ ىلاعت هللا لصوأ ام ةقيقحلا ناسلو « طئاسولاب

 ش . « قيرط هل سيلف
 نأ ةيناسنإلا ةقيقح : لاق هنأ « ىلاعت هللا همحر « ىورقلا رفعج ىلأ نع ىسحو

 د لي

 . اسنأتسم كب

000 

 « ةكذيملا ةيوقلا دوصقلاو ةمزاللا قئاقحلا نإ : ىلاعت هللا همحر ديتجلا لاقو

 ةحصل هوم اليوأت الو ء هتمنم الإ اضّرتعم الو « هتعطق الإ ًاببس اهلهأ ىلع قبت ل

 ىلع ؛ ددحم ريّسلا ماود ىف دجلاو « درجم لالا ةحصل مهدنع قحلاف « هتفشك الإ دارملا

 : ىلاعت هللا همحر ىطساولا لاقو . ةندب قحلا نم لثالدو « ةحضاو معلا نم نيهارب

 « ةرتتسملا قئاقحلا تبحح تدب اذإ ةنزتخلا قئاقملا»

 . قدصلا ىف ةلثسم

 : لاق « ىلاغت هللا همحر ء ىدلح"ا رفمح ىتربخأ : ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق



 عمللا باتك 00 لا

 الإ دحو « قدصب ًارمأ بلط دحأ نم ام : لوقي « ىلاعت هللا همحر ؛ دينا تدمس

 . ضعبلا كردأ لكلا كردي مل نإو ؛ هكردأ

 نم "لع الزن نيكلم نأك ”تيأر » : ىلاعت هللا همحر زارحلا ديمسوبأ لاق
 ىلإ اجرسف « تقدص : ىل الاقف ءدبعلاب ءافولا : تلق ؟ قدصلا م : ىل الاقف « ءامسلا
 . 6 مونلا ىف ىنعي « امهملإ رظنأ انأو « ءامسلا

 «دارقالا بح ىدنع قدصلا » : ىلاعت هللا همحر نيسحلا نب فسوي لاقو
 لغاشنلاو « ةجهالا قدص عم ةسينالملاو رسلا ةقفاومو ءالعو لج برلا ةاجانمو

 معطملا حيحصت عم عابتالاو ململا ملعتو « سفنلا ةمع دعب قاحللا ةيؤر نود سفنلاب
 . « توفلا ذخأو « سبلملاو

 'حورأ ام : لهق « ةعاطلا ناتك» : لاق ؟ قداصلا ةمالع ام : ”يكح لثسو

 هلل نظلا نسحو « ىلاعت هللا وفع قاشنتسا : لاق ؟ نيقداصلا :بولق ىلع ءايشألا
 «هضرأ ىف ىلاعت هللا فيس قدصلا : ىلاعت هللا همحر « نونلا وذ لاقو « 6 ىلاعت

 . « همطق الإ ءىش ىلع مضاو ام

 ميمج ىلع بوحصم » : لاقف « قدصلا نع « ىلاعت هللا همحر ؛ ثراح لئسو
 ىلاعت هللا ةقفاوع ىرحت قدصلا ةقيقح » : ىلاعت هللا همحر دّيتجلا لاقو « 6 لاوحألا

 . « لاح لك ىف

 ةقيقحو « ةينالملاو رسلا ىف قحلا ةقفاوم قدصلا » : هللا همحر بوقعي وبأ لاقو

 . 6 ةكلهلا نطاوم ىف قحلاب لوقلا قدصلا

 . «دصتلا ىف هجوتلا ةمح » : لاقف ءقدصلا نع رخآ لئسو

 . موقلا بهذم لوصأ ىنعي ؛ لوصألا فة

 مهلوصأ نأ ىلع ؛ ململا لهأ قفتا : لاقدأ قامت للاسر دينللا نعش

 لاعألا ىلع فارشإلاو :لعلا صالخإ و « ليالا مايقو ؛ راهنلا مايص : لالخ سحخ
 . لاح لك ىف هلا ىلع لكوتلاو « ةباعرلا لوطب



 5 ةبوجألا ىف مهليواقأ فالتخاو لياسملا باتك

 ءافتك الاو توكسلا انلصأ : لاق هنأ « ىلاعت هللا همحر ناّمع ىنأ نع ىكسُحو
 عورف ىه  لاوحألا ىف ناصقنلا » : ىلاعت هللا هحر دينإللا لاقو . لجو زع هللا لعب
 « لوصألا تكحأ اذإف « لوصألا لاح ىف ةرذ لاقثم فاختلا رضي امنإ و «رضتال
 .6 عو رفلا ف ”صقن غي م

 ثالث ىلع انبهذم لوصأ 'تينب' ١ : ىلاعت هللا هر ىبنالقلا دحأ و بأ لاقو
 « سانلا قوقحم اتسفتأ بلاطنو « انقح بجاوب سانلا نم ًادحأ بلاطن ال: لاصخ
 اناوصأ : هللا همحر هللا دبع نب لبس لاقو « 6 هيتأن ام عيمج ىف ريصتتلا انسفنأ مزانو
 ءلسو هيلع هللا لص هللا لوسرب ءادتقالاو « ىلاعت هللا باتكب كسلا ءايشأ ةعبس
 . « قوقحلا ءادأو « ةبوتلاو : ماثألا بانتجاو « ىذألا ةفكو « لالحلا لك أو

 « ثدحلا عفر : ءايشأ ةتس انلوصأ » : لوقي ىلاعت هللا همحر ىرصحلا تعمسو
 « لهٌج امو « لعام نايسنو ؛ ناطوألا ةقرافمو « ناوخإلا رجهو « مّدقلا دارفإو
 مطقو « مراحل بانتحاو « صئارفلا ءادأ :ءايشأ ةمبس انلوصأ » : ءارقفلا ضعب لاقو
 ىلإ عاطقنالاو ؛ ناث تقول راخدالا كرو , بلطلا كرثو «رقفلا ةقناعمو « قئالعلا
 .« تافوألا عيمج ىف  ىلاعت ثا

 . صالخإلا ىف ةلأسم

 كؤانفو « كتيؤر عافترا » : لاقف « صالخإلا نع ؛ هللا همحر دينجلا لثس'
 . © لمفلا نع

 . تافآلا نم صاخم ام صالخإلا : ءاطع نبا لاقو

 لماع ند قلقا جارخإ صالخإلا » : ىلاعت هللا هم>ر ىبساحلا ثراحلا لاقو
 . « قلخلا لوأ ”سفنلاو « ىلاعت هللا

 . 6 ءدسقي نأ ودملا نم صاخ ام صالخإلا 2 : ىلامت همحر نونلا وذ لاقو

 « هبتكسيف كال هب لمي ملام صالخإلا » : هللا همحر ىسوسلا بوقعي وبأ لاق
 ( مهلا وؤ)



 مهلا بايك 0

 همحر « هللا دبع نب لهمس نع ىك-ُحو « 6 هب سفنلا بحت الو ؛ء هدسنيف ودع الو

 . « ليلق مهنم نوصاخلاو «ريثك هللا الإ هلإ ال 'لعأ » : لاق هنأ « ىلامت هَل

 . © صلخملا الإ ءايرلا فرعي ال » : ىلاعت هلا همحر ؛ هللا دبع نب لهس لاقو

 جارخإ » : لاقف ءصالخإلا نع ىرخأ ةرم ىلاعت هللا همحر  دينجلا لئسو

 . © قاحلا لوأ سفنلاو « ىلاعت هلا ةلماعم نم قاحلا

 دصقلا دارفإ : لقن ؟ صالخإلا ام ؛ لئاق كل لاق اذإ : لق املا ضم نعو

 عم ةوقلاو لوحلا كرتب « لو زع هللا ةلماعم نم قلخلا جارخإو « ىلاعت هللا ىلإ

 . لجو رع هللا
 ةيدوبعب قلحلا ىلإ فرمتلا ةلقو «ىلاعت هللا ةاجانمل تاولملا ةبح « صلخملا ةمالعو

 . ىلاعت هللا ةلماعم ىف قلفلا لع ةيهاركو , لجو زع هل هّللا

 : لاقف « صالخإلا نع « ىلاعت هلا هدر ىرونلا نيسحلا ايأ , هنظا لثسو

 . ©« قاخلل ةقناوملا كرث د

 . رك ألا ىف ةلأسم

 : لاقف ء ركذلا نع لثسو « لوقي ملاس نبا تعمس : ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق

 كاذف « بلقلاب ركذو «ةرشعب ةنسحلا كاذف ء ناسللاب ”<ذف ثالث ىلع ركذلا »

 ءايحلاو ؛ ةبهلا نم ءالتمالا وهو « دمي الو « هباوث نزوي ال ركذو « ةثاعبسب ةندحلا

 : لاقذ ؟رئارسلاب ركذلا لمفب ام ء ىلاعت هللا همر ءاطع نبال ليق . « هب رق نم

 . اهتاوعرب ةقيقملا ىف ةيرشبلا لازأ هقارشإب رئارسلا ىلع درو اذإ « ىباعت هللا ركذ

 هرك اذ وبف « ركذلا ىعدانم لك سيل» : ىلاعت هللا همحر « هللا دبع نب ىلمس لاقو

 نأب ململا قيقحت : لاقت ءركذلا نع : ىلاعت هللا همحر ء هللا دبع ن لجس لئْمو

 كلفن ىلع هرؤت مث ءهنم ىحتساو « كنتم ابيب رق كباقي هارتف , كدهاشم ىللاعت هللا

 . امك كلاوحأ ىلعو
 ب ها ورك ذاقد لجو زع هللا لاق : ىلاعت هلل همحر خيشلا لاق



 ل ةيوجألا ىف مهليوافأ فالتخاو لئاسملا باتك

 مك «أرنَك اركذ 2 ذأ » : ىرخ أ يآ ىف لق من 9” خو دع *أ أ
 ايف نزلا 14 ٠1 ذأ ىو ذافو : ىرخ أ ةيآ ىف لاقمت لوألا نم ”شخأ وهف :

 لثسو لق ركذلا ىف مهل ةبطاخملا ىف مبتوافتك « مركذ ىف نيتوافتم ش نورك اذلا
 بولاق لحمو ؛ فاتحم رك ذلاو « دحاو روكذملا » : لاقف ءركذلا نع خيا ثلا ضعب

 ' . 4 توافتم نب ركاذلا

 . مزاوالا ثيح نم قحلا ةباجإ ركذلا لصأو

 ”هجوو « نآرقلا ةوالتو « حيبستلاو « ليلهتلا : هنم هجوف : نيهجو ىلع ركذلاو

 « هتافصو « هئامسأو , ىلامت هللا دارفإ ىلع ريك ذتلا طئارش ىلع بواقلا هيبنت : هنم

 ركذو «هدعو ىلع نيجارلا رك ذف , هقلخ عيمج ىلع « هريدقت ذافنو « هناسحإ رشنو

 ركذو هتبافك نم مهل فشك ام ىلع نيلكوتلا رثذو هديعو ىلع نيفئاخلا

 ردف ىلع نيبحملا رك ذو « مهيلع ىلاعت هللا عالطأب مويلع علط ام رادقم ىلع نيبقارملا

 . ءامشتلا حفصت

 ىنعي . ركذلا نايسن : لاقف « ركذلا ةقيقح نع « ىلاعت هللا همحر ىلبشلا لئّسو
 .: ليو زع لل ىو وك لك نير «ناع ذ كري: نايش

 . ءانغلا ىف ةلأسم

 هللا ىلإ راقتفالا مأ « ىلامتهقلاب ءافغتسالا ؟ متأ اجأ : ىلاعت هللا همحرأ دينجلا لثُس

 ىلإ راقتفالا حصاذاف « لجو زعهللاب انما جوم لجو علا ىلإ راقتفالا :لاقف ؟ لجوزع
 اهدحأ مي ال نالاح امهأل ؟ متأ امهبأ : لاقي الف « ىلامت لب انغلا لك« لجو رع هللا

 هللا همحر نيسحلانب فسوي لئو : لاق . ءانغلاعحراقتفالا حمص نمو « رخآلامايتبالإ

 ىتمو : لبق ه ايندلل ال نيدال هانغ نوكي ىذلا » : لاق ؟ انغلا ةمالع ام : ىلاعت

 نم ءىشلا 6 ىئذلا اذه ناك اذإ ؛ لاق 5 مو هدهازتع ع مانع 6 دوم أ ىنغلا نوكي

 ١6 : ةرقبلا (ع) 51: بازحألا («) 6.0 :ةرقبلا ()



 هتراجم ىف انواعتم ال ء ىوقتلاو ربلا ىلع ؛ هبسك ىف انواعتم « هقح نع عنام ريغ « هتيج

 « هدقفل ش-وتسا الو « لجو رع هللا نود هلام هبلق قاعتي ملو , ناودعلاو ملا ىلع

 هللب اينغتسم هرقف ىفو « لجو رع هللا ىلإ ارقتفم هانغ ىف ناكو « هكسلمب سنأتسا الو
 ناك اذاف « هيلع ال هل ءانغ ناكسف « ىلاعت هللا ناّرُخ نم ًاتزاخ نوكيو « ىلاعت

 ربخم ماع ةثامسمخم ءارقفلا دعب ةنجلا لخدو « ةاجنلاو زوفلا لهأ نم ناكة فصلا هذه

 . «ماع ةئامسمخم اهئاينغأ لبق ةنجلا ىتمأ ءارقف لخدي 2 .لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 1

 : لاقف . انغلل ”مماج وه ىذلا انغلا نع هللا همحر « ىلا ناثع نب ورمع لثّسو

 كلانغتسا لجأ نم هيلإ اجاتحم تنك« انغلاب تينغتسا اذإ كنأل « انغلا نع انغلا »

 . « انغلا ريغو « انغلا نع ًاينغتسم نوكست « انغلاب ال لجو زع هللاب اينغ تنك اذإو

 لوزت انغلا ةقيقحت قحلا اهزعأ دق ىتلا سفنلا » : ىلاعت هللا همحر « دينجلاا لاقو
 . « تافافلا تاقفا اوم اهنع

 . رقفلا ىف ةلأسم

 . «زع هلك هؤالبو « هالبلا رحب رقفلا » : ىلاعت هللا همحر دينجلا لاق

 ءاينغألا لبق ةنجلا لوخدل ًابجوتسم نوكي ىتم « قداصلا ريقناا نع لثُسو
 . هلل ًاقفاوم « هبلقب لجو زع هل المامم «ريقنلا اذه ناك اذإ » : لا

 ناكو «هانغلاوز ىلع فاخاك اهلاوز ىلع فاخم هيلع ةمعنهللا نم رقفلا دمي تح « عئابن

 . نمساب الل ًارهظم « رقفلل اماك « هنيدف ًانئاصءرقفلا هل هللا رايتخاب ًارورسم ًابستحأر باص

 ىف اورِصْحأ نيذلا ءارقفلل :  لجو زع هللا لاق اكو هرقف ىف هب رب ًانغتسم « سانلا

 ةئامسمخم ءاينغألا لبق ةنجلا لخدي ةفصلا هذهب ريقفلا ناكاذإف «ةيآلا 6”'2 هللا ليبس

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ء باسحلاو فوقولا ةنوؤم ةمايقلا موب ىفكسيثو « ماع

 مع : ةرقبلا )١(



 1 ةبوجألا ىف مهليواقأ فالتخاو لئاسلا باتك

 لك أ هرق ىف عرولا هبحص: مل نم » : ىلاعت هللا همحر ء ءالجلا نبا لاقو

 .6 ىرديال وهر صنلا ءارخلا

 . © ىضارلا ريقفلا » لاقف « سانلا زعأ نع « ىلامت هللا همحر « دينا لثسو

 6 نأ لقو 3 ةحاجلا نم ربقفلا كفنيال نأ ع رقفلا لوح هللا «.دحر نزلا ااقو

 ريحتمف مولعلا ممم افوصوم ناك « لحو زع هيأ كَ ريقنلا مجر اذإ ع ىلاعت هن ةمححر

 ررقتي ىنَح رقفلاب ناسنإلا ققحتيال 98 -: ىلاعت هللا همحر دينحلا لاقو « هدود>و ف

 . 6 هنم رففَأ ةمايقلا درب ال هنأ هدنع

 . هيف اولأق امو : حورلا ىف ةلأسم

 تارطاعاو « داسجألاو « حاورألا تماق هللاب » : ىلاعت هللا همحر ىلبشلا لاق

 دنع تقلمتن )2 تنفلعات حاورألا 2 : ىلاعت للا همز ؛ ىلبشلا لاقو 2 اهتاوذب ال

 ريغب دهاشلا كالذ ىلإ برقتت نأ نع « ةدابعلا قحتس 8 ويعم رن لق « ةَقيَدْللا تاغدل

 . 6 ةلولمأا هتفصب ميدقلا كردي ال ثدحلا نأ تنقيأو « دهاشلل كالذ

 ىف « ىلاعت هللا همحر « ىطساولا مالك ىف تيأرو : ىل'هت هللا همحر خيشلا لاق

 « باقلا ءايض هب حورو « قاما ةايح هب مور :ناحور حورلال» : لاقف ؛ حورلا
 ١ م - 2 م. . -

 ١ 2مانرمأ نم احور كياإ ًاتيحوأ "كلل ذكو» :لحو رع هّللإ لاق ىذلا حورلا وهو

 ةبحجتح بدألا اهتاقوأ ىف حراوجلا تءاسأ اذإ و « هتفاطال ًاحور حورلا ىو

 مايالا ىلع 2620و تاظحاالملا ند حورللمقو اكو ب لاق 04 بيلا تاغدالم نعحورلا

 « ىطساواا لاقو : '”تانءاملا ىلإ تراشأو « تايطاخملا تفرع عو ] تاقوألاو

 ٠ 0 . « اهوركم لقعلا نع مفدي ن

 أ هل أبي لقملا الو ؛ اب رب

 باذ : ةخسا ىف (0) عع: يىروشلا(0)
 تالمالعلا : ةخسأ ىف (+)



 ممللا باتك فات

 اذإ فراعلا نإ : لاق هنأ « ىلاعت هللا همحر « ىجابتلا هللا دبع ىلأ نع ىكسُحو

 ىر حورو « 'فالتخالاو رييغتلا هيلع ىرح ال حور : ناحور هيف ناكف لصو

 . نيولقلاو رييغتلا هيلع

 "ىنلا لوقب جعتحاو .ةيرمشبلا سورلاو؛ةعدقلا حورلا « ناحور حورلا : مههعب لاقو

 « ةيرشبلا حورب ماني هرهاظف : لاق« ىلق ماني الو ىانيع مانت :لسو هيلع هللا لص

 ربخأ دقو « نسأل نأ امإ : هلوق كلذكو «رييغتلا هيلع ىرحي ال ناظقي. هنطابو
 "تس: هلوق كالذكو « ةعدقلا حورلا نم هيف وه اع بخ وه اعإ و : سني ال هنأ

 نم سيل امب اهنع ربخأ هنأل « ةميدقلا حورلا ةفص وهو « ىب ر دنع لظأ ىنإ « كدحأك

 « حاورألا فصو

 نأل « حصي ال حورلا ىف لئاقلا لاق ىذلا اذهو : ىلاعت هللا هحر خيشلا لة

 . قيفوتلا هللابو ء ميدقلاب لصتم ريغ قولخلاو « ميدقلا نم لصفني ال مدقلا

 وأ « دسجللو حورال نوكي « باقملاو باوثلا نع لئُس دقو « ملاس نبا تمس
 نم الو « حورلا نود دسجلا نم رهظت مل « ةيصملاو ةعاطلا : لاقث ؟ هدْحَو دس>ال

 ىلعوأ « حورلا نود دسجلا ىلع ؛ باقعلاو ؛ باوثلا نوكي ىتح ؛ دسجلا نود حورلا

 لص دقن « مدقلاو « لقفتلاو « خسانتلاب حاورألا ىف لاق نمو « دسجلا نود حورلا

 . ًانيبم انارسخ رسخو أديس الالض

 ةراشإلا ىف ةلأسم

 لوق : هل لاقيف ؟ ةراشإلا ىنمم ام ؛ لئاس لأس نإ : ىلاءت هللا هحر خيشلا لاق

 ىف ةراشإلاك ةيانكسلاو « ةيانكللاك « ىذلا هو 6 ؟؟”ىذلا كراَبَت » : لجو زع هللا

 : ىلاعت هللا همحر ىليشلا لاقو 3 لعل لها نم راك الإ الإ ايكردي ايل ةراشإلاو » اهمفاطا

  (0)ناقرفلا : ١



 0 ةبوجألا ىف ميلي واقأ فالتخاو لئاسلا باتك

 قالا ىلإ اوريشي ىتح « مييلع ةدودرم ىهف « قحلا ىلإ اهي قلخلا راغأ ةراشإ لك
 . قيرط كلذ ىلإ مل سيل « ىحلاب

 ش « هيلإ ةراشإ مرتك ٠ ىلامت هللا نم مدي د: : ىلامت هللا هحر ديزي وبأ لاقو
 ديبجلا راغأف « أسم نع هلأسف : لات هللا همحر « دينبلا ىلع لجر لخدو : لاق
 تا هنإف هيلإ رشا "ال ءمساتلا أ ١ : لجرلا هل لاقق « ءايسلا ىلإ هنيسي

 . كحضو تقدص : ىلاعت هللا هحر دينبجلا لاقق ء كلاذ نم كلياإإ

 «ديحوت مهتقيقح انباحصأ » : لاق هنأ لل نابع نب ورمع نع تح

 لمجب مل نكلو « هيلإريشي نأ ديري "لك : مهضمب لاقو . « كرش مهتراشإو
  ةايبس هيلإ دحأل

 ؟ اذه اب ريش اذ وه » : لجرا لاق هنأ ء ىلامت هللا هحر دينجلا نع كو
 ٠ . « كيلإ رشي لد ؟ هيلإ ريثت يكف

 ةراشإلا نأل ء رفك دقق لمب هيلإراثأ نم » : : ىلامت هللا هر ديزب وبأ لاقو
 ةفرعملاب ةراشإلا نآل ء دْلَأ دقق ةقرممب هيلإ راخأ نمو « مولسس ىلع الإ عتتال للي

 ' ١ 9 دوف لإ

 ةقيقح » : لاق « ديررملا نع هللا همحر « قاقزلا لتس : لوقي ىقاذلا تمم

 ىذلاف : هل ليقو « ةراشإلا سقن مم هللا ديف ء ىلاعت هلا ىلإ ريثي نأ ديرلل

 ةلأسلا هذهو « ةراشإلا طاقسإب ىلامت هللا دمي نأ وه » : لاق ؟ لاَح عتب

 . ىلامت هلل همحر دِئَتَجلا فرشت

 . دنبلا دمب' ءهيلإ انشأ ايف «بارقلا بارق : ىلا دت هللا همحر ىروتلا لاو
 « لمصلا ىلإ ريشي لجرلا تيَأر اذإ » : ىلاعت هللا همحر ذامُم نب ىحي لو

 « ةدابملا قيرط هقيرطق « ململا ىلإ ريثي هتيأر اذإو « عرولا قير هقيرطق
 هتيأر اذإو « دهزلا قيرط هقيرطف « قزرلا ىف نُمألا ىلإ ريثي هتيأر اذإو

 هقيرطف « ءالآلا ىلإ ريشي هتيأر اذإو « لاَدْبألا قيرط هت, طف ء تايآلا ىلإ ريشي

 . « نيقراملا قيرط



 عمألا بارك ؟ةك
 ميس يح عسب

 راص اذإف « ةراشإ اذه انملَع » : ىلاعت هللا همحر ىرابذورلا ىلع بأ لاقو

 ش 0 .©6 ع رابع

 « هلاؤس ىفريشي ناكو « ةلأسم , ىلاعت هللا همر « ئموسلا بوقعي ابأ لجر و

 : هنم كلذ هركي هنأك « ةراشإلا هذه ريغ نم « كيا ماين نحت اذهاي د : هل لاقف

 : ىتش لئاسم

 : لاقف ؟ وه ام فراغلا نع « ىلاعت هللا همر ديت | لثس : فرظلا ىف ةلأسم

 ىرت ال م ّ لمعت نأو ؛ نس قلُح لكل امتساو « ىند قاع لك بانتجا »

 ناو | .٠ تلمع كنأ

 نأ » : لاق هو رلا نع ىلاعت هللا هحر ء اطع نب دمحأ لْثُس : ةءورملا ىف ةلأسم

 رثك ! ديرتو « ًائيش لمعت مل كنأك المع تامع اكو « هتلمع المع لل رثكتال

 ' ْ . كلذ نمأ

 همحر : ءآطع نبا لاق « ةيفوصلا ىنعي ؟ مسالا اذوب ةفئاطلا هذه تيم ل « ةلأسم

 . رارشألا بتارم نم اهجورخو «رايغألا ردك نم اهئافصل « ىلاعت هلا

 رهاظب قاما نع اهلاتشال « مسالا اذهب تيمس : ىلاعت هللا هر ىرونلا لاقو

 نيدجاولا بتارع قملا ىلإ اهعاطةناو ؛ نيدباعلا

 نم موملع تيقب ةنيقبل «٠ مسالا اذهب تيمس : ىلاعت هللا همحر ىلبشلا لاقو

 ٠ ْ . ءامسألا مهب تقال الل كلذ الواو « مهسوفت

 اهرهاظتو « ةيافكلا حور اه.سنتإ « مسالا اذهب تيم : مهضعب لاقو

 , ةبانإلا فصوب

 ةقزرلا دبعلا دوجو ىف : ىلاعت هللا همحر ذاهم نب ىحب لاق : قزرلا ىف ةلأسم

 هبحاص بلطب رومأم قزرلا نأ ىلع ةلالد « بلط ريغ نم



 بوب 2 ةبوجألا ىف ميائوأتأ قالتخاو لئاسلا باتك

 دعب قزرلا تبلط نإو « هُدِجَأ مل هتقو لبق قزرلا "تبلط نإ : مهضعب لاو
 هتيفك هتقو ىف هتبلط نإ و هدجأ مل هتقو

 تيس ىف“ نانا ناتخأ" + لا ن1 ىلاضالا هيحر6 بوت نأ نع ىحو
 « ةيردقلا لوف وهو «٠ ةياتعلاو فاكستلا قزرلا ببس : موق لاقف ء فزرلا

 لمي هللأ قي 'نَمَو ١ نآرقلا 0 ىلإ اوبهذو « ىوقتلا قزرلا بيس : موق لاقو
 كلذ ىف اوطلغو 6 بتي آل ثيَح "نم ”هق ناري و * اجرخم هل

 مكَسفكَح » : لجو زع هلوقل « ةقلخلا قزرلا ببس نأ« ىلاعت هللا دنع 0
 ىلع ”تينثأ :هللا هجر ديزي وبأ لاقو «رفاكن ود اتمؤم صخي ف : (9«ةكتزا
 : تلقف ؟ هشاعم نبأ نم : ملا لاق ٠ 0 ا يل
 ش . مطقناو ملاعلا لجل ٠ هقزار نع هلآسأ ع هقلاغ ىف كعامل

 - ؟ىلامت مل كح تبثو ؛ دبعلا مس اب هذ اذإ « ىلاعت هللا همحر ديَتجلا لثس :ةلأسم

 كن يد ولا « ىلاعت هللا كمحر ملعا : لاق

 ىلاعت هللا كح مسا تبثو «:قحلا لع ودبي كقذ دنعف « هموسر

 0 هماذو هدماخخ ذديعلا دنع ىوتسي ىّتم « ىلاعت. همحر دينا لئس : ةلأسم

 . ام نوكيو « قولخم هنأ مع اذإ ذإ : لاق
 لاني م وأ ؟ ردصلا ةمالس لاني ىتم « ىلاعت هللا همحر ءاطع نبا لثس : ”ةلأسم

 « نيتيلا لع ىلع 9 « ٌنآرقلا وهو نيقيلا قح ىلع فوفولاب : لاق ؟ ردصلا ةنالد

 هتاضقب ىكرب نأ كلذ ةمالعو « كللذ دع هرذص لسيف نيّميلا نيع هدعب ملاطب م

 ٠ تضرقعا ةمهت ريغ نم « اليكوو ًاظيفح هاربو « ةبحمو ةبيع . هردقو
 الو « ناسنإلا هدم ىذلا مثلا نع « ىلاعت هللا همحر نامثع وبأ 0

 «بونذلا ظفستت حورلا نإ « ىل اني ناصر نوع وأ لاه وه بأ نعايرذ
 مقزر مث متلخ ىذا هللا : ةيآلا صن 4٠ : مورلا (؟) مو م: قالطلا ()

 ىلاعو ةناحبس ؟ ءىث 0 نم ميسئاكرش نم له حسي مث نع مث
 َن رش امع



 عفا باتك و

 «ء ىقنلا نم ًاوحص حورلا تدجو اذإف ء سفنلا اهاسنتو « سفننا ىلع تايانجلاو
 الو « .دمي ىذلا مثلا وهو «نابوذلاو راسكنالا اهاشنيف اهتالانج اهبلع "ضرع
 ش . هيلع لخد نبأ نم ىردي

 ثيدح نع « ىلامت هللا همحر « نيسحلا نب فسوي لثس « ةمارفلا ىف ةلأسم

 انه ع لاقق , ىلاعت هللا رونب رظني هناف نمؤملا ةسارف اوقتا 9 سو هيلع هلا ىلص ىبنا

 نمل ةملرك ةدايزو . نامإلا لهأل ةيصوصخو ؛ ىقح لسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر نم
 نإو « كقذي هسفنل محب نأ دحأل سيلو « هردص حرشو «٠ هبلف ىلاعت هللا رن
 « ةدامملاو ةيالولاو نامإلا ةقيقحي هسفنل كمي مل نمو « هؤطخ "لو « ”ةباوص 2ك

 ريغ نم  ناميالا لعأل ضف كقذ امو ؟ ةماركلا لضفب هسفنل حي فيكف
 . هنيمب دحأ ىلإ ةراشإ

 همحر صاوملا يهاربإ لئس « مهلا ىف ىلاعت هلا همحر صاوملا مهاربإل ةلأسم
 بوسنمال ء مهقلاو : لقعلا نيب مايق وه : مولا : لاقف , مبرلا نع « ىلاعت هللا
 نم ًاثيث نوكيف « مهلا ىلإ بوسنم الو « هتافص نم ًائيش نوكيف « لقعلا ىلإ
 "الو « سمشلا ىلإ بسني الف « ءامو سمش نيب ءوضب هيبش وهو «مايق وهو « هتافص
 ءذهف « ناظقي الو منان الف « ةظقيلاو مونلا نيب نسا وب هيبشو « هامل ىلإ بسني

 امهنيب نوكي ال تح « لقملا ىلإ مبفلا وأ , مهفلا ىلإ لقملا ذافن وهو 2'”ءاوحص
 .٠00 هيل ءىثلا صلاخ نأ اك « لقملا ةوفص مهفلاو « مايق

 بآتكلا انثرؤأ "من : ىلاعت هلوق ىنمم نع ىلاعت هللاهمحردي زي وبأ ثُم :ةلأسم

 . ةيألا "76 6 دابع 'نم ًانيفطصا نيرفلا

 )١( هوحم : ىرخأ ةياور ىف .

 هسفنل ملاظ مهنف : ةيآلا ةلكنتو م؟ رطاف (؟) ٠ قباس مهلمو ؛ دصتقم مهنمو

 ريبكلا لشنلا وه كاذ هللا نذإب تاريخلاب



 ل ةب وجألا ىف مهليواقأ فالتخاو لئاسلا باتك

 فيسب لوتقم « ةبحلا طوس بورضم قباسلا : ىلاعت هللا همحر ديزي وبأ لاق

 لوتقم « ةرسحلا طوسب بورضم دصتقأاو « ةبيهلا باب ىلع مجاعضم « قودلا

 لوتقم « لمألا طوس بورضم ملاظلاو « مركسلا باب ىلع عجطضم ؛ ةمادنلا وسب

 . © ةبوقملا باب ىلع مجطضم « صرحلا فيسب

 « بايلا لخاد 4 و دصتقملاو « باححلاب بقامم هسفنل ملاظلا : هريغ لاقو

 . باهولا كالا طاسبلا ىلع دجاس تاريفلاب قباسلاو

 ةءالكسلاب لمَعْشُم دصتقااو « طارفإلا ىلع ةمادنلاب بقاعم ملاظلا : هريغ لاقو

 حيواتب هسفنل ملظلا « طاسبلا ىلع قحلل هبلقب داس تاريملاب قباسلاو « طايتحالاو

 تاريخا, قباسلاو « فونكم ةراشإلا حيرصتب داصتقلاو « بوجحم ةراشإلا

 . بوبحم ةراشإلا حيدصتب

 . م تاريملاب قباسلاو ب دصتقملاو د هسفنل ملاظلا : هريغ لاقو

 . ىنتلا ىف ةلأسم

 هل سيل : لاقف ؟ ىنمتي نأ ديرما له « ىلاعت هللا همحر دمحأ نب بور لئ

 « قبسلا ةيؤر لامآلا فو ء سفنلا ةيؤر ىنملا ىف نأل « لمأب نأ هلو « ىنمتي نأ
 . لعأ هللاو « باقلا ةفص لمأتلاو « سفنلا تافص نم ىنألاو

 - قا ا

 ام سفنلا » :.لاقق « سفنلا رس نع لثسو ؛ هلل هيحر هللا دب نب لهس لاق
 اهو « ىلعألا مكبر انأ :لاقق « نوعرف ىلع الإ هقلخ نم دحأ ىلع رسلا كللذ ريل ام
 «؟ضرأ ًاضرأ هسفن دبءلا نفدي الكسف « ةيضرأ بجح عبسو « ةيوامس بج عبس
 ٠ شوملا ىلإ باقلاب تاصو « ىرثلا تمت سفنلا تنفد اذإف « ءامس وأمس هبلق ام

 ةريغ : ناتريغ ةريغلا : لاقف ةريغلا نع ىلاءت هللا همحر لبشلا لتس : ةلأسم

 تقولا ىلع ةيملإلا ةريغو ؛ صاخشألا ىلع ةي شيلا ةريغف ٠ ةيهلإلا ةريغو « ةيرشبلا

 ىلاعت هللا ىوس ايف عيضي نأ



 عمللا باتك 6

 نونلا ىذ ذاتسأ ليفارسإ ”تاأس « ىلاعت هللا همحر فرش نب حتف لاق : ةلأسم

 مف ؟ للزلا لبق ؟”رارسألا 'بّذَمُت له خيشلا اهيأ : هل تلقف « ىلاعت هلل امهمحر

 لاق « لازلا لبق رارسألا بذمتف لمعلا لبق تيون نإ حتتفاي : لاق مث , امايأ ىنبحي

 ٠ تام مث مايأ ةثالث شاع ةخرسم خرمص مث

 ىلاعتهللا همحر ىطساولاب فورعملا « ىناغ'رفلا ىسوم نب دمت ركب وبأ لثُس : ةلأسم

 ىرخأو ةملاطصم ىرخأو « ةندتمبولق:لا ود أةثالث ىلع بولقلا : لاقف بولقلاةفص نع

 ًاروك ذم ًائيش لبق نكي ل هنأ هلئاوأب ققحتملا وهو ؛فاستنالا اهاوحأ لئاوأو ةفستم

 اذهف . باهذ : وهو سمطلا مث ؛ توما وهو « مالاعصالا ىلإ تمقو ترضح اذإف

 نسلألا تسرخأ ةثالثلا هذهو « ةتريدأو ”تلبقا انأ : لوقت ال ى ؛ كرخآو كلو

 ٠ قطنلا نع

 : هجوأ ةثالث ىلع ءالبلا لاقف «ءالبلا نع ىلاعت هللا همحر ىرب رجلا لثُس : ةلأسم

 ءايبنألا ىلعو ء تارافكو صيحمت نيقباسلا ىلعو « ثابوقعو مقن نيصاخلا ىلع

 ش تارابتخالا قدص نم ؛نيقيدصلاو

 عطق هيف ال دولاو ء برق هيفو دعب“ هيف بحلا « دولاو بحلا نيب قرفلا ىف : ةلأسم

 دهاشو « نيقيلا نيع دولا دهاشو « نيقيلا وس بحلا دهاش نإ « برق الو دعب” الو

 ةلصاولاو تباث لصولا نأل ءةلساوم الب لصَو دولاو ؛ نيقيلا لع ةنايصلا

 تاقوألا فارس:

 ءاكبلا ىف : ةلأسم

 ٠ ىلإ و هللا نه ءاكبلا » : لاقف ءءاكبلا نع ىلاعت هللا همحر زاوخلا ديم وأ
 لل 5-2

 ةيفوصلا دحأ لوقي ٠ باححلا اماذع ةيئاح ود ةوق رسلا ؛ رس عمج رارسألا 0(



 ىلا ب وجألا ىف مهليواقأ فالتخاو'لئاسملا باتك

 ىلإ ةدلا لوط ركذ اذإ هنع نينحلاب هبيذمت لوطل هللا نم ءاكبلاف « هللا ىلعو هللا
 ةأفاكسملا نم هدعاوت امل قّرَفْلا نم ءاكبلاو « عاطقنالا فوخ نم ءاكبلاو « هلاقل
 هيلإ لوصولا مرحن ىتلا تائداحلا نم قافشإلا ماق اذإ عزفلا نم ءاكبلاو ء رّصق نمل

 حاورألا ناريط نم ءاكبلاو « هيلإ ناجيبلا مهرس فاكتب نأ وهو « هيلإ ءاكبلاو

 فوقولا نم ءاكبلاو « هوأتلا نم ءاكبلاو « هيلإ لقملا هلَو نم ءاكبلاو « هيلإ نيدحلاب

 ىفلزلا بلُط لذلا طاسب ىلع غرقملاب ءاكبلاو « هيلإ ىوكشلا ةقرب ءاكبلاو « هيدي نيب

 مطقني نأ ًافوخ ءاكبلاو « هنع هب ءىلب' هنأ موت اذإ ةسفانما دنع ءاكسبلاو « هيدا
 هنم ءايحلا نم ءاكبلاو هئاقال حلصي ال نأ قو ءاكبلاو ء هيإإ لصي الف : قيرطلا

 هدوع امم تاقوألا ضعب ىف « هنع هب ءىلطب" اذإ هيلع ءاكبلا مث « هيلإ رظني نيع ىأب
 عضتري ميضرلا ىبصلاك « هربب هفنتك ١ اذإ « هيلإ هلوصو سفن ىف حرفلا نم ءاكبلاو
 « ًاهجو رشع ةينامث اذهف « ىكبي وهو همأ ىدن

 ٠ دهاشلا ىف : ةقأسم

 دهاش  قحلا دهاشلا:لاقف ؟ادهاشدهاشلا ىعس" ملا «ىلاعت هللا همحر دينجلا لئُس
 رظانلا رظن اذإف « هدابعو هقلخ ىف هلاجج ادهاشو ءاهلع ًاعلطم كرارسأو كريمض ىف

 دهشيف « نيدي رملا "لزم مطقي نأ : وه ةيفوصلا دهاشو ٠ هيلإ هرظنب ”ةماع دهش هيلإ
 لفاغتي الو رتفي الو جرحت ال « بيغلا ىف رضاحلا دهاشلا مسا ةلمكو « نيفراعلا مومع

 وهف ةقيلخلا رهاظ ىف اذه ريغ هيف ىرح اكو « دهاشب سيلف ديرص ةلفغ لفغ نإف

 ٠ ةيفوصلا قيرط وه سيلف ؛ لطاب

 . ةدابعلاو ةلمامملا ءافص ىف : ةلأسم

 ىشرقلا دنه نب ىلع نيسحلا ىبأ ىلع « ىلاعت هللا مرح مياَشم عمتجا : لاق

 ةلالد لقعلل نإ : لاقف « ةلماعملاو ةدابملا ءافص نع ءولأسف « ىلاعت هللا همحر ىسرافلا

 ءافص نأ دهشن ةفرعملاو «ريشن ةكسحلاو « لدي لقملاف « ةداهش ةفرعمللو « ةراشإ ةكحالو



 عمللا بانك ا

 ىناثلاو 04 ىلاعت هللا ة ةقرعم كلذ لوأف : 35 رأ ة ةفرعم ءاقصب الإ لاني ال تادايملا

 هللا دعو نيو كرلا ناني عيارلاو « تولل ف رغم م ثناثلاو « سفنلا ةفرعم

 اهتدهاجمو اهتفلاخل دمتسا سفنلا فرع نهو فقع ماق 55 كا فرع ف « هذيعوو

 « هيه نع رحمي « ىلاعت هللا ديعو دهش نمو « هدورول دعتسا ثوملا فرع نمو

 « بدألاو « ءافولا ىلع : هجوأ ةئالث ىلع ىلاعت هللا قح ةاعارف , هرمأل بدتنيو

 رونب هتينادحو ةدهاشم ىلع تابثلاو « هتينادرغب باقلا دارفناف ءافولا امأف ةءورلاو

 «تاقوألا ظفحو ؛ تارطللا نم رارسألا ةاعارف بدألا امأو « هعم شيملاو « هتيلزأ

 ةبايصو 5 المفو اقع ركذلا ىلع تابثلاف ةءورملا امأو 3 تاوادملاو دسحلا نع عاطقنالاو

 لصأ نأل ؛ بدألاب كلذ لاني و « سبلملاو معطلا ظفحو «راظنلا ظفحو « ناسالا

 . قيفوتلا هللبو . بدألا ةرخآلاو ايندفا ىف ريخ لك

 لو ركلا ام :ةلأسم

 . ىطعأ نا ىلابي ال ىذلا مب ركسلا » : ىلاعت هللا همحر ثراح لاق

 . ةليسو ىلإ كوت ال نم مب ركسلا : هللا همحر دينجلا لاقو

 . ةماركلا ىف : ةلأسم

 ٠ ةدارإلا روهلغ لبق دارملا ابي نأ ةماركسلا : موق لاق

 . لومأملا قوف ءاطعإلا :موق لاقو

 . ركسفلا ىف : ةلأسم

 ماسيق ىف ركفلا : لاقق ركسفلا نع ىلاعت هللا همحر ىساسملا ثراحلا ثم

 قحلاب ءايشألا

 . رابتعالا ةص ركسفتلا : موق لو

 ٠ لجو زع هلل يظعتلا لاح نم بواقلا الم ام ركسفلا : نورخآ لاقو



 ب ةب وجألا ىف مهلي واقأ فالتخاو لئاسأل باتك

 باقلا فوقو ركفلاو « بلقلا نالوج ركسفتلانأ ء ركقتلاو ركفلا نيب قرفلاو
 ٠ فرع ام ىلع

 : ىلامت هللا هم>ر دسأ نب هللا دبع وأ ىبسادملا ثراحلا لق : رابتعالا ىف :ةلاسم

 «ناعإلا هيف حضو ام «رابتعالا : موق لاقو « ءىشلا ىلع ءىشلا لالدت-ا رابتعالا

 . لوقعلا هتفوتساو

 ٠ مئام هدرب لو بيغلا ىف ذقن ام « رابتعالا : موق لو

 ةفرعم ةينلا : موق لاقو « لمفلا ىلع مزملا ةينلا : موق لاق ؟ ةينلا ام : ةلأسم

 ٠ لمعلا سا

 « نمؤملا ةين : رخآ لاقو « لامفألا رب وصت ةينلا : ىلاعت هللا همحر دينا لاقو

 العو زع هللا

 طف ديحوتلا باوصلا : موق لاق ؟ باوصلا ام :ةلأم

 نذإ نع قطن لك باوصلا : ىلاعت هللا همحر دينجلاا لاقو

 كسفن نم مهمطعت : لاق ؟ وه ام قلخلا ىلع ةقفشلا نع دينجلا لِئثُس : ةلأسم

 نوملعي ال ا مهبطاخت الو + نوقيلعي ال ام ملم الو ء نوبلطي ام

 « تاهسشلا كرن : موق لاقو « ىهنااو سمألا لايعتسا : موقلاق « ةّبفتلا ىف : ةلأس

 قتلا : موق لاقو « ةكم مرح ةيمكسلا نأ ١5 نمؤملا 'مرح : ةّيقتاا : موق لاقو

 لطابلاو ىلا نيب اهب قرفي بلقلا ىف رون

 : ةّيفلا : نيءمجأ مماع ىلاعت هللا ةمحر ديعس ونأو ثراخلاو دينو لهس لاقو

 ةينالملاو ريسلا ءاوتسا

 رسلا « سفنلا ؛سجاه هب سم الام: رم ١ موضعي للق ءرسلا ىف ةلأس

 فرشأ ام وهو «قحلل رس ناكر سلا: 07 لاقو «هب هيلع فرشأي « ىلا هبيغام

 نم رس : لاقيو « ةطساوب قملا هياع فرشأ ام وهو « قاخال رو « ةطساو الب هيلع

 ء سس سيلف قام رهظ امو 3 قى الإ رهظ ايأ ىح وهو؛ سال علا



 كد

 عملا باتك قال

 دركي انرا رسسأ لاق هنأ( ىلاعت ثا ةموحر جالحلا روصند نب نيسحلا نع ىو

 ١ ع "رفا 585 5 40 2 8

 ©””رارسألا روق لاجرلا بولق : ىلاعت اللا ةمحر ؛ نيسحلا نب فسوي لاقو
 . ”هئماق ىأرسس ىلع ىرِز ملطا ول : لاق هنأ يأ هنعو

 : ره [ مهمضعب لاقو ]

 ام دند لمعلا *نئاع

5 
 7 0 مهم 4+ اي

 و نمسا. راسل زو رسم رع

 مهد 6.

 : رخآ لاقو

 ىتح فدي 2 رسم أي أ

 5 ىلاعت ثا همحر ىرونلا لاقو

 اهسموى رس تعدؤتسا ام ىرمما ع يل 0

 ةلظحلب ”ىَاَتلَقُم ”انحال الو

 "هيو ىني ”خالا عج 'نكذو

 مام وس ا * 237 -

 رورسم اهرمع ىف انالكرو
 رارعار م سب

 رورغَم ايواسم هيلإ هم

 ”ىح لك مَ ىلع حت

 هدر لكل او لك وب

 0 نر

 ”رئامضلا نكست ام ىف الور

 نأ نم ٌرثك أ ءالؤه لئاسمو « مهلئاسم نم تقولا ىف نرضحام اذه

 . اهركذ أيمن
 34 و2

 هلك للا : لاق هنأ « ىلاعت هللا همح 7 ىلا ناهمع نور نع 5 لوو
 1 م "م

 . قيفوتلا هللبو ء باوج هفصنو ؛ لاؤس هفصن : نافطت

 رارسألا روبق رارحألا رودص : ةباور ىفو )1(



 6 ١ صعب ىلإ مهمهمب تابتاكم

 لئاسرلاو تاوعدلاو راعشألاو رودملاو تايئاكملا باتك

 ضعب ىلإ ممضعب تايناكم ىف باب

 ىلإ دينا بتك: لوقي ىلاعت هللا همحر ىجَركلا ىلع نب دمحأ تمم
 ىلع بتكو هبلق « هياإ باتكسلا لصو اهاف : ًاباتك ىلاعت' هللا همحر ىرونيدللا ذاثمع

 ديمس وبأ بتكو . ةقيقحلا ىف اقرتنا الو ء طق حرم ىلإ حيمس بتك ام « هرهظ
 دق الجر ىل ٌهفرعت سايملا ابأ اي : هللا امهبمحر ءاطع نب دمحأ سابعلا ىبأ ىلإ زارحلا

 « قحلل قحلاب قالا عم فوقوم « هل هب هنع هسفن راثآ نم ءىرب و « هتراهط "تلك
 ناحتماو « هلل ناحتما هللعي قحلاف « هيلع الو هلال ثيح « قحلا هفقؤأ ثيح نم

 . . ًامداخ هل تنك ىنلبق نإ ىتح هيلع ىناّدف « اذه ىل "تفرع نإف ؟ هب قاخلا

 اهب ةيفوصلل ةعامج ىلإ ءذادغب ىلإ ًاباتك ها همحر ىكسللا ناينع نب ورم بتكو
 تاق'رطلا كلت اوزواجت ىتح « قحلا ةقيقح ىلإ اولصت نل كسنإو : هباتك ىف ناكف
 ليشلاو دينا هتءارق دنع رض . ةكلهملا زوافملا كلت اوكلستو « ةسمطنللا

 نم ىرعش تيأ : هللا همحر دينجلا لاقق « هلل مهمحر ىري رجلا دمحم وبأو

 : ىلبشلا لاقو ؟ اهنم جراما ند ىرعش تيل : ىريرجلا لاقو ؟ اهبف لخادلا

 . مرا ءاحم نب نا نك ١ قل
 بتكسف « ًاباتك هللا هم-ر دينا ىلإ بتك هنأ « هللا همحر ىلبشلا نع ركذ امفو

 خانتساف « رهمف رهقو « رهقف رهظو « رهظف الع لاح ىف لوقت ام « مساقلا ابأ اي : هيف

 « ةسردنم مولملاو ء ةس رخ نسلالاو ء ةسنخ ماهوالاو ء ةسمطنم دهاوشلاف ؟ رقتساو

 تابفأولو «اشحوت الإ كلذ هزي ل « هلاح اذه نم ىلع ةقيلخلا تفئاكت ولو

 لالغألاب دف دق لاملا اذه ىف لصا+لاف ا« ادمبت الإ كلذ هدزب مل « ًافطمت هيلإ ةقيلخلا
 (ممللا - ع0
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 علا + باتكص نال

 بتكو « الاقع قلخللا راصو « قحلاب قلا داحو لال هلقع ىلع هيلغو ؛ 53

 ٠ : نيتيبلا نيذه اهنحن

 ٍةْيَرَط اضأ ادام لذاك لياك "”فذرطا املا لاله

 ريط نبا اليك وت نأ اني "ني "زغ قنا

 : ركب اهأاي : اهتمت بتكو « ءاءبرألا ىلإ ءاعب رألا نم هدنع ةمقرلا كرتف : لاق

 بيدارسلا ىف ام رلكشتو « !هظرفتو « اهقثننف ةملكسلا ذخ“ انك« قنحلا ىف هللا هللا

 لوأ ىف « ةقبط ُنلأ قاما راكأ نيبو كنيب ؛راذملا تءاخف تنأ ”تئج دقو

 1 + تقصو اد تعذب ةتبط

 ةيراح هلو « يمشاو ناسنإ اهب ناكو « ةلمكلاب تنكو هللا همحر خيشلا لاق

 نأ « ىرابذورلا "ىلع انأ انلأسف « لوقلا ىف ةقاذ_ لاو « تو.علا نسحن ةروهشم

 بتكف ؛ ائيش اهنم عمسن ىتح « اهماع لوخدلاب انل نذأتسي « ةعقر هيلإ بتاكي

 : ىرضحم ةبيدبلا ىلع هيلإ
 كدنع نأ  كلومأم كاطعأو « كلاؤس هللا كذب - ىنغاب ميحرلا نمحرلا هللا

 « ءافولا دقمب هنم نوب رشيف ؛ دوجولا لهأ بولق هيلع درب الهنم « دوراول لهانم نم

 لهنملا "بر ىلع انلف « هيلع لوخدلاب انل نذأ نإف ٠ ءافصلا قئاقح مهتروب ًابارش

 نورقم انثيححو « راصبألا راظاون ع نع هبجح و « رايغألا دقني سلا نري نأ

 . مالسلاو كنذإ.

 ىلع ىبأ ىلإ "تبتك : لوقي روصب ىروصلا دلاغ ىلأ نب ىلعانأ تمس

 : نيتيباا نيذه هيف 0 ؛ ًاباتك هللا همحر ىرابذورلا

 ىعتل ها ويف كتراشتلا نس ا ١ كاس © اع بأ يعك كن

 37 ١ 2 : ا

 هيدا ”هنم كلاذو 43 م انءاع 12 ا

 رسلا : يرخأ ةباور ىف (؟) فرطك :ىرخأ ةياور ىف (1)



 ف ضعب ىلإ مهضعب بايتاكم

 بتكو ىدي نم هذخأو « الزج ىدي ىف ناكو « مايأب كلذ دعب ىنابقتسا مث لاق

 : هرهظ ىلع

 ت1 ل والو ةانللا  ىلطأ < دلع "ىف: نع نما ةارعأ

 ٍهباطَم ريغ ىف ىوملا ّوفص تنم ردص الي در و'نع تابآبكعلا نبا

 هب نوحشلا يرابتب ارتهتسُم هل كنم داولاب هتفط تان انف

 ' ىل ا عدا نأ : هيلإ بتكسف « نونلا ىذ باحصأ نم لور ضرصو لاق

 ليزي نأ « تق هللا وعدأ نأ ىنتلأس ىخأ اي : هللا همحر ىونلا وذ هيلإ بتكحف
 باحصأو ءءافصلا لهأ اهب سنأي ةلعلاو ضرما نأ ىخأ اي ملعاو ؟ معنلا كنع
 نم سيلف ةمعن ءالبلا دعي مل نمو « ءافشلل كرد مهتايح ىف اهنأل ءانضلاو محلا
 نكيلف « هرمأ ىلع ةمهتلا لهأ ”نمأ دقف « ةسقن ىلع قيفشلا نمأي مل نمو « ءاكملا

 . مالسلاو ىوكّشلا نم كمنمي ءايح هللا نم ىحأ اي كلعم

 هيلإ بتكسف . هب رقب ىلاعت هللا كسن 7 : هللا همحر نونلا ىذ ىلإ لجر بتكو

 ومف « هبرقب كسن 5 اذإ هنإف «هبرق نم هللا كشحوأ : هللا همحر نونلاوذ
 ككرتي ىتح هردقل ةياهنالو ء .ردق وهف هبرق نم كشحوأ اذإو . كردق
 . هيلإ ًافوولم

 : لوقي ىلاعت هللا همحر دينإلا تمم : لوقي هللا ةمحر ىرلكلا رفعح تعدو

 ةمقرلا ”تحتنفف . ىتءاهل كئاضق ناكم اذه : لاق « ةمقر ىلعة سلا ىرسس "ىلإ مفد

 : لوقي و ودحت ةيدابلا ىف ًايداح تعم : بوتكم اهيف اذإف
 ع 5 هباوا م 0

 ىنيكلبي ام نب ردت لدو ىلا
 لج عك ع

 ىيف رافت نا اراذمحع ىنأ

 مه ع .٠

 قي رحهملو ىلسصَو ىعطقتو



 عمللا باركص 04م

 قدوك كيلإ ىناتك : ىناقدصأ ضب "ىلإ بتك « هللا هر ىرابذورلا لاقو

 4 مالسلاو « كياإ الإ راقنلا نع اهمسحو « كياع ىنيع لد كنم و ء كل

 ىلإ كاذأ ىذلا ام : هئاقدصأ ض.ب ىلإ باك ىف ًاضيأ هللا دبع وبأ بتكو
 « لاصولا لّيَح مطق ىلع كادح ىذلا امو ؟ ةوظحلا نم كنك دعب « ةوبصلا

 لدطت ةحرف بتكسلا دورول نأ تملع امَوَأ ؟ لاصتالا ىلع ةظااحلا دعب

 ا

 ةراشإلا نع ىنامح كب ىدحو : ماشا ضعب ىلإ ةلجألا نع خيش نتكو

 كالعأو « ةرهاظ كتةيتف « كل ركذلا ةنؤم ىتع بيغ كب'رق نم ادب امو  كيلإ
 لهذو ءاهروبظ دنع ىتفرعم تسننف كتوطس ترهظ « ةرهاق كتتوطسو « ةرهاز

 دنع رابع ترضقو « اهروهظ نايب حرش دنع ىملع رصقو ءاهدورو دنع ىلقع

 . مالسلار كتقيقح ءاليتسا

 ىلإ ىتانيتلا ريما ونأ بتك : لوقي ىكملا لئاقم نب دمحأ بيطلا ابأ تعمس

 منأل . جياع ءارقفلا ليد رو : هيف ناكف « ًاباتك هللا هحر ىدلفلا رفعج

 . ةلَهَج اوقبف مرومأب ملغتشاو « ايندلا ءانبأ ىلإ كر

 ”توكشو « ءاكسملا ضع ىلإ تبتك : هللا هحر نيسحلا نب فسو: لاو

 ىسفن نم اهاضرأ 'تسا ىتلا قالخألا نم ىعبط ىف دجأ امو ءايندلا ىلإ فوكر

 ”تركذام ”تمءهفو « كباتك لصو؛ مي>رلا نحل هللا رسب : "ىلإ بتكف « ىسفنل

 نأ تيأر نإ « كاولب ىف كريظأو « كاوكش ىف كلكي رش هللا كمرك أ  كبطاتو

 أين نإو « لخد عرقلا نع رجعي مو « بايلا عرق نم هنإف ء بايلا ع ةرقو ءاعدللا مد

 فارتقا نم «ءالبلا نم هيف تنأ ام عّدف ء ةرايطلاو ءءافصلا نم ديرت ام كل
 ٠ م خف اا 2 4 35
 نمانال نم بارق بنتو ؛ كايند الو ,« كنيد ىف ةمفنم كيلع ىدحت ال ءىراسَم



 م ضحب ىلإ مهضعب تايتاكم ىف باب

 « ىزحتلاو ةعانقلاب هلك كلذ ىلع ”نعتساو « ةلاطبلاو « ةلفغلا هتلصاوم ىف كسفن ىلع

 . مالسلاو « ىلع ال ىربط ةبوتب كيلع "نمي نأ هلو
 هيدؤي انع هلأس ءميكح ىلإ كح بتك ٠ هللا همحر نيم لاتو

 بلو , كحالص نع ىنلغش دق ىسقن داسف نإ : هيلإ بتكف ءهسفن حالص ىلإ

 . مالسلاو « اهريغل ةلضف ىف ىف دحأ

 هللا هحر زارا ديس ىلأ ىلإ هللا هجر ءاطع نب دمحأ سايملا نأ بنتك : لاقو

 ضل موضعي نورقاني اوراص « كدمب انباححأو ءارقفلا نأ كملْعأو : هيف لاقف ًاباتك

 اوراص ؛ ىدعب انباحصأ نأ تركذ ام اًمأو : هللا هحر ديعس وأ هيلإ بتكف

 نكسب ال ىتح « مهيلع قحلا نم ًةريغ كلذ نأ 'لعاف ءضعبل مهضعب نورقاني

 . ضعب ىلإ مهضعي

 .لزت مل ةذولا نإ : هبتاعي هسميبح ىلإ نيبحلا ضعب بتك : ىرابذورلا لاقو

 «رلفَمْلو ؛ كوقلي نأ يملا ةادُع *رذحاو ؛ ىدادو رثك أو « ىدالب رف « ةلوصوم
 . مفاج كنأ ةاّدعلا

 رفمج طخم هتدجو انأو ء لصفلا اذه هيف ناكسف « ًاباتك خياشملا ضمب بتكو

 ىنيع هركستو ؛ لصولا ةوالح عتنلا نم ىنعنع نيبلا ةرارم ىف ىركسقت : ىدلملا

 دنعو « فجرت دبك عامجالا دنع ىلف كدب نخست نأ ةفام ء كب 'رقب كرفت نأ

 : رعاشلا لاق اك لوقأو « فك ”ةلقم ىنانتلا
 0 ن0 2 ا . 5 0

 قاذلإ واح ىذوهلا دحو نإو #* 6 ن“ يدش يهاذلا َئ 0

 ا هلوثلا تالي 1
 رفات الا ”.أ ء هقرك هفاحم #   نيح لكح ف ا مأرب

 لا رفلا فوح اود نإ ىحجو * مميت اقؤش ما ب ديف

 هير# ساما عروس 5 ريثوس مس مر
 قالتلا دنع هنيع نحسنَو ا * ىلانعلا 0 هئيع نَحَسَلَف

 0 ةلدألا حباشلا نم ناكو ء للا هححر ىدن 3 ليربح نا نيسح نع ا

 نم ناكو ءانباحصأ نم ةعاج ىلع تأرقف ؛ ةكم نم باتك كىلع درو : لاق هنأ



 ممللا بان: دم اى ى

 اوقفار“ت مهلك كباحصأ نأ ىخيش اي كملْعأ : باتكلا ىف ناكف « هتذمالت ضعب

 فوطب 0 ؛ ”تيأرف « قيفر الب "تيقبف « ضعب مم مهضعب

 « هل ”صرقو ىل صرق « ةليل لك ىف ريش ناصرق ىل ناكو هتقفارف « كلذ ىنبجيأف
 « كلذ رخأتو راطفالل غرفتأ ىلايالا نم ةلياف « اهراهنو اني ايما بوي

 «ةنايخلا كنمتروظ دق كَعَو :تلفف « نيصرقلالك أ دق هب اذإف ؛ رطفأنأ تدرأ املف

 تنأ ىلاعت هللا وعدت نأ كالأساف ىنم ءأيح بهذف ؛ هدخ ىلع ليست هعومد ترأرف

 لع هدرب نأ ؛ كباحصأو

 ثأر اذإ : هليل هخر ضخ نأ ىلإ ؛ هللا همحر ىلام'ركلا هاش بتتكو : لاق

 : هللا همر صفح وبأ هيلإ بتكف ؟ ىئاصم ىف نوكأ فيكف ةييصم هآك ىرثأ

 . كبئاصمل كفلإ مم نكست الو ء كبئاصم ْفلأ

 0 : لاق هنأ ءهللا همحر ىلملا كرس نع قورسم نبا نع 0 اهفو

 تأ دعي ىذلا هللا ىوقتب كيصوأ ىخأ اي : هيلإ تبتكف « ىناوخإ ضعب ىلإ

 «هباذع نم نْمألا ىلإ هتعاط كتوعدت الف « هاصع نمهتيصعمب مقتنيو ؛ هعاطأ نم

 ريغ نم نيرذَح مايإو هللا انلعج « هتمحر نم سأيلا ىلإ هتيصعم كّيوعدت الو

 . مالسلاو رارتغا ريغ نم نيجار هلو ؛ طونق

 ملعاو : هيف ناكو « ىناهبصإلا لوس نب ىلع ىلإ اباتك هللا همحر دينللا بتكو
 «ةدكّؤْأا ةحيحصلا ملازملاو ء ةكحملا ةيوقلا دوصقلاو « ةمزاللا قئاقألا نأ « ىخأ اي

 رئارس-لا ”ؤخ ىف ارثأ الو هتمنم الإ اًضرقعم الو ؛ هتمطق الإ ًاببس اهلهأ ىلع قا

 لاخلا ةحصب مهدنع قملاف « هتفشك الإ دارما ةحصا ًامهوُم الي وأت الو « هتجرخأ الإ

 نم لئرالدو « ةحضاو ملعلا نم نيهارب ىلع ًادادحم رْثَسلا ماود ىف دجلاو ؛ ادكرجي

 1 . ةنيب قحلا

 اهمج أيبتي نأ نم ٌرئكأ مهتالسارمو « مهتابتاكم امأف : هللا همحر خيشلا لاق

 نأل « تقولا ىف نكمأ ام بس ىلع ًافرط اذه انرك ذ امنإ و « ةريثكلا ءازجألا ىف



 ١" ضعب ىلإ مهضعب تابتاكم

 ةلاسرو «ءالبلا ةلئسم ىف هللا امهمحر َديدجللا ىلإ ىرونلا ةلاسر وحن لاوطلا تالسارملا

 نب فسوي ىلإو « ْذاَعُم نب ىحي ىلا دينجلا ةلاسرو ٠ ىرونلا ىلإ زارملا ديعس ىلأ
 انل أيهتي مل « كلذ ريغو « ءاطع نبا ىلإ ىكملا ورمع ةلاسرو ؛ ًامهنتب واجحو « نيسحلا
 ىروميدلا ىناسكلا ركب ىبأ ىلإ دْيَتجال ةدحاو ةلاسر ركذن نكلو « هرئذ
 | . ىلاعت هللا ءاش نإ ةرصتخم ىهو ؛ هللا امهمحر

 دنع كلحم نبأ ىخأ : ىلاعت هللا امهمحر ىناسكلا ركب ىلأ ىلإ دينجلا ةلاسر
 ”فصفص عاق لزانملاو كلْرمَم نبأو ؟ رايدلا تب رخ دقو 0 نيأو ؟'”راشعلا ليطعت

 باهذ دنع كربخ اذ امو ؟ راثألا ”سراود فاوع نك امألاو كناكم نيأو ؟ رافق

 نيمحب سيلو كركف مف ؟ راظنلا رضاحم مالطصا دنع كرظن ميف ؟ رابخألا عماوج

 عوقو دنع كرذح فيكو ؟ راهنلاو ليللا رم ىلع كْؤوده فيكو ؟ راكتفا الو رظن
 نإ نآلا كباف ؟ رابطصا الو ءازع ىلإ ليبس الو كربص فيكو؟ رادقألا مجاوف

 فألألا ةزعأ دقفب « ىلكثلا ةمجوملا ةنب زحلا ةهلاولا ءاكب « ءاكبلا ىلإ اليبس تدجو
 فاطتعالا خياشم باهذو « فانتك الا نم ىفم ام ةدايإو « فالخألا ةلحأ ءانفو

 « فاستنالا فصاوق عباتنو « فاجترالا فصاوع فداورو ء فاطتخالا ةيادب دوروو

 خلبيام ىلإ و « كلئوم نيأىلإف « فارقعالا حمالم بقاوثو « فاكتءالارهاوق رهاوب و
 اهلك ءابنألاو « ةماخنم لوقملاو ء ةعدصتم بولقااو « ةقزمتم مالحألاو «كردصم

 ىف كلضأ دق ء ةسبتلم لبسو « ةسمطنم موحتو « ةسمدنم دباوأ ىف تنأو « ةعفترم
 كلذ كب ىضفأ من ءاهؤامسو اهض رأ كيلع تقبطناو . اهؤملظ اهيحهام فالتخا

 هيف وهف « ةجل وأ هنود رحم لك ىذلا , جاتخلا رماغلا رخازلا رحبلاو , جحالا ةجل ىلإ

 هلوه ميظعب كيلع مطالتو « هجاومأ فيثك ىف كب فذق دقف , ةحب وأ ةلفتك

 كيلإ ىلاتك ؟ كلاانه امم كجرخم وأ كلاهما تافلتم نم كذقنتم نف « هجاحيراو

 ةمايقلا موي لوه فصو ىف  رخآ تابآ عم  تءاج ىتلا ةيثآرقلا ةبآلا ىلإريشي )١(
 . تلطع راشملا اذإو : ىهو



 ممللا باتكح ضن
 موال وا سا 33 مم سس

 لصو « ةرخآلاو ايندلا ىف ةيفاملاو وفءلا هلأسأو « ًاريثك ادمح هللا دمحأ انأو « ركب ابأ

 ىف مقو ام اهيل كاتباجإ نم نمنع كو ؛ ايف تاكذام ”تسمهف ”بيتك كنم ىلإ

 « هيلع بوتءم لاح ىدنع كلاح سيلو ؛« كمت نم ترك ذ ام ىلع شو ؛ كمهو

 ةدايزلا يبس نوك أ نأ كئالب نم كليسحتو « هيلع فوطعم لاح ىدنع كالاح لب

 - ىنأل « كتبتاكم نم ىنمنماعإو ؛ قفثمل كايلع ىنإو , كيلع ءالب" ىف
 هدد كن تيقك ىلأ كالذو « كاع ريغب كريغ ىلإ كاياإ ىلاتك ىفام جر نأ

 ضعي مجعتسا « هتخسن تذخأو « ىلاتك حتفف « ناومصإ لهأ نم ماوقأ ىلإ 15

 ةجاح قئكتابو « مهياع ةنؤم كلاذ نم ىنمزاو « مهصلخت ىنبعتأف ؛ موق ىلع هيفام

 اع مهب هطاخم الو 2« نوفرميال اع مهتافالم قاحلاب قفرتا نم سيلو ١ قفرلا ىلإ

 ةيفاو كاياع هللا لمج « هل دمعت الو « هيا دصق ريغ نم كلذ مقواع رو« نومبغةي ال

 « كانامز لهأ ةفرعمو « كئاسل طبضب « هللا كمحر « كيلمف . كايإو انماسو ةنجو

 «ءاداع الإ يش لهج نم "لقف ؛ نوفرعي ال ام مهعدو « نوفرعي امي سانلا بطاخو

 ءاكسحلاوءاملعلا , ىلاعت هللا لعج دقو « ةلحار اهيف سيل :7'2ةئاملا لبإلاك سانا نإ و

 نإ « كريغ ىلع ةمحر نوكت نأ ىلع لمعاف « هدابع ىلع اهطسب و « هتمحر نم ةمحر

 « مهلاوحأي كلاح نم قلما ىلإ جرخاو ء كسفن ىلع ءالب كلمج دق هللا ناك

 مكيلع مالسلاو ؛ مهو كلا غابأ كلذف « مهعضاوم بسح ىلع كبلق نم مهبطاخو

 . هتاكربو هللا ةمحر

 ةلاسرلاو ةباكسملا هذه باتكسلا اذه ىف تعضو امتإ و : هللا همحر خيشلا لافو

 « ةحيصصلا تاراشإلا نم اهيف اع اهنم ديفتساو . هيف رظني نم لمأتي ىتح

 ةفئاط لك نيب نأل ؛ مهتابتاكم ىف موقلا دصاقم ىلع فقيو « ةحيصفلا تارابعااو

 . قيفوتلا هللبو . مه قياب ام بسح ىلع ؛ تالسايصو تابتاكم سانا! نم

 ةعاشا : اهلعل . ةئالل : هلوق )١(



 م لئاسرلاو بتكسلا رودص ىف باب

 لئاسرلاو ستكاارودص ىف باب

 « ءاوتحالاب كءمحو « ءافطصاللاب ىخأ اي هللا كرتا : هللا ةمحر « دينحلل ردص : 8 1 سلايل ة

 دير فى كال مكر ) و ,أوها اه ىلع ف رمل ن م كملطأو 0 ىمذلا ل اهأ لعب كّصخو

 ٌثيحع ن نم كدب ا ا 2 كال هباقت قدر 2 هل هنمو هل كتمكالخأ مث هل كنم

 مودر هبا ىذلا لوألا لوأ : كنذن 2. كحر ع دع اوشلا نم هاش كقدايال

 لرأ ىف ؛ كلا كنه كدرفأ م .ا هل ةتم هب رة سا أم ولم كلنع هب هيّيغ امم فدارت ام

 ةدابإلا ىتفأو دابأ كللذب درفنا اذإ كللدكسف ؛ دي رفتلا نئاك ةقيقحو « دي رجتلا دي رفت
 ةقيقح مك كلذ كلمف ؛ قالا رس ما ءانقإ كعب دهاشلا نعم 'قحلا ن 75 فاسام

 ديحوتلا مع ىلإ ءاهمزالا م ةقيقح ىرجأام : كلد نمو ؛ ٠ قحلل قا ن 4 ةقيفلطلا

 4 ةيعطو هلدتني نم ريثك نع هبححو هللا هرزع دقق :٠ دب رهجتلا 55 ركل لع لع

 4 ةيفاطصت 0 هففحتيو

 ”قملا كاوآو « صاقتنالا حاول نع صاصتخالا ةقيفح كتوم : رخآ ردص
 ناوأ ىف كللاحو كسفن رك ذ ن رس لالعألا الغش كلظحل ةظحالملا نم ىفخ ىف

 « ىولبلا لاح لبقو « ىولبلا نيح لبق لزألا يدق ىف كرك ذ هنأ كركذأ مث ءهركذ
 : ريذف وهو« ءاشب ا ”لامف هنأ

 ةئسأ كقفوو 3 هركاسإ كان>و 3 هتيالو كصخو 0 ءدعاطب كعء؟ أ اروع

 كن آو  ةكسحلاب كقطنأو « هباتك مهف ىلع كملطأو « لسو هيلع هللا ىلص هبا
 «, هةةمدخ كفلكو 05 ةنأن كمزلأو 01 تاداي زا كاحتمو 03 دياوقلاب كصخو 3 برقلاب

 ةايلاو )2 شيملاب شيعلا لصتيف 3 6 هتبحم نساكلو ) ًاقفاوم هل نول يح

 « ةيفاعلا حصتق « ةيتعلا نم ملسأو « ةمعنلا مف ء حورلاب حوراو «٠ ةايحلاب

 . ةمالسلا لكتو



 ممللا باتكص 4

 قئاقح نع كل تفشكو؛ اهلابنأ نم بويفلا ىنام بئاجع كلل تدب . رخآ ردص

 لكب كتبطاخو « اهئافخإ بئارغ رس نع كلل تحضوأو « اهنانك أ نم نكت ام
 حضوي قطنم ”حضوأف « هناكم "فخ نع هب قطني ىذلا هناسلب « اهئاطع نم نك ام
 ”قحلا هفقوأ امب نكل « هناسل نم حّصقلا نم هب حّرص امب سبل « هنايب كس نع

 وه : كلذ مهفب دارملاو « هناوأو هنيح لبق نئاكر يغ : كلذو « هنالعإ دار نم

 . هنامزو ءسهد لهأ نم دوجوملا درا

 كتتبثو « هبابحأ نم نيصلختسملا اهم طوحم ىتلا هتطايح هللا كطاح : رخآ ردص

 « هتمارك نونف ضاير ىف كاقرأو « هسنأ بابق كب جاوأو « هتاضرم لبُس ىلع انايإو

 ةصلختسملا ةايملا كلل مادأ مت « هّمأ نطب ىف نينجلا ةءالك اهلك لاوحألا ىف كألكو

 ىتح « كب هل انعو هب كل انع كدرفأو « هتيدبأ ةيموعد ماود ىلع ةايحلا ةيموميق نم

 . مدَحو هللا نوكيو « هب ملا الو كلام الو تنأال « اهماود ىف هب ًادرف نوكست

 « ةيفخ زومرو *« ةفيطل تاراشإ اهمفو « هللا همر « ديتدال اهلك رودصلا هذه

 ةباصعلا هذه اه درفنت ىتاا ةيصوصخلاو رئارسلا نع ءىبنتو ةلكشملا قئاقملا نع ربعت

 مهفلا لهأل هيف نإف « لّمأتيلف هيف رظن نف « ديرفتلا ةقيقحو «ديحوتلا دي رحت ىف
 « دئاوع ليمج كلذب ةفرسلا نم بولقلا ىلعو « دئاوز مللا اذهب ةيانعلا لهألو « دئاوف

 . باوصلل قفوملا هَللاو

 . هللا ءاش نإ ًافرط كالذ نم رك ذأ « ةنسح رودص دينجلا ريغلو

 « اهمامتو لاوحألا لاك ىف هللا كسن 1 : هللا همحر ٠ ىرابذورلا ىلع ىبأل ردص
 ماود ىف ؛« كتالاومو كتافاصم لهأ بولق كب سنآو « اهماظنو تاياغلا غولب و

 « كتافو دعب و « كتايحىف كب الوصوم كل حضنا ام كلل لمجو ؛ كتافاعمو كلضف

 كدّوع ىف: هلضف نم كدازو , لاوحألا ةياهنو لامألا غولب هنع رصقي اجب انيلع "نمو

 . هوجرت ام كلذ ىف انيلع نع هللاو « هناسحإو هفاطاأو هرب نم



 6 لئاسرلاو بتكسلا رودص ىف باب

 م ايإو انو « دياولا ةءالك للك الك : ىبارعألا نبا ديعس ىبأل ردص

 ناك نف ؛ ديعولاو دْعَولا اودهاشف « مهمولق عانق نع فشك نيذلا « ديبعلا حلاصب

 «ديتع هبلق ىف فوملاف ايجار مهنم ناك نءو « ديمب ريغ مهنم ءاجرلاف ًاقئاخ مهنم

 « نيطناق اونوكي نأ ءاجرلاو ةبحلا مهتطسب « نومضاخ هتبيطو ؛ نولئاص هتبحمب مهف
 « نوفقاو ءاجرلاو فولا نيب مهف « نينمآ وأ نيعودخم اووكي نأ فوحلا مهضبقو

 «مهقئاس تاوقلا فوخو « م دئاق نظلا نسخ قوذلا مهحيزأو « قوشلا مهقلقأ دقف

 « قيرطلا مالغأ مل ةركونم « نيب ولطم نيبلاط ؛ مهتيطم بهلاو « مدار قيفوتلاو

 . دئاوفلاو فّراظلاب نيبلقنم « دئاوملاب ملل 'حكوا#" لهانلا مل ةرومعم

 لك ن. كبلقغرفو « مهفلاب كدّيأو هب كايحأو , كنع هللا كتامأ : هل رغتآ ردص

 . ةشحولا نع سنألاب و « ةفاسلا نع بئرقلاب كانفأو ؛ مهو

 « موصعلا ىلولا ظفح كلففحو « موحرملا دياولا ةءالك هللا ك الك: هل رخآ ردص

 نع كبجحو « هياع كلبجام كنم جرختساو « كيلع هب معنأ ام ةفرعم كلل بهوو
 « كيعس راثآو ؟ كلم ةيؤرو اهقئاوبو اهقئاوع كافكو « هنود ةعطاقلا كسفن

 ؛ اهناكت لوضفو « اهريحم ضراوع كافكو «اهقر نم كاقتعأو « كسفن ةيكزتو

 و.نيو « فخ نإو كلمع وكزيف « ةيدوبعلا كايف قةحيل « اهنم هسفنل كصختساو
 توم ال ىتلا ةايملاب كلصوي ىتح « تم نإو كتايح بيطتو ؛ لق نإو كيعس
 ريحتلا كافك اك , اهبقاوع ىف ىنسملاب كرم ىلوتو ؛ هدمب ءانف ال ىذلا ءاقبلاو « اهبف

 . هأدتبا ال مالا ىلو هنإ ؛ اهلئاوأ ىف

 نع هركشب كلفشاكو ء ثاسفن نع هرك ذب هللا كلمصع : ةزارحلا ديمس ىنأل ردص

 داشرلا لبح هل عمج نمم نوكت ىتح « كلعف ىف هب للعلا ند كلل مسقو « كفصو

 نأ : ىلاعت هللا لأسأ انأو ؟ نايبلاب كلذ ىف تفشوكو « كناكم كلذ ىف ىلعأو
 كلذل ىلولا هنإ « مج اماهنم كنع نيبيو «قرفام كسفن نم كل عمج



 مدللا باتك ملك

 كلذ ىف كفدصو « هركذب كسفن نع هللا كامح : هل رخاآ ردم

 نم كذاعأو « هلاون ليج نم كل مسقو « هلابقإب كلذ ىف كالخأ الو , ءركتب

 . هيلع رداقلاو كلذ "ىلو هنإ « هلآحم ديدش

 عينلا ركذلا ىف كدرفأو « عيفرلا لعلانم كلل هللامسق : زارخال هنظأو « هلرخآر دص

 كلذ ىف كل ناكو « كاعءرتسا اهف كالوتو « هتيالوب كدرفأو « هتباعر نم كالخأ الو

 هتعاطب كسناو « كالاوو هرك ذ نم كل مسقو « كافشو كيلع لبفأو ؛ كذفكو

 . كاوهو كفن ىلإ كلكو الو , كالعأو

 تايوط نع كامحو « كحنم هب امب هللا كحتم : ىومرألا فوصلا ىدرك-ال ردص

 ميظعو « كأدب هيف ام دهاشب , كنع كابحو « تايورلا بتر نمل ةبانإلاب تافصلا

 ةءارب مقاو مهلظأو ءديرأ هب الو دارأ امل ةيلجتلا لحم ىف كلحأو , كأدتبا هب ام

 اورشاب دق ء ىنامي نمل مهمومه ىرستف « ىتافي نمل مرارسأ ىوحت [ ىتلا ] ميلستلا
 عماولو « ديحوتلا راوتأ عطاوس مهمأملأ « اورشتتاهتبحم نيدايه ىفو « اورشبتسا هل امهنم

 . اوناك ىذلاك هيف « اوناب هبو هل امع نينياب « دي رجتلا

 « هتدوم لهأل ثيغ تنأف « هتمارك هللا كأنه : هللا هر « ىقُدال باتكر دص

 ثريمماو « هتينادحو ىلإ بستنمو « هتفرعم ىلع ةلادو « هتقفاوم لهأل فبكو

 هييشأو هرم نونكم لع هئلطأو + هتّيازأ تدعى هنا هنناطصا ندوتا# ةي ديف

 ىلع ؟رايمم كالمجو « هتلالدل كماقأو « هتكسم كناسل قطنأو « هتردق ىراحي

 ليبس الو ء كلذ يلو هنإ ؟ هتنابتسا نسحم نيبّهأتملا , نيفلابلا نيققحلاو « نيدي رمل

 . مالسلاو ءهب الإ هيلإ

 كل قو كاندأو هئاطسب كب قو : كالعأو هللا كمرك أ : قدلل رخآر دص

 هلإ ؟ كافكو كمزلأ امف كالوتو « كافشو هئالب نم كذاعأو ء كاضرأو هلاون نم

8 
 ىلو

 . ةيطخ لك نم هرفغتسنو هذيعتساو « ةيلب لك نم كلو

0 0 0 
 انأ هللاب ذومت « هيلإ دنتسا نم ىلع نميهمو « هيلإ احتلا نأ ةفار وذ« ردق



 كي لئاسرلاو بتكسلا رودص ىف باب

 نم كذاعأو « هفطاو هلئان نم كالخأ الو « هفطمب كيلإ هللا دو: . رخآ ردص
 2 ركش نع كلب كرتس الو «هرك ذ نع كالءفب كيسح الو « هقنعو هالي

 . ريدق ءىلو هنإ

 « يلسلا قثملا ن , كعدوأو « نيقتلا هب يصع اب هللا كمصع « رخآ ردص
 .,ريدق ىلرهإ كايلع هلابقإ 1 كسنآو « عيفرلا ه هرك ذب كفنشاكو

 رودصلاو لثاسرلا هذه عمج ىلع انلم> ىدلاو : هللا همحر ©« خيشلا لاق

 رظانلا رظنيا « تاراشإلو ىنامملا نم اهيف عدوأ ام : باتكلا اذه ىف تابتاكلاو
 5 مهرارس أ ةرابطو 5 مهتاراشإ فئاطاو « موقلا بنارم ىلع كلذب لدتسو « هيف

 بدألاو ةفرمما لهأ ةداع ن .م نأل ؛ بدألاو ؛ لقملاو لاو « مهقلاب مهتيصوصخو
 ةطلاخلاو ةسااجلا مهئاف اذإ « مهتابتاكو ؛ مهراعشأو « مهتابطاخمب م ملكشأ اوفرعي نأ
 . قولوتلا هللبو



 عمللا باتك ملم

 : .مهتاراشإ و محلاوحأ ىتاعم ىف مهراعشأ ىف باب

 نع ىكحم تاقثلا صضعب ثتمعحم : لاق هنأ نيسحلا ني فسوب نع ىكح

 : لاق هنأ ء هللا همحر « ىرسملا نونلا ىذ
 امو. كيلإ ماركسلا لحدا اذإ 7 6 0 2

 ءاضر ها انلادر "نإف

 ىلإ كءاسف ىف انعأ

 انك الو تثه فيك اني

 : ًاضيأ هللا همحر « نونلا ىذلو

 هلل امن هللا ذال َْس

 وللا فكي ىسفن نكت ملنإ

 رظ ترج ”سافنأ ٍُش

 رلاح دس الاو كوسمتليا

 لاحتراو لولخ نغء ”ككحم

 لالستعا الب نيضوفنم كيلإ

 ىلاعلا اذإب انريبدت ىلإ

 رشا ءاضق كم ٌهكَسَو
 با حل ”داقنأ فيكف

 للا ريغب اهيف ىل لحال

 : تايبألا هذه « هللا همحر « دينجال ناولع نب ورمع وبأ ىندشنأ

 ربيرغ لك دنع ىرمأ بارغت

 'بنيأر 00 "نأل كاذو

 هروغ كردي" سيل ىرمأ حبصأف

 ىف « هللا همحر « ديندللو

 ةتردقب ىلق ف رافلا دقوا

 ردح نموفوخن متم 21 .اعال
 ا

 3 م هلو

 ًافنش قلتم اب افسأ ىرمتاب

 دقو فيكف ىتاثاغتسا نم كاشاح

 ىلا را

 بيم لدعم انحدار

 ”بيطخ ”نيفراعلل

 : بيذمتلاو قارتدالا

 رافلا كب ىبلق نعت أفطأ تئشول

 اراع ال راعال ىب كلنمف ىلع

 ”<س ءش
 رادقع ىبذمت ”تلزنا كنس

 راكذأب "تحاط ممن ىنتتياوأ



 اياتك ىرونلا نيسحلا وب مك : لو ةلمرلاب ىهمجولا ىلع َن دمحأ كمه

 : تايبألا هذه هيف بتكف « هللا همحر « زارملا ديعس ىلأ ىلإ

 رئارسسلا ”ميشأ نأ ؟راذح اناوع -ءكسو ىرس ”تعدوت-ا ام ىرممل

 ”لظاونلا ”بولقلا اناو دهشتف < ةرسفب ”ىاَتءاَعُم ”هتظحال الو

 ةرئاهضلا ةكنت ام ىدأف الوسر ”هئدنو قى ارعاولا ”تامج نكسلو

 5 هامئيوا هل 26 فضي 3 03 ةمححرإأ ىرونلا نيسملا ىبأل دانقلا دشنأو

 رطلا سراد الإ نهنم َقبي مل امم بولفلا تاراشإ ةكيلإ ىنأ
 ميلا ع /عأ اهنم دوجلا يئاحس  تلطه ام لاط ابولق كيلإ ىننأ
 مددقلا دهاش ىف لب ثيحلا ارّواهف اهثدماش حاط سوفن كيلإ ىننأ
 م.دملاك مولا ىف هراكذأو رار .. قون دك قلل نامل كيإ أ
 مهقأ لوقم رحيصف لك 'عامسأ 7 ”نيكتسن ناي ”كيلإ نأ

 مظكسلا نكم ىف ”ماياطم تناك قفئاطل ًاقالسخأ كقحو ىننأ

 نيذه ؛ هللا امهمحر «دينجلل ىداخلأ رفعج نشل : هللا همحر « خيشلا لاق
 : نيتببلا

4 
 ! ؟ ىفخت ال نارجحلا لئالدو قجأ ال ”تنكو "تين ىلام .

 ارض فراق كيدرع القلو.-  .ىح غو. .قيثت ٠ كارآو

 : لوقي ىرصبلا نيسحلا نب دمحأ تدع : لاق ء نيسملا نا هللا دبع ب امقو

 -4 دثنأف 0 ةلاش لحر هلأ ل هل ةمحر 0 ديلا سلجم "ترضخ

 '”سحببتب يِتاَقُم نم ممالاو "سفتلا ِءِدْجَو رس ىلع 7
 ”ريلعمت نينحلاب هساغنأ قرح 4# ”ماه هلدل
 و .2 3 3 ا ل قى .
 سدت ربيبحلا سنارو نم ”نطف هل ”فراع بدسم

 سأل نود 4 ”ننبلا .٠ ىف نيرتاا كمسألا قأب ان



 مدللا باتك قل

 '"ننو. ٌقيلَخ هيلع ناك . :نإو ةكلا ةيسج ىأب ءاب

 دحم نب دمحأ « ىلع وبأ ىندشنأ : لاق قدمدب قالا ركب وبأ ىندشنأو : لاق

 : هسفنل « ها همحر « ىرابذورلا

 ملظُم هنع ةددسحي ديزلا حالا اذإ كنم لكلا وك ةءانقلا د

 عمطلا ىلع ىولي مل تاراشإلا ىلع ةلمتُم دجولا ”فصو ”ققحت 'نإف

 : هسفنل ىرابذورلا ىلع ونأ ىندشنأ : لاق ىبمجولا ىندشنأو : لاق

 | برشُم ىوحلا ءاب ىلقو نوفجلا ءامب مكيلإ 'تبتك

 | "بتكت ىذلا وحمت ىانيعو لع ىلقو ةطخن ىفكحو

 « ىلع ىبأ هلام ىراذورلا ءاطع نب دمحأ , هللا دبعوبأ ىنذشنأو : لاق

 : هلا ةمدحر

 لاصولا فص كلاتف لولُغ هليمأت د

 لاح لك ىف لصولا نع كيلإ لاصولا ءاوتحا *نع ةمناوم
 رلاكلا دنع نكمتلا تمنب تافصلا كيلع رب نأ ىلع

 رلاوتلا ىف هظل ىدم َتْنَق كارلا ةنأ هتسقب متقاف
 ْ ١ : هلو

 اهبهاو تنأ كور كدبع هادف اهأذبأو ىحوم نع كالجأ ىإ

 !! اهب كيدتفي نم ىلع َتنَتَم دقو  اهبهاو تنأ ”حور ”كيردنت "فيكو
 صاوخلل رص قوريبلا بدؤأا مهاربإ نب دمحأ : : ركب وبأ ىدشنأو : : لاق

 : هللا همحر

 تارمف ىمقنل ىسفت "نع ؛تصفادو ٠ هلكفوخ ىذألا ضعب ىلع تربص

 تارامشال  ةلج ةتعرجا لو ١ ةتباردت ىتح هوركملا اهتنكجو

 تلم رفا ننكر رع شلل قاس ”لذ يالا



 قت مهئاراشإو مهاوحأ ىناعم ىف ممرامشأ ىف

 واط م م

 ىنفلاسمتْلا فكلا 'تددماماذإ

 رع ريصلا ىف "نإ ىسفن ”ريصأس

 تاشف ىنولأسا لاق "نم ريغ ىلإ
 82-2 ٠ ءا وم يا

 تلق ىه نإو ىلاين دب ىضرأو

 : هللا همحر « صاكوخلل ةلْملاب ىطاشتشلا رع صفح وبأ ىتدشنأو

 ًادمق كيلإ وي رطلا حضَو دقل

 ”فيص تنأف ءاتسشلا دَرَو نإف

00 2 - 
 لد هذان ةقعأ اق

 8 8 5 ضي

 لظ تناف "فيلا دّرَو نإو

 6 ىني هس فر ىم نإ الك ه : لاق ىلاعت هللا باتك نم هانعم : رمع لاق

 : دحولا « ؟ فصي بعلاَن نونعم : : هل لاقي ناكو « نوتمسلو

 اهدجوو مولملاب كتالجو ىنبَ

 كر مث للاب ىتتظقبأ
 رع ذرب رسمك او ايئاغ إي

 2 دوحولل بّرطأ "تنك دق
 ”دوبشم دهاشب دوجارلا' يف

 اما كي رم ىف ىنتحر طو
8 0 

 اهنناو اينادلا نع ىلق ُتاَمَش

 رقتس نع نافجألا تقباطت امو

 ري دوجو الب كدحياذ 'نَم

 سبأ ال ادلع كيف كيف ناريح

 05 دق هريغص كنم حالام

 سرح ًارؤُطو ني ' ًارولط

 رحب ى ةلكو دولا نب

 ارياقي دوج الب كنم "كينبأ

 رف رتفم ريغ +ىش بلقلا ىف ”تنأف

 رقدللاو نفمجلا نيب كندجو الإ
 « دِئَدِللا ثممس : لاق « هيلع تأرق امف « هللا هحر « ىدلملا رفعج ىنربخأ

 ناك : لوقي « هللا هحر

 : تايبألا هذه
 ريرب وسو

 ىنُب ذك : "تلاق ب حلات يع دااملو

 ادحلاب للملا قصي ىتح بحل اف

 دشني“ ًاريثك « هللا هحر « ىطقكلا ىرّس نسحلا وبأ

 ايساوك كنم ءاضعألا ىرأ ىلاف
7 ٠ 

 ايداسسنلا ”بيجتال ىتح "لب ذتو
 (مملا ح ؟)



 عنلإا مات دج ففي

 ايجافث وأ اهب كبت ةلقُم ىوس  ىَويلا كل شب ال ىنح لمَ

 "بز رع هي نكي وهوا لط 2 "دلتو د ل عر فشلا ل
 ليلذلا دبملا ةلحم تلح ىتح هيلع لوُحدلا “تئئرامو

 ليقو لاق نع ”سفنلاتنصو 2 اهاذّهَلع نوثبلا ْتيَضْعَأو

 م : ثيبلا اذه ًاريثك لوقي ناكو : لاق

 ارق ' مأ ليلا َلاطأ ىلإبأ اف جرف ىل لييللا ىف الو راهتلا ىف ام

 : لوقي هللا هحر « ىلثشلا ناك : لاق زب ربتب « ىناجيلا ورع وأ ىندشنأ

 : هتوم ذنع

 اضرا نبقأالتأ : ِهّيح ناطلس لاق

 نحت ىلقف ل ُهييَدَظ هلل

 : هلو

 ةيانغ 02 ةيفنت اكلت! "زو

 اهئاشر ىلعبأو « اقرت انل تءاضأ

 اهشاطع ىريفىفأي اسس ٌُئيَعالو تدماط َنَيأيف وب اهني

ف « لذلا ثيحم : لاق ؟ اذه نم كمضوم نبأ : جاّسفلل لاق مث
 رك ذت مآ : لاق

 : لوقي أثنأ م 1 ناكسلا ىلع هنم ةريغ « قرض للا

 ردقلا هليل تضف ربش فلآ ىلع ىتلاكس اثلا ىلع ليل تضف دقل

 يشحلا كدعْوم مايألا ةّولح ايو ٍةليا لك ىَوَج ىنذز امُح ايف

 : اموي هساجم ىف « هللا هحر , ىلبشلا لاقو

 رمخا لمفت ام بابلألاب نالومف اتتاكف انوك: هللا لاق ٍنانيعو

 ! رودصلا تاوذ بواقلا نويع ىنعأ ىنكلو لجل نويعلا ىنعأ “تسل: لاق :م

ةيضرم ظافلأو , « ةيعاو ”نذأو « هبلق ىف” نيع هل ناك نم ىبولطف
 . 



 - جياشملا اهب وعدي ناك ىتلا تاوعدلا باب

 لهأل ههْجَوام « ءاعدلا نع خباشملا ضعب ”تلأسو : هللا همحر « خيشلا لاق

 ديزب اهدحأ : نيهجو ىلع « لجو زع « هللا وعدي : لاق ؟ ضي وفتلاو ميلستلا

 نيزي نأ ديري ةمدخلا نم برض ءاعدلا نأل ءاعدلاب ةرهاظلا حراوملا نييزت كلذب

 ءاعدلاب ىلاعت هلل هرمأ امل اراهتثا وعدي نأ ىناثلا هجولاو « ةمدخلا هذه هحراوج

 كنم "نسحأ نم 6« ئالومو « ىديسو + ىهلإ < ىلاغت هللا همحر « ذينحلا .ءاهد

 عرسأ نمو ؟ كدصقو كاقثا نمل ةمحر كنم مسوأ نمو ؟ كب نقيا نمل اكسح

 كلو « نوبلقتي كئامعن ىف مهلكف ؟كتعاطظ ىلع لبقأو كدارأ نمل ةفأرو ًافطع كنم

 « كيدل مهتدارإ تدرفناو « كيلإ كب مهمومه ترس « نودبعي مهيلع كلضفب

 2 كَدَحَو كل تعمتجاو كنود نم مهظوظح تينفو « كيلع كب مهبولق تلبأو

 ىلع كلو « نولبقم لاوحألا لك ىف كيلعو « نوهجوتم راهملاو ليلا ىف كيلإ مهف

 اثلاك كلضفب ىل نوكت نأ ىالومو ىديسو ىهلإ كلأسأ انأف « نورثؤم لاوحألا

 كنمو « بغار كيلإو « ثيفتسم كب و ءرحال كيلإ ىنإف « امحار امصاع ًايفاك

 تنك ىفإ كناحبس تنأ الإ إ ال « لكوتم ةرخآلاو ايندلا رومأ ىف كيلعو بهار
 . نيملاظلا نم

 رظني نأ دارأ نمل ”رصتخم ؛ ملاوحأو مدصاقم ىناعم ىف مهتاوعد نم فرط هذهف

 . قيفوتلا هللاب و « كلذب كربتيو ءاهف



 مهللا باتو انيك

 ضعبا ضعب اهم ىصوأ يتلا مهأيأمو ىف باب

 'ىنب اي : ىل لاقف « ةيصوب ىنصوأ : هللا همحر « ميول تلق : خياشملا ضعب لاق

 . ةيفوعلا تاهرتب لغتشت الف الإو كلذ ىلع تردق نإف ؛ حورلا لذب ريغ 3

 « انصوأ : هل اولاقف « هللا هر وكوررم نيل ن تنوي بامحسأ عمتج

 . الو « ىلاعت هللا ىلع اونيدتن ال : نيئيش نيثبشا الإ ىنم متيأر ام عيمجي 1 : ١

 : . نادرلا اوبحصت

 ىلامتللا ىلع اونيدتسن ال : لع ل اعا : هللا همحر ىلعقسلا ىرسسل ليقو

 ٠ . دارمْلا هوجو ىف اورظنت الو

 + كداعو# كانا رتل لاقف ء ىنصوأ : ىزرابلا ركب ىبأل لجر لاقو

 . كتحار ىلإ نوكسلاو

 نأ اورذحا : هناوخإل ءاياصو ضعب ىف « هللا همحر « ءاطع نب سابملا وبأ لاقو

 نوءاشن ام نود هللا ءاش امب رد ا يك

 « لجرل ىصوي ُهَّللا همحر دينجلا ناك خلاق هنأ « هللا همحر « ىدلخلا رفعج نعو

 اهيف نوكيف كسفن رخؤتو كمزع مدقت الو « كَمْرَع رخو كسفن ,مالق : لوقيو

 . ريثك ءاطبإ

 هل ًاقيدصوأ اديرم ىموي « هللا همحر « زارخلا ديعس ىبأل باتك ىف تدجوو

 ممدهاش « ةطلاخم 'ايندلا لهأ طلاخو « ةملاخم كباحصأ صلاخ « ىخأ اب : لوقيف

 اوحرف نإو « كبف اوكحض نإ« بلثت ال كنيدو « كلمفب مهفلاخو « كرهاظب

 ا > نإو « عوجتق اوعيش نإو « دجف اوحارتسا نإو « نزداف

 ىتح سابللاو بارشلاو ماعطلاو ةكرحلاو رظنلاو مالكلا ةلذ ىلع ربصاو ةرخألا

 ؟ هتمحرب ءاشب ثيح سودرفلا نم هللا كنكسب

 ديرملا اهيأ ىتيصو ظفحا : هباحسأ ضيبل ةيصوب ىصوي ء زارحلا ديمس وبأ لاقو



 م؟ه . 0 مهئاراشإو مهاوحأ ىنامس ىف مرامشأ ىف

 « رثبلا نم هجرخأف « هلجرب ةزمح وبأ قاعتف « لزتو رثبلا نا كفا عير

 رثبلا نم : فلتلاب فلتلا نم كاديحت : ةزمح !أي نّسح اذه : لوقي ًاقتاه عمسف

 : كلذ دنع لاقف « عبسلاب

 مفشكلا نيب كنم مهقلابىنتيتغأو ىوبلا منك 1نأكنمىلايح ىناهن
 فطللاب كَرْدي فطللاو ىبئاغ ىلإ ىدهاش 'تيدبأف ىرمأ ىف تفطلت
 ًنكْلا ىف كنأ بيتلاب نشبت "فاك قع يلا ىف هيباك

 رفطملابو كنم فطللاب ىسناوتف ةشخو كل قبه 'ني ىبو كارأ
 ٍرضحلا عم احلا 'ناوك بجع اذو هفتح بلا ىف تنأ اح خت
 : هيلع هللا ةحر « ثراحلا نب رشب رصن ىبألو

 »همم هس

 ردزاف كنامزف دارفتلا نمو 2 ىد“ رفتو ىلدحوأ دا

 ديلابو ناسللاب 000 الإ  ةكرخأ 2 ”سيلفداخإلا بهذ
 دوسألا مس عيت 2 هبلق ىف امب ىل "نكت اًذإف

 : هيلع هللا خر « ىزارلا نيسحلا نب فسوياو

 ىتارثع نع ف'رطلا ضيضغ لكو ىتاؤُم لك ناوخإلا نم ؛بحأ
 ىتافو دسبو اح ىنطفعو همحأ ىمأ لك ىف ىنقفاوب
 قانتسح "نمو ىلام هتمساقق ”ةتدجو دق ىتتيل اذهب ىل نف

 : هيلع هللا ةمحر « ىشرقلا هللا دب* ىبألو

 ةنيابُم كنم تاذلا سفن نكلو اهنأش لك ىف سفنلا ”طيلخ تنأو

 هتاف كب ىَوتلاف اهاوق قت و اببنأ كنأك ىتح اهثماخت

 ةيئالسسما ءافرم و انفع * و نك كف نوشار اهضزاحل

 هنئاك ناك ام ل ف مر ذمتف مبايما تنأ تنك ام اهتئلتو



 ممللا باتكص فش

 ةيناث هاديّوشملا اهنم تحرق دقو ةرم كيف اهقامآ تح رق ذقت

 : ىلاعت هللا همحر « ىشرَلا هللا دبع ىبأ ىلإ ىلكنملا هللا دبع وبأ بتكو

 هركنُم رطاوحعا تحن ةفورعم دك ذم ”نوكسن ”هتبب وه ”تاذ

 رصِبُم اهنع راصبألا اهب اهلف اهءايض لوقملا ”نيع لسجن ال

 ُْس ىلع اهمنم  ىلاوانت ناكش تتم رعأو
 بهاذملا اهنع ةدودسم اه الإ الك رفراملا لبس

 نزعل لوف كلع هل هاني حم امب تقلع اذإف

 مغ اهارب ال
 فق

 : هيلع هللا ةمحر «زارلعا ديعس ىبألو

 ردحأ ىلإ ىوي ال كدت ”بلق
 3 و دو 4 كب ملداؤف

 ههتنْطف "ناهذألا ىتحت اهب ”بلق

 اهل نيف الا وجنشلا نم رتاخرُم
 اهيئاجم ىَدْبَأ اشيول ْنََم ”ناحبُس

 هبحللاب كاقلت "هته داكن

 رظنلاو بي رقتلا يلق "نم ب وذت

 ىرختفُمو ىزع اي كي تمس اذإ

 رصبلاو عمسلا ىف ْتَسمُج نماوك
 رمقلاك هجولا ىف اهرسس ىرت ىتح

 : زاوحلا ديمس ىبَأ لوق : ليق ايف وهو ؛ ىلكيهلل ىشرقلا هللا دبع ىبأ باوج

 رئارسلا تومن نع تناب دجّولا نم ةقيقح :قحلا هولا <ربلأ اذإ

 رداق ةفاصوأ ؟نكل هب يلع لي اسمع ىّمُس رسلا "نأل سيلو

 رثآملا فيلل ليثمتب نكسللو 2فراع ظفل اهنونكم ْنَع ةبأتالو

 يشاسبلا عياشتللا طيلخ هتنأت اهرونب اسسهملع ”رسهش ةتسلط اذإ

 رهاق كتتمنل تمن نم رع ملو  اهناكم زيزملا تاّقلا "نم ديم

 ىثّرقلا ىلإ اهبتك ديدحلا ىبألو
 ًادْجَو تاكله لوقأ ْنأ كبثهأ

 فرط اند داقلا ؟نأ ولو

 ادحو كيلع تاكله دقو «كيلع

 ادلج عئافاب اهتونُج ”تادلج



 فني مهئاراشإو ملا اوحأ ىتاعم ىف مم رامشأ

 : هللا دبع ىبأ ار

 ادهم كني حكيما دْجَولا اذإ اقع "تيِبَح "لوقأ ىكلو
 ادهألال كال ةباجإ ؛تادقر ىنيع نفح داقثلا كلَح نإ
 « ةيلج ىه ام اهمفو « ةلكشم ىه ام اهيف رامشألا هذهو : هللا هحر « خيشلا لاق

 ىلع فقي ىتح اهريدتيلف اهيف رظن نمف ؟ ةقيقد ناعمو « ةفيطل تاراشإ اهيف ملو

 لو هيلع لكشأ اذإ و « مهب قيليال ام ىلإ اهلئاق بسنيال ىتح « مزومرو « مدصاقم

 « الهأ لع لكلو « الاقم ماقم لكل نأل مهفي نم نع لاؤسلاب ثحيياف مهفي
 . باتكسلا لاطل هحرشب انلغتشا ولو



 عمللا باتح 4

 ةوفصلا لهأ نم

 «كلأ'وُط لطلاو كلو لاوحلا "مهلا : هللا همجر « نوتلا وذ هب وعدي ناكءاعد

 لوجلا الو زجملاال ءاشي اس لامفلا تنأو « لوحو ةوق ددم كقلخ لك ىف كلو

 ؟ تةدحأام اهو  كناضراعي ىلأو « كاناليحب' ةدايزلاو ناصقنلاالو ؛ كناضرامي

 « تقلخامو تئدحأ امم نانوكيال فيكو ؟ تقلخام امهو « كتلاحإ نامورب وأ

 لك نماي تكرابتف ؟ تنأ كريغ كقلخ قلخم نلف ؟ كيلع لئالدلاب دوجوملا تنأو

 كاكرديال ىذلا تنأ 0 م ءنص نمف تاكوردملا دودحم *لكو ) هقلخ نمف كوردم

 كل هرارقإب الإ كُريغ كفرعي الو « ناكم كنع ىنغتسي الو « نايملا اينألا ىف

 « ءىش نع ءىش كيهسي' الو « ةفرعملا صقان الإ كقلخ نم كلبحتالو « ةينادحولاب

 . نأش نع نأش كلغشبالو « ناكم كتم ولخمالو « ”دحأ كتردق ٌدحيالو

 « تاربعلاب تاراوف انم نويعلا لمجا مهلا : هللا همحر « نونلا ىذل رخآ ءاعد

 باوبأ رء'رق جوم ىف ةصاوغ انب ولق لمجاو « اقرا ربعلاب ءوشحم انم رودصلاو

 «كتفرعم ىلإ ًاباب انراصبأل 'حتفا تاولفلاو ىداوبلا فكفوخ نم ةبئات «تاومسلا
 ةبغر ىهتنمو « نيهلاولا بولق بيبحاي ٠ كتكح رون ىف رظنلا ىلإ ًاماهفأ انتفرعلو

 مهم رقأو « كئايلوأل نيسنؤاا ”سن 5 تنأ مهلا : هللا همحر نونلا ىذلو . نيبغارلا

 « ىهلإ ٠ مرارسأ ىلع ؛ملظتت ”مربامضف مدهاشمل كيلع نيلكوتملا نم ةيافكلاب
 كثرك ذ ىنسن 7 بنذلا ىنشحوأ اذإ « فوهلم كيلإ انأو « فوشكم كيلإ ىرس

 لذلا لأ ند. نبا < كاطع نع اهزدتمد نآو ديب روألا ةمرأ نأب نع

 كرمأو قباح ىف كانلعو كم وفملاب لوأ نيو نع تقل ذقو ب ريصقتلاو

 . "ىلع كلل ”ةجئلاو كملعب كلقيصعو « "ىلع كلل ةنأاو كننذإب كمْمطأ ؟ ”طيحم' ىب



 سيب خياشلا اهب وعدب ناك ىتلا تاوعدلا باب

 ىل رقغت نأ« ىنع كانغو كايلإ ىرقفتو ىتِجَُح عاطقناو كتمحر بوجوب كلأسأ
 . ةنطابلاو ةرهاظلا تّدطخ

 قئاصح انلعجت الف كامعن ”تابن انإ مهللا : هللا همحر نيسحلا نبا فسويل ءاعد
 انءنمتال لاؤس ريغ نم هب ناميإلا اناطعأ نماي « انم هديرتام انطغأ مهللا . كلمقن.
 ثايلإ انإف « نويئات كاتيصعم ىلع رارسإلا ن هو نوبي كايلإ انإف لاوس 3١ عم كوفع

 هب ىذلا ناعإلاو مالسإلا نم انيلع هب تننم ام لبق ميلا ٠ نويئات 0

 كاتزعو « اهركشل روخذملا تنأو «ءانب ةطيحم كامعن. ىبلإ ٠ انع نءأو « انته

 . كيب 5 ”وحأ < كركشام

 ىلع ركش ىذلا هللددجلا : هئاعد ىف لوقي ًاميكح ثءمس : هللا همحر فسوب لاقو
 هللا هنأل « هقلَخ نع هسفنب ”هسفن ركش . يع هنم ءاش ولام ىلع مذو « مسنأ هب ام
 .وه لإ هلإال ىذلا

 : هتاجانم ىف لوقي خياشملا ضعب تسمس : لاق

 ميش كاوس ىلر ىلإ ىل اف ىتَجاحم ىبر جان ىبر دوج

 كلأسأ ىلإ مهللا « ةاجانملا باتك نم جرختسم ؛ هيلع هللا ةحر « يتحلل ءاعد
 حمسأاي كالضفو كامركي و « نيمرك أل مّرك أ اي كدْجعو كد وي و « نيعماسلا ريخاي

 للذتم عشاخ مضاخ لاؤس كالأسأ نيطعملا ريخاي كتفأرو كلناسحإب و « نيمحماسلا

 « ”يِجاح ةرورضلا ردق ىلع كاب لّرتأو . ”هتقاف كايلإ تدتشا عراض عضاوتم

 كايلإ مفاش عفشبالو « كاتئيشع الإ ىش نوكيالنألَحو « هن هنبغر كدنع ايف 'تمظعو

 نم مو « ترم دق ءالب نم كو « هترتس دق حيبق نم مف « كنذإ دعب نم الإ

 نم مو « هّتمفر دق هوركم نم كو « اهب تلهس دق ةلز نم مو ٠ اهتنقأ دق ةرثع

 « نيتماصلا رامضإ ىف ملاعو « نيتيغتسملا تاوصأ عماساي كالأسأ « هترشن دق ءانث

 « نيعاسلا راثآ نم لجو قدام ىلإ رظانو نيكرحتلا لاعفأ ىلع تاولخلا ىف ماظمو



 عمللا باتك 0١

 هيلع تالا ام ىقخي .ىنحضفتالو « ىقوص كنغ لبق ءوسب  بجحنال نأ كلأسأ

 لاوحألا لك ىف ىب نكو « ىناولخ نه هيلع ام ىلع ةب وةعلا ىناجاعتالو ء ىرس نم

 ذئال ذئاع كلب انأ ىدَتَسو ىديسو ىهلإ « ًافطاع لاوحألا لك ىف ىلعو « ًاقفار

 « ىلقو ىريمض كلذ موزا نمو ىرسس للع رفواحم فئاكت نم ريجتسم ثيغتسم

 « ىتاسلو ىلقع كرك ذ ىلإ طاسبنالا ىلع فقوبتو « ىردص الع نأ كلذ داكب ىتح

 صقتنلا نم كالذ نم ىنضراعيام سبح ىف انأف « ىمسج ةمدخلا ىف ةكرملا نم منميو

 نم ىناقوأ لمجاو « ىباق نم هعنمتو « ىركذ نع كلذ جرخم نأ كالأسأ ريصقتلاو

 ًادورو دورولانوكي ىتح « ةلوصوم كتدابعو كتمدخم و « ةرومءمركذب راهنلاو ليللا

 كيلإهب عرسأ ىتح « ريصقنالو لملمالو روتفالوهيف ةمآسال ًادحاو ًالاحلاحلاو ادحاو

 كلذ معط نم ىنقزرأو ةقباسملا نيدايم ىف كيلإ كلذب حرسأو « ةرداولا نيح ىف

 . نيمرك ألا ”مّرك إي ةغباسلا ذئاذللا

 ىأإ ميللا : هسلجم ىف ءاعدلا اذهب وعدي سلبارطأب ىروتيدلا ديعس ايأ "تسمح
 قحب و « قملا لهأ ىلع كقحي كيلع ؛ كنقح نم قحأ قح الف كيلع كنتم كلأسأ
 ءىث لكب كملسب كمدقب كل نأب قح ىذ لك قحبو ؛ كيلع قحلا لهأ

 لعفت نأو ل7 ىلعو دمع ىلع لص ؛.ىش لك ىلع كتردقو ءىش لكل ككلمو
 .اذكو اذك ىب

 « هب وعدي ناك هنأ ىلبشلا نع ”هتظفح ءاعد اذه : لاق رحم نب رع نع كو

 مويقايو © ضرألاو تاومسلا ءاهب ايو « ضرألاو تاومسلا ءايضاي دجلا كل مهلا

 كفحن و « كيلعكئامسأ قحن « ضرألاو تاومسلا رون ايو ؛« ضرألاو تاومسلا

 ايف امهف هل تامج نم قحبو تازئأام قحبو « كيلع كنم لجأ قح الف كيلع
 « دمع لآ ىلعو « دمج ىلع ىلص : هللا تنأ نم ايو ءهللا كاوسال نمايو هللا اب ”تلزنأ

 ةءالكسلاب مهل مقو « مهنطاوبأ 'رمعاو ؛ ممرهاوظ محراو « م,تتشنالو مهءمجاو



 معا خياشلا اهب وعدي ناك ىتلا تاوعدفا باب
 1 اسال كلل تس سلا

 ةفارط مهيلإ مم درتالو « مهمحراو « ضوع لك نم ًاضوع مل نكو « ةيافكسلاو

 ءالّجأو ءايقتأ مهلمجاو ء قملا كلذ تنأ تح لك قحم « كلذ نم ”لفأ الو نيك

 تكس اذإو « قيةحتلا ىلع لاق « لاق اذإ نّمم مهلمجاو « ةيينادللا كيناعم ىف

 . لاوس الف

 نمو ىلَمأو ىديسو ىهلإ : هيلع هللا نحر ىزارلا ذامُم نب ىبمي تاوعد نمو

 ىماإو « ىلع ناسل لَك نيح ىلمأ ناسلب كوعدأ ىهلإ : لوقي ناكو . ىلمع مني هب
 كيلإ رارسإلا ةاجانم "قامو « بولقلا تارطخ ىلع كنم ماحلإلا تامقاو َبيطأام
 : لوقأف ؟ ىل كرغام ىدبعت :,ةمايقلا ىف ىل تلق اذإ « ىهلإ . بويغلا تانطو ىف

 ايندلا ىف تنك ىنأب مهريخأل كئادعأ نيب رانلا ىتلخدأ نإ و . ىب كرب « ىّديس

 ىنتيحن نإ مهلا : لوقي ناكو . ىانغم ءايشألا عيمج نمو ىالوم كنأل كيحأ

 « كدبع انأو ىبر كنأل ىبام ”تيضر كل دمب ىنتب ذع ىنتب ”ذع نإ و كوفعب ىنتيتي
 « كوفع الإ ةليملا اف ةنجلل حلصأ ال ىنأ لعأ انأو رانلا ىلع ىوقأال ىنأ لعت تنأ ىهلإ

 هيف ناك نإو ىلمع حيبق نع ىنفش كمكركست ىرورسو ىدّيسو ىهلإ : لاقو

 ىرورسو « ىتاجن هيف ناك نإ و ىلمع نسح نع ىنلغش كتمعنب ىرورسو « ىناقش
 «كيلع لَو كب و « كيلإ برقنأ ىنإمهللا:لوقي ناكو . ىسفنب رورسلا ىناسنأ كب .

 « كلضفب مويلا ُهتِيشَع نم كلدعب ًادغ بساحت كنظأامو « ىلمعال كلن ىتجُحو

 ناكام دوجن وفءلاب كنأ الولو ؛لامآلا قرغتسي كناوضرو « بونذلا قرغتسي كوفعو

 . دوعي بنذلاب كدبع

 ىسفن "تمْيِض « ىانغم ءايشألا عيمج نمو ىالومو ىديسو ىهلإ « لوقي ناكو

 دقو هلظ نمع وفعي كدابع نم مب ركسلا نأ ملت تنأ « ةب وتلاب ىلع اهدرف بونذلاب
 سيلبإ نأ لمت تنأ « ىهلإ « ىّتع 'فعاف نيمرك ا أ تنأو ىسفن تملظ

 9 3 21#. ىف 8 لح

 رفغاف ىل كنارفغ نم هديكل مطقأو هدكل ىكنأ ءىث سيلو , ىلو كل ودع



 عقلا باتك باتك ففي

 ىغبني خياشلا ضعبل "تلق : لوقي هيكاطتأب ىلطلملا رمع تمس . نيمحارلا محرأ اب ىل

 درك نأ عه كف سنن تنور نق هدأ ىتفاي لاقف « ىل وعدت نأ

 . اعد مفتي 5 ةرضحلاب نكت لو كل "توعد اذإف « ةرضحلاب

 « رحبلا جاف « ةنيفس ىف ناك هنأ ءهَّلل ةقحر < مدأ نب ميهاربإ نع و

 انل هللا عدا « تحس ابأإي : هل ليقف « رحبلا ىلإ مهتمتمأب 2 نأ سانلا اورمأو

 . مياستلا تقو اذه « ءاعدلا تقو اذه سيل : لاقف

 تعمسو : لاق « كبلق نمءاعألاقدص ىف كبر نم ةباجإلا قّدص : مهضعب لاقو

 ءاعد اذإ « هللا همحر « ىطقسلا ىرس ناك لاق هللا همحر ديلا ثممس :لاق ًارذعج

 « ةزمح ىبأ نعو .« باجحلا لذ ىبذعت الف ءىشب ىنتبذع امبم مهللا : لوقب
 ىنيب هللا مج : لاقف « ىل عدا .: هلل همحر ىلعقسا# ىرمسل تلق : لاق « هللا همحر

 نو<يرتسي ةنجلا ءايلوألا لخدي ام لوأ هنأ ىنفلب هنإف « ىبوط ةرجش تحن كنيبو
 . ىلوط ةرحش تحن

 هللا همحر ىناتسراملا ميهاربإ تعمس : لاق ىري رجلا دمع ىبأ نع سم ايفو
 اهاصحأو تاك رشغ ىندعف « مانلا ىف « هللا همحر « رضحلا تيأر : لوقي ىلاعت

 « كنع مهفلاو . كيلإ ءافصإلاو , كيلع لابقإلا نسح كللأسأ ىنإ مهللا : هديب ىلع
 ىف ةردابملاو ء كتدارإ ىلع ةبظاوملاو « كتعاط ىف ذافنلاو « كرمأ ىف ةريصبلاو

 كبجو ىلإ رظنلاو « كيلإ مي درب و « كتلماعم ىف بدألا نسحو « كتمدخ

 ىضر « ةشئاع تيأر : لاق « ىلاعت هللا همحر « ىرسُيلا ديبع ىبأ نع ىكسحو

 : لق « ديبع ابأ اي: تلاق لاق « ءاعد ىنيملع « ىأ اي : اهل تلقف « مانملا ىف « اهنع هلل

 : تلق لاق « ىترخآو ىايند رمأ ىلع ىنعأو « ىتنوعم نسْحأو « ىتنؤم للفأ مهللا

 . ديبع ابأ اي كيفكي : تلاق « ىنيديز « ىنأ اي

 ىعدتاك الثا ىف كوعدأ ىهلإ : هئاعد ىف لوقي ءاعد اذإ خباشملا ضعب ناكو

 . بابحألا ىعادت اك ءالملا ىف كوعدأو « باب رألا



 ما مهئاراشإ و مهلاوحأ ىناعم ىف مراعشأ ىف

 ةيرشبلا ةريغ : لاقف « ةَريَملا .:رع هتلأس : ةىريكملا جرفلا وبأ لاقف

 أمنأ م « هلل ىو ايف ميدضب 00 تفقولا ىلع ةيهلإلا ةريغو « صاخشأ الل

 : لوقي وهو

 'ندبلا ىف امم باذ ىداؤنو 2ىندب ىداؤف ىف امم باذ

 ”نّسح ىدنع متم هىثلك اوم مثش نإ ولنا طق
 ! نأ قشعاوةعب "1 نأريغ .”قشاعىفأ س انلادنع حص

 : لوقي أئنأف لملا نم ءىش ىرجو

 ىف كو كلنم ناك ام ىّوِم ثيدحلا مق نع تشو

 ىلحع ع دنعو تسهن دق نأ ىرظن ىندحم وبحت 'ميدأو

 : هسلجم ىف ًاريثك نيتببلا نيذه دشني" ناكو

 "بوذي قارقااب ىللقو تمهف هفطأ ةيئاجع ىئارؤأف ىنآر

 8 0 يأ نضوسسم نعدمالو ركزي الست ين ل

 ”بورغ ققلقُم 'نم هل تضافو 2 ىّرِح ذإليسلاىناكبتساف " ليسلاىرج

 باين مكتيلا ىّشت مىيإ ىيشأ انإف متوذ اجاجأ نوكي

 : هراكللا ىلع ريصلا ىف هللا همحر هللا دبع نب لهسمل تايبألا هذه نإ : لاقيو

 اريصو الع اهديلو تنأو اه تقملأ ةعاس ركذنأ

 نثو الخ نط ”حيتيو ...ىسب لعد اذع نار
 اربصق موركم كافأو نإو -اروُرس ةبوبحم كألمت الف

 ارتغ براي ءرثإ ىف لقق | ايد كانذ ىف تقّراق نإوا

 : هيلع هللا ةمحر « ىزارلا ذاسُم نب ىحيلو

 ايئالب ىف ىَرأ امم جرف الو ' ايئاود باصيال ءادب ”تومأ



 ضف

 راح دعب "نو نجج حت : نولوقي
 رمكيلم هب ءالا ءاد ناك اذإ

 انزلت ل ىضصقي ِْثَأ ِس

 ىب زك نوديزت ال ىنأشو نورد

 ىعيطق ىف اوبغرأو ىنورُجهاف الأ

 ىمآلَم اوفكو « ىلؤملا ىلإ فواكر

 ةراكاب ىدنع "كل دي ّ

 0 ارجع اهلمح نع تقمص

 : هلو

 ركشلا نست هب "نم ىركش فيك

 اي نوبدئملا ”ركشي اعإ

 : هلو

 ًاططش ىنتقلك قل ةلوفأ ؛ ا

 ريطخ هل ىلق ىف نيئيش

 اهمرضي“ قاشلاو ىف 7

 ىنهْشي فيك ىردأ تنك نإ تنكال

 اهل كَمْشَفَأ ىواجلاب ققحن اك

 ىل ب ِصْنَي ”ناطيشلاو ءرضلا ىنكمدق

 ىف ٌرفظيف ىسفن ىلإ ىلكتت الف

 اماما تءع

0 

 ابئاسشح ىف املاذملا ملعب الو

 ايوادم ًابيبط وجاب *هتريغ "ف

 ايصاع ناك وأ ناك اميل مما

 اياوملا كام وحن ىنانع اولَحو

 اداؤف ري اً وفن الو
 ايب ام للك ىلع ىلؤملاب َسَنآَل

 اكيراوب ْمَم ىنع تنأ اهتلمحأ

 كذبا اتم حينا رك

 رادولا ىف هل ىركلش هنمو

 رارقالا ةمهماخ 'نم ءافصو

 ”بيجعل اذ نإ ىربصو كاوه ىلئَح

 ”بيهلتو "ديرب : نيدض نيعون

 ”بيرذعتو حور : اميتمت "فيكف

 ربويأ رص :ىربصو كيلع ىربص

 اي وركم نايزع اهلقث نو "لظف
 "بوكنم دبعلاو ةوق وذ تنأو

 اب وجحم "تنك ذإ نر قي ناك 'نَم

 ءاجخل اهسسأر اوتمطق رب ىف عقو هنإ ؛ لاقي للا همحر « فوصلا ةزمح ىبألو



 ياي ضعبا ضعب اهب ىصوأ ىتلا مايامو

 « ةعاطلاب اهميذتف ةئيبملا كسفن ىلإ مجرت نأ وه امنإ و « ىلاعت هلل باوث ىف بغراو

 هللا نم ءايحلاب اهلتقتو « هللا ىوس ايف سايإلاب اهحيذتو « ةقلاخلاب اهتيمتو اهقرافتو
 تاماقملا يمج ىف لمعتو « تاريخا ميمج ىف عراستو « كبسح هلل نوكيو « لجو رع

 قع (قدضلاو ضصالخإلاو لوبقلا قئاقح اذه + كتم“ مرن ال نأ "لجو كبلقو

 . ديري ام ركحم و ءاشإ ام لمفي هللاو « ىلاعتهشا ىلإ ريصتو صلختت

 ىلعأ فرشال هنأ ملعا « ىخا اي : لاقف « هناوعإ ضعبل نونلا وذ اهب ىصوأ ةيصو
 حجنأ عيفشالو « عرولا نم زرحأ لقع الو : قتلا نم رعأ مرك الو « مالسإلا نم
 زيك الو « ةمالسلا نم عنمأ ةياقو الو « ةيفاعلا نم لجأ سايل الو « ةبوتلا نم

 ةغاب ىلع رصتقا نمو « توتلاب اضرلا نم ةقافلل بهذأ لام الو ؛ عونقلا نم ىنغأ

 عاد صرحلاو + بصنلا ةيطمو بصتلا حاتفم ةبغرلاو « ةحارلا ظننا دنق فافكسلا

 لمأو بذاك عمل "برو « بويملا ىواسمل عماج هرشلاو « بونذلا ىف مجعتلا ىلإ
 . نارسحللا ىلإ لوئي حاب رإو نامرحلا ىلا ىدؤي ءاجرو بئاخ

 ىلإ تافتلالا ةلقب كيصوأ : هباحأ ضبل هل مالك ىف ء هللا همحر ؛ دْيَتجلا لاقو

 ىرونيدلا طايملا هللا دبع ىلأل تلقو : لاف « ةنئاكلا لالا دورو دنع ةيضاملا لاحلا

 هبحصت مل ةلصخ نوكي نأ لأ ام ةلصخم كيصوأ : لاقف « ءىشب ىنصوأ : هللا همحر

 .هل كؤاعدو « بيغلا ره فليجلابكيخأل كرك ذ : لاق ؟ ىه امو :تلق « اهريغ ةآ
 ءازعلا ةوهش نم زعلا تعب : لاق هنأ « هللا همحر قارولا ركب ىبأ نع حو

 . ىلاعت هللا ةيصو فلاخ نم ءاآزج اذه « لذلا فوخ نم لذلا تيرتشاو

 كيصوأ : هل لاقف ء« ىنصوأ : هل لاقف « هللا همحر « ىرسصللا نونلا اذ لجر ىفأو

 نم قلخت نأ لبق كل قبس دقف ديحوتلا قدصب بيشلا مع قف تدا تنك نإ

 نإو « كلريخ كلذف نيلسرملاو نييبنلا ةوعد اذه كموي ىلإ مالسلا هيلع مدآ ندا

 ! ؟ قرذلا ءادنلا ذقني ىنأف» كلذ ريغ نكت



 عمللا باتكسم ىذه

 دمع ابأ ترضح امل : لوقي ىرصلا قوزيص نب دمحأ نب بلبملا دمت ابأ تعمس

 رشع ةينامت هيلع اكو « هنيد ىضقأ نأب ىلإ ىصوأ ةافولا ؛ هللا همحر شمترملا

 « اهرد رشع ةينامب اهتعبف اهرد رشع ةيناهب هندب بايث تموق هانفد الف ء اهرذ

 "شاق هبف ناكو « فنك اوذخأف خياشلل عمتجاو « هنيد انيضقو « سأرباسأر جر

 . اوقرفتو ًائيش مهم دحاو لك د خأف « فنكلا ىف نوكي ام لثم

 لاقف « ؛ىثب ىنصوأ : هل لاقف « هللا همحر « نابيش نب مهاربإ ىلع لجر لخدو
 ضعبل ليق « تولا سنت الف كلذ عطتست مل نإف « هسنت الو هللا ركذا : ميهاربإ هل

 ىطعساولا ركب ىبأل ليقو .©"”ءارقلا ناويد نم كعسا حما : لاقف « ىنصوأ :.خياشلا

 : رخآل ليقو « مالسلاو مكناقوأو مكساقنأ اودع : لاقف « انصوأ : هللا همحر

 . لجو زع هّللب قوحللاو ةلفلاو ةلقلا : لاقف « ىنصوأ

 باي ىلع لجرب انأ اذإ معقملا لبج ىف ريسأ انأ انيب : هللا همحر نونلا وذ لاقو

 سأيلاف لامألاب «رمعو سايإلا نم ىبلق لطع نم ناحبس + لوقي هتعمسف ء فيك
 ةدابملا هتدكأ دق لجر وه اذإف « هتلمأتف « ىلصوأ دق هيف لمألاو ىقراف دق هنم

 : لاق « ىنصوأ : هل تلقف « ىلوو ىتكرتف ءهنم توندف « ةداهزلا هتحرفأو

 « ءارضلاو ءارسسلا نيب عمجاو « نيع ةفرط ىلاعت هللا نع ثقمأ مطقت ال نأ رظنا

 . نولطبملا هيف رسخم موي ىف رورسلا رت « ىلاعت هّقا نيبو كنيب لصو

 . كبسح كبسح : لاق « ىندز : تلق

 كشلا ٌنرئؤتال : لاقف « ةلك ىندوز : هللا همحر نونلا ىذا لجر لاقو

 « رهدلا ةيئان كتأت نإو « نيكستلا ريغب كلسفن نم ضرت الو « نيقيلا ىلع

 نوكتو ايرهش ارجأ ذخَأِل ءىراقلا مسا اهف بنكي ءارقلا نيواود كانه ناك(١)

 . *ىراق هنأب ةربش هل



 م ضعبل ضعي اهب ىصوأ ىتلا مااصو

 "زتغاو ٠ اما كلامآ هَ ريبخعا مئادلا وحن كلب م ريفا نام اهلتحتف

 « هتفرمم ىلع هولْمأَف هوفرعو « هب اونأتساف هوقلأ ًادابع هلل نإف ىلاعت هللا ةلصاوم
 مهاقسف , كتَرْدَقأ ليلج ءريظع وحن مراصبأ ْتَمَحَف « نيقب بَ ىلع هولصاوو

 ىود شرعلا "لوح مهماكبلف « هتصلاخم ةذاقا نم مهقملأو « هتلصاوم ةوالح نم

 . مهئاعد ةباجإل اهحّتفت ةعرسل ءايسلا باوبأ مقمقتت ”نينح مهئاعدلو

 لبق لميا مث « لعاف « ىخأ اي : لوقي « هاياصو ضمب ىف « ديتجللو
 كلفعو دقو « كيلإ دبي نأ لبق رداب مث « ٌردابو ,« كب توما لجعي نأ

 كنارقأ ىرم اينألا نم نيلوقنملو « كناّوْخإ نم نيضاملا ىف ىلاصت هللا
 كلذ ىوس ام ”لكو « كل مفانلاو , كيلع قابلا كل كاذف , كنادخأو

 اهوبقب رمألا دمت اهلبقاف « كاي ىتيصوو « كل ىتظعوم هذهو « كل ال كيلمف

 . مالسلاو اهامتساب زوفتو
 . قيفوتلا هللاب و « كلذ ىف مدصاقم صيصختو « مااياصو نم فرط اذبف

 (مهلا  ؟؟)
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 مدللا باتك مر

 . عئامسلا باتيك

 :نيممتسلا توافتو عامسلاو توصلا نسح ىف باب

 "76 هاب ام افا ىف ديزل » : لجو رع هللا لاق « هللا هحر « خيشلا لاق

 . نّسلا ثوصلاو « بّيطلا قالا : ريسفتلا ىف اولاق
 ع

 اين لا تعب ام 7 لاق هنأ لسو هيلع ا ىلد "ىنلا نع ثيدحلا ف ىوأرو

 ش ٠ توصلا َنَسْح الإ
0 1 5-8 25 

 «ىبنل هن ذاك ء'ىشا ىلاعت هللا نأ ام : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص :ىنلا نعو +

 ٠ ثيدحلا - توصلا نَسَح
 07 0 2ث تا 1: . 0
 نآرقلاب توصلا نّسحلا لجرلاب اناذأ دشأ هللا : ملسو هيلع هللا ىلص "ىلا لاقو

 ٠ هتنيقب ةنيثَقلا بحاص نم
4 

 ناك ىتح تودصلا نْسح نم ىلْءَأ دق مالسلا هيلع دواد نأ : ثيدحلا ىفو
 ليئارسإ ونب ناكو .ريطلاو ء« شحولاو ء« سنإلاو «نجلا روب لا أرق اذإ .هتءارقلا عمتسإ

 ىور اك تام دق نم ةزانج ةئامعب رأ هسلحي نم لمحت ناكو « نوعمتسيف نوءمتح

 ٠ ثيدحلا ىف
5 2 4 4 2 

 ًارامْرم ىسوم وبأ ىطغأ دقن : لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص تىنلا نع ىورو

 ٠ ثوصلا نسح سس ”ىلمغأ ال « دواد لآ ريمازم نم

 هنأو « اذه دف حتفلا موي أرق ملسو هيلع للا ىلص ؟ىفلا نأ : ثيدحلا ىفو

 ٠ مجرب ناك

 ١ : رطاف ةروس 0(



 معو نيعمتسملا توافتو عامسلاو توسصلا نسح

 كنأ 20 سو هيلع هللا لص هللا لوسر) لاق هنأ ل ىذا نعو
 : لاق هنأ لسو هيلع هللا لص *ىنلا نع ىور دقو « ًريبمت "” هتاريحل عمست اذ وه
 . ميتاوصأب نآرقلا اوغيز

 دارأ هنأ : . مدحأ ِ رعأ هللاو ؛ نيينعم اذه لمتحم : هللا هحر خيشلا لاق
 نّسحيف « نآرقلا ةءارقب هتوص مقر وهو « نارقلل هتءارق نيزي نأ ؛ كلذب
 قولمم ريغ هللا مالك نآرقلا ”نأل ؟ ةمغنلا بيطيو « هتءارق دنع توصلا
 دارأ هنأ لمتحت : رخآلا ىنملاو ٠ ةبستكم ةمغنو قولهم توصب كلذ نيزي الف
 « ىنمملا ىف ًارغؤمو املقم نوكيف ؛ نآرقلاب متناوسأ اونيز ىأ كلذب
 0 و مِدْبَع لع لزْنَأ ىذلأ ل دمحلا » : هلوقك
 اجود هل لمحي لو ايف هدبع ىلع ”باتكلا لزنأ : ىنعم ىلع رخؤمو مّدقم هانعم
 . ريثك نآرقلا ىف كلذ لئمو

 ةوئمألا كن أ نإ : لجو زع هلوقب ةركسملا تاوصألا ىلت هللا م دقو
 ا ثرممع ةركنلا تاوصألا هّمذ فو . ' ١ 2« ريا ”تاوّسصل

 « كلذ ىفاورثك أو « ةبّيطلا تايننلاو « ةنسلا تاوصألا ىنممف ءاكسحلا ملكتدقو
 تابطاخم : لاقف « نسا توصلا نع لثس دقو « هللا همحر ؛نونلاوذ لاقت
 . ةييطو بّيط "لك اهعد'وأ « "قحلا ىلإ تاراشإو

 ةياو ننخلا توسلا : لاق“: هللا همحر « ىزاكلا ذاعُم نب ىحب نعو
 . ىلاعت هلا بح هيف بلقل « ىلاعت هللا نم

 ”ةقرتح ًايولق اهب حّوري « ىلاعت هللا نم حور ةبّيطلا ةمفنلا : رخآ لاقو ٠

 ٠ ىلاعت هللا رانب

 ؟ىتدناث(عك) ١ : فيكلا )0 كا هترل- : ةخسن ىفو )١(



 عمللا باتكد 9

 هللا هر « ىرابذورلا ىلع بأ تعمس : لوقي ىهيجولا ىلع نب دمحأ تعمسو
 ثالث : لوقي ناك « نا همحر « ىبساحلا دسأ نب ثراحلا هللا دبع ايأ نإ : لوقي

 نسحو « ةئايألا عم توصلا نسح : عجأ نهاندقف دقو « نهب ّمسِتُم ندجو اذإ

 . ءافولا عم ءاخإلا نسحو « ةنايصلا عم هجولا

 ةبيحم ةكح بيطلا توصلا : لوقي ناك هنأ : هللا همحر « نيسحلا نب زادنب نعو

 . مبعلا زيزعلا ريدقت كلذ فيلل ناسلر « مير توصب ؛ ةيملس ةلاو
 دوجوا كبي دهلإ ىف لفطلا نأ : ةبيطاا تاوصألا ىف هللا لمج ىتلا ةفيطالا نمو

 . مانيو تكسيف بيطلا توملا ُمَمْنِيف ؛ لأ

 « بيطلا تومصلاب ءادوسلا نم ةلملا هب نم نوجلاعي اوناك لئاوألا نأ : روهشمو
 . هتحص لاح ىلإ عجريف

 ىتلا ةبيطلا تاوصألا ف هللا لمج ىذا رسلا نمو : هللا همر « خيشلا لاقو

 اهل ودحم :ريسلا نع ترصقو , لاجلا تبيع اذإ ىداوبلا ىف ىرت : ءادنإ اهبف
 ىتح «ريسلا ىف دوجتو . ىداحلا وحن اهناذآب ىنصتو اهقانعأ دمتو عمتستف « ىداحلا
 نم ىداهلا ودح اهنع عطقتا اذإ اهسفنأ فاتت امب رو « اهريس ةدش نم اهلماحم عزعزعت
 اهيداح ودَح ىلإ اهئافصإ نم كلذب سحتال تناك ام دعب اهريس ةعرسو اهلمح لقث

 . اهيداح توص بيطو هتمغن نسح ىلإ اهعامساو

 ناك دقو « قشمدب فدا « ىنملا اذه ىف ىل ىكح دقو : هللا همحر « خيشلا لاق

 برملا لئابق نم ةليبق تيفاوف « ةيدابلا ىف تنك: لاقف « كلذ نع لئسس
 "ع ديقب ًاديقم دوسأ دبع ءاهحلا ىف تيأرف « هءابخ ىنلخدأو مهنم لجر ىنفاضأف

 هنأك لباذ وهو لحن دق المج تيأرو « تيبلا ىدي نيب ثتام دق الامج تيأرو

 تنأو « ىالومل فيض ةليللا تنأ : ديقلا مالغلا ىل لاَقف : لاق « هحور عزتي اذ وه

 اومدق املف : لاق « كدرب ال هنإف « ديقلا اذه ىنع لحب ىتح ىف عقشتف « مب رك هدنع



 اذ نيعمتسملا تراغتو عامسلاو توصلا نسح

 : تقف ؟ كلل ام : ىل لاقف « ىبحاص ىلع كلذ دتشاف« لك 1 نأ تبيأأ « ماماعلال
 اذهاي : لاقف « هديق هنع لحتو مالفلا اذه ةيانج ىل بهم نأ دمب الإ ًاماعط لك 11ل

 ؟لمفام : هل تلقف « ىلايعب و ىب<رضأو « ىلام عيمب كلهأو « ىنرقفأ دق مالغلا اذهنإ

 مهام « لاجلا هذه ريظ نم شيعأ تنكو « بّيط توص ه4 مالفلا اذه نإ : لاق

 بيا نم « ةدحاو ةليل ىف مايأ ةثالث ةريسم اومطق ىتتح ممل اًدحو « ةليفث الادحأ

 دحاولا لمجلا اذه الإ مهاك اوتام مهامحأ اوطحو انوفاو اهاف « مهل مود ىف هتمفن

 « مامطلا انلك أو « هديق هنع ل : لاق , كلل هتبهو دق كتماركلو « ىفيض تنأو

 هرمأف : لاق « هتوص ىنعمسي نأ هتلأسف : لاق « هتوص ممسأ نأ تيبحأ انحبصأ املف

 لعجو مالفلا اذه مدقتف : لاق « كانهرثب نم ءاملا هيلع ىّتْسِي ناك لمج ىلع ودحي نأ

 تمقوو هلابح مطقو لمجلا كلذ ماه هتوص مفر املف : لاق « ودم و لجلا كلذ قوسب

 هالوم ناكو ) هتوص نم بيلعأ ًاتوص تمس طق ىنأ نلغأ امو « ىهجو ىلع أ

 ىنع بهذا ! ! ىلمج ىلع تدفأ دق ؟ ىم ديرت شبأ لجر اي : لوقيو حيصي

 نم : لاَقَف « ءانغلا ىف ىنعي ؟ لوقلا ىف قذاحلا نم : ىلصوملا مهاربإ نب قحسإ

 ٠ هسالتخا ىف فطلو « هسابحإ ىف غرفتو « هسافنأ نم نكمت



 عفللا باتكح قد

 : لاقف « عامسلا نع هللا هحر « نونلا وذ لئس هنأ ىندلب : هللا همر خيشلا لاق

 هيلإ ىغصأ نمو « ققحت قمح هيلإ ىنصأ نمف « قحلا ىلإ بولقلا جعزب قح دراو
 . قدنزت سفن

 «ىنارادلا ناملس ابأ تلأس : لاق هنأ هللا همحر « ىراوملا ىبأ نب دجأ نعو
 ”بحأ نينثا نم : لاقف « ناحلألاب دشنت ىتلا دئاصقلا عامساو عامسلا نع « هللا ةيخاو

 ٠ دحاو نم هنم "ىلإ

 ىدبي لاح : لاقف « عامسلا نع « هللا همحر ؛ ىروجربملا بوقمي وبأ لئسو
 . قارتحالا ثيح نم رارسألا ىلإ عوجرلا

 نع هقدَي فصو هنأل « ةفرملا لهأل حاورألا ءاذغ فطل عامسلا : مهضعب لاقو
 هفطاو هئافصا رسلا ءافصب كرديو « هتقرا عبطلا ةقرب كرديو ؛ لامعألا رئاس
 . هلهأ دنع

 نيدايم نم ناديم ىف عامسلا ىف لاج : لوقي ناك هنأ« جاردللا نيسحلا ىلا نعو

 هب تكردأف « ءافصلا سأكب ىناقسأف « ءاطعلا دنع قحلا دوجو ىف ىندجوأف « ءاهملا
 . ءاضفلاو ةهْزنلا ضاير ىلإ ىنجرخأو « اضرلا لزانم

 هرهاظ : عامسلا : لاقف « عامسلا نع « ىنغلب اك « هللا همحر « ىلبشلا لثسو
 ىعدتسا دقف الإو « ةربعلا عامسا هل لح ة راشإلا فرع نمف « ةربع : هنطابو « ةنتف

 « ةيلبال ضرعتو ةنتفلا

 ىلإ جات عامسلا ممس نم : لوقي ناك هنأ « هللا همحر « دينا نع ىكحو

 « نامزلا : لاق ؟ ةثالثلا ثانت امو : هل ليق ء عمسإ الف الإ و , ءايشأ ةثالث
 . ناوخإلاو « ناكلاو



 م2 أنعم 5 ميلي واقأ فاللتخاو عامسلا

 لاغتشاو هيف صقنلف نييمدألا نم بيطلا عامسلا بحال نم لك نإ : لاقيو

 . هلهذأف هرطاخ ىلع درو دق
 ءارقنلا ىلع ةمحرلا لزنت : لاق هنأ « هللا هحر « دينجلا نع « رفعج نع ىكسحو

 نع الإ نوموقي الو « ق> نع الإ نوممسيال مهنإف « عامسلا دنع : نطاوم ةثالث ف

 ؛ ءايلوألاو نيقيدصلا لاوحأ ىف الإ نوملكتي ال مهنإف « للا ةاراحي دنعو « دْحَو
 : ةقاف نع الإ نولك أي ال مهسإف « مامطلا مهلك أ دنعو

 هنم انصلخ انتيل : لاقف « عامسلا نع « هللا همر « ىرابذورلا ىلع وبأ لئثسو : لاق
 ١ ..نمار مأز

 ىذلا قوصلا : لاقف « ىفوصلا نع « هللا همحر « ىروتلا نيسحلا وبأ لئسو
 . بابسألا ىلع رثآو « عامسلا عمس

 نيسحلا وبأ ناآك : رفعج لاق : لوقي ىسملا لئاقم نب دمحأ : بيطلا ابأ تممسو

 نوكي مضوم ىفرض ناك امبرف « الضاف ايش ناكو « دينجلا باحسأ نم ىريز نب
 دجو ام نبأ « هبلق عم ريقفلا : لاقو « سلجو هرازإ شرف هباطتسا نإف , عامسلا هيف
 . فرمناو هلمن ذخأو « بولقلا بابرأل عامسلا : لاق بطتسي مل نإو ؛ سلج هبلق

 ؟ عامسلاب لعا شيأ : همالك ضعي ىف لوقي ؛ هللا همحر « ىرصحلا تسمسو
 . مطقنم ريغ الصتم كعامس نوكي نأ ىغبني « هنم "مسي نم مطقنا اذإ مطقني

 املكف ؛ مناد بارشو مناد "الغ نوكي نأ ىهبني : لاقف عامسلا نع لئساو
 . هؤمظ دادزا هب رش دادزأ



 عفللا باتك قل
 لا

 بيهرتلاو بوغرتلا رك ذ اوعمس اذإ مه الذ ةحابإ و
 ةرخآلا بلط ىلع كلذ مهثحي و « ةبيطلا تاوصألاب

 نييمدألا نم بيطلا عامس لا بحت مل نم لك : هللا همحر ؛ نيسحلا نب رادقب لاق
 نم ناك نإو "نلكت هيف ناسنإلا هبا عتمتي عع لك نأل « هتساح ىف صقتلف
 د جاتحنال ا ةدسافلا دصاقملا نم صلخ اذإ هنإف ؛ عامسلا الإ تاحابملا
 كلذ سيلف توصلاناسحتساو ةمغنلاب ذزلتلاو ةبيطلا قي رط نم عامسلا عمس نم لكد
 كرو وبللاو ةفلاخلاو داسفلا كلذ ىف مدصق نكي مل نإ ؛ « ًاروظحم الو مهملع امر
 . ىلاعت هللا ءاش نإ « دودحلا

 لصف

 ىو » : ىلاعت هلوق ا | لف تندد ار هللا همر « خيشلا لاق
 قو رقانألا ف انتايآ مورس » : ىلاعت هلوقو ٠ نت نورت آلف مي
 دق ىتلا ةسجلا ساوحلا ىف د يار هع اقل را اوك" >2 «يرقأ
 نيب زيع فنألاو « حيبقلاو نسحلا نيب رظنلاب زي < نيملاك « هدضو ءىشلا نيب اهب ريع
 سمللاب زيمت ديلاو « ةرارلاو ةوالحلا نيب قوذلاب زيي مفلاو «ةنتنلاو ةبيطلا ةحتارلا
 . ةركسذلاو ةبيطلا ريغ 1 يطلا تاوصألا نيب زيم  نذألا كلذكو ء نشحللاو نيللا نيب
 تاوصأالل هتّمذم ىنف "70 ريما ”تاوصل تاّوصألا ركنأ نإ 5: ىلاعت هللا لاق
 ءانصإلا وهو عامسلاب الإ امهنيب زيع الو , ةنحلا تاوصأالل ةدحم ةركسلا
 . مولا ةلازإو « مهفلا كاردإ و « بلقلا روضحم عائسالاو

 وو: نامل (ع) مم : تلصق (؟) < : تايراذلا )0(



 ىف ذل ةماعلا عام فصو ىف

 رخآ لصف

 م ةنجلا لهأل دعأام فصو « ىلاعت ؛ هللا نأ كلذو : هللا همر « خيشلا لاق
 ا « دوضنلا حلطلاو « دوضخملا ر 'دسلا نم هباتك ىف ركذام ركذف « ميعنلا
 قيحرلاو « قربتسإلاو « سدنسلاو « نيملا روحلاو «ريطلا مخل ركذو ؛ 0 |
 تيك وقرر يراجألاو راجشألاو ؛ فرغلاو ءروصقلاو « كلارألاو « موتخملا
 ةنجلا ىف ْنوم.سإ ىذلا عامسلا وهو : : دهاجم لاق . نوربحي ةضور ىف مهنأ رك ذو
 نوتاوصأب ناقي « نيعلا روحلاو ناسحلا ىراوملا نم ةيهش تايننو « ةيجش 7
 ءاج اك «ادبأ سؤبن الف تامعانلا نحو . ًادبأ تومن الف تادلاخلا ن

 . ثيدحلا ىف ش

 هيلع هللا لص ىنلا لاقف , كلذ ميمج نم رخغا مي رحت « ىلاعت « هللا رك ذ دقو
 م ا ل

 هأ ميت نم ركذام ميج نم ايندلا ىف نينمؤملل ىلاعت هللا حابأ ام ةلمج ىف
 ا باتكلا صنب ميرحتلاب كلذ عيمج نم ًاصوصخم 0 راصو « ةنجلا
 . رجلا يهاظو

 دجوف اهنع هللا ىضر ةشئاع تبب لخد « لسو هيلع هللا لص ىبلا نأ وهو
 « باطخحللا نب رمعل لاقو « كالذ نءامههمي رف , فدلاب ناب رضتو ناينغت نيتي راح هيف
 هللا ىلص هللا لوسر تيب ىف ناطيشلا رامز أ: لاقو « بضغ نيح « هنع هللا ىطر
 . اديع موق لكسل نإف « رمعاي امهعد : لاقف ؟ سو هيلع

 «رثكَت كلذ لثم ىف رابخألاو « ديملا ريغو ديملا ف ءاوس ناكل ًاروظحم ناك ولو



 عملا باتك قه

 , ةثئاع ىلع لخد نيبح «هنع هللا ىضر « قيدصلا ركب ىنأ نع ىورام لثمو

 ٠ : لوقي ناكو « كعو دقو ءاهنع هللا ىضر
 هلمن كارش 'نم ىندأ تولاو لهأ ىف حبص5ُ هىرما لك

 : لوقيو كعولا هب دتشا اذإ هترجنح عفر ناك ؛ لالب لئثمو

 ”ليلجو ثرخذإ ىلؤحو داوب ةليل نكيبأ لهىرعش تيلالأ
 ”ليفطو ”ةماش ىل نودبي لهو نحن هايم ًاموي ندرأ 'لهو

 : ديبأ رمش لوقت تناك ءاهلع هللا ىضر هشئاع كلذكو
 ربرجألا رلجك فلخ ىف ”تيقبو '؟مهفانك أ ىف شامي نيفقا بهذ

 ركشلا دشنأ دقو ! ؟ اذه ائتامز كردأ ول فيك ديبل ىلع هللا ةمحر : تلاق مث

 هللا دبع وبأ ىتدشنأ « لوطي هرك ذو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعأ ةعامج
 دشنأ : لاق هنفر داشنإب ىرابنألا نبا ىندشنأ : لاق « ىوحنلا هيولاخ نب نيسحلا

 : تايبألا هذه « لسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ىدي نيب ريهز نب بمك

 ”لوبتم ماويلا ىلقف دامس "تناب
 اونمظ ذإ نيّبلا ةادغ داعم امو

 7 .٠ «و

 ةينحم ءأم نم مش ىدب تحش

 ةطرفأو هنع ىذقلا حايترلا قنا

 تقدَص اهنأول ةلاهب مرك أ
 م نم طيس دق 0

 دبأ ىف 5 7 7 ماو وجرأ

 تمعز ىذلا لصولاب ”كسمنالو

 "تدعو امو تمام كن“ :, الف

 ”لوبكحم دن مل 0

 ”لوحكم ف كرطلا 'ضيضغيرغأ الإ

 ”لومشم وهو ىحضأ 10
 ”ليلامي ضيبب ةيراس با'وص نم
 ”لوبقم حّصْتلانأول وأ ءاهدوعاوم

 ”ليدبتو «ضارعإ و؛ مْلَوَوْمْجَ
 ”ليطابألا الإ مال يعاوم امو

 ”ليجعت "سهدلا "لاخدإ "نهامو

 ”ليبارسفلا ءاملا كسعأ م الإ

 ”لياطت مالحألاو "ىنامألا نإ



 م ةماعلا عامس فصو ىف

 ”ليسارملا ثتابيجنلا ”قاتعلا الإ اهذابُي نأ ضدرأب داع تسمأ
 ”ليغبتو لاقرإ ٍنبآلا طاش  ةرفاذعالا اهغابي ناو سا مكرم 4 م 5 0 ع ثم,

 ”ليضنتلحفلا تآنب نع اقل .اهُدليقم مق اهُدلقُم محم
 ”ليلش هاداوف اهلاخ اهو  َقَسَبُم ني اهوبأ اهوخأ فرح 0 - -

 دقو « ةكسحل رمشلا نم نإ : لاق هنأ « لسو هيلع هللا لص ىنلا نع ىور دقو
 هداشنإ ناك كاوسف «رعشال داشنإلا زاوج حص الو « نمؤلا ةلاض ةكسحلا نإ : ليق
 < بَلمّتلاو ء ردحلاو , ودحلاب هداشنإ نوكي وأ « نسحلا توصلاو ةبيطلا ةمغنلاب
 ةنملا ةزواحمو « ةلطاب ةدارإو « ةدساف دصاقم كلذل نكي مل اذإ « زَجرلاو ؛ لماو
 . رعأ هللاو « :دناعمو ةفلاخمو

 رخآ لسسصف
 ءاململا ةمئأ نم ةعامج هزاجتساو « عامسلا ف صخر دقو : هلا همحر « خيشلا لاق ٠ هل ٠

 ناتج ةرجاملا تقو ىف الجر عمس هنأ : هنع رك ّذ « سنأ نب كلام مهنم « ءاهقفلاو
 : لوقيو ىنغي وهو هراد بابب

 !؟ باضغ مهنأك ًارْرُخ ابار اي كماوق لاب ام

 لجرلا كللذ هلأف : لاق « ةلئاقلا تعنمو ةيدأتلا تآسأ دقن : كلام هل لاقف لاق
 .5 ضل نء كالام نم اهتذخأ : لوقت نأ دير : هل لاقف هتيدأت نع

 كلذ زبون ىو « كلذ نوهركي ال اوك جوع ةنيدملا لحأ نعو هنع روهشلاو

 (ةئع ثا ىفر رمع نب هللا دبع نعو « هنع ل ىكر رفمج نب هللا دبع نع رابخأ

 ' نيعباتلاو ةباحصلا نم اعريغ نعو



 ممللا باتك غ4

 هيف نكي ملام رعشلاب منرتلاو عامسلا ب هيلع هللا ةحر ىمفاشلا زاجأ دقو

 ..ةعورلل الاقمإ

 نم ىودق ببس ناك ام : لاق هنأ« هتلالج عم « حيرج نبا نع رك ذ دقو

 : اهو ًاموي امهتعمس رعشلا نم ناتبب الإ ةكمب ىعاقمو نيلا
 ؟نيلاب ثكلا لوطب تْدَرَأ اذام ةبتمت ريغ 'نم 4 ىلوق هلل

 7 'نم جحلا كرب تَدَجَواف هب تن اأ انذ تملأ تنكنإ

 تأ اذإ : هل ليفت« « عامسلا ف صخري ناكمنأ : اضيأ مي رج نبا نع ركذ دقو

 ؟ كلمامس نوكي نيتبنجلا ىأ ىفف « كتائيسو كنانسحب ىتؤتو « ةمايقلا موي كب

 وغللاب ”هيبش هنأل ( تائيسلا ىف الو تانسحلا ىف نوكي ال : : حي رج نبا لاق

 رثلاب هلأ < ذخاوب ال » : ىلاعت هللا لاق « تاثيسلا ىف الو تانسحلا ىف لخدي ال

 0ع ”كيامبأ ىف

 مهيحصي مل اذإ ةماعل عاملا ةحابإ ىف ةرصتخع لوصف هذهف : هللا هحر خيشلا لاق

 . ةدساف دصاقَم كلذ ىف

 ريمازملاو راتوألا ”عامس : ملسو هيلع هللا ص هللا .لوسر ىهن ىف ”لوخدو

 هنع ىهنملا روظحلا وهو , لطابلا لهأ عامس كلذ نأل « لبطلاو ةيوكلاو فزاملاو

 سو هيلع هَللىلص هللا لوسر نع ةيورللا حاحصلا رابخألاب

 )١( ةرهبلا : 141



 مس سس ب بيس يي 1س 55 كلذ ىف مهلضافتو ةصاخلا عامس فصو

 ماا عامس فصو ىف باب
 كلذ ىف مهلضافتو

 نب ديمس نايثع ابأ تممس : لاق « دِهَجُت نب ليعامإ : ورمع بأ تعمس

 نيدي رمل اهنم جوف : هج ةثالث ىلع عابسلا : لوقي « ظعاولا ىزارلا نان
 كلذ ىف مهبلع ىشحو ٠ ةفيرشلا "لاوحألا كلذب نوعدتسي « نيئدتبملاو
 : ةاءارلاو ةنتنلا

 كلذ نم نوم.سيو ؛ مهاوحأ ىف ةدايزلا نوبلطي نيقيد هلل : ىناثلا هجولاو
 ٠ مهتاقوأو ملاوحأ قفاوب ام

 « نوضرتعي ال مهف « نيفراعلا نم ةماقتسالا لهأل : ثلاثلا هجولاو
 « نوكسلاو ةكرملا نم عامسلا نيح ىف مهبولق ىلع هرب اهف هللا ىلع نوبأتي الو
 . لاق وأ

 : لاق هنأ ىزوجربنلا بوبأ نب دمحم نب قاحسإ بوقعي ىبأ نع كو
 هنوكس ىف تقول, محم سرك # مهنم ةقبطف : تاقبط ثالث ىلع عامسلا نمأ
 هقوذ دنغ طيختم مهنم ةقبطو « ةنصلا نكاس تماص مهنم ةقبطو « هتكرحو

 . مهنم فيعضلا وهف

 عمسي نم مهنذ : هر ةثالث ىلع عامسلا : لاق هنأ نيسحلا نب رادنب نعو
 . 1 .٠

 : قلاب عمسي نم مهنمو « لاخلاب عمسي نم مهنمو ؛ عبطلاب ع

 ءلكو ”ماعلاو ”صاخلا هيف كرتشا همبطب 2 نف : هللا هحر « خيشلا لاق
 مدقت دقو ٌةفناحور حورلا سنج نم هنأل بّيطلا توصلا بيطتسب حور ىذ
 نم ىتْمَد هيلع درب ىتح عمس اذإ لّمأتي هنإف لاحم عمسب نمو « كلذ ركذ



 ممللا ب ١ باتكح ل

 فّسأت وأ « دنبث وأ بارق وأ « رْجَه وأ لْصَو ركذ وأ « باطخ وأ باتع وذ
 طيس وأ: نما وأ رّمَط ركذ وأ « ٍتآ وهام ىلإ شعت وأ تناف ىلع
 ضقن وأ « دعولاب قيدصت وأ , دهملاب ءافو وأ « قارتنالا فوخ وأ « 000 ١

 , لاصفنالا حرت و « لاصتالا حّرَف وأ « قايتشاو قلق قلق ركذ وأ «
 « ةّبحلا ءافص رْكَذ وأ « لَمُأ ىذلا ىلع طونقلا وأ « لني ملام ىلع رّسحتلا و 5
 « ةوظحلا نم هنكمم دعب ةوبصلا ضارتعا ركذ وأ « ةّدولا نم نكقلا وأ

 « نونُلا نونقو نوجشلا يرابت وأ  بيبحلا ةظحالم دنع بيقرلا ةظفاحم ركذ وأ
 « تارا دّدجتو « تاَرفّزرلا دّدرتو « تاريَعلا بوكشسو ؛ نونبللا لاهإو
 هرب ىف حدقي حداقلاك نوكيف هلاح قفاوب امم لاح كلذ نم همم قرط اذإف
 كلذ نيبيف ؛ اًهِرَرَشب ىمرت رأت لعتشتف « هحداق ةوقو ؛ ِهتَقَو ءافص ردق ىلع
 « جيبتلاو بارطضالاو ةكرحلاو رييغتلا هتافص سهاظ ىلع ربظيو « حراوجلا ىلع
 نم ناحبسف « طبضلا نع زجعب موراو ةّروق ردق ىلعو « طبضب هتقاط ردق ىلض

 « موقع تراطل مهب هقف رو هتمحرو مهيلع لّْضَف الولو ؛ : مهظفحو مهتس ايس ىلوتي

 . مهحاورأ تيهذو « مهسوفن تفلتو

 تفتلي الو « موسرلا هذسهب مّسرقي ال هنإف ”قحلا نمو "قحاب عمسب نمو
 ىعف ةفيرش تناك ن إو اهنأل ؛ لامفألا ءذه دبشب الو « لاوحألا هذه ىلإ

 « للملا عم ةاَقتُم ىهو « ةيناسنإلا دودحب ةطبترم « ةيرشبلا ظولظحم ةجوزمم
 « هللا ىلإو هللا نمو هللو هللب ةمامس نوكي ىتح « َللَرلا اهبلع "نمي الو
 لاغألا نع اونو « لاوصحألا اوربعو « قئاقحلا ىلإ اولصو نيذلا مهو

 « مهتيرشب تدمخف « ديحوتلا ءافصو ؛ صالخإلا ضخم ىلإ اولصوو « لاوفألاو
 ةلع الب قلاب ”قحلا دراوم اودهشف ؛ مهقوقح تيقبو مهظوظح تينفو
 مرارسأ ىلع عامسلا داوم نم اودبشف « ةمعنلاب حورلا مشن الو ةب رشبلل لظح الو



 وأ كلذ ىف مهلضافتو ةصاخلا عامس فصو

 هينا شل ”رْضَف كيذ» هلع بئارغ 2 هفلطأ بئاهو هب 8 راث 071 تكس رابلإ

 2 ريبظتملا لطتلاوذ “ هلا هاي ' نم

 ءانبأ مهنم ”برسضف : بورض ةثالث ىلع ءاعامسلا ف ءاملا لهأ : مهضعب لاقو
 « نوم. اف مل قحلا ةبطاخ ىلإ مهعاع ف نوءحري نبذلا مو 0 قئاقحلا

 مو 3 مهتاماقمو مهتاقوأو مهلاوحأ تايطاح ىلإ نوعمسا امف نومدحرل مهمم برضو

 مث ثلاثاا برسضلاو « كلذ نم هيلإ نوريشب اهف قدصلاب نويلاطمو مهلاب نوطبت سم
 لافتشالاو ايندلا ةبحع مهمولق ثولتت ملو قئالعلا اوءطق نيذلا ن ودرجلا ءارقفلا

 سانلا ب رأ مم و٠ عامسلا 3 قيل وع ميول ةبيطب نوعمسي مهف 2 منلاو عمجلاب

 ١ رعأ هللاو . هنتفلا نم مهملسأو « ةمالسلا ىلإ

 )١( ديدحلا : ١«



 م١

 عملا باتكص ْ موع

 نيعمتسملا تاقبط ركذ ىف باب

 مهنم ةقبطف ؟ تاقبط ىلع عامسلا ىف نوعمتسملا فلتخا : هللا همحر خيشلا لاق

 آلا لئرق» : لاق ةوقب اوحتحاو ؛ كلذ ريغ 2 نآرقلا عامس اوراتخا

 َىناَتَم ١ : هلوقو «' 2 06 بولا نب مط مقا ركذب الأ : هلوقو ٠ 1” قليبي

 ركذ ىلإ م 3 3 و مو انيك ا رع ”نيذلا دولح هنم ار عشقت 7

 : هلوقو ا ل َْتَلِجَو هللا رك ذ اَذإ نيذلا » : هلوقو , "”« هل

 نانا نو ”لكئتكو ) : هوقو «؟ ,0هلا « لّبَج لع نآرفلا اذه اند الد

 [ دبل" اهَمَسْحأ نوبت لْوَقْلا َنوُعمَتْمَي نيزذلا » : هلوقو «' 6 دافش وه

 . رثكت كلذ ىف تانآل

5١ 

 ىنلا لوقو « متاوصأب نآرقلا اوتيز : سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقب اوجتحاو
 كيلعو ًارقأ انأ : لاقف « ًأرقا : هنع هللا ىمر دوعسم نال سو هيلع هللا لص 55

 هللا لوسر تمم ءاربلا لوقو . ىريغ نم عمسأ نأ ب ةبحأ انأ : لق ؟ َلزْنأ /ا8ة١

ارق نع نسحأ تيأر ف ل نوتنيزلاو ا 10 مو هيلع هللا ىلص 6٠م
 هلوقو 8 

 ًارامزم فوأ دقل : ىموم ىبأل 7 6 اهتاوخأو دوه يبي ث : مالسلا ةالصلا هيلع ٠6

 أرق اذإ نم : لاق ؟ ةءارق "نسحأ ا 6 دواد لآ ريمازم نم او

 لهأ نم ةباصع ىلع رم سو هيلع هللا ىلص "ىنلا نأو « ىلاعت هللا ىثخم هنأ تبأر ى.و

 مس . صصرلا (5) م : دعرلا (؟) ع : لمزلا (1)

 اعدصتم اعشاخ هتءأرل : ةيآلا ةللكتو ١+ : رشحلا )( مم : جملا (4)

 .نوركفتي مهلعل سانال امرضن لاثمألا كلتو هقأ ةيشذ نم

 18 : ضصرلا (0) م6 : ءارسإلا (5)



 مو نيعمتسملا يممتسلا تاقبط ركذ

 ١61 هللا لص ايل د ل ةئكملا

 ديه 1

 ١ع « قمصت 5 ةمأ رك , نِج اذ فيكف د : رت ملسو هيلع

 اذإ كا : ىكبف ,©9ع] دابع ْمهنإَف مب دعت نإ » : أرق هنأو

 . ذاعتساو اعد باذع ةيآب رم اذإ و ءرشبتساو اعد ةدحر ةيآب م

 هللا ىلع ىبنلا نع ىور دقف نآرقلا عامتسا راتخا نمف , هريثك كلذ ىف رابخألاو

 . نيء.تسملا ىلاعت هللا ركذ دقو «ريدت اهب سيل :ءآرق ىف ريخال : لاق هنأ سو هيلع

 ) مم ل ةرتا جوف: 0
 لس 5-0 سف

 1 1 ثا مممذف 0 مهمواقب 0 مهناثآإ نآرقلا نوهمتسإ 22 37

 ةنيرفااك اون وكت الو » لجو زع هللا لاق نيذلا مهو « مهيب ولق ىلع عبطو « كاذب

 « نوع ال مُهَو اند :اوُلاَق

 ! ىلإ ةلزنأ وثبت اًذِإَو : لاقف لجو زع هللا ميفصو نيذلا م: ىناثلا هحولاو

 دنع موبولقب اورضح مهنأل نآرقلا اوعمس نيذلإ مم ءالؤهف . ةيآلا ٍلوُسْرلأ

 . ريثك نآرفلا ىف كلذ لثمو . كلذب ىلاعت هللا مهحدمف « نآرقلا مهعامتسا

 تام نمو « ىكب و قمصف نآرقلا عمس نمم بابلا اذه ىف لخدي ام ترك ذ ولو
 م

 نيمباتلا دعب و نيمباتلاو ةباحصلا نم هيلع َىْمَع نمو ؛ هئاضعأ ضعب لصفنا نمو

 لثم انرك ذ ول نإ « راصتخالا دح نع جرخو , باتكسلا هب لاطا اذه انتقو ىلإ

 لوم ب ةدئالا ى) : 1: : ءاسنلا )١(

 نئرذلا كثلوأ ؟ انآ لاق اذام : ملعلا وتوأ نيذلل اولاق : ةيآلا ةلكتو ١ : دمج (0)

 مهءاوهأ اوعبتاو مهيولق ىلع هللا عبط
 نم ضيفت مهليعأ ىرأ : ةيآلا ةلركستو مع : ةدئاللا (0) مر : لاشألا (4)

 نيدهاشلا عم انبتكاف انمآ انبر : نولوقي اوفرع امم عمدلا
 يللا «م)



 مل بد باتكدص عوغ

 هشام قمصف هللا باتك نم ةيآ أرقف سانلامأ ع|ةباحصلا نم ىفوأ نب ةرارز
 . تامو قيثف زا ىلا هلام هيلع ارق ؛ نيسان نم روج نأ لئسو

 امبر : لاقق هللا هحر ىلزانملا ىلع وبأ هلأس هنأ هللا هحر ىببشلا نع ىكح دقو

 نع ضارعإلاو ءايشألا كرت ىلع ىنرذحتف ىلاعت هللا باتك نم ةْيآ ىموم قرطت

 نطولا ىلإ مفدأو اذه ىلع قبأ ال مث « سانلا ىلإ و ىلاوحأ ىلإ مجرأ مث « ايندلا ش

 هنم فطع كاذف هيلإ هب كب ذتُجاف نآرقلا نم كمماسم قرط ام : لاقف : ىلوألا

 نم ىربتلا كلل حمي مل هنال : كيلع هنم ةقفش ثا وبف كسفن ىلإ ”تاددر امو , كب

 . هيلإ هجوتلا ىف ةوقلاو لوحلا

 هنأ هللا امهمحر ىئارادلا ناماس ىبأ نع ىراوحلا ىبأ نب دمحأ نع ىكسح دقو

 «ادبأ اهترح ام اهبف ركفلا كرنأ ىنأ الولو « لايل سخ ةبآلا ىف قيأ امر : : لاق

 هدر ىذلا ناجسف « لقملا اهبف ريطيف نآرقا نرد ةبآلا تءاج امبرو

 : . كلذ دعب

 هن عر ناتلا رس ”تلخد : لاق هنأ هللا همحر دينجلا نع ىكح دقو

 تلال نمأبا عل جرانفا ىل لاقف هيلع ىثغ دق الجر هيدي نيب تيأرف

 « قافأف « أرقت « هيلع ترق ىتلا ةيآلا ءذه هيلع أرقا : تقف « هيلع َىشْعَف لجو زرع

 لجأ نم هامع ناك مالسلا هيلع بوقع تيأر : : تلفف ! اذه كل نيأ نم : ىل لاقف

 نسحتساف « قولخمب رصبأ ام قحلا لْجأ نم هامع ناك ولو ءرصبأ قولخمبف , قولخم

 . كالذ ىنم

 ع لك » : ةيآلا هذه ةليل أرقأ تنك :.لاق هنأ ةيفوصلا ضعب نع ىكحو

 هذه ددرت مككإ : افتهم فئاه نأ اذإو ادد تلم 4 ٍتْوُمْلا ةقئاَذ

 . اوقلخ ذنم ءامسلا ىلإ مههسو»"ر اوعفري مل نجلا نم ةعب رأ تلتق دقو ؟ ةيآلا

 )١( نارمع لآ : 186



 موو نيعمتسملا تاَعبط ركذ

 هللا همحر ىلبشلا مم تنك: لزق كما لاق نونا بليل كح

 هذه مامإلا أرقف « هبنم انأو هل مامإ فخ ىلصي وهو ناضمر رهش ىف ةليل ذجسم ىف

 ةتيز قعزف « ةيآلا "26 كيل انْيَحْوَأ ىذلاب َيءْزَنل انثد نو » : ةبآلا

 بطاخت اذه لثع :لوقي ناكو « هر قطو ريشا لق هتيأرو « هحور تراطدق :"تلق

 . ًارارم كلذ ددرب بابحألا

 .رابخألاو ؛ تايآلا هذه نم ان 'رك ذ امل هراتخا نآرقلا عامس راتخا نمف

 .ىلعو رك ذتلاو ركفتلاو ربدتلاو ء بلقلا روضح نآرقلا عامتسا دنع لوملاو

 مل اذإف « نآرقلا هعامسا ىف هققو ىلع بلافلا نوكسيف هتءآرق نم هيلع هَبْلَق فداصيام

 هلئمف هجيزب و هقفاوي و نآرقلا نم همم ام هقرطي دْجَو هبلق ىف نكي ملو لاح ه4 نكي
 . 9« 'متني آل اع قمنيىزلا لَك »

 د حاحمم دم دعس بح سس سسسسا و طحوص سوععس

 ن واقع ال مهف ىمح جب مصءادن وءاعد الإ :ةيآلاةللكتو !!/1ةرقبلا (0) مح : ءارسإلا (9)



 عملا باتكد عوك

 سم“ .٠ رمش قم كايبألاو دئاصتلا عادم لانحلا نم ركذ باب

 هذهو دئاصقلا عامس : عامسلا تراتخا ىتلا ةقبطلا امأف : هلل همحر خيشلا لاق

 نإ : ملسو هيلع هلل ىلص ىننلا لوق كلذ ىف رهاظلا نم مهمجل «رعشلا نم تايبألا ٠
 هللا مالك نآرقلانأ : ةقئاطلاءذه تمعزو « نمؤملا ةلاض ةكسملا: هلوقو ,ةكح رعشلا نم 5

 « ةقولخلا تافصلا هقيطتالق ولت ريغهنأل ءادب اذإ رشبلاهقيطب الح وهو « ةتفصهمالكو

 هب لب « ةقولخلا تامقنلاب نيزب الو ء ضعب نم نسحأ هضمب نوكي نآزوجيالو

 لاق « تانمحتسلا نَسْحتْست ال هلئتح عمو ؛ ءايشألا 'نسحأ وهو ؛ ءايشألا ”نيزت

 أ أ» : لاقر ؟”« رإ دم ني لف ذل آثم دقو » : لامن ل
 بواقلا ىلع ىلاعت هللا هزنأ ول كيذكف « ةيآلا 9« لَبَج َلَع نقلا اًذه

 تلهذو تعدصتل هتوالت دنع ةبيهلاو ميظمتلا نم 3 باقل تَفِدْكَو « هقئاقحم

 . ثريحتو تشهدو

 ديالو تايتخ نآرقلا متخم امبر مدحأ فرأ « قلخلا نيب فراعتلا ىف اوأر الو

 ةيجش ةبيط ةمغن وأ ء نسح ”توص ةءارقلا عم ناك اذإف ةوالتلا دنع هبلق ىف ةقر

 ةييطلا ةمننلاو نسحلا توصلا كلذ ناك اذإ هنإ مث « عامسالاب ذذلتو ةقرلا دجو

 وه ىذلا نأ اوملع « منتلاو ذذلتلا كاذو ةقرلا كلت دجوف ًاضيأ نآرقلا ريغ ءىش ىلع

 ناكل كينك ناك و . نآرقلا نم هنأ دجولاو ذذاتلاو ءافصلاو ةقرلا نم نونظي اذ

 . ماودلا ىلع مهنم مطقنم ريغ ةءارقلا تقوو ةوالتلا نيح ىف

 ن ارقلاو « قوفملا ةبسنال ظوظملا ةبسن هتبسنو ؛ مئابطلل ةقفاوم ةبيطلا تامغتلاو

 ًاضيأ دئاصقلاو تايبألا ءذهو ءظوافحلا ةبسن ال قوقملا ةبسن هتبسنو هللا مالك

 سا : رثحلا (؟) 5000 )د رملا ()



 ب تايبألاو دئاقلا عامس راتخا نم ركذ باب

 ىف نيتوافتم هلهأ ناكنإ و عامسلا اذهو ء قوقملا ةبسن ال ظوظحلا ةبدن اهتبسن

 ملك اشنا « حورال ايعنتو ؛ سفنال اظحو ؛ ميطلل ةقفاو» هيف نإف مج هيصخنو مهتاجرد

 رامشألا كلذكو « ةبيطلا تاهننلاو , ةنسحلا تاوصألا ىف تامُج ىتلا ةذيطالا كالتب

 تاومألا هذه تقلع اذإف « تاراشإو ةفاطاو ةحاصفو ةقرو « ةقيقد ناعم اهنف

 .نوكيو ؛اهتسناجيو اهتةفاوتاضمب اههضمب لكاشي تايبألاو دئاصقلا هذه ىلع تاغنلاو

 لك اشنل ارطخ لقأو « بواقلاو رئارسلا ىلع المع فخأو ؛ ظوظحلا ىلإ برقأ

 . قولخلاب قولخلا

 هيف ام ميظعتو « نآرقلا ةمرحل' راتخا نآرقلا عامتسا ىلع دئاصقلا عامتسا راتخا نف

 نع ىنغتو « !هئاكرح نع تومتو ءاهدنع سنخت سوفنلاو ؛”قح هنأل : رطفنا نم
 « اهيناعم نع اهب تدبأو اهعشعشتب قوقحلا راونأ اهيلع تقرشأ اذإ اهمشنتو اهظولح

 تاهنتلاب ةمعنتم انحاورأو انظوظحو اننافصب نحو ةيفاب ةيرشبلا تمادام : اولاةف

 نم ىلوأ دئاصقلا ىلإ ظوظحلا هذه ءاقي ةدهاشمب انطاسبناف ةبيطلا تاوصألاو ةيجشلا

 دوعي هيلإ و اذب هنم ىذلا همالكو هتفصوه ىذلا لجو زع هللا مالك ىلإ كلذ انطاسبنا

 نارقلا ىلع ةعوضوملا ناحلألا ”مضوو « بي رطتلاب ةءارقلا ءانلملا نم ةهاع رك ذقو

 لف نم لمف امنإ و 2”« ليتات ”نارقلا لك رو » : ىلاعت هللا لاق « مدنع زئاج ريغ

 اوقلمف «"قدح هنأل : هتوالتو نآرقلا عامس نع ةةرفانتم ةيرشبلا مئابطلا نأل كلذ

 « عامتسالا ىلإ ةماملا عئابط كلذب اوبذتجيل ةغوصلا تاوصألا هذه م,توالت ىلع

 «ةبدؤ» سوفنلاو ؛ ةرهاط رارسألاو ؛ ةرومعم تاقوألاو « ءرضاح بولقلا تناك ولو

 . قيفوتلا هللب و . كلذ ىلإ جيمتحا مل « ةسنخنم ةيرشبلا عئابطو

 ؛ : لمزلا )١(



 عملا باتك ؟ةهم

 .. هيلو نيديرلل عام فصو ىف باب

 ٍ دعم... قلو اليم رالا 21

 كالا ةبحر :ةيع «لاب ناولع نب دحاولا دبع ورمع ابأ تعم :هللا همحر خيشلا 5

 نم ًائيش مع اذإ ناكسف هللا هحر دينجلا بحي باش ناك: لاق « قوط نبا

 : لاق « ىنبحصت مل ىرخأ ةرم كلذ تلمف نإ : اموي دينجلا هل لاقف « عزي ركألا
 هسفن كلذ دنع طبضي و «ريغتيف « لملا نم ءىش ىف هللا همحر دينجلا ملكتي ناك امي رف

 اص هنأ : ورمع وبأ ىل ىكحو . ءالا نم ةرطق هندب نم ةرعش لك نع رطقي ىتح

 . هسفن تفلتو "قشناف ةديص مايألا نم اموي

 دينجلا نع كمت ناكو « طايمدب صاوحللا بحاص ىناوريسلا نيسحلا ايأ تيأرو
 عمس الجر تيأرو « خّسفت ىتح عامسلا ممس دق الجر ثيأر : لاق هنأ هللا هحر

 انأ تنك: لوقي جاردلا تعمس : لوقي ىقالا تعمسو . لاق 5 وأ ؛ تام ىتح ركذلا

 رظنم هل « نسح رسصقب اذإو ةلب"ألاو ةرصبلا نيب ةلجالا ىلع يرام ىطوقلا نباو 1

 : لوقتو ىنغت ةيراج هيدي نيب لجر هيلعو

 لجأ كب اذه ريغ "تولت ماوي كلك
 لدبي كل ىنم ناك و وَلا ليبس ىف

 ةيراج اي : لاقف « عمستي ةمقرم هيلعو ةوكر هديب رظنلا تحت باشا اذإو : لاق
 ىهو هيلع ةيراجلا تابقأف : لاق « تيبلا اذه "ىلع تدَعأ الإ كالوم ةايحبو هللا
 ا | +: ثلا اذه لوقت

 هوبا كلبا اذه ريغ. ٠ ةناولأ اري." ةرك ٠
 « ةقيش قوشف لاق « ىلاح ىف قحلا عم ىنّولت هللاو اذه : لوقي ”باشلا ناكر

 لاق « انفقوف « ”ضرف انليقتسا دق : انلقف : لاق « تيم وه اذإف ءانلمأتف « دّمحو

 ةرصبلا لهأ جرخ مث لاق « ىلاعت هللا هجول ةرح تنأ : ةيراجال رصقلا بحاص



 عوقب نيئدتبملاو نيدي رملا عامم فصو ىف باب

 نالف انأ ؟وفرعت سيلأ: للاقو رصقلا بحاص ماق هنفد نم اوغرف املف « هيلع !ولصو

 اذهو «”رارحأ ؟ىراوج لكو « ىلاعت هللا ليبس ىف ىل ءىش لك نأ عدهشأ نالف نبا

 لع مو «رخآلاب ىدتراو «رازإ رزتاو « هبايثب ىر مث : لاق « ليبسال رصقلا

 دعب دحأ ءآر اف « نوكبي مهو مهنيعأ نع باغ ىتح هيإإ نورظني سانلاو ههجو

 «ءانعم اذه امالك وأ ءمويلا كلذ نم نسحأ اموي تبأر امو «ثربخ هل عم الو

 . ملعأ هللاو

 رمصم تلخد : لوقي ىرابذورلا ىلع ابأ تعمس : لوقي ىهيجولا تعمسو :لاق
 ةزانج ىف انك :اولاقف « مهتلأسف « ءارحصلا نم نيفرصنم وأ نيممتجم سانلا تيأرف
 : : لوقي الئاق عمس ىتف

 اكارث نأ ىف 'تعمط دبع ةمه 'تارثك

 : لوقي ءالجلا نب هللا دبع ابأ تعمس : لاق ىقدللا كح امو . ثامو ةقعز قءزو

 « فوفصلا ىلثذتي الجر ناَوَرْيَك عماج ىف تيأر « نيبيمح نيثيش برغملاب تيأر
 تيأر ىنأ رخآلاو.”تفضفايفوص الجر تنكى إف 'ىءاوقدصت:لوقيو سائلا لأسي و
 « نوديرمو ةذمالت امهنم دحاو لكلو « قيَرّز رخآلاو ةلَبَج امدحأ مسا نيخيش

 ائبش قي رز باحصأ نم لجر أرقف « هباحصأ عم ”قيرز ةلبج مايألا نم اموي رازف

 لاق ذئموي ةادغ ناك الف ء تاف ةحيص لجر ةلبج باحصأ نم حاصف « نآرقلا نم

 حاصف ائيش أرقف « أرقا :هل لاقو هاعدف ؟سمألاب أرق ىذلا كبحاصنبأ : قي رزا ةلبج

 امالك وأ « لظأ ءىدابلاو دحاوب دحاو : لاقف , هناكم ىف ءىراقلا تاف ةحيص ةلبح

 . ءاتعم اذه

 عمضوم ىف رضح هنأ « ةلِجألا نم ناكو ٠ مقبلا رفعج نع بوقمي نب دمم ىكَحو

 . نودي رمل انب مخ : همايق ف لاقو دجحاوتو ماقق « عامس هيف

 ىلاعت هللا ءامسأ فرعي ىتح ديرملل عامسلا حصي الو : هللا هممح ر خيشلا لاق

 بحو ايندلا بحب امّولم هبلق نوكيالو «هب ىلوأ رفات ا لإ يعي حل هتافصو



 ممالا باتكص ْ لا مع

 ايعارم « نيقولخلا ىلإ "ف وشن الو سافلا ىف عمط هبلق ىف نوكي الو  :دمحلاو ءانثلا

 قالخإو نوكيا عسي كالذك ناك اذإف ٠ هنقرأ ًادهاعتم هدودحلا ًاظفاح « هبلقل
 هثحم أم معسإو ؛ نيفئادعاو نيمشأْاو نيبينماو نيبلاطلاو ع !قلاو نيبئاتلا ةفص
 ةباطتسالل عمسي الو ء فاكتتي الو « ةلجلا ىلع عمسإ الو , :دهاهلاو ةلماعملا ىلع

 كلذك نكي مل نإف « هبلق ةياعرو هتدابع نع هلذشيف هتداع ريصي اليكس : ذزلتلاو
 الو « كلذ اهيف رسضحم ىتلا مضاولا نع دعابتلاو بانتدالاو « كلذ كرت هيلع بحي

 ' هللا ركذ هيلع ددحيو ةلماءلا ىلع هئحيام ركذ ىرحي مضاوم ىف الإ عامسلا رضحي

 . هلا اضر هيف امو هللا ىلع ءانثلاو ىلاعت

 لعتي ىتح خياشللا نم كلذ ملعب نم دصقيف عامسلا طئارش ملال ثدتبم ناكنإ و
 هنع هرنم وه ام ىلاعت هللا ىلإ فيضي الو « ًابملو اول هعامس نوكي ال ىتح « كلذهنم

 ىوملا هيلإ ليي و ظوظحلا عابتا ىلإ هأوهو هسفن هوعدت الو « ىردي الو رفكسيف
 قيفوتلا ىلو هللاو . كلذ دنع كلممف قوقملا نم هنأ ناطيشلاو



 مؤ عامسلا ىف خياشلا فصو باي

 00 1 2 ف 5 مول
 2 . 0 ا 0 : ة هم رقما

 ل ا سلاج وهو هللا 585 د ىذ زاتسأ ليفارسإ ف تاخد
 ال تلق ؟ ائيش لوقت نسح أ: لاق ىلآرع ”امهلف ؛ ءىشب هسفن عم منرتي و ضرألا

 6 ور ثم : لاق ىفريَصلا دمم نب يلع نسحلا ابأ تمس . بلق الب تنأ : لاق

 لثم : لاقف ؟ عامسلا تقو ىف مدحي ناك فيك : مهمقل نيبألا خياشلا نع لثس دفو
 0 يملا رمع نب سيق تممسو : لاق . باثذلا هطسو ىف عقو اذإ منغلا عيطق

 لوقي ا ع ةريثك نينس عاملا دنع روضحلاكرت دق نآكو

 : تيبلا اذه اهمف ًانايبأ

 ون ء هالا ىف "فقاو 00 رن كلو ند ٠ انعم دال ل اق

 مهنم دحاو "لك لأس اوتكس الف « نودجاوتي و نوموقي انباحصأ ناكسف : لاق
 ىلإ شامتلا ىنعم ىلع نولوقي مرثكأ ناكف « تببلا اذه ىف هل عقو ام ىنعم نع
 ناكف «هسياإ شطمتي ىذلا لاخلا نع ًاعونمم دبملا نوكي نأو ؛ لاوحألا
 طسو ىف نوكي :لاقف « كدنع ام تاه : انلقو « هايلاسف ؛ كالذ مهنم همئقي ال

 مالك لاق اك وأ . ةرذ هنم هللا مومطعي الو « تاماركسلا عيمج ميكو لاوحألا

 « هطخم ةياكسحلا هذه ىل بتكو : لوقي دادنبب ىولملا اضرلا نب ىبحم تعمسو

 : مهضعب لوق ىنعلا اذه هبشب امو (1)
 ريثك نوسنؤلاو اتشحواو هرامغ ضوخم الاو اتشطعاو



 ممللا باتكسص ضب

 طقسف « 2"”ىدرب امس اي : ىدانيو فوطي الجر ىفوصلا ناماح وبأ عمس : لاق

 لاق. ىرب ىرت 0 : لوقي هتممس : لاقو كلذ نع لثس « قافأ اماف ؛ « هيلع ىثغو

 مهنلا لهأو نأشلا اذهم ءاملعلا نم مه نيذلا خياشلا لاق كلذكتف : هللا هحر خيشلا

 هتقوو هلفسُش كثيح نم بواقلا ىف رقي ام بسح ىلع عامسلا نأ : ةّصقلا هذبم

 ثيح نم هممت ناملح ىلأ ىلإ ذأ ثيح تئاصلا ثوص نأ ىرث الأ « هروضحو

 : هلْفشو هتثو

 مالغلا ةبُع نع تيك ةياكح « رعأ هللاو « ءانلق ام ىلع كلذب لدتْسي امو

 : لوقي الجر عمس هنا هللا هحر

 انع ىفأ ةبحسلا ّنِإ » امكللا ٍراَبَج نام

 ضمب لاقف . تبذك : لاقف رخآ لجر هعمسو . تقدص : هللا همر ةبتع لاقف

 ىف هبعت دوجول هقدص هللا هحر ةبتع اَمأ ءاباصأ اهالك : نأشلا اذهب *فراع وه نم

 لتاقُم نب دمحأ نعو . هتبحم ىف هسن أو هتحار دوجول هب ذكف رخآلا امأو « اتبحم

 مهعمو ةيفوصلا نم موق هيلإ عمتجاف , دادغب لخد هللا همحر ىرصللا نونلا اذ نأ

 : لوقي أشنأف « كلذ ىف ك نذأف « ائيغ لوقي نأ ىف هونذأتساف « لاوق

 اكنمحأ اذإ وب نيكف « ىف ذع كلاَوَه ٌريخص

 ركشم ناك دَق ىَوَع » ىلك ىف تلمس نأ
 ىلع للا َكِسَش اذإ « بيَتْكَُسل ىنرت اكأ

 لاقف ءرخآ لجر ماق مث ءههجو ىلع طقس مث هللا « همحر نونلا وذ ماقف : لاق

 . لجرلا كلذ سلجل : لاق 4 ”موقَت "نيج كلاَرَب ىرفلا ه : هنحر نونلا وذ

 يراطعلادنع فورعم تانرتعزلاو اى ررتع زىرتشر نم : خسنلاىدحإ شماهىف )00(

 ١14 : ءارعشلا (0)



 مو عارسلا ىف ”خباشملا فصو بأي
 0س سل ا ا

 هبا لإ راغأ وقت يح كارب ىذلا» هلوق ىف ىنءلاو : : هللا همحر خبشلا لاق

 0-2 سلملي ةلووا مهلثأ "أب هكترمنإ ؛ فاكمااب هريغأ هتمحازمو

 0 قوفرتت مك خباشلا نأ كلذو « سلحي مل همايق ىف ًاقداص لجرلا ناك ولو
 اوزواج اذإ هوحماس ن نأ ملزوسي الو « مهتقرعم لضفب مهنود وه نم م لاوحأ
 الجي رضح هنأ هللا همحر ىرونلا نيسحلا ىلأ نعو . مهريغ لاح اوعداو مهدودح

 : تيبلا اذه ممسف , عامس هيف

 ًالرإع كولذو نم 5 0

 ه1 ل ايبا ةفييشت ا
 ا دق ٍربَصَق ةحأ ىف مقوف ( ههجو ىلع ماهو دجاوتو ماقف : لاق

 نم جرخم مدلاو ةادفلا ىلإ تببلا ديمو اهملع ىشمي لبقأف « فوهسلا لثم اهو
 : تامو لئالق امانأ كلذ دعب شاعو هاقاسو هامدق تمرو مث « هيلجر

 ناكو « قفوملا نب "ىلع تيأر : لاق هنأ هللا همحر زاتركا ديعس ىلأ نع ىكُحو
 ىنوميقأ : لاقف ٠ ايش عمم دقو « عامسلا تقو ىف رضح دقو « خباشملا ةلخأ نع
 : هللا همحر رصن وبأ لاق « نافّزلا خيشلا انأ : هدجاوت ىف لاق مث « دجاوتو « هوماقأف

 :لوقي « هئانرقو هئاسلج ىلع هلاح كلذب ىلعدي نأ ديرب هنأ« رعأ هّللاو ؛ كلذ فىنعملاو
 نكاستلا نع كلذب بنتجم ع يهنأ هبدأ نسح نمو « نافزلا خيشلا انأ

 . نيثدتبملاو نيدي رملا لاوحأ نم هنأل ؛ باهذلاو

 نب فسوب تدصق : لاق هنأ جاردلا نيسحلا ىبأ نع ىلاوغإ ضعي ىل ىكسَحو

 هلزنم نع تلأس "ىكلا تلخد اماف : لاق « هيلع مالسلاو ةايزال دادغب نم نيسحلا

 قع + ئردص اوكي ا نردنرلا كلذ "لم كا لوقي نعت ؟لاأ نم لكن
 تاق تحبصأ املف « دجاسملا ضعب ىف ةلوللا كالت هَسِبف « فارسنالا ىلع تمزع
 ىتح هنع لأسأ لزأ لف ار أ نأ نم لقأ ال هلك قيرطلا اذه ْتُج دق : ىسفن ىف

 هرج قر لحر هيدر نيبو بارخلا ف دعاق وهو هيلع تاخدف 0 هال م ىلإ تفقد



 عملا باتك . 4

 هيلع تماسو هيلإ توندف ةيالاو هجولا نسح ”ىهب خيش اذإو « ارقي وهو فحصم
 :تلقإ تنأ نبأ نم : ىل لاقو ىلع لبقأف « هيدي نيب تدعقو ؛« مالسلا ىلع قرف

 لاقف « هيلع مالسلل خيشلا تدصق : تلقف ؟ كب ءاج ىذلا امو : لاقف «دادغب نم

 اراد كلل ىرتشأ ىتح اندنع ميقت :ناسنإ كلل لاق نادلبلا هذه ضع ىف نأول : ىل
 ءىشب هللا ىنحتما ام : تلقف :لاق ؟.ىجلا اذهنع كدعقب" ناك لاق اكوأ «ةيراجو

 لوقت نأ د : لاق مث 2 نوك أ فيك ىردأ تنكام ىنندتما ولو « كلذ نم

 : لوقأ تأدتباف « تاه : ىل لاق « من : تلقف ؟ ائيش

 ىنبتام تمد رح اذ تلك وأو « ىقميطق ىف اسيئاد ىنبت كبَر
 ىتتال "تنال ذإ انك انتْيَلالا « كلوت ”لَسْنأتيئالاو ”كب أك

 «ىكب امم هتدحر ىتح « هب وثو هتيحل ”لتبا ىتح ىكبي لزي لو « فحصل قبطأف :لاق

 وه ةادغلا ةالص نم « قيدنز فسوي نولوقي ”ىرلا لهأ مولت ىنب اب : ىل لاق مث

 :نيتيبلا نيذهب ةمايقلا "ىلع تماق دقو « ةرطق ىنيع نم رطقت ل فحصلا ىف ًارقأ اذ
 : ثيبلا اذه عمس اذإ , ًاريثك دجاوتي هللا همحر ىلمْشلا ناكو : لاق

 باح /سنلسو تمس ملْصوَو » لق علو « كري” ذادو
 قلفناو « موقيو هسأر ىلع طقسبو طبّتختي وهو ليللا رطش ىلإ اليل قالا ماقو

 ش : تببلا اذه نولوقي نولاكوقلاو « نوكبي

 فاح ههيبَع نم أ سيل « بنتك داؤق ذكنأف ثلا

 مومْسش فالتخاو هدصاقم ىف لّمأَت اذإ لقاعلا ىلع ىف الو «ريثك كلذ هابشأ و

 نه ىدارُم ىلع فقيو تركذ ىذلا ليلقلا اذه ىف لّمأت اذإ عامسلا ىف مهنكامأو

 . قيفوتلا هللب و « هلا ءاش نإ كلذ



 م6  عامملا ىف لكلا لهأو صوصخلا صوصخ فصو

 0 ضصوصخلا صوصخ فصو ىف باب

 عامسلا ىف لاكلا لهأو

 ىلأ تعمس : لاق ةرمعبلاب دحأ نب دحم نسحلا ابأ تعمس : هلا هحر خيشلا لاق

 هعمسي ناك ءىش دنع يمت هتيأر اف ةنس نيك هللا دبع نب لبس تمدخ : لوقي

 هيدي نيب لجر أرق هرمع رخآ ىف ناكاهلف"« كلذ ريغ وأ نآرقلاو رك ذا نم
 « دمترا دق هتيأرف « ةيآلا 7« ديف "كسي دحام » : ةبآلا هذه

 مست : لاق ٠ كلذ نع هتلأس هوحص لاح ىلإ عجر الف ء طقسي نأ دلو

 . ًاتْقض دق ىبيح إي

 تنكو « ىرخأ هم الهس تيأر : لاق هنأ هيبأ نع ًاضيأ لاس نبا ىكحو

 ملب الف : لاق ناقرفلا ةروس هتذمالت نم لجر أرق « رانلاب هيدي نيب للم

 « طقسي نأ داكو « برطضا 296 نمر ىلا َِئَمَي تقلا » : ىلاعت هلوق ىلإ

 . تفمض دق : لاقف , كلذ هب ىدهع نكي مل هنأل كلذ نع هقأف : لق

 هانمم اذه ًامالك ها همحر هلا دبع نب لبسل تلق : لوقي ملاس نبا تعجو

 ىقلااف « كبارطضاو كريذت ىنمت كقاح "تفمض هنأ "تركذ ىذقا نإ : لعأ هّللو

 لجأ نف « هلاح ةوقب هملتبب وهو الإ ”دراو هيلع درب ال : لاقت ؟ لاحلا هوت يجوب

 . ةيوق تناك نإو تادراولا يدم ال كلت

 ىضر قيدصلا ركب ىبأ لوق وهو ململف ىف ”لصأ كلو : هللا همحر يشل لق

 ىتح انك اذكه : لاق نارقلا ةءارق دنع كبي وهو الجر مم نيس هتع هل

 عامسلا نم برض هقرط اذإ ريغتي الف « تتبثو تدتشا ىنمي ٠ بولق# تق

 ش . هاوس هدميو عامسلا لبق هللح نآل

 ؟8:ناكرملا(؟) ١6 : معطل (؟)

 1 وع
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 علل باتكص م

 : لاق هنأ هنع كح دق هللا همحر هللا دبع نب لبس نأ كالذو خا دقو

 هباق ىعارب هنأ كلذو « دحاو ءىش ةالصلا ىف لوخالا ليقو .ةالصلا ىف ىلا

 هبلق روضح ةالصلا ىلإ موقي مث « ةالصلا ىف هلوخد لبق هئرسسب ىلاعت هللا بقاربو

 هلاح نوكيف « ةالصلا لبق هب ناك ىألا ىنمملاب ةالصلا ف لخديف « م عمجو

 « دحاو ىتي هدعبو عاملا لبق هلاح كلذكو « ادحاو ةالصلا لبقو ةالصلا ىف

 دادزا اكو « ماد هشطعو ًامئاد هباشو الصتُم هدٌجوو ًالصنُم هعامس نوكيف

 . ادبأ مطقني الف « هب'رش دادزا هشطع دادزا اكو « هشطع دادزا هب رش

 نم ةعامج ناك : لوقي ىهيجولاب فورعملا ىجركسلا "ىلع نب دمحأ ثعمسو

 « نودجاوتي م نولوقينولاوق مهدنعو « زارقلا نسح تبب ىف نيعمحتسم ةيفوصلا

 . سلام : ذاشم ؟ مل لاقف ٠ « ًاميمج اوتكس هيلإ اورظن الف « ْداَمْمم ؟ مهملع فرشأف

 "تلفش ام ىنذأ ىف ايندلا ىهالم تمم ولف « هيف متنك ام ىلإ اوعجرا ؟- ملح

 ا ةش الو ىمع

 مخي رشب و موسوفنو مهمئابط نم قبب 0 ) 531 درب دراولو مهقرطي قراطا ةلضف

 تاوصألاب ' ذدلتت الو ابظوظح تاهننلا نم ذخأت ال ََ ؛ ٌذيمو ةلدبم ىهو الإ ةّكاح

ع مرار أو « ةدرفم مهمومم نأل ؛ اهب متننت الو ةّبيطلا
 را ميتاسو وا

صف كلذ 2 ةيناسنإلا ةنراقمو ةب رشبلا رييغتو سوفنلا تارا ةرودك
 ”ل

 6« هأشب © نم هيناوي هللا 5 5 2

 دئاصقلا هذه معمسلا تنك : هل ليق هنأ ُث هلئإ همحر ديئنألا مساقلا ىلأ نع ىنفغلبو

 اذكم تنأف نآلاو ِق ككرحتت تنكو ل عامسلا تاقوأ ف كباتسأ عيرشمو

 هس

 ( : ةمجلا ()



 مكوب عامسلا ىف صوصخلاا صوصخ فصو

 ةَدِماَج ع لفي ىو 3» : ةبآلا هذه دينجلا مع 1 ةفصلا نك اس

 ريشب هنأكف ع9 نوع لك َنَقنأ ىذلا ملل من ر باحكلا م كرمت هو

 « ىرهاظ ءوُدهو 0 نوكس ىلإ نورظنت مينأ ىفعي ؛ رعأ هللاو « كلذب

 . عامسلا ىف لاكسلا لهأ ثافص نم ةفص اضبأ هذهو ىلقب انأ نبأ نوردت الو

 عامسلا اريف ىتلا مضاوملا هذه ىف نورضحي امج ءالؤهو : هللا همحر خبشلا لاف :

 نم رخأ ةدعاسم ةهج نم مهعم نوعمتجي امبرف « ةفلتخم تاهجو « ىَش لاوحأل
 مل ام مموفرعي ىح موقع ريكو مهابثو مهمل نورضحم اميرو « مهماوخإ

 ةعس نم مهسنج ءانبأأ ريغ عم نوعمتح امب رو « هبادآو عامسلا طئارش نم مهيلع امو

 اوناك نإو مهنطاوبب مهنع نيدرفنمو مهنم نينياب مهمم نونوكيف مهلثحتو مهقالخأ
 ٠ قيفوتلا هللبو « معرهاوظب مهئاسلج عم

 مه : لما ()



 ممللا باتكسص مس

 ظءاوملاو ركذلا عامس ىف باب

 كلذ ريغو ةكحلاو

 قاقزلا رثكب ابأ تعمس : لوقي ىفأدلا ىرونيدلا دواد نب دحم ركب ابأ تعمس : لاق

 « ةنس نيمب رأ ىنتميه ديحوتلا ىف ةلك ىلاعت هللا همحر ديدجلا نه كعبسا# لوك

 . كلذ رامغ ىف دعب انأو « ةنس

 دينجلا ىلع ناسارخ لهأ نم لجر لخد : هللا همحر ىدْنُدتا رفعج ؛ لاقو

 هدماح ديعلا ىلع ىوتسب ىتم مساقلا !بأ اي : لاقف خباشملا نم ةعامج هدنعو هللا همحر

 هل لاقف « ني ديقب َدّيْقو ناتسراملا لخدأ اذإ : خياشلا كثلوأ ضعب ؛ لاقف ؟ هّماذو

 مع اذإ ىيبحاي :لاقف لجرلا ىلع لبقأ مث ء كنأش نم اذه سبا : هللا همحر ديدجلا

 . جرخو ةقبش لجرلا قهشف « قوام هنأ نقيتو

 اهب ىكوقي' ىلاعت هللا دونج نم دْنُج ةكسحلا : هللا نحر ذامُم نب حن لاقو

 جرخ اذإ و ؛ باقلا ىلع عقي بلقلا نم جرخ اذإ مالكلا نإ : لاقيو « هئايلوأ بولق

 . نينذألا زوم مل ناسللا نم

 وأ ةلك عم نم رك ذ نه : ريثكر ابخألا ىف اذه لثمو : : هللا همحر خيشلا لاق

 ًاقارتحا هباق ىف وأ ًادجو هرس ىف كلذ نم راثو كلذ هقار ةنسح هكحرأ ارك ذ

 . ظمأ نع هظعو كني مل هل هلظذأ نع هظْسأ كده زال نم لكن لاقيو

 « لجر فللأ ةظعوم نم مفنأ « لجر فلأ ىف مكح نم ”لمف :نامء وبأ لاقو

 تادراو نم اهقرطي ام دنع بولقاا ءافص ثيح نم بولقال تافداصم ىه امإ و

 تداضنو تفاتخا اذإو ء« تدوق تقفتا اذإف ؛ تاروظنماو تاعومسملا نم بويغلا

 تاطقسو كللذ اوزواج دف مهنإف لاكلاو قدصلاو ةماقتسالا لهأل الإ « تفعض

 زفمتو نوعسست امي ممراك ذأ مل دافعت امب ر نكساو « نوريغتي الف زييملا ةيؤر مومع



 ءكح عامسلا 5 رخآ باب

 ةكسملا عامس دنع مل ددجت ءافصلا تادايز كلذو « تقو دمب ًانقو تادهاشملا مل

 : ةكسملا فئارط ىلإ ءافصإلاو

 نارقلا نم نوعمسي ىذلا عامسلا ىف موقلا دوصقم نأ : "ترك ذ اهف دارلاو
 ثودعلا بيطلو ةمغنلا نسحل هلك سيل مكسحلا عاونأ نم كلذ ريغو رك لاو دئاصقلاو

 نادقف دنع اضيأ مهبف نماك دجولاو ناجيبلاو ةقرلا نأل , كلذب ذذلتلاو منتلاو
 تاوصألا نادْجو دنع مهبف نماك ءردحلاو نوكسلاو ؛ تامغنلاو تاوصألا
 قام سنخ نم مهم ولق فداصتام نوم.س ام ميمج ىف دوصقلملا نأ انماعف ؛ تامغنلاو

 . هتلك اشمب هفداصت امب دجولا ىوقيف « راك ذألاو ديجاولا نم مهمولق

 فلاح ك)



 عمللا باتك انور

 عامسلا ف رخآ باب

 دصاقم ىلع كلذ ىف دوصقلاو لما نأ انرك ذ دق : هللا همحر خيشلا لاق

 ثيح نمو « كلذ نم مثرارسأ تافداصم بسح ىلعو ؛ نوعمسي ايف نيءدتسلا
 تقولا ىف هب مهام قفاوي ًائيش اوءمس اذإف « مهب ولق ىلع بلاغلا نوكي امو مهتاقوأ

 ثيح نم نوقطنيف « ممرئامض هيلع تّدضنا امو مرئارس تانمكُم كلذب ىَرْقَت

 مهاعب رطخمالو « مهاجم قيلي ام ىلإو مهقدصو ممدصق ثيح نم نوريشب و ؛ ممدِحو

 دنع 'ىراقلا ةلفغ مهماطصتال كلذكو « هلوقب لثاقلا دارمو هرعش ىف ىعاشلا دصق

 اوناك اذإ هركذ دنع ركاذلا تّدش ةشل مهش- و بالو « نيهمتنم وناك اذإ هتءارق

 « نائدارإلا سناجتتو « ناتقولا لك اشتيو + نالالا قفتت اًبرو « نيعمحتسم

 مييحسو ةيانعلا مهتلمش اذإ و « ىفْخَأ لكملاو ىَفْصَأ تقولاو ىَرْقَأ حداقلا نوكيف

 . مهاوحأ عيمج ىف للملا نم نودكربمو للزلا نع نوظوفحم مهف قيفوتلا
 دمت نع رك ذ . هللا هاش نإ اهرك ذأ ىتلا تاياكملا هذه ىف ؛تركذام نايبو

 ثنكو ناوشن انأو ىتتلماج ماَيأ ىف ةلل 'تجرخ : : لاق هنأ ىدادقبلا قورسم نب

 : تيبلا اذهم ىنغَأ

 اءاملا 'برْدي نسم تيحست الإ مب تاررئام ”مارك 226 ةابانّريطب د

 : لوقي ًالئاق تءعمسف لاق
 اءاممأ فئوجلا فال بف قلَح كَعكجَت ام دام هيج فو م

 هنأ ىرت الأ « لاق اك وأ ةدابعلاو ملعلاب ىلاغتشاو ىتب وت ببس كلذ ناكسف : لاق
 هتاسنل ًاببس هلطاب ناكو هل قمل ةفداصعب هيف ناكى ذلا لطابلا قحتماةيانملا هتك ردأ نيح

 هنأ ناعزر نب نسحلا ىلأ نع اضيأ كح دقو « ةياعرلا هتلمثو قيفوتلا هبح نيح

 ةدلب مسا (1)



 4 عامسلا ىف رخآ باب

 روبنطلاب اب راض انءمس ذإ ةرصبلاب نيتاسإ نيب انباحأ نم لجر عم ىشمأ تنك : لاق
 0 5 1 : لوقي وهو

 انوماظت "كشك رهاللا اذ لوط ان وفصتت ام ووجاولا حابصاب
 ان وفصنت 0 انيلب ذإ 0 رق وحلا ربجاو ىف نك
 : ؟ تلق وا كيلع اذ امو : لاق مث ةقرش ىبحاص قبشف : لاق
 انويعلاو أود ُلْبَتَو نأ وتوت فس موحاولا ”حابص اب

 انيق كاذ "نإ كاذا وماعأف امر كلذ دب نوريصتو
 دصقم حبق همشحي و « ريم ىف اع نابأو هتقو ثيح نم هباجأ هنأ ىرت الأ

 ىنملا اذه ىف ىكسُح دفو ؟ هدجوب هئالتماو هيلع نئافحلا ءاليتسال « هلوق ىف لئاقلا
 دن نأ ركَمَو اوثركَمَو » هلوف ىنمم نع لثس هنأ : هلل همحر ىلبثلا نع اع
 : لاقف ؟ مهب هللا ركم مضوم اف ميركم عضوم تساع دق : هل ليفف 00« ني ملأ
 لئاسلا ىف هللا همحر ىلبشلا دهشف : لاق . ريل ربي نأ ءاشولو هيف مه ام ىلع مهكر
 :؟ لوقت بناجلا كلذ ىف ةيناريثالا ةنالفب ”تممس امأ : لاقف باو هنغي مل هنأ

 كاذ كم 2نُسحَيف ”لمدتو 2 ىدنع ”لففلا هاوس نم حبو
 ”زخخاد كلذ عيمجو ؟ اهدّصَق نم هتراشإ عقن نبأ *رظناف : هللا همحر خيشلا لاق

 . نمؤملا ةلاض ةكسحلا نإ : ليق ىذلا ىف
 . لع هلو « ىنخاب اكمللا همحر فيفخنب هللا دبع وبأ لاؤسلاو ةلئسلا بحاصو

١ 

 1107170 تاس وسب بسسس سس هس جست

 م: : نارمع لآ )١(



 ممللا باتك مبا

 ىتلا مداوملا 3 روضحلا هرك ىذلاو 2 عامسلا هرك نميف باب

 دئاصقلا نولوقيو « ناحلألاب نآرقلا اهيف نوءرقي

 نوصقري و نودجاوتيو

 ضعب نع تيوُر رابخأل كلذ اوهرك ”موقف : ىتش تاهج نم كلذ هرك دقف
 ءادتقا كلذ هرك' نم هركف ؛ كلذ اوهرك مهنأ نيمباتلاو ءاململاو نيمدقتملا ةمئألا

 ىلع مهرصع ىف نيمادقلاو نيدلل ماكحأ ىف ةمنألا مه اوناك ذإ ؛ مل ةعباتمو مهب ,
 . نيملسملا ةعامج

 نإ رطخلا نم هيف ام مّظمل نيبئاتلاو نيدصاقلاو نيدي رمل كلذ اوهرك موقو
 اونكري و متع زع تب مدوقع كاذ دنع ؛لحنتت مهظوظح اوعباتوكلذ او نلمسا

 . ةيلبلا ىف اومقيو ةنتفلل اوضرعتي و مهتاوهش ىلإ

 تايعابثرلا هذه عامسال ضّرعتي ىذلا نأ تمعزو كلذ تهرك ىرخأ ةفئاطو
 مؤق مه وأ « ةنتفلاو ةباعدلا لهأ نم نوئلتم موق مه اّمإ : نحو دحأ نم ولخمال

 تاضايرلاب مهسوفن اوتامأو ةّتضرلا تائاقملا اوقناعو ةفيرشلا لاوحألا ىلإ اواصو
 «مهينامم ميمجىف لجو ع هللا ىلإ اومطقناو مهروبظءارو اينالا اوحرطو تادهاجلاو

 كلذ ك'رتو كلذب انلاغتشال ىنمم الف ءالؤه نم الو ءالؤه نم نحن انسلو : اولاق

 الدي تامرحلا بانتحاو تاضرتفملا هادأو تاعاطلاب ”لاغتشالاو ءانب ىلوأ

 . كلذ نع

 هيمحر ىراب ةورلا ىلع ابأ تعمس : لوقي ىهمجولا ىلع نب دمحأ تءمس : لاق

 نثك انني اذإف تيا دع الج ناك لإ رمألا اذن ىف انئلنالت قوقنتفا

 . راقلا قف



 سايس عامسلا هرك نمهف باب

 هللا همحر ٌديدْلا تعمس : لاق هيلع ؛تأزق ايف ىدلُخلا رفمج ىنربخأو : لاق
 >2 0 1 0” ا 7 #َ .
 كباصأ رح شا 5 ىل لاقف م , هلل ةموحر ىلمسلا قفرعم ىلإ تندء : لوي

 ؟ دئاصق نولوقي

 مت تلف
 نوللا اذه نم ىب ىألا اذه لوقأ نأ تئشول ؟ ةفناد ”قشاع نولوقي : لاق

 . فومللا *هل"وعم ناكو هرتسب ناك « ًاريثك اذه هعم ناكو : هللا هحر دينجلا لاق

 « نوممسيامف موقلا دصاقم فرعتال ةماعلا نأ ةهجنم كلذ ىرخأ ةفئاط تهرك و

 ةّصاخلل ةنايصو ةماعلا ىلع ةقفش : كلذ اوهركسف ءاوةلزو مدصاقمف اوطلغ اَمب رف

 . كردي ال تاف اذإ ىذلا ثقولا ىلع ةريغو

 هئانرقو هلاكشأ نم مدعو « هناوخإ نم دقف دق امل : كلذ تهرك ىرخأ ةفئاطو

 ىلإ مف دق الو هسنج ءانب أ ريغب طالتخالا نم ىلب“ دق انو « كلذل حلصي ناك نمو
 ىلع هلابقإل : ةمالسال ابلط كلذ كرت دقف « دانملا لهأ ةطلاخمو دادضألا ةسلاح
 7 هنامز لهأب هتفرعمو هنأش

 :لاق هنأ هنع ىور اهف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقا كلذ تعرك ىرخأ ةفئاطو
 انرمأ ام اَنأل : انينمبالام اذه : اولاقف 6 هينميالام ةكرت ءرملا مالسإ نسُح نم ه
 كلذ اوهركسف « ةرخآلا ىف ةاجنلا هب باطب' اًممالو ءربقلا داز نم وهسيلو «كلذب
 . ىملا اذهل

 ةميقتسم ملاوحأ نأل ؛ كلذ اوهرك لاكتلاو ةفرعلا' لهأ نم ىرخأ ةقئاطو

 مهمومهو ةرضاح مهولقو ةرهاط مهرارسأو ةيفاص مهراكذأو ةرومعم مهتاقوأو
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 0 1 .٠
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هرذصم نأ ىإو ء”دروم نا 0 نراعي 0 هيلع
و فراوطل هلع مومك سيل « 

 م

 فئاطاو ةادانملا ماود نم نطابلا عم فراوط ةضراعم ءرص رهاللا

 ؛هسيئأ هقرعيالو هسياج هركتيف تا واهلاو تابطاخلاو تايئاملا ىفخو تاراشإلا

 ريتاي لألف ثيلذد مهرهاوظب ىاخعا عم اوناك نإ و ,مهنطاوبب ىلاعت هلل عم عيل

 , 99 واب

 ٠ قيفوتلا هللب و تقولا اذه ىف ىرضح امم اذهف

 كل

 0 : ديدحلا )0(



 ما ْ دجولا ةيهام ىف مهنالتخا رك ذ

 دجولا باتك

 دجولا ةيهام ىف مهفالتخا ركذ ىف باب
 ورمع لاقف ؟ وهام : دجولا ىف فثوصتلا لهأ فلتخا : هللا همحر خيشلا لاق

 ىملاعت هللا مس اهعأل ؛ ةرابع دجولا ةيفيك ىلع عقب ال : هللا همحر ىكسملا ناهثع نبا
 . نينقوملا نينمؤملا دنع

 هلوقب ةفداصملا وه دجولا نأ نأ ك لاق هنأ لا همحر ديما نع ركر ذو

 اوُمدَقَب اَمَو 9 : لاقو ء اوفداص ىنعي 6”'2 ؟رِضاَح اولمع ام اوُدَجَوَو 3 : "لجو درع
 ماج اذإ ىتَح : لاقو « اوفداّصت ىأ ©« لل دع ودَت 0 نم "ميشال

 . هفداصي ل ىنعي : ا 1 4

 ىلاعت هللا ربخأ دقو « لجو وهف حرف وأ مغ نم 'بلقلا فداص ام 2
 ىتمت ال نفق د : ىلاعت هللا لاق ٠ اهل لجو وهو رصبتو رظنت اهنأ ؛ بواقلا نع
 ق'رفف 05 اهدجو نع .ىأ درك رودملا ىف ىلا 'بولفلا ىشت 0 1و ”راّصنألا

 . دن ال ىللا نيب 0 ىلا نيب

 نوكي , مدحأ نأ ىرتالأ 0 قحلا نم تافشاكم دخولا نإ : : اضبأ ليق دقو

 ًاذك اس هنم ىَرْفأ وه نم نوكي دقو ؟ قيهشلاو ريفزلا هنم رهظيو كرحتيف انك اسإ

 م هير اذإ نيذلا ه : ىلاعت هللا لاق « كلذ نم ءىش هنم رهظي ال هدجو ىف
 < رار اى تحد

 « ميبواف تاج

 موي: رولا (م) :١٠١ ةرقبلا (؟) عو : فيكلا )١(

 عم : جحلا (ه) 45: جحلا (؛)



 مالا بازكسص 1 ملك

 ءاقل دحوو « كلم الجو : نادحو دجولا : ملفا ند جانا ضرب لاق

 هاو 8 ؛ ىلاعت هلوقو « الع مل نم ىنعب 58 5 نم :لجو ع هلا لوقل

 . اوفا ىنءي © ًارضاحاوأم

 هدي دحو لكو ؛ كلُم لجو كل اذف ككساميف كدحي * دو لك : مومهعب 06

 . تبثيالواثب ث كبلقب قلت ءاقثلا دحو كاذف

ثكم ع 2 ةعب 5 سانلا : لوقي 5 ةمحر قئرضحلا ا نسحلا اب يأ تقوس
 0 فو

 . دحي اب ىف دق ةلحاوو ( هتقيقحم ىفتكادق ”ققحتمو « هيلع ةراتو هل ةرات نمو

 هل درشيال دحو لك : لاق هنأ مل همحر ها دبع نع لومس نع , 27

 . لطاب وبف ةنسلاو باتكلا

 مفر دجولا لوأ : هللا همحر ىلا رععألا نب دايز نب رشب نب دمحأ ديعس ونأ لاقو

 « سلا ةثداحمو ؛ بيغلا ةظحالمو « مهقلا روطحو « بيقرلا ةدهاشمو « بادملا

 تلا كيوب تنأ كؤوانف وهو « دوقفملا سانيو

 قيدعتلا ثاريم وهو صوصالا تاجردن لوأ دجولا : هللا همحر ديمس وبأ لاق

 . بيرو كش لك مهن لاز « اهرون مم ولق ىف ماعسو اهوق اذ املف « بيذلاب

 قئالمااب قاءتلاو سفنلا راثآ ةيؤر دجولا نع بجحم ىذلا : ًاضيأ لاقو

 ركذلا صلخو « بابسألا تءاطقنا اذإف ا مايسأب ة ةب وحمم سفنلا نأل ؛ بابسألاو

 ل# ىف ةاجانلا نم لحو ركذلاو ةظعوملا هيف تعجيو « افصو قرو بلقلا امو

 دهاشف «رهاط رو دهاش باقو ةيعاو نذأب باطما ميسو بطوخو « برغ

 2 همر
8 7 

 7 امودع» امذدع هدنع ناك اه لوحو هنال : دحولا وره كتالدف املاح هنم ناك م



 52 نيدجحاولا تافص ىف باب

 ندحاولا تافمص ف بأب

 ناودخم نيذلا دواجهنم كشفت "ىن اثم : لجو زع هللا لاق :هللا هر خيشلا لاق

 .نيدجاولا تافص نم ةفص هذه « هللا ©” ذ ىلإ ب ولقو ّمدواج نلاع نك

 ١١م4 ثيدحلا قوت« نيدجاوا تافص نه ةفص لجولاف 3 مولق ت ككل ىلامت هلوقو

 كب انئِجَو ديوعشب ةمأ لك نر م انثج اَذِإ فيكَ ؛ قس هيلع هللا ىلع ىنلا نأ

 . نيدجاولا تافص نم ةفص ةءصلاف « قمصف "2ديبش ,الؤه لك

 ةقعصلاو نينألاو ةيشفلاو ءاكسبلاو قيهشلاو ريفزلا لثم نم رثكست رابخألاو

 . نيدجاولا تاذص نم كلذ لكف ةحيصلاو خارمملاو

 5 ”دجاوتمو ؛ ”لجاو : نيتقرط لع هو

 هنأ الإ مهم وحصم مملح مهعم فدصق : فانصأ ةئالث ىلع مهف نودجاولا امأف

 موملع ردكيف عبطلا جازمو ةيرشبلا قالخألاو سوفنلا ىعاود نيباحألا ىف مهفراعي

 أرط اذإ هن 51 مهبوحصم مُدلجَو ىتاثلا فنصلاو ؛ لاملا مهملع ريغتب و تقولا

 ريغتب م اودعتناو أوشاعو الذب اومعنت م.سلا قراوط نم ممدجحو لك اثب ام مهماع

 كلذ مانفأ دقو « ماودلا ىلع مو وحصم مدعو ثلاثلا فنصلاو ؛ دحولا مملع

 نأل « مثدوجوم نع ةنطق مويف تسياف « دجو ام ىنف دق دحاو لك نأل : دجولا

 . مل>و ةياؤر بأهذإ مدوحوم مدعو دنع دوقفملاك | ممدنع ءىش لك

 نوفتكتلا مع ”فنصفق : مدوعأو: :ق فانصأ هال ا ىلع اضيأ موق ل نوددحا ودملا امو

 لاوحألا نوع هت نيذلا : مهعم فنصو هل ناوال نمو ةباءدلا لهأو نورممثتلاو

 ملحق دعا مما هب كلا 1 ع 0 د سحب دجاوتلا كلادع ء ةعطاقلا بابسألاو ةافشلا قبالملا
 3 ل

 عر : ءاستلا عز مو :جحلا(؟) مما: سرلا 0)



 لو

 مهلا باتك قيل
 سا اس وج طمس م وسجل مل دب ممسخس علا سس صسل سس بسسس

 ممدجاوتف « مهروبل ءارو اينالا اوذبن مهنأل ؛ مهب ىلوأ كلذ ريغ ناك نإ و ؛ مهنم
 . تامولعلا كرثو تاحارلا علخ نم اوقناع دق ام ًارورسو ًاحرفو ًاياسنو ةبياطم

 دق : هل لاقيف .لعلا ىف اذه سيل : لوقيو كلذ ركنأ نف : هللا همحر خيشلا لاق
 نيبذمملا ءالؤه ىلع متلخد اذإ : لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا لص هللا لور نع ىود
 1 « اوكابتف اوكبت مل نإف ء اوكسباف

 . لعأ هللاو . ءاكبلا نم ىكابتلا ةلزم « دجولا نم دجاوتلاف
 نيقتحتملاو « بولقلا باب رأو « لاوحألا ءانبأ نم فعضلا لهأ : ثلاث فنصو

 الام اوضفنو اودجاوت مهمام ناتتكو مهحراوج طبض نع اوزجع اذإف « تادارإلاب
 جرذتلل الط مدجاوت نوكسيف ؛ مادرو مهنع هعقد ىلإ ممل ليبس الو هلمحم م ةقاط
 . قئاقملا لهأ نم فءضلا لهأ مهف « ىلستلاو

 سجلا نمجرخأ نيح روصنم نب نيسحلا تيأر : لوقي راصقلا ىسديعتممس : لاق
 دحأ عمس امو : لاق . دحاولا دارفإدجاولابسح : لاق نأ همالك رخآ ناكسف لتفيأ
 .ةماكسلا هذه هنم اونسحتسا الإ ءاذه دادغبب اوناك نيذلا خراشملا نم

 : لاقف همةسو دجاولا دجو ةحص نع هللا همحر ىروجربنلا بوقعي وبأ لثسو
 مّربتو « هل نيدجأولا بولق راكنإ همقس كلذكو « هل نيدجاولا بولق لوبق هتمح
 . مهسنج ءانب أ ريغا كلذ سيلو دادضأ ريغ الاكشأ اوناكذإ ؛ هئاساج



 ك1 ول 0
 ا نقداملا مم املا دصتوت 8

 5 ب 0

 فييفداصلا حياشلا دجاوت ركذ ىف باب

 ف اموي ددجازت هنأ + أ همحر ىلْيُلا نع كح : هللا همحر ع لاق

 : لاقف ؟ ءىش ىأ نم مآ: هل ليقن « ماوس ىبقي ام ىردي سيل مآ : لاقف هساحي

 ىتح طلاحلا ىلع هدي برضف ًاموب دجاو : هنأ ًاضيأ هنع ل
 تلو

 دهاش ىأب ! كلو : بيبطال لاق ءانأ اف «ءابطألا ضمب ىلإ اوذمعف : لاق هدب هيلع

 اودمعف : لاق « هدرطو هللا همحر ىلبشلا همطلف ؛ كدي جلاعأ ىتح تثج : لاق؟ ىنتنح

 : لاق ؟ ىننثج دهاش ىأب « كليو : هل لاق هانأ املق « هنم "فلعل رخآ بيبط ىلإ

 « اهبلع هلمجي ءاوالا جرخأ املف « تكاس وهو اهلعبف هدي هاطعأف : لاق « .دهاشب

 : لوقي وهو ءادلا مضوم ىلع هعبصإ كرتو ؛ دجاوتو حام

 ىدك لع عل كباس نتبلا
 6 5 5 ناش 7 لل

 دقصلا ىف 0 مجفت نم تب

سر يرق سلارا ب ول لا
 0 لان

 2١م س6
 نان ىف َتَحَّدَص وش اذ 0 رفوته ءاقْرَو بر

 ىكأ نكح اهاكبتو ابهترأ امير ىلاكبف

 يفت الف وكعأ اذإو اهسهنأ الغ وكنت نإ يش

 ىفرمت ىوبلا اًَضْيَأ َىْهَو افرع

 : تاينألا هذه ىرونلا دشنأ ال دجاوتو ماق الإ دحأ موقلا ىف ىقب اف : لاق

 لجر نم ةّبحلا ىف ىف ةلك عمسأ نأ نينس ذنم ىهتشأ ىذ وه : ةيفودصلا ضعب لاقو

 . هدجو نع ام ركعي دحاو



 1 ممللا باتكس ىك

 توملا ركذ دنع دجاوتلا ريثك ناك : هللا همحر زارخلا ديعس ابأ نإ : لاقيو
 نم ًائبش لمفي مل هللا نأ نقيأ دق فراعلا : لاقف هللا همحر ديئتلاا كلذ نع لئسف

 وفص هراكلا نم هب ةلاحلا ىلاعت هللا عئانص ىف دهاشب و ٠ يوقع الو هل ًانفب هراكملا

 ءافطصا هيلا هور دريل لزاونلا هذه هب لني امإ و : لجو رع هللا نيب و هنيب ةّبحْلا

 ريطت نأ بجعب نكي مل ههبشأ امو اذمب فراملا فشوك اذإف ؛ هل اعانطصاو هل

 دجاوتلا ىرم تيأر ام كلذلف « ًاقايتشا اهنطو نم بلقنتو « ًاقايتشا هيلإ هحور

 ءاشي ام هّيلون لعفي هاو ؛ هتيثم برق ىلع كلذ ىنأ ًامّبرو ء تولل ركذ دنع

 . بدني امو

 ىداوب دوجولا : لاقف دجاوتلاو دوجولا نيب فرفلا نع خباشلا ضمب لئسو

 دبملا فاصوأ ىلإ مجار « باستك الا ىف لخاد دجاوتلاو « ةقيقحلا تالاسرإ و ةبيغلا

 ٠ . دبعلا ثيح نم
 ظعاواا ىريملا نامع ىبأ نع . دجاوتي ىذلا ىف ةلع ةدهاشمل ءدجولا هرك ىذلاو

 هناهك تريظأ دقف ًاقداص تنك نإ : هل لاقف دجاوت دق الجر ىأر هنأ هنع ىكح

 كلذب دارأ هنأ هبُشيو . كاذ نم هدصقم رعأ هاو ؛ تكرشأ دقن ًابذاكت نك نإو

 . لعأ هللاو « ةفآلاو ةنتفلا نم ًارذحو « هيلع ةقفش



 يك هتايلغو هناحيهو دجولا ناطلس ةوق
 سس م سا ل

 هتابلغو هناديهو دجولا ناطاس ةوق ىف بأب

 :..+لا تعمس : لاق هيلع تأرق ايف هللا همحر ىدللا دممنب رفعج ىتربخأ :لاق

 ديجاوملا ىلاعت هللا همحر ىطقسلا ىرس دنع اموي رك ذ : لاق : لوقي هللا همحر
 هللا همحر ىرس لاقف دبملا ىلع ىوقي امم اذه ىناج امو ةيوقلا راكذألا ىف ةداحلا

 : هسحب الو وهو فيسلاب هبجو برص ممن : لاقف هيف هتلأس دقو |
 « نوكيال اذه نأ تقولا كلذ ىف ىدنع ناك : هللا همحر مساقلا وبأ لاق

 ىنم اراكتإ ؟ سحب الو فيسلاب برضي : هل تلقق تقولا كلذ ىف انأ هتمجارف
 . كلذ ىلع ماقأو « سحي الو فيسلاب برضي « معن : لاقف ! كللاذل

 . ململا رثأتسي نمم منأ نوكي دجولا ىوق اذإ : لوقي ناك هنأ همحر دينجلا نعو
 نم منأ رملا لضفو « ململا لضف عم دجولا ناصقن رضيال : لاق هنأ اضيأ هنع رك ذو

 دعب دجولا ىف نالمحلا : لاق هنأ هللا همحر ىدلخلا رفمج هنع رك ذ دقو دجولا لضف

 « ةبلغلا َلْبَق لومحلا نم ”متأ دجولا ىف ةيلغلاو « دجولا ىف ةبلغلا لاح نم 'منأ ةيلفلا
 رهقلا دعب لجلاب هتبلغ لاح نع لومحلا :لاقف ؟ ليزغتلا اذه تلزن فيك : هل ليقف
 : أ هدهاشو هسفن نع هنآلم دعب بولغللو « منا

 انك اس ىنعي الومم نوكي نم نأ : لعأ هللاو لق ام ناب و « هللا همحر خيشلا لاق
 رهاظ ىلع ربظي ىتح هبلغي نم هانعم ىف منأ نوكي دراولا ةوقو دوجولا تابلغ دعب
 نم "”متأ نوكست هبلقل ةفداصللو هيلع دراولا ةوق نم دجولا ناطلسل ةبلغلاو « هتافص

 . دراولا هيف مجني الو حداقلا هيف حدقي ال ىذلا نك اسلا لاح

 دجولا هيلع ىوقي ناك هللا دبع نب لبمم نأ : هيبأ نع لوقي ملاس نبأ تعمس

 ناكو « ًامامط هيف لك أيال اموي نيرشعو ةمبرأوأ ًاموي نيرشعو ةسمخ ىقبي ىقح

 نم ؛ ىش نع هولأس اذإ اوناكو ؛ دحاو صيق هيلعو ءاتشلا ىف ديدشلا دربلا دنع قرعي

 : ىالكب تقولا اذه ىف نوعفتنت ال متإف ىنولأست ال : لوقب ملا



 عمللا باتكص مع

 هيو .لبشلا + لوقولا هنحر دينللا تع لوقت نارلغ نيورتع امأ كعب

 .هب عقتتي مامإ هنم ءاجل هركس نم ىافأ واو ناركس هللا
 ىرص ىذي نيب ةبحلا ترك ذ : لوقي ناك هنأ هللا همحر دينجلا نع كو

 فج امنإ ؛تلق ول : لاق مث اهدف هعارذ داج ىلع هذي برضف هللا همحر ىطقسلا

 هبجو دوت مث « باغ ىتح هيلع ىمتأ مث : لاق تقدصل ةبحغلا نم اذه ىلع اذه
 ٠ هبجحو انيطغ ىتح هنسح نم هيلإ رظنن نأ انعطتسا ايف رمقلا ةراد لثم راص ىتح

 دجولاو ءالتمالا نم بولقلاب لحم ىذلا : هللا همحر ىكسملا نامع نب ورمع لاقو

 سوفنلل ةدايز ىه امنإ « كلذ لبق اهفرعي ناك لاح دوجول لضف هيف ىتبب مل تح
 نوكي ىتلا لالا نع امل نيبتي ىتح قحتسي ام ردقو قحلا ردق ملغما ؟ اجقرعم ىف

 لك سح اهنع عطقنا كلذ دنمف « هريغ دحن ال ىتح ءىش لك نع اهب ادرفنم وه

 نكي ملف هنم هيلع قحلا همقوأ امم تاسوسحلا نع هعاطقنا تك ردأ امنإو « سوسحم

 ٠ هريغا ”لضف هيف

 : لوقي ناك هنأ هللا همحر نيزملا نامع ىبلأ نعو

 لاّصِولا ىفثركش ٍدْجَولا وْحَمَو كوخ ماننَم ىف دْجَرلا كت



 م منأ مهيأ كرحتلا دجاولاو نكال اسلا دجاوأ

 ؟ متأ اممأ كرحتلا دجاولاو نك سلا دجاولا ىف باب

 دجولا ىف هباتك ىف هللا همحر ىبارعألا نب ديعس وبأ لاق : هلا همحر خيشلا لاق
 لاق دقو ؟ هيف نوكسلا مأ دجولا ىف ةكرملا « متأو 'لضفأ ابأ : لاقف لأس الئاس نإ
 : ديعس وأ لاق « جاعزتالاو ةكرملا ن  ىلعأو ”لضفأ نكمتلاو نوكسلا نإ : موق
 نيكل بولا 7-0 قفا اولا نإ : ملعأ هللا كالذ ىف باوجلاف
 1 ماا « ةكرملا بجوي ام اهنمو ؛ ةكرلا نم لضفأ اهنف نوكسلاف

 درو ولو . هدورو ىف ًافيمض دراولا ناك رهقلا اذهب ' 31 ؛ ماذإتا ابلهأل رهقلا ابك

 دجولا اهنع نئاكسلا راكذألاو 00 نم تادراولاو ةكرخلا ةرورض بجوأل هتقيقحي
 . اهدها كيف بولقلا ىلع راتبتسالاو

 درو ام ىلع اهفارشإ و اهموقو 58 ريكا نوكسلا لعأ نولضفي ةعامج تيأرو
 1 0هوالي الام درو امير نكسلو ؛ كلذك ىرممأ اذهو . هيف اهنكمو اهيلع
 نع لقملا زحعي و هنم هدهاش موقيف ىوتأ هناهربو ىوفأ هرون نوكيف ةقولخللا

 . نأ ةكرحلا هذه ركل « لقملا نم ىوقأ دراولا نوكيف هك اردإ

 هنك اسيو هكرديف "”اموالم لقملل نوكي ام تادراولا نمو : ديمس وبأ لاق
 فكرش نف « هفرع دق امب هيلإ ريشي هنأل « لقملا نكمتل ةكرح كلذ عم رهظي الف
 نيكرحتلل لّضف نمو « مهنكمت ةدشو ملوقع لضفي مهفةرش امإ نوكسلا لهأ
 لضفل لضفأ ناكف « لقملا مهف نود سنخني ىذلا رك لا نم دراولا ةّوقب مهلّضف
 « *متأ نكاسلاف - لضفأ اهدحأ سيل  نيدءوتسم نالقعلا ناك اذإو « دراولا

 ىبأ دقو « نادراو وأ نالقع وأ نالجر ىوتسي نأ : نوكي ”ةبسحأ الام اذهو

 ىنمم ال نأ : ةلاسملا لّوأ ىف انلق ام ىلإ ًانْمَجَر ىواستلا لطب اذإ و « لعلا لهأ كلذ

 امزالم : ةخسن ىف (؟) ا



 عمللا باتد : 4

 ةدراولا لاخلا فالتخال ؛ نكاسلا ىلع كءرحتملا الو « ككرحتملا ىلع نكاسلا ليضنتا

 نووتسإ ال نيدجاولا نأل ؛ نوكسلا بجوت ىتلا لاهلاو « ةكرهلا بجوت ىتلا

 ةكرخلا نم نّيدلالا ىدحإ ةبجوملا ركذلا ةلا- نم هردهاش اماالو هب اوفشوك ايف

 بجو ىتلا تادراولا نم ىلعأ وه ام نوكسلا بجو ىتلا تادراولا فو « نوكسلاو

 « نوكسلابجوت ىتلاتادراولا نملضف أوهام ةكرحلا بجو ىتلاتادراولا فو « ةكرملا

 نيكرحتملا ىلع ةدراولا لاخلا ملعت ىتح نوكساإب الو ةكرملاب انه اه لضفلا سيلف

 "صقات وهف اهبحاص نكست ملف ًانوكس بجوت لاحلا تناك نيف « نينكاسلا ىلعو

 « مدِراو صقن ىلع كلذ "لد هكر رف ةكرح بجوت تناك نإو « هريغ نع

 ةمئاملا :بجحلا نع ابيلختو « بولقلا ءافص ردق ىلع تادراولا تادهاشللاو

 . تادراولا كاردإل

 . معلا هبجوي ام ثيح نم اهب مهمايقو لاوحألا لهأل راك ذألا ةفص هذهف

 . لعأ هللاو , مالكلا اذه نم ءىش مهبلع زومي الف ركسشلاو تابلغلا لهأ امأف



 ملم ىبارعألا نءال دجولا باتك نيرصع م باب

 هفلأ ىذلا دجولا بادك ند رمت عماج باب

 هلا هر ىبارعألا نب ديعس وبأ

 رفوخوأ « جعْرُم رك ذ دنع نوكيام دجولا : ىبارعألا نب ديمس وبأ لاق
 ىلإ قوش وأ « ةدئاف ىلإ ةراشإ وأ « ةفيطلب ةئداح وأ « ةلز ىلع خيب وت وأ « قاقُم

 « لاح ىلإ بالجتسا وأ « ضام ىلع مدن وأ « تناف ىلع فسأوأ ءا بلاغ

 نطابلاو سهاظلاب '”سهاظلا ةلياقم ىهو « رسب ةاجانم وأ « بجاو ىلإ .عادوأ

 قبس امم كيلع امي كل ام جارختساو « رسلاب سسلاو بيغلاب بيغلاو نطابلاب

 مدق الب كْمَدَق كلل تبثيف « كنم هنوك دعب كل بكف هيف ىدنل ؛ كل

 . « اهياع ركششلا مهاُمو ءاحل ىلوتلاو مسنلاب 'ىدتبلا وه ناك ذإ ءركذ الب ركذو

 اذهف , هلك مألا مجري هيلإ و « ةلجاع ةجرد اهب كلل تبئيف ٠ اهبسك كيلإ فيضللاو

 . دوجولا لع ”رهاظ ا

 نع ريال « ذيزم ةعلاطمو حور ةرشابم دجولا : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 «رئاوتم هينإ هنم ثائحتسالاو « كراذت. هنم لييختلا « » ريثك ىلع ردقي الو كليلق

 دادزيب ام هب 'رقاف قووشلاو ءاكبلا اًمأف ء فلتلا هنود ناك امبرو فبللا عقي كلذلف

 امهنأكىّتح . هعوقو عم هينعقتا ةعرسس عم هب هل الو هدورو لبق فرعي مل ناك ذإ
 ةيشفلاو ةدعرلاو « هيضقت ىلع فسألا قل ىتح هدوروب راشبتسالا مْ ف ءعماسيج

 لك كتالذكو ٠ هتوطس ةوقو رراولا ردق مظءاف لقعلا ىلع ةبلثلاو ءاضعألا لاوزو

 ةمسنو ةغااب ةلكح هيّعقت ةعرسس مه هدورو ةعرسس ىفف « لووم عزم وأ برغتسم دراو

 تغاطا هقاطأ ام كلذ نم بلق لك ىلع ىقلأو .ءاي'رأ كسمأ هنأ الرلو « ةرهاظ

 مودبال كلذو « ةدوروم لهانمو ةمولمم لاح ال نكلو ؛ مهسوفن تاهذو موقع

 . كير ممارأ اف مهمتي يح هئايلوأب هنم اقفر : نيع ةفرط وأ ظل
 (ممللا سعو) ها



 عمللا باتك ىلا

 نطو قح موتو ربلق ةدهاشم نكسلو افشلكب سيلف ايندلا ىف دجولا : لاقو

 هترْمَع نم قافأ اذإف ء هبتتم ةنأل ركاذلا ءافصو نيقيلا حور نم دهاشيف « نيقب

 نيقيلا نم ديز ام عم هحور تلك عتمتف 2 مل هيلع قبو ٠ دجو ام دقق

 نم هدهشب" ام ىلعو , هدعبأو هبارق بسح ىلع ديعلا نم اذهو « ةفشاكملاب

 . هقلاخ كلذ

 « هدهاش ام ضم, فصوف « هنيكمتب كلذ نم دهاشو هدجو ىف تبث نم مهنمو

 هل ةنايصو هيلع ًايقوت هب اوريخ ام كلذ الولو « مريغ ىلع ةجح كلذ نوكيف

 لبق عومملا نم دجولا مهب عقو ارو « هوبلسيف هعضوم ريغ هوعضي نأ ًاقافشإو

 عبطلا نم كلذ نوكي نأ نونمأي الو « هيف ركسفلا لبق هيلإ روظنملا نمو « هربدت
 سبتليف ةدايزلا نم هدعب نودهشب و ةقرلا نم هيف نودجمي ام عم سفنلا ناسحتساو

 ءاوس ىلإ نكسي نأ هقلاخ ةفرعم ىعدي نمل بحي الو « لطابلا نم حلا زييمت مهيلع

 هيلع ًالكشم ناك نإو اذهو « لئاز ىلع همهو مقي وأ صقانب هرطاخ لغشب وأ

 بولقلا هتقلت ام سيل ذإ ٠ ليضفتلاب زيمم ليصحتلاو رظنلا لهأ دنع هنإف « ههباشتل
 « ًاظوفح ناك نك المهم اكورتم ناك نمالو « اهنونظب هتمّهوت اك اهتدهاشمب
 نع حشر اك ركفلا نع جتن ام الو « هندعم نع ضاف اك هنوك بلجتسأ امالو

 نأل ةلملا لاوز دعب مل فشكسنيو لما زيبَمْلا لهأ ىلع كلذ طلتخم امبرو « رك ذلا

 دجولا هيلع بلغ نك راتخلا ريختملا الو ركذلاب رتهتسملاك سيل ركسفلاب زييمتلا

 نع هدجو نم مهن « ماوحأ فالتخال ذيناو لك ةقساذه سيلو « راتهتسالاو

 ل هدجو نم مهنمو ؛ لملاب هدجو نم مهنمو « ملا

 نآل ةولحلاب ةمتملاو ةكرحلا نع نوكسلا نم تابثاا لهأل نوكي ىذلا دجول ًامأف

 نولاغتيف راب مل ادبامب رف « ةفاسأا ةيؤر نع بارقلاو ةثحولا نع مهانقأ ىنألا

 ىلإ ةجاحلا نم هيلع اورطتقا امل مهيلع اينقب' مهتافص ىلإ مهدر امي رو « مهدوجو ىف

 دقو ةلمل اهنونظب ًاجاعزلا الذ مهي ؤر نم نوجزتيف كلذ مهمشحيف ءانلاو ءاذغلا



 مم  ىنارعألا نال دجولا باتك نم رصت# عماج باب

 0 ادمتقالا ىلع مهلمحيف هودققام بلطا هلولا كلذ دنع موف ا 0
 رس اوأر ك٠ نيعرسم اوردأبف « زييملا مي ؤر تولغ مهلصوي هنأ هومهوت ام
 0 مههوجو ىلع مهف « عمطاا ةبلذل ابارسس هونظ ءام اوأر اكو « ءام هوتلظ

 0 مركن ممثرك ذو مرطم م مهايس قيس 2 نومبتي فرأب لكسلو نوديحي داو لك ىف
 «مرحرب سأيلاو و مراصبأ حمطب مضلاوا نواوعيال ةيلغوتا نوف بس لك ىلإ
 ره نياطاب ءاوح نعأ «تاوقط و حمصي مهعمطالو اوفرصنيف مودي 08 الف
 ءارو وأ . ءوكسلس هيت ىف هومهوت ول 2 نويلط أم دنع مهنه فأتب ير ةنأ تحمس

 رصقبال رانلا ءوض ىأر اذإ شارفلاك اهومحتقا ججأت ران ءارو وأ هوحبس رحم

 نووأي ال «رافقلاو كلاهملاو زرافملاب نيميهم نيدارسشم مهيأر امَوأ « اهمحقت نع
 نم مهف : مدصق ىف مهفدصب للزلا نم نوظوفحت كلذ ىف مهنأ الإ ؟ نووؤيي الو
 . نأ ىلع مملا

 ةحطلا ريغ كلل- نمو « للزلا هيلع نومأم ريغف ةرهاظاا مولملا قراف نم امأو

 . رطخ ىلع ةمالسلا نم ناك
 ليلدب وأ ةراشإلاب هيلإ©'”انيمْأ ةرابملا هتقل امو ًارهاظ دجولا مولع نم انرك ذ امو
 ع هيف ,دهاشو « هنم هلع هنإف كلذ ريغ ناك امامأف « هب راق لاثم ايسر
 0 « ةرعاب هدابع ىلع ىلاعتهلا جحح نأل « هقرذ هفصوو ؛هنوك هتقيقحو
 وك هللا ىلوت ا امن ل ٠ امنع فصو لك ءافتناو « اهيف دهاشلا مايقل « مدع ىلإ
 م اوثحبي لف ء اهبف مهفشاك امل ء اهب ناعإلا ل |ءأ سمو ءاههن5 لب درقتاو
 هيفو ًارهاظ نودهاشم هل مهف هنم مل ىدبأ ام نأل « اهريغ نع اهب معانغب كلذ
 نون وم نيذلا و : لاق يل فصو ىذلا بيهلا وهو ؛ ًانطاي نوميقم
 كلذ ىف مهفحاي ال «ابيَغ ناك نإو ومو « نويّيمم هبيغ ىف موف , "06 بيغ
 . بيرالو كش

 ؟ : ةرقبلا (0) ناموا . أ :انيسوأ (1) ٠



 وه
 مسألا باتك

0 

 فصوي فيكسف !كلذ نود تاهيهف دجولا فصو ىف ةدايزلا نع لئاس لأس نإف

وهف ؟ ءريغ هاش هياع ماقي الو هريغ ةفص هل سيل نم
 « هنوك هتقيقحو « هسفن دهاش 

مل نمو هفرع نم « عيجلا زجعي و « هفرعي هب ل نم هيا
 « هقرعي 

 دوقفم عينم دوجو» رب زع وهو ؛ فشاكم دارملاب هبحاصو سوح فوذلاب وب

 تاذ ىنعأ : هتاذ نع هئامسأب و ء هكاردإ نع هتافصب و « هرون نع هراونأب بحتح

لاو ةبحلا كلذكو قئاقملاو ناميإلاو نيقيلاو دولا
 فدي كلذ لك ؛ برقلاو قوش

 هنوفصي الو هيف نولّيخيف هب هئراب هيلع ل هفاذ نم الإ هبأك * كلر الو هفصو

 نم اودادزا الكف « اسانيإ ةشحولا مهنع بهذي ًاسابلإ 0 « هنوكردي الو

 فرعي نلف ؛ قطنلا نم أ هين مير أد دشأ هتقيقح نم اوناك ًافصو هتنص

طنف اه للا ةياهن اهبف ريصقتلاب مهفارتعاو « هوف نعام الإ هنم هلأ
 مهثعو «”ىع مهق

 : ةحاصف ُْيْعَتْكْلو ةغالب

 فصولاب كرديال قونفاو ممطلا نأل ؛ لاح" نع لأسب هقوذو هممط نع لئاسلاف

 ٠ فوذتلاو مطتلا نود

 لك باوج ىلإ ماعلل ليبس الو هب هلهج ىلع ليلد هلاؤسف ههنك نع لئاسلاو

 هيدي لو يل لع ام لأي مهضسبو فا لأسي مهشمب ناك «لئاس

 اناق دقو  هلهأ ريغ نع هونوصي نأ ءاململا ىلع هلل ذخأ ككدلعأ لملا اومتكي ال ن نأ

 قيفوتلا هّللب و . اوفر عتيف نيكاش الو ءاولأسيف نيباترم ريغ هلهأ نإ

 ءانطتق « يابن 4 ب هيف مالكسلا ناكةيابن اه لب لارحألا هذه تناكامو

زا امنأل « هل ةياهن ال ام ىلإ لصتال هاتلصو ولف
 بسك نم تسيلو فراملا ىف تادايد

 هايم ضعب اذهن ©” ديرم نيدو: لجو ز زع هلوق ىف ةلخاد ىه لب نييمدألا

 دروب امب هءايلوأ هصاصتخاب فيكسف اهفصو خاب +, الو ءاهل ةيابنال ء؟"0ةموسسلا

 ديزم انيدأو ايف نوءاشيام مه : ةيآلا صنو م :ق(0)

 ةضومغلا : ةخن ف(



 مق ىلارعألا نال ددولا باتك نم رسهتح عماج باب

 ىه ىتلا لاوحالا نم كالذ نم لقأو 0 نيع ةفرطو نامزو تفقو لك ىف مرماع

 هذهو 3 كيرلا و ”لاقثم ع فر ل 2 و لقب ءاملع ان دنع ”ةروك ذه

 ثيراوم ابمضعيو صروصخ ىه انإو ِ نييمدألا باستكاب تدر تناك نإو

 « ديزملا بجوي ىذلا لصألا أ دق « ديزملا هللا دنع نم بلاطلاف « لامعألا

 قح عار مل ذإ ءهعم ىذلا لصألا باس نأ هيلع نومات سيلف هيف طكف نف

0 0 0 0417 3 
 ايلاطم ناك نم اماف . لصوأ اعر موحملاف فقوتلا نع ةبغرلا تيوف اذإف ؛ء نب

 « للزلا هيلع نمؤي ال , لصألا ماكحإ لبق عرفلا ىلإ هيطخم اطخف لصأب
2 0 

 . قيفوتلا هللابو

 5 قيفوتلا هللا و ىلارعألا نال دحولا باك نم هترمهتخا ام اذبف

 ءداأس(0)



 هلا بات سول

 تاماركلاو تايآلا تايئإ باتك

 هل ناك نم ركّذو تاماركلاو تايآلا ىناعم ىف باب

 كلذ نم ءىث

 تابآلا : لاق هنأ هللا همحر هللا دبع نب لهمم نع ىكسح : هللا همجر خيشلا لاق
 . نيماسملا رايخلو ءاياوألل تاماركسلاو ؛ ءايبن الل تازجعملاو « هل

 ايندلا ىف دهز نم : لوقي ناك هنأ هللا همحر هللا دبع نب لهس نع ىكسُحو
 « لجو زع هللا نم تاماركلا هلل رهظت كلذ ىف اسلم ًاقداص ًاموب نيمب رأ
 امالك وأ , صالخإلاو قدصلا نم هدهز ىف مدع ادف كلذ هل رهظي مل نءو
 . كلذومن

 نم ه4 نوكي الو تاماركسلا ىف ملكتي نم : لاق هنأ هللا هبحر دينجلا نهو
 لبق ىتلا ةياكمحلا ىف هللا همحر لهسل لبق . نيتلا ْغْضِع نم "لثم هلثَم ءىش كلذ
 نم ءاشي ام ذخأي : لاقف ؟ كلاذ نوكي فيك :اموب نيمب رأ ايندلا ىف دهز نميف هذه

 ٠ . ءاشي ثيح
 نكرو « ردقلاب ناعإلا هنم نكر : ناك رأ ةعب رأ ناميإلا : لوقي ملاس نبا تعمسو

 ةنامتسالا هنم ”نكرو « ةكوقلاو لوحلا نم ىّربتلا هنم ”نكرو ٠ ةردقلاب ناعإلا هنم
 . ءايشألا ميمج ىف "لجو دع هللا

 : لاقف ؟ ةردقلاب ناعإلا كاظوق ىنمم ام : هل ليقو هللا همحر ملاس نبا تعمسو

 ةمارك نم نوكيو قرشملاب دبع هل نوكي نأب - كبلق ركني الو - نمؤت نأوه

 « برغملاب نوكيف هراسب ىلع هنيمب نم بلقتي امو ةردقلا نم هيطعي نأ هل ىلاعت هلل
 . هنوكو كلذ زاوجي نمؤت ىنعي



 مويأ تاماركسلاو تايآلا ىناعم

 تشك نإ : هبحصي ناكباشل لوقي ناك هنأ هللا دبع نب لهس نع حيحصلاو
 . ىنبحصت الف كالذ دعب عّبلا نم فاخم

 رمقلا ىف انلخدف « هللا همحر هللا دبع نب لهس رصق َرعْدَِب ةعامج عم ”تاخاوو

 ىلإ عابسلا ءىحن ناك : اولاقف كلذ نع مادلأق مييسلا تيب هنومسي سائلا ناك 3

 م محلا ! مممطتا و اهقيضيو تببلا اذه ايلخ دي ناكسف نا همحر هللا دبع نب لهس

 . كلذ ركتي رت لهأ ىملاص نم ادح دحأ ”“تيأر امو « كلذب رلعأ هل هللاو « اهماخم

 ريقف دوسأ لجر نادابعب ناك : : لوقي هللا همحر ىرممبلا نيسملا بأ تمحو

 هديب راشأو مسبت "ىلع هنيع تعقو املف ؛ هتبلطو ًائيش ىعم تامل « تابارخلا ىوأي

 ع كمم ام 56 ىل لاق مث ملت ًابهذ اهلك ضرألا ىنعي . تيأرف « ضرألا ىلإ

 ”ءارمأ ىنااهو , هنم تب رهو « ىعم ناك ام هتاوانق

 صاوخلاا ناهلس ايأ ثعمص : لوقي هللا همح ر ىزازا ندع نا نيحلا تعمسو

 ”سأر *ىطأطيف بابذلا هيذؤب ناكو « اموي ىل ارامح ابك ار تنك : لوي هللا همحر
 برضا : لاقو "ىلإ هسأر راخلا مقرف « ىدي ىف تناك ة بش هسأر برضأ تنكسف

 ابأ اي: ناماس ىبأل تاقف : هللا دبع وبأ لاقف ء«كسأر ىلع برضت اذ وه كنإف

 . ىنعمسا 5 لوقي هتم- : لاَقق ؟ هتعمس 0

 ةراواعلا صأ ىف ”يهذم ىل ناك : لوق: ىرابذورلا ءاطع نب دمحأ تعمس 9

 قبلا نم ىطم نأ ىلإ اشونأ ثنك لاقآ وأ دع قفانسأ قايللا نم 5

 ًاتوص تعمسف «وفملا بر اب : تلقو « تيكبو « ترجضف ىباق بطي لو همبر

 هللا همحر ىرلخلا رقم> دنع ناكو «لملا ىف وذنلا هللا دبع نأ ب : لوق. ًادحأ رأ 5

 حالما ىطمي نأ دارأق « ةلجدلا ىف ةيرامس ىف ابك ار مايألا نم ًاموي ناكو « صف

 ءاعد هدنع ناكو « ةلجالا ىف صقلا مقوف ءاهيف صقلا ن 'اكو : ةكبلشلا لجل : هتمطق

 ءاعدلاو « اهحفصي ناك قاروأ طسو ىف ءصفلا دجوف هب وعدب ناكف "بكرم ةلاضال
 فقاروا مث : لاق «( ىتلاض ىلع عمجا هيف بيرال ماويآ سانلا عماج اب مهلا 1 8-1 فر 0



 عاللا باتكس ضلت

 ءاعالا اذهب اهد نم ىلإ هلل در ةلض لك تك ذ هيف عج دق ءْرُج ىّكملا بيطلا وبأ

 . ةريثك ًاقاروأ ناكو هيف ترظنف «ةليلق ةدم ىف

 تدكو ىلانبتلا ريما ىلأ ىلع تلخد :لوقي ىوالا لل دبع ن' ةزمع ثعمسو

 لوانتأ الو ؛ جرخأو هيلع لسأ نأ ىلاعت هللا نيب و ىنيب ايف ىرس ىف تدقتعا دق

 تدعابت املف « هدنع نم تجرخو هتعدوو هيلع تءلسف تاغو مش 6 ًاماعط هدنع

 ”تجرخ دقف , اذه لك « قف اي : ىل لاقف ًامامط همم لمح دقو هب اذإف ةيرقلا نم

 . هانعم اذه امالك وأ , كداقتعا نم ةعاسلا

 هيلإ راش مامإ مهم دحاو لك و « ةنايدلاو قدصلاب نوروهشم موقلا ءالؤهو

 « مهنيد ماكحأ يف نوملسملا مهقدص دقف « نيدلا ماكحأ ىف هب ىدتمو « هتيحان ىف

 نم هيلإ اودنسأو هنع اور ايف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مهمداهش اولبقو

 هبشب امو تاياكحلا هذه ىف مبمهتيو دحأ مهبذكي نأ زوحي الو «راثآلاو رابخألا

 . قيفوتلا هللبو . كلذك ميجللا ىفف « دحاو ىف نيقداص اوناك اذإو « كلذ



 مو رهالغلا لهأ نم كلذ نوكر كنأ نماجح ىف باب

 مييلع ةجحلاو رهاظلا لهأ نم كلذ نوك ركنأ نم ةجح ىف با

 ءايبنألا نيب و مهعيب قرفلاو ءايلوالل كقذ زاوج ىف

 كلذ ىف مالسلا مهيلع

 ءايبن ألا ريغا تاماركسلا هذه نوك زوحيال : رهاظلا لهأ لاق : هللا هحر خيشلا 1

 تاماركسلاو ثازدئمملاو تايآلاو « كلذب نوصوصخم ءايننألا نأل مالسلا مهم

 نم تبثأ نمف ءاملثمب نايتإلا نع قلخلا زاهمإل تازجعم تيم 0

 مهنييو ءايبنألا نيب قرفي لو مهنيب ىواس دقف مالسلا مبيلع ءايبنألا ريدا اًئيش كللذ

 ف .نعو عقي نأن م ًزارقسا اهركس اهإف كلذ ركتنأ نم : : هلل همحر خيشلا لاق

 هايبنألا نيب و مهنيب نأل لوقلا 50 دقو « مالسلا مهباع ءايبنألا تازجعم

 ىتش تاهج نم ًاقرف كلذ ىف مالسلا مهبلع

 جاجتحالاو  ىنلخال كلذ راهظإب نودبعتسم مالسلا مهيلع هايبنألا نأ اهنم جوف

 ىف ىلاعت هللا اوفلاخ دقف كلذ اومتك ام ىتمف « ىلاعت هللا ىلإ مهنوعدي نم ىلع اهب

 كلذ نم اورهظأ اذإ و « قلخلا نع كلذ نايتكب نودبمتسم ءايلوألاو ءابناهك

 . كلذ رابظإب هاوّصعو هلا اوفااخ دقن مدنع ماجلا ذاخنال قلخلا ًاثيش

 ميملع ءاينألا نأ : : مالسلا مهيلع ءاينألا نيبو مهني قرفلا ىف رخآلا هجولاو

 "لجو رع هللب نونمؤيال ةيساق مهب ولق نأل نيكرشملا ىلع مهتازجمم نوجتحم مالسلا

 عزجم الو برطضت الو نقوثو نئملطت ىتح مهسوفن ىلع كلذب نوجنحم ءايلوألاو

ع ةلوبحم 5 رشم ةدحاح ءءوسلاب "مرام اهبنأل قدرات وف ديف
 اهدنعسيل ؛ كلا ىل

 . اهبلع مسقلا ركؤو ىقزرلا نم اهقلاخ اه نم اهب نيقب
 ارم دق مثو تاماركسلا ىنعم ام : هل تلقف كلذ نع ملإس نبا تلأس دقو

 هجو امف « ابهذ ةراجحلا مهل لمح نأب اومركأ فيكس ؟ ًارايتخا ايندلا اوك رث ىتح



 عمذلا باتكسح مو

 نوكب اوحت# ىتح كلذ مهمطع. نكلو , اهردقل كلذ مهبطعي ال : لاقف ؟ كلذ

 اولوةيف مهل هللا مسق ىذلا قزرلا توف نم اهعزجو اهبارطضا دنع مهسفنأ ىلع كلذ

 نأ رداقب سياأ , هيلإ رظنت اذ وه اك ًابهذ ةراححلا كل ريصت نأ ىلع ردقب ىذلا

 0 جايجض ىلع كلذب او>تحيف ؟ هبسحم ال ثيح نم كيلإ كقزر قوس

 ةضايرل ايبس كلذ نوكيف , مهسفنأ جَدح كلاذب اومطقيو « قزرلا توف دنع

 . اهل ًاييدأتو مهسوفن

 هللا همحر هللا دبع نب لبس نع ةياكح كلذ ىنعم ىف ملام نبا انل ىكح دقو
 « اينالا ءانبأ نم ناكو « دمحأ نب قاحسإ هل لاقي ةرصبلاب لجر ناك : لاق هنأ

 هللا همحر الهمس بمحو ؛ باتو س هل ناك ام عيمج نم ىنعأ - يالا نم جرف

 عشا كوي اتت سيل هذه ىسفن "نإ « دم ابأ اي : هللا همحر لبسل ًاموي لاقف

 كلذ ُذُخ : هللا همحر لهس هل لاقق « ماوقلاو توقلا توف فوخ نم خارصلاو

 ىتح كلذ ىف ىامإ نمو : هل لاقف « هلك أت ًامامط كل هريصي نأ كبر 'لسو رجحلا

 : لاق ثيح مالسلا هيلع مهاربإ كمامإ : لبمم لاقف « كلذ لمفأ

 'نكسلو لب : لآق ؟ 'نياوث "وأ لاق ىتاسْلا بخت فيك فررأ ًِر ,
 0 ىبلق 1 ندعم

 «كشلا اهتابح نم نأل نيملا ةيؤرب الإ نئطتال سفنلا نأ كلذ ىف ىنمملاف

 سفنلاو : تالذب نمؤم ىلإف « ىسفن نكمطت تك فر , مالسلا هيلع | ها را لاقف

 . نيملا ةيؤر لإ نكمطتال

 ءاحل ًابيذهتو . مهسوفنل ًابيدأت تاماركسلا محل ىلاعت هللا ربظي' ءايلوألا كلذكف

 مهنأل « مالسلا مهيلع ءايبنألا نيب و مهعيب قرف كللذ ىف نوكيو « مل ةدايزو
 ا

 ) )1ةرقبلا : 85٠١



 مومو ءايلو الل تاماركسلا تابثإ ىلع ةلدألا

 رارقإلاو « ىلاعت هللا لع ةلالدلاو « ةوعدلا ىف اهب جاجتحالل ةزجملل نوي
 . ىلامت هتينادحو'

 الك ءاينألا نأل مالساا مهيلع ءايبتألا نيب و مهني قرقلا ىف : ثلاثلا هجولاو
 ناك اك مهمولقل تيْنَأَو مهيناصمل "نأ نوكي « ترثكو « مهتازجعم تديز
 تازجملا نم مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلطعأ ام عيمج ىلمعأ دق سو هيلع هللا لص انين
 اللا مينو « رمقلا قاقشناو « جارعملا : لثمن هريغ دحأ طي“ مل ءايغأ ةدايز مث
 . همباصأ نيب نم

 مل تديز الك مالسلا مهيلع ءايبنألا نأ ُكقذ نم اندوصقمو « لوطب كلذ حرشو
 نم تاماركلا مل نيذقا ءالؤهو ؛ مهلّضَفو مهنناممل ؟متأ نوكي تازجعملا نم
 نأ ارذح َرْثك أ مهفوخو « فك أ مِهلَجَو نوكي مهتامارك ىف تديز الك ءايلوألا
 هللا نم مهبيصن كلذ نوكي نأو « جاردتسالاو مل قحلا ركملا نم كلذ نوكي
 .٠ لجو زع هللا دنع مهتلزنم طوقسا ًاببسو « لجو زع



 مهلا باتك موك

 لاق نم لوق ةلعو ؛ءايلو الل تاماركلا تابثإ يلع ةلدألا ىف باب

 مالسلا مهيلع ءايبن'الل الإ كلذ ن وكلا

 ىلاعت هللا لاق «رثألاو باتكسلا ؛ كلذ زاوج ىلع ليلدلاو : هللا همحر خيشلا لاق

 م عروب 3362 801: كيكم ايقنت ةئقلا مدع كي نو دوف
 , ةينل نكست

 جي رجو « ىبصلا مالكو « بهارلا مي رج ةمق ىف لو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدحو

 . ابن نكي م
 ىلإ ليللا مهاوآ ذِإ نوش“ ةثالث انيب : راغلا ةصق ىف لو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقو

 اهبكرف ةرقب هعمو ىشي لجر انيب لسو هيلع هللا ىلص هنع ىور امو ء ثيدحلا . راغ
 ىبلا لاقف هللا ناحبس : موقلا لاق ثرحلل انقلَخ امنإ اذه انَقلُش أم هللا دبعاي : تلاقف

 لو «موقلا ىف امه سيلو امهنع هللا ىضر رمعو ركب وبأو انأ هب تنمآ :لسو هيلعهللا ىلص

 ملو « ىعارلا ملك ىذلا بئالا ثيدح كالذكو « يبن ناك ةرقبلل بكارلا نأ ركذي
 . ابن ناكهنأ ركذي'

 نون دحيو نوماكم ىتمأ ىف نإ ه :لاق هنأ لو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوُر دقو

 ميمج نم هانعم ىف هنأ ثدحللاو لكلاو © مهتم هنع هللا ىضر باطلتا نب رمع نإو

 رمع ثيدحو « نيحلاصلاو ءاياوألاو ءالدبلا ىلع لجو رع هللا ركذ ىتلا تاماركسلا

 ىلع ركسملاب ”هثوص مدسق « لبجلا "ةيراس اي » : هتبطخ ىف لاق هنأ هنع هلا ىضر

 . كنوبم باب

 تامارك امهنع هللا ىضر ةمطافاو بلاط ىلأ نب ىلءا تيدحلا ىف ىور دقو

 ش . ةريثك تاباحإ و
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 مدبب ءايلو الل تاماركسلا تابثإ ىلع ةلدألا ىف باي

 كلذ لثم ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحأ نم ةعامج نع ىو دقو
 هللا لوسر دنع نم اجرح امهنأ ريشب نب باتعو ريضُح نب دِئَدَأ ثيدح لثم ءايثأ

 بسح ىلع ؛ جارسلاك امهدحأ اصع سأر امل ءاضأف ةملظم ةليل ىف سو هيلع هللا لم

 ْ ' . ريفا ف ىورام

 ةمصق امهنيب ناك هنأ امهنع هللا ىضر ىسراقلا ناماسو ءادرت#ا ىلأ ثيدحو

 ىلص هللا لوسر هئمب ثيح ىرضحلا نب ءالحلا ةصقو ءاهحيبست امس ىتح تحب

 همساي ىلاعت هللا اعدف رحبلا نم ةمطق عضوملا نيب و مهني لال ةازغ ىف سو هيلع هللا

 . عبسلا هلبقتسا امل هؤاعد كالذكو « ربخلا ىف ءاج اك ءاملا ىلع اوشمو مظعألا

 قب رطلا ىلع اوفقو نيذلا ةعاجلا ىتل نيح هنع هللا ىضر رمع نب هلا دبع ثيدحو

 هفاخم نم مدآ نبا ىلع طلَسب امنإ : لاق مث مهقي رط نم عبسلا درطق عبسلا فوخ نم

 ىف هلثمو « هريغ هفاخم ًاًثيغ هيلع هللا طلسب مل هللاريغ ًاثيش فخم مل مدآ نبا نأولو

 ثمشأ "بار : لاق ام لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع حيحصلاو .ريثك رابخألا
 الو : مهنم كلام نب ءاربلا نإ و ”مسق رأل هللا ىلع مسقأول نيرمط ىذ يع

 لاق دقو همسق ربيف ىلاعت هللا ىلع دبعلا مسقي نأ نم متأ ءىث تاماركسلا ىف نوكي

 ١ .هىف نود ءىث ىف لقي لو ( كل 'بجتشأ ىب وُمْدَأ ) لجو رع للا

 لوطي تاباجإو تامارك ةحيدصلا ديناسألاب نيمياتلا نم ةعاجل ًاضيأ ىور دقو

 مهنع اهتياورو اهركذ ىف ءاملعلا فذص دقو ! ؟ اهلك فيكنف اهضعب انركذ نإ اهركذ

 ْ . تافنصم

 سيقلادبع نب رماءل كلاذ نم ةريثك تاماركلا نم ثيدحلا ىف ءايشأ ىور دقو

 ركباو ىرملا حلاصلو ىنانبلا تباثلو راسي نب مو ىرصبلا نسحلا ىبأ نب نسحللو

 نب ةلصلو ىئالوملا لم ىبألو نايح نب مرهلو ىب رقلا ىب َوألو ىنزما هللا دبع نبا

 بيسملانبديمسلو ريخشلا نب هللا دبع نيف طلو ىلاطلا دوادفو مخ نب عيب رو ميشأ
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 ءالؤه ريغو ءالؤه نم دحاو لك نع اوور دق « نيمباتلا نم هريغاو ىملشا ءاطماو

 كلذ مفدي نأدحأل أيبتي ال ء مهل ترهظ دق ءايشأو تاباجإو « ةريثك تامارك

 دق' و رايد ني ا ةقبطل كلذكو « ةياورلا لهأ دنع اهتحصل

 ن دحاولا ديعو ةب ,ودملا ةعبارو عساو نب دمتو ىمجملا بيبحو مالفلا ةبتعو ىخسلا

 ةمألاو ءاماعلا مهنع ىور اذإف .مرصع ىف ناك نمت كلذ ريغو ىنايتخسلا بويأو ديز

 توتا لما ادني . اوثادح دقو مدنع كلذ مهنع حص دقو مرصع ىف اوناك نيذلا

 ركسي مو تاعئلاو ةمئألا نه مهريغو ىرروئلا ناينسو ديز نب دامحو ىتايتخسلا

 ماكحألاو دودحلا ”لع اندنع حص مهتاياو رب و . نيدلا ىفانتمأ مهو« مهنم دحاو كلذ

 ىف مهقدصن الو نووري ام ضعب ىف ميقدصن نأ زوجي فيكف ٠ مارحلاو لالحلا معو

 ! ؟ كلذ ضعب

 تامارك نم انركذ ىذلا اذه لك اشبام اوممج معلا لهأ نم ةعامج "تب تيأر دقو
 اوممجج دق مهنأ اورك ذف « ىنعملا اذه ىف تقولا ىف مهل رهلخ ىذلاو تاباجإلاو ءايلوألا

 بذك هلك كلذ :لاقي نأزوميف يكف ,ربخ فلأو ةياكح فلأ نم رثك أ كلذ ىف
 كلذ ىف ريثكلاو ليلقلا نإف لكسلا حص دقف دحاو عيبا نم حص نإ و ؟ عوضوم
 ناك كلذ نم سو هيلع هللا ىلص ىنلا لبق ناك ىذلا نأب جت ىذلاو « ءاوس
 للا لوسر باحصأل ناك ىذلاو هتقو ىف كلذ ناك ىذلا نامزلا كلذ ىبل امارك
 ناك ىذلاف : هل لاقيف ٍلسو هيلع هيلع هللا ىلص ىنال امارك | كلذ ناك لو هيلع هللا ىلص
 تاماركسلا نم ةمايقلا موي ىلإ كلذ لثم نم نوكي امو مدع نمو نيعباتلل ضبأ
 هتمأو مالسلا هيلع ءايبتألا لضفأ هنأل لو هيلع هللا ىلص ىننال ًامارك ١ كلذ لكن

 . مألا ريغ
 تازجمملا نم ءىش مالسلا مهملع ٠ ءاسيبنألا ن نم ىنل نوكي نأ لاحتسا اكو

 , رك أو كلذ نم نأ وأ كلذ لثم نم لسو هيلع هللا لص 'ىنلل ناك دقو الإ



 عوقب ءايل لوالل تاماركسلا تابثإ ىلع ةلدألا

 مارك إ تاماركسلا نم ءىش مهنم موقل ةفلاسلا مألا ىف 000
 نم راك أ مهنم ةفئاطل ضي سو هيلع هللا لص د هم نوكيا 'ايمنأل

 نم سو هيلع للا لص دم ةمأ ىف نإ اممم ركردعفا لمد مرت
 ”ةعوضوم“ ةنحيو ًارابتخا كلذ ىرب و" ةمارك الو ”ةيتيسم الو الح كلذ ىريال

 طوقس مهل رهظ اذإكلذ نم نوثخم مهف «هئاياوأ نم نيصوصخلاو هئايفصأ قرط ىلع

 ْنَم نودعي الو مهتحرد نع مهوزتو مع ىلع مهصوكسنو ىلاعت هللا دنع مهتلزتم
 باب كلذ ىف ركذن_نحنو « صوصخللا لهأ ن. هنأ الح هب ىضرو كلذ ىلإ نكر
 متز نم لوق نالطبو هنوك ز اوج كلذ ركذب اندرأ امنإ و . هللا ءاش نإ كلذ هيفنيبن

 . ةمألا ىف زئاج ريغ كلذ نوك نأ



 ممللا باتكسد 2٠

 تاماركلا ىف صو.صحلا لهأ تاماقم ركذ ىف باب

 كلذ هركف تاماركسلا نم ءىش هل روظ ند كد

 ةنتفلا نم ىشخو

 : لاقف تاماركتلا هلا همحر هللا دبع نب لبس دنع رك د : هلا همحر خيشلا لاق

 لدبت نأ تاماركسلا ربك أ نكسلو ءاهتقو ىضقنت ءىش تاماركسلا امو تايآلا امو

 : دومم قلخم كسفن قالخأ نم ًامومذم ًاَقاُح

 تايألا ملا ىنيري ىقيادب ىف ناك : لاق هنأ هللا همحر ىاطسبلا ديزي ىلأ نو

 . اليبس هتفرعم ىلإ ىل لمج كللذك ىن آر الف « اهملإ "تفتلأ الف تاماركسلاو

 ر«ناطيشلا :لاقف ةكك» ىلإ ةليل ىف رع هنإ : لاقي نالف : هللا همحردي زب ىبأل لبقو
 ءالل ىلع ىشي انالف نإ : هل لوقو « هللا ةنعا ىف وهو برغل ىلإ قرشلا نم ةلظحل ىف

 . كلذ نم ”بمجتأ ءاوهلا ىف ريطلاو ءاملا ىف ناتيحلا : لاقف

 همحرديزيب وبأ لاق :ىبأ لاق ىسيع نب ىسو لاق :لوقي ىسيع نب روفهط تعمم
 فيك اوراظنت ىتح هب اورتغت الف « ءاوحلا ىف عب رتو ءالا ىلع هالصم طسبالجر نأول :هللا

 . ىهنلاو مالا ىف هنودحي

 ءاطملاب ةرلتلاو معنلا ةيؤرب ةصتخلا ةصاخلا بولق باجح : هلا همحر دينجلا لاق

 . تاماركلا ىلإ نوكسلاو

 هللا دبع ن لهس بحصي لحر 0 لوقي ىلأ تءمس : لوقي ملام نبا ت

 ًاطوتأ ابر ءدمم ابأ اي: ليسل موي لاق 0 هل لاقي هللا هحر

 : لهمم هل لاق ٠ ةدمفو بهذ نابض ريصيف ؛ ىذي نم ءاملا ليسيف ةالصال

 « اهب اولغتشب ىتح ةشاخشخ نوب اوكب اذإ نايبصلا نأ تدلع امأ ىببح اي

 رو عر أ ا



 4 تاماركلا ىف صوصخلا لهأ تاماقم رك ذ

 : لاق ىلاثكلا ركب وأ ىتثدح : : لاق لل همحر ىدلفلا رفسح ه ءاكح ايفو

 ىلع اوهدتحا : لاق ةزيجح ىلأ ن ءىح انناوخإ نم دحاو ريغو رهزألا وأ 3ك لاق

 5 هكر حف هديب قاغلا ذخأف ؛ اوُحنت : ةزمح وأ لاق « مم تقني : هنوحتفي باب

 . ىقافلا حتفتاف « "هتحتف الإ اذكب : لاقف

 قزْلا دقو اهتدجوف : لاق ةلجدللا ىلإ دليل ىفاو هنأ هللا همحر ىرونلا نع رك ذو

 .قرؤز ىفالإ ١ اسرع -ال كت”رعو : تاقف : لاق طشلاب طشلا

 ىلا "ىلع وبأ ؟ىلع لخد : لاق هنأ هللا همحر ىماطسبلا ديزي ىبأ نع ىكسُحو

 رهاوجلا ناواأ وه اذإف ىدي نيب هبصف بارج هعم ناكو هذاتسأ ناكو هللا همحر
 جارسلاك ءىضت ىه اذإف انهاه ًايداو "تيفاو : لاق؟ اذه كال نيأ نم « هل تلقف

 ناكلاق ؟ىداولا كدورو تقو كتقو ناك فيك : هل تلقف لاق اهنم اذه تام

 , ةياكحلا رك ذو « كلذ لبق هيف تنك ىذلا لاخلا نع ةرتف تقو ىتتر

 . رهاوجلاب هولذش هترتف تقو ىف نأ : كلذ ىف ىنعلاو

 ءانبلا فسوي نب دمت نع ةياكح ةلُملا, ىهمجولا ىلع نب دمحأ انيلع ىلمأ :لاق

 انعم عمتجاف ةنس هعم "ترفاسف تامارك بحاص هللا همحر ىشخنلا بارتوأ ناك: لاق

 بارت وبأ مهد مث : لاق هللا ءاش ام قفرإلا نم مهل رهظي ناكو الجر نوعبرأ

 سبا : بارت وبأ لاق لوح ياش هاالإ ا قع 0 انأدعو قدر ىلا ىلع لا ةمدحر

 لدمف : لاق ءهلك 1 ماعط 9 ديتعاو امايأ ١ 8 ل لاق اذه نم اناعإ ىوقأ ممق

 انيديأ نيب مضوت 03 زولا ن 4 ”قذع هعمو هاد 7 ةعاس قدر للا نع با يي وأ 0 1

. 4 5 8 

 زولا كلذ نم لك اب نأ ىتفلا اذه بارت وبأ ديط : لاق ء ل.هرلا طسو ىف نحو

 لا نيبو ىبب اهف هدقتعأ ىذلا لاخلا : لاقف ؟ لك أتال م انه لكأب م

 3 كالذ كعب نم كلنيسا الو 0 وتد“ ترص دق 5-5 تاموامأا ها قاعت

 ٠ هيلع 'مارعأ ”تئش نإ : هللا همحر بار“ ىبنأل تلق : فسوي ئ دمع لاق
 ( ممالا دس ؟5)



 عمللا باتكس ٠*8

 « لاق اكوأ . كلذ نم كل عقوام عم "نك: بارت وبأ هل لاقف هك رنأ تش نإو

 . لعأ هللا

 ثا دبع نب لمس لخد دحأ نب قاحسإ تام امل : لوفي ملاس نا "ثعع

 ىرخألا ىو « رمحأ ءىش امهنم ةدحاو ىف « ناتروراق هيف ًالَلَس اهيف دجوف هتعموص

 ىر ىتح ىبأ رمأف : لاق « ةضف ةقشوشو بهذ ةقدوش دحوو « رفصأ ءىث

 دمحأ نب قاحسإ ىلع ناكو « بارتلاب نيتروراقلا ىف ام طلخو ةلجدلا ىف نيتقشوشلاب

 ىذلا ناك َشْيَأ : هللا همحر لبسل تلف : ىبأ لاق : ملاس نبا لاق « ُنْيَد

 ساحنلا ن» ليقاثم ىلع هنم مرد نزو حرط ولف رمحألا امأ : لق ؟ نيتروراقلا ىف

 راصل ساحنلا نم ليقاثم ىلع هنم مهرد نزو حرط ولف رفصألا امأو « ًابهذ راصل

 ىدؤي و كلذ لمعي أن م هعنم شبأ : هل تاقف : لاق ةب رن تناك ن اتفغوشلاو«ةضف

 لبس هنيد كلذ نب« ىدأ ولف : ملاس نبال نأ تلق « هنامإ ىلع فاخ : لاق ؟ هنْيَد

 همحر لهسس ناك : ملاس نبا لاقف ؟ هداسفإ نم ىلْؤأ نكي ملأ هللا همحر هللا دبع نبا

 دمب ريغتي كلذ نأل «ٌعَرولا كلذ نمهعنم : لاق مث ءهنم هسفننايإ ىلع فّرخأ هللا

 . ةنس نيعبس

 لزتف : لاق ء هبامحأ ُهلْوَحَو اسلاج ناك هنأ هريغ نع وأ صفح ىبأ نع رك ذو

 ىلظلا كلذ بيسو خيشلاوأ صفح وبأ كبف : لاق « مدنع كرب و لبجلا نم ”ىلظ

 ملل "“تحبذل ةاش ىل ناك ول نأ ىلق ىف عقوف ىلوح منك : لاقف هلاكب نع لثسف

رمت نأ ىلاعت هلا لاس نيج ناوعارط ىسفن "تبهسش انديع ىلا اذه كرب املف
 هعم ى

 + ىلقلا تييسو :تينع ام ةلقإلا ةيلأَسَو تيك ما رجأف لونلا

 هدي لخديف ًاثبش هبيج ىف عضي ل نم اوبحعتت ال : خباشملا ضمب لاقو

 ىف ءدب لخديف ائيش هبيح ىف مضو نم اوبجعت نكسلو ؛ديرب ام هبيج نم جرخيف



 53 تاماركسلا ىف صوص لمأ د تاماقم ركذ

 هذه نم ىسفن ف ناك : لوي ىرونلا نيسملا ايأ تمم : ءاطع نبا لاق
 تاق م يقر تقو نايبصلا نم ”ةَبَصق تذخأت ءءىث تاماركلا
 جرخف : لاق ء ىفن «ةرغألف لاطرأ ةثالث اهيف ةكمس ىل جرخت ! نثا كترعو
 * كح ناك : لاقق للا هحر يالا لا لاق ؛ لاطرأ ةثالث بف ةكمس ىل
 كلذ نء هنيد ىف هل مقنأ ناك َهيَح هتغدل ول نأ ىنسي « هغدالت ىتنأ هل جري نأ
 ١ ةرافكو ريهطت يلا غدل قو ٠ ةنتث كلذ ىف نأل

 ثاما 0 تايآلا ىلإ ريشب لجرلا تيأر اذإ : هللا همحر ذاع نب ىح لاق
 قيرط هقيرطف ءامنتلاو ءالآلا ىلإ ريشي هتبأر اذإو « لاَدْبألا قب رط هقيرطف
 0 رك لا ىلإ ريشب هتيأر اذإو « لبق ىذلا ن 0007 يلا
 . لاوحألا ميه نم ”ةجرد َلءَأ وهو نيفراملا قب رط هقي رطف 'ءرك ذ ىذا



 ممللا باتكس 4

 اهات تاماركسلا هله ند ءىث هل ناك نم ركذ ف باب

 هتصو هيلق ةمالسو هترايطر هقدصا هباحأل

 : لاق هيلع ”تأرق اهف هلا همحر ىدلملا رفعد ىريخأ : لا هحر خيذلا لاق

 : ىل لاقف موي هللا همحر ىطقسلا ىرسس ىلع تلخد ؛ لاق هللا همحر دينا ىنئدح
 طقسيف ىغك ىف اهتفأف ةمقل ذْخآَف قاورلا اذه ىلع طقسيف ءىحب روفصع نم كبجءأ ّء رار 1 م, ىف
 *تدنف قاورلا ىلع طقس تاقوألا نم تقو ىف ناك الف . لك أذ ىلمانأ فارطأ ىلع
 ىف ةلملا ببس ىف تركفف كلذ لبذ ناك اك ىدي ىلع طقسي لأ ىدب ىف زيملا

 للا نبا يري تلط رزأب انبي تطأ .ىل ترك ذل نط فتحي
 . فرصناو لك أف ىدي ىلع طقسف بّياعلا

 ”تبن لوقي هللا همحر صاوحلا رهاربإ تمس : لاق « شمت ملا دمحم ىبأ نعو
 مالسلا كيلعو : تاقف « كيلع مالسلا :ىل لاقف « ىنافاو ضخشب اذإف امايأ ةيدابلا ىف
 ىف : لاق « معن : تلقف ؟قيرطلا ىلع كلادأ الأ : ىل اقف «ممن:تلقف ؟تين:لاقذ

 6 ام عذشلا "تقر دنمو « ةداجلا ىلع انأ اذإف ىيع نع باغوتاوطخ ىدب نيب

 . شاملا الو عوجلا ىباصأ الو

 ' صفح وبأ ىنءاج :لاق « هللا همحر دينجلا نع ىدلألا رفمج ةياكح ىو

 ةعاممجو هللا همحر ىطابرلا هللا دسبع هممو ةكرم هللا هجر ىروباسيتلا

 ناك دق : هللا همحر صنح ىنأل اموي لاقف , مالكسلا ليلق علصأ ”لجر مهبف ناكو

 كلذ نم ءىش كلل سيو  تاماركسلا هب ىنعي  ةرهظلا تأبألا طل ء ىفم نميف

 هيف ١ م رظع روك ىلإ نيدادحلا ىلإ هب ءاه ,لاعت : هلل همر صفح وبأ هل : لاقف

 هدي ىف تدربف اهجرخأف ءارحملا ةديدحلا ذخأف روكسلا ىف هدب لخدأف ةميظع ةديدح

 ناك : لاقف هسفن نم كلذ راهظإ ىنعُم نع مهضعب لثف « اذه كي زي : هل لاقف



 00 تاماركملا هذه نم ىلع هل ناك نم رك د

 ةقنش كلذب هصخ هل كلذ رهظب ل نإ هيلع ريغتي نأ هلح ىلع ىلا هلاح ىلع 50
 : هنامإل ةدايزو هللذ ةنايصو هيلع

 َُق رغأا هَل ١ ذيع ايأ بحمص هتئادح ىف ناك هنأ نايبش نب ميهارإ نع كو

 دق عبسلاب انأاذإو ءالا تيفاوف : لاق ءالا هل لمحأ مضوم ىلإ امون ىنمبف : لاق
 ةرمو همحازأ ةرم تنكف :لق ءاللا نيب و اننيب قيضم ىف مي انيقتلاف : لاق ءاملا دصق
 لاق ٠ ىماسلا دمت نع دمحأ نعو ؛ هلبق ءامل ىلإ تلصوو ”ةدقبس تح ىنمحازل
 هلو»و بهذ نم يعط هيدا نيب تيأرف للا ه.حر ىرصملا نونلا ىذ ىلع تاخد

 مهطشب تاقوأ ىف كوللا ىلع لخدي نم تنأ : ىل لاقت « ٌرَحْي رينملاو تدنلا
 ناك هنأ هللا همحر نونلا ىذ نع ىكسحو « خان“ ىلإ هنم ”تقفنأف اهرد ىلاطعأ مث
 : لاق « هنأ هللا همحر زارها ديعس ىلأ نعو ؛ باودلا لثم ًامضق ريمشلا مضقي امر
 ىضفةيدابلا ”تلخدف :لاق ؛ مايأ ةثالث لك ىف ىنمعطي نأ لجو زع هللا عمىلاح ناك
 0 ىناكم تسلل ًاقمض تدجو عبارلا مويلا ناك اهلف «ًائيش تمعط ام ةثالث ع
 ”تاقر تتسعف + لاق ؟يوكرأ يبس كيلإ سا اع[ دعس ابا ب : لوقي فتاييانآ
 امو م رشع انثا كلذ دعب تق تللة4ةسا دقو ؛ ىفر نم م 5 ىوقلا 8 ايل

 كاذل لأ تدجو الو ايش ثمعط ام

 انلخدف رطملا ان ذخأف ةيدابلا ىف ىذاتسأ ُم تنك : لاق ؛ ىطامألا رع ىلأ نعو
 خيشلاو انأ تدمصن « هفق- ىف فلخ هيف ناكو ءرطل نم هيف وكم ادجس
 : خيشلا ىل لاقف ترصقن طئاحلا ىلع امامجنإ انيهذف ةبشخ انعم تناكو هصاصنا

 جاسنلا ريخ دنع تنكو : رع لآق , انهاه نمو انهاه نع طئاطات بك رف اهنددك 0

 نيمعردب لارغلا تعب دقو 2 موي كتبأر خيشلا اهيأ :لاقف ”لجر .ءاحل هللا همد
 ىلع ةضيقنم ىدي ترص دقو كرازإ فر نم «تالك كفنخ تع

 كلايما ًاثيش هب رقشاو ضما : لاق م اهحتفق هدب ىلإ هديب ىصاأو كحضف : لق
 . كلذ لخل دمت الو



 عمللا باتك : 4

 تاماركاا نم دمتال ىتلا ملاو-أو صوصخلا ركّذ ىف باب

 بحاص ىحقمللا تمس : لوقي ةرصبلاب ىرصبلا ىدئاصملا ةحاط تمس : لاق

 نيمبس مامطلا نع ريصي هللا دبع نب ليس ناك : لوقي هللا هحر « هللا دبع نب لبس
 . ىوف عاج اذإو « فمض لكأ اذإ ناكو ًاموي

 ممس ام ةنس نيثالث ”تثكم : لاق هنأ هللا همحر ىسالوألا ثزاحلا ىلأ نعو

ال ةنس نيئالث كلذ دمب تنكسف لالا تلاح مث ىترس نم الإ ىناسل
 ىرس عمسي 

 ' ىناسل نمالإ

دبع وبأ ناك : لاق نكرزملا نسحلا ىبأ نمو
 موي لوأ ناك اذإ ءهللا همحر ىرذُلا 

الا "لع ىنيط : هتأرمال لوقيو تيبلا لخدي ناضمر نم ٠
 اقيغر يل لك ىل ىلا ب

 نيثالثااب اذإف تببلا هتأرما تلخدو بابلا سفر ديملا موي ناك اذإف ةوكملا ىف

 ةمكر هتاف الو ةالصال أايهنالو برشالو لك أ الف تيبلا ةيواز ىف ةعوضوم ًافيغر

 . ةالص نم

 طق ”تصدوتنا ام : لق هلل همسر ىاتكسلا "لع نب دحم ركب ىأ نم حشو
 . ىتناغ ًاثيغ ىلق

 نع ىنلأسف ناسارخ لهأ نم لجر ىلع لخد :.لاف قوصلا ةزمح ىلأ نعو

 ”ةروسع هزاع ىلعو "مس هتيع ىلع ناك ول نم ”فرعأ : هل تلقق : لاق « نمألا

 قع تاه الع اذه : لجرلا لاقف : لاق ؛ ٠ىكتي امهيأ ىلع زيمام
 قلاش باول

 دي رب برغلا نم جرخ دا 6 تخئانب ابأ ا اهذق لاق ء تكف : لاق

 نيعب رأ "تيقبف : ةزمح وبأ لاق . كلذ نيب هرم هيلع ريغت ام قرشملا : ةلبأو يوب

 . لاق ام لع ىل نيبت ىتح ْمَنأ لو برشأ لو لك



 دف تاماركلا نم دّمتال ىلا ملاوحأو صوصمللا رك ذ ىف باب

 ناكو ؛ هللا همحر ًليدجلا بحصي ”باش ناك: لوقي ناولع نب ورم ابأ تءمسو

 دينجلل ليقف . مهرئارسس ىف نودقتعي امو « سانلا رطاوخم ماكتب اعرو ؛”نطف باق هل
 ًالقتعا نكسلو « ىردأ ال : لاقف ؟كنع ىنذلبي ىذا اذه َشيَأ : لاقو هاعدف « كلذ

 7 اذك تدقتعا : ىتنلا لاقف « ”تدقتعا : هلا همحر دينجلا لاق «تثش ام كبلق ىف

 همحر دينجلا لاقف « ىرخأ رم دقتعا : لاقف ؛ ال : هللا همحر ديلا لاق اذكر

 : لاق ءال :هللا همحر دينحلا لاقق « اذكو اًذك وه : باكلا لاقف « ”تدقتعا : هللا

 ءاذكو اذك وه : باشلا لاقف « ”تدقتعا : هللا همحر دينجلا لاقف « ًاثلاث دقتعاف

 « قداص ىدنع تنأ بيحي هللاو اذه: باشلا لاقق ءال : هللا همحر دينجلا لاقف

 . ال لوقت تنأو ىلق فرعأ انأو

 ىناثلا ىفو لوألا ىف ىخأاب تقدص : لاق مث هلا همحر دينجلا مسبتف : لاق

 ٠ هيلع تنأ امع ريغتت له كنحتمأ اإو « ثلاثلا فو .

 ثراحلا لخد :لوقي هللا هحر ًادينج تعمس : لاق : هللا هحر ىدلملا رفعج نعو

 راد ىلإ تيضف : لاق ؛ همعطأ بيط ءىش ىدنع نكي لذ ىراد هللا همحر ىبساحلا

 نم هلوحي ناكف هف ىف تلمل هف حتفف ةمقل تلمحو ًائيش اهنم تجرخأف ىمع
 : تلقو هفاخ تبهذف زياهدلا ىف ءاقلأف جرخو ماق مث هءلتبب الو بناج ىلإ بناج

 نيب و ىنبي نأ كللذو ىتب' معن : لاق زيلهدلا ىف هتيقلأو تق مث ملتبت ل كتتأر ىمع اب

 ثتحتف تنكو « هملب ىل أيبمي ال ههجو ريغ نم ءىش ناك اذإ هنأ ىلاعت هلل

 . زيلهدلا ىف هتيقاأف ”تمقف هملبأ نأ ىل أيهني ذو كيلع رورسلا لاخدإل ىف

 انأو ةيدابلا ىف هللا هر بارت وبأ ؟ىلع فرشأ : لاق هنأ دادخلا رقمج ىلأ نعو

 سلاج انأو ءاملا ةكربلا نم برشأ مو لك 1 مل ًاموي رشع ةتس ىلو ةكرب ىلع سلاج

 نوك أف ؟ بلغي نم رظتنأ نيقيلاو لعلا نيب انأ : تلقف ؟انهاه كسولج ام : ىل لاف

 ش . نأش كل نوكيس : لاق هعم



 ممللا باوك ةءمل

 عبس ثلكم (ةيفوصلا نم ىنمي) ًاناسنإ تيأر :هللا همحر ىرصحلا هللا دبع وبأ لاق

 دماذإ الجر تيأرو «ءاملا برش, نينس عبس ث كم الجر تيأرو هزيملا لك أي ل نينس
 ”تدقعام ةدس نيئالث ذنم :لاق هنأ مق'ربملا رقعح نعو ؛ تفج ةهمشهيف ماعط ىلإ هدب

 . . ىناسا ىلع ىنبذكيف كلذ خسفي نأ ةنامع ادفع هللا عم
 لبج سأر نم عقوف ىئاّسلا ليعامسإ مم انرفاس : هللا هحر قاقزلا ركب وبأ لاقو

 نيط ةمطق نم قاس وه امإ اومتفتال ؟ كلام : لقت انيكبف هقاس ةبصق ترسكف

 . ءاتكرف فج اذإف

 ىتامم نسحأ كلذ ميمجو: راك أ هرك ذن ملامو «ريثك تاياكسحلا ىفكلذ لثمو

 . مهفو فصنأو لقع نمل ةيافك كلذ ىفو « اهانرك ذ ىتلا تاماركلا نم فاطلأو



 عك ةيفوصلا مالك ىف ةيراخأ ةلكشلا ظافلألا حرش

 تالكسشلا نع نايبلا باتك

 ةنرعلا مالك ف ةيراجلا ظافلألا حرش ىف باب

 « ناكلاو ماقملاو لاحلاو « هل هب هنمو ؛ حلل قحلاب قحلا لئاقلا لوق لثم

 ١ ضراعلاو « حداقلاو ؛ مقاولاو « رطاختاو ؛ دراولاو « ”هدايلاو « ىدابلاو ء تقوااو

 «دْجَولا ُوْفَصَو « ركسشلاو « وحصلاو « روضحلاو , ةيئيملاو  طشِتلاو ء ضْوَقلاو

 « دجولاو « دارملاو ؛ دي رملاو ء 'ىدتبملاو « ءاقبلاو « ءانفلاو « تابلغلاو « موجهملاو

 « ملاوطلاو ءريحتلاو ةريملاو ةشهدلاو « بلتسلاو ذوخألاو « نك استلاو دجاوتلاو

 قيقحتلاو قوقحلاو قاحاو ؛ عماوللاو حئاوالاو , ةدهاشماو فشكسلاو ؛ قراوطلاو

 ةراسشإلاو « صوصخلا صوصخو صوصخلاو « قئاقحلاو ةقيقحلاو قحتلاو .
 دهاشلاو « دئاوفلار دئاوزلاو « ءافصلا ءافصو « ءاقصلاو زمرلاو « ءاعإلاو

 « لاوّصلاو « حطّذلاو « ةقرفتلاو مججلاو « مودعلاو ؛ دوقفملاو « دوجوملاو ؛ دوهشلاو
 "”صاخلا ديحوتو « ةماعلا ديحوتو « ءرملاو سفّدلاو  باهذلا باهذو ؛ باهذقاو

 . ديرفتلاو ء ديرحتلاو

 « ةاجاتملاو , ةثداحللاو « مطولاو ؛ مشرلاو « مسالاو ء درج رسو « دكر م مهو

 « باجحلاو تاذلاو ؛ ةفصلاو تءئلاو « حورتلاو حورلاو ء بواقلا ةيؤرو « ةرماسملاو

 « ظْطلألاو ءمحلاو « دقعلاو « ةرسلاو « ناسآلاو « ءالبلاو ء رايتخالاو ء ىوعدلاو

 « لطألاو « لضفلاو « لّمَولاو « نئبلاو « نؤكلاو « رئألاو « قْحملاو ءوحَلاو

 ١ باك نيفئاسو + يتلون تيسلاو» سمدلاو ء« سْمكلاو « سملقلاو : عْرفلاو

 « رةراشإ بحاص نالقو ء سفن الب نالفو ءرماقم بحاصو « لاح برو
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 تأ انأو ءانأ تن نأو نأ ناو تنأ تنأو , رحت الب نيو ءانا الب انأو

 « ىلحتلاو « ىلختلاو « ىلجتلاو ء ىداب الب ىداب و « قئالعلا علقو ءاوه الب وهو

 نحنو « ءىطاشالب ىرحتو « دَمْرَسُم ىتقوو « دمألاو دبألاو لزألاو ةلملاو

 تددر ا جاعزتالاو ٠ أجالاو « فالاو ٠ جيلا لّذبو ؛ نيولتلاو « نوريسم

 يلا « عانطصالاو « دوصقلاو ؛ دورشلاو ؛ نطولاو ؛ رطولاو « حاورألا

 ء بارشلاو ء سييلتلاو « ةيلكلاو « ثدحلاو , ناحتمالاو « ةفيطالاو ؛ خْملاو

 « طئاسولاو « نيئّملاو ٠ نيكلاو « ةيرخلاو « مالطصالاو « نيئَملاو « قؤافلاو

 .ظافلألا نم هذه لك اشب امو



 ' ل١ ظافلألا هذه نايب باب

 ظافلألا هذه نايب باب

 هّللاوه قحلاف 6 قحلل قحلاب قحلاو موق ىنعم امأو : هللا همر خيشلا لإق

 حلا ميتا وأو » : لجو رع وق ىف حلا ىبأ نع ريسفتلا قو « لجو ره

 | . ىلاعت هللا وه قحلا : لاق 226 ”هءاوأ

 قحلا عم فوقوم دبع : هءالك ضعب ىف م هللا حر « زارا ديعس وبأ لاق

 هلل هللا نه ىنءي «هل هب هنم» كلاذك و ء ُ ناب هللا عم فوقوم ىنمي « قحلل قحلاب

  دبملل دبعلاب ديملا باستك ١ نم نوكي ام هب ىتميث مضاوم ىف نوكي ارو « هل

ع وبأ « ىل لاق : هلل هحر ديزي وبأ لاق اك
 ىفم لاح ىف "تنك : ىذَنلا ىل

 . هك هب هنم لاح ىف "ترص مث « ىل ىب

 اذإف هلامفأ هسفن ىلإ فيضيأو هلامفأ ىلإ ًارظان نوكي دبملا نأ كلذ ىف ىنملاو

 هلل ةمولعم هللب ةمئاق هللا نم ءايشألا عيمج ىري ةفرعملا راونأ هبلق ىلع بلغ

 دوجو نم بلقلاب لحيف ٠ نيحلا ىف دبملاب لزنت ”ةلزان لاملاو « هلا ىلإ ةدودرم

 اذهو « لوز, و هتقوو هلاح ىف تقولا ىق هلوفّصيف « كلذريغو ضيوفتلاو اضرل

 . هللا همحر ٌدينجلا : لاق
 الف لاز اذإف « لوزب الو راك ذألا ءاقص نم رارسألاب لح ام :لاحلا « هريغ دنعو

 . الاح كلذ نوكي

 وءو نياكوتلاو نيرباصلا ماقم لثم تاقوألا ىف دبملاب موقي ىذلاوه «ماقلتوو

 هترث ذ اك رخآ1 ماقم ىلإ اهنم لقتني ىتح هنأقم وهف مايللا ىلع هنم ءىث ىف دبملا

 . لاوحألاو تاماقملا باب ىف

 )١( نينمؤلل :7١٠

0 
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 نكمت هيناعم ىف دبعلا لك اذإف .ةباهعلاو نيكسملاو لاكسا لهألوه «ناكلا» 1
 مومب لاق : ناكم بدحاضص نركسيف لاوحألاو تاماقملا ريع دق هنأل ايل ناكل هل

 عضو كريغ هيف هىشل سيلف هلك ”بلقلا وع ىلق نم كناكم
 ىف ناب راقتت « ةذهاشأاو ةفشاكلاو «٠ ةرضاحلاو . ةانادملا ىنعم «ةدهماشلا»و

 . ىنملا ىف تأ فشكتلا نأ الإ ىندلا

 فشاوكي تماس نيقيلا دياوز ةدهاشما لوأ : لادحر ىلا ناهمع نورمع لاف

 هتراو امل ةرضاحلا ماود باقلا سال وهو بيغلا ةياهفت نع ةحراخ ريغ روضحلا

 ىلا 'أ ةبلق هل نأك نمل ىركذل كلذ ىف نإ »: ل هللا لاق« بوبا
 . رضاح ىنعي «؟؛ نا َوَهَو ملأ

 لاح ىلإ لاح نم لاقتنالاو ومسلا ةدايزإ ةرهنظلا رارسأالل حولي ام «حئاوللا»و

 ش كلذ نم ىلعأ
 ىلع موفقوأف قيرطلا رسمت ىلع مهماو مهل موق زاف دقل : هللا همحر دينجلا لاق

 ذِإ باطخلا مهف ىلإ ةبسانملاب ةعراسلا ىلإ ةوعدلا مف ىلع مهل حّولو ةاجانملا ةجحم
 يستس لرحللا كيا 02 ةرفغَم ىلإ اوه راَسَو 9 زعو لج لوقي
 . مدنع نواف هيام ةماقإل هحوتلا نسحم

 ىف تمل اذإ قربلا م.اول نم ذوخأم وهو «حناوالا » نم ب رق هانعم «عماوالا و
 رطملا ىف ناشطعلاو ىداصلا ممط باحسلا

 3 ماهوألا ءاقص ىف دروب ىلاعت هللا نإ : هللا ةمحر كمل نامثع نب ورمع لاق

 تدقعام لصأ, موت الب «ةاياوأ بولقل كلذ ىدلوبأو ضعي ارلإ ىف معي قربلا مماول
 وذل ةدالإ نم هعماوأ بواقلل ادب مو بيغلا ناعإلاو قيدصتا' نم بولقلا هياع

 ءشكالذ مطق' تمهوت ولو ماه وألا ءافص ىف رونلا كلذ 22 و: سوفنلا نكمل ُّق

 : لئاقلا لاقو

 1مم: نارمع لآ (0) مالا ق()



 تلت ظافلألا هذه نايب باب

 - سانا ”لل بارس _مملب .ممط وذ رتغاو

 20 نيب هولا 9 للا نإو 2 :لجو زع هللا لاق لجو زع هللا وه 6قحلا»و
 تالماسهملاو دوعقلاو تادارإلاو فرامملاو تدماقلاو لا اوحألا هانم قوقالاو
 , ظولظلا تباغ قوقملا تروظ اذإ : هللا هحر ىزارلا ىمليطلا لاق ؛ تادابعلاو
 . قوقحلا تباغ ظولحلا ترهظ اذإو

 ناادض اءنأل قوقحلا عمم عمت ال ةيرشبلاو سفنلا ظوظح 6 ظوظحلا» ىنعمو

 . ناممتحي ال

 . هتقاطو هدْيَح ةقيقحلا ءاعدتسال ديملا فاكت قيقحتلاو
 "كلاس ففو لا : مهتيقل نيذلا ,اكملا ضعبا تلق : هللا همحر نونلا وذ لاق

 بولقلا ذخأو قيدصتلا ماعد فمض نم : لاقق ؟ قيضلا جاجف دبك ىف قيرطلا
 . قيقحتلاب

 «قئاقحلا»و رسما «ةقيقحلا و« ملعتلاو لمتلا لئموهو قوقحتلا ىنعم هءانمم 6 ققصتلا هو

 ةبصتنم هيدي نيب و ةفقأو هب نوكست ال ىح هب تنمآ امف ةليخم وأ كلش بواقلا
 *١4 اف ةقيقح قح لكل » ةئراهل مسو هيلع هللا ىلص ىلا لوق وهو ناميإلا لطبل
 ىراهن ”تأظأو ىلا ”ترهسأف اهنا نع ىسفن تمارع : لاقف 6« كناميإ ةقيقح
 هباصتناو هفوقو ماودو هبلق ةدهاشم نعربمي ىتأكدو « ازرابىب رش عدلا "ظن أى أكو
 . نيعلا ”ىأر هنأكىتح 4 نم ا لامت هللا ىذي ني

 . ليوأتلل ةلقم بولقلل عدت نأ قئاقملا تبأ : هللا همحر دينحلا لق
 ىقئاقحلاب نيئمؤملا ةماع نم ل مث هللأ ميصخ نيدلا# صوصخا نهأ 6صوصخلا»و

 نمو ديدوتلا ديرجتو دب رفتلا لهأ مم صوصخلا صوصخو ؛ تاماقلاو لاوحالاو
 وه هللا نأ نودعو قحلا مهيد نا مهفو. دئمو. . ةبآلا صنو ؟مه رونلا )١(

 نيبلا قحلا
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 دِصَتَقُم مم » لجو زع هللا لاق ءاهزوافم مطقو 0 تاماقملاو لاوحألا ربع

 -. . صوصخلا صوصخ قباسلاو صوصخ دصتملاف "6 ٍتاَريَتاب ا و
 ركب ابأ ان : هللا همحر ديدجلا ىل لاق : لاق هنأ هللا هير قبشلا نع كح

 صوصخ : لاق مث مومع لوقلا نم هيلإ ىرحت مف صوصخللا صوصخ ىنمي كأئام
 . مومع هيلإ ءاعإلا تمن ىف صوصألاا

 : 1 ةفاطلل ةرايعلاب هفشك ملكتملا نع قت ام «ةراشإلاوو

 « ىنخ ةرابع راص اذإف ةراشإ اذه اندلع : هللا همحر « ىرابذورلا ىلع وبأ لاق

 .ةحراج ةكرحم ةراشإ «ءاعإلا»و

 ضرألا ىلإ ىمأرب ”تيموأف ىني”ركسلا نبا دنع تلج : هللا همحر دينجلا لاق

 نمو هللا همحر : ىلبشلا لاقو « دمي : لاقق ءامسلا ىلإ ىمأرب ”تيءوأ مث . دعب ديب :لاقف

 : لئاقلا لاقو « ناثوألا ىلإ الإ حلصي ال ءامإلا نأل نئو دبامكو ف هيلإ ىوأ

 ٍنوفجلا ىلإ ٍنونجلا هاعإب يشع ءهيفو ءاقللا دنع ىلو

 نوكس وأ كارح نع ىنفأو ًافوخ ”بوذأو ةفيخ تبنأت

 : داتقلا لاق , ”هلهأ الإ هب رفظيال رهاظ مالك تحن نوزحم نطاب ىنعم 6 زمرلا»و
 هلاصتا كتمتاهيه اوتكس نإو مهزوم ىنرم كرَجْعَأ اوفطن اذإ

 مهتابتاكم ىف رظنيلف انخماشم زومر ىلع فقي نأ دارأ نيم : مهضعب لاقو

 مهتافنصم ىف ال اهي مهزوهر نإف « مهتالسارمو

 ىرب رجلالاق نيحلا ىف قئاقملا نم لعفلاة يؤ ؤرو عبطلاةجزامبن م صاخام «ءافصاا»و

 . لمفلا ةيؤرو عبطلا ةجزامم هعم نأل ,كافج ءافصلاب افص ام ةظحالم : هللا همحر

 اهمال ءةيب وب رلا ناين اهمف نإف ؛ ةيدوبعلا ءافصب اورتغتال : هللا همحرءاطع نبا لاق

 6 رعأ هللاو « لمفلا ةيؤرو عبطلاب ةجزام

 . تامومذملا ةليازم : لاقف ءافصلا نع : هللا همحر ىاتكلالثسو

 « تاياهنلا ىلإ لوخدلاو تاماقملاولاوحألا ةليازم : لاقف «ءافصلاءافصا» نع لثسو



 1 ظافلألا هذه نايب باب
 1 وللا سل يس سم جمل سس سس تشتت مش

 لاصتالا ىلع قملاب قحلا :دهاشا تائّدحلا نع رارسألا ةنابإ « ءافصلا ا

 : لئاقلا لاق ةلع الب

 "ناقبإ هنوكح ىف ُهؤافصو ناعذإ هوفص ىف افصلا ونص
 ةنايثتلا حضاوب نايبلا ءقح 4 هب نابأام 3 ناب نإ نم
 : ”نايب كاذ قوف له هدجولو هدجو نم هدجو 'ةقيقح اذه

 داز نيقيلاو ناعإلا تدادزا اك نيقيلاو بيغلاب ناميإلا كير فلو
 . تالماعلاو تادارإلاو تاماقلاو لاوحألا ىف صالخإلاو قدصلا

 روضحلا فشاوكب تعطس اذإ نيقيلا دئاوز : هللا همحر ىكملا نايثع نب ورم لاق
 ثقو ىف هتلمامم لهأل قحلا فد: دئاوفلاو  بويغلا هتراو ال بولقلا ةيطغت نع
 . اهم معتتلل مهقلا ةدايزب ةمدخلا

 . ليللا ظ ىف در دئاوفلا تيأر : هللا هر ىنارادلا نايس وبأ لاق

 : لئاقلا لاف « هدوجوا كبلق رضحت ىنعي « كنع باغ اع كدهشب ام « دهاشلا هو

 هدحاو هنأ لك ؛لدي دهاش 4هىش "لك ىفو

 . رضاحلا ىنمع ضب « دهاشلا »و

 كرارسأو كريم ىف قحلا دهاشلا » : لاقف دهاشلا نع هللا همحر دينجلا لثسو

 . « دهاشلا هدهشي ام دوهشلاو « اهيلع علطم

 ”دهاشَو » لجو زع لاق « نوكلا «دوهشلا»و قملادهاشلا:ىطساولا ركب وبأ لاق

 ىلإ مدعلا زيح نع جرخام :دوجوملاف ؛ نا داضتمنامحادوقفلاو دوجوملاو“'”6 دوممَو
 . مدعلا زيح ىلإ دوجولا زيح نم جرخ ام : دوقفملاو « دوجولا زيح

 , دوجوم دبعل ًاركذ نوكيو دوةفم ىلع نزح ال 9 : هللا همحر نوتلا وذ لاق

 هدوجو نكمي و ًاثيش تمدع اذإف : 'ءادوجو نكمي الو دجوي ال ىذلا 6 مودعملا ه و

 . © مودم سيلو دوقفم كاذف

 ؟ : جوملا )١(
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 ًامدع ناك«دوجوم هنأل ؛ مدع "فرط نيب نم دوجو ملاعلا :ةفرما' لهأ ضعب لاق

 دنع هل لمجيف . مودمم مدعب الإ فراملا هدهشب الو ًانردعت ادع ريس وف افودعت

 ىلإ راشأ نم ةراشإ نع رّبمي لمح ظف' «مجلا»و ؛ هقلاخ ةينادحو ةفرعم همدع ةيؤر

 امل ماوقال نان وكسم قاحلاو نوكسلا ذإ « ناك نارك الو "لق قاخ الب قملا

 ةراشإ نع رسمي لممم ظفل ع «ةقرفتلاهو « مدع "فرط نيب دوجو امهعأل ًامهسفنب

 ىلإ راشأن ف «رخآلا نع امدحأ ىنفتسيال نالصأ اهو قلخلاو نوكسلا ىلإ راشأ نم

 ردقلاةردفركنأ دقف «ةقرفت الب عمج ىلإ راشأ نهو ؛”ىرابلا دحج دف ممجالب ةقرفت

 : لثاقلا لاقو , دّحو دقف امهنيب عمج اذإف

 ددعلا ىنثم لصاوتلا ٌدلرفو هب ىنع ”تقكفو تم

 « ةقرفتلا ىف ددملا ىنثم عجلا ىف لصاوتلا درفو ىنع تقكرقو هب تعج ىنعي

 دبملا رهاظ رييغت الب قحلل هتدهاشموهر رضحم قاحخلا ةدهاشم نعباقلا ةييغ6ةبيغلاهو

 روضح «روضحلا»و ءدبملارهاظ ىلعكلذ رهظيو هيلع درب امببلذلا ةبيغ ىه«ةيكملادو

 « هنع ًايئاغ ناك نإ و هدنع رضالاكو بف نيقيلا ءافصب هناي نع باغ امل باقلا

 : لئاقلا لاق

 رضاحلاك ىديس ىنع َتْييُع نإو تنأ

 : ىرونلا لافو

 ىبيغ اذب نإو ادب ليفت اذإ

 نأ ريغ « روضحلاو ةبيفلا ىعم نم بيرق اهادعم عركلاوو هوحصلا» كلذكو

 : موضعي كالذ ىف لاق دقو ؛« روضحلاو ةبيغلا نم ريقأو أو ىوقأ ركسلاو وحصلا

 0ك وأ "ىلا ىف 'تأز الف 6-0 0 رنالح ىف نالء

 ردجأ ركسلاو ركسلا لاحت فيكف  ىتجأك دجأ وحصلا ؟نأب كانك

 000 ١ عىل
 سعبلو ((صغل | انيعا ىإ كنويع ىوملا ل ء>ْذُم تنك نإ ىوهلاتادحح
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 رادع مو ًمالحأ ًانَريغ ىَرأ ام دوس ء وع ىلإ ت

 دنع ريغتي ال عيطلا نم هتأشن سيل ركسلا نأ « ةيثفلاو ركسلا نيب قرفلاو

 اع دوروت دنغ ريغ مطلب ةجوزع اهتأشن « ةيشفلاو ء؟ساوحلاو ؛ عبطلا هدورو

 « مودي ركعسلاو « مودتال ةيشغااو « ةرابطلا اهس ضقتنتو « ساوحلاو عبطلا

 . ماودلا ىلع روضحلاو ؛ ثداح وحصلا نأ :وحصااو روضحلا نيب قرفلاو

 : لئاقلا لاق اك هدوجو ريغ :ىش هدجو ىف هضراعي ال نأ « دحولا وفص » 55

 اربع بقر 'نم اناوس اديّلَع انآ انف نم دْجَلا ص دق

 كلذو « تابلغلا بحاص ”لمف موجحلا نأ الإ مما اب راقتم «تابلغتاو مودحلاوو

 بلاطلا .ةنغر ةوق دنع سوفنلاو ىوملا ىعاود نم تالغالاو « ةبغرلا ةّوق دنع

 همم رحب ءارو هب ولطم نأ نظ ولف  ”بولطلا هبلط لاح ىف ديزلل مالعأ هل حال اذإ
 ًاران ىأر ول هيلع ةبلاطملا ناطاس ةوقو ةدارإلا تايلغ دنع موجملاب هكبلس هيت ىف وأ
 « لصوُي وأ هب ولطم ىلإ كللذ هلصوأ ءاوس ةحئهملا لذبتو حورلا فلتب موجملاب اهمحتقا

 1 ٠ تايلغلاو موجحلا ىنعم كلذف

 ءانفو « سفنلا ةفص هلنف 6 ءانقلا » ىنعمو « هباب ىف هتركذ دق « ءاقبلاو ءانفلا هو

 ءانف ًاضيأو ٠ كلذ ىلع دبملا ءاقب « ءاقبلا هو « حقو باح ىلإ حاورقسالاو معلا

 ديعلا ةب ور ءاقب ءاقبلاو « كلذ ق هل هللا مايقب هلامفأل هلامفأ ىف دبملا اور ءاتق وه

 . هّللب هلل همايق لبق هلل همايق ىف هل هلا مايقب

 ىلاعت هل ىلإ نيعطقنملا تاقرط كولس ىف.مز ملا ةوقب ”ىدتبي ىذلا وه "ىدتبملاو

 ىذلا لاحلا فرعي ىذلا نم لوبقلاو ةمدخلاب بدأتلا بهأتي و كلذ باردآل فلكتيو

 لخددقو ءادتبالا هلحصىذلا دي رملاهو « هتياهن ىلإ هتيادب نم هيلع فرشأو هب أدتبا

 هتدارإ ةحصب نيقداصلا ”بولق هل دهشو ء مسالاب ىلاعت هللا ىلإ نيمطقنلا ةلمج ىف
 (ممللا ح ؟97)



 عمللا باتك ام
 0 ع ع م ل حل م ع بيس مم

وو 4 هتدارإ عمريسلا ىورف ماقم الو لاح دعب مسرقي و
 هل قبب : ىذلا فرامعلا «دارما

 دارم وهف تادارإلاو دصاقلاو تاماةملاولاوحألا ربعو تاياهنلا ىلإ لصو دقو « ةدارإ

 ٠ ديرب ام الإ ديرب الو ءديرأ ام هب ديرأ

 « دجاوتلا » و.« ًادوقفم هنع ناك ركحذ ءافصل بواقلا ةفداصم «دجولا»و

 دجولل ءاعدتسالاب دبعلا باسةكا نم جزتمي ام وهو « ىنعملا ايي رق « ركاستلاو

 نيب ام «تقولاهو « ركسلاو دجولا لهأ نم نيقداصلاب هبشتلل هفلكتو « ركسلاو

 . ليقتسملاو ىماملا

 كفوو كَما ىنمي + كَرذْيال تاف اذإ زيزع تقولا : هللا هحر ديلا لاق
 الف ىلاعت هللا ركذ نع ةلفغلاب كتاف اذإ « لبقتسملا سّقنلاو ىضاملا سفنلا نيب ىذلا

 ش : ادبأ هقحلت

 ىداب ادب اذإفءديملا لاح ثيح نم نيحلا ىف بلقلا ىلع ودبي ىذلا وه 6ىدابلا»و

 قحلا ىداب ادب اذإ : هللا همحر صاوحلا مهاربإ لاق حلا ريغ دراب لك ديبي قحلا

 . دراب لك ىنفأ
 ىدابلل سيلو "لف هل دراولاو اهقرغتسيف ىدابلا دعب بولقلا ىلع درب ام «دراولاهو
 ءاج تح دراو : هللا همحر نونلا وذ لاق « تادراولا تايادب ىدا اوبلا نأل ء لمف

 ٠ بولقلا جعزب

 رطاخم لوزبف تبني الف بلقلاب رطخ اذإ و « هل ةيادب ال رسلا كي رع" «رطاخلا»و
 ٠ رخآ عقاوب لوزب الو تبئيام «مقاولاهو « هلئم رخآ

 نم ًاخيش تلأس : لاق هللا هحر ىزاريشلا بيطلا وأ وهو خياشملا ضم, تعمس

 جاسنلا ريخت هللا هر دينجلا لاق « هباوج قي نأ وجرأ : ىل لاقف ةلأسم ىخاشم

 نأب هبلقب رطخ هنأ كلذو ؟ كرطاخ لوأ عم تجرخ اله :هيلإ جرخ نيح هلا هحر



 اذ ظافلألا هذه نايب

 هل لاق جرخ اف ؟ ًارارم هرطاخ مفدي ناكسف هراد باب ىلع هللا همحر. دينجلا

 ٠ كلذ دينجلا

 رطاخلا ىنعمو « رطخم ام لوأ ىأ ء رطالا لوأ عيل رطاذتا نإ : لاقيو

 ثق اضيأ «رطاخطلاوو « رارسألا ىف هروبظ ىف ةبسن دبعلل نوكي الام اضيأ

 . رارسألا بعوتسإ

 لهأل حداقلاو م يلا لهأ بولقل رطاخلا ن را | رطاخلا نم بيرق «حداقلا»و

 ىهو « رك قا حداق اهيف حبق ةفنلا مويغ مهبولق نع عسئفت اذإف ؟ ةفنلا
 ءراشلا دقوتسي ىذا حداقلاو , دانألاب رانلا َّحَدَق نم ةذوسخأم ةظفل

 : لئاقلا لاق

 « راني راثلا مس داقاي «

 . ةيرشبلا هتنك اس اك ةقيقحلا هثحدق ام سيل : ميضعمب لاقو

 لككف « ىوحلاو سفنلاو ودملا ءاقلإ نم رارسألاو بولقلل ضرعي ام «ضراعلا»و

 ءالؤهل لمحي ل ىلاعت هّللانأل ء ضراملا وهف ىوملاو ودملاو سفنلا ءاقلإ نم نوكب ام
 «دراولاو ىدابلاو حداقلاو رطاخلا نود ضراملاب الإ هث ايلوأ بولق ىلإ ًاقي رط ءادعألا

 : دشنأ لاق

 ةينالملاو مريس ىف هلقلقيأ الكب ىبلق نوشاولا ىنْضراَمُي

 نع مهمشحأ قحلا مهضبق اذإ ةفرعلا لهأل نافي رش نالاح «طسبلاو «ضبقلا هو

 هذه ىلإ مدر ميطس اذإ و« مالكلاو برشلاو لك الار تافانلاو ماوقلا لوافت

 غ ءىشل لضف ايف سيل فراع لجر لاح ضبقلاف « ثالذ ىف مهظفح ىلوتو ءايشألا
 « هب قلخلا بدأتي ىتح هظفح ىلوتو قحلا هطسب فراع لجر لاح طسبلاو هتقرمم

 .©"76 نوجا ْيَلإَو طسنتو 'ضِِقَي هللاو » : ىلاعت هللا لاق

 ؟16 : ةرفبلا (1)



 ممللا باتدكه 2

 ءاجرلاف ؛ ءاجرلاو فوحلا ىنعي : «طسبلا»و «ضبقلا ىنممىفهللاهمحر ديتجلا لاقو
 فراعلا لاح ةفص ىف لئاقلا لاق دقو « ةيصعملا نع ضبقي فوملعاو ؛ةعاطلا ىلإ طب

 : لاقف طسبنملا فراعلا لاح ةفصو « ضبقنملا

 ُسْلتْخُت حاورألا اهدسب ةئالث 2 "تّرِشن اذإ اهيوحت ”قحلا ؟فراعم

 "سقت هل هنم الو هاوس هنع هلسيل "قحلا ظو لم ”فرامف

 ”سلفلا هل وام دجولا لحب 2 ”فرتسم كيلا الوب ”ةفراعو

 ”س رش ىرذلا ولم ربارسلا هنم 2 "تفتءاففرملا هنعباغ ”فراعو
 ”رسرسشتاو قطنلا هنع ناثيش راطف لّجمىفثعّولا باغو ٌناكتسا ىت

 سا !الجخو كرس لإ هلف هنود امع ؛ةوحلا هئاغأ

 فنصو « سّقن هنم مهل سيل مهنم فنص : فانصأ ةثالث ىلع نيفراملا نأ ركذي
 باغ مهم فدصو « اهبف "”ةيالكسلاب قحلا معالوتي ىدقا لاخلا ىلإ دجولا مهْنحب مهنم

 نإف « مهل قحلا ةيانمب كلذ ريغو تمصلاو قطنلا مهدنع ىوتساو ةداعلاو فرعلا مهنع

 . نوقطني هللا نمف اوقطن نإ و « نوتكسي هلف اوتكس

 « تابلفلاو ؛ موجهلاو ء دجولاو « ركسلاو ءوحصلاو « روضحلاو « ةبيغلاو

 هلل يظمتلاو رك ذلاب ةقفحتملا بولقلا لاوحأ نم كلذ نأ معاق . ءاقبلاو « ءانفلاو

 . لجو زرع

 نيذلا ديبعلاهوىنملا ىف نأ ذوخألانأ الإ ء دحاو ىنمب «بلتسلاهو«ذوخألاهو
 نظي ه : لاق ىذلا سو هيلع هللا ىلص ىتلا نع ىورملا كيدقلا ىف اهنلمو 7

 ' ىلاعت هللا ةمظع نم مهسولق طلاخ نكسلو اوطلوخ امو اوطاوخ دق مهنأ سانلا

 . « مهلوقمب بهذأ ام

 ظنحلا وهو . ةءالكلا ىنمي ةيالكلا (1)



 فم طظافنألا هذه نايب

 دبملا غايب ال : لاق هنأ لو هيلع هللا ىلص ىلا نع ًاظيأ ىور ثيدحلا ىفو

 'تنك ربخلا ىف نمحلا نع ىوُر دقو « نونحم هنأ سانلا نظي ىتح ناعإلا ةقيقح

 « هلولا نم هيف ناك امل مراح لض دق حَدْتَب'رخ هنأك ادهاج تيأر اذإ

 . لئاقلا لاقو باتسلا او ذوخألا فصو ىف رثكسن رابخألاو

 باتنتو درعا تبع نإ": نقف نم الام لع قل

 اهل دجي ل سايإلا دنع هيقل اذإ هب وبح ةبيه نم بلا لقع م دْصَت ةوطس«ةشهدلا هو
 ايندلا ىف ىَر ال كنإ مبللا > : لاق هنأ مبضسب نع ىوُر دقو ء تضقنا اذإ ةهاع

 ناحبُس : لاق قافأ املف هيلع ىثغف : لاق « ىلق هيلإ نكسي ام كدنع نم ىل بيف رف

 كلذل لهو هيلإ رظنلا نم الدب ةتنيكس "ىلإ ىَقْلأ : لق! تحبس م: هل ليقف ٠ هلا

 « تلقام "تلق نأ كلامتأ لف كبح 7-53 تشهد براي 0

 اوقيي مهضعبلو

 شهلا كاذنم رهافا تولخال ىىتتَهْدَأ دق 0 ا

 كنم قاما: عم ءىش لك ءانم» هلك ًاشهداب : لوقي هللا همحر ىلبشلا ناكو

 . هلك شهد

 مويجحت م ركفتو ممروضحو مهلمأت دنع نيفراعلا بولق ىلع ذر ةيبدب «ةريحلاوو

 نوكس نم لجأ ةهيدبلا ةريح : هللا همحر ىطساولا لاق , ةركقلاو لمألا نع
 . ةريحلا نع ىلوتلا

 هب ولطم ىلإ لوصولا ىف ممطلاو سأيلا نيب نيفراعاا بولق ىلوتت ةلزانم « ريحتلا»و
 دنمف اوحيرتسيف بلطلا نع مهسسي وت الو اوحيريف لوصولا ىف مهممطتال هدوصقمو

 مث ل تالا مث ريحتلا : لاقف ؟ىع ام ةفرعملا نع مهضعب لئس دقو ؛ نوريحتي كلذ

 . لئاق 0 اقتفالا
75 8 - 
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 كيف ريح نأ ايل داي ىدَب دخح كيف و دق

 اه"
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 عملا باتكص فو

 ام نكءاطيف اهعشمشت, ةفرعملا لهأ بولق ىلع ملطت ديحوتاا راونأ « علاوطلا »و

 رظانلا ىلع ىعمم تملط اذإ ةعلاطلا سمشااك اهرون ناطلسب راونألا نم بولقلا ىف

 روصنم نب نيسحلا لاق « اهنكامأ ىف ىهو بك اوكا 'راونأ اهرون ةوطس نم

 . ىنملل اذه ىف

 زق عماؤل ىف َنْمَدَمَتَنِي تارهاز ملاوط ْتاَحَأ ْدَت

 قرط كلاسلا نم اهبلإ ام قص ديحْوَتب ىدحاو ىّمَخ

 « مهقئاقح مل ددجيف عمسلا قي رط نم قئاقحلا لهأ بولق قرطي ام« قراوطلاهو

 الف قئاقملا لهأ مولع نم لع همس قرطب : لاق هنأ خياشلا ضعب نع ىكُح
 . ةندلاو باتكلا ىلع اهَض ٍرعأ نأ دم الإ ىبلق لخدي نأ عد

 . لوللاب قرطي ام ةغالا ىف «قراوطلا» و

 رش نم كب فوعأو : وعدي ناك هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورو

 .ريخم قرطي ًاقراط الإ راهملاو ليللا قراوط

 لاق « نيَع ىأَر هنأك دبملل هنع ْفَمكيف مهفلا ىلع رقتسي أم نايب «فشكلا»و

 ٌلصي مل ةبقارملاو ىوقتلاب ىلاعت هللا نيب و هنهب امف لمسب 1 نم 8 : ىربي رجلا دمت وبأ
 راصبإلاب نويعلا تافشاكم » : هللا همحر ىرونلا لاقو 6 ةدهاشماو فثكلا ىلإ

 . 6 لاصتإلاب بولقلا تافشاكمو

 الإ ىوعدلاب ”نورقم هن دم نع ضيفب دَحَو نع ناسللا ههح ركب مالك «حطشلاوو

 نمألا نع ىلاسارخ لجر ىنأس : ةزمح و لاك >4 ًاظوفحيو ابلتسم هيدحاص نوكي نأ

 اءمأ ىلع 00 آو هراس ىلعو مس هني ىلع ناك و ن< فرعأ - ”تاقف

 . للملا تاهف عطش اذه : ىل لاقف ؟ كلا

 . كادللا حش



 انفو ظافلألا ءذه نايب

 ديزي وبأ ناكولو : هللا همحر ديزب ىلأ تاحطش هللا هحر دِئتإلا ركف دقو

 : داّتقلا لاق دقو « تركف ام ًالولحم ءدنع كلذ ىف للا هجر

 نيتاه ني وهز نيا اَدل حلم3 اهتم لاوحألاو ةقيقملا حطت

 ,نيئئاقلا حلم ىلإ ىنذُت نينعلاو  اهحطاش نوعلا ىف لاحلاك "لاح ا
 مودع هكا 0 نيطّسوتملاو نيدي رملا نم ناسللاب ةلاطتسالا : «لاوصلاهو

 . مومذم وهو مهاوحأب

 هللا نوخم نأ رئابكلا مظعأ نم "نإ » : هللا همحر ىرابذورلا ىلع وبأ لاق
 نم ىلع كلم كاوعد لمجتف كَرْبغ "لئب' مل كلاثأ ىدقا "نأ مٌموتتو كسفن ىف

 ناك اذإ ةحف هنأل لولا نم فنأتو « هلي كريخب نأ ىلاعت هللا نم ىحتسب
 ىلع ناك اذإ بدأ ءوسو كنود وه نم ىلع ناك اذإ ةفرعم ةلقو كقوف نم ىلع

 . ةنكاسملا ةلقل ةلقل هلل نولوصي تاياهنلا لعأو نوقداصلا امن « كللثم وه نم

 . هللا قوس ام ىلإ .

 ”لوصأ كبب هللا > : هئاعد ىف لوقي ناك هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو
 ”لوفأ ىفإ من 8 : هل باتك ىف هللا همحر صاكوخلا يهاربإ لاقو ©« ”لوحأ كببو

 : لئاقلا لاقو « لودصأ هللابو

 لومأ تنك رغأللا تابئان ىلع اب نم لبن نشنتلا ابيب نك
 نع بلقلا باهذ وهو « ةييفلا نم تأ باهآلا نأ الإ ةّيئَملا ىنمب «باهذلا»و

 «باهذلا نعباهذاو» هباهذ نع بهذي 2 « دهاش ام ةدهاشع تاسو_لاةسح

 . هل ةياهن الام اذه

 َسْنَلَب سيلا همالك ىف هللا همحر ديزب ىلأ لوق ريسفت ىف هللا همر دينجلا لاق

 رجل ف ردك هز نع رهو ءاقذ نعساعذو ةنعشلك كلذ نامذ ره: لق
 ىذلا وهو « نحن الو ءىش سوي سيلف ءايشألا تفلتو يضاحلا تباغ دق ىنمب

١44 



 عمالا دبات كح 0

 نع باهذلا وهف «دقفلا ىف دّقتلا دّقَفو » ءانناا نع ءانفلاو ءانفلا موق هيمسب
 6 سفنلاو : خويشلا ضعب لاق « قارت>الا دنع باقلا أو 7 6« سفنلا» و ؛ باهذلا
 ورد لاق ل سفنتلا 2 كالذكو : 55 هللا ران ىلع ةطلسملا هلا حيد نم حار : 0 . . 5 5 يل 0 0 هم

 ملل ل 7 2 هللا 2 هللا دال "نم

 ًاظذح دبملا ىلع َدَعَأ » : هللا همر ديتجلا لاق « دبملا "سفن ًاضيأ «سفنلا»و 2 م 6 2 .٠ ١
 : لاقل : لاق ع هتاق وأر 7 ُّس هسافنأ

 ا را< ىف ىنم”حوارلا كب ىئ رت ىسقت مم تنك الإ ”تسفنت امو

 نم : هللا همحر « ىلا ورمع لاقو « سفتلا ةفص نم وذبب ام" 00 «سحلا»و

 سوسحلا دقف كرادب' مل هنأل طلغ دقف دجولا تايلغ دنع اًسح ذأ م ىإ :لقت

 .سحم الإ

 ديحوتءانمم «ةماعلا ديدوت هو ؛ ناسوس اهو ةساحم ناك ري, «دقفلا هر «دجولا »و

 هئامسأ عمي دحوملا تابثإب ناسللا هب رقي ال بلقلاب قيقحتلاو ناسالاب رارقإلا
 ىقن ام ىو هسفنلا هللا تبثأ ام تابثإب ىف ام قو تيثأ ام تايئثإب ةتافصو

 1 . هلقن نع هللا

 ةينادحو ةمظع ٌدوحو وهو : ديحوتلا باب ى انك ذ دق «ةصاخلا ديحوت»و

 دارأ ايف هل ىلاعت هللا مايقل هتك رحو دبعلا سحا باهذب هباق ةقيقحو ع لمت ل

 ”كذ ىرج دقو : لجرل لاق هلأ لإ همحر : ىلبشلا نع كس دقو .هنم

 2« ىلبشلا لاقف ؟!ذ ريغ ىدنع شف : لاق تنأ كديرسوت اذه : لاتف ديحوتلا

 كلذ كديتبو هل كدرفيتو: هب هللا كدحوي نأ وعو دّحوملا ديحوت : هللا همحر

 . صاخلا ديحوت ةغص اذهو 5 كدهشب' اع هب كبيغي و



 1 ظافلألا هذه نايب باب

 « ةينادرفلا قئاقح دوجوب مّدقلا دارفإ و ثددحلا عفر دّرفمملا دارفإ «دي رفتلالو

 « ليلف نيدحوملا نم نودترفملاو ريثك نينمؤأأ نم هَل نودحوملا » مهضعب : لا

 "باح : هلثق دنع هب ماكست ام ضعب ىف : هللا همحر ءروصنم نب نيسحلا : لاق

 . دحاولا دارفإ دجاولا

 ؛ةيرشبلا ةرودك نم افص اذإ ةيهولألا دهاوش نم بولقلل درجت ام «دي رجتلا»و
 لك نم قملا دارفإ » : لاقف ؛ ديرحتلا نع لثس دقو خويشلا ضعب : لاقو

 . ىدنيب ام لك ىفدبملا طاقسإ و ىرخجنام
 ان ةقم نامل ةفلتخم ظافلأ «ديحوتلا» و «ديرفتلا»و 6 ديرحتلا و

 ٠ لئاقلا : لاق « مهتاراشإ و نيدجاولا قئاقح را ادقم ىلع

 ديرجت "قَح ديف كرجل الإ فرعي سلا ”قَح قملا 'ةَقيقَح

 نم درجت اذإ هرسسو دبملا موهو « دحاو ىنم «درحلا سلا »و وكول مهلادو
 ضراوع الو ةمطاق رطاوخ هرات الف لالجلا ىذ ةيقارع درفتو لامشألا ميمج

 ٠ لاصتالاو ٍبرقلاو لابقإلاو هّجوتلا نع ةمنام

 كبي ل : نأل مالغاي : ىر "حالا ميهارإ ىل لاق : هللا همحر ؛ دينجلا : لاق
 سمشلا هيلع تءلط امم كل كريخ نيع ةفرط هللا ىلإ

 , ياه ؛م كثه ءمدملا ءاضق ىف مسيل نامه : لجرأ هللا همحر ٠ ىلبشلا لاقو
 نع ىلع اولا ركب وبأ : لئثس . نيقيدصلا ةيلهلل “فضو «ةثداغا»و « ماه 00
 هيلع للا ىلد ىبنلا : لاو ٠ ثادخغلاو ملاطلا وه : لاقن نيتيدصلا ةباهل لاح ىلغأ

 « مهل هنع هللا ىفر ريع نأر نوث اهو نوءاكس ىتْمأ ىفنإ 8 هنع ىور اهف ءلسو
 لاق . ءوثراسي و مراسل ى واللا شخ َق واخ : هللا همدر « هللا دبع ن لهس :لاقو

 اولمذت ل نإف ىتوتدحو ىنوظكسف اولمفت ل نإف ىفورادنا مستقل : لجو زع هللا

 ىنم اومحاف اولمفت 1 نإف ىلوجأت

5 2 . 

 4ك



 7م١4

 ممللا باتك ا

 ناولع نيورهع ونأ لاق « راّبجلا كاهل راكذألاءافصدنع رارسألا ة,طاخم «ةاجانملا»و

 نأ دي رت ىدتسو ىهلإ : هتاجانم ىف لوقي حابصلا ىلإ ةليل هلل هحر ديلا تممس
 ورح ىلأل تاق تاه كرتب كنع ىنعدخم نأ ديرت وأ كلصون كنع ىنعطقت

 . نيكسملا : لاق ؟ تاهمه ىنعم ام

 : ىرابذورلا ل رك ذتاا "ىف دنع رارس ارسألا باتع 6ةرماسملاوو

 اهارين اهايلَغو ىَولا "قرح اهعاجشأ ىتبابص وص تارئاس
 ةحص عم باتعلا لوط ةمادق_سا : لاقف ةصاسملا نع خياشلا ضع لئسو

 نيقيلا راوثأب بويغلا ىف تراوت ام ىلإ بولقلا عَن وه بواقلا ةيؤرو « ناكلا

 هللا ىضر بلاط ىبأ نب "ىلع نينمؤملا ريمأ لاق ام ىنعم ىلع وهو « ناميإلا قئاقح دنع
 رمل : لاق مث « هر ل نم ديعن فيك و : لاقف ؟ انبر ىرت له :لثس نيح هنع

 هللا لاق « ناميإلا قئاقحي بواقلا هتأر نكسلو نايملا فشكب ايندلا ىف ىنعي نويعلا
 . ايندلا ىف بلقلإب ةيؤرلا تبثأف "26 ىأر ام ٌدافلأ بّذك ام » : ىلاعت

 هإف هارت نكست مل نإف هارت كتأك هللا دبعأ : سو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو

 اذإف ىمسلا تابثإ ىلع ةيمستلاب ىمسلا لالدتسال تلمج فورُح «مسالا»و « كاري

 . ىّكسملا نع لصفني ال هانعم « فورحلا تطّقس

 ناكو همسا الإ هنم قلختا مم سيل : : لوقي ناك هنأ هللا همحر ىلبشلا نع ىكُح

 هلل همحر رب يروتلا نيسحلا وأ ناكو « الوق هقاقحتماب 1 لوقي نم تاه: لوقي

 تيبلا اذهم هتراشإ ىف دهشتسي

 ايهاتط 4 امنت لع هنأ اَذِإ
 ل مصْخَتْسأَف للا | رمسابر 0

 « لوقي ام ققحتي وهو مسالا لاق نم ديرأ : لوقي هللا همحر ليثشلا ناكو

 7 تاذلا ىف مسالا هاتو مسالا ىف معلا هاتو للعلا ىف ةقيلخلا تهات : لوقي ناكو

 ) )1مجنلا : ١١



 1 ظافلألا ءذه نايب باب

 ناطاس راهظإب ىحتميف قاملا مثسرو ملعلا مسرب قافتا ىهاظ هب مسئر ام يسرد 5

 . هيلع قحلا

 لاق هل مس الف هموسر ىحتءاو هفصو بهذو همما باغ لجر نع ديلا لئس
 : هلوق ىتمم كلذ نوكيف « هكل* ىف هسفنل هسفنب هل قحلا مايق هتدهاشم دنع سَ
 « همايق ىف هل هللا مايق ىلإ هرظنب هيلإ فاضل ُهلْمفو "هع ىتمب « هموسر ىحتما

 لئاقلا لاق

 للطو تاسراد موسي

 ريغتي الف ءاش فيك ءاش اب هلع قباس ىف نيفولخملا هب هللا مَسَو ام «مشولادو

 : هللا همحر ءاطع نادحأ لاق ءدحأ كلذ رع ىلع ملطي الو ًانبأ كلذ نع

 ايرج امي دبألا ىلع نايرحب ناتمن امهتأل نيدورطملاو نيلوبقلا ىلع نامسولا رهظي
 . لزألا ىف

 لقت 5 نم ويف قئاقحلا لهأ بولق هب م مين 1 عييرلا»وأ

 كنج ةمكسلا : هللا همحر ذاَعُم نب هيلا ةيانعلا نْمحم ةياعرلا نم, له ام

 : لاقر « ايندلا َيَعَو اهنع 7 سور ىتح نيفراعلا بولق ىلإ اهلسرُي هللا دونج نم

 ةضورب نيفراعلا بولق لاحم : نايس لاقو « هالومب هلفشت سدقلا ىف هللا ىلو حود

 ب الا حاور مين اهرامث ىو اهف اَهركْسسُم برلا بح اهنرد نم ةيوامس

 . بارقلا نم هلل

 نولكي نأ لتحت و هقالخأو هماكحأو تومنملالامفأ نءنيتعانلازابحإ «تمناا»و

 ءاطوسم نوكي «تمنلاهو المع نوكي «فصولا ل نأ الإ دحاو ىنمع فصولاو تمعنلا .

 . قكرق اذإ و مج فصو اذإف

 . فوصوملا ريغالو فوصوملا وهلاقي الو فوصوللا نع لصفني الام 6 ةفصلا و

 الف تاذلل لامس «ةفصلا»و «”تسنلا هو «”رسالا» ودسفنب مئاقلا ىثلا ئه «تادقا»و



 مدللا باتك 1 ٠

 ًاتوءنم ىمسم الإ تاوذ وذ نوكي الو ءتاذ ىذل الإ ةفصلاو تعنلاو مسالا نوكي

 تافص نم ةفص ةردقلاو « ىلاعت هللا ءامسأ نم كيسا رداقلا نأ كلذو ًافوصوم

 نء مسا لكستملاو « ىلاعت هللا تومن نم تمعن ريدقتلاو ء ىلا هلا

 نم تمن نارفغلاو « ىلاعت هللا تافص نم ةنم مالكلاو لجو رع هللا ءامسأ

 . ىلاعت هل توعن

 نوبوجح يئافغاو « ةفصوأ تمن وأ مسا الإ هنم قاما عم سيل : ىلعساولا لاق

 هريب دن ديملا رك ذام ىتمف «هتاذ نع هتافصب و هتافص نع هتومنب و هتوعن نع هئامسأر

 همالكو هتردقو هءاع ركذ اذإو هتوعنب هتعنو هتوعن رك ّذ هلاطو هلضفو هريوصتو

 : لاقو هنافصب ُهَّفَصَوَو هنافص ركذ هتثيشمو
 00 0 و 3 م 3 سا ار سد قدم لا وأو نعم 8

 رشابملا عامشلل طيلخ تناو اهرونب كِيلع سهم تملط اذإ

 0 5 اها 2 3 50 ها. نإ ا هلا ص

 هاف كسفنل تمت نم رمت ملَو اهناكم زيزملا تاآفلا نم ديب

 « هدصاقو هبلاط نيب و دوصقملا بولطملا ءىشلا نيب لوحي ”لئاح «باجحلاهو
 4#. 5 5 ل 5 35 8 5000 ٠)

 ىنب ذمن الف ءىثب ىنتب ذع امهم مهللا : لوقي هللا هم>ر ىطمقسلا ىرس ناك

 . باححلا لذي

 باجحلا نع باجح ناوثلا ةيؤر : هللا همر ىباتكسلا لع نب دمي لاقو

 تاوثلا ديملا ةيور نأ :لعأ ُهّللاو هأتعم 4 باحعإلا نع باحح باجملا ةيورو

 هل باجح باجحلل هتب ؤرو هنع ىهْنَدلا باجحلا نع هل باحح هك ذو هتدابعل

 . ةنامب ةياحعإ نع

 باجح ظاغأ:هللا دبع نب لبس لاق «!لل سيل ام اهبلإ سفنلا ةفاضإ 6 ىوعدلا»و

 ش : : لاقو ٠ ىوعدلا هللا نيب و دبملا نيب

 ايِداَوك كنم ءاضغألا ىرأ ىل اف ىتْبَذَك تلق بلا تِيَمْدَأ اَنَبَو

 ىنمم هيف سيلف ىوعد هل سيل نم : لوقي هللا همحر ىجاّجْرلا ورمع وبأ ناكو



 ع+
 عاف ظافلالا هذه نايب باب

 اهفالخأ نم تسيل ىتلا تاعاطلا نم اهملإ سفنلا فيض: :٠ نأ كلذب ا

 راتغو ؛ادبعلا لا را أم ىلإ ةراغإ © رايتخالاهو ؛ يعادت امل ديب اهمم نوكتو

 . هسفن رايتخاب ال هل هللا رايتخاب راتخع ىتح ؛ 4 هللا ةيانمب كلذ دبملا

 كنإف رتخمال : هل لاقي فارعتي دعا ماوأم : هللا هحر ْذاَمُم نب يب لاق

 2 تش نإ : هل لاقي فرع اذإف فرعت ىتح كراسيتخا ىف نيمأب تدل

 كرايتخا تكرت نإو ترقخا انبف ترت-2! نإ كنإف ءرتخم الف تئش نإو

 . راتخت ال امفو راتخت ايف انب تنأف : تكرت' انرايتخابف

 « نيصوصخملا لزانم كلذب رمعيل « نيقداصلل قحلا ناحتم! : «رابتخالا»و

 بدأتيل ؛ نينمؤلا ىلع هتحل ًانابثإ « مهقادصر مهنم مهل هناحتماب جرختسيو
 . نوديرملا مهب

 ربخا ىنمي 6 القت أ م: لاق هنأ سو هيلع هللا ص ىبنلا نع ىورو

 ىذلا لاحلا نع ”هق'دصر ناحتمالاب كجحارختسا دنع القت ىتح هنحتماو تش تش نم

 . هيف وه

 لزنيام : وهو ؟ ءالتبالاب هلاح ةقيق ةقيقح ىف هدبعلا قمل ناحل روهظ : «ءالبلا»و

 ” . بيذعتلا نم هب

 . هالي ناك ام ثيح ناسنإلا هلل هجر ىريرجلا دمحم وبأ : لاق

 ةلغأ ءايبنألا * رشا نحو : : لاق هنأ سو هيلع هللا لص ؟ىننلا نع ىورو

 : ءالبلا ىف مبضمب لاقو ؛ ثيدحلا © الب سانلا

 4 هر هلع عام لإ و روت ]ع التتلا ةقياتراد

 ! "ودك هللا ىلع ىنالجو ىاوس ءآلج البال ىرأام
 نوُيَع ِههَلَع البلل "نيماح ىنآلبو ؛اللا“ةحانأت
 اوف اهجَر اكلإام 8 ىَدَمَي ال البلا َلَع ىنآلبات
 ايي لك البلا ؛ البلا ىف تأ لع آلتلا نيب
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 مهلا باتك قوقل
 0 سل م ل سم سمس

 . قئاقحلا ملع نع ناببلا : ءانعم 6« ناسللا و

 قاف عدلا هيف لاقف « ًاباتك دينجلا ىلإ هلل همحر ىرونلا نيسحلا وبأ بتك

 س هملع نع نايب ىفعي -نانس ءالبلا ءالب لع ىفو , ناسل ءالبلا لع

 ناسل :لاقف ةقيقحلا ناسلو للا ناسل نيب قرفلا نع هللا همحر ىلا لثسو

 . ةطساو الب انيلإ ىدأت ام ةقيقحلا ناسلو ء ةطساوب انيلإ ىكأتام ملا

 ؟وه ام قحلا ناسلو : هل ليقف

 هملع نايب ىنعي « ناسللا : لاق اذإ هب ديرب قي رط هيلإ قلخلل سيل ام : لاق

 س ةرابعلاب هنع فشكسلاو

 . ءانعم ىف دوجوم دوجولاو مدعلا نيب داقخ : «ّرسلاو

 فرشأ ام قلخلا ءرسف ؛ قاحلا هيلع ؟ فرش ' لو قحلا هبيغ ام رندلا : ليق دقو

 « لا ريسو 9 « قحلا الإ هيلع علطي ام قحلا هيسو ؛ ةطساو الب قحلا هيلع

 رمس : هل لاقي الف هب "سحأ نإف «رسلا هب سحنال ام

 ناو رف ناسل لعالإ ملا اهعاشأ ام رس سفنلل : هللا همحر هللا دبعنب لبس لاق

 : لئاقلا لاقو ؛ ؛ ىلعألا عير انأ لاقف

 ”ىح لك مهو ىلع ىَقَت تح "قدي ع ساي

 هاىثا لكل هت لك نم ىلدستت نا رهاظو

 اذك لمفي نأ ىلاعتهلانيب و هنيب هباقب دبملا دقتمي ام وهو ءرسلا دع «دشملادو

 . اذك لمني الوأ

 « 2 دوُقُمْلاب اوفؤأ اونَمآ نيذلا اهبأ اي » : ىلاعت هللا لاق

 .مازعلا خّسفو دوقملا لح : لاقف ؟ ىلاعت هللا تفرع م. : ميكحل لبقو

 ىنبب تدفع ام ةنس نيئالث ذنم : هن كح ايف ئجرفلا _بوقعي نب دم لاو

 ىناسل ىلع ىنبذكسيف كلذ "ىلع سقي نأ ةفاخم ادقع لجو زع هللا نيبو

 )١( ةدئالل : ١



 فيل ظافلألا هذه نايب بأي

 هلل بجوأ دق نينمؤملا نم ةماملا نأ : ماعلاو صاخلا نيب قرفلا نإ : لاقيو

 اذإ ءاقولا مهياع هللا بجوأ دق : صاخلاو « دبع مهتتسلأي اودهع اذإ ءافولا مهماع

 . ادحاو امه اهاعجيف مومحلا ممج ىلإ ةراشإ «مهلا»و ؛ ادقع مهبولقب اودع

 . ىلاعت هللا ىدي نيب كمه م.جا : هلل همحر زارحلا ديمس وبأ لاق
 مهيال ىنمي « همدق تحن همه نوكي نأ دبعلل ىغبني : لاق هنأ مهضعب نع ركذو

 هنقو ىف هتقو عم نوكيو « ليقتسم لاح الو ضام لاحم
 امب نيقيلا دئاوز نم اهل حولي ال بولقلا راصبأ ةظحالم ىلإ ةراغإ : «ظحللا»و '

 . بويغلا ىف هب نمآ

 : ىرابذورلا لاق

 انعم ىنم ىتيؤر نع ُتْيَفف ىتظحالم ىف ىئآرف تحال
 هاشنم نود نكت نم تنكمل امي "للا نطل ىتمه تقداصو
 ماسنأق ولسأ ةحار ىلإ الو ىتطفالو ىمم دحأ ىلإ الف

 !ءاسنأ تسل ذإ ؟هركذأ فيكو ءاركذأ تسل ىلأ يمي للا

 ًاسمط نوكسيف رثأ هل ىقب اذإو« درثأ هل قبي مل اذإ ٠ىثلا باهذ :«وحلاهو

 مهنم نوكي نم الإ « ةيدوبعلا صيق ىف ماعلاو صاخلا : هللا همحر ىروتلا لاق

 . هسفن دنع مهتيثأو مهناكرح ىف مهسوفن نع ماحعو قحلا مب < ذج عفرأ

 ككاو « تبْنبَو ٠ دب ام هللا احمي 8 : ىلامت هللا لاق

 ىعي : مهسوفت نع مماحمو « هيدي نيب مهعمج ىنعي : قحلا مهبنج : هلوق ىنعم

 ىف مهل هللا مايق ىلإ ممرظنب هسفن .دنع مهتبثأو مهتاكرح 20 ةيؤر نع

 مهئاكرحو مهلامفأ

 . وحلا نم ًاباهذ 'عرسسأ هنأل ٠ مول نأ الإ ؛ 0 د

 مو : دعرلا (1)



 عمللأ باتكد قف

 لاقف ؟ هعم تنأو كعم وه سبلأ ًاقلق كارأ ىل ام : هللا همحر ىلبشال لجر لأق

 . وه ايف وحن ىنكلو ؛ قتاف همنانأ ةكنكاولا هللا همحر ىلبشلا

 هلو ءهب و ء هنم لكسلاو ؛ ءىش ىنعالو « ءىش ىب الو ء ءىش ىنم سيل : ىنعي

 : لئاقلا لوقك

 نان ”حاطف ”ءركوأف ىش ىل نبأف هتسموا هبَو هل لك

 . لاز دق ءىث ىقابل هيا «رألاةو

 . ركاب لطن رثألا مردع نمو « رثألاب سنأتسا رظّلا نم عنُم نم : مهضعب لاق
 : لئاقلا لاق

 2 ديسخ سس ممسأ مو زا ل ىدنعاف

 . ”بوتكم كوللا ضعبل رصق ىلع دج هنإ : : لاقيو

 راثألا ىلإ اندعب اورظناف انيلع ةلّدت انراثآ "نإ

 : لاقق صاخلا ديحوت نع لثسو «رئألا ىنعم ىف : هللا همحر صاوحللا لاقو

 راثآ نم مهسوفن قحلي امع ٠ ضارعإلا ءايشألا لك ىف لجو زع لل ديرفتا

 : لاقو « ءايشألا

 رثألا ةبهاذ ؟ارس كاذ تيما اعرتس نيملا تر كنود ةزأول
 .نون و فاكسلا نيب نوكسلا هنوك ام عيمل لمع سا : «نوكلا»و

 . ةنونيبلا هانعم « نّبلا وو

 باوج ىف هللا همحر دينجلا لاق ام : ديحوتلا لع ىف امهانمم : «نوبلاو نوكلاو

 ٠ نوب الب اونابو نوك الب اوناك: لاقف نيدحوملا فصي ديحوتلا ىف ةلأسم

 ءايشألا نع نونيبي و « نونوكي ال مين أك ءايشألا ىف نونوكي نيدحوملا نأ : هانءم

 مهدارسأب ءايشألا نع مهماوب و مهصاخشأب ءايشألا ىف مهناوك نأل ؛ نونيني ال ناك

 : لاق نوبلاو نوكلا ىنمم اذهف

 'ةتبلط نيح كنم رعب باغو ءدسحو دحوتلا هين ىف هان دقل



 3يفو ظافلألا هذه نايب باي

 ”هتنك كنأكن وك الب ناكف ناب دعب تبث نا هن
 . بئاغلا قوحل هانعم : لصولاو

 مل شرعلا تحت ام ىلإ رظنلا نع هينيع كمي ل نم : هللا همحر امم نب ىبحي لاق

 شرعلا قوف ام ىلإ لمي

 . شرملا قاخ ىذا ةبقارم نم هتاف ام قحأي ل : ىنعي
 . لصاح هل سيلف ”لصاو «أ معز نم : هللا هر ىبشلا لاقو
 : لاقو ؛ لوصألا عيبطتل 7 اوم رح امنإ : مهضعب لاقو

 بارح كود + رقو لق ”[ذرو ”ريه ركَلْصَرَو

 . بوبحغلا نم و ٠ىشلا توف : «لهفلادو
 10ءقديلف لصو دق هنأ نظ وأ معز نم :لوقي ناكهنأ : خويشلا ضعب نع رك ذ

 : لئاقلا لاقو « لاصفنالا حّرقب جوزمم كلاصتا 'حّرف : رخآ لاقو ؛ لصفنا دق هنأ

 'ممط الو سأي الو "لصف الو ”لصو الف
 . ةيادهلا لوصألا لصأف , ديازت هل نوكي ىذا ءىشلا وه.: «لصألا»و

 « نيقبلاو « نامبإلاو « ةفرعلاو « ديحوتلا لثم : نيدلا لوصأ : «لوصألا»و

 صالخإلاو , قدصلاو

 . لصألا مساب ىمسلا دايز عرفلا نم دياز اذإف « لصألا ندبات ام: مرتو

 ةدودرص : عورفلا ىه ىتلا تادايزلاو ؛عورفلا ىه ىتلا تاوايزال ةجُح : لصألاف

 « صالخإلاو قدصلاو ناميإلاو « ةفرمأاو ديحوتلاو ةيادحلا : لصألاو ؛ لوصألا ىلإ

 تادايز : تاعاطلاو « لامعألاو « تاماقماو « لاوحألاو « ةيادهلا ةدايزب اهتادايز

 . اهعورف ديازتو اهديازعل «لوصألا» مسا ةأمسم ىهو « اهعورفو لوصألا هذه

 ىف انيلع ةجاللا موزا لوصألاب انرا رقإ : هلل همحر ىكملا نامثء نب ورمع لاق
 . لوصألاب رارقإلاو ء ناميإلا دعب راكسنإلاب ةجحلا موزلو « ريصقتلا

 نقتيلف : باوصلا لعلو لصألا ىف اذكه . نقتيلف هلوق )١(
 (ممفلا -؟م)



 مفللا باتكص قيل

 امو « لصألا وهف « مسو هيلع هلا لص لوسرلا هيلإ اعدام : ءاملعلا ضعب لاقو

 . لصألا ىلإ دردرم عرف وهف لصألا كلذ نع ديازت
 . ولا ءىشلا نع نايبلا حت : 6 سمطلا هو

 ةسيتلم لبس ىف تنأو : ىلاسكسلا ركب ىبأ ىلإ هتلاسر ىف هللا همحر دينجلا لاقو

 ٠ ةسمطنم موجتو
 . اهؤاوض بهذ : ىنعي « 27 تسمط موُجُكلا اقف : ىلاعت هللا لاق

 كلت كامن ىتح قحلا ةقيقح ىلإ لصت ال كنإو : هللا همحر ىكملا ورمع لاقو

 دقو ؛ كريغ دحأ اهلزاني مل ىتلا لاوحألا كت لزانُت : ىنعي « ةسمطنملا تاقثرطلا

 . اهرثأ بهذ

 ٠ سام للا : ةربقملل لاقي و « نفدلا ىنمي : «سمدفاو «سمرلاو
 هدهاش سَمْدأ مث :هللا همحر ذاعُم نب يحي ىلإ هتلاسر ىف ؛ هللا همحر دينجلا لاق

 هلاقخإ ىف ىقخأو ء سامئرالا رفاغ بيغ ىف سمار سمرأو « سامدنالا سمد ىف

 ٠ هب هتم 4 درفت امب ءابإلا نعو هيلإ ةراشإلا نع ةبسنلا عطق مث « هئافخإ نع

 ٠ نكي مل هنأك « ناك ايف قاما باعذب ديحوتلا ةقيقح ىلإ ةراشإ هذهو

 شرعلا قوف كبلق لصو ىّرثلا تحن كسفن "تنفد اذإ : هللا همحر لهس لاقو

 ٠ اهتقراقو (هتفلاخ اذإ : ىنمي
 ' ٠ رسكلا : » مصقلا 2و

 ”هترتخا ًاًديِش تناك ىماعملا نأ ول : لاق هنأ : هللا همحر قاقزلا ركب ىلأ نع ىَح

 ٠ كلذ هنمىل قبس نيح ىرهظ رمق ا و ؛ىمشي كلذ نأل ؛ كلذ ىنزْحأأ ام ىسقنل

 دعاشب اهدهاش نف , روهدلا ىلع اهقئاقح ىف اهلك رومألا ترمظ : ىطساولا لاقو

 ٠ كلقا هتلباقم مصقنا مّدَقْلا

 ٠ ةطساولا : « ببسلا هو

 )١( ل: تالسرلل .



 او طظافلألا هذه نايب باب

 ٠ ىلاعت هللا نيب و قلخلا نيب ىلا طئاسولاو بابسألاو
 ةدهاشم هلْضطاوأ ببسلا ىف بيسملا من دهش نم : هّللاةمحر ءاطع نب دمحأ لاق

 « بابسألا ةنيز نم ؛ةبلق التمأ ببسلا دهش نم نأل ؛ ببسلا ىلإ ل عنص
 ةيعادلا بابسألاب لصتاو اهنع مطقنا تاءاطلا نع ةلغاشلا بابسألا فرع نمو
 ٠ لامعألا حلاص ىلإ

 : هللا همحر ىرابذورق لع ىبألو

 بابحألاب سنألاو ىوحلا نعو بح 'نع ايناف كب نكي مل نم
 8. ئآ 2 يل ص

 بابسألا نم ًاقرتفُم ناكام 4 'تممج ةبابص هتسيت ؤأ
 بام نسل وأ ظح لآملا *فقاو بتارملا نيب هن ع

 ٠ هيلإ هباستتا : ىنعمي « هبحاص هب فرحتي ىذقا لالا : «ةبسنلا»و

 ةبسنو « ظوظملا ةبسن : ناتبسن ةبسنلا : هلا همحر ىزارلا ىسلايطلا رفمج لاق
 - ٠.ةقيقحلا تباغ ةقيلخلا ترهظ اذإ و «ةقيقحلا ترهظ ةقيلطا تباغ اذإ ؟ قوقحلا

 ٠ بيسن ملاعلا ىف هل سيل ىذلا : لاقف بي رغلا نع دانقلا لئسو

 بواقلا هتملع اكو « لملا ىلإ 5 نويملا هتأر الك : هللا همحر ىرونلا لاقو

 ٠ نيقيلا ىلإ بسن

 ٠ فارتعالا ةبسنلا ىنمم :انلق كلذلف
 ىف اماق نوكي ال نأ : رارسم الا فوسكسلا ةفص : هللا همحر نامت نب ورمع لاقو

 : ٠ فارتعالا ىف ىنسي ؛ ةيسن ىف ًاياجتم الو ةيؤر
 رلماا نع نايبلا ةحاصفو ناسالا ةرابع هل سيل نأ : ءانعم 6 بلق ”بحاص# نالفو

 | ٠ هبلق ىف عمتجا دق ىذلا

 ٠ بولق باحصأ ناس رخ ”لهأ : لوقي ناك هنأ هللا همحر دينجلا نع كسُح

 ةبحلا نم انرك ذ ىتلا لاوحألا نم لاحم طوبرم هنأ : هاتعم «لاح بر»و



 عمللا باتك قرأ

 هذه نم "لاح ديملا ىلع َبَلْعألا ناك" اذإف ؛ كلذ ريغو قوشلاو ءاجرلاو فوخلاو

 ١ . لاح "بر : 4 لاقي لاوحألا
 لثم « نيدصاقلا تاماقم نم ماقم ىف اقم نوكي نأ : هانعم «ماقم ُبحاصدو

 لاقي كلذ نم ءىش ىفاقلابفرُع اذإف ؟ كلذ ريغو ءربصلاو ءدهزلاو عرولاو« ةبوتلا
 . ماقم بحاص : 4

 ءافصو ةفرعملا ةقيقح ةقيقح ىلإ دبملا غلبي ال : لاق هنأ هللا همحر ديتجلا نع كح

 . تاماقللا او لاوحألا ربعي ىّتح ديحوتلا

 ةرم ريغ « هللا همحر « ىلبشلا ىلع 'تفقو : لاق هنأ خباشملا ضعب نع رك ذو

 . تاماقلاو او لاوحألا ىف الإ ملكت هتبأر اف

 قالخأ نم نأل ٠ سفنلا قالخأ هيلع رهظنال هنأ : : هاتعم © سفن الب نالف»و

 دسحلاو « عمطلاو « هّرّشلاو ءربكستلاو , ةدحلاو ءبضغلا سفنلا

 ىمب 2« سقن الب : 4 لاقي كلذ لك اش امو تانآلا هذه نم لس دق دبع ناكاذإف

 . سفن هل سيل هنأك

 دكرو هب قلمتف لجو زع هللا ىلإ مجر "دبع : هللا همحر زارحلا ديمس وبأ لاق

 ىلإ و ؟ تنأ نم : هل تلق ولف « ىلاعت هللا ىوس امو هسفن ىسن دقف : هللا ب'ق ىف

 دق امل « ىلامت هللا ىوس فرعيال هنأل ؛ هللا : لوقي نأ ريغ باوج هل نكي مل ؟ ني

 . لجوزع هلل مظمتلا نم هبلق ىف دجو

 تاراشإلاو فئاطالا ىلع المتشم همالك نوكي نأ:هانعم «ةراشإ بحاص نالف»و

 . فراملا لعو

 : ىرابذورلا لاق
 ريغ 0 0 3 2 0 4-3 5 م ”نإف

 ههنا



 4 ظافلألا هذه نايب

 ةمعن_ 'نم 0 : هلوق ىنعم نع هل همحر « زارخلا ديعس وأ لثس

 ظ . « لل ني
 . ملاوقأ ىف ملامضأ نم مالغأ : لاق
 ىلإ ةراشإلا ىنمم : ا تنأو تنأ انأ : هبحاصل لئاقلا لوق امأو

 رماءىنب نونجم اذه موق اي : هسلجم ىف لاق ثيح : هللا همحر « ىلبشلا هيلإ راشأ ام

 ىليل نع ىلئأب بيغي ناكسف « ليث انأ : لوقي ناكسف « ىلكأ نع لئس اذإ ناك
 اهلك ءايشألا ديو ىلا ىوس ىنمم ”لك نع ”هبيغباو ء ليل دهْشَع_ قدي تح
 هتامولعم ىلإ عجرب ريَمُم ”حيمحص وهو « تحت ىعاني نم علي فيكسف « لياب
 هنع تلاز الو « هنم ةّرذ ىف دهزب ملو « كلذ هل ىنأ تاهيهف ! هظوظحو هتافولأمو

 . موقلا دنع ةيثر ىنذَأ دوبعملا دوهجلا "لذ نأ 2” 21 ؟ هفاصوأ نم ة ةفص

 رحبلا ىف امدحأ طقسف « راحبلا ضعب ابكر نيباحتم نإ : هللا همحر « ىلبشلا لاق
 « نيملاس اهوجرخأف « نؤصاوملا صانف « رحبلا ىلإ هسفن رخآلا ىتلأق ء قرغو

 كسفن تيمر مل تنأ ءارحبلا ىف تطتسدقف « انأامأ : هبحاصل لوألا لاقف

 .ثنأ ىلأ تموت « ىسفن نع كب يئاغ انأ : هل لاقف ؟ رحبلا ىف

 ىذخأ ركبإا: : لاقت هللا همحر + ىلبشلا ةقلح ىلع مالغ فقو ؛ مهضعب لاقو

 | انأ الب انأ اك كىلإ ىفدرو ىّنع ىنبّيغو ىتم

 : مالغلا لاقف ؟ هللا كامعأ ؟ اذه كل نبأ نم كيو : هللا همحر للبشلا هل لاقف

 . هيدب نيب نم بره مأ ؟ هيف ى عأ نأ ىل نبأ نم ركب ابأ اي

 : مهضعب لاقو

 روف ودبي رسال مسن "نك ”كّذنق انين انك امو انكَذ
 ”ريعمو ري هتع ؛قحلا ذإ أ هب ىقباو ىنَع 9 ققأت

 لا نأ عم : لام نأ باوصلا لعل . اهم : هلوق (1)



 عمللا باتكح 2م

 : مهععب لاقو

 .انتمبأ ىتزّصْبأ اذإف انأ ىَرْهأْنَمَو ىوْهَأ 'نئانأ
 ايديا انيلع 2١ "نسل ١ دج ىانم ناعون رع

 : هريغ لاقو

 ىنع كب ىتيَتفأ ىكدقلا هيما

 ىفأ ”كنأ تدل ىتَح كنمىتين ذأ

 ”برقأ وه نم ةبحم ىعّدا نل فيكسف ٠ هاوه ىف قولخل قولخم ةبطاخم هذهو
 ! ؟ ديرولا لَ نم هيلإ

 : لوقي هنآك ديحوتلا ديرفت ىلإ ةراشإ ىبف : هوه الب وه» : لئاقلا لوق امأو

 «نيفرحلا نب ذه روبل الب وهو ءوه ء بتاكلاةباتك الو ءوه : لئاقلالوق الب وه
 . وه : ىممي «وأولاو ءاحلا ىنعي

 ترج ام ىلع انك : لاقق « ديحوتلا فصو ىف : هللا همحر « ريدا لاق

 « ترقتساف تيفخو « ترهقف ترهظ « ولاع قح "لك ىلع اهاطلسو « راج هيلع
 تراشأ ام ىنقتو « هيلع تدب ام” ديبتف ىدبت « ىه الب ىه ىه ؛ تلافف تلاصو

 . ”بيرم اهبيرقو « ”بيرق اهديعب و « ديعب اهميرق « هياإ

 . ملعأ هللاو ء "ترك ذ ام ىنمم ىلإ : هللا همحر « يدا راشأ دقو

 هلخشو دبملا ىلع قلع دق ىتلا بابسألا : قئالعلا ىنممف «قئالملا 'مْطق» امأو
 . ىلاعت هللا نع همطق ىتح كلذب

 اورجهو « قئالملا هنم اومطق ديحوتلا لهأ : هللا همحر « زارخلا ديس وبأ لاق

 نم اوشحوتساو « سونأم لك نم اوُمَّحوتو « تاحارلا اوملخو ء قئالحلا هيف

 . فولأم لك



 عسولا ظافلألا هذه نايب

 لاوحألا نم ةفرعملا لهأ بوأق ىلع ودبي ام كاذب ديرب : «ىداب الب ىداب»و

 «ىدابالب» : لاق اذإف ؛ كلذىلإ راشأ «ىدابلا» : لاق اذإف ؟ راكذألا ءافصو راونألاو

 . بواقلا ىلع ىداوبلا هذه ىدبي وه : "ىذبُم ىدابلا نأ: ىلإ راشأ

 هب اَدِبأ ىذلا لالا دهاش اذإف 6 ديمباو هىدبي وه هنإ 8 : ىلاعت هللا لاق 1

 لوقي ىداوبلا هنم ىذلا "ىدبما دهاش اذإو « هتبثأو ىداب : لاقف ؛ ”ىدبلا وه

 ش . ىداب الب

 الب ادب « ادب اذإ قا : ةفرعلا ةفرعم باتك ىف « هللا همحر : صاوملا لاق

 نيمو 3 يذبل ا فلا نا يراك كوع ىلا اوفا
 برق ىلع كلذ انإو ؟ ىداب ال ثيح نم « ىداي وهو « ىداب الف « ىدابلا

 . مهنم قحلا ةدهاشم

 . لامعألا راهظإ و « لاوقألاب « نيقداصلاب هبشتااو ء« سبلقلا : « ىلحتلا هو
 ,.. ؟ىنمتلابالو ىلحتلاب ناميإلا سيل 2 : لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىو

 «لامعألا هتقدصو بلقلا ىف رقو ام نكسلو
 : مهمضمب لاقو

 ناحتمالا دهاوش هتحْضق هيف وه ام ري ىلحت "نم

 . هيلع نيلبقلإ بؤلق ىلع ّقملا لابقإ راونأ قرشإ : «لجتلاو
 . هقلخم هقلخ نع رتتساو « هقلخم هقلخل لمي : هللا همحر « ىرونلا لاقو

 : لاق "76 نامتلا ”مْاي ثللَذ » : ىلامت هلوق ىف : هللا همحر « ىطساولا لاقو

 . ىلجتلاو هي ؤرلاو ءانفلا ريداقم ىلع قملا لهأ ناغت

 تحبق هراتتسابو « تلو نساحلا تندح هياحتب : هللا همحر ىرونلا لاقو

 57 تحمو

 ه : نياغتلا (0) ١ : جوربلا )١(



 ممألا باتكص +

 : موضعي لاقو

 تاداقلا نم هب تءاضتشاف تونا نم عبأقل ىلَحَت دك

 رايتخا وهو « نطابلاو رهاظلاب , ةلدشلا ضرا وعلا نع ضا رعإلا وه: 6 ىلختلا» و

 . ةدحولا ةمزالمو « ةلزعلا راثيإو « ةولخلا

 ةثداع ةيناجل ؟ اهلو اهضرعي ال ةظوفحلا بولقلا : هللا همحر « دْيَتْطلا لاق

 هب مافصأ ام مل صاخب ءايلعواط زج الدقم اراظو تب انيس دع وع

 . مهملع هب داع امو ؛ هل مهعمج امو

4 58 5 0 4 
 نيب و هنيب لاحو 0 سالا همهحو ؛ هب ةولخلل هللا هدارأ نم تافص ضعب هذهو

 . هل ةهركي ام

 مل هنأل « ةلزملا وه : لاق لحما ىنعم ىف : هللا همحر « نيسملا نب فسوي نعو

 . هبر ىلإ هسفن نم لزمعاف ء فمضو هسفن ىلع َوَقَي

 : مهضعب لاقو

 ىلختي نأ داكب ال ىَويلا ىف ارْهَد شاع كو ىتتلا بلف نإ

 "ناك نك وسر رتل «ةلعلاهو

 « ميلنكل فلا نإ : قاحلا ةفص ىف لوقي ناكهنأ : هللا همحر « ىلبشلا نع كس

 يوك ةلملاو

 « هعنّصل ةلع الو ؛ همنط : ءىش لك ةلع : هللا همحر « ىرصملا نونلا وذ لاقو

 نكي مل هنأل ؛ نئاكعونصم ٠ ىش لك ىف ناصقتلا دوحو ن أ : - ملعأ هلو  ءانمم

 : "هله ةتاعوتسم مئاصلا متُص ىف سيلو « ناكسف

 : مهضعب لاقو
 ىتلع تنك نإو م اقكلا نم ىنافش اب

 : لاقي و ؟؛ 'ىرابلا ريغ هب ىمسي مدقلا نأل ؛ مدقلا ىقنعم انعم : «لزألا» و
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 لح هللا ريغ ءىش لزألاب ىمس ب ال ىلاعت لل ةيازألاو لزألاو ؛ ءىث نم 06 ءىش

 «لازبالو لزب , ل ىذلا ميدتلا لوألا ُهللاوبف « ةياوألا ءاهسأنمرسا «لزألا»و , الج

 . هتافص نم ةفص «ةيلزألا»و

 هذه اونسحتسا موقف ؛ لازب ال ايف وهك لزب مل اهف قالا : نيمدقتملا سعب لاق

 مري : اولاق موقو « لزب مل هلامفو هئامسأ عيمجي هنأل ؛ قحلا نع رييغتلا ىفتل « ةلاقلا

 تافصو « تاذلا ءامسأو لمفلا ءامسأ نيب ا ءايشألا مّدَقب 'لوقلا « اذه لئاقلا

 | . ملعأ هلو : تاذلا تافصو لمنلا

 : ةيدبألاو ةيازألا نيب قرفلاو , ىلاعت هلا توعن نءتسن : «ةيدبألا»و «دبألا»و:

 ةيرخآ الو اهل ةياهنال ةيدبألاو « ةيلوأ الو اهل ةيادب ال ةيلزألا نأ

 تاقوألا يمحو ددملا ىف عاطقنا كرت ىلإ ةراشإ : لاقف دبألا نع ىطساولا لثسو

 5 دماركلا ىف

 . لزألا ىف ايزج امب دبألا ىف ناي رمي ناتمن : مسرلاو مسولا : لاقو
 تارابع اهسأل ؛ ةيدحألا ةقيقح ىف ةعفترم ريغ دبألاو مدقلاو لزألا : رخآ لاقو

 . هقلخل هقلخ ىلإ كلذب فكرت تاراشإو

 الو « ناكم الو ناكنم ناحئبس : لاق هنأ : هللا همحر ىلبشلا نع ىكسحو

 وهو ؛ 0 الو « لوأ الو «لزأ الو ء دبأ الو« هذ الو نارآ الور هانز

 عيمج 2 'لدع « مهب نيدتسم الو « مهنع لوغشم ريغ « ءايشألا ثّدْحَأ ام لاح ىف

 . مهيلع مح ام

 لزب مل « لزأ ىف ميدقلا ء دمصلا ناجس : هللا همحر 0007-0 نب ورم لاقو
 . دبالا دمارَس ىف

 ىذلا لاحلا نأ كلذب ىنمي « دمرسم ىتقو : لئاقلالوق امأو © دَمْرَسُم ىتقوو

 نعال هرسس تمعن نع ريبخ دجاو مالك وهو « هتاقوأ ميمج ىف ريغتي ال هللا نيب و هنبب



 عملا باتك 42

 ريغتت ملاذإ األ ريغتت ل اذإ ةريغتم ىهو ءرييغتلا ةنثاك تافصلا نأل ؛ هتافص تمن

 . هيلع تلج ىذلا لاحلا نع ردن دقف

 1 لبشلا وهو 5 00 لا

 « ٠ 2 هو هج سيسس 27

 ادرجم تارصف ىنع' ىتتينفأَو دمارسم وهو كين ىيَقَو ا

 نم بيرق ًاضيأ هانمم ؛ ءىطاش الب ىرحم : لئاقلا لوقو «ءىطاش الب ىرذيب» :

 همحر ىلبشلا نع تيكح دق ةظفل هذهو ؛ دمرسلا تقولا ىف انرك ذ ىىذلا ىنعلا

 مكتاقوأ متنأ : لاق هل ىرج مالك بيقع ىف هسا ىف اموي لاق هنأ ىلاعت هللا

 ىذلا لاحلا نأ كلذب ىنعي . ءىطاش الب ىرحم و « نافرط هل سيل قوو ؛ ةعوطتم

 ةياهنال « هيلإ عاطقنالاو هل ذا صلاخو « هلل ميظمعتلا نم هب ىلاعت ثا ىن

 رثك أب هنع يع الف « ةياغالو ةيابل هل نكست مل اذإ ءىشلاو ؛ ا

 . كلذ نم

 قتلا بر تآلَكِل ادادم رطبا نآك ول لأ » : لجو زع هللا : لاق
 ةياغ اهل لمحي مل "'”. ًاداَدَم ِهلْثِم انئج وأو أر تاملك دفنت نأ لوك ربل

 . ةياهم هل سيل اهم فو وما نأل

 0 ىف قرغ هبحأ نمو « هّبحأ هللا فرع نم : مهضعب لاقو

 : رخآ لاقو

 رثألا بهاذ ًابارس ةكاذ تل  اضرتمُم نيصلا رحب كنود 'زأ وَ
 اهلاقتنا دنع اهريسو بولقلا رييست كلذب ديرب و نحن » : لئاقلا لوقو

 . ماقم ىلإ ماقم نمو « لاح ىلا لاح نم

 ةعرس ىف ىنعي ؛ راّيط فراملاو « رايس دهازلا : هللا همحر ذاعُم نب بك لاقو

 دئاوفلا فرطاو دئاوزلا دنع لاوحألاو تاماقملا ,ؤ لاقتنالا

 ) !)1فيكل :٠
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 1 : ىليشلاوهو « مهضسب لاق
 امالتشأ "تْدَرأ اذإ ىنْك ُر ُوَمَو هيف ريا هلاخإ قاطو اماقلاو كتيب بلع لتجأ ل انإ نيرمه دج ني تنك

 ١ . .بولقلا ريس : ككطب ديرب,
 نيولتلا ةقيقملا ةمالع : موق لاق « هلاوحأ ىف دبملا نّولت : ءانعم «نيولتلاهو

 . رييغتلا ىنعم : نيولتلاىنعمو ؛ ةريغلا هنم ”بَصَمْكي و رداقلا ةردق روبل نيواتلا نأل

 « نيا فَ ةقيقملا ةمالع : لاقف لاوحألا ريغتو بولقلا نيولت ىلإ راثأ نف
 درب امو اهتدهاشم ىف ىلامت هلل ةصلاخلا رارسألاو بولقلا نيوفت ىلإ راخأ نمو

 , ةقيقحلا ةمالع : لاقق تادراولا نيولت نم كلذ ريغو ةبيهلاو ميظعتلا نم : اهيلع

 مرارسأ ىلع تادراولا ني ولت نم ةداي ز ىف ىلاعت هللا عم ريس لك ىف مهنأل ؟ نيولتلا
 : لئاقلا لاق اك وبف تاذصلا نيولت امأو

 نأ تاشلا رك 2
 . هبط ىف نيولعا قرلومم هب عفت م ع قلخغ نم : هللا همحر : ىطساولا لاق

 : نب يلا ةفص ىف ناتيبلا ناذح مهضسبلو ٠

 افي هنمو ًاثيش بلطيَو رجزيي ل ىراؤف ترج

 ٌرِذَح 'قيفش هيلع ىنإو ؟رهظتُم قملا ىلإ ُريِب
 ههجوت ىف هتقاط ردق ىلع دبملا ةعاطتسا دوهحم ذب : هانم « جيلا لّذبو »

 . هباحم عيمج ىلع لجو زع هللا هراثيإو ىلاعت هللا لإ
 4د_ 03 03 8
 عضاومو ؛ لجو زع هللا ىلإ هجوتي هجوتم لكو : هللا همحر صاوحللا : لاق

 . ههجوت ىف ذفني الف « ةمئاق هيف ةحارتسالا

 : لئاقلا لاق

 جملا ىلع ”ناطلس كل 2 جنلاو "لدا حيلتي



 مفتا باتكح فقل

 . داوااو «لالاو « سفنلا نم ؛ كيلإ تابوبحلا ميمج - : «جَهملا» ىنعمو

 .هنيحىف كالملا هنم مْ ام : فاتلاو فتملاو ؛ 2 ىنمم:ءاتعم «فاتلاو

 ءابسأر اومطف رثب ىف ”تعمقو : لاق هن أ قوصلا ةزمح ىلأ نع ىكح دقو

 رثبلا لزن دق ,عبسب اذإف ؟ تماستساو ىلاعت هللا ىلإ ىمألا تداسو ىسفن نه ”“تسيأف
 « ”نّسح اذه ةزمح يأ اي : لوقي ًافتاه ثعمسف ءرثبلا نم ىجرخأف هلحر ”تقلعتف

 : ناتيبلا ناذه اهيفو تايب لاقف . فلقلا نم كاني

 فاطملابو كنم ةم فاطللاب قو شح "كل ىتبيه نم ىلو كارأ

 فتملا عم ةايحلأ "نو :بجع اذو اشو تاما
 هب "لز هدهاوش نم دهاشب ديحوتلا لع ىلع 'نَقَي نم : هللا همحر ىرب رم.ا لاق

 0010 مد

 ٠ ءاجرلاو ةقافلا قدصب ىلاعت هللا ىلإ بولقلا هّجوت : «أ-الا»و .

 « تولا دنع الإ أجلااو ة ةقاقلا قدص ىف نكي مل نم : هللا همحر ىطساولا لاق

 ش . تافوألا ماود ىلع هيلع ةافا تيب

 نجر خأورقذم لخدُم يتخذ ر:لقو»: هلوق ىنعم ؤ مهفلا لهأض عب لاقو
 أحلا قدص هسفن نم « ْلسو هيلع هللا لص ءدمع ريظأ : لاق 0. رقذم جرخع

 رئارسسلا ثىترت أجلا قدصب و « ىلاعت هللا ىدي نيب ةقافلا قدصي

 . ةلفغلا ةنس نم ةظقيلاب دارملل بلقلا كارمن : « جاعزتالا »و

 «رئارسلا هيأإ ومست ال فيك : همالك ضعب ىف لاق هنأ هللا همحر دينجلا نع ركذذ

 هيلإ ضينتو « ةعاطلاب مادقألا هيلإ عرسن ال فيكو ! رئامغلا هيلإ اهيف ع جيعزختو

 ! هاياطع يظعب ًارورسسو هايالبب اهنم اسنأ « ةردبلاو دجلاب
 . باستك الاو باسكسنالا ىنمع «جاعدزالا»و «جاعزت الادو

 4 5 ءارسإلا )00(
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 : نولوفي كباحصأ : : هللا ١ همحر اوما مه ارإ هلأ ء غاشلا ضعبل ليف دقو

 ىذقا اذ نم :لاقق « سانلا نم نوذخَأي 3 مارت الو ءانذخأ اذِإ هللا نم ذخأن نحن
 ؟ مولأ بو ائيش مهنم اوبلطب نأ ريغ نم مولي ىتح سانلا بولق جمب

 .٠ «حاورألا بذحد»و

 امو ةبطاخلاو ةاجانملاو رارسألا ةدهاشمو بولقلا وو حاورألا بذج امأف

 ىلع ودبي. امو.« ةيانعلاو قيفوتلا نع ربعت تارابع كلذ َرْث أ نإف ؛ كلذ لك اشي

 . هدجو ىف هئافصو هقدصو هدب و لجرلا برق رادقم ىلع ةيادحلا راونأ نم بولقلا

 لوصولاو ءرك ذباهذو « هيلإ هئايلوأ حاورأ ب ذج ىلامتدقلا نإ : زارحلاديمسوبأ لاق
 « نييناويملا شيع مهنادبأ ُشّْيمف ؛ ءىش لكب ذذلتلا مهنادبأل لجعو « هبرق ىلإ
 . نيينابرلا شيع مهحاورأ شيعو

 هسفن ىلإ ممرئارس بذج اهب ىتلا ”هفاطلأ ممديشأ اعإ : هللا همحر ىطساولا لاقو
 ؛ تافصلاو لوقملا عم حابشألا تبث ؛« حابشألا نع حاورألا بج اذإ : لاقو

 :ىلامتهلوقب مثرئارس ريغ نم ءىشممل نوكي نأ مهسيآو « لوقملا طرشب اهيجح هنأل
 . 26 للا لطقب لق 5

 « ةيناسفنلا ظوظحو ةيرشبلا تمعن نع ةجراخ ةدوخم متعو يم : رطوولا»و

 . رو ف لملو هنطو ىف نكمتللاوه نالف : لاقيو
 لالا لاق

 ىراد ىلإ 'نح أ ًانوزحم ”تلزامو 2ىراطوأ ٍضقأ لو ىلبل اب ْتلَحَرت

 ٍ : هللا همحر نونلا وذ لاقو

 ىراطرأ كبح دارو نع'تيضق الو ىتبابص ”كيلإ "تنام امو ”تومأ

 ىراتقر دنع انفلا "لك انغلا تنأو ىتُم ىل تنأ ىتلل "لك ىنلا ىانُم
 ؟ هيف نطوتلاو نوكسلل بأ نطاوملا 'ىأ : مكمل ليقو

 ريخ وه اوحرغيلف كلذبف هتمحريو هللا لضفب لق : ةبآلا توهم. سنوي(١)
 . نوعمحم امن



 ممللا باتك دحلا

 نطولاو « هتباجأ ءّراطوأ هيف اعد اذإ نطوم : هبحاص ىلإ نطاوملا بحأ : لاقف
 ” ٠ رارقلا هب رقتساو لاحلا هب ىهتنا ثيح دبعلا نطو

 نادك ماندو اذك لاغو رتل لاك

 «نوبكرب هنالمُ ”ىلعم تانطو ىلع ادابع هلل نإ : هل مالك ىف هللا همحر دينجلا لاق

 . نوقبتسي هيلإ رادبلاو ةعرسلاب و

 : هللا دمر ىرونلا لاقو

 قطو وكرم ٠ .قيبع رخال 7
 > ىنييَع ادب ثنإو ادب بيتم اذإ
 ىندهْشَت وأ دهشت ام دهْدَن ال "لوقي

 نامإلا نأل ؛ نيقيلا نم لضْفأ ناميإلا : هللا همحر ىنارادفا نايلس وبأ لاقو

 . تارطخ نيقيلاو تانطو

 هتب 'رغ كلاذب دارأو « كلذب هسفن فصوو « هنيقي نم دهاشام ردق فصو امنإو

 . نوتوافتم هيف سانلاو « هيف هرارقتساو بلقلا ىف مملا ءافص نيقيلا نأل « هدنع

 . قوقحلا ةمزالمو قئاقحلا تالزانم نم تافصلا رن : «دورشلاهو

 لكلو « نوميهي داو لك ىف « نيدرشم مار امّوأ : هللا همحر ىنارعألا نبا لاق

 .1؟ نوعبتي فراب

 . لامعألا ىف مهل ةظحالملاب مهمّمنو ؛ لاوحألا ةيبرتب مهاذغ : ىطساولا لاق

 هيلع درب الثل ؛ هتايح مايأ ىف أجللاو ةقافلا قدص ىف نوكي نأ ءرملا ىلع بحي

 ؟ هملكيو هاعدب ًاتوع دحأ لك نم بلطيو « دورشلا لذ سحيف « دورشلا كلذ
 . دورشلا كلذ هباصأام « هب وحصم تاقوألا ىف دجولا ةحمح تناكولو

 . هيلإ ضوونلاب ةنورقملا « ةقداصلا تاينلاو تادارإلا : هانعم : «دوصقلا»و
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 قلع دوس قاد ند لاق اما سر الع نونا نعرعكش
 . قلاب هتناهتسا تمظع دقق

 دوصقلا دبش فيكو « دوبعال دوحج :دوصقلا رطاوخ :هّللا همحر ىلطساولا لاقو

 ةيؤر هنع طقس هدصق ىف دوصقلا دهاشي نم نأ : هانعم ؟ دوصقلل ىتاعم ىف وه نم

 . ءهدصق ىق هلصق

 .نوقيدصلاو نيممج أ مهيلعهمالسو هللا تاولص ءايبنأألا اهبصخة يتيم: «عانطصالا»و
 : هلوقل مالسلا مهيلع ءايبننألا عيمج نم ىسوم هب ”صخ ماسالا رتل

 ع « ىشتلا كَتْمَتْطماَو 2

 . مريغ نود د مالسلا مييلع ءايبنألا ة ةبترم ىع : موق لاقو

 تامأو مهسفنأ ىف مافخأ دق قحلا نم داب لوأ : هللا همحر زارخللا ديمس وبأ لاق

 ثيح نم ديحوتلا ىف لوخد لوأ اذهو ؛ هسفنل مهدنطصاو « مهسقنأ ىف مهسفنأ
 ْ / . يمول, ديحوتلا رويلغ

 ىلع مكمتِلو «  6 ىشقتل كُئمَْطْصاَ ١ : هلالج لج هلوق نع مهضعب لئسو
 . هتفتق نم هتْنم ىف دحأ لس الو « هتنحم نم”ىلو الو ”ىن اجتام : لاقف "”6 ىنْيَع

 :للاعت هللا لاق . كرتشم مسا وهو ؛ ملعلا قباس ىف ءابتجالا : ءانعم «ءافطصالا»و

 المر ةكنالتلا ّنِم ٍنِطْصَيمظا» :ىلاعتشالاقو "6 "مَ دَهو ميجا

 1 : "ل ”6 سلا سو

 كلذ مظعتسا نف « هسفنل كفطصاو « هسفنب كأدتبا : هللا همحر ىطساولا لاقو

 هسنم ام كنّمضت ةيانملا سفنب ةتلباق نإف ؛ ْتَلَدَب ايف هسفن راطخإ ْتَنْلَح

 . ةيادحلا نم

 ميل ام هط ()
 لم : عملا (:) مي : ماعنألا (©)



 عفللا باتك 44+

 بواق مهل تناك ؛ بابلا نم نيدورطملل كلذو ؟ بواقلا خسم هاو

 اذإف ؟ قوقحلا نود ظوطحلا ىلإ اههجوت تلمجو « اهنع ضارعإلاب تف يعرع

 . هباقب ضّرغأ ىأ : ءانمم هب خسُم دق نالف : لئاقلا لاق

 اهانمم ةقدأ ةرابملا اهمَدنالو « نهرألا ىف مماتو مهفلا ىف مولتةراشإ : : «ةفيطللا»و

 اهب كرت هله نم ةفطياب كدي ري : قحلا : همحر « ىبارعألانبا ديعس وبأ لاق

 ظ . هكاردإ كب ديرب ام

 : هللا همحر « ىفوصلا ةزمح وبأ لاقو

 فلعللاب كَرْدي فطللاو ىئاغ ىلإ ىدهاش تادبأف ىرمأ ىف تفاطلت

 : «اهتتحم»و « ىلاعت هللا ىلع ةلبقملا بولقلاب لحن قحلا نم ءالتبا : «ناحتمالا»و

 ٠ اهمتشتو اهماسقنا

 ىب قلمتف « دجاسلا ضعب ”تلخد : لاق هنأ هللا همحر جاسنلا ريخ نع ىكُح
 امو : تلقف . ةميظع ىتنحي نإف "ىلع فطمت « خيشاي : ىل لاقف انباحأ نم "باش

 ةيط .ةنع هذه نأ لمت تنأو « ةيفاملاب تنروقو ءالبلا تدقتفا : لاقف ؟ كتنحم

 موقلو « ةرافكو صيحمت « مهم موقلو « ةب وةعمهنم موقل « ةثالث ىلع«ناحتمالا»و

 ٠ ةجرد عافتراو « ةدايزلا ءاعدتسا

 . ناكف نكي ملال مسا : «ثدحلا»و

 هتايآ نم ةيآ ملعلا ىف ثدحأ ةماعلا هيبنت ىلاعت « هلا دارأ اذإ : مهضعب لاق

 ٠ ءايشألا ثَدَح ركذ مهب ولق نع لازأ ةصاخلا هيبنت دارأ اذإ و

 « لكتلا : لئاقلا لاق اذإف ؟ ةيقب هنم قبي لىذلا ٠ ءىثلا عاجل مسا : «ةيلكسلاهو

 ٠ مانمع الإ ةيقب هنم قدي ؛ ل نأ : كالذب ديرب

 500001 نوكي و ةيلكلاب دبع دبملا نوكي ال : ميضعب لاق

 : لاقو ؛ لكلا لكب كيلع ”لبقأ كتياكب هيلع تلبقأ نإ : رخآ لاقو
 اشنم تناك َىَلُك كلك *ركي اك كيلع ىّلُك خرم لك ام لك لب



 50 ظافلألا هذه نايب

 . هادض تمنب ءىثلا ىلحت :«سييلتلاهو

 :# . 2 ةيبوب رلا نيع سيبلتلا : لاق هنأ . هللا هحر « ىطساولا نع كح

 ىلام»ألا لاق « نمؤملا ىز ىف رفاكسلاو «رفاكسلا ةكز ىف هرهظ# نمؤملا نأ
 ند 0 نو م "يلع انكيللو

 , ساسخإلا تارك طاقّاو سابتلالاب جيزتما : هللا همحر « درت لاقو

 ىف داتفالو « ٍساقح ذوخأم عرسأك هنع دعو ” سايتلالا ىف اهنع ريغتي امو

 : ىنملا اذه

 هلاحتنا حاطوىوءادلا فتساط اذإ رك ام لك ىف 'سيبَعلاف دك ان
 اهمعنتو تاماركلا نم اهملع * درب ١' :رهاطلارارسألاو حاورألا ىقلت : «ترشلادو

 ةدهاشم راونأ نم هبلق ىلع درب امب هممنتو هينهتل ء برشلاِب كلذ هبشف , كلذب

 . هدي بارق
 اير هنم 'تفرتغاف ةبحلا رحب ىلع مهموأق تدرو : هللا همحر « نونلا وذ : لاق

 ضرع ضراع لك مهيلع لهسف بولقلا ةرطانمب هنم تبرشف © بارشلا نم
 . بويحغلا ءاقل نود مل

 1 : ىنملا اذه ىف لئاقلا لاقو
 ”ليلثت ُبنقلا كين 0 ةَقِفاَص كازكذ ىلَع اسك ْتْيِرَت

 ”لوغْدَم كنع ىثإ : 5 الُقُش ىل كنع هئثل تْدَجَو اف
 . بارشلا ءادتبا : « قاوأللا »

 نم مهتوذ هتّيحع سأك نه مهيقسإ نأ دارأ امل : هللا هر نونلا وذ لاق

 . هتوالح نم مهقَمْلأو هتاذا

 : ىنمملا اذه ىف لئاقلا لاق

 لكشب ل ةحألا فارفإ قدي + نمو لكن نولوُقَب
 ١ و: ماعنألا (ؤ)

 ( رمللا س 55)



 عقلا باتك 5

 . ءايشألا هنم ودين ىذلا ءىشلا تاذ ىلإ ةراشإ : « يءلار»

 ىلع اومقوف « نبأ نم مالكلا رداصم اوماع ”موقو : هللا هر ىلعساولا لاق

 : ٠ بلطلاو ثحبلا نع نع مهانغأف نعَملا

 هنأ ىلع لدت هللا هر ىاطسبلا ديزي ىبأ تاياكح : هللا هحر ديالا لاقو

 تمعن هل « ديحوتلا ءامسأ نم مسا : : «عخجا نيعدو « عمنا نع ىلإ غاب دق ناك

 : ”هلهأ هفرعي ”فَضَوَو

 : ىروتلا لاقو

 مرا ىلألا نادْقِقو داع 'ىبَعُم درأ الو ”نيع الف 2 0

 .هرهقو هناطلس ةكوقب اهبلتسيف لوقملا ىلع درت ةبلغ ثعن : : «مالطصالا»و

 ”هباهذ وهف مالطصالا مقو نإو « ةلطمصم بولقو ةنحتمم بولق : مهضعب لاق

 : لاق « هساَطو

 ذرب "ل ْنَس لاح ىف ُرُدْصأ م ىل تّدجام اذإ

 لجأ ام اهب ىتَ 5- اهل قب زكا ”طْميَف

 كاكلإل نأ وهو « ىلاعت هلل ةيدوبعلاب قّدحتلا ةياهن ىلإ ةراشإ : «ةيدحخلا دو

 مشب لاق 5 « ًادبع هلل تنك اذإ اك نوكتف « اهريغو تانوكملا نم «ىش

 5 كح كقلخ ىلاعت نا " نإ : لاق هنأ هنع ىح ايف اهف هللا امهقحر ىرَسل

 هلل 'لمعا « رفكلا ىف كتقفر الو « رضخلا ىف كلْهأ ىناَرت ال كفلخ اكن كف

 . كنع ساذلا عدو

 1 ةيكركا * فراعلا ماقم رخآ : هللا همحر دئتِلا لاق

 تلا يرش ل نوككو نع ع دبا نوكي ال : مهضعب لاقو

 اي ىذلا أدّدلا وه : «نيكرلاةو

 3 نوُيلكب اون اكام حهيولق َلَع ناَر "لب الك » : ىلاعت هللا لاق

 )١( نيففطملا : ١



 40١ ظافلألا هذه نايب

 « عبطلاو ملا اهنف : هجاوأ ةعب رأ ىلع بوأقلا * 0 - معلا لهأ ضعب لاقو

 اهنمو « نيقفانملا بولقل كللذو ء ةوسقلاو نيكرلا اهنمو ؛ راك نذل كلذو

 : نينمؤملا بولقل كلذو « ةواشفلاو أدصلا

 نكساو « ديدحلا الحي ناكام : لاقف ؟ ءالجلا كوبأ ىتسأ مل : ءالجلا نبا لئس
0 

 . بودذلا أدص نم اهالج بواقلا ىلع ملكت اذإ "ناك
 ل هللا ىلص ىنلا نع ىور دق « ”فيعض ريح وورهفصوىف اوك أ دق : «نيئملا»و

 « ةرم ةئام مويلا ىف هيلإ 'بونأو هللا ”رفغتسأف ىلق ىلع نآفيل هَ : لاق هنأ لسو هيلع

 « هنم بوتي نآكو « « لسو هيلع هللا ىلص ىنلا بلق ضراعب ناكىذلا نيقلا : اولاقف

 . اهتوض ةلاخ ىلإ دوعت 3 "م اهكوض نم صقنيف رظانلا اهبف سفنت اذإ ٌءآرما ٌلئم هلَكَم

 نم ”هق هقحلي ال ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باق نأل ؛ لاح اذه : موق لاقو

 . ةيؤرلاب صوصحم هنأل « قلملا

 ىلع محي نأ دحأل سيلو « 276 ىَأَراَم داكْفْلا بّذكاَم » : ىلاعت هللا لاق
 هل برضي وأ ء ءىشب يقرأ ذك رأ هتنوإ و اكر طرفا لم ىلا بلق

 . ةيلج وأ ةّيفح ةلمب هللعي وأ « الثم

 : ةناغإلا ىنمم ىف هللا همحر ىرابذورلا ىلع وبأ لاقو

 قع نعدزاب ةنخ وح سبال بنقل دتَسْبُل ليصخت رع ثري "نيّنلا
 هلق نع في رصتلا ىف لا ناك ات ل ىلا قبس تعا نإف

 :هلمأ ىلإ هيت لّممْلا ةنيب اول تال ام تلك ىتكل
 لمت! اَنِلَع اهرئارس ىدبت  اَمَو قافولا د ىلع همم 'بؤثلاو

 ء تقولا ىف ىلق ىلع هب هللا حتف ام بسح ىلع اهانحرش دق ظافلألا هذهو

 )١( مجتا :١



 عمللا بارك : 1

 جرخت و « باتكسلا هب لوطي اهحرش ىف تيصقتسا نإو ؛ نك أ قب ىذلاو

 . راصتخالا نع

 « اعنشتسم هرهاظ نوكي ىذلا مهمالك نم تايحطشلا حرش كلذ دعب ركذنو

 . باوصال قفوملا هللا « ًاميقتسم ًاحيحص هنطابو

 . ةرخآلاو ايندلا بابسأ نم دبعلانيب ولعت هللا نيب ىتلا بابسألا : «طئاسولا»و

 طئاسو : هجاوأ ةثالث ىلع طئاسولا : لاقف طئاسولا نع ماشا ضعب لئس

 ٠ تالصفنم طئاسوو « تالصتم طئاسوو « تالصاوم

 ٠ سفنلا ظوظح تالصفنملاو ء تادابملا تالصتملاو « حلا ىداوت تالصاوملاف

 ؟ نيفراعلل ةمحر طئاسولا لمج ىذلا وهو : هللا همحر ىرابذورلا ىلع وبأ لاقو

 1 ٠ اهبلع هوثرئاويل



 4ه# 0 هيأرب كلذ ركتأ نم ىلع درلاو حطشلاى مم

 اهرهاظ ىتلا تاراكلاو تايحطشلا ريسفت ٍباتك

 هي.أرب كلذ ركنأ نم ىلع درلاو ميطششلا ىنعم ىف باب

 5 حلما ىنعم ام : لاقق ”لئاس لأس نإ

 ةدشب جاهو « هنوقب ضف دْجَو فو ىف ةرغتسم ةرايع هانعم : لاقيق
 . هتبلغو هنايلغ

 حلب ملغ : لاقي.« ةكترلا وه : برملا نأ ف عطشلا نأ : كلذ نايو
 : ىعاشلا لاق ء حأطْشملا « قيقّدلا هيف نوزوحب ىذلا تيبلل لاقيو « ككرحن اذإ

 رحاطشلاب  قيرطلا لبق لمخلا ةعرشم تارفلا طشب انت
 رجالبلا راد نالزفلا ٍرْيَدِي قيرطب ةراجح نم نيحاوطلاب
 حاسما ماض ”قارشإلا ماك دق هولك واتش دال اذإو
 حالتي ”متاص حاص الك مالح ىنم لاّرت# كاذ رقاق

 كلذ قوف قيقدلا هيف نوكرحي ام ةرثك نم «حاطشملا» تيبلا كلذ ىمس امإو

 : حطشلاف ؛ هنوك رحب أم ةرثك نم هيبناجنم ضيفي اءرر ؛ هب هنولخني ىذلا عضوملا

 نءاوريمف محو "ىوق اذإ ني دجاولا رارس 1 ةكسرح اهسأل ؟ ةكرملا نمةذوخأم ةظفل

 « اهممس اذإ اهملع نعطلاو راكتإلاب كلاه نوتقف ؟ اهعماس برغتسن ةرابدب كلذ مدجو

 « اهملع ملعب نمع لاؤسلاب اهم هيلع لكشي اع ثحبلاو اينع راكنإلا مقرب جان ملاسو

 . اهنأش نم كلذ نوكيو
 لاقي 1! ؟ هيتفاح نم ضيقيف قيض رهن ىف ىرج اذإ ريثكتلا هامل نأ ىرت الأ

 لَم "قاطي لو « ءادِجَو ىوق اذإ : دجاولا ديرملا كلذكف ! رهشلا ىف ءاملا حطش



 غفللا باتكص ١ كلل

 اهنع مجرقيف « هناسل لدا هقئاقح راونأ ةوطس نم هبلق ىلع در ام

 رستم نوكيو « اهلخأ نم ناكن م الإ ؛ اهيعماس موهف ىلع ةلكّشم ةب رغتسم ةرابعب

 ا . احط : عالسلا لهأ ناسا ىلع كلذ سس ءابلع ىف

 تاجرد ىلع فارشإلاب مهل ”نذأو هئايلوأ بولق حف ىلاعت هلا نإف 3

 هيلإ عاطقنالاو هجوتلاب نيققحتلاو هتوذص لهأ ىلع ىلاعت قحلا داج دقو « ةيلاعتم
 صوصخلا لهأ تاجردو هتوفص بتارم نم كلذ لبق مهعع أرقتسم ناكام فشكب

 . هدابع نم

 درو ام فصيرو « هلا نع قدصيو دجوام ةقيقحم قطني مهم دحاو "لكف
 اذإف , اهوكحت ىتح .ملاح نم َلْعَأ الاح نوربال مهنأل ؛ هلاقمو هقطنب هرس ىلع

 قارطلا ىهتتت ىتح كالذ نم ىلعأ ةلاح ىلإ مهممهب نوم كلذ دنعف اهوكحأ

 . تايافلا ةياغو تاياهنلا ىلعأ ىه ؛ ةياهنو ةياغ ىلإ نك امألاو لاوحألاو
 "0ع بلع _ملع ىذ لك قْوَفَو » : ىلاعت هللا لاق

 ©” تاجر ضن قاف ب َنَقَرو » : لاقو
 9ع ضني ىلع مهضني ًانلضف فيك *اننأ » : لاقو

 نم عمسي ام هيأرو همهنب ”سيقيو هئايلوأ ىف ةعيقولاب ةناسل طسي نأ ردحأل سيلو

 ىو « نوتوافتم مهئاقوأ ىف مهنأل « مهمالك نم همهف ىلع :لكشب' ام و مهظافلأ

 ءارظنو لاكشأ مو « ضعيل مهضعب نوسناجتمو نولكاشتمو نولضافت» مهاوحأ

 هلف « هتقرعم ةعسو هلع لضفب « هلكشأ ىلع هلضفو هفرش ناب نف « نوفورعم

 ملو ء ميلبس كلسي مل نمو « مهنداي زو مهئاصقنو « مهتباصإو مهل ف مكتب نأ

 لكي نأو « مهنع راكنإللا مفر ىف هل ةمالسلاف ؛ مدصاقم دصقي الو « مومن حني

 قيفوتلا هللاب و . أطملا نم هيلإ مهبسني امق طلقلاب هسفن مهي و ٠ ىلاعت هللا ىلإ مهرومأ

 ع١ : ءارسإلا (©) ؟؟: فرخزلا (0) اند : فسوي (1)



 ( بدم ءادلعلا مهف ىلع لكسْشب ام نايب و مولعلا ريسفت باب

 هكردي وأ ءامهفلا ”مهف هب طيحب نأ نم رثك أ لملا نأ لعإ : هللا هحر خيشنلا لاق
 هيلع ىسوم ةلالج عم مالسلا امهيلع رضخلاو ىموم ةصقب كافكو «ءالقملا لوقع

 . ةلاسرلاو ىحولاو ةوبنلاو مالكلا نم هب هللا هصخ امو مالسلا

 ىسوم رع ,قداصلا هيبن ناسل ىلع قطانلا كشمملا ىف ىلاعت هللا ركذ دقو
 هاتين ان دابع نمأدبعا د جوف » :ىلامتلاق ذإ هدابع نمدبع لع كاردإ نعمالسلا هيلع

 : لاقف هلأ ىتح « ةيآلا "6 رم نم ةمنر

 نم هتمصعو هفرشو مالسلا هيلع ىسوم ديبأت عم ؟ ةبآلا "” كببثأ لَه

 ىف مالسلا هيلع ىموم ةجرد قحلي مل مالسلا هيلع رضحلا نأ ىلع ؛ هيلع راكنإلا

 . ادبأ ملكستلاو ةلاسرلاو ةوبتلا ىف

 أرك ميكبلو اليل مكحضل لعأ ام نوت ول د : سو هيلع هللا لص ىبنلا لاقو
 ىلإ نورأمت تادمصلا ىلإ جروب مشرف ىلع مترراقت الو «ءاسنلاب متذذلت امو
 نب ميهاربإ نع ليئارسإ ءاور « ادضْعت ةرجش تنك ىنأ ”تددوأ هّللاو  ىلاعت هللا

 . رسو هيلع هللا لص ىنلا نع رذ ىبأ نع قّروم نع دهاجم نع رجابم
 نس كيلإ لن ام مل لوس اهيأ اب » : هوق نأ ىلع ليلد ريما اذه ىو

 ١ . كيلإ هب انفكرعتام لقي لو «”ع كبر

 رمأ ىتلا مواملا نم ناكوا « لعأ ام نوملعت ول » : سو هيلع هللا ىلص هلوقو
 هللا لص ىنلا صخ ىلاعت هللا نأل ؛ مهّأما هودلعي نأ مهل حلص ولو « مهنلبل غالبلاب

 : ثالث مولعب سو هيلع

 وب : ةدئالل (ع) 55 1 فيكلا (0) هم : فيكلا )١(



 مهلا تاتك 6

 . ىبّنلاو سمألاو دودحلا لع : وهو « ةماعلاو ةصاخلل نيب مع

 نب ةفيذُح لمب ناك ىذلا لملاوه : مريغ نود ةباحصلا نم ”موق هب صح لعو

 هلضفو هيلالح عم هنع هللا ىضر باطحلا ن رمع هلأسب ناك ىت> هنع هللا ىضر ناعلا

 ؟نيقفانملا نم انأ له « ةفيذحاي : لوقيو

 لوسر ىندع » : لتق هنأ هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نع ىور كقذكو

 ٠ بامسأ ناكو » :لاق : « ىريغ دح أ كلذ ملعي مل للا نمأب اب نيحبس سو هيلع هللا لص هلا

  كإ كلذ ىف نوئجتلي .ىش .مدحأ ىلع لكشأ اذإ « سو هيلع هللا ىلص « هللا لوسر

 هنع هلا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع

 : هبامحأ نم دحأ هيف هكراشي مل « لسو هيلع هللا للص ء هللا لوسر هب ص معو

 ملعأ ام نوملعت ول, : لاق ىذلا ملا وهو

ولملا ميمج ىوحيهنأ نظي نأ دحأل ىنبنيال : انلق كلذ لجأ نف
 < ىلع ىقح م

 ةلزانمو مهلاوحأ ةسرامم نم ةرعتم وهو مهقدنزب و مث رفكيو نيصوصخلا مالك هيأرب

 . مهلاعأو مهقئاقح

 : ماسقأ ةمب رأ ىلع ةعي رشلا مولعو

 تاقثلا هلقني ىذلا لماا وهو «رابخألاو راثآلاو ةياورلا مع : اهنم لوألا مسقلاف

 . تاقثلا نع

 نيب لوادتلا ملا : وهو « ماكحألاو هقفلا لع : وهو ةيرادلا لع : ىناثلا مسقلاو

 - ءاهقفلاو ءاماملا

 لدجلا لع : وهو « نيفلاخلا ىلع جاجتحالاو رظنلاو سايقلا ملع : ثلاثلا مسقلاو

 ٠ نيدلل ةرصن ةلالضلاو عدبلا لهأ ىلع ةجحلا تابئإ و

 ةلماعملا معو « تالزانلاو قئاقحلا لع : وهو ؛ ابفرشأو اهالعأ وه : عبارلا مسقلاو

 «تاهجلا عيمج نم لجو زع هللا ىلإ هجوتلاو ,تاعاالا ف صالخإلاو « تادهاجلاو



لعلا مهف ىلع لاكشي أم نايب و مولعلا ريسفت باب ا
 ماب ءان

 ك0 ا

 نم رئارسلا ةيفصتو ؛ تادارإلاو دوصقلا ةحو « تاقوألا ميمج ىف هيلإ عاطقنالاو

 فد صلاو « تافلاخغلاب سوفنلا ةنامإو « تاومسلا قااخم ءافتك الاو « تانآلا

 ىف ةينالملاو رسلا ىف هللا ىدي نيب بدألا نحو , تاماقللو لاوحألا ةلزانم ىف

 كرتو اهنألا نع ضارعإلاو « تاقافلا ةبلغ دنع ةغاألا ذخأب ءافتكالاو « تاوطخلا

 . تاماركسلا ىلإ لوصولاو « تاجردفلا ىف ةمفرق ًابلام « اهف ام

 . ةياردلا لهأ نم ادحأ هطلغ نعءلأ ب مل اطلغ ةيوارلا لع ىف طلغ نف

 . ٠ ةياورلا لع لهأ نم ادحأ هطلغ نع لأسي ال اتبش ةيارهلا لع ىف طلغ نمو

 لهأ نم ادخأ هطلغ نع لأسي الف رظنلاو سايقلا ملع نم ءىشوف طلغ نمو

 . . ةيارهاو ةياورلا لع

 الإ هطلغ نع لأسب الف لاوحألاو قئاقحلا ملع نم ءىش ىف طلغ نم كلذكو

 ْش 1 . ءانعم ىف الماك مهنم اع

 ملع دجوي نأ نكمي الو « قئاقملا لهأ ىف اهلك مولملا هذه دّجوت نأ نكميو

 عيمج ةياهنو « اهلك مولملا ةرمث قئاقحلا ملء نأل ؛ هللا ءاش ام الإ .الؤه ىف قئافملا

 « هل ةياغ ال رحم ىف عقو اهيلإ ىهنتا اذاف ؛ قئاقحلا ملع ىلإ مولملا عيمج ةياغو « مولعلا

 معو « فوصتلا معو « نطابلا معو «رارسألا ٍلعو , فراملا معو « بولقلا لع وهو

 1 . دحاو هانعف « تن كلذ "ىأ « تالماعملا رلعو « لاوحألا

 رحتبلا دفنل ىكَر تاملكل ًادادم بلا ”نآك ل 'لق » : ىلاعت هلل لاق

 . "06 ادم ملثم انْثِج أَو بر ”تآملك دفنت نأ لبق

 ءالؤه مولع نوركسني هو « مهمولع نم ايش نوركتني ال ءالؤه نأ ىرتالا

 ؟ هللا ءاش ام الإ

 هباحسأل ديسلا وهف همهف ىف ًانَقَتُم راصف « هملع ىف رحبت اذإ ءالؤه نم فنص لكو

 ' ٠ مهياع لكشي ايف هيلإ عوجرلا نم محل دبال



 عمللا باتكد عه

 باطقلا وهو « لماكلا مامإلا وهف دحاو ىف ةعبرألا ماسقألا هذه تعمتجا اذإف

 . ةجحلاو جبنملا ىلإ ىعادفاو ةجحلاو
 7-0 مالك ىف ؛ لاق هنأ هنع هللا ىضر « بلاط ىبأ نب ىلع نع ىوراك

 "ضخ اذتو هتايآ ”لطبت الثل هججحم هلل نق نم ضرألا واخت ال ء ىلت مهللا : دايز نبا

 . اردق ىلاعت هللا دنع نومظعألا « ًاددع نولقألا كئلوأ « هتحُح

 لاككسلا لهأل ٌدِجوب ام ؛لقأو ؛ تايحطشلا ريسفتو حطشلا ىنعم ىلإ ”تءجر دقو
 « ةيادب ىف ناك نم حطشلا ىف مقو امنإ و « مهبنامم ىف نونكمتم مهنأل ؛ حلعشلا
 ىهو « تادارإلا ةياهن ”ةتيادب نوكتف « ةياذلاو لاكسلا ىلإ لوصولاب ادارم ناكو

 . تاياهنلاو لاكسلاو تاياغلا ةيادب : اهانمم ىف

 . باوصلاب ملعأ هللو



 4 ديزي ىبأ نع ى تايحطش تالك ىف باب

 ديرب ىبأ نع ىكحت تايحطش تالك ىف باب

 اهنم فرط [ دينجلا رسف دق ]

 ديزي ىبأ تاحطش نم اليلف ًاثيش هللا هحر دينجلا رسف دق : هللا هحر خيشلا لاق

 همحر دينجلل دجأ نأ لاحلا نمو « ريثكلا ىلع ليلقلاب لدتسي لقاملاو « هللا همحر .

 . هريغ ًاباوج ا ا «همالكل ري هللا

 اهف هنع نولقانلاو « ةفلتمم ديزب ىلأ نع تالاكحلا : هللا هللا هحر دينحلا لاق

 ءاهيف هيلع ةيراجلا تافوألا فالتخال ؛ ءلمأ هللاو ء كلذو ؛ نوقرتفم هوعمس

 « هلوق نم طبض ام هنع ىكحمي ”لكف ؛ اهنم صخ امب ةلوادتلا نطاوملا فالتخالو

 . هنطاوم ليصفت نم ممس ام ىدؤيو

 ءاهتتاو هروغو هتوقل « هللا همحر ديزب ىبأ مالك نم ناكو : هللا همر دينجلا لاقو
 . هدحو هل رحبلا كلذ لمجو ؛ هب درفنا دق رحم نم فّرتخم « هيناعم

 لاح نم ىنعي ؛ هلاح نم ىوُصَقلا ةيافلا تب تيأر ىإ مث : هلل همحر دينخلا لاق

 هنأل ؛ اهعاتسا دنع 'اهنع رمي وأ هنع اهمهفي نم "لق الاح : هللا همحر ديزب ىبأ

 هعايتسا دنع هتئيه هذه نكست مل نمو « هاقتسُم كردأو هانعم فرع نم الإ هلمتحتال

 . دودرم هديع هلك كِلْذف

 ادا

 ةتمت ام ىلع « هللا همحر ديزب ىلأ تاياكح تيأر : هللا همحر .دينجلا لاقو
 « اهيلع درب مل اذإ « قحلا ةقيقح نع بهذو اهم دجو ايف قرغ دق هنأ : هنع «ىني

 . اهتبحاص ريغ اهنم دحاو لك « قرقلا نم تارات ىلع هتقّرغ ناعم ىهو

 خلب دق محم ”ىرَت وهف هلاح تايادب نم فصو ام امأ : هللا همحر دينجلا لاقو



 عملا باتكح 5

 باطب/ امف « تايادب اهنأ الإ « ةحيحص ديحوتلا لع نم ءايشأ فصو دقو « ةياغلا هنم

 . كلذل نو دارملا اهنم

 ؛ تافنصملا ىف 'بتكسي' ام ىه تسيل اهركذأ نأ ديرأ ىتلا تالكسلا هذهو
 ضوحلا اورثك أ دق سانلا تيأر نكسلو « ءاملعلا دنع ةئوئبملا مولعلا نم تسيل اهنأل

 عيملاو « رفكسلا اهلئاق ىف دقتعا دق رخآو , هلطابل ةجح هلعج دق دحاوف : !مناعم ىف

 . باوصلل قفولل هللاو « هيلإ اوبهذ ايف 'وطلغ دق



 ' عوو ديزي ىبأ نع تيكخ ةياكح ركذ

 ىاطسيلا ديزب ىلأ نع تيكح ةياكح ركذ ىف باي

 . ىلاعت هللا 55

 « هنم حصي : ذأ « كالذ : لاق هنأ سلنلا مالك ىف عاشدقو

 ؟ ال مأ كلذ

 : ىل لاقو « هيدي نيب ىنماقأف ةرم ىنعفز : لاق هنأ ديزب ىبَأ نع ركذ

 . كْوَرب نأ نوحي قتاخ نإ « ديزب ايأ اي

 : ىتح « كتيدحأ ىلإ ىمفراو « كينان ىنسبلأو « كتينادحوب ىنيز : تلقف

 . انه انأ نوك أ الو ء كاذ تنأ نوكتف « كانيأر : اولاق كلَ ىنآر اذإ

 ىبأ مالك هريسفت باتك ىف « هللا همحر « ديلا : لاق دقق كلذ « هنع حص نإف

 قح لاك ىف ديرفتلا دّجو قئاقح هسبلب' مل نم مالك اذه : هللا همحر « ديزي

 ْ . هلأس ام نوك نع هسبلأ امب ًاينغتسم نوكيف + ديحوتلا

 نئاكب ناكسملل براقملا سيلو « كانه ا براقم هنأ ىلع لدي كلذإ هلاؤسو

 . ناكمتسالا او ناكسمإلا ىلع هيف

 مرادقم اذه امم هدحو ام ةتيقح ىلع لدي : ىعفراو ىنيزو ىسبلأ : هلوقو

 .هنابتسا ام ردقي الإ ةوظحلا لني مو , هناكمو

 نيب و : لاق اف ”هلاح فصو دقف « هللا همحر « ٌدينجلا رسسف ىآلا اذهف : تنق

 . هللا همحر « ديزب وبأ هيلإ راشأ امف ”هتاكم

 ٠ نيبي لف كلذ لثم لوقي نم ىلع نماعلاب الاقم دناعلاو تنمتللا دمي ام امأف

 . قيفوتلا هلو دّصْقلاو ىنملا كلذ ىلإو

 ؛ كلذف لق رضحأو كلذ ىدهشأ ىنمي « هيدب نيب ىنماقأف « رم ىنمفر :هلوقو

 كلو « رطاخالو سقن مهنم هيلع بهذيال « ىلاعت هللاىدي نيب مهاك قاحللا نأل



 عمللا باتك 1 "الب

 ةرودك نم مهئافص ىف نوتوافتيو « مهتدهاشمو كلذل مروضح ىف نولضافتي
 . ةمئاملا رطاوحللاو ةمطاقلا لاغشألا نم كلذ نيب و مهنيي ْبْجحْحَت ام

 لخدي نأ دارأ اذإ ناك لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ثيدحلا ىف ىور دقو 04

 . رابجلا ثلللا ىدي نيب ”تفقو : لوقي ةالصلا ىف
 ءافصو رارسألا ةاجانم ىلإ « كذب ريشي هنإف « 4 تلقو « ىل لاق : هلوق امأو

 .راهنلاو ليللا ءانآ ىف رابجلا كالملا ةبقارمل بلقلا ةدهاشم دنع رك ذا

 اذإ دبملا نأ لعاو ء اضعب ”ضمب هبشب عيملا نإف « كلل "تيب ام ىلع 'سقف

 رطخم رطاخ لكسف ؛ هرطاوخلم ًابقارص هلق ؟رضاح نوكيو « هنم هديس بارق نقيت
 بطاخم هنأكف هرسب ركسفتي ءىث لكو « كلذب هبطاخي قحلا نأكف هبلقب
 هللا نم وادب « بولقلا ىف عقي امو رارسألا تاكرحو رطاوحللا ذإ ؟ هب ىلاعت هلل
 . هللا ىلإ هؤاهتاو

 . باوصلاب ملعأ هلو « ىنملا اذه ىلع اذهف

 ' :  لئاقلا لاق دقو

 ممثلا ايقاف ”تمسّتتف  ىيدنا ظن ىلا ثهتلْمَم

 .موفكلاو ربو ىرييب هبهجانأ ىفأك ىتَح ةتلْث
 : رخخآآ لاقو

 ”هتملع دق اذ هلك تمر نيح ىل لاق

 "كح ام دب ورع لوط كب او

 . هريغو رمشلا ىف ريثك كلذ ”لثمو « رارسألا ةاجانم ديرب

 : كتيدحأ ىلإ ىَسفراو « كتينانأ ىنسبلأو ٠ كتينادحوب ىّيز : هلوق امأو
 ديحوتلا دي رجتب نيققحتلا لاوحأ ةياهن ىلإ هلاح نم لاقتنالاو ةدايزلا كللذب ديرب
 . دي رفتلا ةقيقحي هلل نيدرفلاو



 5 ديزي ىبأ نع تيكح ةياكح ركذ

 نودرفملا قبس : هنع ىور ايف « سو هيلع هللا ىلص هلا لوطو نع هدو

 . ءارضلاو هارسلا ىف هللا نودماحلا : لاق ؟ نودرفملا نمو ؛ هللا لوسر اي : ليق

 تنأ نوكتف « كانيأر : اولاق كقلخ ىبآر اذإ ىتح كتينانأ ىنسبلأ : هلوق امأو

 « هلانف نع هءاتفو « هءانف فصت كلذ ءابشأو اذهف : كانه انأ نوكأ الو ء كاذ

 . ناكن وك الو « "لبق َقلَخ الو « ةينادحولاب هسفن نع قملا مايقو

 ىدبع لازام 2: ىلاعت هللا لوقي : سو هيلع هه ىلصهلوق نم جرختسم كلذ لكو

 هعمسو « اهب رصبي ىتلا هنيع ”تنك ”هتبيحأ اذإف « هبحأ ىتح لفاوتلاب "ىلإ برقتي

 ءاج اك« اهب: شطبي ىتلا هديو « هب قطنب ىذلا هباسلو ء هب عمسي ىذا

 .©6 ثيدحلا ىف

 : لاق ىتح هب وبحمب هدجو فصو دقو « ”هلثم قولخمب هدجو ىف لئاقلا لاق دقو

 اهتاّسبأ ىترّسبأ اذإف نأ ىَرُمَأ 'َنَمَو ىومأ *رم انأ

 اندبلا انيلع هلل "سبلأ دمج ىف انس رناحور نت

 ؟ كلذ ءارو امب كنظ ايف « كلذ لثم لوقب ىتح ء قولخمب دمي ”قولم ناك اذإف

 لوقب ىتح ةبحلا ةقيقح ناباحتلا خابي ال : لاق هنأ ءامكسملا ضعب نع ىنفلب و

 . انأ اي : رخ الل دحاولا

 . قيفوتلا هللب و . ةيافك ”تركذ ايفو « ”تيصقتسا نإ لوطي كلذ ”حرشو
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 00 ا اك

 سرة رس ناك
 هللا همحر دي زب ىبأ

 ”تارض ام لّوأ : لاق هنأ هنع ًاضيأ كح دقو : "تلق : هللا همحر خيشلا لاق

 لف ؟ ةيموعي اللا نم هاحانجو « ةيدحألا نم همسج ًاريَط تارصف « هتينادحو ىلإ
 -ٍ 7 0- ميو حق
 ةئام كلذ لثم ءاوه ىلإ ترص ىتح « نينس رشع ةيفيكلا ءاوه ىف ريطأ لزأ
 اههف تيأرف « ةيلزألا نادي ىف ترص نأ ىلإ ٌريطأ لزأ لف « ةرم فلأ نلأ

 . ةيدحألا ةرحش

 . ةعدخ هلك اذه نأ

 لوأ كاذف : هتينادحو ىلإ "ترص ام لوأ : هلوق امأ : هللا همحر « دينجلا لاق

 لاح ىف ةياهنلا فصوو « كلذ نم ظحال ام فصو دقف « ديحوتلا ىلإ هظحل

 . هخوسر ىهانت ىف "رقتسملاو « هغولب

 دهاوشب ديحونلا لع ةقيقح ىلإ غولبلاب نيب ولطلا قيرط نم ”قيرط هلك اذهو
 هوظحال ام قح ىف نيلسارم « اهيف اباهأب ًاهوتم « اهبلإ ًاروظنم .٠ اهبنامم
 . هودهش ام

 ”بوسر الو « هب ”بولطلا هيلع ىوقي هنك ةياغ كلذك ناكاذإ كلذل سيلو

 - ايف ديلختلا راثيإو « هيف ديبأتلا دهاش ىلع كلذ لب « هيلإ نوريصي سام'رإ ىف

 . ةئم اودحو

 نأل ؟ هل ىنعم الف ةرم فلأ فلأ ديزب ىبأ لوق امأو : هللا همحر ء دينجلا لاقو

م يمدح ىلع كلذ نم تس امإ و « هلاقو هفصو امم 'مظعأو لجأ هتمن
 0 هكا ا



 50 ديزب ىبأ نع ثرك ذ ةياكح ريسفت

 « ةبعوتسأل ةيافلا الو « ةيولطلا ةقيقلا « دب ٠؛ اذه سلو « كانه ام فصو مث
 . قيرطلا 'ضعب اذه اءإو

 هللاو موني نم ةيافكو ةغلب هسيفو ؛ هللا همحر « دينجلا هرسق ام اذهف
 ٠ . باوصلل قفولا

 « هللا همحر , ديزي ىبأ لاح ىلع ماكنت دق دينجلا نأ ريغ : هللا همحر خبشلا لاق
 . هدجو نع كلذي قطن امو هب حطش اهف

 ”ترص هلوف وهو ؛ هرك ذي مف دي وأ لاق ايف ًاتمطم تنعتلل ادي ام امأف 2
 ؟ ريطي و ًاريط ريصي نأ ءرملف أيبني فيكسف « يطأ لزأ لو « ربط

 ةغنل ىف دوجوم كلذو « بولقلا ناريطو محلا ومس « هيلإ راشأ ايف « ىنملاو
 داكو ىبق راط دقو « حرفلا نم يطأ *نارك : لئاقلا لوقي نأ : برعلا
 . لع اريطب

 نأ : كلذب ديرب «رايط فراعلاو , رايس دهازلا : هللا همحر ذاعم نب ىبحي لاقو
 '  ,زئاج اذهو , دهازلا نم عرس هب ولطم ىلإ مدصق ىف -- فراملا

 د قنع ىف 'ءريأط ماسر نآسنإ ”لك َو » ىلامت هللا لاق دقو
 قبس ام هب انقلأ : هريسفت ىنعم ىف هيلع هللا همحر ريبج نب ديمس نع ىور

 . ةواقشلاو ةداعسلا نم هل

 : سعاشلا لاقو

 ”ريطم ”ماوي قارفلا عومد نم اوناَب ماوي نك موي "بر
 ثريطي ابلقو ًافقاو ادسج الروت موي تيأر فار ول
 ديرب . ةيموميدلاو ةيدحألا ىلإ همسجو هيحانج فيض امو : « هةوق امأو »
211011 
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 ممللا باتك كك
 يس سس نس يسال

 فيضي نأو « هب ولطم ىلإ هدصق ىف ىنعي « هناريط ىف هتوقو هلو نم هير كلذ

 ب رغتسم ةظفلب « مئادلا دحألا ىلإ | هدصق ىف هتك رخو هلمف

 ىلع بلاغلا ناك اذإو ؛ نيرتبتسملاو نيدجحاولا مالك ىف“ دوجوم كلذ لثمو

 لثم « هبويحم تافصب هلاوحأ اوحأ ميمج فصي ءهب ادي نم أ ذ هبلقو دجاولا رس

 :لوقي لابجلا ىلإ رظن نإ و ! ىليل :لوقي شحولا ىلإ رظن اذإ ناك : رباع ىنب نونه

 ؟ كلاح امو كمسا ام : هل ليق اذإ ىتح ! ىليا : لوقي سانلا ىلإ رظن نإو ! ليل

 | : لاق كللذ ىفو . ىليا : لوقن

 ارادجلا اذَو رادجلا اذ ُلَّقُأ ىلبل رايد رايدلا ىلع همبأ
 يم

 ارايدلا نكس نمح نكلو 2ىبلق ”نفغش رابدلا بح امو

 : هريغ لاقو

 ريك أ هنكلاوكنعمّتأَو ىاوس ىأ الف اك اوه "نع ىرس ُشْنَنَأ

 رثعت اهنعف ىنع اربع انإف هنأ دْجَولا ىف ىنأ 'تَدَجَو 'نإ

 مهدجو فصو ىف اولاق ام ىنعم ىف نيلئاقلا نم نسحتسمو ريثك كلذ لثمو

كلذ رك ذ نم دارملا ىنعم ىف ةراشإلاو « لطاب ىوه ىفو قولخمب
 ةرابعلا نع ىنغت 

 . قيفوتلا هللب و

 ءاوهو « ةيلزألا ناديمو « ةرم فْلأ فلأو « نينس رشع : هلوق ىنعم امأو

عب فصو هنأ : هللا همحر دينجلا لاق دق كاذف : ةينيكلا
 قب رطلا ض

 . اذه ىف انراركستو انمالك نع ةبافك : ل همحر دينجلا لاق ايف

 تانيلالا نأ : معأ ل هاو  هانعم « ةعدخ هلك كلذنأ تءلعف ترظنف هلوق امأو

 ديرفتلا قئاقح  دوجو دنع ةعدخ : ةكلمملاو نوكلا ىلإ ةظحالملاب لاغتشالاو

 . ديحوتلا دي رجتو



 2كا/ ديزي ىبأ نع كح مالك حرش

 مظع ىلع « هللا همحر ؛ ديزب ابأأ نول : هللا همحر دينجلا لاق كلذ لجأ نف

 ءىبني ىذلا ىنمملا ىلع لدي ًاقطن هل عمسأ مو ! طسوتلاو ةيادبلا نم جرخ هتراشإ

 . ناديماو , ءاولاو حانجلاو « م-جلل هركذ كلذو ! ةيانلا نع

 أ ىلإ تافتلالا نأ ةياهنلا لهأ دنع نأل ؛ ةءدخ هلك كلذ نأ تمامف : هلوقو

 ٠:87 نص , نيرخآلاو نيلوألا ديس لاق دقف كلذ ركنأ نف « ةعدخ هللا ىوس ءىش
 : ديبل "لق بارعلا اهلا ةلك قدصأ لو هيلع هلا

 290: لطاب لنأ الخام هاىش لك هلأ

 تس سهم عع دس ب سرع دس حت هت

 لئاز  ةلاحع ال معن لكو : ةماعو (1)



 ش مهلا باتكد عك

 ديرب ىلأ نع ىكح' مالك حرش ىف اضيرأ باب

 ىلاعت هللاهمحر 0000

 ىلع تفرشأ : لاف هنأ اضيأ ديزب ىبأ نع رك د دقو : هللا همحر خيشلا لاق

 « سيلب سيل ىف سيل نم ترسم ىتح ؛نينس رشع هيف ريطأ ”تلز اهف « ةيسيللا ناديم
 « عيبضتلا ىف سيلب ريطأ لزأ لف ؛ ديحوتلا ناديم وهو « عيبضتلا ىلع تفرشأ مث

 هعايض ىف سيل ىف سباب عيبضتلا نع تمضف تمضو « عايض عايضلا ىف تعض ىتحا

 فراملا ةيوبيغو « فراعلا نع قلحلا ةب وبيغ ىف ديحوتلا ىلع تفرشأ من ؛ ميبضتلا

 .. قلطا نع

 ةبيغلا ىلع دهاوشلا لع ىف لخاد هسناج امو هلك اذه : هللا ةمحر « دينجلا لاق
 . ءانفلا نع ءانفلا بيغتب ءانفلا نم ناعم اهيفو ؛ دهاشلا كاردتسا نع

 : سيلب سيل ىف سيا نم ترص ىقح ؛ ةيسيللا ناديم ىلع تفرشأ :هلوق ىنعمو
 لوأ فو « ىَري الو ىري ام لك نع باهذلاو « ءانفلا ةقيقح ىف لوزنلا لوأ كاذف

 . اهراثآ سارطنا ءانفلا عوقو

 سيل « ىنممو « هبأهذ نع هباهذو هنع هلك كلذ باهذ وه « سيلب سيل : هلوفو

 «ءامسألا تملطقو ؛ موسرلا ىلع سيل دق « دجوب الو ؛سّحإ ءىش سيلىأ : سيلب
 ءىشإ سحي الو « دجوب ءىش سيلف « ةدهاشملا نع ءايشألا تملبتو « رضاحلا تباغو

 هيمسب ىذلا وهو « هنع باهذلا لكب هلك كلذ بهذ « دوعب' ءىشل مبا الو , دقفيأ

 ىف ناك ىذلا عيبضتلا وهف « هئانف ىف عاضف « ءانفلا ىف ءانفلا باغ من « ءانفلا 'موق

 . سيل ىف هيو « هب سيل



 اك ديزي ىبأ نع ىكح مالك حرش

 « دقفلا ىف دقفلا دقفو ء كلذ دمب سفنلا دقفو , ءىش لك دف ةقيقح كلذو
 دمأ هل سيل ءىثش اذهو , باهذلا نع باهذلاو « سامطنالا ىف سامرالاو

 ا . دعي تقوالو

 نأل ؛ هل ىنمم الو ؛ هتقو وه : نينس رشعل ”هرك ذ : هللا همحر ؛ دينجلا لاقو

 « هنع بيغ نمع هانمب باغو تقولا ىغم اذإو « ةيئاغ لاحلا اذه ىف تاقوألا

 .دحاو ىتعم ىف ؛ هلك كلذ نم رثك أو ةئامو نينس رشمف

 ىلع تفرشأ : هللا همحر « ديزي وبأ لاق مث : ىنغلب ايف « هللا همحر « دينجلا لاق

 دنع : لوقي : قاخلا نع فراملا ةب وبيغو , فراعلا نع قلخلا ةبوبيغ ىف ديحوتلا
 هللا دارفناو « ىلاعت هللا نع مهلك قلخلا ةب وبيغ ىدنع ىتقحم ديحوتلا ىلع قارشإ
 . هتقيلخ نع هئايربكب ؛ لجو زع

 ةفورعم : هللا همحر « ديزي وبأ لاق ىتلا ظافلألا ءذه : هللا همحر « دينجلا لاق مث

 يشم ايف دارملا لاخدإ ىف

 همحر « ديزب ىلأل تاركا هذه ريسفت ىف هللا همحر « دينجلا نع ىنغاب ام اذهف

 لكشب انإف ؛ هلهأ دنع الإ لكم : اضيأ هللا همحر « دينملا رسف ىذلاو : هللا

 ىف نود امو « تاياورلا ىف رظني ملو « للا ىف رحبتي ل نم ىلع ههابشأو كلذ
 لدتسي ىتح ؛ هئايربكو « ىلاعت هللا ةمظع فصو ىف « ءاململا دنع بتكلا

 هلاسيلوأ بولق هب ُصخو « درفنا امم بتكلا ىف نودي ملام ىلع كلذب
 .هتصلاخو هتصاخو

 ىذلا هلاح ىف هتدايز دهاش نم لك نأ نوماسي : ُهّللب ءالعلا نم ءاميفلا نأ ىلع

 «لجو زع « هللا م«لاحلا ةدايز ىف وهف ؛ ىلاعت « هللا ىلإ نيمطقنملا لاوحأ نم هب صخ
 « لاحلا نم هب طبر اهف سفن لكى ةنثاك « ديزلا نم نيع ةفرطو سفن لك ىف



 عفللا باتك 0
 00 ا ا ا

 نطو خاييأ ىتح « هل ةيامنالام ىلإ لاح ىلإ لاح نم سفن لك ىف لاقتنالا ىف وهف

وقنم وه لاح لكف « كلذب دارم وه ىذلا هلح ىلإ هناكم ىف
 هب ناف : وهف ؛ هيلإ ل

 . هنم لقتنا ىذلا لاحلا نع

 «باهذلا نع باهذلاو 3 باهذلاو » ءانقلا نع ءانقلاو 3 ءانقلا : 8 هلوق ىعهم اذهو

م هيناهم نإف « ةفلتحم هتارابعتناك نإو 2 ًاعايض عييضتلا نع تا كفار
 «ةقفت

 . ةقستم هقئاقحو

 : ىلاعت هلوق ىف « هنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع نع ىو ايف ؛ كلذ نايب و

 اهرك' وأ اعط اينثا : ضارأللو امل ”لاقف ناخد َىهَو ءايسلا ىلإ ىوَتما مد

 ش , 290+ نيعئاط انين : لاق

 ؟امهم امناص ت تنك ام: كنأت م ولف «براي : ةكسئالملا تلاقف : لاق

 . ةمقأ ىف امهماتبت ىف اود نم ةياو امهماع طلسأ تنك : لاق

 ؟ ةبادلا كللت نبأو « براي : تلاق

 ىجولصص نم جرح ىف : لاق

 ؟ جرملا كلذ نيأو ء براي : تلاق

 . ىملع ضماغ ىف : لاق

 باهذ جرما فو « ضرألاو تاومسلا باهذ ةدقالاو ةبادلا ىف نأ ىرتالأ

 دش فيكلف « كلذ هبلق دهاش اف ! ؟ نيفراملا بولق هيبنت باهذلا ىفو « باهذلا

 : ؟ ىلاعت هللا قاخ ام عيمجو « ثالملاو « هسفن

 ) )0تلسف :١١



 ءالا ديزي ىبأ نع ىكح مالك حرش

 هب ك'رآ ام ىرمتأت ل نإ : منجل ىحوأ هللا نأ بتكسلا ضعب ىف نإ : لاقيو
 . ىربكلا ىناربنب كنقرحأل

 ؟ ىربكلا ىنارينب كنقرحأل : هلوق ىنممام : نيفراعلا ضعبا ليقف

 ىف زابخ رودتك اهيف منهج لَم نوكسيف « ُهَمدق هبح نم ةّرذب علاطي : لاق
 . كلذ نم لقأ لب « اينألا قيرح

 ءايدألا ذإ ؛ يفوح ينل لإ ريشي تف + سيلا ىف ني "سل + زق سو
 ةموسرم داجيإلاب تناك نإو « ىعف « ىلاعت هلل ايف حابشأ اهدوجوو « اهيناعم ىف اهلك
 « ةموسقم بتارم اهتدهاشمىف قئاقحلا لهألو « ةموسرم «ىثالتلاو مدعلاب اهقئاقح ىف

 , * 76 نومجارت هيِلِإَو طسببَو ضف هللاو 5-02 <. مو م*مصس ال .س"و
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 عمللا باتكس ففي

 هللا هر ديزب ىلأ نع تيكح ظافلأ حرش ىف رخآ باب

 ةرسهبلاب ملاس نبا كلذ ىف هرفكي ناكو

 كلذ ىنعم ىف هنيب و ىنبي ترج ةرظانم رك ْذَو

 لقي ل نعرف : :م وب هلم ىف لوقي ملاس نبا تءمس : هللا هحر خيشلا لاق

 هب ىمسي برااو هن كرك لاق نوعرف نأل « ها هر ديز وبأ لاق ام

 ديزي وبأ لاقو « رسب برو « لام ؛برو راد ُهِبَر نالف : لاقيف « قولخلا

 ىذلا ىلاعت هلا 1 مسا ناحبسو « حوُجسو . ىناحابس ىناحبس : هللا ةمحر

 . ىلامت هللا ريغ هب ىمسي نآزوحيال
 كدنع حصو « هللا هحر « ديزي ىبأ نع كدنع ّححص دق مالكلا اذه : هل تاقف

 نا لنك ىلعألا مير انأ : هلوق ىف نوعرف داقتعاك ناك : كلذ ىف هداقتعا نأ

 . رفكلا همزلي ؟ كلذب دارأ َشْبَأ هنأ : ىدنع حصي ىتمح كلذ لاق دق : ملاس

 نأ لطبف كلذ هلوق دنع دقتعا ام هيلع دمشتا نأ كل أيهتي ملاذإ : تاقف

 فاحبس هبقعي : لوقيف ؛« تامدقم مالكلا اذهل نوكي نأ لمه هنأل « هرفكست

 : لوقي الجر انس ول انأل ؛ ىتاصبس ىتاحبس : لوقب ىلاعت هللا نع ىحم : ىناحبس

 أرقي اذ وه هنأ : لعن نأ ريغ «ىش انب ولق ىف جاتخي ناك ام , نوُدِجْعأف انأ الإ هلإ ال

 . هسفن هب فصو امب ىلاعت هللا فصب اذ وه وأ « نآرقلا

 - : لوقي وهو « هريغ وأ هللا هر ء ديزب ابأ , ايئاد انممع ول كلذكو

 . هسفن هب فصو امب هفصيو « ىلاعت هللا حّبسي هنأب كشن مل : ىاحبس

 « ةدابملاو « دهزلاب روهبشم _لجرل كريفكتف ؛ هانلق ام ىلعو اذكه رمألا ناك اذإ و

 . تالاحملا مظعأ نم : ةفرعلاو ؛ مملاو



 4 ديزي ىبأ نع تيكح ظافلأ حرش ىف رخآ باب

 هذه نع هللا همحر ديزب ىلأ تيب لهأ نم ةعاج تلأسو ماطسب تدصق دقو

 ءاوفأ ىف عاش هنأ الواو ؛ كلذ نم ًائيش فرعن ال : اولاقو كلذ اوركنأف : ةياكملا

 . كلذ رك ذب تلفتشا ام بتكلا ىف هون ردو سانلا

 هنأ « هللا همحر ديزب ىبأ نع هساجم ىف ىكحب وهو « ًاضيأ ملاص نبا تعمسو

 « رغك ةملكسلا هذه لوقي ناكو شرعلا دنع وأ شرعلا ءازإب ىتميخ تب رض : لاق

 1 . "رفاك الإ اذه لثم لو الو

 : لاقف « دوهملا ةربقمب زاتجا « هللا همحر « ديزي ابأ نإ : اضيأ لوقي ناكو

 ٠ نورورغم : لاقف نيماسلا ةربقمب رمو « نوروذعم

 هرفكي ناكو ؛ هللا همح ديزي ىبأ ىلع نمطلا ىف فرش ناك ملاس نبا ةالجن عمو
 ' . كلذ لاق هنأ لجأ نم

 ٠ هللا ةمحر ديزي ىبأ ةبرتب نوكربتي انيحاون ءاملع نإ ! هللا كاقلع هل : تلقف «

 نوكربتي اوناكو هنوروزي اوناك مهنأ نيمدقتلا خياشلا نع نوكحيو « اذه انموب ىلإ

 هنأ نوركذيو « هّلب ةفرعلا لهأو داهٌزلاو داّبملا ةلاجأ نم ممدنع وهو « هئاعدب

 ةعامج هنع كح ىتح ؛ ىلاعت هلل ركذلا ماودو داهتجالاو عرولاب هرصع لهأ قاف

 هميظمت ماودو ىلاعت هللا ةيبكخ نم مدلا لاب ىّتح « ىلاعت هللا ركذ دق هوأر مبنأ

 لجو رع هل .

 « لاق ايف هتدارإ فرعن لو هنع ىكحت ةياكح رفكلا هيف دقتمن نأ زوجي فيكو

 هنع انقلبي اهف هيلع ممن نأ انل زومي لهو ! ؟ لاق ىدقلا تقولا ىف هاحىلع علطن الو

 سيو ؟ هدجو لثم دجوو « هتقو لثم تقوو ؛ هلاح لثم لاح انل نوكيي نأ دعب الإ

 : ىلاعت هللا لاق دق
 ل ِ - .٠ 1 5 : يم مم 0 # م 5ع
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 مهلا باتكح 0 3

 نع اهاكح ىتلا تاياكسحلا ىف هسلجم ىف ملاس نبا نيبو ىني ىرج مالك اذهف
 . هانعم نم بيرق وأ هانعم اذه مالك وأ « هللا همحر ديزي ىبأ

 لاق هنأ هنع حص نإف : شرعلا دنع وأ شرعلا ءازإب ىتميخ تب رض : هلو“ امأف
 : ىلاعت « هللا قلخ ام عيمجو « نوكتلاو « مهلك قاخلا نأ لوهجت ريغ اذوف : كلذ
 . شرعلا ءازإبو « ش ىلا م

 كلام وحن ىتءيخ ”تهّجو : ىنعي « شرعلا ءازإب ىتميخ تب رض : هلوق ىنعمو
 تّدمتللل ليبس الف « شرملا ءازإب وهو الإ ميدق مضوم ملاعلا ىف دجوي الو « شرعلا
 . نمطل., اذه ىف

 0 نوروذمم عينك : ىأ نوروذعم : هلوقو »2 دوهملا ةربقمت هزايتحا دنع هلو امأو

 ناك لصف ريغ نم ةيدوهملاو ةواقشلاب هللا نم مهل قبس ام ىلإ رظن امل : هنأكف
 يك فيكنف « مهيلع طخسلا هنم مهميصن لعج ىلاعت هللا نأو « لزألا 8 ادوعوم

 هللا مهفصو امو « باتتكلا هب قطنو « ملقلا مسرام ثيح نم « نيروذعم ريغ
 :مهطوقب ىلاعت

 يكد مواَبحَأَو هللا ءانبأ نكن هو 90 ناأروعد
 يل 3 . 00 7 5-3 معكم

 مو لعقي امج لاشي ال 8 مسر ام عيمج ىف يكح ؛ مح ام عيمج ىف لادع هللاو
 عك ول
 ©©.« دولا

 امل هنأك « كلذ هنع حص نإ « نورورغم : لاقف نيم ةريقع رمامل هلوت امأو

 ةاجنلا ىف : مهعمطو مهلامعأ ىلإ ممرظن ىف نيالا ةماع نيب فّراعتلا ىلإ رظأ
 اهلك قلمللا لامعأ نأل ؟ ني رورغم : مهاّسف « كلذ نم صلخت نم ةلذو « مهداهتجاب

 10 ءاسنألا )6 امل : ةدئاللا )0 م. : ةيونلا )0(



 3 ديزي ىبأ نع تيكح ظافلأ حرش ىف رخآ باب

 موبولق نيزو هيلع مهد نأب : قلمعا ىلع ىلاعت هللا مسن انت همت ءازإب تامّج ول

 . كلذ لحمضاو لطبل هتيناهحوب .ةفرملاو ء هب ناميإلاب

 ىلإ اهؤاهتتاو هناحبس هللا نم اهؤ'ادبتو الإ سفن الو ةكرح قاخللا ميمج نم سيلو

 ."لجو رع هللا

حر ةمسو هللا لضقب الإ وحتي ادحأ نأ نط نف ا
 6 كلاه رو رذه وهف : هتم

 هللا ندمغتي نأ الإ انأ الو : لاقت هللا لوسراي تنأ الو . اولَّك , لمع هيحتب ذح

 ْ .©# ةمحرب هةنم

 ةطوبغم هحراوج نوكست نميف ءاململا نم ةميقولاو نعطلاب ةراسجلاو تنمتلاف

 «ملاعلا نم“ ةلز : تل ا طيحال مالكب و أ ةءاكح « بدألاو 2 ةديقم

ل ءريكحلا ىلع“ فحص امب رعنأل ؟؛ لقاعلا نس نب أطخو ميكحلا نم ”وفعو
 نأ

 دصاَقَم ةنمهق قحلي الو « اهماعم ىلع "فقب ال نم اهرضحتو ىرحي اعر ةكملا

 كلذ دنع مىيكحلا قحليف « اهانمم دضب ةنسلألا ىلع ىرحت كلذ اللا

 « هناكم ىلع فرش لو « ينام هيلع لكُش ؛ 3 « هيمارع ىلع فق ال نم. دنع ” صقن

موهفلا نم ضماغلاب الإ كرتدبأال مولعلا نم ضمأقلا نأل 7 هناي نع لأي الو
. 

 « فورحلا فيدصلا أهمم جوف : نيهحو ند مي ةكحلا ىف مقي ىذلا فيحصتلاو

 « ةماكب ميكحلا ماكتي نأ :وهرب ىملأ فيحصت ىلاثكا هحولاو 3 رس كلذو

 ( ماتعم فح صيف ؛ تقولاو؛ لالا كلذت ممتس هلل ن <. الق“ هلاحو هتقو كبح نم

 . كاهيو كلذ ىف طافيف هدحوو هماقمو هتقرو هلحص قولي ام ثيح نم اهنع رتعيف

 تك : لوقي « هللا همر ء ديثجلا 006 8 و ناولع ن ورع نأ "تو

 مومع مق مالك مهم مهحأ تنكشف « 008 انأو 2( ةفئاطلا هذه ”يمأ

 . تلئام تلن كلذبف « مهيلع راكتإلا نم مل دق ىباق نأ الإ « نونوقي ام

 لم١5



 عملا باتك فا

 اذه دعب ةرسعبلاب ملاس نبا سلجم ىف تنك ىنأ : ”تركذ ىذقلا اذه ىوقبأ انتو

 نع موي ىلا « هللا همحر ؛ ديزي ىبأ مالك ىف هنيبو ىنيب ىرج ىذلا ضؤما :
 زكذو « نايّذه : ناسللاب ىلاعت هللا رك ذ :لاق هنأ « هلل همحر « هللا دبع نب لهسس

 نوكي نأ : كلذب دارأ هنأك:لاقف « كلذ نع لئسف « ةسوسو : بلقلاب ىلاعت هللا

 . ركاب ال روك ذملاب اق

 اوم : لاق هنأ اضيأ هللا همحر هللا دبع نب لهس نع رخآ سلجم ىف ىح مث

 ”لّيْمأ خيشلا نأ الول : هصخم ناك نمم هباحصأ ضعبل تلقف , مانأ الانأو ماديال

 هئطتم ناكل « هللا همحر « ديزي ىبأ ىلإ هتم « هللا همحر « هللادبع نب لهس ىلإ

 « كيدي نيب هرفكو « هللا هحر ءديزب ابأ أخاك ٠ هنع كح دق ايف ًاضيأ

 وهو « هلا همحر لهس نع ىكح دق ىذلا اذه ىف نأل ؛ هنع ىكح ىذلا مالكلا ىف

 ملعي ىذقاو « كلذ ىلإ دصق نإ ءالاقم تتمتلا دي . هدنع سانلا 'لضفأو « همامإ
 هيف تّدمتلا دحيام ريغ اهجو « هللا همحر « هللا دبع نب لبس نع ءاكح ىذلا اذهل نأ

 ”هجو هنع ءاكح ىنقا هللا هحر « ديزي ىبأ مالكل نوكي نأ زوجي كلذكتف « اتمام

 كلذ دنع باوج هلل نكي ملف « لاق ايف هثطخيو هب هرفكي اذ وه ىذلا هجولا ريغ

 ش . قيفوتلا هللبو « هانعم نم بيرق اذه مالك وأ

 هتلمث امو ديبأتلاو ةمصعلاب مالسلا هيلع ىموم ىلاعت هللا صح ام الول : لاقيو

 رضا ىلع راكتإلا نم دس َقق'و ىتح ةلاسرلاو مالكلاو ةوبنلا راونأ نم

 ! رئابكلا مظعأ نم ىهو  ىلاعت هللا مرح ىتلا سفنلا لتق نم : هنم ىري ناك ام
 : هل لوقي نأ ىضري اف

 ناك يت 0 ركض ايش تشح 6 0-5 ةيكرر اَنن تلتقأ د

 : هيلع درب

 74 : فيكلا (1)



 دي ديزب ىبأ نع تيكح ظافلأ حرش

 : لوقيف "76 رن ”ىعَم عيل جن نزل كنإ كل لفأ ا

 ©9عرْذُم دل نم تغلب دف ىنيحاَصَت آلف اَهَدْمب ه'ىش نع كْملأَح 'نإ »
 ناكسف ٠ صاصقااب هيف ىعأو ؛ ىلاعت هللا مرح ىتلا سفنلا لقا هنم نياع ام دعب

 هتسلاجم لحتسي الو « هرجهيو دّوقلاب هبلاطي نأ مالسلا هيلع ىموم ىلع بي
 ناك ىذلا هقيفوتو « هديدنو هصيصختو « ىلاعت هللا ةيانع نأ ريغ ؟ "”هتبحاصمو

 . كلذ نيب و هنيب زجح هب وحصم

 نأ مهنم دحاول زوجي الو « ةمايقلا موي ىلإ قيّدصو ىلو لك ؛بأد كلذكف

 . باوصلل قفوملا هلو « ةوبتلا تاجرد نم ”ةجرد قحلي

 نوكي نأ الإ رادج ىلإ طق دنتسي مهنأ : هللا همحر ديزي ىبأ نع ىكُحو
 ىتح « ديعلا مايأ الإ طق ًارطفُم 'ءاوأر ام هنإ : لاقيو ء طابر وأ ردجسم رادج

 .رابخألا هنع اذه لثم ىفرثكيو « لجو زع هللاب قمل

 ود : فيكلا (؟) 7و : فيكلا )١(
 هلوقب هنم هملمتو هل هتبحاصع هل هللا رمأل ناك ء همم هنيل نأب باحع دق (م)



 عفللا باتكس 500

 هللا هجر ىلبشلا نع ىكح مالك ركذ ىف باب
 الذ نع هحرشو 41 2.

 ىلبشلا ىلع تلخد : لوقي ناباج نب هللا دبع ابأ تم : هللا هحر خيشلا لاق

 ناكسف « هدنع نم ل ل ا و

 « تك ام ثيح ممم انأ اوك : رادلا نم ًانَّجَرَخ نأ ىلإ ؛ ىعم نلو ىل لوقي

 ثيح مكمم ىلاعت هللا نإ : كلذ هلوقب 7 :.تلق « ىتءالك ىفو قياعر ىف نأ
 . هتءالكو هتياعر ىف متأو « مؤاكيو مكاعري وهو « منك ام

 « ديحوتلا دي رحن نم : هبلق ىلع بلغ امف احن هّسقن : ىرب هنأ: كلذ ىف ىنمملاو

 هدْجَو نع رمي « انأ : لاق اذإف ؛ كلذك هْنَدَو ناك اذإ دجاولاو « ديرفتلا ةقيقح

 ىلإ كلذب ريشب ءانأ : لاق اذإف « ءرس ىلع ىلوتسا دق ىذلا لاملا نع مجرتيو

 . هدّيس بارق هتدهاشم ةفص ةيقح نم هيلع بلغام

 ىلع لذ "تضرعول : لوقب نكد ده ل هل همحر ىرصملا ثءمسو

 مقت نبأ : لئاقلا لاق نإف « مهلُذ نم "لَذأ ىَلَذ ناكل ىراصنلاو دوهبلا لذ

 ؛ نافلتخم ناتقولاو ؛ ناتحيمص ناتياك هلا : هل لاقيف ؟ كلذ نم ةياكحلا هذه

 صالخإلا ضحع هتةيقحو هل سحو نع قطنف , ةدهاشملا ءافصب مع ًاتقوف

 قطنف « هتيمدآ لّذو « هتيرشب زو « هقفص ىلإ در انقوو , ديحوتلا صلاخو

 . كلذ نم دجو امب
 أذإو ءرختفا هب ر ركذ اذإ فرامل : هللا همحر ىزارلا ذاُم نب ىحم لاق اك

 | ٠ مللا ىف دوجوم ىنمملا اذهو « رقتحاو رقتفا هسفن ركذ

 « هللا ريغ مروا م : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور

 . « رف الو مدآ ِدلَو ديس انأو



 34 هللا همحر ىلبشلا نع كح مالك ركذ

 0 َن سنوي ىلع قواطتت الد 3 لاق هنأ ملسو هيلع ا سس هنع ىوأرو

 . « ديدقلا لك أت تناك أيما نا انأ« مالسلا هيلع

 .لعأ هللاو ! ؟ نيتقولا نيب ام توافتو نب ريما نيب مسن

 هنأ : هللا همحر ىلبشلا نع ىفعي « هنع ىكُح ام هاتلق ىذا اذه ىهاضي امو

يبك ىم بلطت هذه ىبش نإ : : لاق مث « « اهلك أف ْرْبُخ ةرسك ناسنإ دي نم ذخأ
 ةر

 كل 00 رار رف أ زي فرو « زيخ

 5 0 0 ناثدحم م

 هللا همحر ىتاطسبلا ديزب ىلأ نع لثس هنأ : هللا هحر « ىلبشلا نع ىلحو

 : هللا همحر ؛ ىلبشلا لاقف ٠ كلذ ريغو « هانرك ذ امم : هنع كح ام هيلع ضرعو

 نأول : لاقو انئاويص ضعب دي ىلع لسأل انهاه : هللا همحز « ديزب وبأ ناكو

 . رينانزلا تددشل لوقأ ام مفي ًادحأ

 مظع عم : هللا همحر « ديزتب ابأ نإ : هللاهمحر « دينجلا لاق ام ىلإ راشأ دق :*تلق

 ىلع لدن ةلك هنم عمسأ مو « ةيادبلا لاح نم جرخي مل : هتراشإ ًولعو هلاح

 . ةياهعلاو لاكسلا
 نأ مهيلع ذخأ دق هنأكن : ململا اذهب نيصوصخلا ءالؤه نأ : كلذ ىف ىنملاو

 ىتح « م,دلع قحلا نم ةريغ كلذو « لاوحألا ىلعَأ لاح نأ ىرب مهنم دحاو لك

 . ضعب ىلإ مهضعب نكسب ال

 هنامز ءامهف كلذ مهف نع زم ءايشأب لكست : هللا ةمحر « ديزي ابأ نأ ىرت الأ

 . هرمع لهأو

 لدي ًاظنل هل عمسأ لو « ةيادبلا دح نم جرخم ملهنإ : هللا همحر « دينجلا لاق مث

 . ةياهنلا ىلإ لصو هنأ ىلع



 عمللا باتك ش 525

 دي ىلع مسأل اندنع : هللا همحر « ديزي ونأ ناكول : هللا همحر ؛ لبشلا لوقي مث

 . انتقو ىف مم نيدقلا يدي رملا نم دافتسال ىنمي « اننايبص ضعب
 ”تممس ام ةنس نب رشع ىلبشلا ىلع ”تفقو : لاف هنأ يالا ضعب نع ىكحو

 . تاماقللاو لاوحألا ىف هلك همالك ناك« ديحوتلا ىف ةلك هنم

 ةياغ ال ديحوتلا ةقيقح نأل ؟ ةقيقملا نم هيلإ اوراشأ ام مظع ىف ليلق هلك اذهو
 : هاهتنم كر ديالو هدلَح فّصويال رحب ىف قرغ دق مهنم دحاو لكو « ةياهنالو اهل

 . ىظعلا لضفلا وذ هللاو هاشب "نم هيتؤي هللا 'لْضَف كلذو



 سل ىبشلا نع تيكح ةياكح ىنمم

 هلأ همر ىلبشلا نع تيكح ةباكح ىنمم ىف باب

 .هتممسف هللا هحر « لبشلا ىلع تفقو : مهضعب لاق : هللا هحر , خيشلا لاق

 نب رهش وأ رهش ذنم لضف "ىف ناك نإ ىنملتبت نأ ضرألا ىلاعت هللا يمأ : لوقي
 . مالسلا امهبلع : ليئاكيمو لي ربج ركذل

 رك ذ كرطاخم "رم نإ : ىل لوقي هلا همحر « ىلبشلا ناك: لوقي ىرصحلا تعمسو
 ا . تك رشأ مالسلا امهيلع لوئاكيمو ليربج

 مالسلا اههيلع ليئاكيمو ليربج صيصخت عم اذه اوركنأ دق ةعاج تيأرف
 . نيبرقملا ةكمالملا نم

 مالسلا هيلع لي ربج تيأر » : لاق هنأ « سو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ربخلا فو

 . لاق اك وأ , « "ىلع هتيشخو هملع لضف هب ثماعف ىلابلا سلحلا لثم
 زوجي فيكف « هسفن ىلع هلضفي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك اذإ : اولاقف

 . كلذ لثم لوقي نأ لئاقل

 نوكي « ىلاعت هللا ركذب نيرتهتسملاو نيدجاولا مالك نإ : قيفوتلا هللبو « لوقأف
 نود لمجللا مالككلا ىف نمطلاو ةعيقولاب ةصرف تنمتملا دحب امنإ و « اليصفتو المح

 . نوكي لصفملاو « عمتسلا غابت مل تامدقم هل نوكي اعر لمجلا نأل ؛ لّصفلا

 نع ىكح ىذا مالكلا اذهو « كلاذك نوكي ال لمجلاو « ًازرقحم ًانيبُم احورشم

 يلع عنشتي مل هتامدقم لقاملا مم اذإف « تامادقم هل لجم مالك : هللا همحر « ىلبشلا
 اذه لبق تمدقت دق ىتلا تامدقملاب عمسب ملاذإو « هللا همحر « لبشلا لاق ام

 . كلذ هبلق ركنيو هيلع منشتي نأ ىرْحأف « مالكلا
 ركذ ىذا وهو « جاسنلا دمحم وبأ اهاكح ةياكح ىف "ترك ذام نايبو

 كلذو « اهنع راكنإلا لازأو اهانمم حضوأ ىّتح « اهءايب ةياكسملا هذه تامدقم

 : لاق هنأ

 ( ملا س2 جو ْ

. - 
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 عملا باتكص ْ م
 يت تو ع م و

 لاقف مالسلا هيلع ليريج ةروص نع هلأسف , لا همحر « ىلبشلا ىلع لجر نقو

 ةثاعبسو ةغل ةئاعبس مالسلا هيلع ليربجل نأ : ةيلورلا ىف تمم : لا همحر « ىلبشلا

 ىطغ رخأآلا رشن اذإو « قرشلا هب ىطغ ًادحاو رشن اذإ « ناحانج اهم : حانج

لا بيغت كلم نع لأسن َشْبَأَف ء برغلا هب
 دس دق هتروص ىلع هآر هيحانج نيب ايند

 ٠ معن : لجرال هللا همر ىلبشلا لاق مث ؟ قفألا

أا هيلع لي ربج ةروص نأ : هنع هلل ىضر سابع نا نء ىررو
 ةمأت ىف مالس

 | مم اذ لك «شرعلاو ليربجو ىسركسلاو ؛ نشؤجلا ىف ةدَررلا كَم : ىسركسلا

ف هلمرلا لْثَم لعلا لهأل ربلغ ىذلا توكللا
 . ةالف ضرأ ى

 اهقيطت وأ ءداسجألا اهلمحت لبق ءاهرظأ مولع هذه « لئاسلا اهيأ : لاق مث

رخت وأ « راسبألا اهأنمت وأ « لوقعلل اهيومب وأ ؛ ةينبا
 ؛ هنم اهب لدي ؟ عامسألا ىف ق

ُأ ول « هاوس عسبال « بيغ هلوه كلب قملا رئأتسا « هيلإ و هيلعو
 .ةرذ هنم فش

اجشألا تلمح الو رايد ضرألا ىلع فقو ام
 ليل ملغأ الو « راحبلا ترج الو « ر

ل مهنأ « لع ميكح هنكنو « راهن قرشأ الو
 ٠ اذه نوقيلي ا

 هللا سمأف « هلاوحأو مالسلا هيلع لي ربج نع ىنتلأس كنإ : لئاسلا اهيأ : لاق مث

و رهش ذنم « لضف <ىف ناكنإ ىنملتبت نأ ضرألا ىلاعت
 ليربج ركذل نب رهش ال

ثم هل نوكي نأ جاتحم ًامالك ناك اذإف مالسلا امهيلع ليئاكيمو
 تامدقلا ءذه ل

ّدمتمل دصقيف « هانعم نيبتي ىتح ؛ انركذ ىتلا
 ىأإ اهلقني و ءاهنم مالكسلا رخآ ىلإ ت

 لهأو ىلاعت هلا ءايلرأ ىف نمطلاو ةميقولاب هناسل طسبي ىت- « كلذ مهقي ال نم

 ٠ مثإلا مظعأو رئابكسلا ربك أ نم كلذ نوكسيف « هتصاخ

 . قيفوتلا هللبو



 4 ىلبشلا ىلع اهنوركسني“ ازناك لاوحأ ىف باب

 رخآ باب

 هللا هر « ىلبشلا ىلع اهب نوركسني اوناك لاوحأ ىنعم ىف

 ناك هنأ : اب « هللا همحر « ىليشلا ىلع نوركسني اممو : هللا همحر خيشلا لاق

 . رانلا قوف اهعضيوو اهعزني مث « ةنمثُم أب ايث سبلي امر

 بنذ ثحن امم رخبي ناكسف ءرانلا ىلع اهمضوف ربع ةماق ذخأ هنأ هنع ركذو
 . لفطلا كلذ انمحرا لفط مف ىف ةمقل ايندلا تناك ول : لوقي ناك هنأو « رابح

 رانلاب امهقرحب وهو ركشلاو زاوللا هيدي نيب تيأرف « هيلع تلخد : مهضمب لاقو
 « ةمقل ةرخآلاو «ةمقل ايندلا تناك ول نأ ”تددو : لوقي ناك هنأ اضيأ هنع ىحو

 . ةطساو الب قلخلا اذه كرثأ ىتح ؛ ىف ىف امبلمجأ

 اهرثن ىتح همضوم نم ماقاف «ريثك لامي ًاراقع عاب هنأ : اضيأ هنع ىكحو

 . كفذ نم ًاثيش مهيلإ مفدي مل لايع هل ناكو « سانلا ىلع اهقترفو

 « ملسو هيلع هللا ىلص « هللا لوسر ىبن دقو « عقل ةفلات اذه هابشأو اذه : اولاقف

 ؟ هفايمل كرقي ملو سانلا ىلإ مفدي ناك ىدقا ىف همامإ مو « لاما ةعاضإ نع

 «كللعناك امميمج نم جرخ هنإ ! هنع هللا ىضر « قيدصلا ركب وبأهمامإ : لاقيف
 ف « هلوسرو هللا : لاق ؟ كلايمل تفاخ ام : ملسو هيلع هللا ىلص « لوسرلا لاق انف

 . كلذ « لسو هيلع هللا ىلص « هللا لوسر هيلع ركسني

 ةيصعم ىف ًاقناد لجر قفنأ ولف « ىلاعت هللا ةيصعم ىف اهقفني' نأ لاسملا ةعاضإو

 كلذ نكي مل ةيصعملا ريغ ىف مرد فلأ ةئام قفنأ ولو « لاملا ةعاضإ نم كلذ نوكي

 . لاملا ةعاضإ نم

 . ىلاعت هللا نع هبلقي لغشي ناكن الف رانلاب هقرحم ناكى ذلا امأو
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 عملا باتكم م

 ًانْيِهَوَو » : 0 2 دواد نب ناهلس ة ةصق ىف ىلاعت هللا رك ذ دقو

 ”تآنفاصلأ "ملا ُْيَلَع شرع ذإ « ةباكأ نإ ُدْبَمْلأ مشن َناَمْيَلُس ةواَدلا
 مص#م ريبامسو

 اهو ع ابملاب اتا تح ةورراكذ أ بح بح اف لاقت 055

 تايبرع سرف ةثامالث هل نآك هنا : لاقي ؛ © ”قايغألاو رقوُلاب احس َقطَت لع

 هيلق لغتشاف « كلذ هيلع ”ض ترمي ناكسف « هدمب الو هلق اهاثم كولملا ن هدحأل نكي

 قفطف ىلع اهو در 8 : لاق كلذ دنمف « اهتقو نع ا

 هل هللا ركسشف ٠ « ميقانعأ برضو عيجلا بقرف 24 ””انعألأَو قولاب اديس

 اهالص ىتح « رصعلا تقو هيف نوك: ىذلا اهعضوم ىلإ سمشلا هل دو ؛ كلذ

 ش . ””ريخلا ىف ءاج اك
 امل هنأ : ىنملا اذه ىف « سو هيلع هللا ىلص « هللا لوسر نع ًاضيأ ىور دقو

 ًادِجَو كلذل « لسو هيلع هللا لص « هللا لوسر دجو  قدنملا موب رسمملا ةالص هتناف

 مهبولق هللا "الم ء رصعلا ةالص : ىلعسولا ةالصلا نع انولغش .» : لاق ىح « ًاديدش
 « هودرطو « هوب رضو ؛ ًاريثك ىذأ كلذ لبق هوذآ دق اوناكو « © ران مهتويبو

 دز لو « لسو هيلع هللا ىلص «٠ عدي لو « مدلاو شركسللا هيلع اوحرطو « هومتشو

 ةالصلا نم هتاف امب هبلق لغتشا املف 6« نوملعيال مهنإف ىوقل رفغا مهللا » لاق نأ ىلع

 . كلذب هِدِجَو ةدش نم مهملع اعد « اهنأو نع

 . مالسلا هيلع نايلس لمف ام هانعم ىف مأ اذهو

 "درت" )و اهعضوم ىلإ نايلسل سمشلا در ىف ىنعملا َشْيأ : لاقف لئاس لأس نإف
 ؟ سو هيلع هللا ىلص ىننلل

 مرسال م2: ضص(0)

 ةباكع كلتو « ةدئاف نودب كالهإلا اذهال هب سانلا مفن اعريشش بواطلا (؟)

 اللد ضبننال



 428 2 ليشلا ىلع اهنوركني اوناك لاوحأ ىندم

 هل حموسف ع ةحمسلا ةيفينحلاب ثعب « لسو هيلع هللا لص ىباا نأل : لايف
 ليبس ىف داهجلا رمأ نم ناك فق دنحلا رفح نأل ٠ ضرفلا نع هعنم ًاضرف نأل ؛ كللذب

 مالسلاهيلعناملسو « كللذب هل حموس ةالصلا ضرف نع داهجلا ضرف هسبح اماف « هللا

 مارك و « هل حماسي مل كلذ لجأ نمف « عوطت الو ضرف ةالصلا ضرف نع هسبحم مل
 هحجاسولو ؛ مالسلا هيلع ناملسل رد سو هيلع هللا ىلص « اديب

 . سمشلا هيلع ا

 ايندلا نم « ىلاعت هللا نع 5 قئاقملا لهأ دنع نإف دمبو

 نوكي نأ ىثبنبالو ؛ مونكام عيمج هنم صالخلا نوبلطي , مودع كاذف « ةرخآلاو

 . قيفوتلا هللب و ٠ ىنملا اذه ىلع اذبف «ءاوسل لضف مهمف

 هدنع اهناوه نم كاذف ىدوبي مف ىف اهلمجأ ةمقل ايندلا نأ تددو : لاق ىذلاو

 . كلذ نم رثك أ سو هيلع هللا لص « ىننلا نع ايندلا ناوه ىف ىور دقو

 0 .. « اهنقام نوملم ةنوملم ايندقلا » : لاق هنأ « لسو هيلع هللا ىلص « هنع ىورو

 م. حانج هللا دنع نزت ايندهلا نأ ول » : لاق هنأ « لسو هيلع هللا ىلص « هنع ىورو
 . « ثيدحلا ٠ ءامنم ةب رش اهنم ارفاك ققسام ةضوعب



 ممللا باتك غ4
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 هنين تروح ظافلأو « ءاهتثلاو ءاململا بولق ىلع همهف لكشي امم وهو

 هللا همحر دينجلا نيبو

 : هباحصأل موي « لاق هنأ هللا هحر « ىلبشلا نع ىح : هللا هحر « خيشلا لاق

 ءارو الإ ىرأ الف ءارو الام ىلإ ا موفأي
 ىرأ الف «ءارو اللام ىلإ الائشو ني رهو

 ىرمهنخ نم ةرعش ىف هلك اذه ىرأف عجرأ مث ءءارو الإ
 ٠

 . لاق ايف هتراشإ « هباحصأ نم ةعامج ىلع لكشأف : لاق

 ىسركلا نأل ء نوكلا ىلإ « ملعأ هللاو « لاق ايف هتراشإ : رصنوبأ خيشلا لاق

 0 هل ةياهن ال ثحن هتحن الو 0 ءارو هءارو ايندلا قف سياو مك ثدع شرءلاو

 كذب طيمحمالو ء هب ىلاعت هللا هفصو امب الإ هفصي وأ هدم" نأق املا نم دحأ ردقبالو

 7 هعناضو هقلاخ كللذ ملعب درفنا دق« قاما م

 . دحاو ىرصنخ نم ةرعش قاخ ىفو لك اذه قاخ ىف رداقلا

دحو نوككلا نإ 5 لوقب نأ وهو رخآ سو لمت« و
 تناكنإو 3 قاخام مي

 نم ةرهشك هعئاص ةمظعو هقااج ءاب ربك ق 0 اطع هضرعو هلوطو ( ةذديعب هئئاسم

 . كالذ نم لفأ لب ىرصتخ

 ةرْذ هنم ىنمأ امو ءُيَذ !ذك تنفق نإو« لذ اذك تان نإ لاقدنأ هنع ىكحو

 وهو 34 بيفيال رطاح هنأو 6 00 أ مم َوَهَو 0-2 هلوق ىلإ ريشا هناك

 8 ناك هةئم ولحم الو ناكم ةفسإا ايل ناكم لكب

  (0)ةلداحلا : ٠



 عملا ىلبشلا هب كت مالكه حرش

 امو )2 هتافصو هئامسأبا هنع نوب وحجم قلحلا ىعي 0 ةرذ هنم ىنمأ اعإ * هلوقو

 . كلذ نم رثك أ نوقيطيال مهنأل ؟ هركذو هما ريغ هنم عاطعأ

 : لوقيو هللا همحر ىلبشلا دشني ناك كلذ ىفو
 ىبسح كاذف تلقف « معن :لاقف ىلاتك اوضق دق سيلأ : تاقف

 :اضيأ هلو

 ؟دالبلا ىف كرادل ةرواجم يراد نأ ةدادسلا نم سيلا

 : دغنأو

 . ةماحن موي كنم انيلع تلظأ

 مماط سيأيف ولي اهميغ الف
 اًبشاطع ىَوريف ىنأي اهتيغ الو

 تاج « حبصلار فسأ ىتح ةنس نيئالث هقفلاو ثيدحلا تيتك : هللاهحر ىلبشلالاقو

 . دحأ ىنلك امف « ىلاعت هللا هفف ديرأ : تلقف هنع تدتك نم لك ىلإ

 تعدام ةلزانمو ةقيقحلاراون أ تدب ىتح هب ىنعي « بصلا رفسأ ىتح : هلوق ىنعمو

 . ةفرعملاو لصلاو هقفلا ةقيقح هيلإ

 دبعلا نيب ىذلا لاوحألا رع ىف هقفتلا ىنعي « ىلاعت هللا هقف تاه : هلوق ىنعمو

 . نيع ةفرطو ةظاح لك ىف « ىلاعت هللاو

 الوق هبسح هللا ناكن ميف لوقتام مساقلاابأاي : هللا هحر دينجلل ىلببشلا لاقو : لاق

 كلاؤ- ىف سانلا راك أ نيب و كنيب « ركبايأ اي : هللا هر « دينجلا هل لاقف ؟ ةقيقحو

 . هب تأدبام ”وع هلوأ ( ماقم فالآ ةرشع اذه



 عمللا باتكح 444

 هنيكسمتو هملع لضفب هلاح ىلع ًافقرشتم ناك , هللهحردينجلا نأ : كلذ ىف ىنملاو

 الوق هبسح هللا ناك نم نأل ؛ لوقي امف ىوعدلا نم هيلع ىثعام مضوم هاروأف

 هنأ نع ءىبني كلذ نع « هللا هم رز ؛ ةينسلل هلاؤست ء لاؤسلا نع ىننتسي ةقيقحو

 , كانه اا براقم

 فقوأ دق : لوقي « هللا همحر « دينجلا ناك : لوقي ناولع نبا تعم اذكمو

 . مامإ هنم ءاجل دعب ولو « دعب امف « هناكسم ىف ؛ هللا هحر ؛ ىلبشلا

 « هللا حر « دينجلا ىلإ « هللا همحر ؛ ىلبشلا ءىي ناك امبر : ورمع وبأ لاقو

 ؟ كتايث ىلعو كيلع قفشأ اذ وه « ركبابأاي : لوقيو « هبيحي الف « ةلأسم هلأسبف

 نء ىه تسيل : حطشلاو « شيطلاو « ةدحلاو , جاعزئالاو « بارطضالا اذه نأل

 . تادارإلاو تايادبلا لهأ لاوحأ ىلإ ةب وسنم ىهو « نينكمتملا لاوحأ نم

 ركبابأاي : موي دينجلا لاق : لاق هنأ « هللا همحر « ىلبشلا نع ىكح كلذكو

 ؟ لوقت شي

 هللا «لوقأ انأ : تاقف

 هللا كملس ؛ رم : لاقف

 نم ؛هللا : كلوق ىف هللا كماسب ل نإف « مظع رطخ ىف كنإ : كلذب ىنعي

 !! كلا أوأ ايف ؛ هللا ىوس ءىش ىلإ ثافنلالا

 اذ وه « ةدراو ماع فلأ ىف ةيضام ماع فلأ : لوقب « هللا همحر , ىلبشلا ناكو

 1 حابشألا مكسنرغتالو « تقولا

 !!! نافرط ا سبا ىتقوو « ةعوطتم كسناقوأ تأ : لوقي ناكو

 « ىريغ تقولا ىف سيلو « زبزع ىتقو « تقولا انأ : لوقيو حطشي ناك اميرو

 . قمح انأو



 عدق ىلبشلا هب 58 مالك حرش

 : نيتيبلا نيذه دشني ناكو

 أ اهنَمآ قحلا ”نيمأ نيك هلماعم ىف نيكي

 نيقيلا نم نيَميلا تاف دعه اع كتاف مع رات

 كلذ مزع ثيأرو « مهمل ىّرع دازف ةزع لك ىف ”ترظن : لوقي ناك امب رو
 3 مس رمل ٍِش رمل دبر "ناك "نم » : هرثإ ىفولتي ناك مث «ىرع ىف

 : لوقي مْ

 نع هل ملا وده رولا ىذب انما نت

 نيب ىذلا سقنلا ىلإ ريشب هنإف ء تقولا : هلوق امأ : هللا همحر « خيشلا لاق

 تافاذإ و ء تقولا وهو « هّللو هللب ناك ذإ « نب رطاخلا نيب ىذلا رطاخلاو ء َْيَسَمنلا

 . هيلع فّمأتااب كر ديتالو ”قحابال ام تاف دقف « ةنس فاأ ىف 1 0

 « كيسفن نيب ىذلا كيفو « ةدراو ماع فلأو « ةيضام ماع فلأ نأ : ىنمي

 كلذكو ؛ هزع ىف ”دحأ هقحلي الق « هب ث هزعأ سس :رب زملاو 5 كتوفتال نأ بي

 . هلُذ ىف 'دحأ هقحليال « هريغب هنع هللا هلفش نم : ليلذلا

 تنكس نإ « حابشأ : ىلاعت هلا ىوس ءىش لكسف . حابشألا مكنرغت ال : هلوقو

 . ككرغ دقف هيلإ

 انأ : هلوق نأل ؛ قحلا انأ ء تقولا انأ : ىلوق ىف ىنمي « ”قحح انأ : هلوقو

 . هايإ ىلإ كلذب ريشب ال

 ؛ تقولا ىف الإ ةءاسم ءىش لك ىف نأل ؛ نافرط هل سيل ىتقو : هلوقو

 ءتنقولا ىف : ىلاعت هللا قاخ ام ميج ىلإ نوكسلاو « هللا ريغب لاغتشالا نإف
 :ةنسدشاأ ف سفن قالو ةعاس هيف نبل

 كريغا ةيقب "ف نأ لمت تنك نإ مجالا : اضيأ « لاق هنأ : ىلبشلا نع ىو

 . تنأ الإ هلإ ال « كرانب ىنق رْخأف
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 عمللا باتكح ع

 «هتقو ىف دجو ام بسح ىلع هنع رثع دجو تابلغ : كلذ .هبشي' امو اذهف

 دبعلاب لزنت « ةلزان لالا هيف , لاح : كلذ نأل ؛ ماودلا ىلع كلذ نوكي الو

 هلا هللا نم ”قفر كلذو « ماودلا ىلع هب ثبات الو « نيحلا ىف

 قالخألاو بادآلا نع اولطعتو « قوقحلاو دودحلا نع اولطبا كلذ ماد ولو ؛ هتصاخو

 .٠ قلخلا ةرشاعمو

 هللا لوسر كلذ نع اولأس « ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر باحسأ نأ ىرت الأ

 ةقرت كنم انْممسو كدنع انك اذإ انإ « هللا لوسر اي » : اولاقف « سو هيل: هللا ىلص

 هللا لوسر لاقف « داولاو لهألاب لاغتشالا ىلإ مجرت كدنع نم انجرح اذإف « اني ولق

 « ةكئاللا مكدخلاصل ىدنع نونوكت ىذلالاحلا ىلع متيقب ول د : : سو هيل هللا ىلص

 . ثيدحلا ىف ءاح اك

 اهناريتب ميحجلا نأ ىلايي رطخ ول : لوقب ناك هنأ : هللا همحر « ىلبشلا نع ركذو

 . لاق اي وأ ءاكر كرتم ترك ريش ياقوت غرم

 اهسأل « فارحإلا نم نم ءىث اهبلإ سيل منهج نإ : ًاضيأ نحن : لوقن كلذكف
 . 57مل مسقااما ردقب رانلا لهأ ىلإ قارتحالا ملأ لصوي امنإ و « ةرومأم

 ىَظأ نأ : ىدنع ؟ َرَقَمو ىَظَلب ”لمعأ َشْيَأ : لاق هنأ ًضيأ هنع كح ام امأف

 وهف ةعيطقلاب هللا فرع نم نأل ؛ ضارعإلاو ةعيطقلا ىف ىنعي « نكسن اوبف َرَقَسو
 . رقسو ىلفلب هبذع نم [اذع دشأ

 « نوءملكت الو اهنف اوأَسْخأ» ةيآلا هذه أرقي ًامراق عم هنأ : هنع ركذو

 : لاقف « مهملإ هباوج در ىلإ راشأ هنأك « مهنم ًادحاو تنك ىنتيل : ىبشلا لاقف
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 قبسام ىرديال هنأل ؛ هلحو دش نم « رانلا ىفولو « ىنوح را 0 تنكا ىئنتيل

 . هيلع لابقإلاب وأ هنع ضارع“'او ةواقشلاو ةدام لاب هنم هل

 )١( نونمؤلا () مهغي نأ يغبتو ميج فاصوألا قا اذه : ه٠١



 0 '”هوفطأل منج ىلع اوقزب , وأ ًادابع هلل ن | : هسا قلاقدنأ « ًاضيأ «هنع ضد دو

 5 كلذ مم ناك نم ةعاو ىلع كالذ بعص

 * :نمؤملا ةمايقلا موي مم لوقت : لاق هنأءلسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع 50

 . ىهَل كرون أفطأ دقف « نمؤم اي رج

 ةهاركسل هركذ أبهتي ال ريثك اذه لثم : هللا هحر « ىلبشلا نع ىكحم ايفو

 . ريثكسلا ىلع ليلقلاب لدتسي لقاعلاو « ليوطتلا

 قيفوتلا هللاب و

 اهوأنطأل . ىأ : اهوفطأل : هلوق (1)
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 عقلا باتك كب

 هللا هجر ؛ ىروتلا نيسحلا ىبأ ركحذ يف باب
 « ةفياحلا دنع رفكلاب هيلع اودهشامو

 كلذ ريغو

 « هللا هر « ىرونلا دم نب دحأ نيسحلا ابأ نأ ىنفلب ايفو :رصن وبأ لاق

 « ذئموي وهو « قول ىلإ عفرف « ليلخا مالغ هيلع ركسني ناكو « قفولا مايأ ىف ناك
 همدق « نينمؤملا ريمأ هلتق نإف « لالح همد ةقدانزلا نم الجر دادغبب نأ ؛ نيدمؤلا ريمأ

 : © لياخلا مالغ » هيلع دهشف « هيلإ لمحل « هبلط ىف ةفيلخلا ثعبف لاق « قنع ىف
 هللا تمس : هللا همحر ؛ ىرونلا لاقف « ىنقشعي وهو هللا قشعأ انأ : لوقي هتممس انأ

 نأ ريغ ؛ ةبحلا نم رثك أب قشملا سيلو « « هنوبحم و مهبحم » : لوقي هركذ ىلاعت
 | همالك ةقر نم قفوا| ىكبف لاق . هبحب عتمتي بحنلاو « عونمم قشاعلا

 حابن عمسو « توللا مشو ةنمط : لاقف نذؤلا ناذأ عمس هنأ : اضيأ هيلع اودهشو
 1 . كيدعحو كيبا : لاقف بالكلا

 « لفاغ وهو هللا ركذي نأ هيلع راغأ انأف نذؤملا امأ » : لاقف « كلذ ىف هل ليقف -
 رك ذل ءاهذخأي ىتلا « ايندللا ماطح نم ليلقلا ؛ ةرجألا الولو « ةرجألا هياع ذخأي و

 هاىش 'نم نول: ه ذ لج هللا لاق دقو ! توملا مشو ةنمط : هل تلف كالزلف ؛ هلل

 ءىش لكو ء بلكلاف « "مهيب نوبقنت آل 'نكسلو مولي حيي لإ
 . « تلقام تلق » كلذلف ؛ ضوملل بلطالو « ةممس الو ءاير الب هللا نورك ذي

 تنك ه : لاق هنأب هيأع اودهشو ةفياحلا ىلإ ئرخأ هزي ىرونلا لمحو : لاق

 اذإ و « هللا عم ةعاسلا انأو ! قدص : لاقف ؟ كلذ نع لثسف «هللا عم تيب ىف ةحرابلا

 )١( ءارسإلا : 46



 0 ىرونلا نيسحلا ىبأ رك ذ

 مم ايندلا ىف نآك نمو هللا عم انأف ةيكرب ىف تنك اذإو « هللا عمانأف تيبلا ىف تنك

 و َناَمنإلا اَنَفلَج ْدَقلَوو : هرك ذ لج هللا لوقي سبلأ ! هللا عم ةرخآلا ىف وهف هللا

 ل رولا لع 'نم هلا "بت فأ "نْحَتَو هئلفتا بأس وسو م

 اومدسيجل مالكب ىرونلا لكستف ! تدشامب كت :لاقو هديب ةنولخلا هفلغف : لاق
 . © ! مريغ نم هلل فرعأ ءالؤه » : اولاقو اميمج اوكب و ةفولملا ىكبف « طن هب

 « رانيدةئامتالث» ىرونلا نيسحلاىبأ ىلإ 1 :لوقي ناولع نيورعع ايأ ثءمسو

 :لوقيو ءالا ىلإ اهْنم اذحاو ًادحاو ىمرب ناكر ؛ ارسم! ةرطنق دمصف هلعيب راقع نك
 6 !!؟ اذه لثع كنم ىنعدخت نأ ديرت ىببح 0

 تاقف . هل اريخ ناك ريما ليبس ىف 'اهقفنأ وأ ؟ لمفام سم : سانلا ضعب لاقف
 اهممرب نأ هيلع بجاولا ناكسل نيع ةفرط هللا نع هلغشن تناكر ناندلا ثا نأ لع نإ
 هرك ذ لج هللا ربخأ اك هتنتف نم هصالخم عرسأ نوكي ىتح ؛ ةدحاو ةمفدب ءالا ىف
 دقو ؛ « 7 قاَتعَألاَو قوثملاب احمد قفط 2 :لوقي ثيح مالسلا هيلع ناهلس نع
 1 نيل 1 . هعضوم ىف كلذ تركذ

 تاراشإلا لهأ نمو « نيدجاولا نم ئرونلا نيسحلا وبأو » : رسعن وبأ لاق
 ٠ ريبك رحب نم فرغي ناكو ةريثك راعشأو لكشم مالك هلو « ةفيطللا

 « دمبلا دعب 2 : نحن هيلإ انرشأام ىنعم ىف « برقلا برق : لاق هنأ هنع رك ذ

 نيب رقما بوثذ » : لئاقلا لوق نم بيرق وهو هلهأ دنع موهفم ءانعم مالك اذه
 : « نيفراملا ءاير نيديرملا صالخإ » : لئاقلا لوقو ٠ "6 رارعألا تانسح

 : زارا ديعس ىبأ ىلإ اهنيك تايبأ ىرونلا نيسألا ىلالو

 مسد ص )١1( ؟ى:ق()
 نيبرقملا تائيس راربألا تانسح : ظوفحملاو (؟)



 عمللا باتك عة

 رئارسلا عيشن نأ اراذح“'”ءاوس هرسو ىرس تهدوتساام ىرمعل

 ! رظاونلا نويعلا اناوحن دهشتف 4 ةرظنب ىاتلقم هتظحال الو

 ! رئامشلا نكتام ىدأف : الوسر هنيب و ىنيي مولا تلمج نكسلو .

 قطنيو هب صوصخم وه ىذلا هرس ىلإ ريشي ةبيجع نأعمو ةبي رغ تاراشإ هيفو

 ٠ هتمن نم كلذ سيل ناكم ىلإ هبسني الو هتفص ىلإ كلذ فيضيال ىدقا هدجو نع

 ! قيفوتلا هللبو ؛ ةيافك انركذ اهفو ء ريثك كلذ لثم ىرونللو

 ىبفلا : ءاوسلا ىتاعم نم )١(



 1 قولا ةزمح ىبأ رك ذ ىف بإب
 1 ا ا

 غ0

 5 همحر « وصلا ةزجح ىلأ ركذ ىف با

 ةراشإلا لهأ نم ناكو ؛ خياشملا ةلجأ نم ناكسف : وصلا ةزمح وبأ امأف

 : لوقي ىهمجولا ىلع نب دحأ تعمم , ةلكشم ظافنأو مالك ضيأ هلع ةرابعلاو

 كلذو ؟ ىلولح هنأ ةزمح ىلأ ىلع قلطأ : لوقي هللا همحر « ىرابذورلا ىلع ابأ تم.

 ناكسف رويطلا حايصو ءءاملاري رخو « حايرلا بوبه لثم اتوص عمس اذإ ناك هنأ

 كلذو . هتراشإ ىنعم ىف مهمهف دعبل ؛ لولحلاب هومرف 4! كيبل » : لوقيو حيصي

 هلل ركل مناد نوكيو ٠ هللا ىدي نيب ارضاح هبلق ناك نمو « بولقل باب رأ نأ

 كلذ نأكف همالك عمس اذإف هللا ىلإو ء هللا نمو « هللو « هلل اهلك :ءايشألا ىريف

 ةحراج هنم فرصنيال ! هللا ىلع عوج دبمل الإ لاما كنذ نوكي الو « هللا نم هعمس

ربام عيمجو عمسبام عيمج ىف هللنع مهقلا قئاقح 4 عقب كلذ دنف ؛ هلل ىوس ىلإ
 ى

 . 1 ءايشألا نم

ىساحلا ثراح راد لخت ه5 ةامح ىبأ نع ىنلبو
 نسح راد ثراحلا ناكو « 

 ةقبش ةزمح وبأ قهشف « ايغرم هاشلا حاصف . غرم هاش هراد ىفو ء فاظن بايثو

 نإ » : لاقف « نيكس ىلإ دمعو ثراملا بضغف : لاق 6 ىديساب كيبل » : لاقو

 نسح لاذإ تنأ : ةزمح وبأ هل لاقف : لاق . « كممذأ هيف تنأ ىذلا اذه نم بنت

 ةلاخنلا لك أنال زف هيف تنأ ىذلا اذه ممسأ نأ
 لك أ نيبو كنيب شيأ ؟ دامرلاب

 لاوحأ هبشب "ىلع كراكنإ نأ : كلذب ديرب « بايثلاو رادلا ىف مسوتلاو تابيطعلا

 هبشي « ثاعسلا ىف ل اوخدلا ف كطساو كفن ىلع :ةععسوتو « نيئدعبلا و ندب رمل

 ©« تامسلا ىف لوخدالا مرضيال نيذلا ) نيقيدصلاو ءارمنألا لا

 4أسف « ناسارخ لهأ نم لجر هيلع لخد هنأ هللا همحر ةزمح ىلأ نع ىنغلبو

 هني ىلع ناك ول الجر فرعأ » : لاقو « ةزمح وبأ حطشف « نمألا ىف ةلأسم نع



"٠ 

 ممللا باتكح . عك

 « كلذب هسفن ىلإ راشأ هنأكو ءىكتي امهيأ ىلع لابي مل عبس هاش لو روس

 . ةفصلا هذهب نوكي نمل الإ حصيال نمألا نأ معزو

 20تخيدباي اهذخ : لاق مث ٠ ملا تاه حطش اذه : ىناسارهللا هل لاقف : لاق

 « جرخ مث ء كلذ نيب امف هرس ريغتي م قرشلا دبر وهو بيردلاب ناك وأ قم فرع

 لاقام ملع ىلنيبتي ىتح ؛ مانأ الو لك 1ال ةليل نيعب رأ تيقبف : ةزمح وبأ لاق : لاق

 دازف ٠ كلذك هلاح نوكي نمل الإ حصي ال نمألا نأب راشأ هنأكسف « لجرلا كلذ

 : هل لاقيف « عيجلا نم ىوعد اذه : لئاق لاق نإف ! ةزمح وبأ لاقام ىلع ىنعلا ىف

 لجهّلل لاق دقو ٠ هجو مهنع ركذي امل دجوي و « نيمدقتلالاوقأ ©” دن نأ زوحيال
 متأاذإ» : لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقو “'”«ْثدَحَ كثر ةسنب امو: هرك ذ

 مهنأ زوجيف - معنلا ماظعأن م اذهو « هياع اهرثأ ىرينأ بحأ « ةمغن دبع ىلع هللا

 ٠ ليلدو نايب ىلإ جاتحيف كلذ ريغ لاق نمو ٠ مهلع هللا ممنأ امب اوثدحت ذق

 )١( ىحضلا (() -للعت ىأ : لمت : هلوق (عر ميظع (؟) دلج نم اكتم : ١١



 ولاا خاشلا ةعامج ركذ

 رفكلاب مومر نيألا خياشلا ةعاج ركذ باب

 اوبصن نيذلا امأف » : رصن وبأ لاق ناطلسلا ىلإ ممومفرو مهعم ةوادعلا ويصنو

 - نييحو ىلعذ لطابلا موق اودقتعاو 0 موقلا ءالؤه عم ةرادملا

 لياجو ململا ضماغ نم مهمالك ىف هيلإ اوراشأ ام ىتاعم أومهغي مل موق مهنمف

 ىتاعلا نع اوثحبتسي نأ نيدلا نم ظءاو الو لقملا نم رجاز مهل نكي لو ء بطحلا

 اودع انب كلذ نم نوعمسبام اوساقو « اماهأ نع كلذ اولأسي و مهيلع تلكشأ ىتلا

 باتو كلذ نع عجر نم مهنمف « اوكله ىتح سانلا ماوع نيب ةئوئبملا مولملا نم

 . هنع افع ءاش نإ و هبذع ءاش نإ هللاىلإ ءسمأف كلذ ىلع تام نم مهنمو « بانأو

 ربصي لف رهدلا نم ةهرب مهبحص دق وأ اولاق ايف مهتناعمو مدصاةم لع نم مهنمو

 سانلا لاومأ لك أو ايندلا عمجو ةسايرلا بلط ىلإ هاوهو هناطيش هاعدو محلاح ىلع

 راكنإلاو ةهافسلاو مهبف ةميقولاو نمطلاو « مبعم ةافانملاو ةاداعملا لعل « لطابلاب

 دعب ىلاببالف ,هلاماعلا نم ةلهجلا برلق 20لوبقىلإ اببسو اينذلا عمج ىلإ مس مهملع

 بكري و « مارخلا لك أيو ءامدلا كفسب نأ : هنيطايش هتذوحتساو « هؤاوهأ هترسأام

 ىلع نءطلاو ةعيقولاب طسبب و « هلوسر ىلعو هللا ىلع بذكيو ءروزاب دهشيو « مثلا

 جيو « ةلالضلاو ةعدبلاو ةقدنزلاو رفكسلا ىلإ مهيشيو ؛ ؛ 0 هئايلوأ ىلع

 نم اولتق دق هلل ةىلو نم مكف ٠ ةماعلا نم ةلبجلاو « ؟"”ةغاملا مهلامد كفس ىلع

 اموق ضرألا هحو ىلع فا قاخ امو 1 هوقرف دق ءاضرو ا ةعاط ىف عمج 378 ءالؤم

 ش 4 .٠ ءالؤه نم ارش

 انيدحوأ اعدق'ةفئاطلا هذه ىلع '«ا دعا ند معأ امو ءالؤه صصق ترك ذولو

 . هللا ءاش نإ زاحيإلاو راصتخالا ىلع افرط كلذ نم ركذن نكلو لو

 هيلإ لابجلا بولق لابقإ ىأ : لوق(١)

 سوماقلا نم دافتسي اك. سانلا نم ءاغوغلا : ةغافلا 0

 مالكسلا لاطل : لاقي نأ ىلوألا (م)
 ( ممللا - ؟عر



 عملا باتكص عق

 ةقدنزلاو رفكلاب هيلع اودهش ثيح « هللا همحر ؛ ىرسمملا نونلا ىذل مقوام اهنمف

 هعضوم ىلإ هودرو لثس امع باجأو ليشو صخشأ ىتح ناطلسلا ىلإ هوعفرو

 ا
 فروزب اذإو « فروزلا ىف نونلا ىذ عم تنك :لاق هنأ ىجرفلا نبا نع ركذ

 كينع اودهشيل نوضمب اذ مه ءالؤه » : نونلا ىذل ليقف سانلا نم ةعامج هيف رخآ

 : لاق «« ! مهذخل نيبذاك اوناك نإ موللا 8 : نونلا وذ لاقف . ةقدنزلاب ناطلسلا دنع

 ىذل تاقف : لاق « موقلا قرغو قروزلا بانا ىتح همالك متسا امف : ىجرفلا نا

 ؟ قاسفلا لمح مل : لق . ؟ حالملا بنذ امف مهاشميف اوقسف موقلا نأ بسحأ : نونلا

 ءادهش اوموقي نأ نم محل ريخ « قرغلا ءادهش « ةمايقلا موي ءالؤه ماق اذإ : لاف من

 ىلع وعدأ ال كلالجو كتزعو » : لاقو « ةضافتنا ضفتنا مث : لاق . !روزلا

 ٠ « ادبأ كقلخ

 رخآ لصف

 نسحو هجولا نسحب افوصوم ناكو « « بحلا نونمس » : هل لاقي نآك : نونمحو

 نونمس ملعاملف ٠ هتي وهو هيلإ تلام ةأرما نأ ىنذلب ٠ قطنملا ةبوذعو ةبغلا ىف مالكسلا

 : تلاقف « هللا همر « دينجلا ىلإ ةأرملا هذه تءاخخ : لاق « هساجم نم اهدرط كلذب

 ٠ !؟ لجرلا قبو هللا بهذف ؟ هللا ىلإ قي رط ناكل جر ىف لوقتام

 تضرعمل ! ليكولا ممنو هللا انبسح 8 : لاقو اهسجي لق ءاهدارم شيأ دينجلا لف

 ٠ نونمس اهيلع كلذ ىلأف نونمس ىلع ب وزملاب اهسفن

 هيلإ تدصقف - مهيداعي وهو  ءالؤه ىلع ركتم وه ليلخلا مالغ نأ تدامف

 « مارحلا ىلع ةليلللك ىعمنومتي » مهسرك ذو نالفونالف ةيفوص ءالؤهنإ : تلاقر

 ءدعبام بسانيل اززعم : لاقي نأ : ىلوألا (1)



 3 خياشلا ةعامج ركذ

 نأ ىننابف « قنع ىف مهمدر ةقدانز ءالؤه ه : لاقو كالذب ليلخلا مالغ مهيلع دبشف

 ء!إ مههلخو ماجنو كلذ مهنع هللا نفك ى- 0 مهنانعأ برضب سعأ ناطاالا

 ىلإ هويسأو ءاماعلا نك ةعاه هيلع ركسأ « زارحلا ىسوع ى دجأ كيوس وأ امأو

 ؟ هانعم وءهفي لف < ترسلا باتك : وهو هفنص باتك ىف اهودجو ظاف!أب نكلا

 هل نذأ ام ماطو هللا برق ىف رك ذو «ركدقاب قامتو هللا ىلإ مجر دبع » : هلوق وهو
 ؟ديرت نيأو تنأ نبأ نم 7 هل تلف ولف 5 ! ا ىوسامو هةسقن ىسنو هلل يلظعتلا نم

 . هباب ىف كلذ تحرش دقو « همالكو هبتك ىف دوجوم كلذ هابشأو

 رخآ لصف

 مقوذ . ةصاخلا مولملا نم ءىش هيف فورح هدنع ناك: ىكسملا نامع نب ورم امأو

 : لاق !نامَع نب ورمع كاذب لع اف . برهو باتكلا ذخأف هتذمالت ضعب دب ىف

 كلذ هنم قرس ىذلا مالغلا نإ : لاقي . هتبقر برضيو هيلجرو هيدي مطقي فوس

 لاقام هب لمفو كلذ ىف كله دقو 6 جالخلا روصتم نب نيسحلا » ناك « باتكلا

 ش نامع نب ورم

 دبملا ىلع ةضيرف ةب وتلا » : لاقف هداهتجا ةدشو هماع عم هللا دبع نت لبس امأو

 ةماعلا هيلع جيف ةدايعلاو معلا ىلإ بسب نم لدحر ةيحان ف ناكو 26 سفن لك عم

 نع هجورخ بيس كلذ ناكو ؟ هيلع وبثو ىتح ةماعلا دنع ععابقلا ىلإ هبنو ءرغك و
 1 ل

 8 هلأ همحر ةرصبلا ىلإ هلاقتناو رع



 عمللا باتكد م.

 نخأ لف

 ءامسألا لع نم ءىش ىف ملكت © ىحيبصلا ىكم نب نيسحلا هللا دبع ة وبأ كلذكو

 : لاقف ةماعلا هيلع جوهو « ىريب زلا هللا دبع وبأ » هرفكف « فورحلا معو تافصلاو

 | انيلع اوربصت ملف تديتلحلا بارح ساذال ازد: نمي : هل لاق نا لمع نب لهس نأ

 . هربق امو 6 رتشوش » ةنيدع

 تح نم تدب نم ةئمس نين الث جرخم مل هنأ : ىحيبصلا ثا ذيع ىلأ نع ىنفلب

 ؛ ملاعلا شهب فرامملا مولعب مكتاذإ ناكو « هديعتو هداهمجا ةرثك نم ضرالا

 !!1 كلذ ىلع ءودسخل

 نسحو هفلع ةرثك و هتفرعم ةعسو هتلالج مم « ءاطع نب دمحأ سابملا وبأ ١ امأو

 « ىسيعنب ىلع » وهو رب زولاءاعدف ةقدنزلاو رفكسلا ىلإ بسنو ناطلسلاىلإ مفر هظافلأ

 . مالكا ىف هيلع اًمِجو هرب ف

 هفخ اوءزن ىتح صأف . ىتغلب اك هيلع بضغف « لجراي قفرا : ءاطع نبا هل لاقف

 1 ةروم بدص كالذ ناكو 0 4هب هوعفصو

 تل

 رخا ىلصف

 تادايعااو داروألا ىلع هتبظاومو همبفو هرحبتو ههع ةرثك عم دينجلا كالذكو

 © ءاهمأا سوراط 0: هللاقي ىح ؛ ندلاو «ململاو 2 مهفلاب : هنامز لهأ ىلع هلضفو

 ةقدنزلاو رفكلاب هيلع اودهشو ذخأو بلط دق 07 ند ف



 6١ خياشلا ةءاج ركذ

 انرصع لهأ نم بجمتيال ىتح كلذ رك ذن نأ اندرأ امإ و ! لوطي كللذ ركذو

 كاذب نحتما نم لوأف : محدق ءىشلا نإف ةباصملا هذه ىف ةميقولاب هناسل طسبب نم

 هنإ » : لوقي هنأ « نافع نب نام » ىلإ مقر « نيمباتلا نم 6 سيق دبع نب رماع )

 « نافع نب نامءع » بتك ىتح « هللا ؟لحأ ام مرحي هنأو » « « ميهارإإ نم ريخ

 « سيقنب رماع » صخشأو « كلذ ىف « نايفسىبأ نب ةيواعم 2 ىلإ «هنع هللا ىضر

 همرك أ هناكمو هلحم فرو ؟ هلاح نع لثُس املف . بتق رولظ ىلع 6 ةيواعم » ىلإ

 نمطلاو « ىذألاب : نودوصقم . تقو لكى ف هدمب نم كلذك و « همضوم ىلإ هدرو

 ىلص ىبنلا نع ىور اك الإ اذه سيلف ؛ ةهاقلاو , ةمنشلاو « راكسنإلاو « ةميقولاو

 لئثمأل ف لثمألا مث « ءالب سانلا دشأ ءايبنألا رشاعم نحن : لاق هنأ ملسو هيلع هلل

 اكوأ « دشأ هؤالب نوكسيف ةبالص هنيدىف ناك نإف ؟ هنيد بسح ىلع لجرلا لّشببو

 1 . لعأ هللاو « لاق

 حاتفم ربصلاو » نيرباصلا عم هللا نإف ؛ربصلاب هيلسف كلذ نم ءىشب نحتما نف

 : ريصلا ىف ههجو مركو هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نبا ىلما دشنأو « جرفلا

 نسح نطوم لك ىف ربصلاو 1 هنطاوم ىف .ربصلا نسحأ ام

 | نمت احلام ريصلا ةبقاع (؛ هبقاوع هنسح نم كبح

 كلدل



 ممللا باتك . كادي

 « رايث ادزاب نب نسحلا نب ىلع ركب ىبأ » ركذ ىف باب

 درو ىذلا تقو دادغإب تنك : لوقب 6 ب'هولا دبع نب ديمس بأ » تءمس

 « مهيلع راكنإلاو رفكسلاب مهامر هنأ لجأ نم خياشلا هرجهف رايئادزاب نا

 مقوو مهني ام اهف سائلا ىّم ىد 6 كلذ نم م هك لقأ / 2 : لاقف : ا

 ميم رئاسو عاقل بح دل نع هر اينادزاب نب ركب ونأ » ناكو : رسمت وبأ لاق

 ىف « تاماقملاو لاوحألاو فراعلا مولع ىف ةريبكتلا لئاسملا ن 0 مكتو

 ةسايرلا ىلإ لامو هؤاوهأ هترسأو هتيحان ىلإ عجر اداف « رهدلا نم ةهرب كلذ ىلع

 طسبف ؛ ةسايسلاو سانلا ممج ىلحتساو هيلإ ءوجولا فارصناو هيلع س سانلا عمج ىلإ و

 بصنو ةلاهجلاو طلغلا ىلإ و ةلالضلاو ةعدبلا ىلإ مهمسنو ةعيقولاب هخمياشم ىف هناسل

 ءاسيملا هنم عزنو ؛ءالبلا هب لل ةاهابملاو « درُملا نم : ةأرانملاو ةوادعلا و

 2 مركنأ ةفرعملا دعبف نيدودعملا نم كلذ لبق ناك دقو 6« نيدورطملا نم راصو »

 بكرو « ةحملا كرتو « ةنايللا فلاحو « ةنامألا عيضف « مرجه ةلصاوملا دعب نمو

 مدمق الإ هوركم ىلإ ىدتها الو « هب مهامر الإ اممس هتنانك ىف كرت امف . ةدللا

 . عدبلاو رفكسلا ىلإ مهستي و ء دابعلا موعم رذحت : دالبلا ىلإ بتك ىتح « هب

 الذ ميمج نم باكي م ةماعلا دنع هاجلا ذاخناو ةسايرلا بلطا كلذ لك

 ةءادنلاو رانلاو رافشلاو راعلاو ةميتلا هيلع ىتءو ةليوط ةحرت امهقعأ ةليلق ةحرف الإ

 : ةمايقلا موب ىلإ ةمالملاو

 ىف عفرو مهبقانم ىف كلذب للا داز دق ةداقلا ةمئألاو ةدالا خياشملا ءالؤهو

 دنعو ءايدألاو ءالقماا دنع نيتنمملا ثنعتو نينعاطلا نمطمل اوصقني مو مهتارم



 2 راهنادزاي نب نسحلا نب ىلع ركب ىبأ ركذ

 ممرادفأ كلذب هللا عفرف 9 لئاضفو نساحم مهدنع كلذب اوداز لب « ءادلملا نم ءابقفلا

 ! دمأ الو لاوز الب « دبألا ىلإ ممراطخأو

 كدب نوموسوم نوئساخ نورساخ نومومذم نوموثأم نوتنعتملا ءالؤهو
  ًانيبم [ارسُخ اورمَحَو ادسيمب الالَض اًولَض ْدَقَل . نيالا موي ىلإ

 م كلذ لثم نم مكابإو هلل انذاعأ

 «راينادزب نبا » فصب [ هللا همحر ] دانقلا بحرا دبع ىلع لوقي كلذ لثم ىفو

 :  لوقيو مهيلع نمط نيذلا خياشلا ركذيو

 ؟هلام ةانامملاو ىماست فيكف هلاّيحا ك نع ل أرمأ تنلكست

 | هلاح ةلاطبلا هنكص نمي هلت  اصخحماش ةلاطبلا لاوحأب تومس

 ! هلالط وهو سدسقلا مسن ىحضأو هور [ هللا سدق ] دينج مهتمف

 ! هاله دينجلاو ضرأ كللامف 5 هنيع فرمت تسل الانم فيكف

 هلاقم هيردزب نم اي كبفم انل ادب ام بجعأ "ىرونلا ف كنمطو
 هافزا دمام حتت ال كنإف ابئاع فوصتلا خايسشأ تضغبت

 ؟ مهاثم بيع ىف نآلا تديط فيكف

 .؟ هلامبج وهو شيجلا رنتش تنأف 1

 هلال لض . صقنلاب امهيمارق هدعب فروتلا وذ ىرصملاو نونو

 ؟ هلام ىذ نم ريخ جرب فيكف (هاقح عرت مل ىداللا رفعج اذإ

 , 1 هلاوز ائيطب ًاركذ انل داغأ اديس بس "نم ريغ ل

 هلالج لحن هنع اوقطن اذإ رشمم هيدبي قحلا ناسل نإف

 هلا قي رسلا رقتسسم . ىلع رسال سلا الف اس ممرسأ



 مهلا بانك ْ 6هءغ

 هلاذتا تاف ًارحج هدعومل  اوطتماو رئارسلا مك اورمشتسا دق

 هلاصتا كنم تابمه أوتمص نإو مزومر ىرو كزجعأ اوفطن اذإ

 احتنا حاطو ىوعدلا ىف حاط اذإ ركام لك نم سبالا فشكل اناوب

 نأ ديرأ« ركب ابأ اي » : لاقف ىللبشلا ىلع فقو رايئادزب نا نأ ىنفابو

 ؟ « اذه كتدصق دقو ؛ هلأسم كاللأسأ

 ناو نانثا اننكساو « ىتمتن نأ تدرأ ام ةلصو انندب ناك ول : ىلبشلا لاقف

 ىلع قابطإلاو مهملع راكسنإلاو نمطلا نم دعأ دق ام ىلبشلا غلب اسف :لاق

 ناسنإ هتيحان نم ءاج اذإ ناكو « ىنمرألا روث هيمسب ناكسف « نيمدقتلا خيباشملا

 . 6 ىنمرألا روث كاذ ربخ شبأ : لوقي

 راينادزي نبا تيأر : لوقي ىرابذورلا ىلع ابأ تءمس : لوقي ىهمجولا تدمسو
 . باوجلا نسحأف معلا ىف هلأسم هتلأسف دادغبب

 در : هل تلقف . هباوج نسحي لو اهف فسعتف نيقيلا ىف ةلأسم هتلأس مث

 معي ناكو « كلنيد ىضقت ىتح كبيجأ ال » : لاقف - هللا كور  ؟ باوجلا

 . نيدتسي اعر ىلع ابأ نأ

 نأل ؛ ةسارف اذه نأ اونظت ال «انباحصأ اي : انباحصأل تلتف : ىلع وبأ لاق

 . ةداع اذه

 . عطقناو ةعاجلا نم لجحل : لاق

 : لوقي ىسرافلا ركب ايأ تممس : لوقي ىسراقلا هللا دبع نب نيحلا تعمسو

 ءالؤه ىف لوقت ام : لاقف ىبادان غرف الق « هسا ترض راينادزب نبا ىلع تاخد

 : لاق . ديحوتلا باب رأ تلقف : لاق [ ىلبشلاو ىرونلاو دينجلا ىنعي ]؟ نييقارملا

 « لجراي : انمالك عمسإ ناك نم ضمب ىل لاقو  ماقو ء ىنالك نم بضفف



 66م رايندزب نب ىلع ركب ىفأ ركذ

 نإ كنإف .. ةليالا مق الو « ًاضيأ دلبلا اذه نمو انهاه نم جرخاو مق . هللا قاإ

 كني و ىبب ةنامأ هذهو كقنعفف كند نوكيو 4 هوركم كلان انه ا ةلمللا تأ

 لاق اك وأ . « تحرخو تمقن : لاق

 نأ باتكلا اذه ىف رظانلا لسع ىتح ؛ ةياكحلا هذه تركذ امإو

 نيد ىلإ مجرب دحأ موعم نركيال ةباصملا هذ_ه لع نونءلي نيذلا ءالؤو

 كابإو هللا انذاعأ ٠ نيدلا نم نيخاسنم -نيلحتسم نونوكي مهاكو « ةنامأو

 . كلذ نم



 ممللا باتكه هك

 ىافرفلا ىموم نب دمت ركذ ىف باب
 منشتسم هرهاظ ىذلا مالكلا نم هنع رك ذام نايب و

 مقتسم حريص هنطابو

 ؛ ةحيحص الوصأو احيصف امالك تدجوف هرثك أ ىطساولا مالك ىف ترظن دق

 همالك نم اريثك تدجوو ؛ نييقارعلا عباتم نم هاقتسا هب ملكت ام ةماع نأ الإ

 ىنأريغ ؛ راكذإلاو نمطلاب ؟"”تنعتلا لخدم همالك ىفو ؛نييقارعلا ني واودىف انودم

 ارفاتو لوضألاب و ةذرعوم ارش تاروت ايف ادهتم ةسقو داع كانو

 . نيمدقتلا غياشلا نم هريغل انرك ذام لثم « لوصألا ىف

 مهنم امهف عسوأ اموق ناسارخب دمي مل هنأ ركذو ءَورم نكس هنأ ىنفابو
 ' ؛ كلذ انرك ذ نإ رثكت هتاراشإو « هلوضفو هظافلأ ىنامل طابنتسالاو هملع كاردإل

 هريسي نم هليلج طبنتسيو « هريثك ىلع هليلق لدي لملا نم محلا نأ ريغ

 . قيفوتلا هللابو
 « ىرقفا رك ذ نم » : لاق هنأ ىطساولاب فورعملا ىموم نب دم نع ركذ

 . « ىربنا ركش نمو « ىرتجا ربص نمو

 نودلا ضافتسملا روهشلا نأ الإ « ءاطع نبال هنيمب مالكلا اذه ىح دقو

 . ىلع -اولل بتكلا ىف
 هتراشإ نأ الإ « لاقم هيف تنءتلا لهألو « منشتسم هرهاظ مالكسلا اذهو

 . ةحيحص هب قطن ايف

 ' ءاهوجو لمتحي « ىرتفا ركذ نم » : هلوق امأ
 هرك ذ قاقحتساب هللا رك ذ دق هنأ نظ نم نأ : كلذب دارأ هنأ لمتحت : اهنم هجو

 . هلل ارك اذ ناكنإو « ىرتفا دف

 تيعتملل : ىلوألا (1)



 6 قاغرفلا ىموم نب دحم ركذ

 هنأكسف هبلقب هرك ذي لو هناساب هللا ركذ نم : لوقي نأ لمتحي : ىناثلا هجولاو
 لوقت نأ وهو « قافنلا وه : بذكلاو ؛ بذكلا وه : ءارتنالا نأل ؛ ىرتفا دق

 « كناسلب هللا ترك ذ دقف ربك أ هللا : تلق اذإف , كبلف ىف نوكي ام فالخم كناسلب

 « هلل ىلع ءارقفا هلل كرك ذ ناكسف « هللا نم مظعأو ربك أءىش كبلق ىف ناكن إف

 . لعأ هللاو ءانمم اذهف

 « هللا ركذ دق هنأ نظ نم نأ : كلذب دارأ هنأ لمتحم : ثلاثلا هجولاو

 « هلل هرك ذ لبق هل هللا ركذ نأ لب ىتح ؛ ىرتفا دقف « ةقيقحلاب هلارك اذ وهو
 ش .©0ع ريك أ هللا رك دو د : ىلامت هلا لاق

 هل ركذلاو « ةفرمملاو هب نامإلاب لزألا ىف مل هللا ركذ : مينلا لهأ لاق

 . كرك ذ نم ربكأ

 : اهوجو اضيأ ل.تحت « ىرتجا ربص نم :  هلوقو

 ربص نف ؛ هقلخ نم دحأ كلذ قيلعي ال ءاولب و ةنحم قراوط نأ : لوألا هجولا

 ْرَبْصاَو » : لجو زع هللا لاق « هيف لمح امب لمحب اهإف « كلذ لمتحاو هاولب ىف
 « للاب الإ كاريَص اَمَر ربص هنأ نلظ نمو « هريص ىف ةبسن هل سيلف ربص نف

 ةراسجلا 7 ءارتحالاو 2( ىرتحا دقف ةنمم قراوط ندم ةرد لع ريصي نأ ردقي وأ

 ةراسجلا ىلإ هبحاص وعدي عاد : ىوابلا قراوط ىلع ربصلا نأ : ىنائلا هجولاو

 : هراكسلا لم نع عزجلاو زجعااو ؛ ىولبلاو نحلا ءاعدتسا ىلإو « ىوءدلاو

 ءاجرلاو فواعا نيب هقيفوتو « أجالاو ةقافلا ىلإ هيحاص ودحب داح

 ةعاط نم ىلإ بحأ هيدي نيب هب للذتأ بنذ : ىزارلل ذاعم نب ىح لاق اك

 ”” هيلع ابيب لذأ

 )7 : لحتلا (0) 66 توبكسملا ()



 ممللا باتك ١٠6م

 ؛ « ىربنا ركسش نمر » هلوق نمو « ىرتجا ربص نم » هلوق ىنعم اذبف

 . ةممنلا ءازح ركسشلا نأل

 « هتجوم كلذ ىف لذب ولو ء همن نم ةمن لقأل ركُش هنأ هلابب رطخ نمو

 ٠ نيبجوتاا ةحرد نم لصفنا دق ىنعي « ىرننا دقف : هحور كلذب فلتو

 نأل ؛ ركسشا الإ ةباهنو ةباغ هلو مطقني لمع لك نأ : وهو « رخآ هجوو

 . ركشلا اهيلع بحي ةمعن اضيأ ركشلا

 كلل ىركسشو « كركسشأ فيك بر اي : لاق مالسلا هيلع ىموم نأ : ريخلا فو

 نآلا ؛ ىسوم اي : هيلإ هللا ىحوأف : لاق ؟ رك كلا اهيذ لع بحي 1 «للع كنم ةمسن

 لاغشألا عيمج نع لصفنا : ىنعي ©« ىربنا » هلوقب ديرب هنأكف - ىنتركش دق

 عطقني الف « ةمعن اضيأ ركسشلا ىلع ركسشلاو « ةمعن ركشلا نأل ؛ ركشلاب

 111 ادبأ كلذ

 : ةلجلا ىلع هباوج امأو . ليصفتلا ىنعم ىلع : انايب و اباوج تركذ ىذلا اذهو

 سيلف هلاوحأو « هلامفأو « هتارطخو « هتاكرح نم : ديملا ىلإ فيضأ ام عيمج نإف

 ' ةدهاشم نع بهذي ىتح « هل هللا مايق ىلإ رظني مل نف « هللا ريغ  ةقيقحلا ىف  هلعاف
 ربص نإ و « ىرتفا دقف ركذ نإف . هتارطخو هتاكرح ميمج ىف هل قحلا مايقب همايق

 . قيفوتلا هللبو ء ىربنا دقف ركش نإو « ىرتجا دقف
 للملا اذه نع ثحبتسملاو صاقلا معي ىّتح « حرشلا ىف ةدايزلا ىلع ىنلمح اهنإو

 بلطلا قدصب الإ اهم رفظي ال ازونك ءاكسحلا ءالؤه مالك نم ةلك لك تحن نأ

 معلا اذه نم عمسي ام سدقي نأ دحأل ىثبني الو ء بمتلاو دكسلاو بصنلا ماودو

 ىدبب آل هللا َّنَأَو د : ليو كالهيو «لزبو هيتي هنإف ؛ ةرايعب كلذ نيزيو هيأرب
 ١ا) - ءمح مت
 , "0ع نينث الكا ديك

 69: بفسوي )0



 نحل ىلاغرفلا ىسوم نب دحم ركذ

 قاخ هب كله دق امالك هيلإ اوفاضأو © ىطساولا » مالك عومجم ىف اودجو امو

 رد ىذلا وهو « هلاقم ىف هب دصق ام اوفرءي لو ءانعم اومهقي 1 ؛ سانلا نم

 : لاق هنأ : لعأ هللاو « نييقار هلا نم هريغ نعو هنع

 ليقف «اليبسقملا ةظحالمىلإ دحتثنأو الياغوأ اماكوأ ابيبح ظحالت نأ كابإ

 ًارادقم كبلق ىف اهل لم الو راترألاب مهملع لص ١ لقف ؟ مهيلع ىلصأ الفأ : هل

 هثبو هئاشفإ و بتكللا ىف هفصول ىنعم الو « أطخأ دقن لضنلا اذه للق نم لكو

 دصق نأب ثنظ ةفئاطف : سانلا نم ناتفلاط هب كله مالك اذه نأل ؛ سانلا نيب
 ءايبنألا ميظعت ىنعم ىف بلقلا داقتعا ىف اصقنو ئُهَو كلذب دارأ اذه : لاق امف لئاقلا

 اندي- لوقي ذإ ةليضفلاو فرشلا نم هب هللا معصخ امو مهتمرحو مالسلا موملع

 نامإلا ةقيقح مدحأ غايب ال هديب دمحم سفن ىذلاو » : : لو هيلع هلل ىلص دمج انيبنو

 . لاق اكوأ « دبع نمؤيال 9 رخآربخ ىفو 6 هل امو هسفن نم هيلإ بح أ نوكأ

 اوطعي مل مهنأب أب روهجلا ىلع اهناسل تطسبف تميف امو اهانعم تاهج ةفئاطو

 . كلذب هللا مهصخ ىذلا « ليضفتلاو ميظعتلا نم موقح « مالسلا مهيلع ءايبنألا

 ءالؤه نإ : نولوقي ىتح كلذب اونتتفا ةماعلا نم اقلخ لبجلا ةيحانب نأ ىنغلب و
 سانلا ىلع صقي ناك نم الجر نأ كلذو « نييدمحم سيل ءالؤهو نوي دخت

 : هل لقي ناك ةيفوصلا ةوادمب هسفن رهشأ دق نمم اينالا ماطح ةرثك ىف اعط

 : مهملع صقي ناك ىذلا هصصق ىف مط لاقق مهملإ عقو 6 ىئاطسبلا ديعس وبأ»

 مالكا اذه مهل ركذو « مل-و هيلع هللا ىلص « دمحم »8 : نولوقي ال ةيفوصلا نإ

 ةيفوص ىلع كلذب '”«بدّحه ىتح كلذ ريغو « ىطساولا » مالك نم ترك ذ ىذلا

 ديري هنأ ةماعلا نم كلذ هنم عمس نم نظو « اهبحلاصو اهيكتذتمو مهيحاون

 مهنأل ؛ ةيفوصلا نم ريفنتلاو ءاضغبلاو ةوادملا كلذ ىف هدصق ناكو مهحصن كلذب

 « هللا ىلع بذككي ناك ام ةرثك نم مهم اباستحا ةريثك دالب نم هودرط دق اوناك

 يعود ع7

 ١؟



 ممللا باتكح 1 ه٠

 . هتالابم ةلقو « هلالحتسا ةرثكو « حلو هيلع هللا لص هلوسر ىلعو « لجو رع

 «نايبلا ةقدو « تاياكحلاو تاياورلا ةرثكو رئاستلاب هحناضفو هحئابق رتسي ناكو

 ىلص هللا لوسر بامسأ ةبحمو « ثردحلا لهأ بهذم هئاعداو « ناسللا ةحاصفو

 * ملو هيلع هلل

 ميلع فاخأ ام فوخأ » : لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع ىور دقو 5256

 6 ناسآلا يلع قئانم
 تقو نم نيتنيتملاو نيدنادملا نم ةباصءلا هذ-مب عقوام ضعب ترك ذ دقو

 . كلذ مرضي الف ءالؤه لاثمأ نم اذه انموي ىلإ نيعباتلا

 ميضي الو نيهلاسلا ىلوتي وهو 3 نيدئذلا َدْيَك ىدهب آل هللا "نأَود ّْ

 . نينسحلا رحأ

 مآ :.فسوي )١(



 هأأ ىطساولا لافام نايب

 ىلعساولا لاق ام نأيب يف باب

 ىلإ دمي تنأو « اليلخ وأ ءاماك وأ «ابيبح ظحالت نأ كايإ : لئاقلا لوق امأ
 ىطعت نأو « ديحوتلا دي رحتو دي رفتلا ىلإ كالذب ربثي هنأك « اليبس قحلا ةلفالم

 ممتاجرديف اوناك نإ و -- مهلك قاحلانأل ؟ءاوسام ىلإ ةنكاسملاكرتب اهقح ةينادحاولا

 كلذو ؛ ةريثك ءايشأ ىف مهني ىواسدق هللا نإف  نيلضافتم مهنيد ىفو « نيتوافتم

 « نوموكحم « نوجاتحم « نوعونمم « نورومأم ؛ نورودقم ؛ نوقولخم عب للا نأ

 ءءاش ىآأو ءءاش فيك قملا مدار أ امب « نوروهةم « نولتبم « نورئاف ٠ نوزجاع

 ممأإ و مهم مهم سفن مدحأل سيأو « دي هدنع مدحأل سيل ! ءاش ثيحو

 « ىنطصلا 7 ظ 0 هبيبحو « ءايفصألا مامإ و « ءايبنألا ديس نأ ىرت الأ

 : لوقيو . "76 ارض اَلَو امنت ىسشتل كينأ آل لق » : ءركذ لج لج « هل لوقي

 : لآق مث ٠ 6# «« نت كيج يك« يأت يب لذ

 متباقنا لتف وأ تام نإف أ لسارلا هلْجَق نم ْتَلَخ ْدَق لور الإ دع انو »

 هللا ىزْبَسَو اند هلل رم ةيبقع ىلع ْبَْقْني ْنَمَو ؟ 0 ىلَع
 وب موس م1

 دجال م كيلإ ًانيحوأ ىذلاب يهدم دش َنئاَو 8 : لاقو .٠ < نير علا

 , ""”« اليك انيلَع هب كلل

 لك قاخو , كاملا ىف كييرش هل نكي م« « لجو زع هللا نأل ؛ ةريثك كلذ هابشأو

 2 اردت هردقت ءىش

 هد : صصقلا (م) ام : فارعألا()

 مك : ءارسإلا () 1١44 : نارمع لآ (م)



 عمللا باتك مه

 در لآ نود ن 07 + اوذحماو» : لاقف « مانصألا نا فصو م.

 : زم نوكلم لو اشاد كرش 'مهسفنأل تركيا ل مد 0

- 
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ابأل ات ا ندد ن
 9 ةعشق

 درك نولقعت القأ هللا 0 'نء ْنوُدبمَت او 2 ةفأع“ ريفي لَو

 مهتاماقمو مهفقاومو مهبتارم ىف مهاك : ءايبنألا ريغو « مالسلا مهيلع «ءايبنألاو

 5 بم اوفصوو مه تلمح ىتلا

 تاولعس ظعحال نمو . مهفي رشنو مهايضفتو مهصيصخت ىريف قلخلا ظحال نف ٠

 هتب وبيغب « ةيئادرفلاو ةيدحألا مدقو « ةيب وب رلا ناطلس ىداوب و « ةيناديحولا ةمظع

 ىلإ ليبسلا دمي فيكو « قاخلاو وه نيأف « هنع قلحلا ةب وبيغو ؛ قاما نع

 ؟ قلحلا ةظحالم

 ىلإ تدجو نإ اليلخ وأ «اماكوأ « اييبح ظحالت نأ كايإ : هلوق ىنعم كلذ

 . ةظحالملا نم منأ ةيؤرلاو « ةرضاحلاو  ةدهاشملا ىنعي « اليبس قحلا ةظحالم

 « هارت كنأك هلل دبعا » : لسو هيلع هللا ىلص « ىنلا لاقو 06

 . « نايإلا قئاقحي بولقلا هتأر 2 : هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع لاقو

 . هلمع هيجتي دحأ انم سيل 8 : لاق هنأ « « ملسو هيلع هللا لص ٠ « ىفلا نع ىور دقو 2م.

 00 هاجر هايدي ناحإ لالوإ لاقف ؟ هللا لوسراي تنأ الو : ها ليقف

 ةسقن ظحالي م هنأل « كلذ لاق قو
 : رخآ تقو ىف لاقو 0 5 ةظحالم دنع

 دحأ لك ىلع مارح ةنجلاو : ىلاول تحن ءايبنألاو ضرألا هنع قالت نم لوأ انأ » اتلاف

 ٠ هيدفف هننمو هيلع هللا معن ظحال هنأل ؛ « اهلخدأ ىتح

 دأب د : ءاسنألا 6ك 1 م : ناقرفلا (1)



 ماع ىلعس اولا لاق أم نايب

 , "06 ترس كَ ةعفدب ماو 2 : لجو زع هللا لاق

 مسو هيلع هللا ىلع ىبنلا تام امل هنع هللا ض قيدصلا ركب بأ كلذكو

 م هيلع هللا ىلص ىنلا تومي مالسإلا باهذ ىلع اودخو « نيهللا بولق برام

 ”ناكن مو « تام دق ادم نإف ادمحم ديمي مكنم ناكن م الأ 9 : لقو ربتملا دمصت

 .وه !١ ترعال ىح هللا نإف هللا دبعي

 قحلل هتظحالم دنع « لو هيلع هللا ىلص ىب دلا توم ظحالي مل هنأ ىرت الأ

 ٠ نيماسملا نيكسمتو نيدلا ةرصن ىف

 1 كنألا لهأ ةلاقم نم اهتءارب لوزن دنع اهنع هللا ىضر ةشئاع كلذكو

 , كدمحم ال هللا دمحم : تلاقو سو هيلع هللا لص نا لوسر . .توجاو فيك ىر الأ

 ظالت مل اهنأ الإ « لسو هيلع هللا لص هللا لوسرب اهنرخفو اهلضفو اهفرش ناكر
 « اهتءاربب نآرقلا لوزن ىف قحلا ةظحالم دنغ « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ٠. ةليضفو ةجردو ةّبحعو ”ةمفر الإ -2 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع كلذ اهذزب و

 . بابلا اذه ىف كلذاوحم نم عمست ام ميمج « ىنملا اذه ىلع سقف

 نط ؟ سيلا : ًارادقم كباق ىف اهل 'لمجتالو « راتوألاب مهملع لص : هلوق امأو

 كاذب ديرب نكسلو « ًارادقم كبلق ىف مالسلا مهملع ءايبن الل 'لمجي ال هنأ : تنعتمل

 مهمإف ؛ كلذ رثكتسال ىأ « ًارادقم كدنع مهملع كتالص ةرثكسا لمنال ىأ

 . كلذ نم رثك أ نوقحتسي
 ١١ هللا لص ةدحاو ةرم ىلع ىلص نم ه .: لاق مو هيلع هللا ىللص ىنلا نأل

 . « ارشع هيلع

 : اهل كراثكتاب ًارادقم كبلق ىف اهل لمح الف مهملع ةالصلا ترثك نإو : لوقي

 نم رثكأ« ملسو هيلع هللا ىلص ؛ هلوسر ىلع تيلص اذإ كيلع هللا تاولص نأل

 . هيلع كتالص

 ا سلا ا ( مما ؟0) رااعلا)



 عمللا بارك 614

 مييلع ءايبنألا ىنمي « ؟رادقم كيلق ىف اهل لممتال : هلوقب دارأ هنإ : لاق نمو

 ذخأي نأ زوحيال هنأل ؛ هئايربكو « ىلاءت هللا ةمظع رادقم دنع هب ىنمي مالسسلا

 6 رانلاو 0 ةنحلاو » ءايبنألاو » هكنالملا نم : نا قاخ 0 ميم نم 03 ءىش رادقم

6 5 0 . . 00 
 هللا ةماقع رادقم عصوع لنع « نينءؤملا بولو نم اهضوم 2 ىلع ركسلاو » شرعلاو

 هتينادحوو 4 هناطلسو : هتردقو » هناي رجكو 0 ىلاعت

 07 لب رفتلا ةقيقحو ديدوتلا ىهعم ف اذهف

 مم 000 ماك 2: 2 5 : '
 لس رلأ مست ىلإ مماعدو قاحلا هيلإ هلل بدت امو 0 عرشلاو علا وع نم امأو

 0 1 ا
 لسرلا عيم> نم « ملسو هيلع هللا ىلص ؛ انيبن هللا صخ امبو ء هب اوءاج امب ناميإلاو

 ىناا صيصخم ىف ةوفصلا لهأ تاطبنتسم : باب ىف ًاباوبأ ىنملا اذه ىف ترك ذ دق

 هياع هللأ ىلص 5 ا لوسر نايخأو 1 ىلاعت ٠ نأ باتك نم » مو هيلع كَ ىلص

 . هّللأ يلو بول ىلع كاد نم حتف امو )2 سو

2 7 00 03 1 ّ 2 
 رَضْرَأ كيع هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ؛ لوسرلا ىف ةوفصلا لهأ لوقي ”برفأو

 . هب صخ ام عيمج ىف هكردي نأ دحأل زوميال

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع دحأ ديزي له : هللا هجر . ىاطسيلا ديزب وبأ لثس

 ! [ دحأ هكردي لهو : لاقف ] ؟ ملسو

 لوسر فرش نم هوكردأو قاما مهفي ام عيمج « هللا همحر « ديزي وبأ لاق مث
 ل اق ت5” ع. فلك كك 1 ةاكلو 0 08
 ىاالم ءاقرز 4 رف لثم :٠ كلذ لثمع هكردي مر ةمعقلا غامق 0 ملسو هيلع هلأ اص هلثأ

 5 1 ِ 1 ا 2 4 2 7 َ 11
 همم رو كلذ ىوس امو: هلصفو ةفرسم نم هوموفر قنا كردأ حشر ام 03 ءاملا ند

 م

 .٠ هكر دب مو دحأ

 0 8 1 0 م 5 . 5 7
 5 اولاق 3 - ملسو هيلع هلأ ىلد 4 هلبأ لوسر ةوفصلا لعل 4 فصيام بارقاو

 : هلوقب هلأسب ام ميمج هيطمي نأب « ملسو هيلع هللا ىلص ء هلوسر ىلاعت هللا دعو امل

 . هيطعي نأ الإ ايش هلأسي نأ زوحي الف « هطعت لس ؛ دمحإب



 هاو '”  ىلطساولا لق ام نايب

 15 نمو « ًارون قوف نم لءجا مهللا » : ملسو هيلع هلا ىلص « هئاعد نم اكو

 رون يرد نمو « ًارون ىنارو نمو ؛ 0 ىلاهش نعو ًارون ىنيع نعد ؛ « رون حت
 ارو ىعمس ىفو؛ رون ىرصب قو : ًارون : ىلق ىف لءجا مهللا « رون ىئاخ نمر
 ُ ثيددحلا ىف ءاج اك « رون ىعاغع و ٠ ارو ىملط ىفو

 و هيلع هللا ىلص هلوق كلذ ءاطعأ « ىلاعت هللا نأ ىلع ليلدلا : اولاق

 . ىادق مار ىرهظ فلخ ؟ارأل ىإ

 كلذف ؛ ملسو هيلع لا لص « دنع ةمأ نم دحأ كلذب صخ فرشو ةليَّضَف لكو

 لوقي نأ دحأل ىنبتي الف ء هلضفو ؛ ملسو هياع هللا ىلص « هللا لوسر فرش
 : ملعي الام

 ةعيقولا هتروأ « ىلاعت هللا نع ضارعإلا ”باقلا فلأ اذإ : ءاكسملا ضعب لاق
 . ىلاعت « هللا ءاياوأ ىف

 ؟ اريثك كلذ لثم مهءالك ىفو ءالؤه بتك ىف دمي ململا اذه نع ثحبتسللو
 ىلع كلذب ساقي ىتحراصتخالا ىلع ترسفو « نيتماكسلا نيتاه تنيب اعإو

 ؟ قيفوتلا هللابو . هركذن مل ام

 57 هللاو : م



 عمللا باتكص ملك

 فوصتلاب نييمرتملا نم طاغ نم 5( ذىف باب

 كلذ هوحو فيكو طافلا عقب نيأ نمو

 ىلع ايأ تمع : لوقي ىخركلا ىلع نب دمحأ تعمس : هللا هحر « خيشلا لاق

 ؟ فيسلا دح لثم ناكم ىلإ رمألا اذه ىف انغلب دق : لوقي « هللا همر « ىرايذورلا

 .رانلا ىفف اذك : اناق نإو راذلا ىفف اذك : اناق نإف

 لك ىف طلغلا نأل «رانلا لهأ نم ريصنف ةقيقدب هيف نحت امف انطلغ نإ : ىنمي

 تادارإ و ؛ لاوحأو « تاماقم : اهنأل « هملع فو فوصتلا ىف طلغلا زد نوعا وع

 نوكيف هلا ىلع أرتجا دقف هل سبل ام ىلإ كلذ ىف ىطخت نف ؛ تاراشإو « بئارمو

 . ءاش فيك اشامب هبقاع ءاش نإو هن افع ءاش نإف « مسخ هل

 « ةصقلا ءذه ىف امّدق هل نأب هسفن ىلإ راشأ وأ ةباصملا هذه موسرب مسرن نم لكو

 ءايشأ ةثالث ىلع هساسأ ع لو « ةمئاطلا هذه بادآ ضعبب كسمتم هنأ موتوأ

 ةصاخلا دنع لوبق هل عقو وأ « ةكحلاب قطنو ءاوحلا ىف :ىشم ولو « عودخم وهف

 ' . ةماعلا وأ

 : ءايشأ ةثالثلا هذهو

 . اهريغصو اهرييك : مراحللا عيمج بانتجا : اهوُأ

 . اهريسيو اهريسع : ضْئارفلا ميمج ءادأ : ىتاثلاو

 دب الامالإ اهريثكو ابليلق : ايندلا [ لهأ ] ىلع ايندلا كرت : ثلاثلاو

 . اهنم نمؤدلل
 « ايندلا ىف ةمبرأ : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ىبنلا نع ىوُر ام وهو

 تيب و « كنروع ىراوت بوو « كتعوج اهب دسن رك : ايندلا نم ىه ثسبلو

 . اهيلإ نكست ةحلاص ةجوزو ءاهيف نكن

 ك0 00



 لي فوصتلاب نيمسرقملا نم طلغ رك ذ

 « ةاهابلاو , رئاكتلا بحو « كاسمإلاو « عتللاو « عجل نم : كلذ ىوسأ امأف

 .. لجو رع هللا نع دبملا مطقي مطاق باجح : كلذ عيمأل

 الزنم كلس هنأ موتوأ « صوصخلا لهأ لاوحأ نم الاح ىعدا نم لككف

 ”برقأ طلغلا ىلإ هنإف ةثالثلا هذه ىلع هحاسأ نبي لو « ةوفصلا لهأ لزاسنم

 "قُم ملاغلاو « همسرب مسرقي وأ هيعدي وأ هسياإ ريشب ام عيمج ىف ةباصإلا ىلإ هنم

 . عادم لهاجلاو



 اوطاغ نيذلا ةقرفلا رك ذ ىف باب

 طلغلا ىف مهتوافتو « مهماقبطو

 ىلع م دجوف « اوطاغ نيذلا قّرفلا ىلإ ظ ىلإ م للا همر خيشلا لاق

 : تاقربط ثالث

 فعضو « ةعبرشلا لومأل مهماكحإ ةلق نم لوصألا ىف اوطلغ : مهنم ةقبطف

 ثيح « خياشلا ضعب لاق اك ؛ كلذب مهتقرعم ةلقو « صالخإلاو قدصلا ىف مهمئاعد

 . لوصألا مييضتل لوصولا اومرخ امنإ : لوقي

 « تاماقملاو ؛ قالخألاو « بادألا : ىهو « عورفلا ىف اوطلغ مهنم : ةيناث ةقبطو

 « لومعألاب مهتةرعم ةلق نم كلذ ناكسف ؛ لاوفألاو « لاعفألاو « لاوحألاو

 موعرمي و + مهضور, نم اوندي مل مهنأل ؛ عبطلا جازمو سوفنلا ظولظحل مهنءباتمو
 . مهم ولطم ىلإ مهيدؤي ىذلا جينملا ىلع مهةويو ٠ تارارملا

 رثك أ هدسفي ىذفاف « جارس الب املظُم تيب لخدي نم لثك : كالذ ىف مهاثف

 هنأل « ًاسيسخ ًاقرخ الإ همم دحب لف سيفن رهوجم رفاظ دق هنأ نط الكو « هحلصي ام
 سانجألاو « دادضألاو , لاكشألاو « هابشألا نيب نوزيمي نيذلا ةريصبلا لأ عبتي م

 نوقرفتمو « نرريحتم مهف « ططشلاو ةوفحلا مهنم رثكيو « طلغلا مهل عقي كلذ دنعف

 سدلتمو « نونجلاب فرتحمو « نونظلاب رتغمو نوزحو ربجتمو « نوتفمو مزهنم نيب

 مه مق نم ناحبسف « نونملل نمتءو نوتفمو عالمو « نوحشلاب دكمو « نوهلاب

 . ممعافشو مهملقسو « مهل ءاودو مهمادب ماعلا وهو كلذب

 اذإف « ةوفجو ةلع ال « ةوفهر ةلز : هيف اوطلغ ايف مهطلغ ناك : ةئلاثلا ةقبطلاو

 الو « للخلا اوُدَسَف ء رومألا ىلاعمو قالخألا مراكم ىلإ اوداع كلذ نيبت

 ةيضرلا لاوحألا ىلإ اوداعف زجملاب اورقأو « قحلل اونعذأو « دانملا اوك رو « ثعتشلا



 هلو مهماقبطو اوطلغ نيذلا ةقرفلا رك ذ

 ةتقولا ظن لو « مهتوفه مهيتارم صقنت لف « ةعيفرلا تاجردفلاو ؛ ةينسلا لامفألاو

 . مهتوفص ةرردكلاب جزم لو « مهتونج مهماع

 « ترافتلا نم : ىتش لاوحأ ىلع ثالثلا تاقبطلا هذه نم ةقبط لكو

 : . تاينلاو ء دصاقملاو « تادارإلاو

 : لئاقا لق دنو

 ميعّلَي اه نال هتحضف هيف وهام رينب لحم- نم

 ؟؟* نامإلا سيل : لاق هنأ « ملسو هيلع هللا لص ؛ ىبلا نع ىورام هيلع بهذ دقو

 ىور اك « لامعألا هتقدصو بلقلا ىف رقو ام وه نكلو « ىتنلِب الو ىلحتلاب

 5 : ©« ثيدحلا ىف

 ءاشب نأ الإ «ءاود هئادل ىجري الو « ةلالضلا نم مب الف لوألا ىف طلغ نمف

 .ةباصإلا نم ةديعب تناك نإو « ةفآآ لفأ عورفلا ىف طلغااو « كلذ هللا



 عمللا باتك 64
 اا تاس سل ل

 ةلالضلا ىلإ مدؤت مل ىتلا عورفلا ىف طاغ نم رك ذ ىف باب

 ىتغلاو رقفلا ىف اوطلغ نيذلا تافئاطلا رك ذ ىف 'ىدتبنو

 فيرشن ىف اوماكت « ةيفو.هلب نيمسرتملا نم ةفث ط نإ مث : هللا هحر خيشلا لاق

 ضارعالاب ىنغلا ىلإ ال « هاب ىتذلا ىلإ : كلذ ىف مهتراشإ تناكو « رقغلا ىلع ىنفلا

 تاحاحتحالاب تقامتو ؛ تالي وأتلا باطف ؛ [ ةمثشط تطاغف ! ءايدلا نم ةيندلا

 ةدوي الح ايندلا ضارعأب ىنغلا لمحت نأ : تاياورلاو تايألا نم : تاعارتخالاو

 ملكت ىذلا نأل ؛ تطلغو كلذ ىف تهاتف « ةرخآلا بالط تاماقم نم ًامانم وأ

 ىلإ راشأ : ىلاعت هللا ىلإ نيمطقنملا لاوحأ نم الاح ىنتلا دعز ؛ ىنغلاو رقفلا ىف

 . ةضومب حاتج هللا دنع نزت ال ىتلا ايندلا ضارعأب ىنغلا ىلإ ال ء هللاب ىنذلا

 : اهنراقيام ء ىلات هللا ىلإ راقتفالاو رقفلا قئاقح ىف تماكست : ىرخأ ةقبطو
 - .٠ .٠ 1 ١

 1 مدعلا دنع ؛ ةئين املعلاو )2 نوكسلاو 2 ضب وفتلاو 2 اًضرلاو ) ركشلاو ءراملا نم

 : اضرلاو ريصلا مدعي ىذلا جاتا ريقاا نأ تهور ىرغأ ةقئاط كلن

 ”لضف هل : ربصلاو اًضرلا مدعملا رطضملا ريقفلاو ؟ هرقف ىلع هل باوث الو هل ةليضف ال

 . ايندلاب ءانغ نوكي ىذلا ىنغلا ىلع

 دنع نوكسلاو ةنينأمطلا 3 35 رشم تاعص ن“ سيلو 3 ةجاتحم س ميلا تقئنخو

 نم هنأل ٠ ىوحلاو عبطلا هالي الو سفنلا ههركست رقفلاو ؛ ىةلاو مارقلا مدع

 . ظوظحلا [ نم هنال ء ىوهلاو عيطلا هعالب و سفنلا بح ىفلو قوقحلا ]

 5 اهات 1 3 اع 1ع عاذإ 08 ةدوعأو لأ هث د ىلع ىن لا ىف ا هنأ دعو دقو

 ةنسحلا كرت 3 !عمَأ : 06 هلق هنا اع عل
 هفييحاو 6 هموم رح 00 0 يي دو رع دلو

 او: ماعنألا )00(



 هكا ىنةلاو رقثلا ىف طاغ نم ركذ

 ربصلا باوث' سبلو ؛ رقفلا ةرارم ىلع هربصل 2« سفن لك ىف ةنثاك ريقفلا نم

 .٠ ةدودعم ةياه

 قفز 7 5 21 2 3 1 00000
 : 2 بادع ربغب ع 2 ثوب ءاص قو امنأ » : لحو زع هوم

 . ةمومذم هيف ةلملاو ةلع هترصص نإف « دو# هتاذ ىف رقفلاو

 . 6 61 35 .٠
 "ع

 ىلع ديجلا راذملا نم نينمؤلا ىلع نت ْرَأ رقفلا : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقت

 رمرلا لو

ّ-< 

 . ادي رقفلا ريغ رففلا عم طرتشي لو

 ىهف ربلا لاعأ نم ةدومم ةلصخ هتبحص نإف مومذم هتاذ ىف اينالاب ىنذلاو

 . ىنغلا سفن ال هد

 رتشي لو © « ضرعلا ةرثك نع ىفلا سيل 2 : لو هياع هللا ىلص ىننلا لوقل "14 طرتش 6 ؛ ضم رملا حرمك مع ملا بل اه : لسو هلاع يأ 1
- 

 ةردان ةلعب الإ اهملع ةمدلا ميسأ عقي ال اهئاذ ف ةدو# ةلصح ني ناشف

1 

 . ريا لامعأ نم

 بح لب 0 امهعبتي نأ ديملل سيل 3 نالاح ىءلاو رّمفلا نأ تدءعر :ىرخأ ةقيطو

 ماكحأو 0 فرا امملاو قئافحلا لهأ دنع اذهو 0 ًامععم بف الو اهربعي نأ هياع

 رقفلا سد ىواس لو كأاذ 1 يذلا ن ل أ ىر أ ةعباط تناف 0 تثأيأ اهلا دنع ةقيقكط

 لاغا ىنمم ىف ىنغلاو رقفلا نيب قرف ال : اوناقو ىنفلاو

 انك نإف ؛ ىننال نيهراك انيأر امو ء رقفأل نيهراك 5 انيأر دق : مط ل ةيف

 « امهلم زارتحالاو . امهملإ « ةنكاسللا يف 5 لاوتسا نيأف « نيدوتسم نيلاح

 . كللذ ىف موطاغ نب دقف 5 امك ةقئاعملاو

 يمزلا )١(



 عملا باتك ففي

 رقفلاو مدعلا رقفلا لاح نم دارملا نأ تمهوتف رقفلا ىف ىرخأ ةفئاط تاغ 9و

 ةيؤر نأ اما ىفخو « رقفلا بادآ ىلإ اهتّدهب 'مْسَن لو كلذب 'تلفتشاف , طقف

 . .رقلا ةقيطع نعاريللا يادي قتلا قرتنلا

 « رقفلاو « مادعإلا نم “لفأ ةلصخ رقفلا لاح ىف قداصلا ريقفلل سيلو

 نكي مل ىذلا رقفلا نم هنأ : اينامم ىف « ضيوفتلاو « اضرلاو « ربصلاو

 0 باحعإلاو رقفلا ىلإ ةنكاسملاو رقفلا ةيؤرو « لاصحلا هذه ًانورقم

 . ناكملا ىف باححو لاحلا ىف

 . قيفوتلا هللب و ء باو.ملاب رعأ هللاو



 منع مسوتلا كرثو عسوتلا ىف طاغ نم ركذ

 فشتتلاب ايثدلا نم عسوتلا كرتو « عسوتلا ىف طاغ نم رك ذ ىف باو

 باستك الا كرثو باستك الا ىف طلغ نمو « لافتلاو

 « قيدص وأ «ىبنل الإ تامسلا ىف لوخدلا حصي ال : هللا هحر « خيشلا لاق

 اهقوتحت بابسألا ىف نوموقيو « مهريغل ءاسيشألا ىف نونوكي مهنأل : هانعم

 نذأ اذإو « اوقفنأ ىنافنإلاب مهل هللا نذأ اذإ :.نذإلا نوفرعي مهنأل ؛ اهظوظح ال
 . اوكسمأ كاسمإلاب مه

 هلوخد دنع طلغ « تاياهنلاو لايككلا لهأ نم نكي مو « نذإلا فرعي مل نمف

 . تالي واتلاو رورغلاب تاعسلا ىف

 نم هيدي ىف ام ىلإ نكسي ال نم : هل لاقيف كلذ ىلإ نكسي ال هنأ معز نمو
 « ءاوس دنع ريثكلاو ليلقلا نوكيو « بلطي الو ك4 ال نأ ىثبني ايندلا بايسأ

 «نينثالا نم هذنع رثآآ دحاولا نوكي الو «ريثكسلا نم هدنع رثآ ليلقلا نكي مل نمف

 نم وهف : اهدوجومل كاسمإلاو ايندلا بابسأ نم دوقفمل بلطلا نم هس واخي الو
 . اهقح ال اهظح اهباستك اب نيطبترملاو ايندلا بالط

 ش . طاغ فوبف كلذ ريغ ًالاح هل نأ مهوت نمف

 نم ليلقلاو سابللا نم .نودلا اوداتعاو « للقتلاو فشقتلاب اوقلعت : ى رخآ ةقبطو

 ائيش لك أ وأ « تاحابملا نم ًاثيش لوانت وأ « هسفنب قفر نم لك نأ اونظو ٠ توقلا

 هيلع مه ىذلا لاما ريغ لاح لكو « ةلزنملا نم طوقسو ةلع كلذ نأ : تابيطلا نم
 ةلملا نأ ا ؛ فشقتلاو لاقتلا ىف ةنئاك ةلملا نأل ؛ كلذ ىف اوطلغ دقو ؛ ةلز هدنع

 نوكي نأ الإ ؛ لولعم فاك_تلاو « ةداملاب فشقتلاو لاقتلاو . هفرتلاو مفرتلا ىف ةنئاك

 اذإف ءهسفنل ةضاير وأ « هل ًابيدأت نوكي وأ ء تاقوألا نم اتقو كللذب ؟دارم دبعلا

 هدهجي اهنع عالقنالا ىف لمعي ملو « كلذب هل قاما ةحالم ىلحتساو ؛ اهتافآ دهاش

 . ادبأ هُريخ ىجرب الو اكلاه نوكي



 ا

 عملا باتكح ه4

 ىلإ اونكرو « بسكلا نم توقلا ذخأب اوقلعت : نيكسنتلا نم ىرخأ ةقبطو

 حصي ال لالا نأ اونلغو اوههثوتو مهلثم بسنكي مل نم ىلع اوركنأو « مهباستكا

 . باستك الاب الإ حصت ال  مدنع  توقلاو ءاذغلا ةيفصتو « ءاذغلا ةيفصتب الإ

 . هدي بسك نمؤأا لك أي ام لحأ : لو هيلع هللا لص ىننلا لوقب اوجتحاو

 « لكوتلا لاح قطي مل نمل ةحابإ و ةصخر بسكلا نأل ؛ كلذ ىف اوطاغ دقو

 « ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناكو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاح لكوتلا نأل
 نورومأم مهلك قاما كلذكو ؟ قزرلا نم نومضملاب ةقثلاو لكوتلاب ًارومأم
 قزرلا مدع دنع نوكسلاو « ىلاعت هللا مدعو امب ةفتلاو« "لجو رع « هللا ىلع لكوتلاب

 دقف قطي لو الذ نع فعض نمف ؛ « مهقازرأ مهملإ « "لجو رع ء هللا قوسي ىتح
 . كلبيال ىتح هطورشب حابملا بسكلا ؛ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل نس

 « هبسك نم هقزر ىرب الو « هبسك ىلإ نئرب ال نأ : بسكلا طورشو

 بسك هلغشي الو « نيملسملا ةنوامم كلذب ىوني لب « امنتخم هبسك ىف نوكي الو
 كر ام ىتمف « مارحلا لكأي ال ىتح ملعلا لعتيو « ةضورفملا ةالصلا تاقوأ لوأ نع
 مل نم ناوخإ هل ناك نإو « ةهامب الولع» هبسك راص دقف لاصحلا .ءذه نم ةلصخ

 . هتوق نم لضف امب مدقفتي نأ هيلع بجيف « نوجاتحم مهنأ لعب و اوبستكي

 . هباستكاب هقلمتو هبا#إ ىف طلغاا هيلع ىشخأف طورشلا ءذهب مقي ل نمف
 نيفرشتم « مهلا- ىلع نيدمتعم اواجو « نيبستكسملا ىلع اونعط : ىرخأ ةقبطو

 نع سولجلا نأل ؛ كلذ ىف اوطلغ دقو ؛ لالا وه اذه نأ مدنعو ؛ مدقتفي نم ىلإ

 هيلع بلغو هنيقي فمض نمف « ريص'او نيقيلا ةوق نم نوكي نأ ىشبني بساكسملا

 نامإلا ةوقب بلطلا كرو , حابم بلطااو ء بلطاا ىف لوخدلاب رمي هممطو هعبط

 .لضفأو 0



 هاه تادارإلا ىف اورتف نيذلا تاقبط ركذ

 اوطلغو « تادارإلا ىف اورتف نيذلا تاقبط ركذ ىف باب

 تاحارلا ىلإ اونكسو « تادهاملا ىف

 « تادابعلا ىف تطاغ ةيفوصلا نم ةقيط نإ مث : هللا هر ؛ خيشلا لاق

 مو ء اهمماسأ كلذ ىف محن مف ؛ تادباكسلاو « سوفنلا تاضايرو « تادهاجلاو

 مهنأ كلذو ؛ ىرقيَقلا اهباقعأ ىلع تصكنو تم:وناف ؛ اهضضاوم ىف ءايشأل مضت

 ءانثلاب , هقلخ ىف مهمالعأ كلذب هللا س1 امو « نيمدقتملا تادهاجم اوممس نيح

 « اونمتو مهسسوفت تعمطف 2 تاماركسلا راهظإو « سانلا دنع لوبقلاو « ليجلا

 مهاعد اذإف ٠ اولسك مهدارم ىلإ اولصي لو ةدملا تلاط امذ ء كلذ نم ًاثيش اوناكتف

 ٠ نزو مهدنع كلذل ماقي الف « سفنلا ةضايرو ةدابعلاو ةدهاجلا ىلإ معلا ىعاد

 ميك ردأو « هتعاط ىلع ةموادملاب مهدارأو « هتمدخ ىلإ ةبذج قحلا مهبذج وأو

 هيلع تناك ام ىلع تءادو « ممايأ تيوقو « مهتابغر ثدادز ال ؟ هتبانعو هفطاب

 اومعوت ؛ مدصق داسفو « مهئاعد فمضل . كلذب نيدارم ونوكي ملاهف « مهتاين

 . روتف كلذ نأ

 مث تقو نود اتقو نيدهتهلا بولق هب حورتي ام روتفلا نأل ؛ كاذ ىف اوطلغ دقو

 . لاحلا ىلإ دوعت

 . ةبذاكسلا ىنامألاو ىناوتلاو لّمسكسلا وهف ءالؤه يف عقو امامأف
 « ىرابذورلا ىلع ابأ ثممس : لوقي ىخركلا ىلع نب دمحأ تممسو : لاق

 ائيغ كرت نءف « ةيادبلاك ىهف ةياهنلاو « ةياهسلاك ىه : ةيادبلا : لوقي هلا هحر

 - . مودع وهف « هتيادب ىف لمعي ناك امم هتباهن ىف
 « تردصتو تساحو ؛ مجاشملا تيقلو ٠ ترفاسو « تحاس : ىرخأ ةقبطو

 ملام ىلإ ترظنو ٠ اهؤانرق قلي ملام بيقل دق اهنأب « اهسنج ءانبأ ىلع تاواطتو

 .نيلنلا شار توفوا: اهوالخ هيلز رقي



 عملا باتك“ فلا
 يا ل ل م ع فيصل

 امإ و ؛ لاجرتا قالخأ نع رفسي هنأل ًارفس ىمس رفسلا نأل ؛ كلذ ىف تطلغ دقو

 اوفرعيو « اهليدبت ىف اولمعيف امومذم ًاَقلُخ مهسفنأ نم اودهاشإ ىتح نورفاسإ

 . مهفراعمو مرضح ىف كلذ اوفرعي لام تاوبخخلا نم مهسفنأ نم هيأ

 « لمي ام ميمج ىسني نأو « ةدارإلاو « ةمرهلاو . بدألا ىلإ جاتحي خيراشملا ءاقلو

 ىفتقيالو « خيشلا قح هسفن بلاطيو . هيلع ريشيأو هب هيصوئبام خيشلا نم لبقيو

 نأ فاخي و , هيلإ هرظن منتغي و , هبلق ظنحي و « ًاقفر الو هيلع الابفإ خيشلا نم هسفنل
 . هيلع ةّجح خيشال هايقلو هتبح نوكت

 نم هنأ موو « تركذ امريغ ىلع خياشلا نم خيش ىتا وأ « رفاس وأ حاس نف
 . ميظع طاغ ىف وهف : خياشملا بمص دق نم وأ « نيرفاسما

 ”لذبلا دارملا نأ اومهوتو « اولذبو ٠ كالمألاو لاومألا اوةفنأ : ىرخأ ةقبطو
 . ةحامسلاو لذبلاو ةواخسلاب قلختلاو ؛ قافنإلاو

 نكي مل : اولذب و اوقفنأ امف « ممدوصقو موقلا دايم نأل ؛ كالذ ىف اوطلغ دقو

 عم بابسألاب قلمتلا نأ اوأر نكسلو « ةحامسلاب راهتشالا الو « ةواذسلا راهظإ
 مهذيو مهقافنإ ناكف ؛ ةقيقحملا نع عطاق ”باجحو ؛ ناكسملا ىف ةلع : بيسملا

 قي رط نم ًاثيش لذب نمف « .ةقالملل ًامدطقو ةلملا نم ارارف : كالمألا نم مهجورخو
 . طلغ ىف وهفموقلا قيرط هقي رط نأ نظو « ةواخسلاو ةحامسلا

 سبل : اولاقو « تاقوألل ةاعارملا اوفلكتي ماو « تاحابملا ىف اوطسبنا نورخآ موقو
 ! انتقو كلذف « انمتو اناكأ اندجو ام « شيأ مولعم انل

 نوكي ام ثقولا سيلو « كردي ال تاف اذإ تقولا نأل « كنذ ىف ؛وطلغ دقو

 نضالخإلاب طوب رمو «رك ذلا ماودب ًارومعم نوكي ام تقولا 1 « ففرإلاب ًارومعم

 رفظلا ةصرف نوبلطي ءادعأ : ناطيشلاو ىوهلاو سفنلاو ؛ ربصلاو أضرلاو ؛ ركشلاو

 . هكاله نما الو ءريَخ جر الف نيع ةفرط مهنع ديعلا لفغ اذإف « دبعلاب
 . طلغ ىف وهف كلذ نم نِمأ دق لاح ىلإ لصو هنأ موت نمف



 هدب هريغو مامطلا كرم ىف اوطلغ نيذلا رك ذ ىف باب

 ماءاعاا كرت ىف اوطاغ نيذلا تاقبط ركحذ ىف بأب

 كالذ ريغو دارفنالاو هلا أو

 ةفلاحم مع اوس نيثدتبلاو نيديرلا نم ةعاج نإ م : هللا هر خيشلا لاق

 اهقئاوبو اهثرش نمو ماعطلا كرقب ترسكنا اذإ سفنلا نأ : اومّهوتف « سوذنلا
 «مامطلا كرت ىف بدألا اولمءتسي لو «بارشلاو ماعطلا نم مهتاداع اوكرتف ءاهقئاوعو

 مايألاو ىلاوللا اولصاوو « ماعطلا كرت ىلإ اودممف « اهبادآ نيذاتسألا نع اوثحبتسي مو

 ”لاح كالذ نأ اونظو

 جاتحي ام ىلع هققوب ”بدؤم هل نوكي نأ ىنيني ديرما نأل ؟ كلذ ىف اوطاغ دقو
 اهداف نم صلخمتي الو !هافالتي نأ ردقي ال ةنقفو ءالب هتدارإ نم دوت, ال ىتح هياإ

 ةراّمألا ىهو ءرشلا نم هيلع 'تلبج ام اهنع بهذي الو « اهرش نمؤيال سفنلاو

 اهرش اهنع لاز دقف مسا ةلقب عوجلاب ترسسكتنا اذإ سفنلا نأ نظ نف « ءوسلاب

 : طلغ دقف « اهئحاص اهنمأي ىتح «اهتي رشب تافآو

 لك ىف مهماعط نم نوصقني اوالقتي نأ اودارأ اذإ اوناك: لوقي ملاس نبا تعمسو

 .ناوتسلا ندا نك ةظغ

 اولكأب نأ هباحصأ أ دس هللا همحر - هللا دبع نع لوس ناك : لوقي هتدمسو

 . ةدابعلا نع اوفعضي ال ىتح هرم ةعمج لك ىف محللا

 لك أو « لقلتلا نم : ءايشألا هذه لثم ىف مهسفنأ ىلع اولمح ةعاج ”تيأر دقاو

 « اهتيكس ىلع اه اونأي ل مهنأل ء ةضيرفلا مهتتاف ىتح «ءالا برش كرتو ء شيشحلا

 . نيمدقتلا نم كلملا اذه كل نم باداب وندأتي 1و

 « قالا نم نوب ربي كالذن مهنأ اوتظو ؛ لابجلا فوهك تلخدو تازئعا دك و

 « ىلاعت « هللا مهاصوب وأ ء مهسوقت رش نم تاولفلاو لالا ىف نونمأي وأ



 عمللا باتك همكم

 ىلإ مماصوب الو ةفيرتشلا لاوحألا نم ءءايلوأ هياإ لصوأام ىلإ ةولحلاو دارغالاب

 . سانلا نيب كااذ

 مهتولخ تمادو ؛ مهمعطم "لق نيذلا خياشلا نم ةمثألا نأل ؛كلذ ىفاوطلغ دقو

 ةوقو ملعلا ىعاد ؛ هيأإ ماعدو كلذ ىلع مادح اإ : ةلزملا اوراتخاو « مدارغ.او

 نع مهذخأو « ناطوألاو فراعملا نع مهاغشو مهاهذأ ام مهبولق ىلع دروف « لاحلا

 ©"”ءاوس نمع اهب مهانغأ ةبذج هيإإ قالا مهبذجو بارشلاو ماعطلا

 هسفن ىلع لمحو فلكستي مث « دراولا ةبلغو لالا ةوق هب وحصم نكي مل نمف

 هنو + هلافاان كرد هلو و رسل هين لع نع هه لقي « هقيططت ال ام

 بتارم نم ءىش ىلإ لصو دق هنأ هوتي و « هفاكتب كلذ نم ًاثيش لعف نمف « هعم ام

 . طلغ ىف وهف : نيصوصخلا

 نورك ذي و لبالا نورهسي و ؛ماءطلا نولقب“ اوناكث ادحألا نم ةعاج بتي رو: لاق

 كلذ دمب جاتحي ناكر هيلع ىَتْديت امر مهدحأ ناك ىت , ماودللا ىلع « ىلاعت هلا

 . ةضيرفلا ىلعي نأ ردقي ىتح « ًامايأ هب قف'ريو « ىتادي“ نأ ىلإ
 ةوبشلا تافآ نم اوماس كلذ اومطق اذإ مهنأ اونظو « مهسفنأ اوُبِج ةءاجو

 . ةيناسشتلا

 ةلعلاو « ةلآلا تمطق اذإف « نطابلا نم ودبت تافآلا نأل ؛ كلذ ىف اوطلغ دقو

 ىف ةفآلا نأ نلظ نمف ه ةفآلا دادزتو رضي لب : كلذ مفتي ل نطابلا ىف ةدوجوم

 . طلغ ىف وهف « 'هرش نه كللذ مطقب صاختي و ةرهاظلا ةلآلا

 الو « ءام الو داز الب « ىداوبلاو ىراربلا اولخدو مههوجو ىلع اوماه ”موقو

 لكوتلا ةقيقح نم نوقداصلا لان ام اولان كللذ اولمف اذإ مهنأ اومهونو ءقي رطلا ةلآ

 يىلر دنع تيبأ ؛ مدحأل تسلو : ملسو هيلع هللا ىلد « هلوق كإذ نمو )١(

 . 6 ىنيقسإو ىنمعطإ



 ه١ ديزب ىلأ نع تيكح ظافلأ حرش ىف رخآ باب

 اوبدأتو. تايادب مل تناك مهبأد اذه ناك نيذلا مونلا نأل ؛ كلذ ىف اواماغ دقو
 اولاميمل : مهلا وحأب نياقتسم اوناكو ء تادهاحلاب كلذ لبق مهسفنأ اوضارو « بادآب

 ىتح ؟ اوقاذ ةرارم نم مو اوثام ةتاوم نم ف ؛ةدحولا نم اوثحوتسي ملو ةلقلاب

 دملاو « ةدحولاو ةعاججلاو « لبجلاو لهسلاو « نارمعلاو بارخلا ىف محلا وح اتوكشا

 . تولاو ةايحلاو « مبُدلاو عوجلاو ؛ لذلاو
 وبف نياك وتلا لاوحأ رم ءىشب قطن دق هنأ مونو كلذ نم ائيش لمف نمف

 . طلغ ىف

 هير نو: ةاوسلا تانقرلا :اوذغتاو 2 قوضلا قبل اوقاكتت ةعاحو
 مهنأ « كلذ اولمف اذإ مهنأ اوتظو « تاراشإلا اوهطتو « تاغوبصملا اوسبلو

 . ةيفوصلا نم

 ةرسحلا ريغ هبحاصل ثروبال ؛هبشتلاو ىّملتلاو ىلحتلا نأل ٠ كلذ ىف اواطلغ دقو
 . ةمايقلا موي ىف رانلاو رانشلاو « ةمالماو بتعلاو « ةمادنلاو

 وهف مهب هبشتلاو سبلتلاب قئاقحلا لهأ لاوحأ ىلإ لصي هنأ مرت وأ نظ نمف
 ٠ . طلغ ىف

 « مهتاباكح اوظفحو « مهتاراشإ اوفرعو « موقلا مولع اوءمج ىرخأ ةعاجو
 |وراص دقف كلذ اولمف اذإ « ع اونظو ؛ ةحيصن تارابعو ةحويمص ًالظافلأ | وفلكستو

 . كلذ ىف اوطلغ دقو« مهلاوحأ نم ءىش ىلإ اولصوو « مهم

 ةعوضوم معاردو « ةمولعم ةقفنب مهسسوفن تنكسو مهتوق اوزرحأ ىرخأ ةعابجو

 « عرولاو ؛ لبالا مايقو « ةالسصلاو « موصلا نم : مهداروأ ىلإ كلذ دءب اودع مث

 ىذلا دوصقملا لاحلا رنه اذه نأ اوتظو « ةيثملاو « ءاكبلاو « 'ندخلا سابلو

 "لاح ءدمب نوكيال

 هوحمو بنملا ريصع هيف عمجف ةرصملا تحت لمحم ام ؛ ةوكر عمج : ءارلا سكب (:0)

 (ممللا عين



 عمللا باتك 1 تر

 ا فّوصتلا لع ىلإ ر ,اشأ ٠ ناسا أ 'نظأ امو « كلذ ىف اوطلغ دقو

 ثأر «نادالا عمطقب رمألا ل رأى 4ك ايما ع 0 3 2 مولعأ ن 0 ةئياذب 2 جر هنأ

 توف اخد 0 0 مولعم بلس ىلإ 0 رولا مهم ن 8ك ند بيغلا ىف مهنوأ اولع و

 7 نأو : هلايعو هباحصأ نم هلع نا نكساو ( ةسقن لجأ نم نكي كالذ نإف

 ءاهل اوخإ ن 05 هيلع

 كالذكهصأ ن 5 مل 3 مهم هسقت دعو 2 مهاح ىآى داو 4 فكوصتلا ىلإ راغأ نءف

 . طاغ ىف وبف : تركذام ىلع

 ذاخئارب صقرلاو عامسلا وه: فوصتلا نأ اونطظ ”قعامحو : هلل هوحر خشلا لاق

 دئاعقلا عام دتعو « ماعطلا ىلع تاعامجالل فلكتلاو ,2©2قافرإلا بلطو ؛ تاوعدلا

 «ةيحشلا تاهننلاو « ةبيطلا تاوصألاب ناحلألا ةغايص ةفرعمو « صقرلاو دجاوتلاو

 ضعب نم اوأر ام ومحت ىلع « مؤقلا لاّوحأ هبُشُب ام « ةيلزغاا رامشألا نم عارتخالاو

 . نيةقحتملا نع كلذ مهغلب وأ « نيقداصلا

 رداتمم سفن لكو ءايندلا بحت ثوام بلق لك نأل ؛ كلذ ىف اوطلغ دقو

 . "فلكت همايقو هتاكارحو 0 ”لولعم 2( هدوحوو « هةعامف 2 ةلفملاو ةلاطبلاب

 « عاسلا تقو ىف « نيققحتلا نم « هينمتو هلّيحو هفلكستب ريسصب هنأ نظ نمف
 كل ذ ىف طلغ دقف : كلذ ريغو ؛ دوجولاو « ةكرحلاو

 )١( قاقرألا : ةخسن ىفو .



 فقل ةيدوبمااو ةيرحلا ىف طلغ نمركذ باب

 ةلال_هضلا ىلإ كلذ هادأو 2 لوصألا ىف طلغ نم ركذ باب

 ةيدوبملاو ةيرحلا ىف اوطلغ نيذلا موقلا ركذب "ىدتبنو

 ىلع « ةيدوبملاو ةيررملا ىنعم ىف « نيمدقتلا نم موق ملكت : هللا هحر خسيشلا لآق
 هللا نيبو هنيب ىتاا تاماقملاو , لاوحألا ىف نوكي نأ  ىقبفي ال دبملا نأ : ىنعم
 ىلع ضّرملا راظنتاو « ةرجألا بلط : رارحألا ةداع نم نآل «رارحألاك « ىلاعت
 الوم نم رظتني ال دبملا نأل ؛ كلذك ديبعلا ةداع سيلو « لامعألا نم نولعي ام
 كرت دقف « كلاذ نم ءىش ىف عمط ىتمف ؛ هالوم هب هرمأي اص ىلع ًاضوع الو": أ
 امعتساو ءهب مثرمأ ام ىلع ه [ ةيطع ] مالم ماطعأ نإ ديبعلا نأل ؛ ديبملا ةمس
 . مهقاقحتساب ال ؛ مهيلع مالوم لضفت نم كلذ ناك : هيف

 . كلذك رارحألا ةداع سيلو

 مج

 . ىنمملا اذه ىف ديبملاو رارحألا تاماقم ىف باتك خياشملا نم نيش فنص دقو
 نيب فرامتملل ؛ ةيدوبعلا مسا نم *منأ ةيرحلا مسا نأ ةلاضلا ةقرفلا تنظف

 « ديبملا نم اهندلا لاوحأ ىف ةجرذ أو « ”ةبتيم َلْعَأ راوحألا نأ : قلحلا
 ىلامت هللا نيبو هنيب ماد ام ء دبعلا نأ : تمقوتو « تلضف « كلذ ىلع تساةف
 راص اذإو «اكرح راص دقف هللا ىلإ لصو اذإف « ةيدوبعلا مسأب بسم ويف: دبعأ
 . ةيدوبملا هنع تطقس ارح

 . نيدلا لوصأل اهعيبضتو ؛ اهلعو اهمهق ةلقل « ةقرقلا مذه تلض اعإ و
 نوكي ىتح « ًادبع ةقيقحلا ىف نوكي ال دبعلا نأ ةلاضلا ةقرغلا هذه ىلع تيِفَح

 ةقيقملا ىف نوكحي كلذ دنمف , لجو رع « هللا ىوس ام عيمج نم ارح هبلق
 .هلل ادع

 ٌهبِعَو » : لوقي ذإ دبعلا مما نم نسحأ مسإب نينمؤملا ىلاعت هللا مس امو :



 عملا بانك مهعع

 دابع 9 : نم مما هنأل ؛ * ”« ىوأبِع ؛ّىن 2 0126 نشا

 "ا نوم رك

 0 لا هليل مهلا لارين ذي ا

 هللا ىللص هيفصو ةييبحل لاقو م ديلا من م: لوو “و بع 0 0

 0 نيِقَعْلا كينأت َّسس كبَر ٌلبَعَأَو 0 ملسو هيلع

 « هللا لوسر اي : هل ليقف « هامدق تمرو ىتح لصي ملسو هيلع هللا ىلص ناك "1

 نوك أ الفأ » : لاق ؟ رخأتامو كين ذ نم مدقت ام كلل هللا رنغ دق سبلأ

 . © ًاروكش ًادبع

 ا نوك أ نأ نيب تيخ » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلمب ىبنلا نع ىوُرو 006

 : تلقف « 'مضاوت : ماللا هيلع ليربج ّىلإ راشأن ؛ ادبع اينو اكلت

 . « ًادبع اًيبن لب

 كلذ ْتقَر ل ةيدوبعلا ةجرد نم لْعَأ ةجرد ىلاعت هللاو قاما نيب ناكو لف

 . كلذ هيطمي ناك العو لج هّللاو « سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . قيفوتلا هللبو

 ظ

 عو:ضص(ك) م. ءاسنألاس)  عو.رجحلا(م) دعب ناقرفلا()

 ةق : رجحلا (بز م.د نس () :١ 4١ ص (ه)



 همم 0 صالخإلا ىف قارملا لهأ نم طلغ نم ركذ

 صالخإلا ىف قارملا لهأ نه طاغ نم ركذ ىف باب

 : [ هريغو ] قارعلا لهأ نم ةلاضلا ”ةقرفلا تمعزو : هللا هحر خيشلا لاق

 ' ميمج ىف مهقفاوي الو « قاما ةيؤر نع جرخمي ىتح « دبملل حصي ال ص صالخإلا نأ

 يلا وأ ادع دققت نك تالت نأ ديرب ام

 ةقيقح ىف اومأكت ةفرعلاو مهفلا لهأ نم ةءاج نأل ةقرفلا هذه تاض امنإو
 قاما" ةيؤر نم ةّيقب دبعلا ىلع قبب ال ىتح كلذ مف وبال ن نأ : صالخإلا

 مه حصب كلذ نأ تءمطو ةقرفلا هذه تنظف « ىلاعت هللا ريغ ءىش لكو نوكلاو

 « اهادآب بذأتلاو « اهجهانم كولس "لبق فلكتلاو « ديلقتلاو « ىوعدلاب

 .دمب ًاماقمو « لاح دمب الاح اهتاياهن ىلإ كلذ هيدؤي ىتح « اهتيادبب ءادتبالاو
 « بدألا كارثو « تالابملا ةّلق ىلإ « بذاكلا عمطلاو « ىوعشا مادأف « ماقم

 : مهيلإ ليش امب « ىوذلاو سفنلا مهبلغو « ناطيشلا ممرسأف ؟ ؛ دودللا ةزواحو

 + صاقتنالاو ةلالضلا نيع ىف مشو « صالخإلا ىف « نيصلخلا مسرب مبنأ

 0 صالخللا كلذ نم مهل ىّنَأو

 دبعلا : وه صالخإلا ةجردب بواطلا ديعلا نأ - مهتوافشل  مهيلع تيفخ دقو
 0 تادارإلا ىف لمعو « تاعاطلا دكرحو ؛ تائيسلا رحه ىذلا « 5 95

 !! !١ صالخإلا ءافص ىلإ كلذ ءاذأ ىتح , تاماقلاو لاوحألا لّزانو

 مر وش م .٠ : ل .٠

 امضعب تاداغ هى وهو 2 هناطيشو هكيسلث نيهرو ) ءاوه ريس أوه نم اًمأف

 ع4 هةعاسوا -

 , "0 تارت دكَب 1 جر رخآ اذإ ضعب قاف

 )( رونلا : 2٠



 مهلا باتكص نان

 ؟ كالذ دعب ام ىلإ لي فيكف « تايادبلا لهأ ع نع بوج# ورف

 < ةركودم ”ةيفاص نوكت اهنأ : ةسيفنلا ةرهوجلاب مم نم لثك : ءالؤه لثف

 جاتحا املف « ةيفاص ةركودم اهنأل ؟ كالت هتبميأف جاجزلا نم ةزرخ هدي ىف عقوف

 ”هعدي ملف « اهل ةميق ال ةجاجز ىه : هل لاقف ء رهاوجلا فرعي نم ىلإ اهلمح اهملإ

 . رهوجلاو جاجزلاب هتفرعم ةلق نم اه ىرب نأ [ بذاكسلا ] مطلاو لبجلا

 . نوهمعي مهئاينط ىو « نورسخم مهلالض ىف موي لك ءالؤبف

 . مايإو هللا انذاعأ



 هع ةيالولاو ةئوبنلا ىف طلغ نم رك ذ

 ةيالولاو ةوبنلا ىف طاغ نم رك ذ ىف باب

 « ةكوبنلا ىلع ةيالولا ليضفت ىف ىرخأ ةقرف تاض (م : هللا هحر خيشلا لاق

 مهيأرب كلذ ىف مركسفتو « مالسلا امهياع رضأعاو ىموم ةصق ىف مهطلغ عقوو

 ءاَنماَعَو ان دنع 'نم ةمحر هانت آ ١ دابع 'نم ًاديع » : دعو لج لوفي ذإ

 06 لع اند 'ن

 : هل هللا بتكامو ةلاسرلاو مالكا هصيصخت عم ١ مدا يول 00

 هل لوقي 0 ركل اليضفتَو ”ةظعاس هو 6 ,حاّولألا ىف 0

 , 0و ًارْبَص عم عيطتشل نأ كنِإ 8 : مالسلا هيلع رضحلا
- 

 ص ىنقهارت لَو ٠ تيل اع ىف لخاكُت هل: يو و

 رخلا ىلإ "7. ارثغ ىر 1

 « مالا هيلع ىسوم ةكوبن ىف ”صقن كلذ نأ « ةلضلا ةفئطلا هذه تقظف
 اولضف نأ ىلإ كلذ مهاذأف « ةليضفلا ىف ىموم ىلع مالسلا هيلع رضخلا ةدايزو

 . مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلع ءايلوألا

 6 ءاشب تك ءاشي 3 ءاش ١ نم ؛صخ ) دعو لع 03 أ نأ مهنع بهذ 7

 مالسلا هياع و ةزهخو ٠ هل ةكساللا دود سلا مالسسلا ياش امدآ ؟ 0 17

 رانا! هيلع تلمح نأب مالسلا هيلع يهارإو ةقانااب ماسلا هيلع ”حلاصو ٠ ةنيفسلاب

 مالسلا هيلع ىسيع "و .٠ اصما'اي مالسلا هيلع قسوم و .٠ امالسو در

 4م : فارعألا (؟) هو : فيكلا )١(
 نس: تركلا (؛) جب : فيكلا (©)



 ل

 مئللا بارك فها

 ءاسملا عبنو « رمقلا ىقاةشناب لسو هيلع هللا ىلص انّبن صحو ٠ ىتولا ءايحإب

 ٠ هه اصأ نيب

 : مالسلا مهيلع ءايبنألا ريغ امأف
 0 35 -ِ. 9 .2 2 .٠

 طقاسن ةلختلا عذب كيلإ ىرُهَو 9 : لوقي ثيح ع لا هللا ركذ دقف

 نم اهريغا كلذ نكي ملو ؛ "ةكيبن ميارَم نكت لو 99« ينج بطر كِدنَع

 ىلع لضفااب ديزت اهنإ : [ لوقي نأ ] لئاقل زوحيالو « 0 موملع ءايبنألا

 - ٠ مالسلا مهملع ءايبنألا

 لبق سيقلب شرعب ىنأ ىتح باتكلا نم لع هدنع ناك: ءايئر نب فّضآو

 مالسلا هيلع ناملس نم هنأ هنإ : لوقت 0 تفيكف هد 6-5 نأ

: 3 هايملا ةقرعع «صخ دق ناكو ) دهدملا 8 "تويم دقو
 هريغ كلذب "صخم 

 . سنإلاو "نجلا نم : اهريغو رويطلا نم
 9 ايف 0-1 - 0 -

 كرقأو «دْيَز كُضرفأ » : لاق هنأ سو هيلع هللا ىل ىنلا نع ىور دقو

 . مونع هللا ىضر © لج نب ذاعُم مارحلاو لالحلاب مغأو ةجأ 1

 ءالؤه سيل ةئجلاب ةباحصلا نم ةرششما مل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهش دقو

 . مهم لضفأ هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ايأ نأ لعن نحو « مهيف

 ! ريثك كالذ لثمو

 هللا ىلص يبقا هعابتا نسحم ةماركسلا نم لدي ام لاني ءايلوألا نم ىلو لكو

 اتإو ؟ هب ىدتقملا ىلع ىدتقملاو « عوبت ل ! ل مياتلا لضفي ن نأ روي فيكف ( هيلع

 . مالسلا مهيلع ءايبنألا ىطعي امم ”ةشاشر ءايلوألا ىلععي

 "م : ميرم (1)



 ليف ةيالولاو ةئوبنلا ىف طلغ نم رك ذ

 نوفقلتي ءايلوألاو « ةطساوب مهملإ ىَحَوُي مالاتلا ملغ ءايغألا نإ ناك يالا

 5 مالسلا مهياع ءايبنألا نأل ؛ م كالذ ىف من :ااغ : مهل لاقيف 8 ةطساو الب ا نم

 « لحو رع هللا نم فقائلاو » 1 5 ماهلإلا ىعبا ماودلا ىلع مهلاح اذه

تفقو نود ءفو ءاياوألاو 4 ةلعساو الب
 5 

» 
 مالسلا هيلع لي ربح لوزن ؟ ى>وو ( ةاوبنلاو )2 ةلأسرلا مالسلا مهم مه اع ءايناللو

١ 

 . كلذ ءايلوألل سيلو'
 يمك مالبلا ةياغ دوف راونأ نم م السلا هيلع رضحلا ىلع ةكذ تدب واو

 ًابيذهت كلذ نع ”قحلا هبجح نكساو « مالساا هيلع رضحلا قدما ؛ مالكسلاب

اق 04 مالسلا هيلع ىسومل دا رو
 5 ثا ءاش نإ كلذ 'مهف

 فيكف « ًادبأ ةوبنلا قحلت الف « ةكوبتلا راونأب ةركونم ةيقيدصلاو ةيالولاو

 ؟ اهبلع لدفن



 ممللا بارك معمم

 رظحلاو ةحابإلا ىف تطاغ ىتلا ةقرفلا رك ذ ىف باب
 عبيط راو

 نأ « ةحابإلاو رظحلا ىف « ةلاضلا ةقرفلا تعز 6 هللا همحر خيشلا لاق

 نوكت ىّدمتلا مقي | 1 اذإف « ىذمتلل رظحلا مقو امإو « ةحابُم لصألا ىف ءايشألا

 : لجو رع هللا لوق اولَوأتو « ةحابإلا نم اهلصأ ىلع ءايشألا

 سءل لأ شل سلم مو سم. -ٍ - عوم وك <

 + ابلغ َقئاَدَحَو * ًالْخَتَو انوتيزرو « ًابْطقَو ابنعو « ابح اف انكيْنأَف »

 , 760 كاسنألو كسل ًاعاَجم « اًيأَو ةّهكتو

 مهسوفن تعمط نأ ىلإ « مهلهجي كلذ مهادأف « لّصفم ريغ ةلجلا ىلع اذه : اولاقف

 : هلوانت ىف اوّدمتي مل اذإ « محل ”حابم : نوماسملا هنم عونمملا روظحلا نأب

 مهلّقح ةلقو « لوصألاب مهاهج نم « مهبلع تّيِدَخ ةقيقدب كلذ ىف اوطلغ امإ و

 مراكمب اوممس مهنأل ؛ كلذ ىف سوفنلا تاوبش .ميتباطيو م ةيرتلا ع ني

 « نيمدقتملا خياشملا نم ةعامج نيب تناك «٠ ةاخاؤمو « ةرشع نحو 2 قالخألا ١

 ناك ىتح « ضعمب عم مهضعب ؛ طسلاو ةءمثحلا عفر نه : لاوحأ مهين ىرخ

 « هتجاح هبْدك نم ذخأي و « همامط نم لك أيف هدي دعو « هيخأ راد ىلإ 'رع مدحأ
 . هسفنل دقت اك يئاغ وهو هيخأ لاوحأ دقتفيو

 لاقف « هتاوخإ ضْعب راد ىلإ "رم هنأ : ىلصؤملا حف نع نع ىكدح اك ,اذهو

 م ل ل سك لى رح همي راخل

 ب تنأق ”ةقداص تع نأ : لاق 0 ةيراسخحلا هتريخأ تيبلا ىلإ هوخأ

 . ىلاعت هللا هجول

 مو مال: سنع (1)



 معقب ةحابإلا ىف تطلغ ىتلا ةقرفلا ركذ

 ريخأ ليبانز سودر نم لك أي ناك هنأ 3 ا ههحر ىرصبلا نسحلا ركذ كو

 ًانلبتَق سانلا ناك لهو "مك : لاق كلذ نع لثْمف « بئغ وهر هناوخإ نم

 ذخأيو « همامط نم ذخأيف « هيخأ تيب ىلإ رع مدحأ ناك ؟ اذه لئم الإ

 هيلإ ةبحأ كلذ نأ لعيو 6 هيخأ ىلع رورسلا لاخدإ كلذب ديرب « همهارد نم

 . ممثلا رش نم

 ناسا ان < ةاساؤم ةنئاطلا هده نيب نيل نولوقي اوك , ةعاحع .فللنكو

 | . ةاساؤملا ىلع مويهذم

 ,لثمو ؛ يل : لوقي نم بحصن ال انك : نآبْيَش نب مهارإ لاق اك

 .”ريثك كلذ

 مهل زاج « لاح ىلع مهنم ناك كلذ نأل « ةحابإلاب ةلاضلا ةفئاطلا هذه تّدظف

 مباح نم اومقوف ؟ ىهنلاو ىمألا ةمباتم دح اوزواحم نأ وأ « دودحلا هكر
 لوانتو « تاوبشلا عَبَتا نم : مهسوفن هيلإ تلام ام اوبلطو « اوهاتو « هيلا ىف

 . ابيومتو « ابذكو « الْيَحو « اليوأت ؛ تاروظحلا

 لصألا ىف ءايشألا نإ : لاق البف « ةحابم لصألا ىف ءايشألا نأ معز ىذلاو

 « صخئرلاو ةعسوتلا ىف « ىعنلاو ىمألاب اسهتحابإ تعقو امنإو « ةروظحم
 هم"رح اه : مارملاو « ىلاعت هللا هللح ام : لالخلا نأ امَمَم ء طلغلا ف مقي ال ىتح

 . ىلاء: هللا

 لايعتساب الو ء ةمدقتملا مئارششلا لامعتساب ادعس ةيدقلا نم نك ودلو

 « هب ىلامت هللا ممر امل راهثالاب نود. ءتسم : نونمؤملا لا لئاوألا هيلع نك أم

 ميل تحابوا ادع نار عار امالاهألاو
 فقن وم اءينيبو نيب مارحلاو "نم لالخلا » : مو ءيلع هللا ىل» ىنلا لوقل

 .6 هيف مق نأ كشوي ىلا لوح عقو نف 04 شح ا ”مارحو + تانكي



 ممللا باتكسم 62غ

 نم لوق نم ىلوأب « ةحابإلا ىلع لصألا ىف ءايشألا نأ معز نم لوق سيلو
 دحأل كلذ حيبي ال كلمتسا اذإو ؛ ةروظحم لصألا ىف ءايشألا نإ : لوقي

 . ةححي الإ

 نم ةعامجو ءابقفلا دنع ءايشألا نأل ؛ ةراهطلاو ةسادنلا سايق نم اذه سيلو

 , اهتساحت ىلع ليلدلا موقي ىتح « ةرهاط لصألا ىف مملا لهأ

 تادابعلا ىف لخدت تارابطلاو تاساجنلا نأ : كنذ نيب و اذه نيب قرفلاو
 دحأل كلذ حيبي ال كلللا هيلع مقو امو « كالمألا ىلع مقت ةحابإلاو « رظحلاو

 . ةححو ليلدب الإ

 . قيفوتلا هللبو



 ه١ 1 مهلي واقأو ةيلواحلا طلغ ركذ

 موليواقأو « ةيلولحلا طاغ ركذ ىف باب
 ًادحأ مهنم فرعأ ف « ىنفاب ام ىلع

 غالباا ريغ ءىش ىذنع حصإ 1و

 ىلاعت « قحلا نأ اومعز « ةياولملا نم ةعامج نأ ىنغلب : هللا همحر « خيشلا لاق

 . ةيرشبلا ىلاعم اهمَع لازأو « ةيب وب رلا ىتامع « اهمف "لح ًاماسجأ ىفطصا : هركذ

 هتحتم 4 :ىذب أ ذيعوتلا نأ نظو « ةلاثلأ ذه لاق [ هنأ ] دحأ نع حص نإف

 ءىثشلل سنا ءىشلا ىف ءىشلا نأ هيلع بهذو ؛ كلذ ىف طلغ دقف « هيلإ راشأ ا

 01 اهتافعب هنم ةنناب ءايشألاو 6 ءايشألا نم ناب « ىلاعت « هلو « هيف لح ىذلا

 لدي عونصلا نأل 0 هقياوبار ليلدو هتءنص راثآ كلذف 1 ءايشألا ىف ربظأ ىذلاو

 . هنلؤم ىلع لدي فلؤلاو « هعناص ىلع

 ىتلا ةردقلا نيب اوزيع ١ مهنال ؛ كلذ مهنع حص نإ : ةياولخلا تلض اهنإو

 تمهاتن 0 عتاصلا ةعنصو رداقلا ةرذق ىلع لدت ىتلا دهاوشلا نيب و( رداقم ةفص وى

 . كلذ دنع

 :راونآلاب لاق نم مهنم نأ ىنغابف
 . لهجي ًارظن تانسحتسملا دهاوشلا ىلإ رظنلاب لاق نم : مهنمو

 3 تانسدحتسملا ريغو تانسدحتما ف لا :لاق نم : مومو

 2 طقف تانسدحتسملا ف لاح : لاق نم : مهنمو

 8 ماودلا ىلع ': لاق نم : مهعمو

 . ىغغاب اهف تقو نود أتقو : لاق نم : مهنمو

 همزلي « رفاك « ةمألا عامجإب لاض وهف : ثالاقملا هذه نم ءىش هنع حص نف

 هيلإ راشأ امف رفكسلا



 ممللا باتكص تفي

 هتعاطب اهافطصا : هئايفصأو هئايلوأ ماسجأ ىلاعت هللا اهافطصا ىتلا ماسجألاو
 هقلخ ىلع اهلضن نيب و ؛ هتيادهب اهنيزو « هتمدخو

 هلثكأ سيل 9 هسفن هب فصو اك ؟ هسقن هب فصو اع فوصو. « ىلاعت ؛ هللاو
 ش . « ريصبلا عيمسلا وه ءىث

 نيبو قملا فاصوأ نيب زيمب نأ نسمي مل هنأل طلغ , لواحلا ىف طلغ ىذلاو
 " نامبإلا بولقلا ىف لحي امنإ و ؛ بولقلا ىف لال « نىلاعت « هللا نأل ؛ قلخا فاصوأ
 عنص ةهج نم « هتاعونصم فاصوأ هذهو « ةفرعملاو ديحوتلاو هل قيدصتلاو « هب
 . مهيف لحي « هتافصب وأ هتاذب وهال ؛ مهب هللا

 . ؟ اريبك اولع كلذ نع « لجو رع هللا ىلاعت



 54 ةيرشبلا ءانف ىف طلغ نم رك ذ

 مالك اوم : ةيرشثبلا ءانف ىف اوطلغ نيذلا موقلا امأ : هللا همحر خيشلا لاق

 كر نء مهنمف : ةسوسولا ىف اومقوف « ةي رشبلا ءانف هنأ اونظف «ءاتفلا ىف نيققحتلا

 تلاز تفمض اذإ ةئجلاو « بلاق# ىه « ةب رشبلا نأ موتو « بارشلاو ماعطلا

 . ةيطإلا تافصب انوصوم نوكي نأ زوجيف اهتيرشب

 ةيرشبلا قالخأ نيب وةي رشبلا نيب قرفت نأ « ةلاضلا ةلهاجلا ةقرفلا هذه نسحت و

 نولالو ؛ دوسألا نع لوزب ال داوسلا نول نأ اك « كبلا نع ليز ال ةيرشبلا نأل

 راون أ ناطلس نم اهياع درب امب ريغتو لدبت ةي رشبلا قالخأو ؟ ضيبألا نع ضايبلا

 . ةيرشبلا نيع ىه تسيل ةيرشبلا تافصو , قئاقحلا

 دبملا ايؤر ءاقبب تاعاطلاو لاعألا ايؤر ءانف هب دارأ : ءانفلا ىلإ راشأ ىذلاو
 . كلذب دبعال قحلا مايقل

 : ةيرثبلا ءانف ىف عبط ىذلاو « ركذلاب ةنفغلا ءاتفو « ملعلاب لمجلا ءانف كلذكو

 . ةيرشبلا تافص نم ةفص ةيرشبلاب ةيرشبلا ءانفو « كلذ ىف عبط ةيرشبلا ءانف

 « تقو نود ًاتقو دبملا نع نيولتلا لاوزو سفنلا باهذ هنأ مموتي ىذلاو

 نم نيرولتلاو رييغتلا نأل ؛ ةيرشيلا فصو نع لهجو طلغ دقف ةيرشبلا باهذو

 نع نولتو اهتفص نع نألا ريغت دقف : نيولتلاو رييختلا اهنع لاز اًذإف ءةيرشبلا ةفص

 . اهتفص نع نوأتو ريغت دقف نولتت 1و رست اذإ اهنأل ؛ اهانمم

 1: معأ هلو
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 مهلا باتكح كبت

 بواقلاب ةيؤرلا ىف طاغ نم ركذ باب

 ةيؤرلا نوعي مهمأ « ماشلا لهأ نم ةعاجج نع ىنغاب : هللا هحر ء خيشلا لاق

 ىنفلب الو « مهنم ادحأ رأ لو « ةرخآلا راد ىف نايملاب ةيؤرلاك« اينإلا راد ىف بولقلاب

 ”"لودحم هلالجر مهم ىأر هنأ « ناسنإ نع

 لوقي قشمد لهأ ىلإ هبتك اباتك ء هللا هحر ءزازخلا ديعسىبأل 'تيأر نكسلو
 «لوقلا اذه نم ًابيرق الوق رك ذو ءاذك و اذك : اولاق ةعاج مكتيحانب نأ ىنغاي : هيف

 اوهاتو اولضو كلذ ىف اوطلغ موق هنامز ىف نأ هّبشي و

 امنإ : بولقلا ةيؤر ىلإ اوراشأو « ىنعملا اذه ىف ةباصإلاو قحلا لهأ لاق ىذلاو
 . نيقيلا ةقيقحو « ناعإلاب ةدهاشملاو قيدصتلا ىلإ او راغأ

 « ًازراب ىبر شرع ىلإ ”رظنأ ىنأك » : لوقي ثيح ةثراح ثيدح ىف ىور اك
 هلل نا دعو : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق ىتح « هلوطب ثيدحلا ىف ءاج اك

 . ةياورلا ىف ءاج اك « لاق امك وأ « بلف « ىلامت
 « ةرمعبلا لهأ نم ىحيَّبّصلا باحسأ نم موق ىنملا اذه ىف سوسوتو هات ىذلاو

 ةدهاجلا ىف مهسقتأ ىلع اولد مهنأ : كلذو مهتم ةعاج "تيأر دقو « ىنغاب اك

 باوعإلا مهمحصو « لكوتلا ةرثكو ؛ ةولخلاو دارفنالاوبارمشلاو ماعطلا كرتو « رهسلاو

 وأ شرع ىلع هنأك : مهملإ لّيَحَف « هللا هنا سيلبإ مداطصاف « هيف ماع كلذ مم

 دياكم نوفرعب نيذلا نيذاتسألا ضعب .ىلإ ىقْلَأ نم مهنف : عشمشتت ”راوأ هلو رب رس

 . ةماقتسالا ىلإ مودرو مهولدو كلذ مجوفرمف ءودملا

 : 2 هل لاق هتذمالت ضعب نأ : هللا هحر « هللا ديع نب لهم نع ىكسح" اك

 كلذ نأ « هللا هحر "لبس مع ىمأر نيعب هللا ىرأ ةليا لك ىف نأ ءذاتسأ اي

 نم ءآر املف : لاق « هيلع 'قزيأف ةليالا هتيأر اذإ : ىببيحاي هل لاقف ءودملا ديك نم



 هه بولقلاب ةيؤرلا ىف طلغ نم رك ذ

 « لجرلا كلذ نم صاختو « هراونأ تالظأو ٠ هشرع راطف : لاق ء هيلع قت هتليل

 . كلذ دمب ابشري مو

 هنيد نع خلسنيو « سوملاب ملكتيو « كلذ عفديف « نيذاتسألا ىلإ عقي مل نمو
 . هرمع رخآ ىلإ ةبذاكلا نونافلاب

 مهرمأي ناك ثيح « ديز نب ددحاولا دبع نم اوب ره ةعاج نأ ًاضيأ ىنذلبو '
 . ايندلا ىف دهزلاو لالحلا لكأو ةدابسلاو ةدهاجلاب

 هريخ نع هلأسف « ةدم دعب مهنم ًادحاو ىأر « هللا همحر « دحاولا دبع نأ ىنغلب و ٠

 .اهرامث نم لكأنو «ةنجلا لخدن ةليل لك نحت « ذاتسأ اي : لاقق « هباحصأ ربخو
 مهّنج الف « ءارحصلا ىلإ مهعم هوجرخأف : لاق . مكعم ةليللا ىنوذُ : 4 لاق : لاق

 دحاولا دبع رظنف : لاق ؛ هكاوفو نيتاسب اذإ و « رضُخ بايث مهيلع موب اذإف لبللا
 مف « باودلا رفاوح لثم وه اذإف ءرضخلا بايثلا مهيلع نيذقا ءالؤه لجأ ىلإ
 سي ردإ سيلأ ؟ نوبهذت نبأ ىلإ : مل لاق اوقرفتي نأ اودارأ ادلف ؛ نيطايش مهنأ

 من اذإف اوحبصأ اتلذ : لاق ؟ اهنم جرخم مل ةنجلا لخد امل « سو هيلع هللا ىلص ؛ ىنلا

 نب دحاولا دبع ةبحص ىلإ اومجرو اوباتف ءراخلا رعب و باودلا ثور نيب لبازم ىلع

 ! هللا همحر «ديز

 « راونألا نم : ايندلا راد ىف « نويعلا هتأر ءىش لك نأ دبملا لعب نأ ىثبنيو

 « هتافص نم ةفص كلذ سيلو هبش « ىلاعت « هللا نيب و هنيب سيل "قولخم كلذ نأ

 . قولخم قلَخ كلذ عيمج لب

 . وح ق.دصتلاو نيقيلا ةقيقحو ناعإلا ةدهاشمع ء بواقلا ةيؤرو

 هارت نكست مل نإف « هارت كنأك هلل دّيعأ » سو هيلع هللا لص « ىنلا لوقل

 6©١. كارب هنإف

 (ممللا - ع ه)



 مهلا ب اةكح ه5

 مي سس

 ةقيقح ىلإ راشأ « ًانيقي ”تددزا ام ءاطغلا فشك ول : نيسباتلا نم لاق ئذلاو

 هذحو تايلغ 3غ كلذب مكستو ) هتقو ءافصو هتوف
 ميم 9 ةنيامملاك ريحا سدو 4

 . ةرخآلاو ايندلا ىف ىناعللا

 5: لك اا 3
 بذكت ( ىنعي "26 ىأرام ”داكوفلا ةبذك امذ:. ىلاعت « هللا لوق ىف لق دقو

 . ةنيمل هارام هداؤف بذكي و ) هيلقب 1 اه هنوع

 . هريغ دحأل سبا « لو هيلع هللا لص ؛ ىنال ”صوصخ اذهو

 )١( محتلا : ١١



 فدي 1 ةراهطلاو ءافصلا ىف طلغ نم ركذ

 ةرابطلاو ءافصلا ىف طاغ نم ركذ باب

 « ماودلاو لاكسلا ىلع ةزايطلاو افصلا تعّدأ ةفئاطو : هللا همحر خسيشلا لاق

 « للملاو تارودكسلا عيمج نم وذصي دبعلا نأ اومعزو « مهنع لوزي ال كلذ نأو

 . اهنم ةنونييلا ىنممي

 نإو « للعلا عسيمج نم ماودلا ىلع وفصي ال دبعلا نأل ؟ كلذ ىف اوطلغ دقو

 رادقم ىلع تقو نود انقو هلوغصن امنإ و « للعلا نم ولخم الف قو ةراهطلا ل تعقو
 راك ذا نايرج عمركدلا هبسياع قبي مث 6 ءافصلا تمنب هللا ركذيف 5 مهلك امأ

 هيلع ءايشألا

 اقصلا امأف ٠ 0 ا :راهطلاو

 الب ماودلا ىلع « ةيرشبلا فاصوأ ميمج نم ةراهطلاو « ةلملا لمتحم ال ىذلا
 هقحلت ال ىدقا وه ىلاعت هللا نأل ؛ قلخلا تافع نم كلذ سبل : رييغت الو نيولت

 رايغألاو للملا نم نولخم ىنأ « ءالتبالاب دارُم قلفعاو « رايغألا هيلع مقت الو « للملا

 رفغتسي و « ىلاعت « هللا ىلإ بوتي نأ : كلاذك كلذ ناك اذإ « دبملا ”كحو
 . تقو لك ىف « ىلاعت « هللا

 0 مدع نونماوملا ارينأ اعيِمَج هللا لإ اوبوُتَو » : لجو 1 لوقل
 ىلق ىلع نآغملهنإ) : لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور اك ©" نرطرمل

 . ( رم ةئام مويلا ىف هللا رفغتسأف

 )١( رولا : ١م



 ممللا باتك هوغم

 راونألا ف طاغ نم ركذ باب

 « اراونأ ىرت اهنأ تمعزو «راونألا ىف تطلغ ةقئاطو : هللا همحر « خيشلا لاق

 فصو ىتلا راونألا نم كلذ [نأ] نظيو « ًاراونأ هيف نأب هباق فصب [ مهضعب ]و
 «رمقلاو سمشلا راونأ ةفصب رونلا كلذ فصت ةفئاطلا هذهو ءهسفن اهم ىلاعت هلا

 . ةقولخمب تسيل اهنأ معزنو « ةمظملاو ديحوتلاو ةفرعملا راونأ نم كالذ نأ : معزتو
 قتلا وون نرخ اهلك راونألا نأل ؛ اهظع ًطلغ كلذ ىف ءالؤه طلغ دقو

 فوصوم رون هللا سيلو « بك اوكلاو رمقلاو « سمشلا رونو ؛ ىمركتلا رونو

 طيحم الو ء دودحم الو كَرْدلَم كلذ يلف هسفن هب ىلاعت هللا فصو ىذلاو ؛ دودحم

 0 ىلاعت « هللا راون أر « قولخم وهف : موهفلاو مولملا هب طيحم رون لكو ؛ قلحلا لع هب

 ةفرعم ىلع اهب اولدتسيل ؛ ةريعو لئالد تاعونصملا راونأو « قلخلا تاناده اهلك

 ٠ رحبلاو ربلا تاملظ ىف اهب ىَدَتْسُ « ديحوتلا
 : هلوق كلذو « لجو رع هللا نم نايبلاو ناقرفلا ةفرعم : بولقلا راونأ ىنسمو

 00.6 6 مكل ل4 هللا اوقكت نإ اونَمآ نيذلأ ابنأيد

 . لطابلاو قالا نيب هب قرفي ىّتح بلقلا ىف عضوي ًارون : ريسفتلا ىف اولاق
 . تقولا ىف هْتركَذ اك راونألا ةفرعم اذه

 و لافنألا )غ0(



 ندا مجلا نيم ىف طلغ نم ركذ

 عملا نيع ىف طلغ نم ركذ باب

 قلقا ىلإ اوفيضي ملف ء مجلا نيع ىف اوطلغ ةعاجو : هللا هحر « خيشلا لاق
 اونظو « هيف اوكرح ايف ةكرحلاب مهسفنأ اوفصي لو « مهيلإ ىلامت هللا فاضأ ام

 | لجو زع « هللا ىوس ءىث هللا عم نوكي ال ىتح ؛ ًازارتحا مهنم كلذ نأ

 مهنإ : مهوقل ؟ ةعيرشلا دودح كرو « ةلملا نم جورفلا ىلإ كلذ مادأف

 دودحلا ةزواجم دنع مهسفنأ نع ةمئاللا اوطقسأ ىتح ؛ مهتاكرح ىلع نوري

 1 ْش . عابتالا ةفلاخمو

 هنأ ىلع هسفن هتممطو ةلاطبلاو ىدمتلا ىلع ةراسجلا ىلإ كلذ هجرخأ نم مهنمو

 . روبحت هيلع وه أيف روذعم

 لصألا نيب اوقرفي مف « عورفلاو لوصألاب مهتفرعم ةلقل ءالؤه طلغ انإو

 ىلإ فاضم وه ام لصألا ىلإ اوفاضأف « ةقرفتلاو مجلا اوفرعي لو « عرفلاو

 ءايشألا عضو اونسحي لف « ةقرفتلا ىلإ فاضم وهام عجلا ىلإ اوفاضأو « عرفلا

 . اوكلبف « اهضاوم ىف

 : هل ليقف « ىنفلب ال « كلذ نع « هللا هححر 2 هللا دبع نب لهمس لثس دقو

 ؟ فوك رحم فرأ الإ كرحنأ ال بابلا لثم انأ : لوقي لجر ىف لوقت ام

 « قيدص لجر امإ : نيلَجَر دحأ الإ هوقي ال اذه : هللا دبع نب لبس لاقف

 . قيدنز لجر وأ

 لك ىررو هللب ءايشألا ماوق ىرب قيدصلا : هللا هحر « لبس لاق ايف ىنمملاو

 جاتحم ام ةفرعم عم « لجو زع « هللا ىلإ ءىش لك ىف مجرب و « ىلاعت هللا نم ءىش

 ء 0 قحلا نيب ةفرعملاو , ظوظحلاو قوقحلاو « عورقلاو لوصألا نم : هيلإ



 عمللا باتك 3

 جيلا كولسو 3 بدألا _- مايقلاو 0 تاعاطلا نسحو )2 ىموملاو رمألا ةعباتمو

 . ةمافتسالا دح ىلع

 نم ءىش هرجزي ال ىتح « كلذ لوقي امنإف « ةلاقملا هذهب قيدنزلا لوق ىنعم امأو

 ميمجو هلامثأ ةفاضإب ءادتعالاو ةراسجلا ىلإ ليج هادأ هنأ ( ىمامملا بوكر نم

 ناطيشلا ةياوغب مثلا بوكر ىف هسفن نع ةمئاللا لازأ ىتح ؟ ىلاعت هللا ىلإ هتاكرح

 . لطابلا ليوأتو « هليوسنو

 ! كلذ نم م ارإو هللا انذاعأ



 هوؤ ةيشللا كرثو طسبلاو سنألا ىف طلغ نمركذ

 ةيشحلا كرو طسبلاو سنألا ىف طلغ نم نم رك ذ ىف باب

 مهني نأ اومهوتو ٠ سنألاو برقلا ىلإ اوراشأ ةقبطو : هللا هحر ء خ.مشلا لاق
 « معوتلا كلذ دنع « مهمشحأف «وندلاو برقلا نم لاح « لجو زع « هللا نيبو

 اهنوظفح اوناك ىللا دودحلاو « اهنوعارب اوناك ىتلا بادآلا ىلإ تافتلالاو عوجرلا
 نيشحوتسم اهنع اوناك ءايشأب اوسنأو « نيمشتحم اوناك ام ىلإ اوطسبناف , كلذ لبق

 . مموندو مهمرق كلذ نأ اومعوتو « كلذ لبق نم

 هللا نم مَلُخ : تاماقملاو لاوحألاو بادآلا نأل , اوكلهو كلاذ ىف اوطلغ دقو
 « ممدوصق ىف اوقدص اذإ « ةدايزلا نوبجوتسم مهو ؛ ملل ةماركو هدابع ىلع : ىلاعت

 اوفلاخو « دودحلا اوزواج ىنح « مهب هتيانعو هقيفوت نع مهالخو مهكر ام ىف
 نم اهب اومرك أ ىتلا علخلا اوبلسو « ميباقعأ ىلعاوصكن دق : هب اورمأ ام
 مهنأ مهدنع رهو ؛ نيدورطملا ةمس مهلك تراصو « بابل نم اودرط دقو . تاعاطلا

 هللا نم كلذب اودادزا « وندو برق هيلع مه ىدقا نأ اومعوت اككو « نيلوبقلا نم
 1 . ادمبو احس

 نأ فراعال ىنبني : لاق هنأ « هللا هحر نونلا ىذ [نع] كح اك اذهو

 نم ًارهاظ هيلع ضقني ملا نم ًانطاب دقتمي الو « هعرو رو هتفرعم رون ءىنطي ال
 مراح راتسأ كته ىلع ىلاعت هللا نم ةماركلا جرثك هلمحت الو مكحلا

 ٌْ . ىلاعت هللا

 « كبلطب ىنلغشاو « كنع كب ىنلغثت ال مبللا : ءاكلا ضعب لوقي ناك اك

 . ىلط ريغ نم ىل تنك ام دعب

 1 5 رعأ هللاو « ىنملا ىلع اذهف



 عمللا باتك هه

 مهفاصوأ نع مهئانف ىف طاغ نم ركذ ىف باب
 دنع مهنإ : موق ىف نيبدادغبلا نم ةعامج تطلغ دقو : هللا همحر ؛ خيشلا لاق

 ىلإ « مهاهجت « مهسفنأ اوفاضأ دقو « ىلا فاصوأ ىف اولخد « مهفاصوأ نع مهئانف

 . مالسلا هيلع « حيسملا ىف ىراصنلا ةلاقم ىلإ وأ « لولحلا ىلإ كلذ مهيدؤي ىنعم
 ىنمم ىف لاق هنأ : همالك ىف دجو وأ « نيمدقتللا ضعب [ نع ] عمس هنأ معز دقو

 . قملا فاصوأ ىف لوخدلاو فاصوألا نع ءانفلا

 ىنممو « ةيطع : هللا دنع نم ىهو « دبمال ةدارإلا نأ : كللذ نم حيحصلا ىندملف

 هلوخدو هتدارإ نم هجورخ : قحلا فاصوأ ىف لوخدلاو هفاصوأ نم دبعلا جورخ

 هتيشع و « ىلأعت هللا نم ةيطع ىه ] : تادارإلا نأ ملعب نأ ىنممبو قحلا ةدارإ ىف

 ىلإ [ هتياكب مطقني ىتح هسفن ةيؤر نع همطق كلذ ةيطعب ام هل لعج هلصفب و ءاش

 . ديحوتلا لهأ لزانم نم لزم كلذو ؛ ىلامت هللا

 : اونظ ىتح « مهملع تيفخ ةقيقدب اوطلغ امإ « ىنملا اذه ىف اوطلغ نيذلا امأو

 « بولقلا ىف لحم ال « ىلاعت هللا نأل ءرفك هلك اذهو , قحلا ىه قحلا فاصرأ نأ

 نامي . هركذل ميظمتلاو « هل ديحوتلاو « هب ناعإلا بولقلا ىف لحب نكسلو

 . قيدصتلاو قيقحتلا

 وهو « هب نودرفتي ىنعم ةصاخلل نأ ريغ « ماعلاو صاخلا نيب كلذ ىف قرفالو
 مهرارسأ ”صولخو « اهبف امو رادلا نم مهظوظح ءانفإو ٠ ىوهلا ىعاود مهتقرافم

 . هب اونمآ نمي

 . سوفنال مهتعواطمو ىوولل مدايقناب قئاقملا هذه نع نونوحح ماوعلا رئاسو

 . ىنعملا اذه ىف ماملاو صاخلا نب قرفلا وه اذبف

 . قيفوتلا ههلب و



 قلو سوسمحلا دقف ىف طلغ نمركذ

 27سومسحلا دقف ىف طلغ نم رك ذ ىف باب

 تح « ديجاوملا دنع مهسح نودقفي مهنأ قارعلا لهأ نم ةفئاط تعزو : لاق

 نأل « كلذ ىف اوطلغ دقو « نيسوسحلا فاصوأ نع اوج خيو « ءىشب اوسحال

 هيلع بلغ نإو « ةيرشبلا ةفص سحلا نأل . ىحلاب الإ هبحاص هملعي ال ىلا دقف

 نوكيو ؛ قحتمي و نئمطيف «امناطلسب اهرهقتو رارسألا ىلع درت ىتلا تادراولا نم داب
 راوثأ سمطت « س.شلا راونأ ناطلس اهيلع ملط اذإ : بك اوكسلا لثك كلذ لثم

 . اهنك امأ ىف ةقحتمم ىهو « بك اوكا

 . ةيوقلا راكذألا نع ةداحلا ديجاولا دنع هسحن هس نع

 تلأس : لاق هنأ : هللا همحر « دينجلا نع هيلع تأرق ايف ىدلملا رفمج كح اك

 ىوقي امم « ةيوقلا راك ذألا دنع ؛ ةداحلا ديجاوملا نع : هللا هحر  ىطقسلا ؟ىرس

 هللاو « هلوقب ىنعي امتإو ء سحب الو فيسلاب ههجو برضي ممن : لاقف , دبملا ىلع

 ناك سملاب هنأ اك املأ دحي ال سحلاب وهو «٠ املأ دمي ال ىنسي , نحال : رعأ

 .املأدجي

 نورقم سحلا نأل ؛ سملا هنع لرزب ال : يح وهو « حور دبملا ىف ماد امو

 . حورلاو ةايحلاب

 ساسحإلا : سوسحلا )١(



 عملا باتكص 6.٠

 حورلا ىف طلغ نم رك ذ ىف باب

 ميلك ىتش تاقبط مهو ؛ حاورألا ىف اوطلغ ةعامج "من : هللا همحر خيشلا لاق

 ةطاحإ نع ههّرنو ةّيفيكسلا هنع هللا عفر ام ةيفيك ىف اوركسفت مهنأل ؛ اوطاغو اوهات

 . هب هلا هفصو اع الإ دحأ هفضي نأ ىف لملا

 . اوكسلبف هتاذ رون هنأ اوُمْهوتف « هللا رون نء رون حورلا : اولاق ”موقف

 . ىلاعت هللا ةايح'نم ةايح : اولاق موقو

 . ىلاعت هللا تاذ نم سلا ”حورو « ةقولخم حاورألا : اولاق موقو

 , ةقولخمب تسيل ةصاخلا حاورأو « ةقولخم ةّماملا حاورأ : اولاق موقو

 . كبت الو ءبّذعت الو ء تومت ال اهنإ « ةميدق حاورألا : اولاق موقو

 . مسج ىلإ مسج نم خسانتت حاورألا : اولاق موقو
 نيقيدصلاو ءايبناللو ؛ حاورأ ةثالث نمؤمللو ؛ دحاو حور رفاكسلل : اولاق موقو

 . حاورأ ”ةسحخ

 . رونلا نم قلخ حورلا : اولاق موقو

 تمجر ْتَفَص اذإف « توكتللا ,نرم تقلُح ةيناحور حورلا :.ولاق موقو

 . توكللا ىلإ

 . ةيتوسان حورو « ةينوهال حور : ناحور حورلا : موق لاقو

 مهمزاي ام اولهجو « ًانيبُم ًالالض اوُلْضو « هيلإ اوبهذ ايف اوطلغ دق مهلكءالؤهو .

 بولق يلامت هللا عنم ايف مهئارآب مركسفتو مهقدمت نم كلذو « أطملا نم كلذ ىف
 : ىلاعت هلوقب هيف ٌركفتلا نم دابملا



 00 حورلا ىف طلغ نم ركذ

 نم حوارلا ل حوارا نع كتول ايو »

 « ةقولخم اهلك حاورألا نأ : :ماا ( ىدنع ةباصإلاو قحلا لهأ يما

 اهنأ ريغ فين الو ”ببس ىلاعت هللا نيب و اهنيي سيل « ىلاعت هللا أ نم ”رمأ ىهو
 لخدتف مسج نه جرخم الو « ةخسانتم ريغ « هتضبق ىفو عا هك و

 باذمب باذعتو « ندبلا مّمنتب منتو « ندبلا قوذي اك تولا قوذتو « هريغ ىف
 . هنم جرخم ىذلا ندبلا ىف رشحتتو « ندبلا

 . بارثلا نم هّمجو « توكللا نم مالسلا هيلع مدآ حور ىلاعت هللا َقلَحَو

 لهألو , تاجاجتحا مهطاغ ىف مهل تركذ نبذلا ءالؤه نم ةقرف لكلو
 . مهطلغل حضاو نايب و « مهملع "در ةباصإلاو قحلا

 نمل ةقلب'و ةيافك "تركذ اهفو « ليوطتلا ةيهاركسل كلذ ركذ ترصتخا دقو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ « معلا اذه ىف نيبغارلاو نيدشرتسملا نم َلَدَع

 مه : ءارسإلا )١(



 .. ليكولا مئنو هللا انيَْحَو « هقيفوتو هنوعو هللا دمحم باتكتلا "من

 « "بهبغ لظأ امو ء بكوك رهّز ام لاو دحم اندّيس ىلع هللا ىلصو

 « ركراذ رك ذ امو « ركف ضرع امو « رْهَذ ربغ امو « رْجَق حضو امو

 اذتما امو « لئاق قطن امو « لفآ لفأ امو « لطاه لطه امو « رئاس راس امو

 نسخ امو « مانألا قي امو « مالكلا فره امو « لباولا رد امو « "للقلا

 قلق امو « رولاو مالظلا فلتخا امو « روميَّدلا سعسع امو مالسإلا

 « كالفألا "تّرِجامو « كالمألا تحبس امو « حايرلا تّه امو « حابصإلا

 قطن امو « دبألا قب امو , ددمت ٌدعامو « ىح قب امو « هَْف لاز امو

 تب رطضا امو ؛ رهدلا دتما امو « رطقلا ردامو « نايع قدصو « ناسل

 « ءانلظلا تسكتلعا امو « ءاونألا تألألت امو « جارسلا ءاضأ امو « جاومألا

 . دمأ الو ةيابن الب ةلصَنُم « دبألا ىلع ”ةمئاد ةالص

 . ةئايتسو نينامثو ثالث ةنس رخآلا عيب ر رشاع ىف ”هتغرف
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 : ءايننألا ةئرو ءانلملا

 « هجام نباو ىذمرتلاو دواد وأ هجرخأ : قارملا ظفاحلا لاق

 مامإلا هاورو « ءادردلا ىبلأ ثيدح نم « هحيحص ىف نابح ناو

 . ىدارملا ناوفص نع مكاهلاو « هنع دمحأ

 « الصأ هل نآب دهشت قرط هل : رجح نب ظفاحلا لاقو

 . ىنانكلا ةزمح هنسحو

 « ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا نع « مالسلا هيلع ليربج ثيدح

 ٠٠ ةريمم ىبنأ نع هجام نباو « دواد ىبأو « نيحيحصلا ىف

 باحصأو « لسمو « سابع نبا نع رازبلاو , دمحأ مامإلا دنسم ىفو

 . سنأ نع رازعلاو « رمع نع ننملا

 : طشلا نانسأك ءاوس ىئانلا

 سانلا : نأ نع هلو « دمس نب لوس نع ىميدلا هجرخأ

 : هللا ىوقتب الإ لضف دحأ ىلع دحأل سيل ؛ طشألأ نانسأكن ووتسم

م ةهدعفم ًاوبتياف ًاذمعتم ىلع بذك نم
 : رانلا ن

راخيلاو 43 ىلع نع ناخيشلا ءاور
 ند وهو اعوف سمع ةفسم نع ى

 « ايبا نيءست نم رثكأ مسو هيلع هللا ىلص هنع هاورو « ركاوتملا

 . ةنجلاب ةرشبملا ةرشملا مهنم
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 : هغلبف اثيدح ىنم مم ءىرصا هجو هلل رضن

 ءاورو « هريغو دوعسم نبا ثيدح نم ننسلا باحصأ ءاور

 نع هحيحص ىف نابح نباو « سنأ ثيدح نم « هجام نباو دمحأ
 . أرما هللا محر : لاق هنأ الإ ء دوعسم نبا

 « تباث نب ديز نع هانمعو « حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو
 « دمحأ مامإلا ءاور « ممم نب ريبج نباو « نئسلا باحصأ هاور

 حلاص نع قيرط دمحألو « ريبكسلا نم ىناربطلاو « هجام نباو

 ىطوبسلا هركذ دقو « نسح دنسب ىرهزلا ,نرع ناسيك نبا
 . ةرئاوتملا ثيداحألا ىف

 : نيالا ىف هبقفي ًاريخ هب هللا درب نم

 ثيدح نم هجام ئاو 2 ناخيشلاو ل دمحأ مامإلا هاور

 ىتاربطلاو « رازبلاو ؛ هحمحسو سابع نبا نع ىذمرتلاو « ةيواعم

 دنس هنع ةيلهلا ىفو « هب سأب ال دنسب دوعسم نبا نع ريبكلا ىف

 . هدشر هميليو « نيدلا ىف هبقفي ًاريخ هب هللا درب نم : نسح

 . : كيبنج نيب ىتلا كفن كردع ىدعأ

 : « كيبنج نيب ىتلا كفن كلادعأ ىدعأ د

 هلو « فيعض دانسإب سابع نبا نع دهزلا ىف قبببلا هاور

 : سأ ثيدح نم دهاش
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 تفزع : لاقف ؟ كلناعإ ةقيقح امث : كلام ني ثراحلا ثيدح مل م.

 . ايندلا نع ىسفن

 * رييكلا ىف ىتاريطلاو « نتأ نع فيمض دئس رازبلا هاور

 . اضيأ فيمض هدنسو « كلام نب ثراحلا ثيدح نم

 : ييدأت نسحأف ىلفر ىبدأ ه م

 « دوعسم نبا نع ىتاممسلا نباو © ىلع نع ىركسعلا هاور

 ظفاحال ةروثنملا ءىل اللا فو « هحمصس رمان نب لضفلا نأ رردلا فو

 . حيحص قيرط نع تأي مل نكس « حيحص هانعم :رجح نبا

 :مهنم ءاربلا نإ و هربأل هللا ىلع مسقأ ول ني رمط ىذرغأ ثمشأ بر ١ و

 بر » ظفلب هريغو سم هاور نكس ؛ فنصملا هدروأ اذكه
 ٠ « هترأل هللا ىلع مسقأ ول باوبألا ىلإ عوفدم ربغأ ثمشأ

 : كوتفأو كوتفأ نإو كبلق تفتسا و١ مع

 « همي رات ىف ىراخبلا هاورو ؛ دنسملا ىف دمحأ مامإلا ءاور اذكه

 « نيحلاصلا ضاير ىف ىوونلا هنس>و ىناربطلاو « هتنس ىف ”ىرادلاو

 ٠ © نوتفملا كاتنأ نإو كسفن تفتسا » ظفلب

 : باس ريغ انلأ نوءعبس ةنجلا ىتمأ نم لخدبي ١١ مو

 « ملمو ىراخبلا هاور

 : ًاريثك منيكلو الياق ركحضا رعأ ام نولمت ول ١ عم

 هللا ىلع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر رف ىبأ نع |

 ءامسلا تطأ نوع. الام عمسأو « نورت الام ىرأ ىنإ : سو هيلع

 هتببج مضاو كالم هيفو الإ مدق مضوم اهيفام طثت نأ ال حو
 (ممللا ب ؟در
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 « اريثك رتيكبلو اليلق مكحضل معأ ام نوداعت ول هللاو « هلل دحاس

 نورا تادعملا ىلإ متجرحعو « شرفلا ىلع ءاسنلاب متذذلت انو

 ةرحش ىلأ تددوأ هّللو « دضعت ةرحش ىلأ تددول هللاو « هللا ىلإ

 ىراخبلا هاورو « رذ ىبأ مالك نم ثيدحلا ىف جردم . دضعت

 مضوم اهيف ام : لاق هنأ الإ ىذمرتلاو « هححصو مك احلاو « راصتخاإب

 « سنأ ثيدح نم ناخيشلاو « دمحأ دنع هلوأو « عباصأ عبرأ

 « مك احلا ءاورو ءاهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم ىراخبلا دارفأ ىفو

 . ىعهذلا هرقأو احلا هححصو ؛ ءادردلا ىلأ ثيدح نم ىتاربطلاو

 نيقفانملا ءامسأ ملعب ةفيذح صاصتخا

 حيمص ىو« ةفيذح نع لسمو ؛ ءادردلا ىبأ نع نيحيحصلا ىف

 بهو نب دي ز نع ىراخبلا

 هيلع هللا ىلص لوسر ىنملع « هنع هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع نع
 ىريغ ادحأ كلذ ملعب ل ملعلا نم باب نيعبس لسو

 ىنلا نأ ثدحتن انك : لاق سابع نبا نعو ميمن ىبأل ةيلحلا ىف

 ادحأ كلذ ملعب مل علا نم اباب نيمبس ىلع ىلإ دبع ليسو هيلع هللا ىلص
 نأ ثدحتن انك : لاق سابع نبا نع . بمن ىبأل ةيلحلا قدمو

 هريغ ىلإ هدهعإ ل ادبع نيعبس ىلع ىلإ دمع . سو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا بأد فوصلا سبل

 افوقوم ماحلا هاور 4 فوسلا اوسياب نأ نوتيلا ءايبتألا تا

 امهطرش ىلع حيم : لاقو دوعسم نب هللا دبع ىلع
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 :وأجع ٌثيداحألا ُع رخم

 ىأو ىنلقت ضزأ ىأ : لوقي ناك هنأ هنع هلل قو ركب ىلأ نع

 ديبع وبأ ءاور ؟ ىبأرب لجو زع هللا باتك ىف تلق اذإ ىنلظن' ءامس

 قيدصلا ىميتلا مهارإ كردي ملو ىميتلا مهاربإ نع مالس نب مساقلا

 ري رج نبا ءاور « هنع هللا ىضر رمع نع ءانعب حصو هنع هللا ىضر

 1 ا ١ نأ نع

 اقيرط قلخال لي مل نم ناحبس . هنع هللا ىضر قيدصلا مالك نم

 اوركفت الو هللا قاخ ىف اوركسفت « هتفرعم نع زجملاب الإ هتفرعم ىلإ
 . سابع نبا نع ممن وبأ هاور . هردق اوردقت نل منإف هللا ف

 رمع نبا نع ءوحن بعشلا ىفقهمبلاوط وآلاف ىتاريطلاىورو

 نب هللا دبع نع هوحن علو وبأو قاريطلاو دسأ ىورو

 حيمص ىنملاو ةوق دنسلا ب سكي اهعامجا نكل ةفيمض اهديناسأو مالس

 ءانث ىمحأ ال سو هيلع هللا ىلص هنع ةشئاع نع . ٍلسم حيحص ىفو
 كسفن ىلع تينثأ اك تنأ «كياع

 ىذمرتلا هجرخأ . ناباتك هديب و سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ

 بي رغ ماسي# نسح : لاقو صاملا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم

 دهام نب باهولا ديع هيفو رمع نبأ نع ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخأو

2 

 نوديعيل الإ سنإلاو نجلا تقاخ امو

 نع ريسفتلا ىف ريثك نب ظفاملا هلقن ءىتوفرعيا : سابع نبا لاق

 ىربطلا عجارب . هنع جيرج نبا
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 ةدنجم دونح حاورألا "1 ده

 ةرب ره ىلأ نع رذ وبأو ملمو دمحأ مامإلاو ةشئاع نع ىراخبلا

 دوعسم نبا نع « ىلاربطلاو

 ىنأتا ءركذلاريخ <48 د

 ىف ىقيمبلاو ؛ اءممحيحص ىف ةناوع وبأو نابح نباو دمحأ مامإلا

 نب دمح هيفو . ىطووسلا هححصو صاقو ىبأ نبا دعس نع بعشلا

 نبا هقثو نمحرلا دبع نبا : ىمث.هلا ظفاحلا لاق « ةنيبل ىبنأ نمحرلا دبع

 حيحصلا لاجر هلاجر ةيقب و نيعم هفعضو نابح

 دنسب باوثلا ىف خيشلا وبأ . عرولا مديد ريخ . عرولا شيد كالم «؟#

 .اعوفرم ةفيذح نع طسوألا ىف ىناربطلاو رازبلاو ىطويملا هلاق ندح

 نسح هدنسو . عرولا مديد ريخو ةدابملا لضف نم ريخ معلا لضف

 «عرولا نيدلا لضفأو هقذلا ةدابملا لضفأ » اعوفرم نبا نع ىناريطلاو

 ىرذتلا هلاق ىلديىلأ نب دمحم ءدانسإ ىفو

 ىف كاح ام مثإلاو . قلخلا نسح ربلا . ردسصلا ىف كاح ام منإلا < د.

 ىراخبلاو نامه نب ساونلانعىذمرتلاو لسمو دمحأ مامإلا «كردص

 نع دمحأ مامإلاو ةبلعت ىبأ نع هوحت دمحأ مامإلاو «درفلا بدألا ىف

 ٠ نسح دنس ةصئاو

 رركم كيلف تفتسا ؟ه باف

 ةيرش اهنم رفاكلا ىقسام 17 حانج هّللا دنع نزت اهندلا تناكول ع5 7ع

 حيحص نسح : لاقو ىذمرتلا هاور دعس نب لهس ثيدح نم «ءام

 افوقوم ءادردلا ىنأ نع دهزلا .ىف دمحأ دنعو . هلثم هجام ناو
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 ىناربطلا ء« سرفلا دخ ىلع ديجلا راذملا نم نمؤأل ديعلاب ني زأ رقفلا

 ن.>رلا دبع مالك نمفن أف ورعلاو ؛ هدنس حصي الر :سوأ نب دادش نع

 لفاكسلا ىف ىدع نا ءاور اك معنأ ن دايز نا

 هرخآ ىلإ تنأ نإ هيلع راشنلا مضو اك ايركز

 ىنلا ىلإ هتبسن حصت الو ليئارسإ ىنب رابخأ نم بهو نع
 نيديدصلا ىف لي ربج كتيدحمارت كل.أك هللا دبعأ لسو هيلع هلا ىلص
 نع دمحأو ةرب ره ىلأو رمع نع ؛ مارت كنأك هللا ديعت نأ ن اسحإلا

 مهنع هللا ىضر سنأ نع رازبلاو سابع نبا

 « مولظملا تاوعدو كابإ و وما ىف كسفن دعو هارت كنأك هللا دبعأ

 ىرذنلا هتعضو هدنس ىطويسلا نسحو ءادردلا ىنأ نع ىئاربطلا
 الو لا دبعا» هفرعأ ال مخنلا نه ىذلا لجرلا : ىمئيحلا ظفاحلا لاقو

 هاور 6 توما ف كسفن ددعاو هارت كنأك لاو ايش هب كرشت

 عاطقنا هيفو تاقث هلاجر :قارملا ظفاحلا لاق . ذاعم نعىقبسبلاو ىناريطلا

 كسفن بسحاو َكلاري هنإف هارت نكست مل نإف . هارت كنأك هللا دبعا»

 . مقرأ نب ديز نع ةيلحلا ىف 6 مولظملا ةوعد قتاو ىتوملا ىف

 ىراخبلا هاور ىمدق ثيدح وهو « هرخآ ىلإ همم تنك هتببحأ اذإف

 ةمامأ ىلأ نع ريبكسلا ىف ىناربطلاو ةشئاع نع دمحأو ةرب ره ىلأ نع

 هتياورب درقناىراخبلا نأ معز نم أطخأ دقو « نوميم نع ىنسلا نباو

 الدتعال هؤاجرو نمؤملا فوخ نزو ول

 ىطويسلا لاق . فلسلا ضمب مالك نم وهو « ثيدحم سبل
 هلوق نم ىنانبلا تباث نع دهزلا دئاوز ىف دمحأ نب هللا دبع هجرخأ

 ءاوس اناك : لاقو
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 درطم رهنو زتبم ةناحمر ةبعكللا برو ىه ؟ ةنجلا ىلإ قاتشم لهالأ

 ءانسح ةحوزو

 كبجو ىلإ رظنلا ة.ل كلأسا
 كنتم مولا 0 هلوأو حيحص هذتسو ةراع نع احلا ىلاسنلا

 ىل اريخ ةايحلا تماع ام ىنيحأ قاحلا ىلع كتردقو بيغلا

 تاريخا ىلإ عراس ةنجلا ىلإ قاتشا نم

 بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤل ريمأ نع « فيمض ددسب نابح نبا
 هلأ لزمملا غلب ملدأ نمو ملدأ فاخ نم : هاتعم قو هيو هلأ مرك

 ةربره ىبأ نع 2 ماحلا . ةنجلا هللا ةعلس نإ الأ  ةيلاغ هللا ةملس نأ

 هتسحو ىذمرتلاو

 ةئالث ىلإ ةنملا تقاتشا
 نع ىذمرتلا . ناملسو « رامعو « ىلع « ةئالث ىلإ قانشت ةنجلا نإ

 دقو ىدابألا ةميب ر ىأ ريغ حيحصلالاجر هلاجرو قااريطلاءاوروءسنأ

 ىمثيحلا ظفاحلا 4اق « هئيدح ىذمرتلا نسح

 ( مدقت ) هارت كنأك هللا دبعا

 ةرخآلاو اينلا ىف نيقيلاو ةيفاءلاو وفعلا ىلا: هللا اوس

 ىذمرتلا ءاور :ىرذنملا لاق ركب ىنأ نع ىذمرغلاو دمحأ مامإلا

 ىئاسنلا هاوروءبي رغ نسح 0 لاقو ديبع نيدمت نب هلل دبع ةياورا نم

 هيسح ىطويسلا زمرو :ىوانلا لاق 04 حيحص اهديناسأ دحأ:قرط نم



 هدام ثيداحألا ُخ رخم

 مس مكي ااايا
 سم

 مترو مقر
 لس ةحنمصأ

 انني دل

 نا

 * اولا ىف ىشم ايقي دادزاول مالشلا هيلع ىسيع ىخأ هلل محر

 . اذكه فرعي ال ركتم ثيدح اذه : قارسلا ظفاحلا لاق

 نب ركب لوق نم نيقيلا هباتك ىف ايندلا ىلأ نبا ءاور ام فورعلاو

 وحن هجوت : مهل ليقف » مهيبن نوي راوحلا دقف : لاق : ىلا هللا دبع

 ىثمي لبقأ وه اذإ رحبلا ىلإ اوهتنا الف « هتوبلطي اوقلطتاف ءرحبلا

 ىثيدلا روصنم وبأ ىورو . ءاملا ىلع ائيدح اركذف « ءاملا ىلع

 متفرع ول : لبج نب ذاعم ثيدح نم فيعض دتسب سورفلا دنسم ىف

 . لابجلا مئاعدب تلازاو « روحبلا ىلع متيشمل هتفرعم تح هلل

 : هيلع نوتومب ام ىلع نوئمبي قلخلا

 . رباج نع هجام نباو « لم

 : ةنياصملاك ريذلا ىبل

 « سابع نبا نع نابح نباو « مكاحلاو « ىناريطلاو « دمحأ

 . ىنأ نع طسوألا ىف ىئاربطلاو « ةراتخلا ىف ءايضلا هدروأو

 لوامم وه ليق نإف : ةروثنملا ءىلاللا ىف رجح نب ظفاحلا لاقو

 ثيدحلا اذه عمسب مل ايشه نأ نم لماكسلا ىف ىدع نبا هلاق اب

 درفني ل : هحيحص ىف نابح نبا لاق : تلق « هسلدف رشب ىبأ نم

 حيذإ : اضيأ رشب ىبلأ نع هناوع وبأ هاور دقف « مشه هب

 اور « هدرب ىبأل ملسو هيلع هللا ىلص هلاق , كدمب دحأ نع ءىرمت الو

 ثيداحأ جيرخن ىف ربتعلا ىف اهتركذ ىرخأ قرط هلو « ناخيشلا



 عكف

 مارا مقر
 لملسم ةهفصلا

 ما

 8 ىلعأ لاق اك وهو «( هتسحل ىطويسلا زمرو « سمتخملاو جاهنملا

 :اةريرع ىلأ نع بيلطكلا ءاور + تاقث فاز: ىلقيملا لقدشف

 : نيتملا هللا لبح نآرقلا غ١ ١٠ه

1" ٠١ 

1" 117 

 هللا ىلص هللا لوسر نع ىلع نع روعألا ثراحلا نع ىذمرتلا

 . ملسو هيلع

 : نآرقلا روثيلف ململا دارأ نم : دوعسم نب هلل دبع لوق

 ظفاحلا هلاق ء حيحصلا لاجر اهدحأ لاجرو ديناسأب ىناربطلا

 . ىثيملا

 نأ هاندأو ءانلظلا ةليللا ىف افصلا ىلع لفلا بيد نم ىنخأ كرشلا

 : لدملا نم ءىش ىلع ضغبت وأ روجلا نم ءىش ىلع بحت

 هيف نأب ىمهقاا هسيقعتو ( اهنع هلا ىفر ةشئاع نع مكاحلا

 كرشلا اذه اوقتا : دمحأ مامإلا دنسم ىفو « نيعأ نب ىلعألا دبع

 نع لهاك ىنب نم لجر ىلع ىبأ هاور « لقلا بييد نم ىفخأ هنإف

 . ىسوم ىبأ

 « حيحصلا ىف جتحم ىلع ىبأ ىلإ هتاورو : ىرذنملا ظفاحلا لاقو

 ىلعي وبأ هاورو 03 هوحروع ًادحأ رأ 5 )2 نايح نا هقثو ىلع وبأو

 « ىذدع ناو 3 ىلعي وبأ هاورو 03 ةفيذح ثيدح نم هوحشب

 3 فيعص دنس سابع نبا نع ميكحلا هاورو « ركب ىبأ نع نايح ناو



 هك ثيداحألا جييرخم

 : ةلحو مهمولقو اوتآ ام نوتؤي نبذلا

 ىذمزتلا هاورو 5 اهنع هلا ىّصر ةئكاع نع دمحأ مامإلا

 « هجام نباو ؛ هوحنب لوقم نب كلام ثيدح نم متاح ىبأ نباو

 نيب عطقنم : قارعلا ظفاما لاقو « داتسإلا“ حمص : لاقو 5 احلاو

 « ىذمرقلاو « بهو نب دعس نب نمحرلا دبعو اهنع هللا ىضر ةشئئاع

 . ةري ره ىلأ نع مزاح ىبأ نع دعس نب نمحرلا دبع نع

 : كتدابع قح كاندبع ام انب ر كناحبس : ةكئالملا لوق :ه

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىضر ناماس نع
 « هعسول ضرألاو تاومسلا هيف نزو ولف « ةمايقلا موي نازيملا مضوي »

 نم تش نمل : هللا لوقيف ؟ اذه نزب نمل بر اي : ةكئالملا لوقتف

 ماحلا هاور 6« كتدابع قح كاندبع ام كنادبس : نولوقيف 2 قلخ

 ىلإ ( ؟دحأك تسل ) : ناصولا ىف ملسو هيلع هللا ىلم هلوق

 ْ : تنيك تسل ٠

 . سنأ نع ىذ..رتلاو « ناخيشلاو « كلام ءاور

 ناخيشلا هاور « راين ئ ةدرإ ىنأل ٍملسو هيلع هللا ىلص هلاق

 .٠ بزاع نب ءارلا كربلا نم



 .عنلل باتكد 6ع.8/7

 تع ا حر ا ا ري اا

 مقر | مقر
 لساسم ةحفملا

 : نآرقلا هقلخ لسو هيلع هللا ىلص ناك ك5 لقي

 . اهنع هللا ىضر ةشئاع نع دواد وبأو « ملمو « دمحأ مامإلا

 : قالخألا مراكم معأل تثمب امنإ غو دمع

 « ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اغالب طولا ىف كلام ءاور

 اك « حيحصلا لاجر هلاجر ديس ةري ره ىلأ نع دمحأ ءاورو

 ( قالخألا حلاص ممنأل تنمب امنإ ) ظفلب ىمثيهلا ظفاحلا هركذ

 ىورو « قيمبلاو « مك احلاو « درفلا بدألا ىف ىراخبلا ءاورو

 ميهاربإ نب رمع هدنس ىو « هوحن رباج نع طسوألا ىف ىتاربطلا

 . فيعض وهو ؛ ىشرقلا

 : ىبدأت نسحأف ىفر ىنبدأ مع 1#

 : .8 ب مدقت

 :ُف م اشخأو هللا ممعأ انأ هل رعع

 . ( هل ماقتأو هل م اشخأل ىنإ هلو ) سنأ نع ىراخبلا

 .( ةيشخ هل مدشأو هللب كماعأل ىفإ هللاو ) ةشئاع نع ناخيشلاو

 ' ءايبن دبع وأ اًيبن اكلم نوكي نأ نيب ملسو هيلع هللا ىلص ريُخ ه؟ 1م:

 : اًيين ادبع نوكي نأ راتخاف

 + لخلاف قيزلاو + قع ادن ئاغاونا نع قارا

 . ةريره ىبأ نع هحيحص ىف نابح نباو



 مكر مكر
 لماسم ةحفصلا

 مي ا ا*#

 ه5 #1١

 مهمه +١

 مك #١

 هاما ثيداحألا ُخ رخم

 اهتيبأق ايندفا ىلع تظرع

 ىلع «ايندلا ىأ » تضرع زي زملا دبع نب رمع ىلإ نسملا بتك
 ىبأ نبا هاور ثيدحلا « اهتنازخو اهسيتافع لسو يلع هللا ىلع كيبن

 ةيهبوب ىلأ نع الصتم ىناربطلاو دمحأ هاورو « السرم اذكسه ايندلا

 هيف ثيدح هانثأ ىف

 حيحص هدنسو ثيدحلا . ةنجلا مث دلذعاو ايندلا ناازخ تيطعأ دق ىنإ

 فر ىلع ضرع ) ةمامأ ىنأ ثثددح نم ىذمرتلاو دمحألو

 نسح .ثيدح : لاقو ( ابهذ ةكم ءاحطب ىل لمجيل

 هللا ليبس ىف هتتفنأل ابهذ دحأ ىل ناكل

 ءاورو « لسو هيلع هللا ىلص هنع ءرذ ىبأ نع ناخيشلا ءاور

 (رصتغ ) جامنإ
 دندن ايش رخدي مل لو هيلع هلل ىلص هنإ

 :ا ائيش رخدي ال لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك سنأ نع
 خيشلا وب أ هاور ءدا اقزر أبخأ الو اههردالو ًارانيدرثك ١ ال ىنإوالأ

 رخدا اسنإ « لسو هيلع هللا ىلص هنأو « باوثلا باتك ىف نابح نبا

 نم ناخيشلا هحرخأ « ةنسلا توف ملسو هيلع هللا ىفص هراخدا

 ةنس هلهأ ةقفن لزعب ناك : رمع ثيدح



 ففي

 مر
 لاسم ةحنصأا

 ليان

 ه١6

 مار

 هاب

 6م

 مكاتاا  ا

 ع زيخ نم عسبشب لو ايندلا نم ملسو هيلع هللا ىلص جرخ هنأو

 ًابهذ لابجلا هل لمحي نأ ىلاعت هللا لأسول هنأل ًارارطضا ال ؟رايتخا

 . لعق اهيلع بساحي لو

 . :زع طسوألاو ريغصل# ىف ىناربطلا ىور ؛ ناصيمق هل نكي
 مو هيلع هلا ىلص هللا لوسرا لخني 1 لاق هنع هللا ىضر ءادردلا ىبأ

 نع ناخيشلا ىورو رازبلا هاورو « دحاو صييق الإ هل نكي مو قيقدلا

 هلا لوسرجرخ فوع نب نمحرلا دبع نعو ؛هنع هللا ىضر ةري ره ىلأ

 «ريمشلا زبخ نم هلهأ الو وه عبشب ملو ايندلا نم لسو هيلع هللا ىلص
 جرخ 6 هلع هللا ىضر ةربره ىأ نعو « نسح دانسإب رازبلا هاور

 «ريمشلا زبخ نم عبشي ملو ايندلا نم ملسو هيلع هللا ىلص « هللا لوسر

 : لاق هنع هللا ىضر دعس نب لهم نعو « ىذمرتلاو ىراخبلا هاور

 هللا هتمتبا نيح نم الخنم سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ىأرام

 انكلاق لوخنم ريغ ريمشلا نواكأت مك فيك ليقف هللا هضبق ىتح

 نعو « ىراخبلا هاور هاني رث ىقب امو راطام ريطيف هخفتنو هنحطن

 هسفنب سانلا ىماوي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق نسحلا
 مايأ ةثالث ءاشعو ءادغ نيب عمج امو « مدألاب هرازإ عفري لعج ىتح

 السرم 6عوجلا باتك » ىف ايندلاىبأ نبا هاور هب قل ىتح

 : لالبا لاق هنأ لو هلل هيذع ىلص هنع

 ( الالقإ شرملا ىذ نم شخمت الو لالب ققنأ )



 مكر ماو
 لسسم ةحفملا

 هه و١

 نايس ثيداحألا حيرخم

 ىدنعو ملسو هيلع هللا لص ىنلا لخد : لاق نذؤأا لالب نع

 هيلع لاق «انئاتشل هانرخدا : تاقف ؟ اذه ام : لافذ رمث نم ةربص

 لالب قفنأ) ؟ ميج ىف ًاراخم هل ىرت نأ فاختامأ : مالسلاو ةالصلا

 . ( الالقإ شرعلا ىذ نم شخمن الو

 لالب نع رازملا هاورو نسح هداتسإ 5 ىمثيطلا لاق

 لوخسم نا نع هللطمم ق ىعاضقلاو ريبكسا ف ىناربطلا ءاورو

 نى ذاعم رخآلا فو ٠ نسج امرحأ نيدانسإب هاور 3 ىعثيطلا لاق

 ص تاقث هلاجر ةيقب و ؛ مالك هيفو عيب راا

 هلاجر ةيقب و ةلاضنأ نب كرابم هيفو « ةري ره ىبأ نع اضيأ ءاورو

 ةلاع نع رازبلاو ةريره ىبأ نع مجنلا هركذو ها حديح ملا لاور

 نكل هقرط عيمج ىف فيمض ثيدحلا نأ قارعلا ظفاملا قلطأو
 از

 نسح ثيدح دانسإ رازعلا ةياور نه رجح نإ اداحلا ةديملت لآ

 هتدرف هنم لكأو اماعلع ملسو هيلع سا ىلد هيدي نيب ةريرت تمعصرو

 ةين املا ةلوألا هيلإ

 هياع هللا ىلص هللا لوسرل تيدهأ : لق كام نب سنأ نعو

 * تنأ دغلا نم ناك املف ًرئاط همداخ ممطأف « رئاوط ةئالث « لسو

 نأ كنا ملأ : ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر اهل لاقف هب تتأ

 5 0-0 ”ث هو 0 كك 1
 . كغ لك قزرب ىأي هبا نإغ ؟ دغأ اشش ىعفرت



 ممللا باتك فمن

 مقر مقر

 لسلسم ةجفصاا

 لاله ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأءاورو : ىمثيها ظفاحلا لاق لي

 . ةقث وهو »2 ىلعملا نا

 نيرصأ نيب ريخ الو « طق ًامامط بي مل لسو هيلع هللا لص هنأ 3 ليل

 ثيدح نم هيلع قفتم , طق ًامامط بسي / هنإ ء اهرسبأ راتخا الإ

 ناخيشلاو كلام ؛ اهرسبأ راتخا الإ نبرصأ نيب ريخ الو « ةرب ره ىبأ

 . ةثثاع نع دواد وبأو

 لعتنيو :اكقولا نتلل زدر للا لسانخار ل 00 لل

 مقريو « هلمن فصخمب و « ةاشلا بلحتو ءراجلا بكري و ء فوصخملا

 . هفلخ فدرب و ؛راجلا بكرب نأ فنأي ال ناكو ه هبوث

 لكأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر سنأ نو

 هاور « فوصخلا ىذتحاو « را ًانشخ سبلو « ًانشخ

 # ماخلاو « هجام نبا

 لسو هيلع هللا لابص هللا لوسر ناك: لاق ىسوم ىبأ نعو

 ةاعارم ىنأيو « ةاشلا لقتعيو « فوصلا سبليو «راجلا بكري

 هلاق . حيح_لا ٍلاجر هلاجرو « ىناربطلا ءاور ء فيلا

 ش . ىمتيهلا ظفاحلا

 ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لمعي ناك اذام ةشئامل ليق

 « هتاغ بلحم و « هبوث ىلغي . رشبلا نم ًارشب ناك : تلاق ؟ هتيب



 ع

 هاو ثيداحألا حسب رخم

 متر ١ مق
 لدلسم ةجفصلا

 « تيبلا لمع لمعي ناك . ةيلحخلا ىف ممن ونأ ءاور ءهسفن مدخمو
 . عماجلا  ةطارللا لممي ام رثك أو

 . بوثلا مقريو « لمنلا فصخم : ةشناع نع خيشلا وبأ ىورو

 . ديز نب ةماسأ ثيدح نم هيلع قفتم

 هجاوزأب و هب رمي ناكو «رقفلا نم ىشخم الو « ىنتلا هركي ناكو 206 16ه
 نيدوسألا مهماعط ناك هنأو« زبخلل ران هتيبىف دقوي الفنارهشلاو رهشلا

 . ءاملاو رملا

 ءاحطب ىلل عجيل ىب ر ىلع ضرع : هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ نعو
 لاق وأ اموي عوجأو اموب عبشأ نكسلو « براي ال : تلق ابهذ ةكم

 تعبش اذإو « كتركذو كيلإ تعرضت تعج اذإف ؛ اذه وم وأ ثالث

 ٠ نسح ثيدح اذه ىدمرتلا : لاق مث .٠ كتدمحو كتركش

 نع ناخيشلا .ران هتيب ىف دفوي'ل ناربشلاو رهشلا هب رع ناكو
 . ةرب ره ىبأ نع « ىلعي ونأو « ةشئاع

 . ًانيكسم ىنيحأ مهللا هس عم

 حيحص :لاقووالاو ىردخلاذيعس ىلأن ع « هجامنءأو « ىذمرتلا

 ع تيايعلا ن ةدابع نع تاق هلاحر كئسل ىلا ريطلا ءاورو 0 دانسإلا

 عوضوم هنأ ةيميت نباو ؛« ىزوجلا نبا ىعداو : رحم نب ظفاحلا لاقو



 ممللا بات مالك

 مقر مقر
 لسلام ةحفصلا

 « مضاوتلا بلط ىلع ةمألا ةلالد ثيدحلا ىنممو ها الق نع

 . موب ًاموب ءاتوق دم لآ قزر لءجا ميللا ه4 م6

 . ةري ره ىلأ نع هجام نباوىذمرتلاو « ناخيشلا ءاور

 هللا ىلص هللا لوسر فصي هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس وبأ ناكو "م رغك

 لقعي سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ناك . هنع ىور اك . سو هيلع

 مقري و « لعنلا فصخي و « تببلا ميو « حضانلا فلعي و « ريعبلا

 نحطي و « مداخل عم بلحم تيعأ اذإ هم ندطن و ؛ داحخلتامم 5ك أيو ءةاشلا بلحتو ؛ بوثلا
 ناكف ؟ هلهأ ىلإ قوسلا نم هتعاضب لمحي نأ ءايحلا همتعال ناكو

 رقحي الو « ءاعد نم دريال ناكو « اثدتبم ل-إ و ريقفلاو "ىلا حفاصي

 . عسبطلا ميرك . قالا نيل ناكو ء رمتلا فشح ىلإ ولو هيلإ ىعد أم
 ريغ نم ًانوزحم . كحض ريغ نم ًاماسب هجولا قلط . ةرشامملا ليج

 .بلقلا قيقر . فرس ريغ نم ًاداوج ةلذم ريغ نم ًامضاوت» سوبع
 دماالو . عبش نم طق أثجتي ملا ماسم لكب امحر . قارطإلا مناد

 ىف كاحضلا نسحلا وبأ جرخأ : قارعلا ظناحلا لاق عمط ىلإ هدي

 ةلذم ريغ نم مضاوتم :هيف لاق ىذلإلي وطلاديءس ىلأ ثيدح لئابشلا

 . فروض هدانسإ و

 ماسو هيلع هلا ىلص هتساحم نم نماحم هيف مج ثدحلا اذعو

تك ىف هروثنم ةروبشلا هاياحسو هتاصوأ نمط نم ىهو ىصختال ىلا
 ب



 مقر متر
 لسلسم ةحفصلا

 <15 ١5

 كمن شا

 دم 15

 ثا له

 نع مك

 ال مك

 45 ْ ثيداحألا حيرخت

 : ريعبلا لقعيو فوصلا سلي

 . ىموم ىبأ ثيدح نم رازبلا

 : تيبلا مقيو حضانلا فلعي

 , هلهأ ةنبم ىف نوكي ناك : ةشئاع ثيدح نم ىراخبلل

 «هتيب ىف مكدحأ لمعي اك هتيب ىف لمعيو : دحأ مامإلا دنسم فو

 . حيحصلا لاجر هلاجرو

 : تيعأ اذإ اهعم نحطيو مداخلا مس لك أبو

 « ديمس ىلأ ثيدح نم لئامثلا ىف كاحضلا نب ركب وبأ

 « نولك أت امم مومعطأ : رسيلا ىبأ ثيدح نم. سم ىورو

 . نوسبلت امم موسبلأو
 هسلجياف ماعطب همداخ مدحأ ىنأ اذإ' : ةربره ىبأ ثيدحو

 . هيلع قفتم « ةمقل هلوانيلف لمفي مل نإف « همم لك أيلو

 : هلهأ ىلإ قوسلا نم هتعاضب لمحت نأ ءايحلا هعنع ال ناكو

 . طسوألا ىف ىتاربطلا

 : ريقفلاو ىنالا حفاصي ناكو

 هباحأ نم ادحأ ىقل اذإ ناكو : رذ ىبأ ثيدح نم دواد وبأ

 . هيلع ضبق مث ءهكباشف هديب ذخأ مث « ةحفاصملاب ءأدب

 : ًاثدتبم مل ناكو

 أدبي نأ هقلخ نم ناك : ةلاه ىبأ نب دنه نع لئامثلا ىف

 ( مالا س عا)



 عمللا باتكس تال

 مار مقر
 لاس ةقخصاا

 : هيلإ ىعد امرقحم الو ءاعد نم ورب ال ناكو دع ومب

 ىلإ ىدهأ ول سنأ نع ىذمرتلاو نابح ناو دمحأ مامإلا ىور

 تبجألا هيلإ تبغر ولو تلبقل عارك

 هجولا قاط ةرشامملا ليج مطلا مب رك قاما نيل ناكو 7ع ومد

 مناد ناك بلاط ىلأ نب ىلع ثيدح نم لئاشلا ىف ىذمرتلا

 ٠ بناجلا نيل قاخلا لماك رشبلا

 : كحض ريغ نم ماس ناكو رابع وسو

 كحض ناك ام : ثراحلا ْن هللا دبع ثيدح نم ىذمرتلا

 « بيرغ حيمص : لاقو « ًامدتبم الإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ةلاه ىبأ نب دنه ثيدح نم لئامثلا ىف هلو

 سوبع ريغ نم انوزحم امه ١مه

 كسلا ىف نسحلا وبأ ( مسب تلا هكحض انإ 0 نع ناخيشلا

 ملو هيلع هللا ىلص كر ديعس ىلأ ثيدح نم لئامكلا ىف

 : ةلذم ريغ نم امضاوتم ناكو 7ك وعد

 بيرغلا ىلاعي مدحأ ناك مهب اطلتخم هباحصأ مم ساجي ناك

ىلأو ةربرع ىلأ ثيدح نم ىلسنلاو دواد وأوه مهعأ ىردي الق
 رذ 

 : فرس ريغ نم اداوح ناكو اممب ؟؟5

 . لجو رع هللا ةعاط ىف الإ قفني ال هءأل

 بلقلا قيقر ناكو يك وعم

 ٠ متعام هيلعزب رع كسفنأ نم لوسر عكءاج دقا



 متر مقر
 للم ةحفصلا

 هلق ثيداحألا 2 رخم

 : قارطإلا متاد ناكو امك 65

 مهسوءر ىله امك هباحصأو لو هيلع هللا ىلع ىنلا تيتأ
 . كيرش نب ةماسأ ثيدح نم نئسلا باحصأل : ريطلا

 ١ محر فوؤر نيمؤملاب يلع نإ رح : لس لكب ايحر نكوأ مع :

 : مبش نم طق أثجتي مل م١ 1

 ملك ١5

 نإف كءاشح انع فك : لاقف 5 امهنع هللا ىضر رمع نا نع

 . ةمايقلا موي اعوج مهلوطأ ايندلا ىف اعبش مرثك أ نإف

 « هنع ءاكبلا يحي ةياور نم قبيبلاو هجام نباو ىذمرتلا ءاور
 :لافامهنع هللا ىضر سابع نبا نغو « نسح ثيدح : ىذمرتلا لاقو
 لهأ م ايندلا ىف عبشلا لهأ نإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 , رازعلا هاورو « نسح دانسإب ىناربطلا هاور « ةرخآلا ىف ادغ عوجلا

 . تاقث امدحأ ةاور نيدانسإب هنع هللا ىضر ةفحج ىبأ نع

 : رقفلا ىشخي ال نم ءاطع ىلععي ناك لب « عمط ىلإ هدي دم الو

 سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر ناك : اهنع هللاىضر ةشئاع تلاقو

 دوجأ ناك سابع نبا نع نيحيحصلا ىف لسرلا حيرلا نم دوجأ

 اذإف : هيفو « ناضمر رهش ىف نوكي ام دوجأ ناكو « ريخلاب سانلا
 ا رمل جيرلا نم راب دوجأ ناك لي ريج هيقل

 مث هلا نم نيليج نيب ام سو هيلع هلِإ ل هلل وسر بهوو

 هللا ىلص دمج نإ : لاقف هتليبق ىلإ لجرلا كلذ عجرف ء دحاو لجرل



 مسقلا بناتكم 94

 مقر مقر
 لس ةحفسلا

 لسمو ءدسأ ماسإلا را ا عم لك مرح

  ىتأ نع

 ايانم الو انحتتس الو احا لسو هيلع هللا للص هللا لوسر نكي إو معاج

 92 حتسيوب وهي نكسلاو « ةثتيسلا ةتيسلانب ىو الو قاوسألاب

 ل هس ةنثثاع نع ىقمرتلا ءاور

 ت ضرتألا ىلع لك ب راسو هيلع هللا للم هللا لوسر ناكو اه انفي

 - الهتع هللا ىترر ىلايع نيا نع

 بيجو « ضر لع ىلع 507 هلل لوسر ناكو مم 10
 َريَخ ىلع كولا ةوعو

  قتارطلا ءاور

 : ءايملا سيليو يل فِ

 هام نباو ىفأأ نع هحصو ع اما لور

 : اعشَح ىبنو اشخ لكأو مم ++

  ناوكذ نب حوت نع ريتك ىبأ نب فسوي هيفو

 « ةعيلت ارت ْلسو هيلع هللا لم هعكاجعو ء نيكالل ىلاجيو ممل 1

  ىلاتو كرابت هير هومأ اك

 لدم ءارغتق تلاع : درس ىبنأ ثيدح نم دواد وبأ ىورو

 هلل لوسر ناك بابخ كثيدح نم هجام نباو : مهيف هفنب

 انعم ىلجي سو هيلع هللا ىلم



 هما 20202 ثيدألجرخم

 5 ماسلا
 ا 20 و, بايكسلا ىف تبا“ اذهر قئوسألا ىف ىش4وب هع 31

 : قيولرمسل# يحو قوسلا هلوخد يف

 .. لعب وبأو طسوألا ىف .ياريطلا هءاور

 كللأسأ ىلإ ميقا » : لق قوسلا لخد اذه سو هيلع هللا لص ناكو 0003+ ٠
  *:ثيدحلا « اهبفام ريو قيسلا لهربخ نم

 .٠ حيحص هلدسو ؛ ةديرب نع م اخلاو ىتاربطلا

 : هدي كسور 1# 9١١

 ليل هيلعو.سرع اذإ و « هنيمي دسوت ليل هيلهو سرع اذإ ناكو
 | ؟ هدفا مافأو ىلا هفك ىلع هسأر عضر

 . حيحص  ةداقأ ىبأ نم مك الاو نابح ناو دمحأ مامإلا

 : ةسفأ قنا ناقل 41 “ا

 . حاحصلا ىف تباث نصحم نب ةشاكع ثيدحو 0

 : هيف هلم اكحاض ربو هس 1م

 * سلا ناك سو ةيلغ هللا ىلص هكدحض نأ مدقت دقو

 هللا ىلص هللا لوسر تبأر ام : اهنع هللا ىطر ةشناع ثيدح هيفو
 . مسبتي ناك اهإ هتاوهل ىرأ ىّتح اكحاض اممجتسم سو هيلع

 : طق مدحو لك أي ملو ه4

 هدحو لك أي ال لسو هيلع هللا فص هللالوسر ناك : سنأ ثيدح ظ
 . فيمض دنسب قالخألا مراكم ىف ىطئارحلا



 عمللا باتكسص 30

 د 0 متر ممر
 0 لاسم ةحفصلا

 : طق هدبع برضءالو ةهماااسب

 . ةشلاع ثردح نم هيلع قفتم

 طق ةأيصا الو اهداخ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برضام

 ١ ةشئاع نع دواد وأ ْ

 : لجو زع هللا ليبم ىف الإ هديب ًادحأ برضالو وهو مب

 2 ,ةقئاع ثيدح نم هيلع قفتم

 الو «هديب طق ايش ماسسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برض ام

 هى هنم لين امو لجو زم هلا ىف دهاجي نأ الإ امداخ الو « :ًيسا

 هلل مقتنيف هللا مراح نم ءىش كبتنا نإ الإ هبحاص نم مقتنيف طق
 00 . لجو تع

 «دبملا لك أي اكلك 1: لوقيو ًاثكتم لكأي الو امبرتم سلجم ال ناكو ى* 1١
 . دبملا سلجم اك سلجأو

 ورع ن هللا دبع نع دحأ مامإلا « اثكستم لكأيال ناك

 . دبملا سلجي اك سلجأو دبعلا لك أي اك لكآ
 ةشئاع نع ميراتلا ىف ماحلاو نابح نباو « ىلع وبأو دعس نبا

 | . اهنع هللا ىضر

 ولو عوجلا نم هنطب ىلع رحجلا دش هنأ لسو هيلع هللا لص هنع ىورو هن اذضف

 : هباجأل طيهذ سيق ابأ هل لمي نأ هبر لأ



 هدع ثيداحألا ميرخت

 مر مقر
 لماع ةدنصلا

 ىبأ ثيدح نم ىذمرتلا ىورو « رباج ثيدح نم هيلع قفتم

 .ع انبايث انوفرو عوجلا للسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ انوكُش ةحلط

 نب رججح نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفرف اننولعب ىلإ رجح رجح

 ناهيتلا نب مئيملا ىلأ ىلإ هباحصأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لمحو هب سب

 ةرب ره ىبأ نع لسمو ىذمرتلاو كلام

 : هنذإب الإ سداسلا لخدي لف همم ةسمخو لجر هاعدو ٠.٠١ وسب

 ىذمرتلاو ناخيشلا هجرخأ « هنع هللا ىضر دوعسم ىبأ نع

 : هب ىمر مث لع هل اليدنم لسو هيلع هللا ىلص سبل اد ؤ#ساب

 . ةشئاع ثيدح ىف « هيلع قفتم

 ؟ نيب وثدمي مساك أ : لاقف دحاو بوث ىف ةالصلا نع لثسو + 1٠١١

 . ةريره ىبأ نع دواد وبأو , ىذمرتلاو « ناخيشلاو كلام

 : ديدقلا لكأت تناك ةأيصا نبا انأ1مغأ و. وسب

 .نيخيشلاطرش ىلع حيحص : لاقو « رب رج ثيدح نم «كاحلا

 : ىتم نب سنوي ىلع ىولضفت ال 1# ٠١4

 « نيخيشلل « ىتم نب سنوي نم ريخ انأ : لوقي نأ دبعا ىنبنيال

 ىوهو « ةرب ره ىبأ نع ناخيشلا هلقنو « سابع نبا نع دواد ىبأو

 لبق كلذو دوعسم نب هللا دبع نع رفعج نب هللا دبع نع حيحصلا
 نأ

 ١ . هفع كلذ تبث دقو قلخلا لضفأ هنأ لمي



 معمللا باتكا 224

 . مقر ىملر
 للام ةحمصلا

 ١ ٠6 ةمايقلا موب مدآ داو ديس انأ :

 هجامنءاو ىذمرتلاو » دهأو 3 ةررره ىبأنع دواد وبأو 4 ملم 6

 رخل الو ةدايس « ديعس ىبأ نع .

 +1 ٠١١ خلإ ًاماوقأ ىطعأل ىنأ .. :

 دمس نع ىلاستلاو ءدجأ مامإلاو « ناذيشلا .

 :مهماين ةسادلا مهسوؤر ةثمشا «راصنألا ءارقف ةنجلا لخدي نم لوأ +٠١7 عم

 هسيلع هللا ىلص ىنلا نع صاملا نب ورمع نب ها دبع نع

 ى ناسبح نباو , ةافقث امهتاورو « رازبلاو دمحأ هاور « لو

 ىف ىتاربطلا هاور ؛ نايوث نع(« نورحاهملا ءارقفلا هيفو ةهحوحص

 حيدص : لاقو مكاخلاو 0 هوح هسحأم ناو ىذمرتلا قو « حيحصلا

 . دانسإلا

 : ايندللو ىلام ٠١8 ١1ه

 « سابع نع ىقمببلاو ء هحيحص ىف نابح نباو دمحأ هاور
 . هحام نءاو حيحص نسح :لاقو « دوعسم نب هلا دبع نع ىذمرتلاو

 : بكارلا دارك مكدحأ ةغلب نكسيل ٠١9 1م

 ىف ىقبببلاو « ديح دانسإب بابح نع ىتاربطلاو ىلعي وأ ءاور

 ثيدح نم هوح هحيدص ىف نابح نباو ماحلا ىورو « هنع بعثلا

 رفعجالإ ناخيشلا مهم جتحا تاقث هتاورو هجام نبا هاورو ؛ ناماس



 مقر مقر

 لسلدم ةحفصلا

 ١٠١ ١1مل

 ١1١١ ١1؟ه

 "١1١17 ١1م

 هزم 1 ثيداحألا 2 رخم

 لاق ءامع هلل ىضر ةشئاع نعو « هدحو ملم هب جتا نايلس نبا

 نم كفكيلف ىف قوحدللا تدرأ نإ : مل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ماحلاو ىذمرتلا ءاور ؛ بكارلا دازك ايندللا

 : ماع ةثامسمخو فصتب مهئاينغأ لبق ةنجلا ىتمأ ءارق لخدي

 نسح ثيدح : ىذمرتلا لاقو « هحيحص ىقنابح ناو « ىذمرتلا

 +. جسيص

 : لثمألاف لثمألا مث ءايبنألا ءالي سانلا دشأ

 نابح نباو هجام نباو « حيحص نسح : لاقو « ىذمرقلا ءاور

 هجام نباوع ىلاسنلاو دمحأ مامإلاو « صاقو ىبأ نب دمس نع ماحلاو

 ماحلاو نابح نباو ؟ نب رخآو كلامو مصاع ثيدح نم ىرادفاو

 . ديعس ىلأ نع مالو ةمطاف ثيدح نم ىتاربطلاو  ءاححصو

 : كبحأ ىلإ : لسو هيلع هللا ىلص ىنال لجر لاق
 لاق : ىرذنلا ظناحلا لاقو « ةرمم نب بمك نع ىتاربطلا هاور

 ىّضر لفذم نب هللا دبع نعو ديح هدانسإ : نسحلا وبأ ظفاحلا انخيش

 هَللو : لاق ء كبخأ ىنإ هللا لوسراي : لاف لجر ءاج : لاق هنع هللا

 ًافافمت رقفا دعأف ىنبحت تنك نإ : لاقف تايم ثالث « كبحأل ىنإ

 هسجرخأ « هاهتنم ىلإ ليسلا نم ىنبحي نم ىلإ عرسأ رقفلا نإف
 ببي رغ نسح ثيدح 0 لاقو ىدذمرتلا



 ممللا باتكدص هلك

 مقر مقر
 لسا ةحفصلا

 : ثالث مايند نم ىلإ ببح 1١5 ١1ه
 ريغ نم سنأ نع قيببلاو ماحلاو ىلتاسنلاو دحأ مامإلا هاور

 ديج دنسب : قارملا ظفاحلا لاق « _ءرسح هدنسو , «ثالث» ظنا

 ::ليقلا هلشو

 : مايندب رعأ متأ ١١4) ١م

 . ةثناعو نأ نع ملسم

 نم جرخ نأ ىلإ ةنبل ىلع ةنبأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عضي مل ١6 ذم

 : ىموم ىخأ شب رمك اشي رع : لوقي ناكو ايندللا
 ىلص هللا لوسر تام « السرص نسحلا نع تاقثلا ىف نابح نبا

 ىئاربطلاو « ةيلحلا ىف ممن وبأو « ةنبل ىلع ةنبل عضي ملو لسو هيلع هلل
 صلخلا جرخأو «فيمض هدانسإ و ثيدح ضعب ةشئاع نع طسوألا ىف

 ىسوم شي رمك اشي رع : ءادردلا ىبأ نع راجنلا نباو هدئاوف ىف

 ف ىنطقرادلا جرخأو « كلذ نم لجعأ صألاو تابيشخو ؛ مام

 لحكي نأ لثس نأ بي رغ : لاقو « ءادردلا ىبأ ثيدح نم دارفألا

 . ىموم ىخأ شيرمك شبرعال : لاقف دجسلا

 ةنوهرم هعردو ايندها نم « سو هيلع هلل ىلص هللا لوسر جرخو ١١١ 1ع

 0 ع لع
 ةشئاع نع ىذمرتلاو لسمو« ىراخبلا

 نيئالثب قبيبلا نعو « نيثالثب ىدوهي دنع ةنوهرم هعردو فوت



 هديب ثيداحألا حيرت

 نير شعب سابع نبا نغ قيببلاو ىناسنلاو ىذمرتلاو ؛ ريمشلا نم اعاص
 ملسم « مرد الو كرقب مو « نسح هدتسو « هلهأل هذخأ مامط نم اعاص
 . ةشلاع نع

 ه١١7 1١١ :نازيم4مقيلو ..

  1١2ًاريجأ الو ةلَغ الو هرم الو ؟رانيد كرت ام دوه : .
 ةشئاع نع ءلسم .

 ينثاثأ هتبب ف دجوي مل 119 1م

 هوشح امدأ هشارف ناك ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ناخيشلا

 طي رشب لومرم ري رس ىلع ماني ناك هنأ «رمع نع ناخيشلاو فيل

 هبلج ىف رثؤي ىتح ٠ ,

 كلام « ةقدص انكرت ام ثروت ال ءايبنألا رشاعم نحت : لاقو

 ةحلطو« نامعو « رمعو ؛ ركب نبا نع دواد ىبأو ىذمرقلاو ناخيشلاو

 ش . ةشئاعو ؛ ةريره ىبأو « دعسو «ريي زلاو

 +1١ ٠٠١ ةقدصلا لكأي الو « ةيدهلا لبقي ناكو :

 ىتاربطلاو : دمحأ مامإلاو 0 ةرب ره ىلأ ثيدح نم هيلع قفتم

 .ةربره ىلأو « ةشئاع نع

 ًارجات نوك أو لام مجأ نأ "ىلإ ىلاعت هللا شوا ك١ دعم :

 ىف بيطخلاو « مسن ىبالو « دوعسم نبأ ثيدح ننم ىدع نبا



 ىف ديوس نب شراح ثيدسسسبح نم دهزلا ىف ىنبببلاو ؛ جرا
 .انرلكك الام اوسجنالا ثيفحلا ل#

 ليل لح اي ناد ستة ان اهم لل يشر ةئلن ثيدح هلل دعو
 ارك ا

 , عيحص ني ؛ لاقو ؛ ةشلاع نع ١ يذمرقلا

 للامم بني هللا نإ ؛ اهفاسفس هركي و  ىلالخألا مراكم ببي هللا نإ 38+ 6م

 : اهفاسفس ضفبي و رومألا ش

 « مهيمن وبأو « هجام نياو « دعس نب لبعس ثيدح نم احلا
 بحير ( مي ركسلا بحب ميرك لل نإ ؛ ليسس نع ىئاربطلاو
 نسحلا نع يئاربطلا هانعمي و « اهفاسفس هرككو : لالخألا ىلاعم
 ؛ الصن» لبص ثيدح نم قبببلاو ' امرنع هللا يفر ىلع نبا

 ثاذث امهاجرو هالسرم زب رك نا هللا ديبع نب ةدلط ةراور نمو
 ' , قارعلا ظفاحلا هركذ

 ,ه. نع رركم ١ الخألا مراكم ىلآل ثلمب ٠١4 1و

  ةركسفلا ماد نازحألا لصاوفم نك د96 دو
 ن دنه ىلاغ تاس ىلع نب ندحلا نع رببكسلا ىف ىيناربطلا ش

 هيبأ نم فرطم نع ؛ لجرلا ٌريزأك زبزأ هردصا ناكو « ةله
 زيزأ ءردصلو ؛ نابح ناو , نيزح نباو « ىناسنلاو , دواد وأ

 هللا دبع نع « لجرملا زيرزأك زب زأ هفوجو : مهضعبلو « ىحرلا رب رك
 . ىئاسناو « لئامشلا ىف ىذمرثلاو « دواد وبأ ريخشلا نبا



 هد ثيداحألا ُخ رحم
 يمس هش ااا

 ممر مكر
 لبفام ةحفاصلا

 ا أك وه

 2 اين فا شو ناو ع

 نع رازبلاو : هامدق رطفنت ىتح ء ةقئاع نع ننحيكقو

 :هملظ نم نع وفعي و « همطق نم لصي و « همرح نم ىلسي ناك 17# 9 -

 « ظفب سيل : صاملا نب ورمع نب هللا دبع نع ىراخبلا

 ةثيسلا ةثبسلاب ىزحي الو « قاوسألا ىف باخص الو « طيلع الو

 . حفصرو وسي نكلو

 : حلا هتئرول الام كرت نم مهسفنأ نم نيتسؤئلب ىلوأ انأ 388غ -

 نع هجام نباو « ىلاسفلاو « ناخيكلاو ء دحأ مامإلا
 . ةريرعوبأ

 : رمشبلا بضني لك بضعأ رشب ىنإ ميلا 2154 و٠

 . رباج نع لهو « دحأو « ةرب ره ىبأ نع ناذيعلا

 : خلا سو هيلع هللا ىلص هلل لوسر تددخ ىنأ ثيدح 0*7 94

 1 ىذمرتلاو « دواد وبأو ء ناحيكلا

 : اهحتف نيح ةكم لعأ نع هوتع 4٠ 159١

 هللاىلد هللالوسر حفف امل هنع هللا ىضر ةري ره ىبأ نع ىتاسفقا

 مث بابلا ىتداضمب ذخأف ءاذ : هيفو ثيدحلا  ةكم سو هيلع

 مع نباو خأ نبا لوقن : اولاق ؟ نولوقت ام شيرق رشمم إب : لقت



 6و

 مقر مكر
 لسلسم ةحفصلا

 ١ع ١4١

 137" ١١

 ١:١ ١35

 )#ثه «#١

 علا باتكسس

 ' ىنإ : لاقف « كلذ لثم اولاقف لوقلا مهيلع داعأ مث ميرك ميحر

 ىل هللا رفني مويلا يلع بيرثت ال : فسوي ىخأ لاق اك لوقأ' 7:
 نع ىرهزلا قي رط نم دعس نبالو : نيحارلا محرأ وهو كلو
 ىف ةنوخنر نا ديع هوم جرخأو « باطخللا نب ريع لآ ضعب

 هجرخأو ؛« نيسح ىلأ نبا قيرط نع ناوسألا باتك

 نورتام : شيرق رشعم اي رمع نبا نع عماجلا ىف قزارلا دبع
 : لاق . ميرك خأ نباو ميرك خأ ًاريخ : اولاق ؟ مب لعاف ىنأ

 . ءاقلطلا متنأف اوبهذا

 : ءاحمسلا ةيفينخلاب تشعب ىلإ

 بحأ» ىراخبلا مجرتو ) ةشناع نع نسح دانسإب دمحأ هاور

 تعب :رباجت نع ثتيطخلاو 6« ةحمسلا ةيقنحلا هلا ىلإ ندلا

 . .ةحمسلا ةيفنحلاب

 : ةرابلا وللا بح ناكو

 « ىذمرقلاو ؛ دمحأ مامإلا . درابلا وللا هيلإ بارشلا بحأ ناك

 0 ' : نسأل ىسنأ امنإ

 : ىلا لولا ف ف عب 1 ثيماحألا نم .وهو٠ ًاغالب كلام

 . حالصلإببا اباد و ةوصوم ربلا دبع نب اهدمجب

 + ثيدح ىف ةدقت: ,ةقيقح قح لكل :ةئراح ثيدح



 هذآ  ثيداحألا جي رخم

 مكر 0 مقر
 لسللء ةحفملا

 : سابع نبا نع ىذمرتلا . كظفحم هللا ظفحا ١مج وعم

 55 ىف مدقت « ردصلا ىف كاح ام مأإلاو

 : مارحلاو نيب لالحلا 1س وعم

 « نيب لالحلا : ريشب نب نامنلا نع ةنسلا باحصأو ناخيشلا

 : تاهبتشم رومأ امهنيب و « نيب مارحخلاو

 . كبيري الام ىلإ كبيرب ام عدف « نيب مارحلاو « نيب لالحلا

 . رمع نع طسوالا ىف ىناريطلا

 . مالسإلا ىف راض الو ررضال )١م ذم

 مامإلاو ىنزاملا يب نع السرم كلام هاور . رارض الو ررضال

 ٠ سابع نبا نع هجام نباو « قازرلا دبعو  دمحأ

 : ملعي ملام ملع هللا هثرو لع اب لمع نم 16 147

 . هفدضو سنأ ثيدح نم ةيلحلا ىف مي وأ

 : ململا بئارغ نم ىنملع : لحر لاق 14١ 5م

 نم ربلا دبع نباو « امه ةضاي رلا باتك ىف معن وبأو نسلا نبا
: 1 

السرم دوعسد نس هلأ ديع كثر دح
 ءاج الحر نأ + ادح فيدض وهو 

 03 للا بنار نم ىهع : لاقف سو هيلع هّلبا ىلص هللأ لودر لإ

 أ لق 6 لعل ا امو لاق 8 ىلعلا أر ن<“ ونص 2 5 هل لاقف

 ىف تسدص ادبا# لاق +. من لاق 7 قامتو كرات برط تارع قع
 رت

 ركخأف بهذا : لو هيلع هللا ىلع لاق . هللا ءاشام : لاق ؟ هتح

 معلا بئارغ نم كءلعأ لامت مث كالانه ام
0 



 ممللأ باتك هو

 مقر مقر
 لسلام ةحفصلا

 : تاينلإب لامعألا امنإ 14 14١
 . نسحلا نب دمع ةياورب أطوملا ىف كلامو رمع نع ناخيشلا

 : كتب وقع نم كتافاعع ذوعأو « كطخس 4 نم كاضرب ذوعأ ٠6 ١5

 . ىذمرتلاو « ىفاسنلاو « دواد وبأو « كلامو ؛ ملم

 : برملا اهئلاق ةلك قدصأ ١48 دهم

 هجام نباو ةري ره ىبأ نع ناخيشلا
 . هه رظنا ء« كطخس نم كاضرب ذوعأ

 . "١ رركم « لعأ ام نوملعت ول 1454 هو

 : ه١ رركم « هللب مكسلعأ انأ :

 ؟ ديلولا ةلاقك ىنلفك ١ مبللا 185 1

 ضعبأ ملسو هيلع هللا لص ىبنلا اهملع كيلإ ىعجو تبجو ش

 . ءاربلا ثيدح نم نيخيشلل هباحأ

 نع مكاحلاو « ىذمرقلا : ىرصبو ىعمسب ىنمتما مبللا

 . ةرب ره ىبأ
 : نيع ةفرط ىسفن ىلإ ىناكت ال 145

 وهو . نيخيثلا طرش ىلع حيم لاق سنأ ثيدح نم مكاخلا

 ىضر ءارهزلا هتنبال ملسو هيلع هللا ىلص هىلعو « ليالاو مولا ىف

 . اهنع هللا

 : لو هيلع هللا ىلص ىنلا توم دنع هابركاو 1617 0

 لصلاقف ءابأ بركاو : تلاق اهنع هللا ىضر ةمطاف نأ سنأ نع



 هو ثيداحألا حيرخم

 فب

 لكل

 لل

١6١ 

144 

١6١ 

 . حيحصلا ىف « مويلا دعب برك كيبأ ىلع سيل : لسو هيلع هللا

 . 78 ثيدح ىف مدقت . مدآ داو ديس انأ

 . ةرمةئام مويلا فهيلإ بوتأو أو هللا رقغتسأ ىلإف هيلإ اوب وتوهّللا اورفغتسأ

 هللا لوسراي تلقف ىلهأ ىلع ناسللا ترو كعك: ند لاقز

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ءرانلا ىناسل ىنلخدي نأ تيشخ دقل

 هازعو ةرم ةثام مويلا ىف هللا رفغتسأل ىنإف ؟ رافغتسالا نم تنأ نبأف

 . قيمبلاو ةليللاو مويلا ىف ىناسنلل قارعلا ظفاحلا

 ةادغ تحبصأ ام : نيخيشلا طرش ىلع حيمص لاقو « عاملا هاورو

 - .  ةرم ةثام اهيف هللا ترفغتسا الإ طق

 هللا ترفغتسا الإ طق ةادغ تحبصأ ام . ىسومىبأ نع ىناربطلل

 . ؟ ةرم ةئام ىلاعت

 ىلق ىلع ناغيل هنإ : هللالوسرلاق:لاق هنعدللا ىضر ةني زمرغأ نعو

 .دوادوب أو لسم هجرخأ « ةرم ةثام ليللاو مويلا ىف ىلاعت هلل رفغتسأىنح
 هللا ىلإ بوتأل ىنإ هللاوف « مكب ر ىلإ اولوف : ملسمل ةياور ىفو

 .٠ ةيص ةنام مويلا ىف ىلاعتو كرابت ىبر

 مو. ثيدح ىف مدقت مالسلا هيلع ىسيع ىخأ هللا محر

 : ءىش هعم هيف ىنعسي ال تقو هللا عم ىل

 حيمص انعم ؛ ىل رريغ هيف ىنعسب ال تقو ىل ىريشقلا ةلاسر نم

 (مالا عمر



 ممللا باتك ه4

 انما هع 95
 : نمؤأا ىدبع بلق ىنمسوو ىتامس الو ىضرأ ىنمسو ام 19809

 . الصأ هل رأ مل : قارعلا ظفاحلا لاق

 : بواقلا ىهو ضرأ ىف ىناوأ هلل نإ ٠6805

 . ديح هدانسإ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجأ لف ةليل توبتتا :ةشئاع ثيدح ١ ٠96)

 : هشارف ىف

 ديج لسرم اذه : لاقو « ةشّداع نع الملا قي رط نم ىقبمبلا
 . ةشئاع نم عمسب مل « الملا

 : هدي بسك نم لجرلا لك أ ام بيطأ اهم

 : روربم ميب لكو هديب لجرلا لمع بكل بيطأ

 ىئاريطلاو حي رج نب عفار نع مك احلاو ىتاربطلاو دمحأ هاور

 . رمج نبا نع

 : ىحمر لظ تحن قزر لمج 7 ٠658

 . حيحص هدنسو رمع نبا ُثيدح نم دمحأ

 : هلكوت قح هللا ىلع ملكوت ول ١مل ١51

 رمع ثيدح نم هححصو 1 اهلاو ىذمرتلاو دمحأ مامإلا

 . هلكوت قح هللا ىلع نولكوتت مكنأ ول : هجام نباو

 : ءارت كنأك لا دبعا ئه )5#

 2 ”ى وأ مدقت



 هدم ثيداحألا يرخت

 مقرأ مقر 1
 لسلام ةحفصلار]

 : هللا ىلو ليج )16807

 . ءاخسلا ىلع الإ هللا ىلو ليج ام

 . حي دنسب اعوفرم ةثلاع نع ىهذلا

 ؟ تنأمطا اهتوق تزرحأ اذإ سفنلا نإ 6 ١54١٠

 : رصيو ىمعي ءىدلا كبح 4 ١5١

 هنع دواد وبأ توكس بمكب و قارعال ًاعبت رجح نبا ظفاحلا لاق

 نع دواد وبأ ءاور نسح وبف فعضلا ديدشب الو عوضوم سلف

 ىف ىطنارخلاو هنع ًاقوقوم دمحأ مامإلا ءاورو « اعوفرم ءادردلا ىبأ

 سينأ نبا هللا دبع نع ركاسع نباو هزر نبا نع بوكتملا لالهإ
 . ةيفاعلا هلا واسف ءايسلا لهأ متيأر اذإ :هدنس ىطويسلا نسحو

 ؟ ةرخآلا ةوالح دحي نأ اينالا نم ةينايز هيلع بلق ىلع مارح 4 +٠١

 ش . نيظاشلا الول

 : ءاربكلا سلاجو , ءاكسملا طلاخو « ءالملا لئاس 18 4

 . ءكسملا اوطلاخو « ءاماعلا اولئاسو « ءاربكلا اوسلاج

 . حيمج ةفيحج ىلأ نع ىتاربطلا

 : ةئيس هؤوسنو ةنسح هرسست نمؤملا 54041

 . نمؤم وهف ةئيس هتءاسو ةنسح هترسس نم

 : هللا رك ذ الإ اهيف امنومامةنوملم ايندلا )56 لكل

 هللا رك ذ الإ اهيفام نوملم ةنوملم ايندلا نإ : ةرب ره ىلأ نع

 نسح ثيدح :لاقو ىذمرتلاو ىتبيبلاو هجامنبا .لعتموأ ملاعو ءالاو امو



 ممللا باتك هذ.

 ' ْ لسلسم ةمفصلا ْ مكر | مكر

 : اهتزو طقسن ال ةرجش نع هباحصأ ملسو هيلع هللا لص ىننلا لأس 6 1١6

 . رمع نبا نع خييحصلا ىف ّْ

 : موجنلاك ىباحصأ 1578 7

 نيزر هجرخأو سابع نبا نع ىئيدلا هدنسأو « قيببلا هاور
 . رمع نع

 : ركب وبأ ىتمأب ىتمأ محرأ ادهم 16

 ىدع نباو رباج نع ىتاربطلاو سنأ نع ىذمرتلاو دمحأهاور 00

 . ديمس ىلأ نع ىلبقملاو « خلا ىتمأ فأرأ ظفلب رمع نبا نع
 : رمعو ركب ىبأ ىدمب نم نيذللاب اودتقأ 7 3١9

 نباو ىذمرتلاو دجحأ مامإللا هدنس نسحو ةفيذح نع ىذمرتلا

 . سنأ نع دبع نباو هجام

 : دحاو لجر الإ ةنجلا جلي نل هنأ ءامسلا نم دانم ىدان ول 17١

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ةافو نع ركب ىبأ ةبطخ 4 ١١١
 ةئئاع نع حيحضلا 'ىو « قزارلا دبعو دمحأ مامإالل دنسملا نم

 . رمع نبا ثيدح نم ةبيش ىبَأ نباو سابع نبا نع هيفو
 : ركب ابأ اي كللهأل تكرتام 154 "١

 ىذمرتلاو « دواد وبأو « حيحص نسح : لاقو « رمعنع ىذمرتلا 1

 . رمع نبا ثيدح نم هححصو ؛ كاحلاو

 :ردب موي ملسو هيلع هللا ىلص هلوق 171 064

 كب ر كتدشانمعد :ركب ىبأ لوقو «ةباصملا هذه كلبتنإ مهللا

 : * رم نع سابع نبا نع ىذمرتلاو ملسم



 هوب ثيداحألا ُخ رخم

 مقر مقر
 لكم ةحئسلا

 نو لَ

 اا

 نفل

 /ا١ا

 رركم : معأام نوبت ول 4
 : ةاكزلا ىعنام ةلئاقم ىف ركب ىنأ ىأر لاه

 . ةرب ره ىلأ نع نئسلا باحصأو ناخيشلاو كلام

 : ةماسأ شيح 7

 ةري ره ىلأ نع ركاسع نباو قهببلا

 : هتجوز نطب ىف ام فورعم 17

 ةشناع نع كللام

 : هللا رونب رظني هنإف نمؤلل ةسارف اوقتا
 ثيدح نم ىذمرتلاو ةمامأ ىبلأ ثيدح نم ىناربطلاو ىذمرتلا

 هلل نإ : سنأ نع نسح دنسب رازعلاو مين وبأو ىتاريطلاو دعس ىبأ

 محا 08

 مسرفلاب ساناا نوفرعي ًادابع

 ةالص ةرثكب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ركب وبأ قافام

 ' ًاعوفرم هدجأ مل : قارملا ظفاحلا لاق : ممكلضف ام . موصالو

 نم هنإ رداونلا ىفلاقو « ةدئاع نع ىللميىبأو ىذمرتلا كحل دنعوهو

 خلا . . باحصأ ركب وبأ قاف ام ىنزملا هللا دبع نب ركب لوق

 : اهوثفطأف اهومتدقوأ ىتلا مران ىلإ اوموق مدآ ىنب اي

 ىداني اكلم هلل نإ : ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نع سنأ نع

 ىلع اهومتدقوأ قتلا مكنارين ىلإ اوموق مدآ ىنب اي : ةالص لك دنع

 اهوئفطأف كسقنأ

 ىثرقلا رهزأ نب ىبحت نب رون لاقو ريغصلاو طسوألا ىف ىاربطلا

> 9 



 .ممللا انصح هوه

 مقرا مر
 لمسلم ةحفصلا

 نب رهزأ نع ىور نأالإ هركذ نم دسجأ لو : ىمثيملا ظفاحلا لاق

 هلاجر ةيقب و ىرخلا قاحسإ نب بوقعي نع ىورو ناهسلا دعس
 . .يحصلا لاجر

 : ةيهشلا ماعط هؤياقت املا ١/1

 دهزلا ىف « ني ريس نبا نع دمحأو « ةشْئاع نع ىراخبلا

 : مارح نم تبن امب ىلوأ رانلا 186 ١

 : تبن محل لك : ةرجع نب بعك ثيدح نم نابح نباو ىذمرتلا

 : ركب ىبأ نع ممن وبأو قوببلا . هب ىلوأ رانلاف تحس نم

 : باوالا ىنلك أت ءارضخ نوك أ نأ تددو 1م 31

 ىنأ تددو : لاق ركب ابأ نأ ىنغلب : لاق ةداتق نع دجحأ جرخأو

 . باوالا ىنلك أت ةرضخ

 : نهب تلفتشا هللا باتك نم تايآ ةثالث اه 01

 : لبجلا لبجلا ةيراعاب امه 11

 ىلومفلا نيزلاو نئسلا حرش ىف ىناكسا اللاو لئالدلا ىف قبلا
 اذكهو رمع نبا نع ءايلوألا تامارك ىف ىبارعألا نباو هدئاوف ىف

 وهو : رح نبا ظفاحلا لاق بهو نبا ثيدح هعمج ىف ةلمرح هركذو

 ورم نع لئالدلا ىف مين وبأو كام ءةاوز ف بيططاو نشا دانا
 . ثراحلا نبا

 : ةعقر ةرشع ىتنثا رمع ىلع تيأر دمك 1

 زيمأ دئموي وهو هنع هللاىشر رع تيأر 5 هنع هللا ضر سأ نع

 كلامءاوز . ضعب ىلع اهضعب دبل ثالث عاقرب هيفتك نيب مقر دقونينمؤملا



 هذ  ثيداحألا 2 و

 مكر مقر
 لسلسم ةحفصلا

 ا١ملمع امج

 امه 1ع

 امو دس

 ١5٠ 1ا/#ء

 1 ١5١

 لاف 01

 +1 ١5١

 ١و 4/1١
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 : ىب ويع ىلإ ىدهأ أرما هللا محر : رمع لوق

 : رمع لظ نم قرغي ناطيشلا
 :لسو هيلعهللا ىلص هلال وسر لاق صاقو ىلأ نب دمس نع ناخيشلا

 طق ال اكلاس ناطيشلا كيقل ام هديب ىسفن ىذلاو باطحلا نبا اي
 هللا لوسر لاق ةشناع نع ىذمرتلا جرخأو « كمجف ريغ بف كفسالإ

 نم اورف دق سنإلاو نجلا نيطايش ىلإ رظنأل ىنإ : ملسو هيلع هللا ىلص

 نإ : ملسو هيلع هللا لص لاق ةديرب قيرط نع دمحأ جرخأو ء رمع
 نإ ًاعوفرم' ةشئاع نع ركاسع نباو ءرمعاي كنم قرفيل ناطيشلا
 رمع نم قرفي ناطيشلا

 : هليخ فشب ل ىاعت هللا فاخ نم : هنع ىلاعت هللا ىضر فوق

 : ممن عب رأ اهيف "ىلع هلل ناك الإ ةيلبب تيلتبا ام

 : كتليل ءاش امب كدنع لاقف رقفلا لجر هيلإ اكش

 .رمسن بلا دبع لوق نم هوحت صاعلا نيرمن هللا ديع نع ملم ىور
 : ئحسملا اذه لثم هتفيحصب هاقلأ نأ ىلإ بحأ دحأام : ىلع نع

 . هنع هللا ىضر رباج نع م اهلاو سابع نبا نع ىراخبلا نع

 كدعب ءافلخلا تبمتأ دقا : لاقف ريعب فلخ ودعي وهو ىلع هآر

 : نينمؤمل ريمأ اي

 نب ديز هيخأل لاقو بسكلاب مف سحأف لاق ةعامج ىأر

 . هسبلت ىتح هذه ىعرد ثعزأ تئش نإ :دحأ موي باطحلا

 : ءايشأ ةعب رأ ىف ةدابملا تدجو



-0 

 مقر مقر
 لسلم ةجفصلا

 لو5 الك

 زولب لاك

 اوه ١1الك

 او 14

 ٠٠" اوم

 1/46 ١١"

 ”".؟< 1/4

 ؟.س ١1اهغ

 14 4.٠"

 "؟.ه 1ط١م١

 عقلا بدكم

 اذهب اهدسأ ةملث مالسإلا ىف نوكي نأ تيشخ ىنأ الول : نامع نع

 : هتممحح ام لاما

 هيلع هللا ىلص لاقو « نيماسملل ةمور رثب ىرتشاو ةرسعلا سدو زهج

 بابض نب نمحرلا ديع نع ىذمرتلا . دعب لعف ام نامثع رضام ملسو

 . ىلسلا نحرلا دبع ىلأ نع ىراخبلاو

 : هل لاقو هللا دبع ىلإ اهمقدو مرد فلأ هيف سيكرذ ىلأ ىلإ ثعب

 . كنم ابلبق نإ رح تنأ
 هلا لوز كمباب ذم يقي عك 5: تمس امو تدساالو كاع

 . نامع نع هجام نبا . ملسو هيلع هللا ىلص
 ملسم نع ىلعيوبأو دنحأ مامإلا نب هللا دبع  هرجح ىف فحصلاو لتق

 . هيدي نيب فحصلاو لتق . تاقث هلاجرو نامع ىلوم ديعس نبا

 : عب رأ ىف اعومع ريخلا تدجو : لاق

 ةروص ههيشن ال هسفن ىنفرع امب : لاق ؟ كبر تفرع امب ىلعل لبق
 : . ساوحلاب كردي الو

 نع الو هاذتحا ءىش نع الو هعم ناك ءىش نم ال ءايسشألا قلخ

 . هلثتما ءىث

 : امانوه كييبح ببحأ

 . ًافوقوم ةرب ره ىلأ نع هجام نباو ىذمرتلاو دواد وبأ

 : ىريغ ىرغ ءاضيب ايو ءارقصأي

 قرف : هنع هللا ىضر ىلع نع نامسلا حلاص ىنأ نع دمحأ مامإلا

 م ىريغ ىَرُع ءاضيب ايو ءارفصأي : ٍلوقي وهو لاملا تدب ىف ام عيمج



 مقر مقر
 للم ةحفصلا

 003 ثيداحألا جيرخم

 اوقتو هلاحرو ىلع نع دمحأ ىرر . نيتمكر هيف ىلصو هحضنب رمأ

 هرمثب اولد لاقف ًاطئاح تيتأف تجرخ ىلع نم عبس مل ادهاجم نأ الإ

 من تب رش ىنعي ثينعساف ءاملا تيتأ مث ىنك تأالم ىتح تيلدف لاق
 هردصو هفصن تاكو هفصن هتمعطأف مو هيلع هللا لص ىنلا تيتأ٠

 ٠ ةرمتب ولد ىدوهما لع هنأ ىذمرتلا دنع

 : كلمت فصخاو كصيق مقرف كبحاص ىتات نأ تدرأ نإ 05

 ناك : لاق بيسملا نب ديعس نع دعس نبا جرخأ : رع كلف لع الو م.7 1

 . نسح وبأأ اهيف سبل هلضعم نم ذوتب رمع
  7١800نينمؤأ| ريمأ لتق دعب نسحلا ةبطخ :

 فا ديل

 مع. 14ه

 موثلكم أل ًامداخ اهب ىرتشينأ دارأ هئاطع نم تلصف مرد

 . ليفطلا ىبأ نع طسوألا ىف ىناربطلا

 :هنع هللا ىضر ةالصلا تقو هنول ريغتي ناك
 : نيك اسمال هتاك اؤمو ملسو هيلع هللا ىلص هتسلا#

 . نيكاسلل هتاك اوم ثيدح ةرب ره ىلأ ثيدح نم ىراخبلا

 مالسإلا فايضأ ةفصلا لهأو لاق ةرب ره ىنأ ثيدح نم ىراخبلا

 اهب ثعب ةقدص ىدهأ اذإ دحأ ىلع الو لام الو لهأ ىلإ نووأي ال

 اهنم باصأو مهماإ لسرأ ةيده هتتأ اذإو اهنم لوانتي مو مهعلإ

 ::اهنف ميكر خأو

 : ىبر هيف نتاع نما 18 ١١«

 خلا . . ةفصلا لهأ عم ساحب ناك .؟0؟ 1م

 ناكسف هباحسأ نم سان ىلع ةفصلا لهأ نم ًاسان مسق ىسمأ اذإ سو



 عملا باتك 5

 لدلزا

184 

185 

184 

 الين

 امه

 الاوان

 ىتحةثالثلاب بهذي لجرلاو نيلحرلاب بهذي لجرلاو لجرلاب بهذي لججرلا
 نينامثب هلهأ ىلإ ةليل لك عجرب ةدابع نب دعس ناكسف ةرشع ركذ
 . مهشيعي مهم

 رازإ امإ ءادر هيلع لجر مهنم ام ةفصلا لهأ نم نيعبس تيأر دقل ؟١؟

 اهنمو قاسلا فصن خابي ام اهنم مهقانعأ ىف اوطبر دق ءاسك امإو

 ةربره ىبأ نع ىراخبلا هاور

 انتياصأ دقو انيبن عم نحو انتيأر ول : ىبأ ىل لاق : لاق ةديرب نبا نع
 : نأضلا حييرب انحم ر بسد ءامسلا:

 كلذو حيم ثيدح : لاقو ىذسرتلاو هجام نباو دواد وبأ هاور

 . نابلس نعدوحت ءاجو فوصلا ناك مهسابل هنأل

 :رمتلا اننوطب قرحأ 6
 . دمحأ دتسمىف وهو حي هدنسو ىرصبلا ةحاط نع محلا

 : ضعبب مهضمب رقتسا دقو ةفصلا لهأ نم ةعامج ىلع فقو

 . ىردخلا ديم- ىلأ نع رازبلاو دواد وبأو ىذمرتلا هاور

 :ريمأ وهو « هرازإ فرط طيخم ةحلط 717

 : كبحأل ىنإ كتزعوف كقنخ قنخأ
 ةيلحلا ى مسن وبأ

 : نيصح نب نارمع "لو

 . هللا ىلإ بحأ لإ كلذ بحأ

 نأ رمع نع نسحلا نع ماثه قي رط نع ةماسأ ىبأ نب ثراحلا



 م ثيداحألا جرخم

 متر مقر
 لسلام ةحفصلا

 حاص «نيمجأ مدعوأ مج نإو» ةيآلا هذه تاز امل ىمرافلا نالس ؟١٠٠ . 4و

 . هدجأ لف هنع تنحي : ىقارملا ظفاحلا لاق ابراه جرخ مث

 . ظيلغ ءاسك هيلعو الحار قارعلا ىلإ ماشلا نم ءادردلا ابأ نافس راز 46 54١

 : ةراحتلاو ةدابملا نيب عججأ تدرأ ءادرفلا وأ "م امك

 حيحصلالاجر هلاجرو « ىناربطلا هاور ءادردللا ىبأ نع ةمئيخنع 1
 . هنع ةيلحلا ىف ممن وبأ هاورو : ىمثيحلا ظقاحلا لاق

 :رذوبأ مس امهك

 ةقفن هيلع ضرعف رذ ىبأ ىلإ لجر ءاج : لاق ةبعش ىبأ نعو
 لضفو انمدخت ةررحمو انلقنت رمحو اهملحت زئعأ اندنع :رذ وبأ لاقق

 ىناربطلا هاور : لضفلا ىلع بساحأ نأ فاخأل ىلإ انتوسك نع ةءابع

 ظفاحلا هلاق . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقب و هفرعأ مل ىركبلا ةبمش وبأ
 . ةيلحلا ىف يعن وبأ اورو ىشيبلا

 : مجرف ةمأو ىلإ ىعد "4 01 4ك

 : جارحلا ةديبع وبأ "مه امك

 : دوعسم نب هلل دبع فش 55

 . ةيلحلا ىف مين وأ

 : كلام نم ءاربلل <97 14ا/

 حيحصلالاجر هلاجرو «سنأهنع ىتاربطلاءاور ءرعشلاب ءاربلا مر

 موي ناك امإف ىبهذلا هرقأو نيخيشلا طرش ىلع سنأ نع ماحلاو

 ءاجرخم ملو دانسإلا حي : لاقو عاملا هجرخأ دنسب كللا كدهش

 . ىهذللا هزفأو



 ممللا باتكس "ا دلل

 متر مقر
 لسلسم ةحفصلا

 : سابع نب هللا دبع "م 314ا/

 : كالام نب ثراحلا ثيدح ؟6 1م

 . مهل ندع مدقت

 بيضي لمجو ارازإ رمي الجر ىأر هنأ هنع هللا ىضر ةرب ره ىبأ نع 144 7١

 ىلص ىبننلا لاق : هل لاقف ني رحبلا ىلع ريمأ وهو هلجرب ضرألا

 هرازإ رج نم ىلإ ةمايقلا موي رظني ال هللا نإ : ملسو هيلع هلل

 ةمزحب ىنأيف ةنيدملا ىلع فلختسي ةربره وبأ ناكو : لاق ارطب

 رظني ىتح «ريمألل وقرط : لوقي و قوسلا قشيف هربظو ىلع بطملا

 . هيلإ سانلا

 ٠ ملم ظفلب نيخيشلاو كلام

 « نولحاتلا نولباذلا ةمايقلا موي ضوحلا درب نم لوأ نإ : سنأ لوق ح١ م

 اسوؤر ثمشلا نيرجاهملا ءارقف هيلع ادورو سانلا لوأ

 . ابايث سندلا

 هنع ىراخبلا دانسإلا حي : لاقو كاحلاو هجام نباو ىذمرتلا

 ٠ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع هلا ىضر ناب وث نم

يعس ىلأ نعو دجسملا ىف مانأ ابر اباش تنك رمع نب هللا دبع نع + هم
 د

 لك أي الو انمؤم الإ بحصت ال : لسو هياع هللا ىلص هنع ىردخلا

 . ىذمرتلاو دواد وأ ءاور . ىقت الإ كماعط

 : ىناملا نب ةقيذح 7+ م4

 ٠ ةيلحلا ىف يمنوبأ



 ف ثيداحألا ميرخمت

 مثر مقر
 لسلاسم ةجفصلا

 شحج نب هللا دبع "24 امك

 صاقو ىبأ نب دعس نع ريبكسلا ىف ىناربطلا
 ىزاملا زرحم نب ناوذص 5-2 مح

 ةورف وأ "م5 ا4ك

 ةركب ونأ 507 146

 ةحاور نب هللا دبع "كم 14و

 ئرادلا - "مو امك

 ملاح ن ىرع 7:2

 ؟ ريخ سانا ىأ هللا لوسراب : انلق « ناسللا قودص باقلا موت لك 1 54١

 نف هللا لوسر اب : انلق « ناسللا قودص بلقلا موخم نمؤم لك : لاق
 . ةرخآلا بحت ايندهلا أنشب ىذلا : لاق ؟هرثأ ىلع

 : لاق ؟ بلقلا موحخت امو هللا لوسر اي انلق : ىقارملا ظفاحلا لاق

 حيبم دنسب رم نب هللا دبع ثيدح نمهجامنءاهجرخأ « خلإ ىتتلا قنلا
 ىف ىطئارخلا ةدايزلا هذبم هاورو « هرئأ ىلع نف هللا لوسر اي هلوق نود ٠

 قالخألا مراكم

 بسك نب دمحم 249

 وأ نب ةرارز 54# 1١

 ىف « هنع هللا ىضر ىفوأ نب ةرارز لاق : لاق ميكَح نب زهب نع 00
 اور « تيم ”رخ «روقانلايفرقن اذإف» غلب املف رئدملا أرققريشب ىب دجسم

 دانسإلا حيحص :لاقو ماخلا



 عفللا باتكس 2 دمك

 متر مقر
 لئاس ةحفسلا

 ةلظنح ثيدح 584

 هللا لوسر بتنتاك عيب رلا نب ةلظنح ثيدح ند ىذمرقلاو ملم

 لو هيلع هللا لص

 جالسحللا ؟46ه 1١

 ةفيحج وبأ 54500

 مازح نب يكح "غ7 ا

 ١وا

 اآؤأ

15١ 

 اؤ؟

 . .. نيرهش ىلإ اسرف ةماسأ ىرتشا ؟4»

 « ةيلحلا ىف ممن وبأو « لمألا رصق باتك ايندلا ىبأ نبا هاور

 ىردخاديمس ىبأ نع نييماشلا دنس ىف ىناربطلاو ءبمشلا ىف قيببلاو

 رهش ىلإ رانيد ةثاب ةديلو ريب ز نب ةماسأ ىرتشا : لاق هنع هللا ىضر

 لمآلا ليوطل ةماسأ نإ ؟ رهش ىلإ ىرتشملا

 ( هبلق هللا رون ىذلا اذه ىلإ رظنأ ) بيهمو لالب و

 رمع نب بعصمو ةعيب ر نب هلا دبع 6٠"

 ىلعي وبأو ىذمرقلا ء ةكمب ةيعافرلا نم رمع نب بعصم هيف ناكمام

 . هنع هَ ىضر ىلع نع

 فوع ن نمح لا دبع نيب ملسو هيلع هللا لص هلل لوسر ةاخاؤم 69

 سنأ نع حيحصلا ىف « عيب رلا نب دعسو



 3. ثيداحألا ججيرخم ْ

 مقر مقرا 35
 لساسم ةحفصلا

 : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فيض 709 9

 ةصاصخ مهب ناكولو مسهفنأ ىلع نورلؤيو

 نع قرط نمىئاسألاو ملسمو ىراخبلاو ةرب ره ىبأ نع ىراخبلا
 1 0 ىضر ةحللخ أي ىراصنألا هيمست ْلسل ةياور ىفو ناوزَغ نب لضف

 ةاش سأر ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر باحصأ نم لجرل ىدهأ ه8 1و؟

 ىمم هيلإ جوحأ ناك ىخأ نإ : لاقف

 ءاملاب هباحصأ رثآ ةمركع نأ كومربلا ةوزغ ىف ركذ ريتك نبا

  حيرج وهو

 نسح بدأ نم لضفأ هنفو لاو لجن اه ؟04 4

 : ىذمرتلا لاق « صاعلا نب ديعس نب ورم نع ماحلاو ىذمرقلا
 فيعض دنس رمع نبا نع ىتاربطلا هاورو لصور بي رغ نسح

 رركم ىبدأت نسحأف ىندأ هللا نإ ه5 اة:

 هوضو نوئضوتي اوناك لسو هياع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نإ 96ه 0

 ىف ىتشحلا ريم ىذ نع هننس ىف دواد وبأ جرخأ  بارتلا تلبالإ
 ىلص ىنلا أضوتف لاق « ىداولا ىف حبصلا ةالص نع مهمون ثيدح

 , لاق « نذأف الالب رسأ مث بارقلا هنم تلي مل ًاءوضو سو هيلع هلل
 . حيحص هدانسإ رح نب ظفاحلا

 اهنم لقع ام الإ هتالص نم ءرملا سيل 5878 ٠

 ىزورملا رصننب دمت ىتورو ؛اعوفرم ءدجأ مل : قارعلا ظفاحلا لاق



 عمللا باتكح 4

 مقو مقر
 لسلسم ةدفصلا

 نم هلل لبقيال » السرم شرهد نب ناهع ةياور نم ةالصلا باتك ىف

 دنسم ىف ىليدفا روصنم وأ هاورو « هندب عم هبلق دهشي ىتح المع دبع

 اعوفرم دهزلا ىف كرابملا نبالو بمك نب ىبأ ثيدح نم, سودرفلا
 ورع نب هللادبع نعو ©« هنع اهسام هتالص نمدبملل بتكيال » رامع ىلع

 : لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لرعرنأ ةاسينع لا يقر ضاق نأ

 اهبأ اب لجو زع هللا ملأس اذإف ضعب نم ىعوأ اهضعب و ةيعوأ بولقلا

 ءاعد ديما بيجتسي ال هللا نإف ةباجإلاب نونقوم مو هولأساف سانلا

 هوحنو نسح دانسإب دمحأ ءاور : ىرذنملا ظفاح لا لاق « بلق ربظ نع

 : ةري ره ىلأ نع ماحلل

 هسيحن ةالصلا تناك ام ةالص ىف دبعلا لازي ال موه 7٠4

 :لسو هيلع هلاىلص هنع سنأ نعو ةرب رهىبأ نع لسمو ىراخبلا
 ىراخبلا هاور . اهومترظتنا ذنم ةالص ىف اولازن ملو اوذقرو سانلا بص

 ١4  5.0نماض مامإلا :

 نمؤم نذؤملاو نماض مامإلا

 ىذمرتلاو دوأد وبأو « ةثئاع نع هحيحص ىف نابح نبا هاور «

 ةشئاع نع هحيحص ىف نابح نبا هاورو قري ره ىبأ نع « ةميزخ نباو

 مماحلاو هجام نباو ء نسح دانسإب ةمامأ ىنأ ثيدح نم دمحأ هاور

 ءاسأ نإ و محلو هلف نسحأ نإف نماض مامإلا « دعس نب لبس نع

 . مهيلع الو هيلمف



 هع : ' ثيداحألا حي رخت

 را متر
 لسلام ةحفصلا .

١4+ 

 فلي

 فني

 فلما

2" 
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 فعلا ىلع نولصي هتكسئ المو هللا نإ : ةمامأ ىبأ نع دحأ جرخأ

 رازبلا نع ةميزخ نباو دمحأو « هب سأب ال دانسإب دمحأ اور « لوألا

 نع هنع هللا ىضر ةربسه ىلأ نع ناخيشلاو « ديج دنسب بزاع نءا

 ٠ سانلا لعوأ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كللام . مامت ىف ةالص سائلا فخأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 ىلاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو ناخيشلاو

 ١١7 رركم ركب ابأاب كلعأل تعسرلام ؟.+

 ( رمع نع ناخيشلاو ثلام ) هدقل ةلأسم ريغ نم كاتأ ام 4

 (ةراعج نب ربج نع ىذمرتلا) وس ةكرم ىذلالو ىننل ةقدصلا لحنال هه

 سنتلا ىنغ ىنفلا نكلو « ضرملا ةرثك نع ىنغلا سبيل فحل
 ةرب ره ىلأ نع ىذمرتلاو ناخيشلاو دحأ مامإلا

 ىلص هللا لوسر لاق - : لاق امهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع ٠597

 كاخأ ىتلت نأ فورعملا نم نإو ةقدص فورعم لك : : سو هيلع هللا

 : كيخأ ءانإ ىف كولد نم عرفت نأو قلط هجوب

 هجرخأو ؛ « حيحص نسح ثيدح : لاقو ىذمرتلاو ديحأ هاور

 ١ هنم نسحأ دنسل مما ىبأ نبا

 ىمدق ثيدح : هب ىزجأ انأو ىل موصلا ؟54

 ىلاسنلاو ىذمرتلاو دواد وب أو كالامو ةرب ره ىبأ نع  ناخيشلا

 عدي مل نم ءانمم : كديو كناساو كرصبو كمه ميلف تع اذإ دو

 : هبارشو همامط عدي نأ ةجاح هلل سيلف هب لمعلاو روزلا لوق

 . ةرب ره ىلأ نع نئسلا باحصأو ىراخبلا هاور
 ( مللا - عوز



 مالا باتك ش ا

 مترا مقر
 لسلام ةحفصلا

 مئاصق] :لقيلف ناسنإهمتش نإف قسفي الو ثفرب الف مدحأ ماص اذإ الم م17

 . هنع هَل ىضر ةريره ىبأ نع نئلا باحأو ناخيشا ثلا

 مايصلا ءرباج نع قبمبلاو ةديبع ىبأ ذاعم نع ىلاسنلا :ةنح موصلا ؟١7 17

 ةراره ىلأ نع ىلاسألاو ىراخبلاو دمحأ « ةنح

 : دواد ىخأ مايص مايصلا لضفأ 07؟ مم

 نئسلا باحصأو ناخيشلا « دوادءايص هللا ىلإ مايصلا بحأ

 : جحن لو تام نم 57+ 7

 « هبجو هلل .مرك ىلع نع ثراحلا ةياور نم قببلاو ىذمرتلا ٌ

 هنع هللا ىضر « ةمامأ نبا نع قيببلاو « هنع هللا ىضزو

 .. لإ لاحرلا دشن ال مال

 نع هجام نباو ىناسنلاو دواد ىبأو « نيخيشالو دمحأ مامالا ٠

 ديعس ىلأ نع هجام ناو ىذمرتلاو ةرب ره ىبأ

 . هنم اندرو هيف انل كراب مجالا ؟له 4

 سابع نبا ثيدح نم هجام نباو « هنسحو ىذمرتلاو دواد وبأ

 . امهنع هللا ىضر

 هدر نم حلفأ ام لتاسلا قدصوا مايو ؟هم

 . اعوفرم هجام نبا نع فيعض دنسب ىتاربطلا هاور

 ى دوجوم سراح نا عرقألاو ملسو هيلع هللا ىلص هدالوأ دحأ ىل ليت ملا ا”

 5 برب ال معو ذل نق
 ناخيشلاو ؛ ةريره ىبأ نع ىذمرتلاو داود وبأو ناخيثااودمحأ مامإلا

 رتاوتم ثنيدح اذه : ىطويسلا لاقو » هللا دبع نب زرح نع



 دلأ ثيداحألا جيرخم

 مقر 7 مقر
 للم ةحفصلا

 : هنقتأ المع لمع اذإ سو هيلع هللا ىلص ناك مبرر ال4

 : ابح ددز' ايغرز ؟الو 4

 052 ماع ةئامسمخم ءاينغألا لبق ةنجلا ءارقفلا لخدي ؟م١ 457

 : يبلق ماني الو ىلنيع مانت 38 4

 ىضر ةشئاع نع ناخيشلا : يبق ماني الو نامانت ىنيع نإ .

 اهنع هللا

 14 رركم : نسأل ىسنأ نإ 587 45

 اهدجي ١ ىقلا ةمب رألا تيداحألا دحأ وهو ىثرحلا ىف كلام

 ٠ حالصلا نبا اهلصوو ةلوصوم زيزملا دبع نبا
 45 ركم ::ىنيقسي و ىنمعطي ىبر دنع لظأ ىلإ ؟8+ 4

 +١١ ١ رركم : نمؤملا ةسارف اوقتأ 784 ه4

 : ةلحار اهيف دحي داكتال ةمئاحلا ليإلاك سانلا امإ ؟مه ؟هه

 ةلحار الإ اهيف دجتال : ةياور ىف هلو « ىذمرتلاو ناخيشلا

 تومصلا نسح الإ ايبن هللا ثعبام 01م6 74

 نسح كيب ناكو : هلوق دازو « ةداتق نع لئايشلا ىف ىذمرتلا

 نم تايناليغلا ىف الصتم هانيورو : ىقارعلا ظفاحلا لاق ء توصلا

 ريسفتلا ىف هيوورم نبا هاورو «لوألا باوصلاو سنأ نع ةداتق ةياور

 ٠ ةفيعض اهلك ه قرطو بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح نم

 تنارقلاب ىنفتي توصلا نسح ىنل هنذإك ءىثشب هللا نذأ ام مب ”8

 : هب روج

 ةريره ىبأ نع ىناسنلاو دواد وبأو ناخيشلا



 مسللا باتك دن

 مقر مقر
 للس ةحتملا

 :هتنيق ىلإ ةنيقلا بحاص نم نآرقااب توصلا ندح لجرلل انذإ دشأ هلل عمه عم

 ةلاضف ثيدح نع هحمصو د احلاو ناب نءأو هحام نءاو دحأ

 . قبمبلاو ديبع نبا

 : مالساا هيلع دواد توص نسح مك ممم

 . الصأ هل دجأ مل :قارملا ظفاحلا لاق

 : دواد ل 1 ريمازم نم ًارامزم ىموم وأ ىطعأ دقل ىو معه

 . ىسوم ىبأ ثيدح نم هيلع قفتم

 :!دم دفق حتفلا موب لسو هيلع هللا ىلص أرق فلل ىح

 . لفغم نب هللا ديبعو سنأ نع دواد ىبأو نيخيشلل

 ًاريبحم كل هتريخل وه كنأ تالعوأ مو؟ مو

 . ىسوم نبا نع ىناسنلاو ملم

 : متاوصأب نآرقلا اونيز هع مو
 نم هحمحصو مكاحلاو نابح نباو هجام نباو ىتاسنلاو داود وبأ

 ٠ رازيلا ثيدح

 : ادبأ توعالف تادلاخلا نحن ؟و4 ميه

 بي رغ ثيدح : لاق ىلع نع ىذمرتلا

 . ةنجلا ةفص ىف فوأ ىنأ نع ميعن وبأو قيببلاو

 : : اينالا ىف رجلا برش نم ؟40 معه

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع امهنع هلل ىضر رمع نب هللا دبع نع
 : لاق ٍلسو
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 فهل

 نا

 ىقفم

 قذف

 انادي

 ف ثيداحألا حيرخت

 ىف اهبرش هيلع هللا مرح رجلا برشي ؤهو ىتمأ نم تام نم

 همابل هيلع هللا مرح بهذاب ىلحتي وهو ىتمأ نم تام نمو « ةنجلا

 . تاقث هلاجرو ىناربطلاو دمحأ هاور : ةنجلا ىف

 برش نمو مارح ركسم لكو رخ ركسم لك : رمع نبا نعو

 : ةرخآلا ىف اهبرشب ملء اهنم بتي مل اهنمدي وهو تامو ايندفا ىف رجلا

 ةجام نباو داود ىبأو ىذمرتلاو ىناسنلاو ناخيشلاو دمحأو كلام

 . ةريره ىبأ نع
 اهنع هللا ىضر ةشئاع تيب ىف نيتي راجلا ءانغ 595

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع نيحيحصلا ىف

 : ركب ىبأ لوق +0
 ةشئاعوأ حلا ىرعش تيلالأ : لالي « هلأ ىف حبصم ءىرما لك

 قشمدلا رصان. نب ظفاحلا هجرخأ : مهفانك أ ىف شاعي نبا بهذ

 .رابخألا تالساسم ىف رابحألا تاحفن ىف

 . داعس تناب : ْلسو هيلع هللا ىلص هيدي نيب بمك دشنأ ؟ةه

 .ىمئيحلا ظفاحلا هلاق تاقث قاحسا نبا ىلإ هلاحرو ىناربطلا هارر

 : ةكحل رعشلا نم نإ ؟ةو

 . سابع نأ نع دواد وبأو ىلأ نع دواد ىبأو ىزاخبلا

 : نمؤملا ةلاض ةمكسجلا م...

 « فيمض لضفلا نب ميهاربا هيف دنسب ةرب ره ىلأ نع ىذمرقلا

 : السم ملسأ نب ديز نع هنئم ىف ىعاضقلا ءاورو

 : عامسلا امري وجت ىف رمع نب هللا دبعو رقمج نب هللا دبع
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 مقر
 ةحدصلا

 نا

 انقاض

 هع

 موك

 وك

 نايف

 مقر
  لسلسم

 رم نب زر زءلادبعو باعيتسالا ىف ربلا دبعنبا« رفعج نب هللا دبع

 . مزح نباو رهاط نبا

 . فزامملاو ريمازملاو راتوألا عامس نع ملسو هيلع هللا ىلع ىهل

 : ريرحلاو زملا نولحتسي ماوقأ ىتمأ نم ىنولتيس ىراخبلا حي ىف
 .:رمشألا كلام أ كيدح نماداور « فرات اورو

 ؟ لزنأ كيلعو أرقأأ م.م

 . دومسم نبا نع دواد ىنأو ىذمرتلاو نيخيشلل

 تيأراف «نوتيزلاو نيتلاو» أرقي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس +.4

 . هتءارق نم نسحأ

 59.0 رركم : دواد ل آريمازم نم ًارامزم ىنوأ دقل . ”.ه

 ١ رركم هللا ىشخم هنأ تيأر أرق اذإ 50

 . مهل أرقي ءىراقو ىرعلا نم اضع, مهضعب رتسي ةباصع ىلع رم م.

 ىتح : رازبلا دازو « ديعس ىلأ نع رازبلاو ىذمرتلاو دواد وبأ

 كتاس ناك ناكهنأ دوي ىتلا نإ

 ةمأ لك نع انثج اذإ فيكف» أرق ملسوديلع هللا ىلص ىننلا نأو

 هياع هللا ىلص أرق هنأ دوعس٠ نما نع نيحيحصلا ىف « قدصف «ديبشب

 ' انثجو . ديبشب ةمأ لك نم انثج اذإ فيكف ) ىلإ ىهنتا الف مو

 عومدلاب نافرذت هانيع اذإف كبسح لاق ( اديهش ءالؤه ىلع كب

 ثيدح نم قب رط نع بعشلا ىف ىقمبلاو لماكلا ىف ىدع نا ىورو

 انيدل نإ ) هدنع ءىرق هنأ : السرم دوسألا ىلأ نأ برح ىبأ

 نإ ) أرق هنأو . قمصف ( ولأ اباذعو ةصغ اذ اماهطو ايحجو الكنأ

 ١ كبف ( كدايع مهإف مهمذمت



 و ثيداحألا جيرخمن

 مقر متر
 لسلسم ةسفصلا

 ٠ سم ءاور ورمع نبا هلل دبع نع

 رفغتساو اعد باذع ةيآب ص اذإ و رشبتساواعدةمحر ةيآب رماذإناكمنأو م.م موجع

 ذوعت الإ باذع ةيآب رغال ناك هنع هللا ىضر ةفيذح ثيدح « ذامتساو

 : حبس الإ هيزنت ةيآب الو لأس الإ ةمحر ةبآي الو

 . رشبتساو ثيدحلا ىف سيلو ملم

 : ربدت اهيف سيل ةءارق ىف ريخال م. موجع

 : هنع هَل ىضر ىلع انديس لوق نم نيزر ىور .

 . هقفت اهيف سيل ةدابع الو ريدت اهمف سيل ةءارق ىف ريخال الأ

 قءصف نآرقلا نم ةيآ أرقف سانلاب مأ : هنع هللا ىضر فوأ نب ةرارز 0٠١ هه

 . هححصو ميكح نب زهب نع ايلا : : تامو

 594 رزكم : ةمكسمل رمشلا نم نإو م١1 85

 : دوعي هيلإو ادب هنم هللا مالك نآرقلا 01؟ مهد

 ىف ىراخبلا 2. : ةعونصلا ءىل اللا ىف ىطويسلا ظذاحلا لاق ش

 ةكع هنع ثبتك ىربطلا دمت نب م احلا انثدح لاق دايعلا لامفأ قلخ

 هيلع هللا ىلص ىبننلا باحصأ تكردأ لاق ةبتع نب نابمش انئدح لاق

 « قولخم هاوس امو قاأحلا هللا :نولوقي ةنس نيميس ْذنم مهنود نم لسو

 هللا ىلص هللا لوسر لاقو . دوعي هيلإو جرخ هنم هللا مالك نآرقااو

 ىنمي . هنم جرخ امم لضفأ ءىثب هللا ىلإ نوعجرتال منا سو هيلع

 . دواد وب أ هاورو هححصو مالا ءاور . نآرقلا

 : بولقلا تلق ىتح انك اذكه موس معو



 عمللا باتكص ل

 مقر مقر
 لسلسم ةحفصلا

 . هينمي الام هكرت ءرما مالسإ نسح نم 014 مال“

 دمحأو ةريسع ىبأ نع هجام نباو ىذمرتلاو ىلءي وبأو دمحأ

 3 ديلا هتراراطو ناوي كر رب نول

 . نيعبرألا ب رخت

 نم انئج اذإ فيكسف ) أرق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ثيدحلا قو س6١ موب

 قءصف (اديهش ءالؤه ىلع كب انئجو ديهشب ةمأ لك

 . نيب ذمملا ءالؤه ىلع ملخد اذإ ملا ممله

 : اسمهنع هللا ىضر رمع نبا نع حيحصلا ىف ىراخبلا جرخأ

 نأ نيكاب اونوكست نأ الإ مهسفنأ اوملظ نيذلا نكاسم اولخدنال

 مامرالل ةياور ىفو . ىداولا زاجأ ىتح هسأر عنق مث مهباصأ ام مبيصي
 نأ ةيشخ اوكابتف نيكاب ونوكت مل نإذ نيك اب اونوكت نأ الإ ءدمحأ
 مهباصأام بيصي

 . تازجملا ىف ءايبنألا ىطعأ ام لسو هيلع هللا ىلص انيبن ىلمعأ 007 موه

 . رمقلا قاقشنا ملم موه

 نع ىذمرتلاو سنأو دوعسم نبا نع ىذمرتلاو ناخيشلا

 سنأو ةريره ىبأو ةمصمص نب كلام نع جارماو . مملطم نب ريبج

 ناسلاو حاحصلا باحصأ هجرخأو « هريغو سوأ نب دادشو ةديرتو
 ناخيشلاو أطوملا هعباصأ نيب نم ءاملا مبنو رئاوتم وهو ديناملاو

 . ةيبيدحلا موب ربا» نع ناخيشلاو «سنأ نع ىذمرتلاو ىناسنلاو

 : حي رح ثيبذح “او جوك

 . ةرب ره ىبَأ نع ناخيشلا



 3 ثيداحألا جيرخم

 مقر 7 مقر
 للس ةحفصلا

 : راغلا ثيذح 5٠.١ "هك

 . رمع نبا نع دواد وبأو ناخيشلا

 : بئألاو ةرقبلا مالكو م١ هك

 . ةري ره ىلأ نع ىذمرتلاو ناخيشلا

 ٠١ رركم .: نيملكم ىتمأ ف نإ 5؟؟ ود

 . لبخلا ةيراسأل 09 مود

 ىلارعألا نباو ةنسلا حرش ى ىناكلاللاو لئالدلا ىف قبببلا

 هعمج ىف ةلمرح هاور اذكهو رمع نبا نع ءايلوألا تامارك نم
 ظفاحلا درفأ دقو رجح نبا ظفاحلا هلق نسح هدانسإو بهو نباثيدحل

 ركاسع نبا هركذ لاقو قيرطلا اذه لاجر قئوو هقرطل ىلحلا

 . ممريغو الوك ام نءاو

 . امهنع هللا ىضر ةمطاف ةديسلاو ىلع انديس تامارك 4+0 و

 : رشب نب دابعو ريضح نب ديسأ 0و6 ودب

 ٠ هنع م احلا هجرخأو سنأ نع حيحصلا ىف
 : ناءلسو ءادردلا ىلآل اصحلا حيبست 085 عوام

 : 'لاق مزاح ىبأ نب سيق قيرط نع لئالدلا ىف ىقوببلا هدروأ

 ٠ هبام هل لاق رخآلا ىلإ ءدحأ بتك اذإ ناماسو ءادردلا ونأ ناك

 : رحبلا همطقو ىرضحلا نع ءالملا جواب موني

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب امل هنع هل ىضر ةرب ره ىبأ نع

 لاصخ ثالث هنم تيأرف هسفنب نب رحبلا ىلإ ىرضملا نب ءالملا سو
 اومحقت هللا اوم لاقف رحبلا لحاس ىلإ انيهتتا بحتأ نهتيأ ىردأال

 ٠ انمادقأ ءاملا لب اف انمحقتو انيمسفأ
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 مقر مقر
 لسلسم ةعفصلا

 : عيسلاو رمع نب هلل دبع "04 واب

 قيرطلا سانلا عنم ىذلا دس الل لاق هنأ تاقبطلا ف ىكبسلاركذ

 . بهذو هبنذب صيصبف حنت

 (١1)رركم ربغأ ثعشأ بر سمو. مديب

 (8) رركم : ةثراح ثيدح سس. عوج

 نم مهب ولق طلاخ نكلو اوطلوخ امو اوطاوخ .فق مهمنأ سانلا نظي مب١ ٠

 . ملوقعل بهر ام ىلاعت هللا ةمظع

 « هانعم ىف . نونحي هنأ سانلا نظي ىت- ناميإلا ةقيقح دبملا خابي ال مس» ع١

 نابحن باو ىلمي وبأو دمحأ هاور : نونجم اولوقي ىتح هللا ركذ اورثك أ

 . دانسإلا حيحس : لاقو ماخلاو هحيمس يف 200

 : راهملاو ليللا 0 نم كب ذوعأ سمس +

 «دهب جسمي ديح هدانسإ امهنم دحاو نكسلو ىلعي وبأو دجأ هاور

 نم ىفاسنلا هاورو « السرم ديعس نب ىح نع أطوملا ىف كلام هاورو

 . دوعسم نبأ ثيدح

 : لوحأ كب و لوصأ كب مهللا مسك مم

 كبو لوحأ كب و لوصأ كب مبللا : لاق ًارفس دارأ ذإ ناك

 ظفاحلا لاقو  ههجو هللا مرك ىلع نع رازبلاو دجحأ - مامإلا . ريسأ

 .٠ تاقث هاجر : قبيبلا

 (+0)رركم نوثدحلا عمو عمو

 : ؟ رأ مل نم دبعن فيكو : ىلع انديس لوق 7مجبا ع+

 (+0) رركم : هارت كنأك نا دبعأ ممم عمد



 5ل ْ ثيداحألا جرخم
 تم اا ا ل ا ل ا

 مقر مقر
 للم ةحفصلا

 | 1 : هلقت ربخأ "عم عمو

 نع ةيلحلا ىف يمن وبأو « ىدع نباو ىناريطلاو قزارلا دبع نع

 . ءادرالا ىبأ

 (ا/و) رركم : ءايبنألا ءالب سانلا دشأ مسوي عبو

 : بلقلا ىف رقوام نكسلو ىنعلاب الو ىلحتلاب ناعإلا سيل 4٠# غ#و

 .٠ فيض هدنسو « سودرغلا دنسم ىف ىفايدلاو 0 راحنلا نءا

 : ىلق ىلع ناغيل هنإ 2١" هذ

 هللا ىلص هلل لوسر لاق : لاق هنع هلل ىضر هنيازم رغأ نع

 ةثام ةليلاو مويلا ىف هللا رفغتسأ ىتح ىبلق ىلع ناغيل هنإ : سو هيلع
 اوبوت :ململ ةياور قو 0 نااسنلاو دواد وبأو لسمو دجحأ هحرخأ 0 هرم

 . ةرم ةئام مويلا ىف ىلاعتو كرابت ىلر ىلإ بوتأل ىنإ هللاوف مب ر ىلإ

 (15) رركم :ملعأام نوملعت ول 545 هو

 (18) رركم : مللا نمأباب نيعبس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنملع م4ع عمد

 تنقو : لاق ةالصلا ىف لخدي نأ دارأ اذإ ملسو هيلع هلل ىلص ناك ء44 د؟
 : رابجلا كاللآأ ىدي نيب

 : نودرفلا قبس #”عغم وع

 امهطرش ىلع : عاملا لاقو «ةرب ره ىلأ نع ماحلاو ىدمرتلا

 نادح اذه أوريس م هدنسوءادردلا ىلأن ع ىناريطلاو ىهذلا هرقأو

 تاركاذلاو هللا نوركاذلا : لاق « نودرفملا امو : اولاق « نودرفما قبس

 .٠ هراره ىبأ نع ملم ءاور
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 مقر | مقر
 لسلسم ةحفصلا

 (م9) رركم : لفاونلاب ىلإ برقتي ىدبع لازب ام مك5 دع

 : لطاب هللا الخ ام ءىشلك الأ ديبل ةلك رعاشلا اهلاق ةلك قدصأ موب 9

 رمشأ نع ىذمرتلاو دحأ نعو « ةرب ره ىلأ نع ناخيشلا هاور

 . ديبأ ةلك برعلا ؟ تملكت ةلك

 .. خلا هللا لوسراي تنأ الو اولاق « هلمع هيجني دحأ انم سيل يلو ديلا

 اولمعاو ار اوب راقو اوددس : اعوفرم ةشّئاع نع ناخيشلا

 : لاق هللا لوسر اي تنأ الو اولاق « هلمع ةنجلا كدحأ لخدب" نإ هنا

 . هتمحرب هللا ندمغتي نأ الإ انأ الو

 (ةه) رركم هتحرب هللاو ءون قتال فو ىل ءيىو9 ع

 (79) رركم : رق الو مذآ لو ديس انأ م١6 ايد

 (؟) رركم :ىولاضتت الو جم١ عاد

 )7١( رركم :ديدقلا لك أت ةأرما ناانأو مم+؟ عبو

 : ىلابلا سلحلا لثم مالسلا هيلع ليربج تيأر مم+ عمل
 نم ىلابلا سلحلاك ليربجو ىلعألا ًالملاب ىب ىرسأ ةليل تررم

 . ىلاعت هللا ةيشح

 : قفألا دس دق هتروص ىلع لي ربج سو هيلع هللا لص ىنلا ىأر مه

 ضرألاو ءامسلا نيب ام الم دق فرخز نم ةلح ىف ليرج ىأر

 . دوعسم نب هللا دبع نع ىذمرقلاو « نيخيشلل

 جرخو دم مامإلا : لاملا ةعاضإ نع ملسو هيلع هلل ىلص هلال وسرىهن مهو مع



 دى ثيداحألا حيرخم

 مقرا مقر
 للم ةحفملا

 ملسمو دمحأ مامإلا , لاملا ةعاضإ و لاؤسلا ةرثك و : لاقو لبق « انالث
: 

 .ةريره ىلأ نع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اهدرو مالسلا هيلع نامل سمشلا در 8856 84

 :ىطويسلا لاق : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاعدب ىلعا سمشلا در

 هيودرع نباو سيمع تنب ءامسأ نع نيهاش نباو هدنم نبا هجرخأ

 ناملسل تدر اذكو : ىتولجملالاق . نسح اههدانسإو ةرب ره ىبأ نع

 عقودقف بينلا نعابسبح نإ و مهضمي لوق ىلع مالسلا امهيلع دواد نبا
 . نارمع نب ىسومل هلبقو نون نب مشسويل

 : ىلعسولا ةالصلا نع انولتش ”ه7+ غم

 « ىلاسنلاو « ىذمرتلاو « ناخيشلا هاور « هنع هلل ىضر "ىلع نع

 . دواد وبأو

 : نوملعي ال مهنإف ىوقل رفغا:مبللا "ه8 4

 « دعس نب لهم ثيدح نم ةوبنلا لئالد ىف قهسبلاو نابح نبأ

 هيلع هللا لص ناك نإ : دوعسم نبا ثيدح نم نيحيحصلا ىفو
 هموق اذإ ىنب نع سو

 ١1١١( )رركم :اهنف ام نوملم ةنوملم ايتدلا عه خ8

 (؟8) رركم : ةضوعب حانج هللا دنع نزت اينألا تناكاوأ ٠" غم

 (15107) رركم ةلظنح ثيدح © ميقب ول » ضل

 : ىمل كروت أفطأ دقف نمؤماي رج : ةمايقلاموي ميج لوقت 625 1

 : هللا نب رباج نعو هبنم نب ىلعي نع ةيلحلا ىف يمن وبأو ىناربطلا



 : عمللا باتكسص هدف

 لاس ةلملا
 اك امالسو ًادرب نينمؤلا ىلع نوكتف' اهلخد الإ رجاف الو رب قبيل.

 مث مدرب نم اجيجض منرجل :لاق وأ « رانلل نإ ىتحيهاربإ ىلع تناك
 قييبلاو « تاقث هتاورو دمحأ هاور , نيملاظلا رذيو اوقنا نيذلا ىجني

 ش . نسح دانسإب

 : كدمحم ال هللا لمحت مل# ماع

 ش . ةشلاع نع حيحصلا 5

 : ارشع هيلع هللا ىلص ةدحاو هللا ىلع لص نم م44 هوم

 «ةري ره ىلأ نع ىقاسنلاو ىذمرتلاو دواد وأو لسمو دحأ ءاور

 :سنأ نع ماحلاو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو ىراخبلاو دمحأ ءاورو

 دمحأ هاورو « تاولص رشع اهب هيلع هللا ىلص ةدحاوفالص ىلع ىلصنم
 اهم هتكئالمو هيلع هللا ىلص ةالص ”ىلع ىلص نم : ظفلب رمع نبا نع

 .ةحلط ىنأن عمانمب ىلاسنلا اورو « رثكيل وأ كلذ دنع لقيلف ةالص نيعبس

 ش < ةعافشلا ثيدح ع طعت لس 58

 ةري ره ى.أو ركب ىلأو سنأ نع ديناسملاو ناسلاو نيحيحصلا ىف

 0 رئاوتم ثيدح وهو « ممريغو

 :ارون قوف نم لمجا ميللا 5558 هدو
 د 2 و ىذمزتلاو ساي نبا نع ىئاسنااو ناخيشلاو دمحأ مامإلا

 هنع تاوعالا ىف قيببلاو ىئاربطلاو « ةالصلا ىف رصن نبا

 : ىمادق ارأ اك ىربطظ فلخ عارأل ىلإ هللو ملم هزم

 هللاو « ىراخبلا حيحص:ىف ةرب ره ىبأ نعو « ىنأ نع ناخيشلا >>
 . ىرهلت ءارو مارأل ىنإو معوشخ الو كعوكر ىلع ىنخي ام



 كفي ثيداحألا جرحت

 مقرا مقر
 لماس ةحفملا

 بوثو كعوج اهب دست ةرسك اينألا نم ىه تننلو اينالا ىف ةمبرأ مو هود
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 ىو

 تف

 م :

 نكرفأآ

 نضحك

 ىف

 ففل

 اضمن

 انفن

 : اهيلإ نكست ةحلاص ةجوزو ؟ هيف نكست تيب و كتروع ىراوت

 موي اذه نع نولوثسمل انإ هللا لود : رمع لاق ديبع ىبأ نع

 ةريسك وأ هتروع اهب تسك ةقرخ ثالث نم الإ معن : لاق ؟ ةمايقلا

 دمحأ مامإلا هاور ءرقلاو رخلا نم هيف لخدي رحج وأ هتعوج اهب دس

 نامع نع ىقبيبلاو هاححصو ماحلاو ىذمرتلا ىورو « تاقث هناورو

 . هوحم نافع ئا

 راذعلا نم نمؤملاب نيزأ رقفلاو ) ىندلاب الو ىلحتلاب ناعإلا سيل

 .(؟؟)رركم ( ديجلا

 : هدي بسك نم نمؤملا لكأي ام لحأ
 .(91) رركم : اروكش ًادبع نوكأ الفأ

 . (09) رركم : ابن ادبع نوكي نأ راتخا

 « لبج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب مماعأو ىبأ مؤرفأو ديز مكضرفأ

 (11+) رركم : مهنع هللا ىضر

 ةباحصلا نم ةرشعا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهش دقو

 نه عم هنع هللا ىطر ديز نب ديعس نع « مهعم ءالؤه سيل ةنجلاب
 ىرأ الأ : لاقف ءايسألا ضمب ةرضحم هنع هللا ىضر ايلع بسي

 الو اوركسنت ال مث مكدنع نوبسإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ

 ملام هنع لوقأ نأ ىنغل فإ و : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هتسم ؟اوريغت

 « ةنلا ىف رمعو ةنجلا ىف ركب وبأ « هتيقل اذإ ًادغ هنع ىللأيف لقي

 « ةنجلا ىف ريب زلاو ةنجلا ىف ديزو ةنجلا ىف ةحلطو « ةنجلا ىف نامثعو
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 نمو : اولاق « رشاعلا نع تكسو « ةنجلا ىف حارجلا نب هدبع وبأو

 هللاو : لاق مث - هسفن ىنمي - ديز نب ديمس : لاقف ؟ رشاملاوه

 ريخ ههجو هيف ربغي لسو هيلع هللا لص ىبتلا عم مهنم لجر دهشمل
 : حوت رم رمت ولو مدحأ لمع نم

 . ىذمرتلاو « دوادوبأ هاور

 : نيب مارحلاو نيب لالحلا سيح همو

 . ريشي نب نامعنلا نع دنسلا باحصأو ناخيشلا

 .(841) رركم :٠ ةنيامملاك ريخلا سيل م# ه4

 .(56) رركم : مارت كنأك هللا ديعا هؤم

 . (؟9) رركم : هللا رفغتسأف ىلق ىلع ناغيل هنإ 047



 دق

 تاموّضوللا 00





 مالعالا س ربف

)١( 

 مسو علق اج. مدان مهارإ
 لاا ا كالا ا 56 2 6

 2,04250٠١ : نايش نب مهارإ
 يس دقت نفح
 علو مسج اب وج جع#خ

 ١46 : ىبرحلا ميهارإ

 ءاوج : مالسلا هيلع ليلا ميهاربإ
 يال ا كل

 قل
 ءالد ء الو , الو : ضاوخلا مهارإ

 01 20 الا ل

 فوك ف فخلا ب افحعا لفيف

 ل الا امج اا

 لف ل ل ا
 0010001 ا 2

 عوج عسب ا عال» اعدم
3 

 ١21 ؛ هاب : ىناتسراملا مهارإ

 مم ء حا : ىترلا دلولا نيب مهارإ

 م7: ىرحألا مهاربإ

 هم : رجابم ن مهارإ

 ءا796 1/8 7064 : قافزلا رك وبأ

 نايل لالا ل يل ل يفعل

 ا لالا ني

 همنا 6. عم : قيدصلا ركب وبأ

 ,/ اة 2از5ا/ ء الا ءتكعه

 ءءء الك ل الإ الاء اضزكح

 رحم لوك 2 اوك نوال
 ه١ ا ”45 20٠١١19

 ٠م : ىسوطلا ركب وبأ

 الإ ,5.2 69# : ىطساولا ركب وبأ

 1٠٠٠١ اكظك ث؟29هعبهل

 0 ل
 ل ل ا

 "مغ وكف

 «7م ؛ 174 2076 : ىهجولا ركب وبأ

 4١ : قارولا ركب وبأ

 , 0مم ؟78 , اب: ىشختلا بار وبأ

 هلي د اي
0 

 « لال ء عال عج : دانقلا نسحلا وبأ

 ةهءا[ءةعا م١

 5 :ىروتلا دم نب دمحأ نيحلا وبأ

 <, مالا مخه اكمريل ١؛ك"* 2 هم

 ناب شارب يا .

 ة5؟ 2 2:5" ١ غ5 2 0*8

 0 0001 ( © ا



 مالعألا سربف ١غ د

 ندي ليلا لفل فلل

 244*5579 15١

 ١851١ : ىدالوألا سراحلا وبأ

 ١48 : عرس نإ ساسلا وبأ
 'ا؟8 انو : ىرابذورلا ىلع وبأ

 1 "94 طة او التام

 11 ل ل ل

 : ىدادغبلا ءاطع 3و دمحأ ساسصلا وبأ

 «2مزك ءالل 2 ه5 2 مك ©

 “1٠٠١ 21١5812 2 19 مج

 2 "«ىلاءالؤاك ١ءا١؟[142 "هل

 ' 559١ 'االلك 2 للا

 فحل . ايل السل 11

 كا ا
 ل ا ل ول 7 ل للا ل

 0 ل ا
 ه..١ عوالم خ"©

 4 5/5 2 "هنا 26

 225١ 2 2ع" 2 غ5 2 وأ

 “156 2 غهأ ا 25 2 عه

 مهكه 24
 565 : زارخلا ىيع نب دمحأ ديعس وبأ

 لثت15 2660١ ملال 2 م03

 ا ل ل

 ندا ىلا كل ا

 2 "0/52 "ه5 "5/2 غ

 ' "خ24 2 خ6 2 مال او

 ل لا لالا ل ا

 كدضفلا نضل ب شاف افلا

 ل لاش اي الا لاو

 2452/41٠١" ٠ عمو

 425 2447١462 عم

 :456 10 : دمحم نب دينجلا مساقلا وبأ

 ,67©298/ 4< ه١ 2ه.وعفذ

 الك الم 2 انك اكل اكك

 لق 2 ملم امك م0 اضؤ

 17 “١358215١ 2 1١44

 25٠ 21١65١ ال156

 ضاعت اللا

 <52: 2/الؤم 2 1 7ت طكالم

 ني ل ل ل

 ل ىارادلا دمحأ نب نمحرلا دبع نابلسوبأ

 ما ءالق ءالإ 2 كك همه

 21١85356 ١؟© < ةمه 2ملع

 "6561 غ2

 1:52 418 2 ه4 2

  2١غ2 :45 2

 "هو ءامالب اعد ١ 5١" 17

 كاشفؤرب فضل ااا ل او

 ددفش بقفل ل

 ءكدقوا مخ 2 ال

 ءالجلا يع نب دمحأ نب لا دبع وبأ :

 ءا وهموم ال ك١

 2 15مك ءاكىحي «؟حلب 2يكمك

 262 556 اة” كازا ده



 هو مالعألا سربف
 كس م سس

 نايل سما لاطط#ل مو

 لو لالا ا جوج وس اس

 0 ل

 ل فضي سهيل ضل ل

 لايام كا ف لل

 محو موب سدح “وم

 عمل ءالول سلو سبع

 00 ا
”541424101 41: 
 155114 عة
 ؛ ق6 2 عع 2 عج« 2 17

 1445 2 4عم اوما عك
 ؛2 45١ 2 4هؤ 2 عمم ععف

0 

 ' عمك ' عالو ٠ جالو كده

 26.0 خ98 2 4هدح 1 ل
 ©ه4٠١ 2 6.«

 ؛و52اله / عه : ىريرجلا دع وبأ
 لدفن ب ف ل

 2 ل
2 444 

 : .ىاطسبلا ىسيع نب روفبط ديزي وبأ
 2١54 1١1868 ٠,2 ؛ءاام 2مال

 لندقللا ليفت لافت لاو

 ,٠ [ةؤم 2 "ةذال2 عمل داب

 كيل 0 0000 ل

 ١45١0 15مل 2 2ئ5ال ('

 جات ع ا ع اللا 2 104 <

 ١م 1412©

 « 1١5 ؛ الإ : ىروجربللا بوقعي وبأ

 فلل نيس

 : ىسوسلا نادمخ نإ فسوي بوقعي وبأ

 "مهل اهدا مه دم

 (ب)

 «؟ؤ8١ 2 ضبع : ىفاحلا تراحلا نب رش

 كفشي لا دكدقملا 311

 ؟اب و «ايا

 9919 :١0/1 فلزملا هللا دبع نب ركب

 م1 : ئرونيدلا نارك

 م45 2 151 : لالب

 <34 6 <62 : لاا مده نانب

 «4942 44 2 .74٠ نيسحلا نب رادنب

 1١46 : ىرونيدلا رادنب

 (ت)

 امقت ىرادا مي

 (ث)ر

 عوام ء1مم : ىنانبلا تاث

 ١48 : بط

 ١م : كلام ىبأ نب ةيلعت

 «ا/١ : ىروتلا



 ايل

 ءو1١5 21١١22868 ؛. ه8: ليرح

 ةملاك 2 عملا ءك»

 م1417 : ةلبج

 عقل: جرج

 كلو 1 طة :.ىداخلا نفح

 افطانل كفيل فدا فدو

 ءكابت مال4 ابك اكذم

 لالا 0200 ا

 كسضخل ضحلا ل ضل ىلا

 لن شوري اان د ياض .اضشم

 ءقمالا 1087860 مع

.6 

 غ6 :.ىلايطلا زفمج

 معمق : عقربملا رفعج

 (ح)

 نفل ىلا ل 7 : ىساحلا ثراحلا

 ان ل ل

 امه و ىراصنألا ةئراح

 املك : ةماسم نب بيس

 41 : ىمدحملا بيبح

 465 2186 188م : ناعلا نب ةفيذح

 148 : ةريمع نب سارحلا

 ا

 م العدك
 تاعوشولا- سربف

 اه١ ١ مل ' مك 8 : ىلع نب نسحلا

 كيلو

 : 1914 : ىئرصللا نسحلا ىنأ نب نسحلا

 موب 2, عه

 : ىناغمادلا ةيويح نب ىلع نب نسحلا
 ماى كغ

 جو 54م2 : زازقلا ندح

 اكن

 مول : ىزارلا دمحأ ىنأ نب نيسحلا

 <ملا/ :.ىزارلا هللا دبع نب .نيسحلا

 6. : ىسرافلا هللا دبع نب نيسحلا

 م.و : ىدنرملا ليربجح نب نيسح

 559 : ىرصلا نب .ليسح

 < 16١ : جالحلا روصنم نب نيسحلا

 ا

 7102 ؟مك 21954 48: ىرصخلا

441 

 او١ : مازح نب ميكح

 مهي : ىولعلا قا دبع نب ةزمح

 لو“ : بتاكسلا ةلظنح

 (خ)

 مساج 2ع اطاباك : رفحا

 ةةمللا 418 ٠ 5865 : جاسفلا مح



 مالعألا سرهف
 ك1 م

 (د)

 ' ”ممء اب : جاردلا

 7122ج عا اموت قدلا

 ء5كؤه 2 "خ12 مصب اسس

 ناطا 2

 :دواد م١6 ١ 4م١ا؟ 2 48 2 003

 هه. ىا/ : ىلبشلا ردحج نب فلد

 ءالا 2 ةالءو5 مج ءما

 2ك 2 ل داب ع اص

 نفح ني كل لا

 ل552 ١62 14هاضكم

 نشل ل للا ل7 ل داع

 هنأ

 (ذ)

 «5) 249 غو : ىرصلا نوتلا وذ

 اللا ده 2 ءاب ءاكب تح

 «2اك5 2 ١1هإ ا1ل١عو يعول

 نشل ندا افشل لاف

 ءكمخ2 له سك؟ اابأ

 الخ 2 خ2 لا لم

 2 6تإأ 2 ج02 “و حسو

 ل ل ا

 «2ة214 2445 2262٠

 هه.

6 

 ؟ةمب : ةيودعلا ةعبار | ءمعس عبور وسو ول

 مم : ىدادغيلا ديزي نب دمحأ نب مور | 250/8 2 5415ه عز

 2 ق6 2 ؟ىلإ مل. 4 ,ايثاب

 ندا ف لاي اطل ل

 كشفي لاش لاي ا لالالا

 2 566 2ه5 2 50 2 ج“»

 امك 2 مسيو مبا 4كم

 1ع

 2441١ 8100 عال عسخ

 , الت 214/84 2 24“

 < 248“ ءاقهدك : عما عى
 قيدز

 ام ء الهدا حراما

#. 115462182171 

 نقلا لحكام ليلا ىلا

 ملماعدا

 (ز)

 _؟مه4 2 ]95 : ىفوأ نب ةرارز

 موود

 بإب : ايركز

 "كم 0, 2ك : قافزلا هءك اع اهل

 ,2 845 ' ذه 'ا4خا/ امك



 لست يي

 مالعألا سرهف | هلق
 0-0000 يالا اا ب ب ب تتتغ77٠067ةتتقط._21ط٠:#ظ#

 +6 :ىرهز

 ومو : ريدح نب دايز

 وابو و و٠5 : باطخلا نيديز

 :بنيز ٠١١

 (س)

 . ؟ع . , مو ,ءا/ي؟ : ىطقسلا ىرسسلا

 ه1 الا 8117 لحل

 8211 را نيض لف دلل

 "7017 05 يل ا فيو

 ف

 ١95 : عييبرلا نإ دعس

 وى : ؤاعم نب دعس

 م١ : ديعلا

 2غ56 : ريبج نإ ديعس

 سوري هاو 1 ملك: بيسملا ن دعس

 ؟4؟مه 2 50: ىروثلا نافس

 مك طه : ناملس

 موك ءادمو : ىمراقلا نابلس

 4مم ؛ 486 : دواد نب ناملس

 ءا"ممكر اما 2 مكا وم : نونمج

 ه2. عوماااا

 ؛.١ : ىدنسلا

 نإ , هل : ىرتستلا هللا دبع نب لبس
 4 ىكالتل اك الو

 ءاطواال الملا ٠١ ١اكىح

010121452002 

 ءهلوو 4146 طالاب 'فكالك

 0 2 لا ل

 0 1س ند ب دفشلا بدحاد

 وريال مم 2 الك

 ارا بلإ ااككم 2 كك

 بوف الزل. ١ المم 2 الك

 0 ىلا ا ا

 مولا ا مالك اككك

 قمم ل1 2١

 00 ل را ل لا لل

 45412 27ك 24 ٠+

 (ش)

 مم : ىففاثلا
 ١817 موتكم مأ نب نأش
 مو. : ١07 قامركلا هاش

 (ص)

 ؟وب . سوو : ىرلالاص

 "7 . ىحيبصلا

 ١م : ىازلا زرحم نب ناوفص

 موب : ميشوأ نب ةلص

 ْ بيبص : 1١95١



 مالعألا سس رب

 (ط)

 4٠5 : ىرصبلا ىدئاصعلا ةحلط

 ةم.4 : هقا ديبع نب ةحلط

 : ىلابطلا
 .٠ : ىسيع نب روفيط

- 

 هما 2 6ؤا“/

 كا

 مسبب ءرجر ومو امج . ةقئاع
 م

 < : ىسرافلا نمحرلا دبع

 : فوع نب نمحرلا دبع

 .. : دمحأ نب نمحرلا دبع

 2١م4 : شحج نب هلل دبع

 م٠ : رفعج نإ هللا دبع

 0030 ةحاور نب هقا دبع

 ليش دك

 20+ : ىطابرلا هللا دبع ٠
 ماوي : نيسحلا ن هللا دبع

 منا : ىرهألا رهاظ نب هللا دبع

 ةعدر نب هللا دبع

 407٠١ ء1مي , 16م : سابع نب هللا دبع

 4و4 ةحلط نب هللا دبع

1 
1 
١ 

 افي

 ,156 015+ 21٠١ : رمع نب هللا دبع

 ضال يفي

 «مو : كرابلا ني هللا دبع

 7+ : ىزؤرلا هللا دبع

 1١4/21١٠ دوعسم نب هقا دبع

 مول ١ غ6 : ديز ن دحاولا دبع

 موياب : ريشب نب باتع

 ماب : مالغلا ةبتع

 ءالالإ/ وار ء 1537 : نافع نب ناْع
 هما وا

 11٠١ : متاح نب ىدع

 . موه: ىناسلا ءاطع

 474 : وزع

 797 : ىرضحلا نب ءالعلا

 ءااله ء 1/4 لكلب : بلاطىبأ نيىلع
 1152 ماء
 عمر21 ه5 1552و

 #ا/ ١ غ6 : دانقلا محرلا دبع نب ىلع

 407 : بارت وبأ ص

 ىثرقلا دنه نب ىلع نيسحلا ونبأ ىلع

 م.1 : ىررافلا

 ملم اعلا فاهبفصألا لهس نب ىلع

 م. : قفولا نب ىلع

 ١ : كيسحلا نب نارمجس



 يا

 ١ ١/7 ه6: زيزعلا دبع نب رمح

 . باطخلا نا رمع

 ءاملءاالمه كال ءاطامس

 لاضفل د شالا لاي

 1ه5 2595ه 2ك يم

 79719 : ىطللا رمع

 سس رخلا نب رم

 ٠١١١1٠٠١46 : ىكلل ناتع ورمع

 تي ل ل ل

 ليشمل ل ين اي

 ١5 2 ٠2816 م5. مو

»2 258 2 242 11 

١ 

 2 لكال 2 "68

 ١8٠ : دنه نب ورم

 "ه0 6 .5.٠ : ىرونيدلا راصقلا ىسع

 فلا

 (ف)

 ؟ةيذ : ةمطاف

 <56 ؛ ؟4: ىلصولا حتف

 الل : فرخش نب متف

 ؟ةوم : ىحسلا دقرف

 عال“ : نوعرف

 (ف )

 :١6٠ ريعق

 ا

 . مالعألا سربف

 ق0 مع ؛الالء عال ع5 : دانقلا

 هم عجم

 عوق ىمجلا رمع نب سيق

 (ك)

 ع١ : ىلاتكلا

 ١4٠١2145 : دايز نب ليك

 مز5 2 00و : ىومرألا فوصلا ىدرك

 امم ٠ 14إ/ : رابحألا مك

 ١1و60 : ىلاسغلا موثلك

)0( 

 اول ل :15٠ جاجلا

 (م)(

 موه . 53/ : رايد نب كلام

 مهم : قوط نب كلام

 ءلامااه5 20166 21مع دمت

 ه1: 42452 ٠١“ .امع

 "مهما ليعامسسإ نب دع

 ج17 : ءارفلا نودمح نب دمحأ نب دمم

 1 : دواد نب دمع

 1١64 : نيريس نب دمت

 <54 « 8 : باصعلا ىلع نب دمح



 4528 2 1597 : ىتاتكسلا ىلع نب دم

 190: بمك نب دخت

 هر: ىدنقرمسلا لضفلا نب دهم

 7٠١ : ىدادغقللا قورم نب دم

 5492911١ : روصنم نب دنع

 7/١" : ىسانابلا دعم نب دحيم

 562-6 158 : ىناغرفلا ىسوم نب دمع

 هوب ونال

 454 2 ؟ةيل 17 : عساو نب دحع

 4٠ 2 "هو : ىجرفلا بوعي نب دمج

 401١ :فاسوي نب دمع

 4م8 2 مالا : دهام

 اه : حلا نب ناورم

 موب : راسإ نب ملسم

 م54 : دمحأ نب بمصم

 موس , .56٠ : ريبكلا نيزلل

 ا١ؤ؟ء :1951١ رمعخ نب بعصم

 ىريخشلاب هللا دبع نب فرطم
 عواللءاكل مح

 ؟هم : ىيسرفلا رفظلل

 م98 2188 2 1517 : لبج نب ذامم

 فك

 :6.١ نايفس ىبأ نب ةءواعم

 وهم : قروم

 ١862١414 : ىبع نب ىسوم

 مالعألا سرهف

 ظ
| 
 ٍإ

 ا
 ا

 ظ

5 

 !285 2 ١1ال865[:5 0 68١غ : ىبسوم

 هللا عوو وأم

 5.6 2 ؟ا/١ 764 : ىرونيدلا داشمم

 ضطا

 ليئاكم : 441١

 د

 00 :-جاسن

 له : ىامحم نب رصن

 ؟ا/و1 ت42 ١5مم 2 45 : ىروتلا

 نال لالا لارا 0

 لافضل ل سل 0 قل ل

 ه١ 160 ج1 غ5

 (ه«)

 1١١١ : ليذه
 ؟ةا/ : ناي> نب مره
 موب :دوه

 (و)
 2 ىلا ف٠ اك. وه: ىطساولا

 هل غل

 ها ل علاو

 ل ل
 لل ا ل ا
 ؛ا 4292521 غسول خو

 0 ل 0

 ؛هء.و اه. 21مل اعف

 «ل١



 مالعألا سربف ١ الأ

 معو سجإ نسبس سو ١18 « درولا نب بيهو

 يل
 ' 5542904 2 *«غه : ىهجولا

 <«256 7 4175 6ع هع س# 5
 لي فلا لا نب ا

 ني ال كي شل ا

 ه٠ 84 : ىزارلا قيسلا نب فسوي (ى)

 ففضانش ايت شل 0 ا

 ه4 بدر ايدل احم 785 : ىرخطصألا ىع
 همام لا كو للم قو

 0 00 "ه4 : ىوأملا اضرلا نب ىح : ١ اضرلا ن

 «ء١9 8١م : يزارلا ذاعم نب ىح
 "5 : غياصلا فسوي

 8ع 7 1 وب اجو وار ورم
 مو : قيدنز فسوي 1

 غالب : تم نب سنوي 252 لك 2اككؤ



 تاعوضوملا سرهف

 عوصولل

 ةيفوصلا لوألا رمش ةنج
 فوصتلا نم « عمللا » باتك ةناكم

 « علا » بحاصي فررعتلا

 فاؤلل ةمدقم

 نيمئاقلا ملا ىلوأ نم مهتلزنمو ةيفوصلا بهذمو فوصتلا لع نع نايبلا باب
 : طسقلاب

 ثدحلا ةفرعمو لقنلا ىف مهمسزو ثيدحلا باحصأ تاقبط تمن ىف باب
 هنلعب مهصيسخمو

 مولعلا عاونأ نم هب اومسرت اع مهصيصختو ءاهقفلا تاقبط ركذ باب

 هب اوصخ امو لبملاو معلا نم هب اوسرت امو مهتاقبطو ةفوصلا ركذ باب
 لئامشلا نسحو لئاضفلا نم

 لاوحألاو بادآلا نم اهب اومسرت دق ىتلا ىتامملاب ةيفوصلا صيصخم باب

 . ءانلعلا ةلمج نم اهب اودرمت قتلا مولملاو
 ' ملعلا نم رخآ ناعم ىف ملعلا لهأ تاقبط نم ةيفوصلا صيصخنل ىف باب

 نم ةلالد فوصتا١ ملعل سيلو ةلبج موق ةيفوصلا نأ معز نم ىلع درلا باب
 . رئألاو باتكلا

 هسجوو نيدللا ىف هقفلا نايو ةيقفتلا ىلع ةفوصلا ضارتءا ركذ ىف باب

 . ةححلاب كلذ

 درلاو هلهأب ملع لك صيصغو نيدلا مولع ىف صصختلا زاوج رك باب

 نوكي نم ىلإو هلهأ ىلإ كلذ عفدي ملو هيأرب آفع ركنأ نم ىلع
 هناش نم كلذ

 ءذه ىلإ اوبسن ملو مسالا اذه اومس ملو ةفوصلا مسا نع فشكتلا باب

 ةسلا|

 ةفحصلا

 نإ

"5 

>" 

"5 

14 

 "و

 فل

4 

5. 

 نا



 تاعوصضولا سريف دعم

 عوضولا

 ثدعع مسا وهو مدقلا ىف ةفوصلا ركذب عمسن مل : لاف نم ىلع درلا باب
 ةجملاب كلذ ةحص نع نايبلاو نطابلا ملع تابثإ باب
 ؟ هترهامو هتءنو وه ام فوصتلا باب

 ؟ مث نمو ةيفوصلا ةفص باب

 كلذ ىنعم ىف مهمالكو هتقيقحو دحوملا ةفصو ديحوتلا باب
 اهنايب كلذ ةقيقحو فراعلا ةفصو ةفرعلا ىف اولاق ام باب

 ش هيف اولاقامو فراملا ةفص ىف باب
 فراعلاو نمؤلل نيب قرفلاو ؟ هلا تفرع مس : لئاقلا لوق ىف باب

 اهقئاقحو تاماقلل ىف باب

 لاوحألا ىنعم ىف باب
 ةبوتلا ماقم باب
 عرولا ماقم باب
 دهزلا ماقم باب

 ءارقفلا ةفصو رقفلا ماقم باب

 ربضلا ماقم باب '
 لكوتلا ماقم باب
 هلهأ ةفصو اًضرلا ماقم باب

 اهلهأ ةفصو اهةئاقحو لاوحألا ةبقام باب
 برملا لاح باب

 ةبحلا لاح باب
 فوخلا لاح باب

 ءاجرلا باب

 ءاجرلاو فوخلا ىنعم ىف لصف
 قوشلا لاح باب

 ةفحصلا

 في

 و

16 

56 

15 

65 

 5١

5 

55 

 "م

1 

7 

 ى”*

07 

 ا71ئ

 مك

82 

 مك

 مق

 5١

 هذ

5 



 دع تاعوضولل سربف

 ةعيحسلا عوضولا

 ا ب0000 ىسنألا لاح باب
 4 ش ةنينأمطلا لاح باب

 1٠٠٠١ ةدهاشلا لاح باب

 ٠0 نيقلا لاح باب

 لجو زع هقا باتكل عابتالاو فلا ىف ةوفصلا لهأ باتك

 ٠ ىلاعت هلا باتكل ةققاولا باب

 ٠ ءافطصالا هجوو ةوعدلا صصخم ىف باب

 لوبق ىف مهتاجردو ىلاعت هلا باطخ ىف نيعمتسلا توافت ركذ باب
 ١1 باطخلا

 مهفو ةوالتلا دنع ربدتلاب روضحلاو عمسلا ءاقلا طابنتسا حرش ىف باب

 للا دلا هب بطوخ اب باطخلا
 لح نآرقلا مف ىف بولقلا بابرأ فصو باب

 ل طابنتسالاو مهفلا قيرط نم رارأأالاو نيبرقلاو نيقباسلا ركذ باب

 نفي كلذ هوجوو نآرقلا ىف ديدشتلا نام با

 نق ءامسألاو فورخلا مه ىف لبق ام باب

 تعوودالا مهفلاو ةراشإلاو طابتتسالا ىف باصأ نم فدو ىف با

 لف كلذ ىف أطخأو طلغ نم

 ملسو هيلع هللا ىلص هقا لوسرب ءادتفالاو ةوسالا باتك

 هللا ىلع ىنلل عابتالاو ةتفاولاو مهفلا ىف ةوفصلا لهأ بصو "باب

 ليلا سو ةيلع

 هلاوحأو هلاعفأو هقالخأ ىف ملصو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور ام بان

 ليان هل ىلاعت هلا اهراتخا ىتلا

 عيسوتلاو صخرلا ىف ملاسو هيلع هقا ىلص ىنلا نع ىور ام ناي باب
 مودعلاو صوصخلا لاح ىف كقذ هجوو محل ىلاعت هللا حابأ اف ةم'الا ىلع



 تاعوضولل سربف 3

 ةفيحصلا ْ عوطولل

 ١2١ ماسو هيلع هللا ىلص هلا لوسرب ءادتقالا ىف

 ملسو هيلع هلا ىلص هلا لوسر مهعابتا ىف خياشلا نع ركذ أم باب

 ل كاذ ىف مهصيصخمو

 ثيدحلاو نآرقلا مهف ىف ةحيحصلا تاطبنتسلا ىف ةوفصلا لهأ بهذم باب

 لفي ش اهحرشو كلذ ريغو
 مهمولع ىناعم ىف ةقيقحلا لصهأ تاطبنتسم ىف فالتخالا ةفك ىف »

 ١6 مهلاوحأو

 هفرشو ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا صيصخت ىف ةوفصلا لهأ تاطبنتسم ىف »
 قرط نم لجو زع هللا باتكح نم مالسلا هيلع هناوخإ ىلع هلضفو
 6٠١م+ ميفلا

 هناوخإ ىلع هلضفو ملسو هيلع هلل لص ىنلا ةيصوصخ ىف مهتاطبنتسم ىف ١
 امم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ةيورلا رابخألا نم مالسلا مهلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسو نع ةيورم رابخأ ىتاعم ىف مهتاطبتتسم ىف 0

 حب مهفلاو طابذتسالا قيرط نم

 ىضر مهئاعمو ملسو ةيلع هللا ىلص هلا لوسر باحصأ ركذ ىف »

 الك ١ مونع هقا

 لوسر باحصأ نيب نم هصيصختو هنع هللا ىضر قردصلا ركب ىبأ ركذ ١

 تملا لهأ اهب قلعت قلا لاوحألاب ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 اكم هب ىدتقاو كلذب قلختو ةمألا

 او 1 هنع هللا ىطر باطلا نب رمع ركذ ىف 2 -

 له . هنع هلا ىضر نائع ركذ ىف »

 ١و هنع قا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع رك ذ ىف »



 تاعوطولا سربف سس خش سس لا مت

 . عوضولا

 نيممجأ مييلع هلل ناوضر ةفصلا لهأ ةفص باب

 ىنعملا اذه ىف ةباحصلا راس ركذ ىف و

 ةقوصتملا بادآ باتك

 بادآلا ركذ ىف باب
 تارايطلاو ءوضولا ىفمهنادآ

 ةالصلا ىف مهبادآ رك ذ ىف

 ةالصلا بادآ ىف رخآ لصف
 تاقدصلاو تاوك لا ىف مهيادآ ركذ باب

١ 9 

 0 موصلا ركذ ىف
 هلل

١ 0000 
 جحلا ىف ميمادآ ركذ

 فارما و ىف مهماكحأو ضعب عم مهضعب ءارقفلا بادآ ركاذ ىف

 ةبحصلا ىف مهمادآ ركذ

 ملعلا ةاراحجت دنع مهبادآ ركذ

 تافايشلاو تاعامجالاو ماعطلا تقو ىف مهبادآ ركذ

 دوجولاو عاملا تقو ىف مهمادآ رك ذ ىف
 سابللا ىف مهءادآ رك ذ ىف

 مراغسأ قميمادآ رك ذ ىف

 باحنصألا لجأ نم ةكرحلاو لاؤسلاو هاجلا لذب ىف مهادآ ركذ ىف

 اندلا نم ءىث مهيلع حتف اذإ ممادآ رك ذ ىف

 بابسألا ىف فرصتلاو بساكلاب لثتشا نم بادآ ركذ ىف

 ءأ رقفلا ىلع قف رلا لاخدإو ءاطعلاو نخألا بادآ ىف

 دلو 4 نمو نيلهأتملا بادآ ىف

 ةسلاجلاو سواحلا ىف مجادآ ركذ ىف

 عوجلا ىف مهبادآ رك ذ ىف

 مهنرم ف ىضرملا بادآ ركذ ىف
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 ثاعوصولا سربيف 1

 عوضوملا

 مهلع ميفطعو باحصألاب مهةقرو خياشملا بادآ ىف باب

 نيئدتبلاو نيديرلا بادآ ركذ ىف »

 ةوالا راتءو درغتب نم بادآ رك ذ ىف 2

 ةدولاو ةقادصلا ىف مهبادآ ركذ ىف »

 تولا دنع مهءادآ ركذ ىف »

 ةبوجألا ىف مءايواقأ فالتخاو لئاسلل باتك

 لئاسرلاو تاوعدلاو راعشألاو رودصلاو تابتاكملا باتك

 شضمب ىلإ ميضعي تايتاكم ىف باب

 لئاسرلاو بتكلا رودص ىف
 مهتاراغإو مملاوحأ امم ىف ممرامعأ ىف .

 ةوفصلا لهأ نم نومدقتلا خياشلا اهب وعدي ناك ىلا تاوعدفا

 ضعبل ضعب اهب ىصوأ ىقلا مماياصو ىف

 نيعمتسلا توافتو عاملاوتوصلا نسح ىف

 هانعم ىف ميلي واقأ فالتخاو عاملا ىف

 بيغرتلا ركاذ اوممس ادإ ممل كلذ ةحابإو ةماعلا عا فصو ىف
 ةرخآلا بلط ىف كلذ مهو ةبدطلا تاوصألاب بهرتلاو

 كلذ ىف مهلضافتو ةصاخلا عاس فصو ىف

 نيعمتسملا تاقبط ركذ ىف
 رعشلا نم تايبألاو دئاصقلا غايس راتخا نم ركذ

 نيثدتبلاو نبديرملا عاس فصو ىف
 نوفراعلا نوطسوتملا مثو عاملا ىف خباشلا فصو ىف

 ةفحسلا

 اففو

 ففي
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 كدر تاعوطوم لا سرهف

 ةفحصلا ٠ عوضولا

 م عامسلا ىف لكلا لهأو ضاوخلا ضاوخ فضو يف باب

 توب كلذ ريغو ةكحلاو ظعاوملاو رك قا عاس ىف 9

 582 عاملا ىف رخآ و
 نآرقلااهيفنوأر تب ىلا عضاوملا ىف روضحلا ءرك ىدلاو عاملا ءرك نمف »

 فش نودقريو نودجاوتيو دئاصقلا نولوسو ناحلألاب

 50 دجولا ةيهامىف مهفالتخا ركذ ىف »
 24 نددجاولا تافنص ىق »

 ملفا "0 نيقداصلا خياتملا دجاوت ركذ ىف »
 ممل 5 هتابلغو هناحيهو دجولا ناطلس ةوق ىف »
 ما 0 متأ اهبأ كرحتملادجاولاو نك اسلادجاولا ىف »
 ملم 1 ىبارعألا نب ديعس وبأ هفلأ ىلا « دجولاو باتك نم رصتع عماج 0

 تاماركلاو.تابآلا تابثإ باتك

 5-3 كلذ نم ءىث هل ناك نم ركذو تاماركلاو تايآلا ناعم ىف

 2م ىف مبلع ةححلاو رهاظلا لهأ نم كلذ نوك ركنأ نم ةجح ىف

 رمالسلا ميللع ءاسنألا_ نيبو مهني قرفلاو ءايلوألل كلذ زاوج
 سويشا 00 ْ كلذ ىف

 نوكالا لاق نم لوق ةلعو ءايلوألل تاماركلا ثابثإ ىلع ةلدألا ىف 0

 ال 52 مالسلا مهيلع ءاشتألل الإ نوكي ال كلذ

 هل رهظ نء ركحذو تاماركلا ىف نوصل حلا احب 5

 ع ةنتفلا ىشخو كلذ هركف ركسف تاماركلا رم

 هقدصل 'هباحصأل اهريظأف تاماركلا هذه نم هر 2,
 000 هتمصو هلق ةمالسو هترابطو

 ىف ىهو تاماركلا نم دفتال ىتلا محلاوحأو صوصخلا ركذ ىف »



 تاعوضوملا سرهف 514

 ا 0 عيشولا

 5 تاماركلا نم فطلأو متأ اهناعم

 تالكشملا نعنايبلا باتبك

 1 ةيفوصلا مالك ىف ةيراجلا ةلكشملا ظافلألا حرعش ىف باب

 4 1 ظافلألا هذه ناب د

 مينسم ميس ابذلاو

 16 هيأرإ كلذ ركنأ نمر ىلع درلاو حطشلا ىنعم ىف د
 ةصاخلا مولع نم ءاماعلا مهف ىلع لكشي ام نابو مرلعلا ريسفت و

 14ه ةجحلاب كلذ حيحصتو

 دينجلا رسف دق ديزب ىلأ ىرع ىكحم تاحطش تاملكىف و:
 غو هنم ًافرط

 فكل ىىلاعت هللا همحر ىاطسلا ديزب ىلأ نع تكح ةءاكح ركذ وع

 ىفلإ هللا همحر ديزي ىلأ نع تركذ ةباكح ريسفت ىف رخآ و

 قليل ىلاعت هللا هحر ديزي ىبأ نع ىكح مالكح رش ىف آضيأ »

رك ذو ةرصبلاب ملاس نإ كيذ
 ىعم ق 4م ىلإ ترج ةرظانم 

 دفن كلذ

 5 كلذ نع هحرشو هللا همحر ىلشلا نع ىح مالكر كذ ىف و

 هللا همحر ىلثشلا نع تاكح ةءناكح ىمم ىف د
 4١

 عم هللا ةمحر ىلآشلا ىلع نورك. اوناك لاو-أ ىنعم ف رخآ وه

 ىلع همهف لكشي امت وهو هللا همحر ىلبشلا هب ملك_: مالك حرش ىف رخآ و
 5265 هلا همحر دينجلا نيبو هنيب ترج ظافلأو ءايقفلاو ءاملعلا بولق



 تاعوضولا سربف

 عوطولا

 هللا همحر ىرونلا نيسحلا ىلأ ركذ ىف باب

2 

 ال

 از

 قوسلا ةزمح ىبأ ركذ ىف

 رفكلاب محومر نيدللا خياشملا ةعامج ركذ

 نسحلا نب ىلع ركب ىبأ ركذ ىف
 ىناغرفلا ىسوم نب دحم ركذ ىف
 1 ىطساولا لاق ام نايب ىف

 ةيفيكو طلغلا عقي نبأ نمو فوصنلاب قيمسرتلا نم طلغ نم ركذ ىف
 كلذ ءوجو

 طلغلا ىف مهنوافتو مهتاقبطو اوطلغ نبدا ةقرفلا ركذ ىف

 رك ذ ىف «ىدتبتو ةلالضلا ىلإ مدؤتول ىلا عورفلا ىف طلغ نم ركذ ىف

 ىنغلاو رقفلا ىف اوطلغ نيدلا فئاوطلا

 فشقتلاب ايندلا نم عسوتلا كرتو عسوتلا ىف طلغ ىرم زركذ ىف
 باستكالا كرتو باستكالا ىف طلغ نمو للقتلاو

 اونكسو تادهاجللا ىف اوطلغو تادارإلا ىف اورتف نبدقلا تاقبط ركذ ىف

 تاحارلا ىلإ
 دارفتالاو ةلزعلاو ماعطلا كرت ىف اوطلغ نبذلا تاقبط رك ذ' ىف

 كلذ ريغو

 رك ذب ءىدتننو ةلالضلا ىلإ كلذ ءادأو لوصألا ىف طلغ نم نم ركذ

 ةيدوبعلاو ةيرحلا ىف اوطلغ نيذلا موقلا

 صالخإلا ىف قارملا لهأ ئم طاغ نم رك ذ ىف

 ةيالولاو ةوبنلا ىف طلغ نم ركذ ىف

 مهيلع درلاو رظحلاو ةحابإلا ىف تطلغ ىتلا ةقرفلا ركذ يف

 مو ًادحأ مينمفرعأ ملف ىنغلب ام ىلع ميليواقأو ةيلواحلا طلغ ركذ ىف

 البلا ريغ ءىش ىدنع حمصي

 ةيرستلا ءانق ىفطلغ نم ركذ ىف

 بولقلاب ةيؤرلا ىف طلغ نم ركذ
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 'تاعوطولل سربف 145

 عوضولا
 ةرابطلاو ءافصلا ىف طلغ نم ركذ باب

2 

 د

2 

2 

 راونألا ىف طلغ نم ركذ

 عجلا نيع ىف طلغ نم ركذ
 ةيشخلاو طسبلاو ىنألا ىف طلغ نم ركذ ىف

 سحلا دفق ىف طلغ نم ركذ ىف

 حورلا ىف طلغ نم ركذ ىف
 «عمللا» باتك ثيداحأ جيرخم

 ةداكتل اذيبلت
 وقاسم لع196 ايلا خااص *
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